


Puls Gminy Jabłonna     Nr 1 (5)/2016, Marzec 2016

2

Przewodniczący 
Rady Gminy Jabłonna

Roman Dąbek

Wójt Gminy Jabłonna

Magdalena Sałek

Wielkanocny pacierz 

Nie umiem być srebrnym aniołem 
ni gorejącym krzakiem 
tyle Zmartwychwstań już przeszło 
a serce mam byle jakie. 

Tyle procesji z dzwonami 
tyle już Alleluja 
a moja świętość dziurawa 
na ćwiartce włoska się buja. 

Wiatr gra mi na kościach mych psalmy 
jak na koślawej fujarce 
żeby choć papież spojrzał 
na mnie przez białe swe palce. 

Żeby choć Matka Boska 
przez chmur zabite wciąż deski 
uśmiech mi Swój zesłała 
jak ptaszka we mgle niebieskiej. 

I wiem, gdy łzę swoją trzymam 
jak złoty kamyk z procy 
zrozumie mnie mały Baranek 
z najcichszej Wielkiej Nocy. 

Pyszczek położy na ręku 
sumienia wywróci podszewkę 
serca mojego ocali 
czerwoną chorągiewkę. 

Ks. Jan Twardowski

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei. 
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

i w siłę człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość, 

pokój oraz wzajemną życzliwość. 
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
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Rewitalizacja centrum gminy Jabłonna

Przedstawiamy Państwu kon-
cepcję rewitalizacji centrum miejsco-
wości Jabłonna Majątek. Koncepcja
jest pierwszym etapem prac nad za-
gospodarowaniem i uporządkowa-
niem centrum Gminy Jabłonna.
Koncepcja stanowi podstawę do dal-
szych prac nad rewitalizacją centrum

gminy Jabłonna i opracowana została
w taki sposób, aby planowane działa-
nia pozwalały na pozyskanie środków
unijnych, szczególnie w ramach Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych.

Gmina Jabłonna od 2014 roku
wchodzi w skład Lubelskiego Obszaru
Funkcjonalnego, w ramach którego

realizowane są Zintegrowane Inwesty-
cje Terytorialne. 

Zintegrowane Inwestycje Te-
rytorialne (ZIT) to zupełnie nowy spo-
sób współpracy samorządów. Miasta 
i otaczające je gminy oraz władze wo-
jewództw wspólnie ustalają cele 
do osiągnięcia i wskazują inwestycje
do zrealizowania. Współpracę podjęli
przedstawiciele władz 16 gmin należą-
cych do Lubelskiego Obszaru Funk-
cjonalnego: Lublin, Świdnik, Lubartów,
Piaski, Głusk, Jabłonna, Jastków, Ko-
nopnica, Lubartów, Mełgiew, Nałę-
czów, Niedrzwica Duża, Niemce,
Spiczyn, Strzyżewice, Wólka.

W ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, wyod-
rębnione zostały specjalne środki na
realizację zadań w ramach ZIT. 
O środki te mogą ubiegać się tylko
gminy, należące do Lubelskiego Ob-
szaru Funkcjonalnego.

/ciąg dalszy na str. 7/

Rys. Teren objęty rewitalizacją - rzut ogólny

Rys. Nowy budynek Urzędu - widok od strony drogi

Rys. Nowy budynek Urzędu połączony z obecnym budynkiem byłego posterunku policji -  widok od strony drogi
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Wśród projektów zgłoszonych
do realizacji w ramach ZIT jest zada-
nie „Rewitalizacja terenu centrum
miejscowości Jabłonna-Majątek wraz
z istniejącą infrastrukturą”. Na realiza-
cję zadania w ramach RPO przewi-
dzianych zostało ponad 6 mln zł.

W ramach zadania Gmina
Jabłonna przewidziała do realizacji:
budowę amfiteatru wraz z infrastruk-
turą i miejscem wypoczynku dla
mieszkańców (na terenie obecnego
placu targowego), budowę placu pro-
mocji lokalnych produktów wraz z in-
frastrukturą (teren za skwerkiem),
budowa parkingu (teren, na którym
obecnie znajduje się budynek GOPS 
i Biblioteka), remont i przystosowanie
obecnego budynku Urzędu Gminy
Jabłonna na potrzeby Biblioteki 
i miejsca spotkań dla mieszkańców.

Aby   móc w pełni zrealizować
założone działania, które finansowane
będą ze środków unijnych, Gmina
Jabłonna podjęła decyzję o budowie
nowego budynku Urzędu Gminy, który
dostawiony zostanie do obecnego bu-
dynku Urzędu znajdującego się 
w byłym posterunku policji. W nowym

budynku znajdować się będzie: Urząd
Gminy Jabłonna, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej, Zespół Administ-
racyjny Szkół oraz miejsce spotkań
dla mieszkańców i organizacji poza-
rządowych.

/ciąg dalszy na str. 8/

Rys. Teren objęty rewitalizacją - rzut ogólny

Rys. Plac zabaw

Rys. Budynek biblioteki (obecny budynek Urzędu Gminy) - widok od strony parkingu
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Aby móc otrzymać fundu-
sze z ZIT (ponad 5 mln zł) Gmina
Jabłonna na pierwszym etapie rewi-
talizacji musi przeznaczyć z włas-
nego budżetu środki na budowę
nowego budynku Urzędu Gminy.
Jest to warunek podstawowy, by w
dalszych etapach prac nad rewitali-
zacją centrum miejscowości Jab-
łonna-Majątek móc otrzymać środki
zagwarantowane w ramach ZIT.

W ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Lubelskiego 2014-202, 

w tym także w ramach ZIT, nie prze-
widziane są inwestycje zwiazane 
z budową i modernizacją dróg
gminnych. Dlatego też pieniądze,
które zagwarantowane są dla
Gminy Jabłonna w ZIT mogą być
przeznaczone tylko i wyłącznie na
rewitalizację.

W najbliższym czasie zapra-
szamy Państwa do wzięcia udziału 
w konsultacjach społecznych, doty-
czących koncepcji rewitalizacji cen-
trum Gminy Jabłonna. Konsultacje te
pozwolą nam poznać opinie miesz-

kańców Gminy na temat kierunków
rozwoju miejscowości Jabłonna-Mają-
tek, a także poprawy estetycznej i wi-
zerunkowej centrum Gminy.

Szczegółowe wizualizacje po-
szczegółnych elementów centrum
gminy, które moją zostać poddane re-
witalizacji mogą Państwo obejrzeć 
na specjelnie stworzonych animacjach
dostępnych na kanale YouTube -
Gmina Jabłonna - lubelskie.

Magdalena Sałek
Wójt Gminy Jabłonna

Rys. Punkt widokowy przy amfiteatrze

Rys. Plac targowy Rys. Skate park

Rys. Biblioteka wraz z obencym budynkiem poczty - widok os drogi wojewódzkiej
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Program rządowy „Rodzina 500+”

W dniu 17 lutego 2016 r. 
w Dzienniku Ustaw została opubliko-
wana ustawa o pomocy państwa 
w wychowaniu dzieci, która będzie
obowiązywała od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Realizatorem powyższej ustawy na te-
renie Gminy Jabłonna będzie Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Jab-
łonnie.

Zgodnie z zapisem ustawy
celem świadczenia wychowawczego
jest częściowe pokrycie wydatków
związanych z wychowaniem dziecka,
w tym z opieką nad nim i zaspokoje-
niem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze
przysługuje matce, ojcu, opiekunowi

faktycznemu dziecka albo opiekunowi
prawnemu dziecka do dnia ukończe-
nia przez dziecko 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysłu-
guje na pierwsze dziecko, jeżeli do-
chód rodziny w przeliczeniu na osobę
nie przekracza kwoty 800,00 zł. Nato-
miast jeżeli członkiem rodziny jest
dziecko niepełnosprawne, świadcze-
nie wychowawcze przysługuje 
na pierwsze dziecko jeżeli dochód ro-
dziny w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty 1.200,00 zł.

Wysokość świadczenia wy-
nosi 500,00 zł miesięcznie na
dziecko w rodzinie.

Pierwszy okres, na który usta-
lane jest prawo do świadczenia wy-
chowawczego, rozpoczyna się 
z dniem wejścia w życie ustawy 
tj. 1 kwietnia 2016 r. i kończy się
dnia 30 września 2017 r. Rokiem ka-
lendarzowym, z którego dochody sta-
nowią podstawę ustalenia prawa do
świadczenia wychowawczego na
pierwszy okres, jest rok kalenda-
rzowy 2014.

WAŻNE!
Wnioski o przyznanie prawa do
świadczenia wychowawczego będzie
można składać od 1 kwietnia do 30
czerwca 2016 r. osobiście w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Jabłonnie lub drogą elektroniczną za
pomocą systemu ePUAP. 

Na złożenie wniosku jest
okres 3 miesięcy. Termin wypłaty
świadczeń nie jest uzależniony od
daty złożenia wniosku i jest przewi-
dziany na miesiąc lipiec, z wyrów-
naniem za 3 miesiące. 

Dodatkowo od 1 kwietnia
2016 r. we wszystkich szkołach na te-
renie gminy Jabłonna będzie można
złożyć wniosek na świadczenia wy-
chowawcze dla drugiego dziecka i
więcej - dla osób, które wiedzą, że kry-
terium dochodowe na pierwsze
dziecko jest przekroczone (tj. dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę prze-
kracza kwotę 800,00 zł. Natomiast je-
żeli członkiem rodziny jest dziecko
niepełnosprawne, dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę przekracza
kwotę 1.200,00 zł).

W miesiącu kwietniu
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej będzie działał w następujących
godzinach:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
07:30-15:30,
Wtorek - 09:00-17:00.

UWAGA!
Wnioski składa się w miejscu za-
mieszkania rodziny - nie w miejscu za-
meldowania.

Halina Kosiarczyk
Kierownik GOPS w Jabłonnie

Przekaż 1% podatku lokalnym organizacjom pozarządowym
Do końca kwietnia osoby fi-

zyczne mają obowiązek rozliczenia się
z podatku dochodowego. Przy wypeł-
nianiu formularza PIT można przezna-
czyć 1% swojego podatku na
organizacje pozarządowe mające sta-
tus organizacji pożytku publicznego.
Zachęcamy do przekazywania 1% or-
ganizacjom, które działają na terenie
Gminy Jabłonna.

Aby przekazać 1% podatku
na rzecz wybranej przez nas organi-
zacji pożytku publicznego, należy w
odpowiednie rubryki PIT-a wpisać ko-
lejno nazwę organizacji, numer KRS
oraz obliczoną kwotę 1% podatku.
Formularz PIT daje także możliwość
przekazania za pośrednictwem
Urzędu Skarbowego naszych danych
osobowych obdarowanej organizacji.

Jest to o tyle istotne, że organizacje
gromadzą dane osób wspierających,
mogą im podziękować oraz przesyłać
informację o sposobie wykorzystania
przekazanych środków oraz o bieżą-
cej działalności. To do nas należy de-
cyzja czy zgodzimy się przekazać
dane. Urząd Skarbowy przekaże
nasze wsparcie na konto wskazanej
przez nas organizacji. Kwotę obliczo-
nego 1% podatku zaokrągla się w dół
do pełnych dziesiątek groszy.

W przypadku niezgodności
numeru KRS i nazwy organizacji w ze-
znaniu podatkowym, podatnik zosta-
nie wezwany do złożenia wyjaśnień. 
1% podatku mogą przekazać również
emeryci i renciści, którzy od organu
rentowego otrzymali PIT-40A. Wystar-
czy, że na bazie otrzymanego rocz-

nego obliczenia podatku złożą w urzę-
dzie skarbowym zeznanie podatkowe.

Marcin Pastuszak
Zastępca Wójta Gminy Jabłonna

Wykaz organizacji pozarządo-
wych mających status organizacji po-
żytku publicznego działających na
terenie Gminy Jabłonna:

- Fundacja Nieprzetartego Szlaku w
Skrzynicach - nr KRS 0000277202,
- Ludowy Klub Sportowy Rohland
Tuszów - nr KRS 0000270261, w
celu szczegółowym należy wpisać:
LKS Rohland Tuszów 6032
(LKSRohland Tuszów współpracuje
z Fundacją Studencką Młodzi-Mło-
dym, która użycza Klubowi swój
numer KRS w celu zbierania 1%). 
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Szanowni Mieszkańcy Gminy Jab-
łonna!

Informuję, że w 2016 roku
Urząd Gminy Jabłonna przystąpił to
utworzenia indywidualnych rachunków
bankowych do dokonywania płatności

za odbiór śmieci. 
W związku z tym w najbliż-

szym czasie otrzymają Państwo co-
miesięczne druki wpłat na rok 2016, 
w których wskazane są już indywi-
dualne numery konta dla każdego
gospodarstwa domowego. Druki prze-
syłać będziemy do każdego gospodar-
stwa domowego pocztą lub przynościć
je będą do Państwa sołtysi.

Od chwili otrzymania przez
Państwa druków wpłat, kolejne
wpłaty powinny być wnoszone na
indywidualne konto wskazane na
druku wpłaty. 

Opłaty dokonane za poprzed-

nie miesiące dokonane na ogólne
konto Gminy Jabłonna zostaną prze-
księgowane automatycznie na pań-
stwa indywidualne konto.

Informuję również, że Bank
Spółdzielczy w Jabłonnie nie pobiera
dodatkowych opłat za opłaty z tytułu
odbioru śmieci z terenu Gminy Jab-
łonna.

Jednocześnie zwracam się 
z prośbą do osób, które nie złożyły
jeszcze aktualizacji deklaracji, o jej
niezwłocznie zaktualizowanie.

Magdalena Sałek
Wójt Gminy Jabłonna

Indywidualne konta na opłaty za odbiór śmieci

Obowiązki posiadaczy psów
Posiadacz psa lub innego

zwierzęcia zobowiązany jest do spra-
wowania nad nim odpowiedniego nad-
zoru. Niezachowanie należytej pieczy
może rodzić konsekwencje natury cy-
wilnej. W tej mierze wskazać należy
na obowiązek naprawienia szkody wy-
rządzonej przez posiadane zwierzę,
niezależnie od tego, czy było pod nad-
zorem właściciela, czy też zabłąkało
się lub uciekło, chyba że właściciel nie
ponosi za to winy. Jednakże nawet 
w sytuacji braku winy właściciela, po-
szkodowany może od niego żądać
całkowitego lub częściowego napra-
wienia szkody, gdy z okoliczności, 
a zwłaszcza z porównania stanu ma-
jątkowego poszkodowanego i właści-
ciela zwierzęcia wynika, że wymagają
tego zasady współżycia społecznego.

Obowiązkiem posiadaczy
psów jest dokonywanie szczepień
ochronnych przeciwko wściekliźnie 
w terminie 30 dni od dnia ukończenia
przez psa 3 miesiąca życia, a następ-

nie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od
dnia ostatniego szczepienia. Uchyla-
nie się od tego podlega karze aresztu,

ograniczenia wolności albo karze
grzywny.

Właściciele zwierząt domo-
wych powinni pamiętać, że utrzymy-
wanie psa rasy uznawanej za
agresywną wymaga zezwolenia or-
ganu gminy (wójta, burmistrza lub pre-
zydenta) właściwego ze względu na
planowane miejsce prowadzenia ho-
dowli lub utrzymywania psa. Zezwole-
nie wydawane jest na wniosek osoby
zamierzającej utrzymywać takiego

psa. Odpowiedni organ może odmó-
wić wydania zezwolenia lub cofnąć ze-
zwolenie wydane wcześniej, jeśli
warunki i sposób utrzymywania psa
stanowią zagrożenie dla ludzi lub
zwierząt.

Utrzymywanie psa rasy uzna-
wanej za agresywną bez wymaga-
nego zezwolenia, podlega karze
aresztu lub grzywny. Wraz z ukara-
niem za to wykroczenie, może być or-
zeczony przepadek zwierzęcia.

Art. 77. Kodeksu Wykroczeń
Kto nie zachowuje zwykłych lub

nakazanych środków ostrożności
przy trzymaniu zwierzęcia, pod-

lega karze grzywny do 250 złotych
albo karze nagany.

podkom. Grzegorz Szacoń
Zastępca Komendanta 

Komisariatu Policji w Bychawie

Brak na niektórych budynkach
tabliczek z numerami domów, powo-
duje duże utrudnienie w dotarciu pod
wskazany adres poczty, pogotowia,
policji itp. W związku z tym przypomi-
namy o obowiązku oznaczenia nieru-
chomości numerem porządkowym 
i umieszczenia tabliczki na budynku. 

Tabliczka powinna być
umieszczona na budynku lub na ogro-
dzeniu w widocznym miejscu i utrzy-
mywana w należytym stanie.

Art. 64. Kodeksu Wykroczeń
§ 1. Kto, będąc właścicielem, admi-
nistratorem, dozorcą lub użytkow-
nikiem nieruchomości, nie dopełnia
obowiązku umieszczenia w odpo-
wiednim miejscu aibo utrzymania 
w należytym stanie tabliczki z nu-
merem porządkowym nieruchomo-
ści, nazwą ulicy lub placu albo
miejscowości, podlega karze
grzywny do 250 złotych albo karze
nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie
dopełnia obowiązku oświetlenia
tabliczki z numerem porządkowym
nieruchomości.

podkom. Grzegorz Szacoń
Zastępca Komendanta 

Komisariatu Policji w Bychawie

Oznakowanie domów i posesji
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Szanowni Mieszkańcy, ser-
decznie zapraszamy do rejestracji 
w naszym BEZPŁATNYM gminnym
Komunikatorze SMS oraz mobilnym.
Ma on nam zapewnić sprawne i szyb-
kie dotarcie z ważnymi informacjami 
z regionu.

Chcemy Państwa informować
w najważniejszych kwestiach (zagro-
żenia, alarmy, sytuacje kryzysowe),
jak też o aktualnościach, wydarze-
niach kulturalnych czy inwestycjach 
w naszej społeczności. 

Przygotowaliśmy następujące
tematy dla Mieszkańców Gminy i na-
szych Sołectw: 
• aktualności,
• zjawiska pogodowe,
• zagrożenia,
które będą dostępne po zapisaniu się
poprzez wysłanie SMS-a z odpowied-
nią treścią lub po wybraniu grupy 
w Mobilnym Komunikatorze MOPII 
na smartfony. Komunikator MOPII
można pobrać z ogólnodostępnych
sklepów typu: Google Play, iTunes czy
Windows Phone.

Mamy nadzieję, że przypad-
nie Państwu do gustu ta forma komu-
nikacji i poprawi bezpieczeństwo oraz
jakość oferowanych przez nasz urząd
usług. Dziękujemy za rejestracje i za-
chęcamy do przekazania tej informa-
cją bliskim.

Koszt SMS-a na numer 4112
jest zgodny z Państwa planem taryfo-
wym. 

Bezpłatny gminny komunikator SMS

L.p Okręg
REJESTRACJA
w grupie SMS

WYREJESTROWANIE 
z grupy SMS

1 Gmina Jabłonna JABLONNA.info JABLONNA.info nie

2
Chmiel Pierwszy, Chmiel Drugi,
Chmiel-Kolonia, Wolnica

Jablonna.ch Jablonna.ch nie

3
Czerniejów, Czerniejów-Kolonia Jablonna.cz Jablonna.cz nie

4
Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga,
Majątek-Jabłonna Jablonna.info Jablonna.info nie

5

Piotrków Pierwszy , Piotrków Drugi,
Piotrków-Kolonia, Piotrków Pierwszy, 
Piotrków Drugi, Piotrków-Kolonia

Jablonna.pi Jablonna.pi nie

6
Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, 
Skrzynice-Kolonia

Jablonna.sk Jablonna.sk nie

7 Tuszów Jablonna.tu Jablonna.tu nie

8 Wierciszów Jablonna.wi Jablonna.wi nie
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Zamelduj się w gminie Jabłonna w 2016 roku 
lub wpisz w zeznanie podatkowe swoje miejsce zamieszkania

Drodzy Mieszkańcy! 
Zapraszamy do włączenia się

w naszą akcję, która ma na celu
zwiększenie wpływu z podatków do
budżetu gminy. Wystarczy w zeznaniu
podatkowym PIT za 2015 rok wpisać
miejsce zamieszkania na terenie
gminy Jabłonna lub zameldować się
na terenie naszej gminy. Dzięki temu
cześć Państwa podatków wpłynie do
budżetu Gminy. 

Z każdego 1000 zł zapłaco-
nego przez podatnika podatku docho-
dowego, 370 zł trafia do gminy. Im
więcej mieszkańców ma gmina, tym
więcej podatków wpływa do budżetu
gminnego. Więcej pieniędzy w budże-
cie oznacza więcej zrealizowanych in-
westycji.

Dołączcie do mieszkańców,
którzy mają wpływ na budżet naszej
gminy! Zameldujcie się na terenie na-
szej gminy lub zmieńcie dane o miej-
scu zamieszkania we własciwym
Urzedzie Skarbowym lub w formularzu
PIT za 2015 lub wypełnić formularz
ZAP-3

To dla nas ważne! Wspólnie
możemy więcej!

Magdalena Sałek
Wójt Gminy Jabłonna

W związku z zakończeniem i
rozliczeniem projektu „Kolektory sło-
neczne jako źródło energii odnawialnej
w Gminie Jabłonna” zwracamy się z
prośbą do osób, które posiadają za-
montowane w ramach projektu in-
stalacje solarne, o przekazanie do
Urzędu Gminy Jabłonna informacji
o numerze konta bankowego, na
które przelana zostanie nadpłata za
montaż solarów.

Informacje prosimy o przeka-
zanie osobiście lub listownie w termie-
nie do dnia 15 kwietnia 2016 r.

Jednocześnie, wraz z nume-
rem konta, prosimy o przekazanie nu-
meru fabrycznego zasobnika, który
niezbędny jest do prawidłowego za-
ewidencjonowania zestawu solarnego.

Więcej informacji można uzys-
kać pod numerem telefonu 81 561 00 70.

Jolanta Góra

Uwaga użytkownicy
solarów



SPRAWY  SPOŁECZNE  |  Puls Gminy Jabłonna     Nr 1(5)/2016, Marzec 2016

13

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

 

 

  

 

    

 

Uprzejmie informujemy, że od
4 stycznia 2016 roku Urząd Gminy
Jabłonna w każdy wtorek jest czynny
w godzinach 9:00-17:00. Natomiast
pozostałe dni tygodnia pozostają bez
zmian tj. od godziny 7.30 do godziny
15.30.

Poniedziałek 7:30-15:30
Wtorek 9:00-17:00
Środa 7:30-15:30

Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30

Nowe godziny otwarcia
Urzędu Gminy

Rekrutacja do przedszkoli
Od 7 marca 2016 r. ruszyła re-

krutacja do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez Gminę
Jabłonna - wnioski należy składać w
sekretariatach szkół do 30 marca
2016 roku. 

Postępowanie rekrutacyjne
jest prowadzone na wniosek
rodzica/opiekuna prawnego kandy-
data złożony do dyrektora publicznego
przedszkola lub publicznej szkoły pod-
stawowej wraz z kompletem wymaga-
nych dokumentów. Rodzic/ prawny
opiekun może złożyć wniosek o przy-
jęcie dziecka maksymalnie do trzech
wybranych placówek wychowania
przedszkolnego według swoich prefe-
rencji zaznaczając na wniosku, które
przedszkole jest  pierwszego, dru-
giego i trzeciego wyboru, jeżeli tak de-
klarują we wniosku.

W przypadku większej liczby
kandydatów niż liczba wolnych miejsc
w publicznym przedszkolu/ oddziale
przedszkolnym w szkole podstawo-
wej, na pierwszym etapie postępowa-
nia rekrutacyjnego będą brane
kryteria określone w art. 20c  ustawy z
dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 z
późn. zm.). W przypadku równorzęd-
nych wyników uzyskanych na pierw-
szym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończe-
niu tego etapu dane publiczne przed-
szkole nadal dysponuje wolnymi
miejscami będą brane kryteria okre-
ślone przez organ prowadzący. Kryte-
ria te są zawarte w Uchwale Nr
V/30/2015 Rady Gminy Jabłonna z
dnia 9 marca 2015r. W uchwale powy-
ższej określony został również wzór
wniosku o przyjęcie do publicznego

przedszkola/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej oraz oświad-
czenia niezbędne do potwierdzenia
spełniania kryteriów określonych
przez organ prowadzący.

Kandydaci zamieszkali poza
obszarem gminy Jabłonna mogą być
przyjęci do publicznego przedszkola
/oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej na terenie gminy Jab-
łonna, jeżeli po przeprowadzeniu po-
stępowania rekrutacyjnego gmina
nadal dysponuje wolnymi miejscami w
tym przedszkolu lub oddziale przed-
szkolnym w szkole podstawowej. W
przypadku większej liczby kandydatów
zamieszkałych poza obszarem danej
gminy przeprowadza się postępowa-
nie rekrutacyjne. 

Ewa Maj
Zespół Administracyjny Szkół
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17 grudnia 2015 r. w Urzędzie
Gminy Jabłonna gościliśmy przedsta-
wicieli pięciu lokalnych samorządów 
z Ukrainy z obwodu lwowskiego. Wi-

zyta miała na celu zapoznanie przed-
stawicieli lokalnych samorządów 
z Ukrainy z pracą samorządu w Polsce. 

W chwili obecnej na Ukrainie
rozpoczęta została reforma administ-
racyjna. W wielu elementach wprowa-
dzane zmiany wzorowane są na
przykładach polskich, stąd też zainte-
resowanie władz ukraińskich działa-
niami realizowanymi przez polskie
gminy. Przykładem może być m.in.
utworzenie na Ukrainie nowych gmin 
i ich podział na sołectwa. 

Podczas spotkania przedwi-

ciele lokalnych samorządów z obwodu
lwowskiego wyrazili chęć podjęcia
współpracy z Gminą Jabłonna i reali-
zowania wspólnych działań i projektów
na zasadach partnerskich.

Ze strony Gminy Jabłonna 
w spotkaniu uczestniczyli: Magdalena
Sałek - Wójt Gminy, Marcin Pastuszak
- Zastępca Wójta, Elżbieta Kowalska -
sołtys sołectwa Jabłonna Pierwsza
oraz Małgorzata Danielak - sołtys so-
łectwa Skrzynice Pierwsze.

Marcin Pastuszak

Wizyta delegacji z Ukrainy w Jabłonnie

Dzień Dawcy Szpiku

17 lutego br. Gimnazjum Pub-
liczne w Jabłonnie wraz z Fundacją
DKMS Polska oraz CenterMed w Lub-
linie zorganizowali akcję – „Dzień
Dawcy Szpiku w Jabłonnie”. Jej celem
była rejestracja potencjalnych dawców

szpiku i komórek macierzystych do
bazy dawców dla chorych na nowo-
twory krwi oraz białaczkę. Bardzo
ważna jest świadomość tej decyzji,
ponieważ wyrażając zgodę na pobra-
nie komórek macierzystych możemy -
gdy inne metody nie pomagają - ura-
tować życie choremu.

Podczas tej jednodniowej
akcji prowadzonej na terenie Gimnaz-
jum Publicznego w Jabłonnie do bazy
zarejestrowało się 56 potencjalnych
dawców. To bardzo piękny wynik, który
świadczy o otwartości i wrażliwości
naszych mieszkańców. Wiele osób
przybyło także spoza naszej gminy.
Wszystkim potencjalnym Dawcom
gratuluję i dziękuję w imieniu chorych
oraz Fundacji DKMS.

Ze swojej strony pragnę po-
dziękować wszystkim, którzy przyczy-

nili się do tego szczytnego wydarzenia:
dyrektorowi gimnazjum Wiesławie He-
reckiej, Pani Wójt Gminy Jabłonna
Magdalenie Sałek oraz wolontariu-
szom DKMS: Luizie Tatara, Dianie
Ślęczek, Kindze Mituła, Wiesławie Bo-
gusz, Michałowi Sikora i Adrianowi
Wilkołak.

Patronat Honorowy: Urząd
Gminy Jabłonna, Gimnazjum Pub-
liczne w Jabłonnie.

Patronat medialny - Lublin112
Turnup.pl TheBackStage Records
Ponadto akcję wsparli sponsorzy:
Sklep LEWIATAN w Jabłonnie, Super
Pizza - Iwona Sinica, Sklep „MANGO”
- Krzysztof Migryt w Piotrkowie.
Wszystkim bardzo dziękujemy!

Wolontariusz DKMS
Bożena Tatara

Młodzież zapobiega pożarom

4 marca 2016 r. w Gminnym
Centrum Kultury w Piotrkowie odbyły
się eliminacje gminne do XXXIX edycji
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po-
żarniczej „Młodzież Zapobiega Poża-
rom”. Uczestnicy ze szkół
podstawowych i gimnazjów z terenu
gminy mieli za zadanie rozwiązanie
testu składającego się z 30 pytań do-
tyczących ochrony przeciwpożarowej.

W kategorii szkoła podsta-
wowa 1. miejsce zajął Kacper Bielak
ze Szkoły Podstawowej w Tuszowie,
2. miejsce - Michał Borowiecki (SP Tu-
szów), 3. miejsce - Jakub Skwarzyński
(SP Piotrków). W kategorii gimnazjum
1. miejsce zajęła Julia Tyburczyk 
z Gimnazjum Publicznego w Piotrko-

wie, 2. miejsce - Szymon Piskorek
(Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie), 
3. miejsce - Aneta Vlasak (Gimnazjum
Publiczne w Jabłonnie).

Gminę Jabłonna w etapie po-
wiatowym reprezentować będą 
Kacper Bielak i Julia Tyburczyk.

Marcin Pastuszak
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Jak przeciwdziałać przemocy
W ramach realizacji „Powiato-

wego programu profilaktycznego w za-
kresie promowania i wdrażania
prawidłowych metod wychowawczych
w stosunku do dzieci w rodzinach za-
grożonych przemocą w rodzinie na
lata 2014 - 2017” uczniowie Szkoły
Podstawowej w Piotrkowie wzięli
udział w konkursie, którego celem było
promowanie prawidłowych metod wy-
chowawczych i postaw rodzicielskich
w stosunku do dzieci oraz rozwijanie
umiejętności plastycznych wśród
dzieci. 

Uczniowie klas I - VI przygo-
towali plakaty ukazujące prawidłowe
relacje miedzy członkami rodziny.
Etap szkolny konkursu zakończył się
wystawą wszystkich prac podczas
apelu z okazji DEN.  Plakaty przesłane
zostały do Powiatowego Centrum Po-
mocy Rodzinie – organizatora kon-
kursu. Uczniowie naszej szkoły to
najliczniejsza grupa wśród laureatów.
W kategorii klasy I – III nagrodzone
zostały: Wanessa Wnuk (II miejsce) 
i Maja Nowak (wyróżnienie). W kate-
gorii klasy IV – VI nagrodzeni zostali:

Weronika Sobot (II miejsce), Róża
Nowak (wyróżnienie) i Karol Piskorek
(wyróżnienie).

Uczniowie wraz z panią dy-
rektor Zenobią Wołowik i panią Kata-
rzyna Wierzchoń, odebrali dyplomy 
i nagrody na konferencji w Starostwie
Powiatowym w Lublinie.  Nagrodzone
prace zostały wydane w postaci kalen-
darza Starostwa Powiatowego na rok
2016.

Katarzyna Wierzchoń

Konkurs o parkach krajobrazowych

15 stycznia 2016 r. odbył się
w Gimnazjum Publicznym w Piotrko-
wie III etap – parkowy, konkursu „Poz-

najemy Parki Krajobrazowe Polski”.
Wzięli w nim udział uczniowie na-
szego Gimnazjum i Gimnazjum Pub-

licznego w Siedliskach. W jury zasiedli
przedstawiciele Zespołu Parków Kra-
jobrazowych Lubelszczyzny z siedzibą
w Janowie Lubelskim, którzy ufundo-
wali nagrody dla uczestników. 

Konkurs sprawdzał wiedzę
uczniów o Krzczonowskim Parku Kra-
jobrazowym i znajomość zagadnień
ogólnych z zakresu biologii i geografii.

Do następnego, wojewódz-
kiego etapu, awansował zespół
uczniów z naszego gimnazjum w skła-
dzie: Julia Kowalczyk, Julia Tyburczyk,
Aleksandra Gąbka i Dominika Grze-
gorczyk.

Elżbieta Pasieczna

Książki naszych marzeń w szkolnej bibliotece w Tuszowie
W tym roku szkolnym Szkoła

Podstawowa w Tuszowie przystąpiła
do projektu Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej „Książki naszych marzeń”. 23
stycznia na uroczystym apelu zostały
przedstawione uczniom i nauczycie-
lom nowości czytelnicze zakupione 
w ramach tego projektu. 

Ich tematyka porusza pro-
blemy, „trudne sprawy”, z którymi bo-
rykają się dzieci w wieku szkolnym.
Pomagają one małym czytelnikom
poznawać tematy, które do tej pory
stanowiły tabu np. „Powiedz mi”, „Słup

soli”. Znani psychologowie i pedago-
dzy podpowiadają w nich również ro-
dzicom i nauczycielom jak rozmawiać
z dziećmi na poważne tematy np. „Je-
sień liścia Jasia”, „Motylek”.

Ważną pozycję stanowią bajki
terapeutyczne – „Bajki, które leczą”,
ukazujące sposoby leczenia z wielu
„dziecięcych chorób”: lęku, smutku,
zagubienia poprzez czytanie bajek.

Drugą grupę stanowią książki
będące na szczytach list bestsellerów.
Wśród nich znajdują się książki z dzie-
dziny fantastyki („Zwiadowcy”), sportu
(„Messi. Mały chłopiec, który stał się
wielkim piłkarzem”) oraz takie, na pod-
stawie których powstały wielkie hity fil-
mowe (trylogia „Władca Pierścieni”,
„Kraina Lodu”).

Dla młodych podróżników do-

stępna jest seria wydawnictwa Natio-
nal Geographic: „Dzieciaki świata”, „10
niesamowitych przygód Neli”. Naj-
młodszym czytelnikom oferujemy
książki z serii Disneya – „Opowieści 
o kucykach”, „Jake i piraci z Nibylandii”
i wiele innych.

Cieszymy się, że dzięki pro-
gramowi pozyskaliśmy do biblioteki
książki na miarę marzeń naszych
uczniów. Są chętnie wypożyczane 
i nie trzeba namawiać nikogo do ich
czytania: na okres ferii zniknęły 
z półek biblioteki.

Tematyką nowych pozycji za-
interesowałam także rodziców przed-
stawiając im możliwości jak poprzez
lekturę książek pomóc dziecku w waż-
nych problemach.

Hanna Bąk
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Podsumowanie projektów edukacyjnych

W dniu 11.02.2016 w Gimnaz-
jum Publicznym w Piotrkowie odbyła
się prezentacja wyników pracy
uczniów nad edukacyjnym projektem
gimnazjalnym, realizowanym co roku

w klasie II. Pierwsza z grup projekto-
wych przedstawiła zebranym uczniom
i nauczycielom pełną tajemnic historię
brytyjskiej rodziny Windsorów. Wyko-
nana ręcznie praca plastyczna-

drzewo genealogiczne królewskiego
rodu oraz zabawne scenki teatralne,
którymi przeplatana była prezentacja
multimedialna, ułatwiły słuchaczom
zapamiętanie informacji o interesują-
cych, nieznanych dotąd faktach z bio-
grafii tej najbardziej popularnej 
w świecie rodziny królewskiej. 

Druga grupa skupiła się na
przedstawieniu zagrożeń wynikają-
cych z poddania się zgubnemu nało-
gowi tytoniowemu. Barwny plakat 
i przygotowany przez grupę eduka-
cyjny filmik uzmysłowiły słuchaczom,
jak niebezpieczne jest palenie papie-
rosów i jakie konsekwencje zdrowotne
niesie ze sobą zgoda na wchłanianie
do organizmu substancji smolistych. 

Weronika Czerniak

Projekt Erasmus + „ Let’s make music on in the classroom”

W dniach 17-23 stycznia 2016 r.
uczniowie Gimnazjum Publicznego 
w Jabłonnie: Natalia Fila, Martyna Ko-
majda, Mikołaj Kozak, Michał Flis 
i nauczyciele: Wanda Pacek i Urszula
Paździor, uczestniczyli w wyjeździe do
Włoch w ramach realizacji projektu
Erasmus +. Celem tego projektu jest
m.in. wypracowanie metod edukacyj-
nych, które pozwolą włączyć muzykę
do realizacji materiału z innych przed-
miotów. W ramach spotkań, 8 krajów
partnerskich prezentuje stosowane 
i wypracowane przez siebie metody, 
a także kulturę i tradycję swojego
kraju. 

We Włoszech byliśmy gośćmi
jednej ze szkół w miejscowości Cis-
terna di Latina, w prowincji Latina.
Pierwszego dnia odbyło się spotkanie
z włoską koordynatorką Adrianną oraz

dyrektorem szkoły, krótkie zwiedzanie,
a następnie oglądanie programu arty-
stycznego w wykonaniu uczniów wło-
skich. Uczestnictwo w różnego
rodzaju warsztatach szkolnych, po-
zwoliło nam zaprezentować zarówno
nasz kraj, jak też muzykę i tańce lu-
dowe. Uczniowie z naszej szkoły za-
tańczyli krakowiaka w strojach
ludowych i zaprezentowali naszą pro-
pozycję na logo projektu, która spot-
kała się z dużym uznaniem. 

W ramach projektu Erasmus
+ we Włoszech spotkali się uczniowie
i nauczyciele nie tylko z Polski, ale
również z Węgier, Hiszpanii, Litwy,
Łotwy, Turcji oraz Rumunii. Słucha-
liśmy pieśni ludowych tych krajów oraz
podziwialiśmy ich tańce narodowe. 

Na zaproszenie burmistrza
miasta oraz przewodniczącego rady

miejskiej Cisterna di Latina mogliśmy
zwiedzić urząd, poznać bogatą histo-
rię tego regionu oraz wysłuchać pięk-
nego koncertu gitarowego.

Zwiedzaliśmy też przepiękną
stolicę Włoch - Rzym. Byliśmy na
Placu św. Piotra, w Bazylice i przy gro-
bie naszego papieża Św. Jana Pawła
II. Podziwialiśmy również cuda zgro-
madzone w Muzeach Watykańskich 
i freski w kaplicy Sykstyńskiej Pawła II.
Kolejnego dnia zwiedzaliśmy Pom-
peje, zniszczone przez erupcję Wezu-
wiusza w czasach rzymskich oraz
oglądaliśmy ogrody Ninfa, założone w
ruinach średniowiecznego miasta. 
Z autokaru podziwialiśmy nadmorskie
miejscowości w okolicy Neapolu 
i plaże - jeszcze puste o tej porze roku.
Dla wszystkich nas będzie to nieza-
pomniany i pełen wzruszeń wyjazd.

Wanda Pacek, Urszula Paździor
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Mam pasję, mam talent

Pod hasłem „Mam pasję,
mam talent” odbył się w Szkole Pod-
stawowej w Skrzynicach dwuetapowy
konkurs, którego głównym ideą było
promowanie wyjątkowych uczniów, ich
pasji, uzdolnień i umiejętności. Kon-
kurs (eliminacje i finał) pokazał, że
uczniowie naszej szkoły są naprawdę
ambitni i utalentowani, potrafią krea-
tywnie spędzać wolny czas, oddając
się swoim zainteresowaniom. 

W zmaganiach finałowych,
które odbyły się 11 lutego 2016 roku,
wzięło udział 25 uczestników. Dzieci
miały okazję zaprezentować przed

licznie zgromadzoną publicz-
nością swoje umiejętności
wokalne, taneczne, aktorskie
i sportowe. Na scenie królo-
wał śpiew i różne odmiany
tańca nowoczesnego, ale nie
zabrakło nietypowych pasji. 

Zainteresowanie pub-
liczności wzbudził układ spor-
towy Macieja Berezy mistrza
Polski w karate w kategorii
młodzików. Żywiołowy aplauz
publiczności wywołał występ
Kabaretu za jeden grosz,

który w sposób humorystyczny przed-
stawił scenkę nawiązującą do bitwy
pod Grunwaldem. Wśród najlepszych
znalazł się muzycznie i tanecznie
uzdolniony Jakub Kłys, którego wyko-
nanie piosenki pt. „An Angel” zespołu
Kelly Family podniosło temperaturę
spotkania. Wiele emocji wzbudził wy-
stęp artystyczno-sportowy dziewcząt
z klasy IV. Ich akrobacje i fikołki
ogromnie podobały się najmłodszej
publiczności.

Niewątpliwie, duże zaintere-
sowanie konkursem i emocje towarzy-

szące tym spotkaniom dowodzą, że
pasją można nazwać wszystko, co ko-
chamy robić, w czym czujemy się na-
prawdę spełnieni. Ta pierwsza edycja
konkursu przyciągnęła liczne grono
widzów i utalentowanych wykonaw-
ców oraz pokazała innym, że warto
mieć pasję, gdyż ona pomaga żyć 
i czyni nasze życie lepszym i ciekaw-
szym.
Zwycięzcy:
Przyznano nagrodę pozakonkursową
dla Macieja Berezy w kategorii układ
sportowy.
M. Bereza, K. Bogdański, W. Cioczek
-  kabaret,
Jakub Kłys – śpiew,
Ewelina Niedźwiadek – śpiew,
Amelia Tarka – śpiew,
Katarzyna Cieślak i Katarzyna Koło-
dziejczyk – taniec nowoczesny,
J. Błaszczak, M. Burzak, K. Kosior,
A. Pawlak, M. Rudzka – układ spor-

towo- taneczny,
O. Kowalska, D. Poleszak, J. Burzak-
taniec nowoczesny,
D. Kłys- taniec hip-hop.

M. Wilczek

Poczytam sobie, Mamo...

W dzisiejszych czasach mło-
dzież niechętnie sięga po lekturę ksią-
żek. Dużo przyjemniejsze zajęcia to
oglądanie telewizji i komputer. Starsze
pokolenie „przedkomputerowe” „zara-
żone” czytaniem boleje nad tym
ogromnie. Co zrobić by zachęcić
dzieci i młodzież do czytania książek?

Nie ma na to recepty dosko-
nałej, ale wszystkie ciekawe pomysły
są słuszne, jeśli przynoszą odpo-
wiedni efekt. Można przeczytać frag-
ment wybranej lektury i przerwać w
ciekawym momencie lub czytając
„Charliego i fabrykę czekolady” Dahl'a
Roald'a zajadać się pysznymi smako-
łykami. Można również skorzystać 
z lektora, który w sposób wyjątkowy
przybliży fragment utworu albo poka-
zać książkę z kolorową okładką, która
wzbudzi zainteresowanie. Najważniej-
sze by dziecko chciało przeczytać. 
W Szkole Podstawowej w Czerniejo-
wie stosujemy różnorodne metody, by
zachęcić młodzież do czytania. Cza-
sami nam się to udaje. Oto dowód -
prace uczennic klasy szóstej:

„Ten dzień, jak każdy inny za-
czął się normalnie. Jak co dzień po-
szłam do szkoły. Nie było zbyt fajnie.
Dostałam jedynkę z matematyki,
dwójkę z angielskiego, pokłóciłam się
z przyjaciółką. Jedynie na polskim było
dobrze. Poprawił mi się humor, ponie-
waż dostałam dobrą ocenę i pani jak
co tydzień przyniosła książkę, którą
nam czytała, zachęcając nas do lek-
tury. Zwykle nie interesują mnie
książki, ale ta była wyjątkowa. Myślę 
o „Innej” Ireny Jurgielewiczowej. 
Od razu mi się spodobała. Po lekcji
pobiegłam do szkolnej biblioteki, zapy-
tać czy ją mamy. I była! Z radością ją
wypożyczyłam. Wieczorem usiadłam i
w spokoju zaczęłam czytać. Gdy już
nie miałam siły, odłożyłam „mój skarb”
i położyłam się spać.  

W tym dniu wyjątkowe było to,
że osoba tak nielubiąca czytać jak ja,
może polubić książki dzięki dobrej za-
chęcie.”

„Dziasiaj na lekcji języka pol-
skiego pani powiedziała, żebyśmy wy-
pożyczyli z biblioteki książkę „W 80 dni

dookoła świata” J. Verne'a. Nie ucie-
szyłam się, ponieważ nie lubię czytać
książek, ale poszłam do szkolnej bib-
lioteki i wypożyczyłam 
tę książkę. Gdy wróciłam do domu, za-
częłam oglądać okładkę. Nie wyglą-
dała za ciekawie. Zauważyłam też, że
ma aż 24 rozdziały. I to też mnie znie-
chęcało. Po jakimś czasie sięgnęłam
jednak po lekturę. Czytałam bardzo
długo, aż gdy się ocknęłam, byłam już
na 50 stronie. Bardzo się zdziwiłam,
że tak szybko tyle przeczytałam, 
a poza tym - jest bardzo ciekawa.

Nauczyłam się, by nie oce-
niać książki po okładce i jestem
pewna, że z tej lektury dostanę 5.”

Najważniejsze to trafić w gust
i zainteresowania dzieci i młodzieży.
Będziemy próbować dalej, może jesz-
cze inne osoby zachęcimy do lektury
ciekawych pozycji?

Maria Zarzecka
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Program „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Z przyjemnością informujemy,
że biblioteka wzięła udział i została be-
neficjentem programu dotacyjnego
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek”
edycja 2015. Organizatorem pro-
gramu jest Instytut Książki. Jego

celem jest podniesienie standardu bib-
liotek publicznych poprzez ich wypo-
sażenie w nowoczesny sprzęt
komputerowy umożliwiający użytkow-
nikom bibliotek korzystanie z zasobów
cyfrowych, a bibliotekarzom katalogo-
wanie zbiorów bibliotecznych     i udo-
stępnianie ich on-line. 
O dofinansowanie starało się ponad
860 bibliotek z całego kraju. Nasza
biblioteka znalazła się w gronie 135,
które je otrzymały. Dzięki dotacji w wy-
sokości 12 750 złotych zakupiliśmy 

3 zestawy komputerowe do naszych filii
w Piotrkowie  Skrzynicach, drukarkę
oraz czytniki kodów kreskowych. 

Zakupiony sprzęt będzie słu-
żył naszym użytkownikom, a także
przyśpieszy prace nad skatalogowa-
niem zbiorów bibliotek w systemie
MAK+. Dzięki temu w niedalekiej przy-
szłości będziecie mogli Państwo nie
wychodząc z domu sprawdzić zasób
księgozbioru i dostępność książki.

Jolanta Migryt

Dyskusyjny Klub Książki w GBP w Jabłonnie
Projekt Dyskusyjne Kluby

Książki wpisuje się w wieloletni pro-
gram, realizowany przez wojewódzkie
biblioteki publiczne w całej Polsce przy
wsparciu finansowym i merytorycznym
Instytutu Książki. Celem programu jest
wykreowanie mody na czytanie  po-
przez akcentowanie przyjemności pły-
nących z lektury – udział w życiu
literackim, spotkania z ciekawymi
ludźmi, interesujące dyskusje, możli-
wość twórczego wykorzystania wiedzy

Dyskusja nad książką z in-
nymi czytelnikami umożliwia posze-
rzenie horyzontów literackich,
kształtuje niezależną myśl krytyczną.
Dyskusyjny Klub Książki poprzez
swoją działalność podnosi rangę czy-
telnictwa i książki wobec innych kon-

kurencyjnych sposobów spędzania
wolnego czasu. To projekt adreso-
wany do czytelników korzystających z
bibliotek publicznych. Oparty jest na
założeniu, że potrzebne są miejsca, w
których można rozmawiać o wspólnie
przeczytanych książkach oraz kształ-
tuje przekonanie, że nie trzeba być
krytykiem, by czerpać przyjemność z
dyskutowania o literaturze. 

Celem klubów jest także oży-
wienie środowisk skupionych wokół
bibliotek oraz zachęcenie samych bib-
liotekarzy do aktywnego promowania
mody na czytanie. Dyskusyjny Klub
Książki w naszej bibliotece ma za
sobą już dwa spotkania. Poznajemy
się i poznajemy nasze gusta literackie,
mamy wiele pomysłów, nasze spotka-

nie nie mają ściśle określonej formy,
są otwarte dla wszystkich i każdy jest
tu mile widziany. Mogą być prowa-
dzone przez moderatorów lub przez
członków klubu. Nie musimy prowa-
dzić poważnych dyskusji, spotkania
mają być okazją do poznania nowych
ludzi, sposobem spędzania wolnego
czasu, a przy okazji poznania nowych
autorów i książek.

Edyta Majewska

Ferie w bibliotece

W pierwszym tygodniu ferii zi-
mowych mieliśmy dla naszych małych
czytelników wiele atrakcji. Pierwszego
dnia „znaleźliśmy się w lesie”- tropi-
liśmy ślady zwierząt, rozmawialiśmy o
wilkach, ich życiu i zwyczajach. Poz-
naliśmy przygody Szarki, o których
opowiedziała nam pani Marta. Zabawy
ruchowe, praca z tekstem, samo-
dzielne czytanie, prace plastyczne to
działania wokół literatury, które pro-
mują czytanie wśród najmłodszych.

Zachęcamy rodziców i dzieci do wypo-
życzanie książek z serii „Czytam
sobie”, które wspierają naukę samo-
dzielnego czytania na różnych pozio-
mach, znajdziecie je na naszych
półkach. 

Znajdziecie też u nas ksią-
żeczki pani Alicji Barton, poetki, która
była naszym gościem. Wysłuchaliśmy
wierszy, bajek i piosenek, które pani
Alicja pisze dla dzieci. Mieliśmy okazję
porozmawiać o jej pracy w Radiu Lub-
lin, pani Alicja to „jaśkowa babcia”. To
niezwykła osoba, która swój wolny
czas poświęca na odwiedziny w szpi-
talach, przedszkolach, domach opieki
czytając swoje wiersze i bajki. 

Trzeci dzień ferii to spotkanie
z archeologią. Zaprzyjaźniona z naszą
biblioteką pani Aleksandra Kuczyńska-
Zonik archeolog, przygotowała dla nas
podróż do czasów w których powstało

pismo. Dowiedzieliśmy się kiedy i w
jakim celu powstało pismo, jak wyglą-
dała pierwsza książka. Próbowaliśmy
swoich sił w pisaniu na glinianych tab-
liczkach. 

Odwiedziliśmy też dziewiczą
wyspę Catan, tu zabrała nas pani Jola.
Zostaliśmy jej pierwszymi mieszkań-
cami. Gra Klausa Teubera, która cie-
szy się popularnością wśród milionów
graczy na całym świecie bardzo nas
wciągnęła. Cztery godziny i nikt się nie
nudził. 

W ostatni dzień ferii odwie-
dziło nas Gminne Centrum Kultury
wraz z Panem Kleksem. Były opowie-
ści muzyczne, magiczne mikstury, ła-
mańce językowe, radość i śpiew.
Wszyscy zostaliśmy zaproszeni do
Piotrkowa na dalszy ciąg ferii w towa-
rzystwie Pana Kleksa.

Edyta Majewska
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XXX Jubileuszowy Przegląd Zespołów Śpiewaczych
Trzydziesty już raz świętowa-

liśmy Tłusty Czwartek ze śpiewem na
ustach. Tradycyjnie już tego dnia zor-
ganizowany został Przegląd Zespołów
Śpiewaczych Kół Gospodyń Wiejskich
Gminy Jabłonna.

Tegoroczny przegląd poprze-
dziły miesiące przygotowań – panie z
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu całej
gminy ćwiczyły z Mundkiem Kurylu-
kiem w remizach, szkołach, bibliote-
kach, domu kultury i domach
prywatnych. Całą gminę rozsadzał
krzyk otwartym głosem: „Eeewaaaa”.

Sam przegląd w tym roku
odbył się w wyjątkowej aranżacji przy-
gotowanej przez Marię Kubić – su-
szące się na wietrze prześcieradła,
koronki utkane rękami naszych miesz-
kanek, magle, tary, skrzynie, wiszące
na płotach ściereczki, tlący się ogień
pod garem z wrzątkiem – wśród tak
niezwykłych dekoracji, przebrani w
stroje ludowe dyrektor GCK i v-ce wójt
przywoływali dawne czasy: „Jak to się
pod kapliczką na majowym poznawało
męża…”. 

Śmiech ponad setki ubranych
w stroje tradycyjne kobiet z Kół Gos-
podyń Wiejskich odbijał się echem w
całej sali. Panie śpiewały wesołe przy-
śpiewki, ale też smutne pieśni o woj-
nie i odchodzeniu. Serbską i ukraińską
nutę dorzucili śpiewacy tradycyjni –
Mundek Kuryluk i Bartek Drozd, zaś
pod nóżkę na potańcówce zagrała Ka-
pela Bornego z Podzamcza. Nale-
weczką, skoczną nutą, wspólnym
wirowaniem w tańcu, śmiechami bez
końca i wreszcie smacznym jadłem
przygotowanym przez KGW żegna-
liśmy karnawał i świętowaliśmy
okrągły jubileusz przeglądu. 

KK

Kilkudziesięciu wykonawców
– solistów, solistek, zebranych w ze-
społy, dzieciaków, młodzieży, rodzin,
klas szkolnych z rodzinami, dorosłych.
Kilkuset widzów stłoczonych w ogrom-
nej sali Dworku Jabłonna u Braci
Mazur. Trzech jurorów, młodzi prowa-
dzący, dbające o scenę anioły, a
wreszcie żywe króliki, osiołek, mały
konik, pająki słomiane, chusty, ludowe
dekoracje i wprowadzający w nastrój
śpiewający orszak kolędników. To
składowe II Konkursu Kolęd i Pastora-

łek w Gminie Jabłonna organizowa-
nym przez Dworek Jabłonna u Braci
Mazur i Gminę Jabłonna we współ-
pracy z Gminnym Centrum Kultury. 

Na piśmie ciężko oddać nie-
zwykłość tego wydarzenia – dźwięcz-
ność śpiewów, zapach żywej szopki,
gwar przepełnionej rozemocjonowa-
nymi widzami sali, barwność dekora-
cji. Widzowie tego dnia zobaczyli
także występy w ramach 24. Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy, podczas którego naszym wo-

lontariuszom udało się zebrać 
19 591,36 złotych. Za współpracę
dziękujemy Kołom Gospodyń Wiej-
skich, szkołom, wolontariuszom oraz
darczyńcom, którzy sponsorowali licy-
towane przedmioty.

Wisienką na torcie tego wie-
czoru był koncert Łukasza Jemioły,
który zanucił znane przedwojenne bal-
lady, wyśpiewał autorskie piosenki i
rozgrzał publiczność hitami disco-polo
w poetyckiej, lirycznej aranżacji.

KK

Dworskie Kolędowanie 
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Tu jest jakby luksusowo – II Gminny Dzień Kobiet 
Wersalka, stary telewizor,

sklepowa lada, półki, a na nich papier
toaletowy i ocet, paprotki na stoja-
kach, goście ubrani w stylizacje rodem
z PRLu i główne hasło wieczoru „Tu
jest jakby luksusowo” - tak wyglądał
dzień kobiet w Gminnym Centrum Kul-
tury. 

Stylizacje przygotowała nie-
zawodna styliska Maria Kubić, zaś Or-
kiestra Koncertowa z Niedrzwicy
Dużej zagrała koncert poprowadzony
przez dyrektor GCK – Katarzynę Krzy-
wicką i vice wójta gminy Jabłonna –
Marcina Pastuszaka. Gospodarze
przebrani za słynną docentową i Ma-
riana z filmu Kogel Mogel zaprosili
gości do zabawy.

Było ustawianie się w kolejki
po pasztetową i kukułki, konkurs na
najlepsze przebranie – tu nagrodą
były goździki i rajstopy. Po koncercie
można było skosztować poczęstunku
– paluszków, konserw, wspomnianej
pasztetowej, koreczków i popić oran-
żadą spod lady.

Atrakcją wieczoru była rów-
nież wystawa rysunku i malarstwa
Anny Kulki i Olgi Tofil. Ponadto można
było wziąć udział w warsztatach dla
kobiet (rękodzieło, makijaż, dbanie o
urodę) albo zrobić sobie zdjęcie w stu-
diu fotograficznym na wersalce i z
paprotką!

Małgorzata Adamczyk 

Witajcie w naszej bajce – ferie z Panem Kleksem
Z Panem Kleksem Gminne

Centrum Kultury odwiedziło każdą
wieś w Gminie Jabłonna – była or-
kiestra nienadęta, gra na pile i beczce,
szpital chorych sprzętów, poszukiwa-
nie guzika Kruka Mateusza, rymo-
wanki i scenki teatralne z dzikimi
zwierzętami, angielskie piosenki i ku-
powanie pizzy, szaleństwo barw,
brudne ręce i wyszurane kolana, a
także zakopywanie kapsuły czasu z
pamiątkami z ferii. 

Oglądaliśmy filmy, tańczy-
liśmy razem z rodzicami i pożeraliśmy
to, co zdolna młodzież z grupy teatral-
nej ugotowała. Czteroosobowa ekipa
rodziców z własnymi dzieciakami:
Maria Kubić, Ania Łukaszczyk, Basia i
Sebastian Fit prowadzili szalone i zwa-
riowane zajęcia dla dzieciaków, a
Mundek Kuryluk jadł z młodzieżą i na-

bierał sił na teatralne ćwiczenia – a
teraz właśnie oni poprowadzą po-
dobne zajęcia w Centrum Kultury – ze-
rknijcie na naszą ofertę, a zobaczycie,
co nowego wymyślili tym razem! Już

się nie możemy doczekać, mamy na-
dzieję, że odwiedzicie nas tak licznie,
jak w ferie! 

KK
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Skrzynice to wieś położona w
odległości ok. 15 km na południe od
Lublina, na trasie wiodącej z Lublina
do Krzczonowa. Od 1 stycznia 1973 r.
Skrzynice należą do Gminy Jabłonna,

w dawnym powiecie Bychawa, obec-
nie lubelskim. Przez wieś przepływa
rzeka Skrzyniczanka będąca dopły-
wem Czerniejówki, jednej z trzech
rzek Lublina. We wsi występują wody
podziemne-źródełka, częściowo zasy-
pane podczas budowy dróg bitych łą-
czących Skrzynice z okolicznymi
miejscowościami.

Skrzynice mają budowę roz-
proszoną. W skład wsi wchodzą:
Skrzynice I, Skrzynice II i Kolonia
Skrzynice. W świadomości mieszkań-
ców funkcjonują nazwy osiedli: piątka,
szóstka, siódemka, ósemka, dzie-
wiątka, dziesiątka, jedenastka, dwu-
nastka i trzynastka, które utrwaliły się
od komasacji gruntów, rozpoczętej
przed 1939 r. 

We wsi Skrzynice znajduje się
Szkoła Podstawowa, filia Biblioteki
Publicznej w Jabłonnej, Ochotnicza
Straż Pożarna i kilka sklepów. Szkoła,
biblioteka, OSP i Koło Gospodyń Wiej-
skich są ważnymi ośrodkami życia kul-
turalnego miejscowości.

Źródła do poznania przeszło-

ści Skrzynic są skąpe i pojawiają się
przy okazji opisów parafii Czerniejów.
Nazwę swą Skrzynice zawdzięczają
najprawdopodobniej źródełkom (kry-
nice), choć przekazywana jest także

na ten temat legenda, która mówi o
zagubionej przez kupca zdążającego
przez wieś na jarmark skrzyni, od któ-
rej miejscowość miała otrzymać
nazwę Skrzynice. 

Pierwsza historyczna
wzmianka o wsi pochodzi z 1490 roku.
Według Jana Długosza wieś tę pisano
dawniej Skrzinycze lub Crzinycze, co
znajduje potwierdzenie w dokumen-
cie. Nazwą tą określano wieś i folwark
w powiecie lubelskim, gminie Piotr-
ków, parafii Abramowice. W połowie
XV wieku wieś o powierzchni 18 łanów
została nadana przez króla Włady-
sława Jagiełłę Zakonowi Św. Brygidy
w Lublinie, a kmiecie zobowiązani byli
do prac oraz danin na rzecz wymienio-
nego klasztoru. W 1531 roku własność
klasztorna we wsi Crzinicze w parafii
Abramowice stanowiła już tylko 7
łanów powierzchni. 

Wieś Skrzynice była gniaz-
dem rodu Dzierzek herbu Nieczuja.
Od II połowy XVI do końca XVII wieku
brakuje informacji na temat wsi. Na
mapie Ch. Pertheesa z 1786 roku we

wsi Skrzynice widnieje zaznaczony
zbiornik wodny i młyn. Według doku-
mentu z roku 1821 grunta wsi są nie-
pomierzone, włościańskie pomieszane
z dworskimi. Pojawia się też informa-
cja o istniejącej we wsi karczmie. Od
XIX stulecia folwark Skrzynice należał
do dóbr rządowych i był dzierżawiony.

Z 1921 roku pochodzi opis fol-
warku, bez podania aktualnego wła-
ściciela obiektu: Majątek Skrzynice,

oddalony od miasta powiatowego Lub-

lina 16 wiorst drogą traktową, od

Urzędu Gminy Piotrków 6 wiorst, sta-

cja pocztowo-telegraficzna i kolejowa

w Lublinie, graniczy od wschodu z

drogą traktową wiodącą do Krzczo-

nowa, od południa z gruntami kolonii

Chmiel i wsi Piotrków, od zachodu z

lasem włościan z Jabłonny i gruntami

wsi Czerniejów, od północy z folwar-

kiem Czerniejów. Obszar ogólny (fol-

warku) wynosi 741 m. 55 pr. Teren

równy, glebę stanowi less. Budynki:

dom mieszkalny, murowany, kryty da-

chówką, stan dobry. Ośmiorak muro-

wany, częściowo spalony w czasie

wojny, obecnie 5 mieszkań zajęte

przez służbę folwarczną, stan zły. Po-
zostałość po dawnym folwarku, usy-
tuowana po obu stronach drogi
wiodącej ze Skrzynic do Czerniejowa,
obecnie stanowi własność prywatną.

Skrzynice należą obecnie do
parafii Czerniejów w dekanacie Lublin
południe. Na terenie Skrzynic znajduje
się jedna przydrożna kapliczka. Miesz-
kańcy troszczą się o jej wygląd oraz
dbają o przydrożne krzyże, przy któ-
rych śpiewane są nabożeństwa ma-
jowe oraz odbywa się coroczne
poświęcenie pól.

Wielu mieszkańców Skrzynic
zamieszkuje swoją wieś z dziada pra-
dziada. Świadczą o tym zachowane
po dziś dzień, czasem w nieco zmie-
nionej formie, nazwiska rodowe wy-
mienione przez Oskara Kolberga:
Cioczek, Kosiarczyk, Małocha, Krysa,
Mordel, Pawelec, Piskorek, Rudzki,
Sałata, Skórski, Sobczyszczak, Sta-
chyra, Zarosa i Żmuda.

Teresa Wrześniewska

Z kart przeszłości Gminy Jabłonna
Skrzynice – krótki zarys dziejów miejscowości
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Kolejne sukcesy w tenisie stołowym uczniów z Tuszowa

Sport to mocna strona na-
szych uczniów. Ubiegłoroczny absol-
went Szkoły Podstawowej w Tuszowie
Radosław Chrześcian (II miejsce 
w wojewódzkich zawodach w tenisie
stołowym w roku 2012 oraz III miejsce
w wojewódzkich zawodach w tenisie
stołowym w roku 2014), przekazał
przysłowiową pałeczkę swoim młod-
szym kolegom. Godnie reprezentowali

szkołę Piotr Goszczyński i Krystian
Glegoła, którzy w dniu 18 stycznia
2016 wywalczyli I miejsce w Powiato-
wych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
w tenisie stołowym drużynowym przy-
wożąc wspaniały puchar.

W pierwszym tygodniu ferii
odbyły się zawody „O Puchar Wójta
Gminy Jabłonna w Tenisie Stołowym”.
W kategorii uczniów Szkół Podstawo-

wych II miejsce wywalczył Michał Bo-
rowiecki uczeń klasy VI, a pozostali
zawodnicy Krystian Glegoła i Adrian
Kozioł przywieźli medal i pamiątkowe
dyplomy.

Korzystając z zaproszenia
Stowarzyszenia Animacji Kultury
„Heksa” w Niedrzwicy Dużej w dniu 
27 lutego 2016 r. uczniowie brali udział
w Integracyjnym Turnieju Tenisa Sto-
łowego Gmin Powiatu Lubelskiego.
Turniej ten adresowany był do miesz-
kańców ośmiu gmin wiejskich powiatu
lubelskiego (Bełżyce, Borzechów, By-
chawa, Głusk, Jabłonna, Konopnica,
Strzyżewice, Niedrzwica Duża), a dla
zwycięzców przewidziane były na-
grody rzeczowe. Krystian Glegoła wy-
walczył II miejsce w swojej kategorii.

Cieszymy się bardzo, że tenis
stołowy jest tak popularną dyscypliną
wśród uczniów. 

Rafał Orszulski

Dziennikarskie przymiarki
Opiekunka Koła Dziennikar-

skiego p. Małgorzata Mikulska 
w Szkole Podstawowej w Czerniejo-
wie, zorganizowała wyjazd do Radia
Centrum w Lublinie. Wycieczka stała
się dla uczestniczek inspiracją do na-
pisania artykułu. Oto on.
Pracowite pokoje

Do pomieszczeń radia można
wejść tylko za specjalnym zezwole-
niem. Pracująca tam pani Małgorzata
Piasecka, redaktor naczelna, powitała
nas i krótko opowiedziała o swojej
pracy. Następnie poprosiła dwie stu-
dentki-dziennikarki o pokazanie nam
pomieszczeń radiowych.

W pierwszym pokoju, studiu
emisyjnym, przygotowywane są audy-
cje radiowe. Drugim pokojem, który
zwiedziłyśmy była reżyserka emisyjna,
skąd nadawane są audycje, reklamy
oraz piosenki.

Następne pomieszczenie - re-
żyserka produkcyjna - było przezna-
czone do przekazywania informacji 
o tym, co się dzieje w Lublinie i na
świecie. Ostatnim pokojem, który
zwiedziłyśmy, było studio produkcyjne.
To tutaj przygotowywane są wszelkie
wiadomości, wydarzenia, zdarzenia,
które później są przekazywane przez

dziennikarzy w radio.
Magiczne przesłuchania

Co roku odbywają się cas-
tingi-przesłuchania dla kandydatów
chętnych do pracy w radiu. Każdy, kto
chce się tu dostać musi przejść spe-
cjalne próby. Są to: sprawdziany wie-
dzy, dykcji, umiejętności reporterskich.
Nie wszyscy dostają się za pierwszym
razem. W tym radiu pracują tylko stu-
denci, dlatego każdy może próbować
nawet kilka razy. Taka praca to przyjem-
ność, prestiż, ale i odpowiedzialność. 
Nasza próba

Jedna z dziennikarek zapro-
ponowała nam próbę nagrania utworu
Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Po-
dzieliłyśmy się na dwa zespoły. Naj-
pierw musiałyśmy rozgrzać aparat
mowy. Ależ to śmiesznie wyglądało!
Wypychałyśmy policzki językiem, ob-
lizywałyśmy wargi, parskałyśmy jak
konie, ruszałyśmy szczękami. Następ-
nie każda z nas otrzymała słuchawki 
i mikrofon. Myślicie, że tak łatwo bez-
błędnie przeczytać tekst do mikro-
fonu? Ileż błędów popełniłyśmy! I tu
magia radia. Pan producent od razu
podczas odsłuchiwania zatrzymywał
dźwięk i usuwał nieprawidłowości.
Nasze nagranie brzmi profesjonalnie!!! 

Niespodzianka
Radiowcy poprosili nas 

o pomoc w nagraniu jingl'a (czyt. dżin-
gla). Jest to krótki tekst-przerywnik. 
W tej redakcji brzmi: RADIO CEN-
TRUM! NAJWIĘCEJ ROCKA W MIE-
ŚCIE! Jeśli spodoba się większości
pracowników, wybrzmi on 1 czerwca 
z okazji Dnia Dziecka. 
Ostatnie zadanie

Ostatnim naszym zadaniem
było przeprowadzenie wywiadu z kimś
ze studia. Dziewczynki z kl. IV wybrały
panią Basię, która zajmowała się usta-
laniem kolejności reklam i piosenek.
Dowiedziały się, że najchętniej słucha
rocka, jak na pracownika takiej stacji
przystało. Dziewczynki z kl. V przepy-
tały pana Kubę, który pisze tzw. „kró-
ciaki” i „ flash” (krótkie wiadomości).
Ich rozmówca pisze tylko o sporcie.
Dowiedziały się, że najbardziej lubi
prowadzić wywiady z innymi ludźmi,
przechadzając się z mikrofonem po
ulicach Lublina.
Po takiej wycieczce i nam zamarzyła
się praca w radiu....

Kinga Cebula, Magdalena Kukiełka, 
Aleksandra Marczak, 

Emilia Mysłowska, Patrycja Pawlak, 
Amelia Poleszak, Jagoda Rycerz
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Turniej tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Jabłonna 

17 stycznia 2016 roku w sali
sportowej Gimnazjum w Jabłonnie ro-
zegrany został Turniej Tenisa stoło-
wego o Puchar Wójta Gminy
Jabłonna. 

Turniej rozgrywany był w 3 ka-
tegoriach wiekowych: szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych i dorosłych (od
16 lat).

W kategorii szkół podstawo-
wych wzięło udział 24 dzieci. W kate-
gorii dziewcząt szkół podstawowych
zwyciężyły: I miejsce - Wiktoria

Szyszka, II miejsce - Iga Woźnica, 
III miejsce – Kinga Skoczylas. W kate-
gorii chłopców szkół podstawowych
na podium stanęli: I miejsce - Dawid
Adamiak, II miejsce- Michał Boro-
wiecki, III miejsce – Kacper Ziętek.

W kategorii szkół gimnazjal-
nych wzięło udział 19 zawodników. 
W kategorii dziewcząt ze szkół gim-
nazjalnych zwyciężyły: I miejsce -
Klaudia Żłobicka, II miejsce- Julia Sta-
chyra, III miejsce – Żaneta Drwal. 
W kategorii chłopców ze szkół gim-

nazjalnych na podium stanęli: 
I miejsce - Damian Żmudziak, 
II miejsce - Adrian Skowronek, 
III miejsce – Kacper Duma.

W kategorii dorosłych powy-
żej 16 lat wzięło udział 8 kobiet 
i 21 mężczyzn. Końcowa kolejność
turnieju w kategorii kobiet: I miejsce -
Wioleta Vlasak, II miejsce - Katarzyna
Dyś, III miejsce – Sylwia Frączek.
Końcowa kolejność turnieju w katego-
rii mężczyzn: I miejsce - Adam Wójcik,
II miejsce - Wojciech Biernat, 
III miejsce – Dawid Żukowski.

Na zakończenie turnieju od-
było się podsumowanie całej imprezy
sportowej oraz wręczenie przez Panią
Wójt Magdalenę Sałek pamiątkowych
pucharów, medali oraz dyplomów dla
wszystkich uczestników Turnieju w te-
nisa stołowego o Puchar Wójta Gminy
Jabłonna. W całym turnieju wzięło
udział 72 zawodników, którzy na spor-
towo chcieli spędzić ferie. 

Radosław Filozof

Mistrzowie powiatu w mini piłce siatkowej
Chłopcy ze Szkoły Podstawo-

wej w Jabłonnie po wygraniu eliminacji
gminnych w Jabłonnie i eliminacji po-
wiatowych w Mętowie, zakwalifikowali
się do finału powiatowego w mini piłce
siatkowej. Finał powiatowy odbył się w
Bystrzycy Starej w dniu 28 stycznia
2016r. W finale powiatowym nasi
chłopcy odnieśli dwa zwycięstwa - po 
2-1 w setach, ponieśli jedną porażkę 
1-2 i zajęli I miejsce.

Skład drużyny: Dyś Michał,
Korpysa Jakub, Klimek Konrad, Sam-
borski Mateusz, Wilkołaski Kamil, Świąt-
kowski Bartosz, Patryk Filozof, Radecki
Antoni, Łukasik Jakub, Ziętek Kacper,
Opiekun: Radosław Filozof.

II miejsce chłopców z Gimnazjum w Jabłonnie
w Turnieju Halowej Piłki Nożnej 

26 lutego 2016 r w Bychawie
odbył się turniej piłki halowej dla
uczniów gimnazjów o Puchar Dyrek-
tora Zespołu Szkół im. ks. Antoniego
Kwiatkowskiego w Bychawie

W turnieju wzięło udział 
12 drużyn podzielonych na dwie grupy
po 6 zespołów. Nasza drużyna pod
kierunkiem pana Radosława Filozofa

zajęła drugie miejsce w grupie i awan-
sowała do półfinału gdzie spotkała się
z drużyną Gimnazjum Nr 1 Bychawa,
która zajęła pierwsze miejsce w grupie
„A”. Chłopcy w półfinale pokonali Gim-
nazjum Nr 1 Bychawa wynikiem 3-1 
i awansowali do finału, w którym spot-
kali się z drużyną z Zakrzówka. 

W finale lepsi okazali się za-

wodnicy z Zakrzówka i wygrali z nami
5-2. Ostatecznie nasza drużyna zajęła
II miejsce. 

Skład drużyny: Lucas Vlasak,
Kacper Banach, Michał Flis, Jakub
Gałuszewski, Krystian Adamczyk, Ce-
zary Piskorek, Bartłomiej Poleszak,
Wojciech Woźniak. Opiekun: Rado-
sław Filozof.




