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Nowe godziny pracy 
Urzędu Gminy Jabłonna

Droga tzw. Sklepowa w Jabłonnie Drugiej już ukończona
W lipcu na drodze tzw. Sklepo-

wej w Jabłonnie Drugiej prowadzone
były prace związane z budową drogi na
odcinku 700 m. 

Wykonana została podbudowa
oraz położona nawierzchnia asfaltowa.
Dodatkowo wykonawca przygotował i
utwardził pobocza. Koszt wykonanych
robót wyniósł 244 205,36 zł brutto.

Wychodząc na przeciw oczeki-
waniom mieszkańców Gminy Jabłonna,
od dnia 3 sierpnia 2015 roku Urząd
Gminy Jabłonna w każdy wtorek będzie
czynny do godziny 17.00. Natomiast
każdy piątek czynny będzie do godziny
14.00. Pozostałe dni tygodnia pozostają
bez zmian tj. od godziny 7.30 do go-
dziny 15.30.

Mamy nadzieję, że zamiany
ułatwią mieszkańcom dostęp do usług

publicznych świadczonych przez Urząd
Gminy Jabłonna.

Godziny pracy Urzędu Gminy
Jabłonna od dnia 3 sierpnia 2015 r.:
• poniedziałek - 7.30 - 15.30,
• wtorek - 7.30 - 17.00,
• środa - 7.30 - 15.30,
• czwartek - 7.30 - 15.30,
• piątek - 7.30 - 14.00.

Marcin Pastuszak

Zbadaj stan swojej trzeźwości
Na stacji PKN Orlen w Jabłon-

nie można bezpłatnie zbadać stan swo-
jej trzeźwości na profesjonalnym
alkomacie, który zakupiony został przez
Gminę Jabłonna ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych.

Badanie wykonywane jest bez-
płatnie. Do alkomatu należy włożyć
słomkę jednorazową (słomki wydawane
są przez pracowników stacji) i postępo-
wać zgodnie z instrukcją wyświetlaną na
ekranie alkomatu.

Marcin Pastuszak

System Informacji
Przestrzennej
Na zlecenie Urzędu Gminy

Jabłonna opracowany został System In-
formacji Przestrzennej. Można w nim
sprawdzić m.in. numery działek znajdu-
jących się na terenie Gminy Jabłonna
oraz punkty adresowe. System jest do-
stępny bezpłatnie on-line dla wszystkich
zainteresowanych.

System Informacji Przestrzen-
nej dostępny jest na stronie: 
http://jablonnalubelska.e-mapa.net/

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Jabłonna?
Pod koniec sierpnia 2015 r. na

stronie internetowej Gminy Jabłonna
uruchomiona zostanie kolejna usług
skierowana do mieszkanców Gminy,
która w znaczny sposób ułatwi załat-
wianie spraw w Urzędzie.

Na stronie zamieszczone zo-

staną tzw. karty spraw, które dokładnie
opisywać będą cała procedurą jaką na-
leży zachować przy składaniu róznego
rodzaju wniosków np. o wypis z planu
zagospodarowania przestrzennego, w
sparwie wycinki drzew czy też wydanie
dowodu osobistego. Do kart dołączone

będą wzory wniosków i wymaganych
załaczników w wersjach umożliwiają-
cych edytowanie wniosku. Kolejne karty
spraw zamieszczene będą na bieżąco.

Karty spraw dostępne będą na
stronie www.jablonna.lubelskie.pl

Zadbajmy o porządek
przy drogach
Wójt i Rada Gminy Jabłonna

zwracają się z prośbą do mieszkańców
o pomoc w utrzymaniu porządku na te-
renie Gminy. Mieszkając przy drogach
gminnych, powiatowych i wojewódz-
kich możecie Państwo wesprzeć Gminę
w tych działaniach - dbajac o koszenie
rowów, poboczy oraz czystosć chodni-
ków przylegających do Państwa posesji. 

Wyzbieranie śmieci czy wyko-
szenie rosnącej trawy niewiele kosztuje,
a na pewno pomoże poprawić estetykę
i wygląd naszej Gminy.

Magdalena Sałek
Wójt Gminy Jabłonna
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Fundusz Sołecki na 2016 rok

W imieniu swoim, Radnych oraz
Sołtysów i Rad Sołeckich bardzo prosimy
mieszkańców poszczególnych sołectw o
zgłaszanie propozycji do realizacji fundu-
szu sołeckiego do swoich Sołtysów. Zapra-
szamy do udziału w zebraniach sołeckich
i współdecydowania o przeznaczeniu
środków w wyżej wymienionych kwotach
podczas zebrań. Terminarz zebrań sołec-
kich przedstawia się następująco: 
Chmiel Drugi – 1 września, godz. 17:30,
remiza OSP Chmiel,
Chmiel Pierwszy - 1 września, 
godz. 19.00, remiza OSP Chmiel,
Chmiel-Kolonia – 2 września, 

godz. 19.30, remiza OSP Chmiel,
Czerniejów – 28 sierpnia, godz. 17.00, 
remiza OSP w Czerniejowie,
Czerniejów-Kolonia – 27 sierpnia, 
godz. 17.30, remiza OSP w Czerniejowie,
Jabłonna Pierwsza - 24 września, godz.
17.00, Szkoła Podstawowa w Jabłonnie,
Jabłonna Druga – 24 września, godz.
19.00, Szkoła Podstawowa w Jabłonnie,
Jabłonna-Majątek - 27 sierpnia, 
godz. 19.00, sala narad UG Jabłonna,
Piotrków Pierwszy – 4 września, 
godz. 17.30, GCK Piotrków,
Piotrków Drugi – 4 września, 
godz. 19.30, GCK Piotrków,

Piotrków-Kolonia – 28 sierpnia, 
godz. 19.00, dom Sołtysa,
Skrzynice Pierwsze – 7 września, 
godz. 19.00, remiza OSP Skrzynice,
Skrzynice Drugie – 7 września, 
godz. 17.00, remiza OSP Skrzynice,
Skrzynice-Kolonia - 2 września, godz. 19.00,
świetlica wiejska w Skrzynicach Kolonii,
Tuszów – 2 września, godz. 17.30, remiza
OSP w Tuszowie,
Wierciszów – 25 sierpnia, godz. 18.00, 
remiza OSP Wierciszów,
Wolnica - 26 sierpnia, godz. 19.00, 
dom Sołtysa.

Zapraszamy na zebrania wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego

Do końca września wszystkie so-
łectwa są zobowiązane podjąć uchwały o
przeznaczeniu funduszu sołeckiego na
2016 rok.  Łączna kwota funduszu sołec-
kiego w naszej gminie wynosi: 289 365,26
zł. Kwota funduszu w poszczególnych so-
łectwach wyliczana jest na podstawie liczby
mieszkańców zameldowanych stale i tym-
czasowo na terenie danego sołectwa.
Kwoty Funduszu Sołeckiego na 2016
rok w poszczególnych sołectwach:
- Chmiel Drugi – 10 868,92 zł,
- Chmiel Pierwszy- 12 811,67 zł,
- Chmiel-Kolonia – 11 525,25 zł,
- Czerniejów – 26 253,43 zł,
- Czerniejów-Kolonia – 13 494,26 zł,
- Jabłonna Pierwsza - 26 253,43 zł,
- Jabłonna Druga – 22 840,48 zł,
- Jabłonna-Majątek- 24 809,49 zł,
- Piotrków Pierwszy – 25 833,37 zł,
- Piotrków Drugi – 11 577,76 zł,
- Piotrków-Kolonia – 13 126,71 zł,
- Skrzynice Pierwsze – 16 436,64 zł,
- Skrzynice Drugie – 13 126,71 zł,
- Skrzynice-Kolonia - 13 993,08 zł,
- Tuszów – 18 534,92 zł,
- Wierciszów – 12 496,63 zł,
- Wolonica – 6 458,34 zł.

Środki funduszu przeznacza się
na realizację przedsięwzięć, które są zada-
niami własnymi gminy, służą poprawie wa-
runków życia mieszkańców i są zgodne ze
strategią rozwoju gminy. 

Przykładowymi działaniami do-
tyczącymi realizacji Funduszu Sołeckiego
mogą być:
1) prowadzenie inicjatyw służących popra-

wie estetyki wsi oraz stanu ochrony środo-
wiska, a w szczególności: 
a) prowadzenie sołeckich konkursów, któ-
rych celem jest podniesienie poziomu es-
tetycznego sołectwa, promowanie ekologii
wśród mieszkańców sołectwa, 
b) pielęgnację zieleni komunalnej oraz te-
renów użyteczności publicznej w sołec-
twie, np. montaż koszy na śmieci,
pojemników do selektywnej zbiórki odpa-
dów komunalnych, pojemników na zużyte
baterie, zakup kosiarek, podkaszarek, opry-
sków  itp., 
c) wykonanie nasadzeń zieleni trwałej na
terenach należących do gminy (drzew i
krzewów, zakładanie trawników, oczek
wodnych, skalników), tablice informacyjne.
d) budowanie altan, grilli – miejsc spotkań
i integracji dla mieszkańców.. 
2) finansowanie działalności merytorycz-
nej wiejskich świetlic środowiskowych  i
wiejskich, jeżeli w danym sołectwie zostały
powołane, finansowanie działań integra-
cyjnych, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci  i
młodzieży.  
3) wsparcie kultury i sportów masowych,
w tym na: 
a) zakupy nagród rzeczowych i sprzętu,
wspieranie inicjatywy kulturalnych, sporto-
wych na rzecz lokalnego środowiska, pro-
wadzonych przez placówki oświatowe,
świetlice działające terenie sołectwa,
uczniowskie kluby sportowe, 
b) organizowanie przez radę sołecką uro-
czystości i imprez masowych (kulturalno-
sportowych np. obejmujących rywalizację
między dziećmi a dorosłymi, dożynki, róż-

nego rodzaju święta) skierowanych do
mieszkańców sołectwa 
c) zakupy towarów (także stanowiących
środki trwałe) – poprawiających infrastruk-
turę sportową, rekreacyjną lub kulturalną
sołectwa, a w  szczególności montaż
ławek, urządzenie placów zabaw dla dzieci,
siłowni zewnętrznych, zakupy wyposaże-
nia świetlic wiejskich, szkół itp. 
d) wspieranie inicjatyw na rzecz mieszkań-
ców sołectwa prowadzonych przez orga-
nizacje działające na jego terenie, 
4) z funduszu sołeckiego można realizo-
wać również inne zadania, np.: 
a) budowę i remont dróg gminnych, chod-
ników, zakup tłucznia,
b) zakup sprzętu komputerowego, audio-
video (dla świetlicy wiejskiej, w której pro-
wadzone będą zajęcia z dziećmi, szkolenia
dla rolników itp.), 
c) budować, remontować i urządzać boiska,, 
d) budować punkty oświetleniowe dróg i
placów publicznych itp. (oświetlenie placu
zabaw, altany), 
e) prowadzić renowację obiektów o cha-
rakterze zabytkowym, 
f) promować gminę i sołectwo poprzez
wykorzystanie niepowtarzalnych zasobów
sołectwa (opracowanie folderu, broszury
informującej o zabytkach, produktach lo-
kalnych, ciekawych miejscach, szlakach),  
5) inne cele mieszczące się w kompeten-
cjach gminy i jednostek pomocniczych
określone w ustawie o samorządzie gmin-
nym (np. realizować zadania zmierzające
do zmniejszenia patologii społecznych ta-
kich jak alkoholizm).
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Wyniki wyborów do Rady Powiatowej 
Lubelskiej Izby Rolniczej 

31 maja 2015 roku odbyły się
wybory do Rady Powiatowej w Lublinie
Lubelskiej Izby Rolniczej. Z terenu
Gminy Jabłonna zgłoszonych zostało 4
kandydatów, którzy uzyskali następujące
ilości głosów:
1. Dąbek Roman Józef  - 150 głosów,
2. Rudzki Stanisław - 79 głosów,

3. Sobieś Krzysztof  - 121 głosów,
4. Zyśko Renata - 34 głosy.

Do Rady Powiatowej w Lub-
linie Lubelskiej Izby Rolniczej wy-
brani zostali:
1. Dąbek Roman Józef,
2. Sobieś Krzysztof..

Informacja Ośrodka Interwencji Kryzysowej
w Bychawie

Ośrodek Interwencji Kryzyso-
wej w Bychawie informuje o możliwości
skorzystania z bezpłatnych porad w za-
kresie:
• poradnictwa psychologicznego,
• poradnictwa prawnego,
• poradnictwa socjalnego,
• poradnictwa pedagogicznego.
Z wyżej wymienionych porad można
skorzystać nieodpłatnie od ponie-
działku do piątku w godzinach dyżurów
Ośrodka od 9.00 do 17.00. 

Ośrodek Interwencji Kryzyso-
wej prowadzi też całodobowy hostel dla
ofiar przemocy w rodzinie, gdzie można
uzyskać schronienie i wsparcie.

W związku z powyższym osoby
będące w trudnej sytuacji życiowej, bę-
dące w kryzysie, potrzebujące wsparcia,
doświadczające przemocy zachęcamy
do korzystania z pomocy.

Kontakt: Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Bychawie, ul. Armii Kra-
jowej 45, tel. 783 089 108.

W związku z postępującymi
zmianami klimatycznymi oraz potrzebą
zwiększenia efektywności podejmowa-
nych działań w zakresie ochrony środo-
wiska, w ostatnim czasie konieczne jest
wdrażanie długofalowych planów i stra-
tegii proekologicznych. 

Plan Gospodarki Niskoemisyj-
nej (PGN) to strategiczny dokument, w
którym zostaną zawarte działania inwe-
stycyjne i nieinwestycyjne realizowane
na terenie gminy Jabłonna w latach
2015-2020, przyczyniające się do:
• redukcji emisji gazów cieplarnianych,
• redukcji zużycia energii finalnej po-
przez zwiększenie efektywności energe-
tycznej,
• zwiększenia udziału energii pochodzą-
cej ze źródeł odnawialnych (OZE),
• oraz poprawy jakości powietrza na te-
renie miasta.

Uwzględnienie w PGN przed-
sięwzięć zwiększy szanse władz gmin-
nych, mieszkańców oraz podmiotów
gospodarczych zlokalizowanych na te-
renie gminy  na uzyskanie dofinansowa-
nia w ramach nowej perspektywy
finansowej 2014-2020.

Marcin Pastuszak

Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej
na rzecz młodych rolników

Prezes Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa informuje
o możliwości składania wniosków o
przyznanie pomocy w ramach poddzia-
łania „Pomoc w rozpoczęciu działalno-
ści gospodarczej na rzecz młodych
rolników” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Wnioski składać można w dniach
od 20 sierpnia 2015 r. do 2 września
2015 r.

Pomoc finansowa może być
przyznana osobie fizycznej, która:
• rozpoczęła urządzanie gospodarstwa
przed dniem złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy,
• w ramach „Premii dla młodych rolni-
ków”, lecz nie wcześniej niż na 12 mie-
sięcy przed jego złożeniem,
• po raz pierwszy rozpoczyna prowa-
dzenie gospodarstwa rolnego jako kie-
rujący gospodarstwem, tj. do dnia
złożenia wniosku o przyznanie pomocy

nie prowadziła gospodarstwa rolnego
jako kierujący. 

Formularz wniosku o przyzna-
nie pomocy oraz formularze załączni-
ków wraz z instrukcjami ich
wypełniania są dostępne na stronach
www.arimr.gov.pl i www.minrol.gov.pl .
Można je również otrzymać w biurach
powiatowych Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski o przyznanie pomocy
składa się osobiście lub przez upoważ-
nioną osobie, listem poleconym lub po-
cztą kurierską do kierownika biura
powiatowego  Agencji właściwego ze
względu na miejsce położenia gospo-
darstwa.

Informacje na temat poddzia-
łania  można otrzymać w oddziałach re-
gionalnych ARiMR, pod numerem
bezpłatnej infolinii 0 800 380 084 oraz
na stronach internetowych
www.arimr.gov.pl iwww.minrol.gov.pl.

Informujemy, że w każdy po-
niedziałek i wtorek mieszkańcy Gminy
Jabłonna mogą skorzystać z bezpłatnych
porad psychologa oraz terapeuty uzależ-
nień.

Dyżury specjalitów odbywają
się w sali narad Urzędu Gminy Jabłonna
(pomieszczenie obok Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Jabłonnie). 

Dyżury psychologa: poniedzia-
łek w godzinach 15.00 - 17.00.

Dyżury terapeuty uzależnień -
wtorek w godzinach 13.00 - 16.00.

Marcin Pastuszak

Dyżury psychologa 
i terapeuty uzależnień
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Plan zagospodarowania przestrzennego
W ostatnim czasie Rada Gminy

Jabłonna podjęła uchwały zmieniające
Plan Zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna. Obecnie na terenie
Gminy Jabłonna obowiązują cztery
uchwały w sprawie zmian planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy.

Plan zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Jabłonna zatwierdzony
Uchwałą Rady Gminy Jabłonna Nr
XXIX/237/2002 z dnia 30 sierpnia 2002
r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 123. Poz.
2656 z dnia 23.10.2002 r.), w którym 30
kwietnia 2015 r. uchwałą nr VII/44/2015
Rady Gminy Jabłonna wprowadzono

zmiany. Przedmiotem zmiany planu jest
zmiana treści ustaleń zawartych w  zapi-
sach szczegółowych dla zabudowy zagro-
dowej MR , oraz zapisów szczegółowych
dla terenu aktywności gospodarczej dla ob-
sługi rolnictwa AG2. Minimalna wielkość
działki zagrodowej 1500m2 i szerokości 18 m.

Rada Gminy Jabłonna dnia 12
czerwca 2015r Uchwałą Nr VIII/51/2015
uchwaliła zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego, do któ-
rego wnioski przyjmowane były w 2011 r.
Zmiany planu obejmowały cały teren
Gminy, a  przeznaczenie terenów w planie
określone było indywidualnie w zależności

od potrzeb wnioskodawcy. 
Dnia 20 maja 2015r Ministerstwo

Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie wy-
raziło zgodę na przeznaczenie na cele nie-
rolnicze zgodnie z projektem zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego łącznie 183,9744 ha  grun-
tów rolnych stanowiących użytki rolne. Po-
wierzchnia terenów wyłączonych na cele
nierolnicze zaspokoiła potrzeby wszyst-
kich wnioskodawców.  Zmiany planu prze-
słane zostały do Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie celem sprawdzenia zgodności
z prawem i publikacji.           Irena Klimek

Trwają prace nad Strategią Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2016-2022
Od kilku miesięcy trwają prace

nad przygotowaniem Strategii Rozwoju
Gminy Jabłonna na lata 2016-2022. Na
stronie Urzędu Gminy www.jablonna.lu-
belskie.pl znajdują się  opracowane  analiza
atrakcyjności i potencjału rozwojowego w
2013 roku, raport z badań ilościowych w
zakresie jakości życia na terenie Gminy
Jabłonna oraz projekt Strategii Gminy Jab-
łonna na lata 2016-2022. Dodatkowo zos-
tał zorganizowany cykl spotkań
konsultacyjnych, na którym zostały przed-
stawione wyniki  badań.

Na podstawie przeprowadzo-
nych badań (na grupie 363 mieszkańców
Gminy Jabłonna), odbytych otwartych

spotkań konsultacyjnych, a także opinii
ponad 60 osób, które wyraziły swoje zda-
nie na temat silnych i słabych stron Gminy
Jabłonna, została podjęta – wspólnie z
mieszkańcami uczestniczącym w spotka-
niu 29 czerwca 2015 roku – decyzja o tym,
że 3 strategiczne obszary dotyczące roz-
woju Gminy Jabłonna w latach 2015-2022
będą dotyczyły: integracji społecznej i te-
rytorialnej gminy, mieszkalnictwa, gospodarki.

W ramach I obszaru – integracja
społeczna i terytorialna – mają być wspie-
rane działania w zakresie: rewitalizacji
(rzeka Czerniejówka, stworzenie centrum
gminy i odnowa centrów wsi), edukacji i kultury.

II obszar – dotyczący mieszkal-

nictwa – to: działania skupiające się na bu-
dowie infrastruktury technicznej, rozwój
funkcji wypoczynkowych gminy i promo-
cja (ukierunkowana na pozyskanie nowych
mieszkańców).

III obszar – związany z pobudze-
niem lokalnej gospodarki – dotyczy: rozwoju
przedsiębiorczości, pozyskania i wsparcia in-
westorów zewnętrznych oraz rolnictwa (na-
stawionego na rolnictwo ekologiczne,
odnawialne źródeł energii (OZE) i wielofunk-
cyjny rozwój gospodarstwa (np. agroturystyka).

Projekt Strategii zostanie poddany
konsultacjom społecznym a następnie będzie
przedstawiony do zaopiniowania na sesji
Rady Gminy Jabłonna.

Sesje Rady Gminy Jabłonna
Podczas VIII sesji w dniu 12 czerwca
2015 roku, Rada Gminy Jabłonna pod-
jęła następujące uchwały:
1. Nr VIII/49/2015 w sprawie zatwierdze-
nia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Jabłonna w 2014 r.
2. Nr VIII/50/2015 w sprawie udzielenia
Wójtowi Gminy Jabłonna absolutorium z
tytułu wykonania budżetu za 2014 r.
3. Nr VIII/51/2015 w sprawie zmiany
miejscowego plany zagospodarowania
przestrzennego gminy Jabłonna.
4. Nr VIII/52/2015 w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie nierucho-
mości w miejscowości Piotrków Drugi na
rzecz Gminy Jabłonna od Agencji Nieru-
chomości Rolnych.
5. Nr  VIII/53/2015 w sprawie zmiany

wieloletniej prognozy finansowej.
6. Nr VIII/54/2015 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2015.
Podczas IX sesji w dniu 17 lipca 2015
roku, Rada Gminy Jabłonna podjęła
następujące uchwały:
1. Nr IX/55/2015 w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki  na realizacje
zadania pn. „Termomodernizacja i remont
Lecznicy Weterynaryjnej w miejscowości
Jabłonna –Majątek”.
2. Nr IX/56/2015 w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki na realizację za-
dania pn.„ Termomodernizacja i remont
Domu Nauczyciela  w miejscowości Piotr-
ków Pierwszy”.
3. Nr IX/57/2015 w sprawie udzielenia
pomocy  finansowej Powiatowi Lubel-
skiemu  na modernizację drogi powiatowej

Nr 2275 L  w miejscowości Chmiel-Kolonia.
4. Nr IX/58/2015 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Województwu Lubel-
skiemu w zakresie remontu chodnika w
miejscowości Piotrków Drugi przy drodze
wojewódzkiej nr 835.
5. Nr IX/59/2015 w sprawie powołania
zespołu do spraw opiniowania kandyda-
tów na  ławników.
6. Nr IX/60/2015 w sprawie zmiany wie-
loletniej prognozy finansowej.
7. Nr IX/61/2015 w sprawie zmian w bu-
dżecie.
8. Nr IX/62/2015 w sprawie odwołania
Skarbnika Gminy Jabłonna.

Teksty uchwał dostępne są na stronie
www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl
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Konferencja o odnawialnych źródłach energii
W środę 24 czerwca 2015 r. w

Gminnym Centrum Kultury w Piotrko-
wie odbyła się konferencja, podczas
której podsumowana została realizacja
projektu „Kolektory słoneczne jako
źródło energii odnawialnej w Gminie
Jabłonna".

Uczestnicy konferencji mieli
możliwość zapoznania się z możliwo-
ściami uzyskania dofinansowania na od-
nawialne źródła energii ze środków Unii
Europejskiej, a także dowiedzieć się
jakie korzyści, w tym korzyści finan-
sowe, niesie ze sobą instalacją solarów
czy ogniw fotowoltaicznych.

Podsumowana została ponad
roczna realizacja projektu „Kolektory
słoneczne jako źródło energii odnawial-
nej w Gminie Jabłonna” współfinanso-
wanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego 2007-2013. W ramach projektu
na obiektach szkolnych zamontowano 5
zestawów solarnych, natomiast w gos-
podarstwach domowych mieszkańców

gminy Jabłonna zostało wykonanych
366 zestawów do podgrzewania ciepłej
wody użytkowej.

Marcin Pastuszak

25 lat działalności Ośrodków Pomocy Społecznej

26 czerwca 2015 roku w Lubli-
nie zorganizowana została uroczystość
z okazji 25-lecia działalności Ośrodków
Pomocy Społecznej, przy udziale władz
wojewódzkich, powiatowych, gminnych
oraz zaproszonych gości. W uroczysto-
ściach wzięli udział pracownicy ośrod-
ków pomocy społecznej z całego
powiatu lubelskiego. 

Podczas spotkania odznacze-
niami za 25 lat pracy w Ośrodku Po-
mocy Społecznej w Jabłonnie
uhonorowane zostały: Zofia Czapińska,
Krystyna Marciniak, Zofia Sadowa.

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie powstał
04.05.1990 r. na podstawie postanowie-
nia Naczelnika Gminy. Na chwilę
obecną w ośrodku jest zatrudnionych 9
osób. Zadaniem  pracowników jest ob-
sługa mieszkańców gminy nie tylko z
zakresu pomocy społecznej, ale także w
zakresie: świadczeń rodzinnych, fundu-
szu alimentacyjnego, karty dużej ro-
dziny, dodatków mieszkaniowych i
energetycznych, przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie (Zespół Interdyscyplinarny). 

Halina Kosiarczyk

Dziękujemy 
za wieloletnią pracę
w Urzędzie Gminy

Jabłonna

Pod koniec lipca na emeryturę
przeszły trzy pracownice Urzędu
Gminy Jabłonna, które niemalże całe
swoje życie zawodowe związały z pracą
na rzecz Gminy Jablonna - Pani Kry-
styna Ziętek - wieloletni Skarbnik
Gminy Jabłonna, Pani Aleksandra Kruk
oraz Pani Teresa Szott - obydwie w
ostatnich latach zajmowały się sprawami
podatków.

W imieniu swoim oraz wszyt-
skich pracowników Urzędu Gminy Jab-
łonna oraz jednostek organizacyjnych
Gminy Jabłonna, chciałabym podzięko-
wać Paniom za wieloletnią pracę w
Urzędzie Gminy Jabłonna i mam na-
dzieję, że czas emerytury będzie okre-
sem spełnienia tych marzeń i zamierzeń,
na które nie znalazły Panie czasu pod-
czas pracy zawodowej. 

Magdalena Sałek
Wójt Gminy Jabłonna 
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I Międzyszkolny Konkurs Papieski dla szkół z Gminy Jabłonna
20 maja 2015 r. w Gimnazjum

Publicznym w Jabłonnie odbył się I Mię-
dzyszkolny Konkurs Papieski dla szkół z
Gminy Jabłonna. W konkursie wzięły

udział wszystkie szkoły podstawowe (Jab-
łonna, Piotrków, Skrzynice, Czerniejów,
Tuszów) oraz gimnazja z Jabłonny i Piotr-
kowa.

Na konkurs przybyli zaproszeni
goście: Paweł Pikula - Starosta Lubelski,
Dariusz Gajo - członek Zarządu Powiatu
Lubelskiego, Magdalena Sałek - Wójt
Gminy Jabłonna, Ewa Maj - dyrektor
ZASZ w Jabłonnie, dyrektorzy szkół z te-
renu Gminy Jabłonna oraz księża z parafii
w Jabłonnie, Czerniejowie, Bychawce. Sie-
dem drużyn zmagało się w finale kon-

kursu, a nad poprawnością odpowiedzi
czuwała komisja w składzie ks. Proboszcz
Zbigniew Cholewa, Małgorzata Adam-
czyk ze Starostwa Powiatowego w Lublinie

oraz Teresa Skwarzyńska- dyrektor  Gmin-
nego Centrum Kultury w Piotrkowie.

Konkurs z wiedzy o Janie Pawle
II składał się z sześciu rund (krzyżówka,
zdjęcia, prawda czy fałsz, balony). Pierwsze
miejsce w konkursie zdobyła Szkoła Pod-
stawowa w Piotrkowie w składzie: Kata-
rzyna Sulowska, Patrycja Pomałecka i
Klaudia Żłobicka. Opiekunem był ks.
Marek Chodorowski oraz p. Anna Dyzma.
Puchar dla szkoły oraz nagrody rzeczowe
dla uczestników konkursu ufundował Sta-
rosta Powiatu Lubelskiego Paweł Pikula. 

Drugie miejsce zdobyło Gimnaz-
jum w Piotrkowie, w składzie: Dominika
Grzegorczyk, Julia Tyburczyk, Aleksandra
Gąbka. Opiekunem była Danuta Gru-
dzień. Puchar oraz nagrody rzeczowe
ufundowała Wójt Gminy Jabłonna Mag-
dalena Sałek.

Trzecie miejsce zdobyła Szkoła
Podstawowa w Czerniejowie: Zofia Bryda,
Katarzyna Kowalska, Kamila Marczak.
Opiekunem była Anna Grzanka i Barbara
Sagan. Nagrodę dla szkoły w postaci al-
bumu o Janie Pawle II oraz nagrody rze-
czowe ufundowała Radna Powiatu
Lubelskiego Urszula Paździor. 

Konkurs urozmaicały nam pio-
senki religijne w wykonaniu Kingi Szyszki
oraz Oliwii Matuszczyk przy akompania-
mencie katechety - Ojca Grzegorza.

W konkursie  plastycznym  w ka-
tegorii szkół podstawowych zwyciężyła
szkoła w Tuszowie, a w kategorii gimnaz-
jów - Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie.
II miejsce otrzymała szkoła w Skrzynicach.
Nagrody  ufundował ks. Proboszcz parafii
w Jabłonnie Zbigniew Cholewa. Organi-
zatorami Międzyszkolnego  Konkursu Pa-
pieskiego dla szkół z Gminy Jabłonna była
Urszula Paździor nauczyciel historii i wos
oraz  Małgorzata Zdrojkowska nauczyciel
historii i języka angielskiego Gimnazjum
Publicznego w Jabłonnie. 

Urszula Paździor

6 września odbędzie się ogólnokrajowe referendum
W dniu 6 września 2015 roku w całej Polsce
przeprowadzone będzie ogólnokrajowe refe-
rendum. Pytania będą miały następujące
brzmienie:
Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za
wprowadzeniem jednomandatowych okrę-
gów wyborczych w wyborach do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej?”.
Pytanie drugie:    „Czy jest Pani/Pan za
utrzymaniem dotychczasowego sposobu fi-
nansowania partii politycznych z budżetu
państwa?”.
Pytanie trzecie:   „Czy jest  Pani/Pan za
wprowadzeniem zasady ogólnej  rozstrzyga-
nia wątpliwości co  do wykładni przepisów
prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

Gmina Jabłonna podzielona zos-
tała na 6 obwodów do głosowania:
1. Chmiel Pierwszy, Chmiel Drugi, Chmiel -
Kolonia, Wolnica - Remiza Ochotniczej
Straży Pożarnej   w Chmielu,
2. Czerniejów, Czerniejów-Kolonia - Szkoła
Podstawowa Czerniejowie (lokal przystoso-
wany do potrzeb osób  niepełnosprawnych,
lokal do głosowania korespondencyjnego),
3. Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga, Jab-
łonna-Majątek, Wierciszów Gimnazjum
Publiczne w Jabłonnie (lokal przystosowany
do potrzeb osób  niepełnosprawnych, lokal
do głosowania korespondencyjnego),
4. Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotr-
ków-Kolonia - Zespół Szkół w Piotrkowie 
5. Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie,

Skrzynice-Kolonia - Szkoła Podstawowa w
Skrzynicach,
6. Tuszów - Szkoła Podstawowa w Tuszowie.

Lokale wyborcze w dniu 6 września
będą otwarte w godzinach od 6.00 do 22.00.
Osoba  uprawniona  do udziału w referen-
dum może głosować korespondencyjnie.
Osoby niepełnosprawne uprawnione do
udziału w referendum o znacznym lub umiar-
kowanym stopniu niepełnosprawności w ro-
zumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
osoby uprawnione, które najpóźniej w dniu
głosowania kończą 75 lat mogą udzielać peł-
nomocnictwa do głosowania w ich imieniu.
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I Gminny Konkurs Wiedzy o Samorządzie Gminnym
22 maja w Gminnym Centrum

Kultury w Jabłonnie z siedzibą w Piotr-
kowie odbył się finał I Gminnego Kon-
kursu Wiedzy o Samorządzie Gminnym
dla uczniów szkół gimnazjalnych z te-
renu Gminy Jabłonna.

Pierwszy etap szkolny wyłonił
po 3 finalistów z każdego z gimnazjów.
W finale - etapie gminnym, znalazło się
6 gimnazjalistów, którzy rozwiązywali
test składający się z 30 pytań. 

Najlepsi okazali się uczniowie:
1. Julia Wróbel - Gimnazjum Publiczne
w Piotrkowie,
2. Ewelina Kałużowska - Gimnazjum
Publiczne w Jabłonnie,
3. Andżelika Łupina - Gimnazjum 

Publiczne w Piotrkowie.
Organizatorami konkursu byli: Wójt 

Gminy Jabłonna i Rada Gminy Jab-
łonna.

Marcin Pastuszak

Konkurs plastyczny z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego
29 czerwca 2015 r. w GCK w

Piotrkowie rozstrzygnięty został kon-
kurs plastyczny z okazji 25-lecia samo-
rządu terytorialnego dla uczniów szkół
podstawowych. W kategorii klas I-III
temat pracy brzmiał „Moja miejscowość
za 25 lat”, a w kategorii klas IV -VI „Jak
zmieniam swoją miejscowość”. Organi-

zatorami konkursu byli: Wójt Gminy
Jabłonna i Rada Gminy Jabłonna.

Jury w składzie: Marcin Pastu-
szak - Zastępca Wójta Gminy Jabłonna,
Marzena Chlebuś - plastyk Gminnego
Centrum Kultury w Jabłonnie z/s w
Piotrkowie, Ewa Maj - dyrektor Ze-
społu Administracyjnego Szkół w Jab-
łonnie, oceniło 71 prac zgłoszonych do
konkursu „Moja miejscowość za 25
lat” w kategorii klas I-III szkół podsta-
wowych.

Nagrodzeni:
I miejsce Agata Jones, Zespół Szkół
w Jabłonnie, klasa I a, tytuł pracy „Moja
miejscowość w przyszłości”,
II miejsce Klaudia Skrzypek,
Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie
z/s w Piotrkowie, klasa I b, tytuł pracy
„Galaktyczny kongres samorządów”,

III miejsce Dagmara Stefańczyk, Ze-
spół Szkół w Jabłonnie, klasa II, tytuł
pracy „Moja miejscowość za 25 lat”
Wyróżnienia:
Weronika Skrobas, Zespół Szkół w
Piotrkowie, klasa II,
Antonina Kubić, Zespół Szkół w Jab-
łonnie, klasa I b,
Aleksandra Poleszak, Zespół Szkół w
Piotrkowie, klasa III b,
Maja Nowak, Zespół Szkół w Piotrko-
wie, klasa I a,
Klaudia Skrzypek, Gminne Centrum

Kultury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie,
klasa I,
Maja Nowak, Gminne Centrum Kul-
tury w Jabłonnie z/s w Piotrkowie, klasa
I,
Monika Vlasak, Zespół Szkół w Jabłon-
nie, klasa II,
Jakub Zaborek, Zespół Szkół w Piotr-
kowie, klasa III a.

Jury oceniło 44 prace zgło-
szone do konkursu „Jak zmieniam
swoją miejscowość” w kategorii klas
IV-VI szkół podstawowych:
Nagrodzeni:
I miejsce Róża Nowak Zespół Szkół
w Piotrkowie, klasa IV, tytuł pracy
„Centrum rekreacji”,
II miejsce Kacper Bielak, Szkoła Pod-
stawowa w Tuszowie, klasa IV, tytuł
pracy „Jak zmieniam swoją miejscowość”,
III miejsce Maja Radecka, Zespół
Szkół w Jabłonnie, klasa VI, tytuł pracy
„Jak zmieniam swoją miejscowość”.
Wyróżnienia:
Ewelina Niedźwiadek, Szkoła Podsta-
wowa w Skrzynicach, klasa V,
Katarzyna Dojutrek, Zespół Szkół w
Jabłonnie, klasa V,
Klaudia Klimek, Zespół Szkół w Jab-
łonnie, klasa IV,
Patrycja Pielecha, Zespół Szkół w Jab-
łonnie, klasa V.   

Marcin Pastuszak
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Majowo, zmysłowo…
W Gimnazjum Publicznym w

Piotrkowie dnia 2 czerwca 2015 roku o
godzinie 16.00 odbył się koncert poezji
uświetniony muzyką, poświęcony miło-
ści w różnych jej odsłonach – mło-
dzieńczej, partnerskiej, macierzyńskiej,
dojrzałej… Miłość do  człowieka,
świata, poezji to klucz, który otworzył
serca i umysły licznie przybyłych gości.
Młodzi artyści i ich nauczyciele powitali
p. Wójt - Magdalenę Sałek, p. Wójta –
Marcina Pastuszaka, p. Ewę Maj – dy-
rektora ZASz oraz Rodziców, głównych
adresatów widowiska. Zainteresowanie,
zadziwienie i wzruszenie to główne
stany i emocje, które towarzyszyły i wy-
stępującym, i gościom.

Naszą uroczystość wzbogacił
występ artystów ze Skrzynic. Błyskotli-
wie odegrane scenki rozbawiły widow-
nię i udowodniły, że starsi aktorzy -

przecież rodzice naszych wychowan-
ków, też mają liczne talenty.

Zaproszeni goście mieli możli-
wość zapoznać się z osiągnięciami gim-
nazjalistów, oglądając prezentację
multimedialną „Gimnazjalista na
medal”. Nikomu nie spieszyło się do

domu, więc ostatnią godzinę spędzono
w kawiarence szkolnej – przy ciastkach,
kawie, herbacie i miłej pogawędce.

Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie

Biwak w Szkole Podstawowej w Czerniejowie
W dniach 12-13 czerwca 2015r.

w Szkole Podstawowej w Czerniejowie
odbył  się biwak dla uczniów klas IV –
VI, którego celem było: 
- upowszechnianie aktywnego, zdro-
wego trybu życia;
- integracja zespołu;
- kształtowanie właściwego zachowania

w każdych warunkach;
- kształcenie umiejętności współpracy w
grupie oraz zdrowej rywalizacji;
- kształtowanie odpowiedzialności za
realizację powierzonych zadań.

W  programie biwaku znalazły
się  gry i zabawy integracyjne, rozgrywki
zespołowe na boisku szkolnym,

wspólne przygotowanie napoju mleczno
- owocowego.   Po zmierzchu rozpali-
liśmy ognisko. Piekliśmy kiełbaski. Póź-
nym wieczorem odbyła się dyskoteka.

Każdy taki wspólny pobyt po-
zwala  zintegrować uczniów, daje szansę
zaistnieć tym, którzy w warunkach
szkolnych nie bardzo potrafią się odna-

leźć, daje szansę tym, którzy ze wzglę-
dów materialnych nie mogą korzystać  z
wyjazdów edukacyjnych i wypoczynko-
wych. 
Kolejna noc w szkole za nami, ale czy
ostatnia? 

Anna Pomarańska

Wycieczka w Pieniny
11 i 12 czerwca 2015r. odbyła

się dwudniowa wycieczka w Pieniny dla
gimnazjalistów z Piotrkowa. Wzięło w
niej udział dziewiętnastu uczniów na-
szej szkoły pod opieką pani Beaty Mar-
ciniak i pani Joanny Grzegorczyk. 

Wycieczkowicze bladym świ-
tem wyruszyli w trasę, aby kilka godzin
później rozpocząć przyjemną węd-
rówkę po malowniczym Wąwozie Ho-
mole. Niestrudzona młodzież nie
poprzestała na tym, dlatego jeszcze tego
samego dnia wszyscy wspięli się na naj-
wyższy szczyt Pienin – Wysoką (1050 m
n.p.m.). Po takiej wyprawie każdy chęt-
nie zjadł ciepły posiłek w Szczawnicy i
wypoczął w przytulnym pensjonacie. 

Następnego dnia, po śniadaniu
grupa wyruszyła na 10-kilometrowy
spacer przełomem Dunajca. Uczniowie
mieli okazję podziwiać wtedy cudowne
krajobrazy słowackich Pienin i dokład-
nie przyjrzeć się ciekawym strukturom
geologicznym tych gór. 

Ostatnim obiektem zwiedzania
był Czerwony Klasztor kartuzów na
Słowacji, a po nim długa lecz wesoła
droga powrotna z wizytą w Sandomie-
rzu. Pomimo zmęczenia uczestnicy wy-
cieczki wrócili bardzo zadowoleni.
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„Dzieciństwo bez próchnicy” dla przedszkolaków z Tuszowa

Szkoła Podstawowa w Tuszo-
wie została zakwalifikowana do projektu
„Dzieciństwo bez próchnicy” współfi-
nansowanego przez Szwajcarię w ra-
mach szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi krajami człon-
kowskimi Unii Europejskiej. 

Celem projektu jest objęcie

edukacją i profilaktyką stomatologiczną
ponad 300 tysięcy dzieci w wieku 0-5 lat
oraz osób dorosłych, od których
postawy najbardziej zależy stan zdrowia
jamy ustnej najmłodszych – rodziców i
opiekunów dzieci, nauczycieli i wycho-
wawców przedszkolnych oraz pielęgnia-
rek, położnych i lekarzy pediatrów. 

Przedszkolaki otrzymały szczo-
teczki do zębów i pasty, którymi co-
dziennie myją ząbki po posiłku.
Uczestniczą również w ciekawych zaję-
ciach promujących zachowania pro-
zdrowotne oraz profilaktykę chorób
jamy ustnej u dzieci. Rodzice również
zostali włączeni w realizację projektu
poprzez udział w szkoleniu, na którym
otrzymali materiały edukacyjne. 

W ramach realizacji programu
"Dzieciństwo bez próchnicy" dzieci klas
młodszych odwiedziły również gabinet
stomatologiczny znajdujący się w
Pszczelej Woli. Uczniów przywitała pani
stomatolog – Irena Kowalik. Podczas
pobytu w gabinecie dzieci przyjrzały się
wyposażeniu oraz narzędziom, które
używają do pracy dentyści, a także
utrwaliły wcześniej zdobyte wiadomości
o higienie jamy ustnej. Wielką atrakcją
był fotel dentystyczny, tym razem wyjąt-
kowo chętnie oblegany przez dzieci. 

Agnieszka Lebioda

Samorządność w Zespole Szkół w Jabłonnie
Ważnym narzędziem kształce-

nia u młodych ludzi umiejętności
współdecydowania o własnej wspólno-
cie jest sprawnie funkcjonujący samo-
rząd uczniowski. Właściwe
pokierowanie takim procesem przynosi
korzyść uczniom, szkole i rodzicom,
środowisku na korzyść, którego działają.
Uczniowie działający w Samorządzie
Uczniowskim Zespołu Szkół w Jabłon-
nie wykazują się kreatywnością i odpo-
wiedzialnością.

W roku szkolnym 2014/2015 z
ich inicjatywy przeprowadzono akcję
„Gwiazdka dla zwierzaka”.  Zebrano
910zł z tych pieniędzy ufundowano rze-
czy dla zwierząt w schronisku w Krze-
simowie koło Świdnika. Podczas
kolejnej akcji „Góra Grosza” zebrano
17 kg monet.  Przekazano je Fundacji
„Nasz Dom” pomagającej dzieciom z
rodzinnych Domów Dziecka.

Członkowie samorządu wspie-
rali również zbiórkę w ramach akcji
„Szlachetna Paczka”. Zgromadzona
żywność i środki czystości zostały prze-
kazane organizatorom akcji na terenie

Gminy Jabłonna z przeznaczeniem na
pomoc potrzebującym. W wolontariacie
WOŚP brało udział 5 uczennic z SU.
Nasze wolontariuszki Paulina Szyszka,
Chudzik Magdalena, Dziedzic Olga, Ra-
decka Maja, Aleksandra Adamek
zebrały 1343,99 zł. Sumę tę przekazano
do sztabu WOŚP w Gminnym Centrum
Kultury w Piotrkowie.

8 maja w naszej szkole obcho-
dzimy Dzień Patrona Szkoły - Stani-
sława Konarskiego. Członkowie
Samorządu Uczniowskiego przygoto-
wali na tę okazję część artystyczną, przy-
bliżyli młodszym kolegom sylwetkę
naszego patrona, a następnie poprowa-
dzili koncert laureatów naszej szkoły -
konkursów recytatorskich i
muzycznych. Członkowie samorządu
włączyli się również w realizację pro-
jektu edukacyjnego „Rodzino-trzymaj
formę” realizowanego w szkole, przy-
gotowując apel dotyczący zdrowego od-
żywiania „Wiem co jem-smacznie,
zdrowo, kolorowo”.

Do upowszechniania swoich
działań, inicjatyw, informacji dotyczą-

cych ważnych wydarzeń z życia szkoły,
Samorząd Uczniowski wykorzystuje
swoją gazetkę szkolną i stronę interne-
tową szkoły. W tym roku za pracę w Ra-
dzie Samorządu Uczniowskiego zostały
wyróżnione: Aleksandra Adamek –prze-
wodnicząca i Olga Dziedzic. Za wielo-
letnią pracę na rzecz SU i w radzie SU
nagrodzono również Paulinę Szyszkę 
i Bartłomieja Poleszaka. Mamy nadzieję,
że młodsi koledzy pójdą ich śladem.

Sprawując opiekę nad Samo-
rządem Uczniowskim, obserwujemy
wysokie zaangażowanie uczniów w
życie szkoły i realizację pomysłów i ini-
cjatyw, rozwój umiejętności społecz-
nych, nauki samodzielnego czy
zespołowego działania, uwrażliwienie
na potrzeby innych.

Z pewnością zaprocentuje to w
dorosłym, odpowiedzialnym życiu.

Anna Grzegorczyk
Iwona de Silva
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Dzień dziecka w Zespole Szkół w Piotrkowie
Międzynarodowy Dzień

Dziecka jest świętem obchodzonym w
Polsce od 1950 roku. Został ustano-
wiony przez ONZ dla upowszechnienia
ideałów i celów dotyczących praw
dziecka. Od 1994 roku 1 czerwca w
Warszawie obraduje Sejm Dzieci i Mło-
dzieży. Jest to dzień świętowany na we-
soło i na sportowo.

W Zespole Szkół w Piotrkowie
ten dzień obchodzony był również bar-
dzo uroczyście.

Uczniowie klas IV -VI udali się
w różne ciekawe zakątki naszej okolicy.
Klasa IV została zaproszona do ogrodu

jednego z uczniów, gdzie spędziła miło
czas na pikniku przygotowanym przez
gospodarzy, rodziców i wychowawcę.
Był to czas na zabawę, ognisko, gry, ma-
lowanie twarzy, piłkę i wyścigi. Klasa V
i VIb zorganizowały piknik na boisku.
Klasa VIa dołączyła się po wycieczce
rowerowej i odbyły się rozgrywki spor-
towe.

Dzieci z klas I - III również at-
rakcyjnie spędziły ten dzień.  Klasa Ia,
II i IIIa udały się do Rezerwatu Przy-
rody w Chmielu, gdzie pan leśniczy
oprowadził uczniów i opowiedział o
występujących roślinach i zwierzętach.

Wyprawa zakończyła się ogniskiem z
pieczeniem kiełbasek. Uczniowie klasy
Ib zorganizowali ten dzień na sportowo
bawiąc się na łące, natomiast dzieci z
IIIb udały się na ognisko zorganizo-
wane przez rodziców.

Przedszkolaki ze wszystkich
grup obchodziły swoje święto pod ha-
słem „Kolorowy Dzień Dziecka”. Były
zabawy i tańce przy muzyce oraz kon-
kursy. Na koniec był słodki upominek
dla dzieci. 

Był to wesoły dzień i wszyscy
będą go długo wspominali.

Zespół wychowawców

Dzień dziecka w Gimnazjum w Piotrkowie

Dzień Dziecka obchodzony
był w gimnazjum w Piotrkowie dnia 29
maja 2015 roku. To inicjatywa Samo-
rządu Uczniowskiego. Do wspólnej za-
bawy zostali zaproszeni uczniowie klas
szóstych ze Skrzynic i Piotrkowa. Im-
preza składała się z konkurencji sporto-
wych przeplatanych kabaretowymi
scenkami i kalamburami. Uczniowie ry-
walizowali ze sobą pokonując tor prze-
szkód, skacząc przez skakankę, grając w

badmintona. Przygotowali ciekawe in-
scenizacje dbając o każdy szczegół
stroju i rekwizytu. 

Wszystkim towarzyszył uśmiech,
dobra zabawa, doskonały humor.
Miłym akcentem na zakończenie był
słodki poczęstunek w postaci cukier-
ków od Pani Dyrektor oraz owocowych
koreczków przygotowanych przez
uczennice naszego gimnazjum.
Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie

Kajakami po Wieprzu
15 czerwca 2015r. 20-osobowa

grupa uczniów Gimnazjum Publicz-
nego w Piotrkowie z klasy drugiej i trze-
ciej wybrała się na spływ kajakowy po
rzece Wieprz. Trasa wycieczki wiodła z
Obroczy do Zwierzyńca. Pogoda dopi-
sała i mogliśmy podziwiać uroki Rozto-

cza. Wszyscy dopłynęli szczęśliwie i w
dobrych  nastrojach. 

Wycieczkę zakończyliśmy przy
ognisku piekąc kiełbaski. Młodzież z
utęsknieniem czeka już na kolejny taki
wyjazd.
Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie

Rodzina jest podstawową i naj-
ważniejszą grupą społeczną na której
opiera się całe społeczeństwo. Ucznio-
wie klasy Ia, Ib, II oraz IIIa pod opieką
wychowawców przygotowali występy
klasowe z okazji Dnia Matki. Były wzru-
szające wiersze, piosenki, miłe słowa,
upominki i słodki poczęstunek. Dzieci
z klasy IIIb Dzień Rodziny spędziły na
pikniku w Indiańskiej Wiosce w
Olszance. Były śpiewy, recytacje i
wspólna zabawa. Wszyscy świetnie się
bawili.

Dzieci ze starszych grup przed-
szkolnych Dzień Rodziny obchodziły w
Stajni Drwal. Uroczystość rozpoczęła
się koncertem dla rodziców. Wielką at-
rakcją było zwiedzanie stajni z przewod-
nikiem oraz przejażdżka na kucyku.
Przy grillu i słodkim poczęstunku
szybko i miło upłynął czas.

Najmłodsza grupa przedszko-
laków zaprosiła swoich kochanych ro-
dziców na specjalnie przygotowany dla
nich występ. Otrzymane brawa i uśmie-
chy od rodziców były dla dzieci najwięk-
szą satysfakcją i nagrodą. Na
zakończenie uroczystości wszyscy zos-
tali zaproszeni na przepyszny tort.

Wychowawcy klas I- III 
oraz przedszkola

Rodzinne uroczystości
w Zespole Szkół 

w Piotrkowie
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Święto Rodziny w Szkole Podstawowej w Tuszowie
1 czerwca 2015 roku obchodzi-

liśmy w Szkole Podstawowej w Tuszo-
wie Święto Rodziny. Jest to jedno z
najważniejszych świąt w kalendarzu im-
prez i uroczystości szkolnych.

Ten niezwykły dzień rozpoczął
się warsztatami kulinarnymi – uczniowie
wraz z mamami i nauczycielami przygo-
towywali pyszne „Wesołe i zdrowe ka-
napki”. Równocześnie dla chętnych
rodziców i dzieci zorganizowany został
„Turniej w Warcaby”, „Rodzinny Kon-
kurs Sprawnościowy”, mecz piłki noż-
nej „Rodzice – Dzieci” oraz gra
drużynowa w dwa ognie „Nauczyciele –
Uczniowie”. 

Kiedy zajęcia kulinarne do-
biegły końca, nadszedł czas na część
oficjalną. W dedykowanym rodzicom
koncercie życzeń, uczniowie wierszem i
piosenką, podziękowali za bezgraniczną
miłość, trud wychowania, opiekę i cier-
pliwość. Dzieciaki zaprezentowały się w
przepięknych strojach postaci z bajek i
wiosennych kwiatów. Zabawna insceni-
zacja bardzo spodobała się publiczno-

ści, występ młodych artystów został na-
grodzony gromkimi brawami. W czasie
tak wielkiej uroczystości nie mogło za-
braknąć występu Koła Tanecznego -
najmłodsza grupa przedstawiła układ
do piosenki "Parasolki". Na zakończe-
nie części artystycznej na Kochane Ma-
musie i Kochanych Tatusiów czekały
własnoręcznie przygotowane upominki
oraz gorące uściski i buziaki od swoich

pociech.
Święto Rodziny było wspaniałą

okazją do integracji - wspólnej zabawy,
wymiany doświadczeń i nauki. Dopisała
przepiękna pogoda, wszystkim dopisał
też dobry humor. Zadowolenie,
uśmiech na twarzach dzieci, rodziców i
nauczycieli potwierdziły, że wszyscy
świetnie się bawili.

Agnieszka Nawłatyna

Mam Talent w Szkole Podstawowej w Czerniejowie

O wartościach zajęć pozalek-
cyjnych dla uczniów zainteresowanych
nie trzeba nikogo przekonywać. Korzy-
ści, które pozostawiają na całe życie to
przede wszystkim funkcjonowanie w
grupie o podobnych zainteresowaniach,
poznanie siebie, odkrycie zdolności,
pasji. Wiedząc o tym wychodzimy na-

przeciw oczekiwaniom dzieci i rodzi-
ców, organizując takie zajęcia, które cie-
szą się zainteresowaniem naszych
uczniów. Od wielu lat największą popu-
larność w naszej szkole mają  następu-
jące koła: Koło Teatralne, Koło
Muzyczne, SKS i chór. Obok chęci roz-
wijania sprawności fizycznej, nasi wy-
chowankowie, pragną rozwijać się
artystycznie. Swoje zainteresowania tań-
cem i śpiewem ujawniali wielokrotnie
przy okazji akademii, występów w
szkole i poza szkołą. 

By wykorzystać ten potencjał
zauważony u naszych uczniów, pani
Anna Grzanka wraz z Samorządem
Uczniowskim zorganizowała szkolny
konkurs „ Mam talent”. I to był „strzał 
w dziesiątkę”. Kreatywność uczestni-
ków była wielka, bowiem sami musieli
wybrać muzykę, opracować choreogra-
fię. Zespołowy taniec z wyszukaną cho-
reografią wymagał wielu godzin
intensywnej pracy.

W dniu 22 kwietnia 2015 roku

w  odbyły się eliminacje do szkolnego
konkursu ,,Mam talent”. W przesłucha-
niach wzięły udział trzy grupy taneczne
i pięcioro solistów. Najmłodsza solistka
miała 7 lat. Uczniowie, którzy zakwali-
fikowali się do finału,   rywalizowali ze
sobą o  czołowe miejsca podczas wy-
stępu, który miał miejsce 19 maja w sali
gimnastycznej naszej szkoły. Nasi wy-
chowankowie mieli okazję zaprezento-
wać swoje „ukryte” talenty 
i umiejętności. Nie zabrakło popisów
wokalnych, pokazów tanecznych oraz
układów gimnastycznych. 

Po burzliwych obradach jury
przyznało I miejsce ex aequo Martynie
Mielnik i Marcinowi Pietrzakowi (śpiew)
oraz Natalii Dudziak i Zofii Brydzie
(układ gimnastyczny), III miejsce Nata-
lii Tarasińskiej i Pameli Maccioni, wy-
różnienie dziewczynkom z kl. III 
(taniec). 

Anna Grzanka
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Biblioteka  - dobre miejsce dla człowieka
Lenka, Tosia, Agatka, Gabrysie,

Weroniki, Bartek, Filip i wielu małych
czytelników  w bibliotece Zespołu
Szkół w Jabłonnie znalazło swoje ulu-
bione miejsce. Szperają, wyszukują i w
ciszy – czytają. Zainspirowani lekturą,
otaczającym światem proszą o kartki i
rysują. Najładniejsze prace umiesz-
czamy w bibliotecznej galerii. Tradycją
jest, iż najlepsi mają swoją autorską wy-
stawę i każdy otrzymuje: cukiereczek za
ładny rysuneczek. 

W minionym roku szkolnym
biblioteka we współpracy z wychowaw-
cami klas oraz pozostałymi nauczycie-
lami realizowała projekt „Życzliwość
jest w nas...”. Projektem włączyliśmy się
do obchodów „Światowego Dnia Życz-
liwości”, który tym razem szczególną
uwagę zwracał na życzliwość dla senio-
rów. Podsumowaniem projektu był
m.in. wybór „Życzliwej i Życzliwego
2014”. Wymagania opracowanego regu-
laminu, głosy oraz życzliwość społecz-
ności szkolnej zyskali Ola i Bartek z
klasy VI. 

25 listopada grono czytelników
znacznie się powiększyło. Do biblioteki
przybyły pluszowe misie, zaprezento-
wały wiele książek, w których są głów-
nymi bohaterami.    Chcemy wiedzieć
więcej i dzielić się swoją wiedzą z in-

nymi. Wsparciem dla małych są starsi-
grupa dziewcząt z klasy szóstej. Oprócz
codziennych czynności związanych z
wypożyczaniem, wspierane pomysłami
i zaangażowaniem innych czytelników
przygotowały wystawy: „Pamiętamy”,
„Nadchodzą Święta”, „Niezapomniane
kobiety”, „Krzaczki – Bożak”.

Kolejny, piąty rok pomocy dla
Hospicjum im. Małego Księcia w Lub-
linie, pobiliśmy rekord w zbiórce zakrę-
tek – 208 kg. Spakowane w 13 worków,
pojechały do hospicjum. Rokrocznie w
tym ostatnim działaniu pomagają ro-
dzice. Na ich pomoc zawsze  możemy
liczyć. 

Na zakończenie roku szkol-

nego dziewczęta z Koła Przyjaciół Bib-
lioteki pisały list do wróżki. Zawarły w
nim trzy życzenia: po pierwsze, aby na
półkach nie brakowało nowości wydaw-
niczych, po drugie – przesunięcie ściany,
by pomieszczenie było większe i po
trzecie, kącik z pufami do wygodnego
czytania wszystkich książek. 

Od lat gromadzimy fotografie i
inne dokumenty związane z naszą
szkołą i miejscowością. Pęcznieją segre-
gatory. Nasza historia staje się coraz bo-
gatsza. Piszą ją czytelnicy biblioteki
Zespołu Szkół w Jabłonnie.

Jolanta Fidut

Gminna Biblioteka Publiczna
wzięła udział w programie Centrum
Edukacji Obywatelskiej „Młody Oby-
watel – Zmiennicy” i trzydziestu mło-
dym osobom z naszej gminy pozwoliła
stać się zmiennikami przestrzeni, która
nas otacza. Młodzież w wieku 13-20 lat
wzięła udział w serii zajęć, którą zakoń-
czył warsztat finałowy – tworzenia szab-
lonów i graffiti.  

Prace trwały cały słoneczny
dzień 5 czerwca, więc zdążyliśmy nau-
czyć się projektować i wycinać szablony,
a także posługiwać się puszkami z farbą
w sprayu. Te umiejętności pomogły
nam w  odbiciu szablonów  na wcześ-
niej odświeżonym przez nas przystanku.
Do prowadzenia zaprosiliśmy Tomasza
„Mapeda” Pizonia -  scenografa, szab-

lonistę, rzeźbiarza, muralistę, grafika
oraz ilustratora i animatora i inicjatora
Laboratorium Kultury i Edukacji Frutti
di Mare w Lublinie.

Tomek prócz umiejętności
praktycznych przekazał nam sporo wie-
dzy na temat legalnego i bezpiecznego
ozdabiania przestrzeni za pomocą tech-
niki graffiti, a także nielegalnych „akcji”

i ich konsekwencji. 
W efekcie, dzięki wspólnej

pracy młodzieży, powstał kolorowy
przystanek w centrum naszej gminy – w
miejscowości Jabłonna Majątek. Po-
wstał dzięki pomysłom i pracy mło-
dzieży! Może inne przystanki w naszej
gminie uda się tak pięknie ozdobić? 

Katarzyna Krzywicka

Z(a)malowaliśmy przystanek



OŚWIATA|  Puls Gminy Jabłonna     Nr 3/2015, Sierpień 2015

15

„Każda szczęśliwa rodzina jest podobna, każda nieszczęśliwa inna
na swój sposób”

Zespół Szkół w Piotrkowie
kontynuuje działania w ramach „Powia-
towego programu profilaktycznego w
zakresie promowania i wdrażania pra-
widłowych metod wychowawczych w
stosunku do dzieci w rodzinach zagro-
żonych przemocą w rodzinie na lata
2014 - 2017”.

Dnia 2 czerwca 2015 o godz.
17.00 odbyło się spotkanie dla rodziców

zorganizowane przez PCPR w Lublinie.
Prelegentki - przedstawiciel Starostwa
Powiatowego w Lublinie – inspektor
Marzena Skoczylas, przedstawiciel Ko-
mendy Miejskiej Policji w Lublinie (wy-
dział prewencji) – Elżbieta Konowałek
oraz kierownik Kuratorskiej Służby Są-
dowej – Ewa Cichocka – zaprezento-
wały rodzicom założenia programu
oraz  omówiły tak trudny, a niestety czę-

sty temat przemocy w rodzinie.
19 czerwca 2015 w kolejnym

spotkaniu uczestniczyli  uczniowie.
Przedstawicielki programu dostosowu-
jąc tematykę przeprowadziły dwie po-
gadanki – dla przedszkolaków i klas
młodszych oraz dla uczniów klas
IV – VI.

Zespół Szkół w Piotrkowie

Uczniowie w Tuszowie uczą się oszczędzać
Od wielu lat uczniowie szkoły

w Tuszowie uczą się systematycznego
oszczędzania oraz racjonalnego gospo-
darowania posiadanymi środkami finan-
sowymi dzięki Szkolnej Kasie
Oszczędności. Jednak obecne SKO bar-
dzo różni się od tego, które pamiętamy
sprzed lat. Dziś uczniowie czerpią z
uczestnictwa w SKO praktyczną wiedzę
o finansach i ekonomii w bardzo atrak-
cyjny sposób. Uczniowie po złożeniu
oświadczeń podpisanych przez rodzi-
ców mogą stać się posiadaczami indywi-
dualnego konta internetowego. Rodzice
mogą dokonywać przelewów i wypłacać
pieniądze. Uczeń ma okazję zakładania
wirtualnych skarbonek. Można w nich
zbierać pieniądze na wybrane cele. 

Chcąc poznać podstawowe za-
sady funkcjonowania banku oraz cha-
rakter pracy w tej instytucji 23 kwietnia
2015r. uczniowie naszej szkoły wybrali

się na wycieczkę do Banku PKO BP w
Bychawie, z którym współpracujemy w
ramach projektu SKO. Po obejrzeniu
prezentacji multimedialnej na temat ko-
rzyści płynącej z oszczędzania i konkur-
sie wiedzy na temat posiadania
własnego konta internetowego, ucznio-

wie otrzymali wiele nagród-niespodzia-
nek. Były balony, ołówki, koszulki od-
blaskowe i wiele innych atrakcyjnych
gadżetów z logo banku. Na koniec były
pamiątkowe zdjęcia  z przedstawicielami
tej instytucji. 

Agnieszka Lebioda

Jubileusz 99-lecia Szkoły Podstawowej w Czerniejowie
Szkoła Podstawowa w Czernie-

jowie obchodziła 12 czerwca swoje
święto – 99 urodziny.

Pierwsza szkoła w  naszej
miejscowości powstała w 1916 roku i
nosiła początkowo imię Stanisława Sta-
szica. Dopiero w 1933 roku wybudo-
wano trzyizbowy  budynek gromadzki,
który stał się siedzibą szkoły. Tam od-
bywała się nauka do 18 stycznia 1964
roku, kiedy to w ramach programu „Po-
mnik Tysiąclecia Państwa Polskiego”
oddano do użytku nowy budynek.
Uczniowie pod kierownictwem Pani
Urszuli Oberdy  z okazji Święta Szkoły
przedstawili część artystyczną.

Marcin Pietrzak, uczeń klasy VI przygo-
tował prezentację multimedialną doty-
czącą historii szkoły. Uczniowie
poszczególnych klas prezentowali pio-
senki i wiersze. Odbyło się również roz-

strzygnięcie konkursu plastycznego i
poetyckiego pod wspólnym tytułem
„Nasza szkoła”.

Urszula Oberda
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Uczniowie z Gimnazjum w Jabłonnie z wizytą w teatrze
9 maja grupa 18 uczniów z

Gimnazjum Publicznego w Jabłonnie
wraz z nauczycielką języka polskiego –
panią Edytą Bork miała okazję spędzić
sobotni wieczór inaczej niż zwykle,
uczestnicząc w spektaklu teatralnym
„Moria” zrealizowanym przez Teatr
ITP, do którego należą studenci Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wy-
jazd doszedł do skutku dzięki
inicjatywie, zaangażowaniu i pomocy
pani Wójt Gminy Jabłonna.

Przedstawienie nawiązujące do
biblijnej historii Abrahama pozwalało
widzom przenieść się w inną rzeczywis-

tość, uświadamiało między innymi to, że
nie ma jednej prawdy o człowieku, sta-
wiało wiele pytań. Nie zabrakło również
ciekawych, zaskakujących akcentów, np.
aniołów poruszających się na hulajno-
gach, czy faraona w kolorowej, hawaj-
skiej koszuli, krótkich spodenkach,
połyskującego złotym łańcuchem na
piersiach. Całości doskonale dopełniały:
wschodnia muzyka, piosenki, taniec
oraz scenografia.

Kiedy przebrzmiały ostatnie
brawa i zapadła kurtyna, uczniowie gim-
nazjum w Jabłonnie mieli możliwość
spotkać się z aktorami oraz reżyserem

ks. Mariuszem Lachem. Studenci róż-
nych kierunków chętnie opowiadali o
swojej teatralnej pasji, dzielili się do-
świadczeniami, żartowali, odpowiadali
na pytania. Widać było, że to, co robią,
sprawia im wiele radości i daje pozy-
tywną energię. Spotkanie z młodymi ak-
torami było cennym doświadczeniem
dla gimnazjalistów, a o udanym wieczo-
rze najlepiej świadczy powtarzające się
w drodze powrotnej pytanie: „Kiedy
znów tu przyjedziemy?”. 

Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie

Dzień Dziecka w Gimnazjum w Jabłonnie

Moc zabawy, radości i zdrowej
rywalizacji - w takiej oto atmosferze
gimnazjaliści z Publicznego Gimnazjum
w Jabłonnie spędzili 1 czerwca w szkole.
Pod kierunkiem pań – Elżbiety Kocha-

niec i Renaty Czapskiej uczniowie mogli
sprawdzić się w różnych konkurencjach,
m.in. przeciąganie liny, skok w bok, rzut
do celu czy bieg na czas. 

Dużym zainteresowaniem cie-

szyła się konkurencja „Twoja twarz
brzmi znajomo”, w której uczniowie
poszczególnych klas prezentowali swoje
umiejętności aktorsko-wokalne.

Na zakończenie klasy rozegrały
między sobą mecz w piłkę halową. Całą
zabawę poprowadził uczeń klasy IIIB –
Jacek Kurek, który sprawdził się na
100%.

W przerwie między konkuren-
cjami można było posilić się w zorgani-
zowanej przez uczniów kawiarence.
Dziewczyny z klas drugich serwowały
gofry, ciasto, zdrowe sałatki oraz sok.

Dzień Dziecka w gimnazjum
upłynął przyjemnie, miło, w atmosferze
integracji. Wszyscy świetnie się bawili,
zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie

Po raz kolejny w Skansenie na ludowo
Rok 2015, przyniósł nam ko-

lejne eliminacje powiatowe do prestiżo-
wego, 49.Ogólnopolskiego Festiwalu
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazi-
mierzu. W tym roku w sielskiej scenerii
Muzeum Wsi Lubelskiej swoje umiejęt-
ności wokalne zaprezentowało 166 wy-
konawców, naszą gminę reprezentował:
Zespół Śpiewaczy KGW z Jabłonny
Drugiej i Zespół Śpiewaczy KGW z
Wierciszowa.  

Mimo, braku nominacji do wy-
stępu na Festiwalu w Kazimierzu, było

to bardzo wartościowe wydarzenie,
umożliwiające wymianę doświadczeń z
innymi zespołami prezentującymi się

eliminacjach.

GCK w Piotrkowie zs. w Jabłonnie
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Tournee Teatru Wielkiego Ambarasu

Teatr Wielkiego Ambarasu po-
wstał w 2013 r. dzięki inicjatywie rodzi-
ców uczniów Szkoły Podstawowej w
Skrzynicach, którzy pragnęli sprawić ra-
dość swoim pociechom, występując na
scenie jako aktorzy. Wsparcie nauczycie-
lek ze szkoły p. Anny Kulki  i Teresy
Wrześniewskiej zaowocowało pierw-
szymi scenkami i krótkimi  przedstawie-
niami, opartymi na klasyce poezji
dziecięcej.  Podczas zabawy choinkowej
w 2014 roku aktorzy- amatorzy Teatru
Wielkiego Ambarasu brawurowo zapre-
zentowali własną interpretację Rzepki J.
Tuwima oraz pokazy taneczno- wo-
kalne. Od tego momentu celem działal-
ności Teatru Wielkiego Ambarasu stała
się integracja pokoleń oraz miejscowego
środowiska lokalnego.

Na scenie obok dorosłych, wy-
stępują także absolwenci naszej szkoły
oraz dzieci. Reżyserem jest p. Teresa
Wrześniewska. Do teatru przyjmowani
są nowi chętni do sprawdzenia swoich
aktorsko-wokalnych i artystycznych ta-
lentów. Każde przedstawienie jest sta-
rannie przygotowane, aktorzy
odpowiednio ucharakteryzowani, wypo-
sażeni w potrzebne rekwizyty i ubrani w
stroje specjalnie szyte na występy.  

24 maja 2015 r. w remizie OSP
Grupa Inicjatywna Skrzynice zorganizo-
wała Majówkę z Ambarasem. Na im-
prezę zaproszono mieszkańców wsi
oraz sąsiadów z Czerniejowa i Chmiela.
Wyjątkowo licznie zgromadzonej w nie-
dzielne popołudnie widowni domorośli
artyści zgotowali nie lada ucztę. Poka-

zano przedstawienia: Wilk i owce,
Adami i Ewa w wykonaniu uczniów ze
Skrzynic, Rzepkę oraz skecze kabare-
towe: Król i wieśniak i W parku. Ma-
jówkę zaszczycili swoją obecnością p.
Wójt Gminy Jabłonna Magdalena Sałek 
i prowadzący imprezę Zastępca Wójta
p. Marcin Pastuszak oraz proboszcz pa-
rafii Czerniejów ks. Mirosław Flak. 

Po majówce Teatr Wielkiego
Ambarasu odbył tournee po instytu-
cjach na terenie Gminy Jabłonna. Pod-
czas Nocy Bibliotek w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Jabłonnie akto-
rzy ze Skrzynic wystąpili z przedstawie-
niem dla dzieci Wilk i owce. W
Gimnazjum Publicznym w Piotrkowie
pokazali Mamy w parku oraz Króla i
wieśniaka. Podczas Gminnego Dnia
Dziecka w Jabłonnie zaprezentowali
Rzepkę, z kolei na festynie podczas od-
pustu parafialnego w Czerniejowie -
Rzepkę oraz Króla i wieśniaka.

Coraz ambitniejszy repertuar
teatru, życzliwe wsparcie środowiska
oraz doping pierwszych fanów zespołu
pozwalają sądzić, że jeszcze nie raz uj-
rzymy ich podczas uroczystości i imprez
organizowanych na terenie gminy Jab-
łonna, a może i dalej…

Teresa Wrześniewska

Co słychać w Bibliotece?
Biblioteki z naszej gminy nie

zapominają o swoich czytelnikach rów-
nież w okresie wakacji czy urlopów. Aby
miło i pożytecznie spędzić z książką
wolny czas zbiory naszych bibliotek w
ostatnim czasie powiększyły się o wiele
bestsellerów. Dotyczy to wszystkich
grup wiekowych. Swoim najmłodszym
czytelnikom oferują pięknie wydane i
bogato ilustrowane serie wydawnicze,
np. „Basia” czy „Ciekawe dlaczego”.
Młodzi czytelnicy mogą poczytać o
trudnych sprawach – narkotykach,
pierwszych miłościach, problemach w
szkole czy z rodzicami.

Również dorośli mają do swo-
jej dyspozycji literaturę o różnorodnej
tematyce. Poczynając od pozycji spo-
łeczno-obyczajowych, poprzez mocne

sensacje, literaturę faktu: , a kończąc na
takich kontrowersyjnych pozycjach, jak:
„Niebezpieczne związki Bronisława
Komorowskiego” Wojciecha Sumliń-
skiego, „Resortowe dzieci. Służby” Do-
roty Kani, bądź „Masa o porachunkach
polskiej mafii” Artura Górskiego.

Korzystając z okazji pragniemy
poinformować mieszkańców, iż w bib-
liotekach znajdują się tzw. „zeszyty ży-
czeń”, w których można wpisywać
tytuły, jakie chcemy aby znalazły się w
księgozbiorach bibliotek na terenie na-
szej gminy. Propozycje te są w miarę na-
szych możliwości realizowane. 

Ponadto zapraszamy Czytelni-
ków do dzielenia się swoimi wrażeniami
i przemyśleniami po lekturze. Recenzje
prosimy dostarczać do bibliotek, będą

one w miarę możliwości publikowane w
„Pulsie Gminy Jabłonna”, a najciekaw-
sze z nich zostaną nagrodzone na Na-
rodowym Czytaniu (w tym roku
czytamy „Lalkę” Bolesława Prusa).
Serdecznie zapraszamy!
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze
W dniu 24 maja 2015 r. (nie-

dziela) o godz. 9.00 na stadionie spor-
towym w Bychawie odbyły się Gminne
Zawody Sportowo-Pożarnicze. Wzięły
w nich udział drużyny OSP z 3 gmin:
Jabłonna, Bychawa, Strzyżewice. Klasy-
fikacja kolejności odbywała się w obrę-
bie poszczególnych gmin. Pierwsze
miejsce w gminie Jabłonna zajęła jed-
nostka OSP Skrzynice.

W wyniku rywalizacji jednostki
zajęły następujące miejsca:
I miejsce – OSP w Skrzynicach uzysku-
jąc 126,8 punktów,
II miejsce - OSP w Tuszowie  uzyskując
133,4 punktów,
III miejsce - OSP w Piotrkowie uzysku-
jąc 133,7 punktów,
IV miejsce - OSP w Jabłonnie uzyskując
136,8 punktów.
W zakresie musztry dwie jednostki:
OSP w Piotrkowie i OSP w Skrzynicach
uzyskały maksymalną ilość punktów tj.
18 punktów.

Dyplomy oraz nagrody pie-
niężne dla jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych gminy Jabłonna ufun-
dowane zostały przez Wójta Gminy
Jabłonna Panią Magdalenę Sałek:
- dla OSP w Skrzynicach za zajęcie  I-

go miejsca puchar oraz dyplom i na-
groda pieniężna w wys. 600,00 zł  na
zakup sprzętu pożarniczego i wyposa-

żenia jednostki,
- dla OSP w Tuszowie za zajęcie II-go
miejsca dyplom i nagroda pieniężna w
wys. 500,00 zł  na zakup sprzętu i wy-
posażenia dla jednostki, 
- dla OSP w Piotrkowie za zajęcie III-
go miejsca dyplom i nagroda pieniężna
w wys. 400,00 zł na zakup sprzętu i wy-
posażenia dla jednostki, 
- dla OSP w Jabłonnie za zajęcie IV-go

miejsca dyplom i nagroda pieniężna w
wys. 300,00zł na zakup sprzętu i wypo-
sażenia dla jednostki.

Nagrody wręczała Wójt Gminy
Jabłonna Magdalena Sałek w asyście
Komendanta Gminnego Ochotniczych
Straży Pożarnych Gminy Jabłonna
druha Bolesława Skalskiego.

Marek Bryda

Wypłyń na głebię...
W dniu 13 maja Zespoły Śpie-

wacze KGW z terenu Gminy Jabłonna
wzięły udział w widowisku poetycko-
muzycznym "Wypłyń na głębię..", po-
święconym życiu Świętego Jana Pawła II. 

Już po raz drugi nasze rozśpie-
wane Panie miały przyjemność wystąpić
na scenie z Zespołem Nadzieja z
Kocka. Wspólnie przygotowany spek-
takl był połączeniem utworów muzycz-
nych z wzruszającą prozą poświęconą
Papieżowi Polakowi. Sala kongresowa
Uniwersytetu Przyrodniczego wypeł-
niona po brzegi przyjęła gromkimi bra-
wami występy naszych rozśpiewanych
Zespołów, a dyrektor artystyczny wyda-
rzenia pan Józef  Obroślak, w ciepłych
słowach wyraził się o naszej kolejnej
współpracy.
GCK w Jabłonnie zs. w Piotrkowie
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Turniej tańca w Jabłonnie
W słoneczne niedzielne popo-

łudnie 14 czerwca 2015 r parkiet sali
sportowej przy Gimnazjum Publicznym
w Jabłonnie wypełniło ponad 130 mło-
dych tancerzy, ich rodzice,  zaproszeni
goście oraz mieszkańcy, a to za sprawą

IV  Spotkania Amatorskiej Ligi Tanecz-
nej zorganizowanego  przez Studio
Tańca „Balans” z Niedrzwicy Dużej
prowadzonego przez Dominikę Dul
przy wsparciu pani Wójt Gminy Jab-
łonna Magdaleny Sałek,  zastępcy wójta
pana Marcina Pastuszaka oraz dyrektora
Gimnazjum Publicznego w Jabłonnie
pani Wiesławy Hereckiej.

Podczas turnieju publiczność
mogła podziwiać tancerzy następują-
cych grup  dziecięcych: 3, 4, 5- latków,
6,7 -latków, 8,9- latków oraz 10,11-lat-
ków. Pary zaprezentowały trzy tańce  la-

tynoamerykańskie sambę, cha-chę i jiva
oraz dwa tańce standardowe walca an-
gielskiego i walca wiedeńskiego. Występ
zakończyła najbardziej lubiana przez
dzieci  poleczka.

Pary startujące na turnieju

tańca przyjechały do nas z różnych
miejscowości: ze Szkoły Podstawowej w
Mariance i w Warszawiakach, z Przed-
szkola w Radawcu,  Lublinie,  Prawied-
nikach i Pliszczynie, oraz
zaprezentowały się dwie grupy gospo-
darzy  turnieju tancerze  ze Szkoły Pod-
stawowej w Jabłonnie, a także  z
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i
Rekreacji w Niedrzwicy Dużej (Studio
Tańca „Balans” Niedrzwica Duża). 

Zawodnikom przyglądało się
uważnie dwuosobowe jury w składzie p.
Dorota Kubicka i p. Bartosz Staszak.

Wszyscy musieli pokazać rytmiczność
każdego tańca, prostą sylwetkę, a także
zestawy figur tanecznych. Każda z par
była niezwykle skoncentrowana, a zara-
zem uśmiechnięta. Publiczność mocno
dopingowała wszystkich, a sędziowie
mieli twardy orzech do zgryzienia bo
uczestnicy pokazali iście mistrzowską
klasę. 

Oprócz turnieju tańca uroczys-
tość wzbogaciły pokazy grup tanecz-
nych z Gminnego Ośrodka Kultury,
Sportu i Rekreacji z Niedrzwicy Dużej.
Najstarsza grupa w wieku 10-15 lat za-
tańczyła Tango Argentino, grupa śred-
nia tancerze 10-13 lat zatańczyli sambę
i cha-chę, oraz najmłodsza grupa w
wieku 8-9 lat rock and rola. Ogromnym
zainteresowaniem cieszył się pokaz 3
sportowych par 8 i 9- latków startują-
cych już na Ogólnopolskich Turniejach
Tańca Towarzyskiego.  Pokaz zatańczył
także instruktor tańca prowadzący zaję-
cia taneczne w gimnazjum w Jabłonnie
Bartosz Staszak ze swoja partnerka Do-
rotą Kubik.

Ostatni pokaz przykuł
ogromną uwagę publiczności. Na par-
kiecie pojawili reprezentanci grupy do-
rosłej z Niedrzwicy Dużej. Zatańczyli:
Zastępca Wójta Gminy Jabłonna pan
Marcin Pastuszak ze swoja partnerką
panią Elżbietą Kobiałką. Zatańczyli
quickstepa, jiva oraz cha-chę.

Zwycięskie pary otrzymały
ogromne brawa, „złote” medale  i dy-
plomy.

Dominika Dul

Zespół Śpiewaczy KGW z Jabłonny Drugiej, w pierwszej trójce 
najlepszych Kół Gospodyń Wiejskich 2015

19 maja ruszyło głosowanie w
plebiscycie "Koło Gospodyń Wiejskich
2015", organizowanym przez Dziennik
Wschodni. Z Gminy Jabłonna do walki
w konkursie stanęły dwa Zespoły Śpie-
wacze - z Czerniejowa i Jabłonny Dru-
giej. 

Na nasze rozśpiewane Panie,
włączające się w życie Gminy, można
było głosować na dwa sposoby wysyła-

jąc sms-y lub za pomocą kuponów kon-
kursowych drukowanych w dzienniku. 

Przez kilka tygodni mieszkańcy
Gminy oddawali głosy na swoje fawo-
rytki, w efekcie ich działań na podium
uplasował się Zespół Śpiewaczy KGW
z Jabłonny Drugiej – 800 głosów, a na
piątym miejscu Zespół Śpiewaczy
KGW z Czerniejowa – 625 głosów. 

Radość Pań z obu Zespołów z

zajęcia tak czołowych miejsc była
ogromna; ponieważ do konkursu przy-
stąpiło 20 kół z terenu całego woje-
wództwa lubelskiego. 

Gminne Centrum Kultury 
w Jabłonnie z siedzibą 

w Piotrkowie



KULTURA|  Puls Gminy Jabłonna     Nr 3/2015, Sierpień 2015

20

Skrzynickie Wianki II - w poszukiwaniu kwiatu paproci
Noc Świętojańska obchodzona

z 23 na 24 czerwca, zwana była wcześ-
niej Nocą Kupały, Kupalnocką lub So-

bótką. Obchodzone w okresie letniego
przesilenia, było świętem jedności, po-
łączenia ognia i wody, miłości i radości,
pełnym magii i wróżb. Noc Kupałową
rozpoczynano od skrzesania ogniska z
drewna, wokół którego gromadziła się
przede wszystkim młodzież, a panny na
wydaniu w białych sukniach i wieńcach
uplecionych z ziół i kwiatów tańczyły w
kręgu śpiewając i prosząc o gorącą, od-
wzajemnioną miłość i rychłe zamążpój-
ście. Według wierzeń, skakanie przez
ogniska i tańce wokół nich miały moc

oczyszczającą i chroniły przed złymi
mocami. Najpopularniejszym zwycza-
jem sobótkowym było puszczanie przez

dziewczęta wianków na wodę. 
Do tradycji obchodów Nocy

Świętojańskiej nawiązują organizatorzy
festynu Skrzynickie Wianki, który od
dwóch lat odbywa się w Skrzynicach, na
boisku przy miejscowej szkole, a następ-
nie, po zmroku nad rzeką Skrzyni-
czanką. W tym roku II Festyn „W
poszukiwaniu kwiatu paproci” odbył się
w niedzielę, 28 czerwca. Zorganizowany
z rozmachem, pełen atrakcji dla dzieci i
dorosłych, przyciągnął  wielu widzów,
zarówno mieszkańców Skrzynic, jak i

naszych sąsiadów oraz gości.
Do głównych atrakcji tego-

rocznego  festynu zaliczyć należy: wy-
stępy Teatru Wielkiego Ambarasu,
koncerty muzyki ludowej w wykonaniu
zespołów Koła Gospodyń Wiejskich w
Czerniejowie  i Koła Gospodyń Wiej-
skich ze Skrzynic, pielęgnujących trady-
cje swojego regionu oraz pokazy
sprawnościowo-ratownicze strażaków. 

Wszystkim ogromnie podobał
się też orszak rusałek, ubranych w białe,
zwiewne suknie z wieńcami na głowach,
który w asyście strażaków z pochod-
niami udał się po zmroku nad rzekę. No
i oczywiście wspaniałe fajerwerki, które
cudownie przeszywały niebo nad bawią-
cymi się Skrzynicami. 

Ogromna praca organizatorów
imprezy: Grupy Inicjatywnej Skrzynice,
Rady Rodziców, Szkoły Podstawowej w
Skrzynicach, Koła Gospodyń Wiejskich,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyni-
cach  i Pracowni Rozwoju Lokalnego w
Czerniejowie zaowocowała w tym roku
wspaniałą, kulturalno -integracyjną im-
prezą, która pozostanie w pamięci
uczestników festynu. Zapraszamy za
rok!

Teresa Wrześniewska

„Atrakcje w Wakacje” czyli objazdowe Centrum Kultury!
Kiedy czytacie Państwo 3

numer Pulsu Gminy Jabłonna, my jes-
teśmy na finiszu naszej akcji „Atrakcje
w Wakacje”. Od początku lipca pracow-
nicy GCK i ich wypełnione po brzegi
samochody z wszelkim materiałami po-
mocnymi do animacji, wyruszyli w teren
Gminy Jabłonna. 

Zachęceni pozytywnym odbio-
rem naszych spotkań podczas ferii zi-
mowych, postanowiliśmy przeprowadzić
letnią edycję objazdowego centrum kul-
tury. Dla nas to szansa na promocję na-
szej instytucji, zachęcenie do korzystania
z naszej oferty w ciągu całego roku, ale
przede wszystkim spotkania z przesym-
patycznymi osobami. Wyjazdy te po-
zwalają nam zawierać nowe znajomości,
pozyskiwać parterów na przyszłą
współpracę, którą chcemy tworzy „dla”,

ale „przede wszystkim” z mieszkańcami
Gminy Jabłonna. Spotkaliśmy się z
dziećmi i młodzieżą w następujących
miejscowościach: Chmielu, Skrzynicach,
Skrzynicach- Kolonii, Jabłonnie, Wier-
ciszowie, Tuszowie, Czerniejowie, Piotr-
kowie

Ciepły letni czas, fajne, zdolne,
kreatywne dzieciaki i pełni pomysłów
instruktorzy stworzyli mieszankę cu-
downych, pięknych prac plastyczno-ma-
nualnych. Rozpierającą energię
zamieniliśmy w zabawy animacyjne.
„Nasze działania są tak zaplanowane,
aby wydobyć z naszych milusińskich
drzemiący w nich potencjał –który od-
powiednio prowadzony - może zaowo-
cować na przyszłość” – mówi Marzena
Chlebuś, instruktor z 20 letnim stażem
pracy z dziećmi i młodzieżą. To co dla

innych może się wydawać zwykłym ma-
lowaniem farbami czy zabawą z chustą,
dla nas jest źródłem ogromnej informa-
cji o dziecku, o tym w którą stronę skie-
rować jego uwagę. Przez co czas
spędzony razem z nami jest w 100%
efektywny. 
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Wizyta w Parku Miniatur i Rozrywki
Gminne Centrum Kultury w

Jabłonnie z/s Piotrkowie dla chętnych
osób zorganizowało 26 lipca jedno-
dniową wycieczkę w Góry Świętokrzyskie. 

Pierwszym punktem był
„Ogród na rozstajach” w Młodzawach
Małych, gdzie na przestrzeni 1 ha rośnie
ponad 2 tys. gatunków roślin. Dużą at-
rakcją tego miejsca są oczka wodne z
bogatą kolekcją nenufarów. Dodatkową
ciekawostką ogrodu jest ptactwo m.in.
bocian czarny, białe i kolorowe pawie,

czarne i białe łabędzie i wiele innych.
W Alei Miniatur w Krajnie by-

liśmy na wszystkich kontynentach
świata aby przybliżyć kulturę i architek-
turę z najróżniejszych zakątków globu
oraz zwiedzić cały świat w parę godzin.
A co odważniejsi mogli skorzystać z
Parku linowego zbudowanego w całości
na palach z trasami tyrolskimi lub prze-
jechać się quadem.

Zabawa na eurobungee dostar-
czyła najmłodszym niesamowitych wra-

żeń, mogli sprawdzić swoje umiejętno-
ści akrobatyczne. Także dla nich były
dmuchane zamki, przejażdżka łabę-
dziem po basenie lub aqua zorbing za-
bawa w napompowanej kuli wodnej.
Była również stacja kosmiczna z tune-
lami rakietowymi, samolotami i wieżą
obserwacyjną oraz elektryczne skutery.
Dokończeniem atrakcji pełnych wrażeń
było kino 6D. 

GCK w Jabłonnie zs. w  Piotrkowie

Piknik Sołtysów
W dniu 5 lipca w miejscowości

Kępa Borzechowska odbył się „Piknik
Sołtysów”, zorganizowany przez LGD
„Kraina wokół Lublina”. W malowni-
czym miejscu – „Ranczu przy lesie”
spotkało się blisko 300 osób. W części
informacyjnej podsumowania wdraża-
nia programu LEADER w latach 2009-
2015 dokonał Paweł Pikula – prezes
LGD „Kraina wokół Lublina”, przed-
stawione zostały również informacje na
temat działalności Lubelskiej Izby Pro-
duktu Regionalnego i oraz zasad sprze-

daży bezpośredniej w gospodarstwach
rolnych.

Nie zabrakło też wrażeń arty-
stycznych – wystąpiła Kapela Ludowa
oraz Zespół Śpiewaczy z Dąbrowicy.
Najwięcej emocji oraz dobrego humoru
dostarczyły uczestnikom konkursy „pa-
rasportowe”. Wybrano również „Nad-
sołtysa” i „Nadsołtyskę” „Krainy wokół
Lublina” 2015r. To zaszczytne miano
przypadło sołtysom z gminy Bychawa –
Joannie Gołąb (Skawinek) i Mariuszowi
Mazurkiewiczowi (Wincentówek). Na-

tomiast najaktywniejszymi sołtysami na
Pikniku okazali się sołtysi z Gminy
Głusk – zdobyli najwięcej punktów w
konkurencjach sprawnościowych. 

Wszyscy uczestnicy konkursów
stanęli na wysokości zadania i udowod-
nili, że radzą sobie nie tylko pełniąc od-
powiedzialną funkcje sołtysa, ale też
tworząc dobrą atmosferę sprzyjającą in-
tegracji i wymianie doświadczeń.

LGD Kraina wokół Lublina

Na sportowo w gminie Jabłonna
W niedzielę 14 czerwca na bo-

iskach w Piotrkowie (gmina Jabłonna),
Niemcach (gmina Niemce) i Domino-

wie (gmina Głusk) odbyły się eliminacje
Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Starosty
Powiatu Lubelskiego.

W Piotrkowie zagrały 4 dru-
żyny: Galaktikos (Gmina Krzczonów),
J-J (Gmina Jabłonna), Calvados (Gmina
Jabłonna), Skorpiony (Gmina Jab-
łonna).

Drużyny grały systemem

„każdy z każdym". Każda z drużyn ro-
zegrała po 3 mecze eliminacyjne. Po za-
ciętej walce wyniki przedstawiają się

następująco: Galaktikos (Gmina
Krzczonów) – 0 punktów (4 miejsce), J-
J (Gmina Jabłonna) – 6 punktów 
(2 miejsce), Calvados (Gmina Jabłonna)
- 9 punktów (1 miejsce), Skorpiony
(Gmina Jabłonna) – 3 punkty (3
miejsce).

W Finale zagrały drużyny Cal-
vados i J-J. Finał rozgrywek odbyły się

w niedzielę 21 czerwca 2015 r. w Bycha-
wie na Orliku. Podczas finałów nasze
drużyny zajęły IV i V miejsce – gratulu-
jemy!

Tymczasem na Orliku w Piotr-
kowie przy wsparciu naszego Anima-
tora Pana Roberta Tarasińskiego została
zorganizowana Gminna Liga Orlikowa.

W lidze wzięło udział 8 zespo-
łów, które rywalizowały w zaciętej walce
podczas kilku kolejnych kolejek meczy:
Juniory, MatBud, Królewscy Piotrków
I, Calvados, Skorpiony, Królewscy
Piotrków II, Zryw Skrzynice, Sezo-
nowcy.  Po rozegranych meczach pierw-
sze trzy miejsca przedstawiają się
następująco: I miejsce – Mat Bud, II
miejsce – Reszta Świata, III miejsce –
Królewscy. 

Najlepszym piłkarzem turnieju
został Adrian Ziętek, a najlepszym
strzelcem Damian Szpak (18 bramek).
Gratulujemy inicjatywy oraz zwycięstwa
w Turnieju.
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Gminny Dzień Dziecka
4 czerwca odbył się Dzień

Dziecka w organizację, którego włą-
czyło się wiele grup i instytucji z terenu
naszej gminy: Gminna Biblioteka Pub-
liczna w Jabłonnie, Gminne Centrum
Kultury w Piotrkowie, Stowarzyszenie
Pracownia Rozwoju Lokalnego, Koła
Gospodyń Wiejskich z Wierciszowa i
Czerniejowa, Grupa Inicjatywna Skrzy-
nice, szkoły z terenu naszej gminy, a
wszystko przy udziale naszego głów-
nego partnera Dworku Jabłonna, na te-
renie którego odbyło się to wydarzenie.

Dzięki takiemu współdziałaniu
stworzyliśmy ofertę, z której mogły sko-
rzystać dzieci z terenu naszej gminy. Wy-
stępy dzieci i młodzieży ze szkół
podstawowych oraz gimnazjów z terenu
gminy, pokazy fizyczno-chemiczne
przygotowała Pracownia Rozwoju Lo-
kalnego, a warsztaty kulinarne dla dzieci
Koła Gospodyń Wiejskich z Wierci-
szowa i Czerniejowa. 

Kącik czytelniczy na kocyku,
puszczanie latawców miała w swojej
ofercie Biblioteka, a wspólnie malowa-

nie proponowało Gminne Centrum
Kultury. Grupa Inicjatywna Skrzynice
przedstawiła dzieciom przygotowane

przez siebie przedstawienie „Rzepkę”.
Bardzo dużym zainteresowa-

niem cieszyły się pokazy grupy rowero-
wej Stunt’s  Jabłonna Racing Team,
której jazda na jednym kole budziła za-
chwyt zarówno dzieci, jak i dorosłych.
Oprócz grupy rowerowej można było
również zobaczyć pokazy w stunt ri-
dingu aktualnego Mistrza Polski w tej

dyscyplinie sportu, a mieszkańca naszej
gminy – Michała Piotrowskiego oraz
równie utalentowanego Krystiana

Zyśko – obecnie w ogólnopolskiej kla-
syfikacji generalnej konkursu Polish
Stunt Cup zajmuje miejsce 5. 

Bardzo dziękujemy wszystkim
za obecność! Było wesoło i bardzo ak-
tywnie, i mamy nadzieję, że będziemy
mogli spotkać się w Dworku Jabłonna
na kolejnym Dniu Dziecka za rok.

Magdalena Sałek

6-osobowa grupa młodzieży z
terenu naszej gminy więzła udział w
międzynarodowym projekcie „Frame
the reality”. Wymiana była poświęcona
fotografii i reportażom społecznego
życia. 

Młodzi ludzie z czterech kra-
jów: Grecji, Włoch, Rumunii i Polski w

dniach 16 - 24 czerwca 2015 r. spotkali
się  w Złocieńcu w woj. zachodniopo-
morskim. Podczas tego wyjazdu miały
miejsce warsztaty na temat fotografii
tradycyjnej i cyfrowej, filmów, dyskusje,
prezentacje, wyjazdy integracyjne i zajęć
na świeżym powietrzu.

Magdalena Sałek

FRAME your REALITY

VII Forum Kobiet Aktywnych
Ponad 1,5 tyś. kobiet spotkało

się w Józefowie nad Wisłą, by uczestni-
czyć w VII Forum Kobiet Aktywnych
czyli święcie kobiet aktywnych mieszka-
jących na terenach wiejskich wojewódz-
twa lubelskiego. Organizatorem
spotkania jest Stowarzyszenie Równych
Szans „Bona Fides”. 

Forum Kobiet Aktywnych to
jedyna taka inicjatywa w Polsce, tylko
Lubelszczyzna tak promuje aktywność
kobiet wiejskich jako inspiratorek i rea-
lizatorek zmian.

Jak co roku aktywne Panie

działające w Stowarzyszeniu Pracownia
Rozwoju Lokalnego w Czerniejowie
znajdują dla siebie chwilę oddechu, czas
na „babskie gadanie” właśnie na tym
wydarzeniu. Wystawy, warsztaty, prelek-
cje, pokazy i koncerty - wszystko dla ko-
biet, o kobietach i z kobietami. 

Takie wydarzenia dają możli-
wość na wymianę doświadczeń z innymi
kobietami, pokazują ich różne aktyw-
ność, wzmacniają w codziennej pracy na
rzecz mieszkańców w swoich gminach. 

Anna Sałek

Sukcesy 
Kół Gospodyń Wiejskich

Portal internetowy mojekgw.pl
ogłosił konkurs na „Najpiękniejszy bu-
kiet z kwiatów polnych”. Udziału w
konkursie podjęły się dwa Zespoły Śpie-
wacze KGW – jeden z Chmiela, drugi z
Jabłonny Drugiej.

Zadaniem konkursowym było
skomponować bukiet z dostępnych pol-
nych kwiatów, zbóż i owoców oraz wy-
słać jego starannie wykonane zdjęcie z
krótkim opisem. Wyniki plebiscytu po-
jawią się już wkrótce.

W  niedzielę 19 lipca, w Mu-
zeum Zamoyskich w Kozłówce, Panie z
Zespołu Śpiewaczego z Jabłonny Dru-
giej wzięły udział w XV Edycji Ogólno-
polskiego Konkursu "Nasze Kulinarne
Dziedzictwo - Smaki Regionów" . Do
rywalizacji Panie przystąpiły z produk-
tem lokalnym - Pirogiem Drożdżowym.

GCK w Jabłonnie zs. w  Piotrkowie
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Młodzież zapraszamy na warsztaty! 
Teatr, fotografia, muzyka, sce-

nografia, kostiumy, plastyka, aktorstwo,
improwizacja teatralna, dramaturgia,
promocja – to tylko niektóre z haseł su-
gerujących, co będzie się działo pod ko-
niec sierpnia w naszej gminie! Młodzież
w wieku 13-19 lat zapraszamy na warsz-
taty w ramach programu „Lato w teat-
rze”. W dniach 17-30 sierpnia będziemy
spotykać się na kilka godzin dziennie, by
dobrze się bawić i stworzyć razem spek-
takl improwizowany. 

Zapraszamy nie tylko zaintere-
sowanych teatrem, ale też tych, którzy
chcą tworzyć inne elementy niezbędne
w pracy nad spektaklem. Pierwszy ty-
dzień warsztatów spędzimy w trasie i
będziemy zbierać ciekawe historie od

niezwykłych mieszkańców naszej gminy
– codziennie zawitamy do innej miejs-
cowości, zaś wieczory spędzimy na
warsztatach aktorskich, plastycznych,
fotograficznych i innych. W drugim ty-
godniu będziemy improwizować, budo-
wać spektakl i … śmiać się! 

Warsztaty poprowadzą między
innymi: Przemysław Buksiński, Remi-
giusz Jankowski, Paweł Totoro Adamiec
i Tomasz Maped Pizoń.

Organizatorem jest Stowarzy-
szenie Pracownia Rozwoju Lokalnego
wraz z partnerami: Gminnym Centrum
Kultury, Gminną Biblioteką Publiczną
oraz Urzędem Gminy Jabłonna. Projekt
realizowany jest w ramach programu
„Lato w teatrze” (Instytut Teatralny im.

Z Raszewskiego ze środków Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego).

Zapisy i szczegółowe informa-
cje: w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Jabłonnie, na stronie www.pracownia-
czerniejow.pl oraz pod numerem tele-
fonu 669792502.

Rodziny, przyjaciół i wszystkich
widzów już teraz zapraszamy na spek-
takl, który odbędzie się 30 sierpnia  w
Gminnym Centrum Kultury.

IMPRO to spontaniczność i ra-
dość, więc chyba nie da się lepiej spędzić
końcówki wakacji! Zapraszamy! 

Katarzyna Krzywicka 

Mania Działania ruszyła w Chmielu 

Młodzież z Chmiela od kilku
miesięcy szpachlowała, malowała, skrę-
cała, przykręcała, wierciła, brudziła i ha-
łasowała w budynku OSP. Wszystko po
to, by oddać do użytku nową, piękną
przestrzeń, która jako Lokalne Centrum
Młodzieży „Mania Działania” funkcjo-
nuje od 2 sierpnia i otwiera swoje drzwi
dla wszystkich, którzy mają manię dzia-
łania! 

Grupa młodzieży na czele z
Adrianem Karczewskim wypełniła

wniosek i wygrała dofinansowanie w ra-
mach programu Mikrodotacje Fundu-
szu Inicjatyw Obywatelskich FIO -
Lubelskie Lokalnie. Za otrzymane pie-
niądze udało się samodzielnie (!) wyre-
montować, odświeżyć i wyposażyć salę
w budynku OSP w Chmielu. Młodzież
zakupiła meble, pufy i gry planszowe, a
kanapę i stolik skonstruowała z palet i
skrzynek tworząc dizajnerskie i nowo-
czesne miejsce. Dodatkowo zdobi je
wypełniające całą ścianę graffiti auto-

rstwa Konrada Paździora. 
Na powitanie i otwarcie miejsca

młodzi z Chmiela zaprosili mieszkań-
ców nie tylko tej miejscowości, ale całej
gminy na rodzinny festyn. 2 sierpnia za-
proponowali szereg atrakcji – zabawy i
konkursy dla dzieci, planszówki, turniej
Lacrosse’a, występy artystyczne, ma-
giczne i muzyczne oraz potańcówkę, a
dla głodnych raj smaków – pierogów,
ciast i innych smakowitości. 

To pierwsze wydarzenie, które
organizuje Mania Działania – czeka nas
rajd rowerowy i turniej gier planszo-
wych, które jeszcze w wakacje – bądźcie
czujni, śledźcie informacje i przyjdźcie
odwiedzić to super miejsce! 

Katarzyna Krzywicka 




