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Dzień Dziecka w Gminie Jabłonna

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Dnia Dziecka w Gmin-
nym Centrum Kultury w Piotrkowie. Za współpracę przy organi-

zacji wydarzenia dziękujemy Gminie Jabłonna, zaś za liczne
warsztaty (fizyka, chemia, kryminalistyka itp.) organizacji 

PROJEKTOR-wolontariat studencki. Dworek Jabłonna u Braci
Mazur podarował przepyszne desery dla dzieciaków, za co
również dziękujemy. Mamy nadzieję, że wszystkie obecne

dzieciaki skorzystały z oferowanych atrakcji i wróciły do
domów ucieszone i zmęczone, zaś rodzice dzięki przygotowa-

nej dla nich kawiarence – spędzili czas równie miło. 
GCK
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Trwa przebudowa drogi w Wierciszowie
W maju rozpoczęta została

przebudowa drogi gminnej w Wierci-
szowie o długości 1,225 km wraz z
przebudową skrzyżowania z drogą po-
wiatową. Inwestycja ta realizowana
jest w ramach Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 - 2019.

Dokonana w ramach tej inwe-
stycji przebudowa lokalnej infrastruk-
tury drogowej poprawi stan drogi
gminnej w Wierciszowie oraz bezpie-
czeństwo na tym odcinku przy włącze-
niu do drogi powiatowej.

Inwestycja kosztować będzie
1 799 839,76 zł, z czego dofinansowa-
nie w ramach programu wynosi 893
767,00 zł oraz dofinansowanie z Po-
wiatu Lubelskiego w kwocie 458
959,00 zł. W ramach zadania zostanie
wykonana nowa nawierzchnia asfal-
towa wraz z chodnikiem oraz oświet-
leniem na części przebudowywanego
odcinka.

Strategicznym celem Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016 –
2019 jest poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu i efektywności sek-
tora transportowego oraz zwiększenie
dostępności transportowej przez two-
rzenie spójnej, zrównoważonej  i przy-
jaznej użytkownikowi sieci drogowej w

wymiarze lokalnym poprzez wdroże-
nie standardów bezpieczeństwa ruchu
drogowego eliminujących największe
zagrożenia w ruchu drogowym, a tym
samym zmniejszenie liczby i skutków
wypadków spowodowanych manka-
mentami infrastruktury drogowej.

Marcin Pastuszak

Absolutorium dla Wójta Gminy Jabłonna
W piątek 30 czerwca, pod-

czas XXX sesji Rady Gminy Jabłonna,
radni podjęli uchwałę w sprawie udzie-
lenia Wójtowi Gminy Jabłonna absolu-
torium z tytułu wykonania budżetu za
2016 rok.

Absolutorium — to potwier-
dzenie przez radę gminy, że wójt pra-
widłowo zrealizował budżet gminy,

czyli zgodnie z prawem wydał pub-
liczne pieniądze. Absolutorium jest ro-
dzajem kontroli rady gminy nad
wójtem w zakresie wykonania budżetu
i jest wyrazem ostatecznej oceny dzia-
łalności wójta. Rada analizuje i ocenia
szczegółowe sprawozdanie wójta 
z wykonania budżetu gminy, a następ-
nie, na specjalnej sesji,  podejmuje

uchwałę  w sprawie udzielenia lub nie-
udzielania absolutorium. Jest to naj-
ważniejsze głosowanie dla wójta,
ponieważ wtedy wie on, czy jego dzia-
łania są akceptowane przez radnych,
czyli przedstawicieli mieszkańców, czy
też nie.

Marcin Pastuszak

Absolutorium dla Wójta Gminy Jabłonna - jak wyglądałą realizacja
budżetu Gminy w 2016 roku?

Budżet gminy Jabłonna w
2016 roku został zmieniony 21 Zarzą-
dzeniami i 9 Uchwałami Rady Gminy.
Na dzień 31.12.2016 r. wynosił:
DOCHODY OGÓŁEM:
Plan: 26.746.856,44zł
Wykonanie: 26.685.550,73zł
co stanowi: 99,77%
WYDATKI OGÓŁEM:
Plan:28.442.276,98zł
Wykonanie: 27.106.857,87zł
co stanowi: 95,30%

Dochody bieżące były wyższe
niż wydatki bieżące o kwotę
2.030.575,75zł, więc relacja z art. 242
ustawy o finansach publicznych zos-
tała spełniona. Budżet gminy zamknął
się deficytem w kwocie 421.307,14zł.

W 2016 roku gmina zaciągneła kredyt
w kwocie 1.800.000zł na pokrycie de-
ficytu i innych zaciągniętych zobowią-
zań. Spłacono natomiast kredyty oraz
pożyczki w kwocie 649.345zł.

Największe wydatki zostały
poniesione na Oświatę w kwocie
171.132,35zł na przedszkola oraz
11.344.502,16 zł na szkoły podsta-
wowe i gimnazja. W dziale Pomoc
społeczna wydano 7.881.855,09 zł
związane jest do z dotacją 500+ na
wychowanie dzieci. Na inwestycje
przeznaczono kwotę: 2.564.886,85 zł,
w tym wybudowano lub wyremonoto-
wano: 1200 mb oświetlenia drogo-
wego, ok. 9600 mb dróg asfaltowych
(gminnych i powiatowych), 890 mb

chodników, 1600 mb dróg tłucznio-
wych.

Na zadania w ramach fundu-
szu sołeckiego przeznaczono kwotę
282.263,24zł. W ramach tych zadań
zrealizowano m.in. zagospodarowanie
terenu wokół remizy OSP w Chmielu
Pierwszym, remont korytarza w Ze-
spole Szkół w Jabłonnie, moderniza-
cję i zakup wyposażenia do sali
spotkań dla mieszkańców przy GCK w
Piotrkowie, budowę chodnika przy
drodze 107148L w Skrzynicach Pierw-
szych. 

Całe sprawozdanie w wyko-
nania budżetu znajdziecie Państwo na
BIPie Urzędu Gminy Jabłonna.

Magdalena Sałek
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Remont drogi wojewódzkiej nr 835
Trwa remont drogi wojewódz-

kiej nr 835 na odcinku Wysokie-Piotr-
ków. W związku z remontem na

odcinku o długości 17,162 km odbywa
się ruch wahadłowy.

Remont obejmie odcinek od

skrzyżowania z drogą 836 w Piotrko-
wie, wraz ze skrzyżowaniem, do ronda
w Wysokim. Projekt przewiduje miejs-

cami trzy pasy ruchu, 2+1, tak by ła-
twiej i bezpieczniej wyprzedzać.
Powstaną także drogi serwisowe,

nowe przystanki i chodniki.
Instytucją odpowiedzialną za

budowę drogi jest Zarząd Dróg Woje-
wódzkich w Lublinie. Inwestycja reali-
zowana jest w ramach projektu
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr
835 Lublin - Wysokie - Biłgoraj - Sie-
niawa - Przeworsk - Kańczuga -
Dynów - Grabownica Starzeńska na
odcinku od km 26+000 do km 43+162
(Piotrków - Wysokie) o długości
17,162 km” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Marcin Pastuszak

Tłuczeń na drogi
gminne

Rozstrzygnięte zostało postę-
powanie na dostawę tłucznia na drogi
gminne. W tym roku na drogi przezna-
czone zostanie około 2800 ton tłucz-
nia.

Podczas posiedzenia Komisji
Budownictwa i Infrastruktury Rady
Gminy Jabłonna dokonano podziału
tłucznia na poszczególne sołectwa.

Dodatkowo, w ramach fundu-
szu sołeckiego, sołectwa Piotrków-Ko-
lonia oraz Wolnica przeznaczyły
środki na zakup tłucznia. Dzięki temu
na drogi w tych sołectwach przezna-
czone zostanie dodatkowo około 350
ton tłucznia.

Stawki za wodę bez
zmian

Informujemy, że w najbliższym
roku nie ulegną zmianie stawki za do-
starczanie wody. Firma WODROL,
która zajmuję się dostarczaniem wody
na terenie Gminy Jabłonna, podjęła
decyzję o nie zmienianiu stawek, które
obowiązują od ubiegłego roku. 

Ujęcie wody w Chmielu, Jab-
łonnie, Piotrkowie – 2,36 zł/m3 netto.

Ujęcie wody w Czerniejowie
2,36 zł/m3 netto.

Opłata abonamentowa wy-
nosi: 2,34 zł/odbiorca/m-c netto.

Nowa droga w Tuszowie już gotowa
Zakończona został budowa

drogi w Tuszowie/Żabiej Woli, którą
realizowała Gmina Strzyżewice wspól-
nie z Gminą Jabłonna.

Droga leży na granicy dwóch
gmin: Gminy Jabłonna i gminy Strzy-
żewice. Gmina Jabłonna na podstawie
umowy przekazała Gminie Strzyze-
wice kwotę 150 000,00 zł na budowę
drogi o długości 1000 mb.

Wykonawcą drogi była firma
Wod-Bud sp. z o.o.

Marcin Pastuszak

W dniu 11 kwietnia br. Zarząd
Województwa Lubelskiego przyjął
Wykaz gminnych programów rewitali-
zacji w wykazie opublikowane zostały
tylko 3 gminne programy, w tym Lo-
kalny Program Rewitalizacji Gminy
Jabłonna. Wpisanie programu do wy-
kazu jest warunkiem do aplikowania 
o środki w ramach RPOWL na lata
2014-2020. Wpis lokalnego programu
rewitalizacji do Wykazu jest równo-
znaczny ze stwierdzeniem, że pro-
gram ten spełnia wymogi Wytycznych
w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020. 

Marcin Pastuszak

Lokalny Programu
Rewitalizacji
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Sesje Rady Gminy Jabłonna
Uchwały podjęte na sesji Rady
Gminy w dniu 16 maja 2017 r.

1. Uchwała XXIX/196/2017 w sprawie
ustalenia sieci publicznych przed-
szkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Jabłonna,
2. Uchwała XXIX/197/2017 w sprawie
zmiany uchwały nr VI/35/2015 Rady
Gminy Jabłonna z dnia 27 marca 2015
r. w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli,
3. Uchwała XXIX/198/2017 w sprawie
zatwierdzenia taryf za odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Jabłonna,
4. Uchwała XXIX/199/2017 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu lokalu z dotychczaso-
wym najemcą,
5. Uchwała XXIX/200/2017 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy najmu lokalu z dotychczaso-
wym najemcą,
6. Uchwała XXIX/201/2017 w sprawie
zmian w budżecie na rok 2017,

7. Uchwała XXIX/202/2017 w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finanso-
wej.

Uchwały podjęte na sesji Rady
Gminy w dniu 30 czerwca 2017 r.

1. Uchwała XXX/203/2017 w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finanso-
wego wraz ze sprawozdaniem z wyko-
nania budżetu Gminy Jabłonna za
2016 r.,
2. Uchwała XXX/204/2017 w sprawie
udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna
absolutorium z wykonania budżetu za
2016 rok,
3. Uchwała XXX/205/2017 w sprawie
likwidacji jednostek budżetowych Gim-
nazjum Publicznego w Jabłonnie oraz
Gimnazjum Publicznego w Piotrkowie,
4. Uchwała XXX/206/2017 w sprawie
ustalenia na 2017 rok maksymalnej
kwoty dofinansowania opłat za kształ-
cenie pobieranych przez szkoły wy-
ższe i zakłady kształcenia nauczycieli
oraz specjalności i formy kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyzna-

wane,
5. Uchwała XXX/207/2017 w sprawie
rozpatrzenia skargi na działalność dy-
rektora Zespołu Szkół w Piotrkowie,
6. Uchwała XXX/208/2017 w sprawie
zmiany Uchwały nr XXVIII/188/2017 z
dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przy-
jęcia „Programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jabłonna na 2017 rok”,
7. Uchwała XXX/209/2017 w sprawie
wyrażenia zgody na nabycie własno-
ści nieruchomości w drodze komuna-
lizacji,
8. Uchwała XXX/210/2017 w sprawie
wyrażenia zgody na zbycie nierucho-
mości położonej w Wierciszowie sta-
nowiącej własność Gminy Jabłonna,
9. Uchwała XXX/211/2017 w sprawie
zmian w budżecie na rok 2017,
10. Uchwała XXX/212/2017 w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej.

Magdalena Zaborek

Zmiana przepisów dotyczących zezwolenia na wycinkę drzew 
Informujemy, że zgodnie z no-

welizacją Ustawy o Ochronie Przy-
rody, która weszła w życie w dniu 17
czerwca 2017 r. ponownie wyma-
gane będzie uzyskanie zezwolenia
na wycinkę drzew. Zachęcamy do
zapoznania się z nowymi zasadami
uzyskiwania zezwoleń.

Zgodnie z artykułem 83
Ustawy o Ochronie Przyrody na wła-
ścicielach nieruchomości ciążyć bę-
dzie obowiązek uzyskania zezwolenia
na wycinkę drzew. Zezwolenia wyda-
wane będą w Urzędzie Gminy na
wniosek właściciela nieruchomości.
Przed wydaniem zezwolenia dokony-
wane będą oględziny. Od zasady tej
będzie obowiązywał szereg wyjątków
tj. sytuacji, w których zezwolenie nie
będzie wymagane.

Zezwolenia na usunięcie
drzew lub krzewów NIE będzie ko-
nieczne między innymi w przy-
padku: 
1) krzewu albo krzewów rosnących w
skupisku, o powierzchni do 25 m2;
2) krzewów na terenach pokrytych ro-
ślinnością pełniącą funkcje ozdobne,
urządzoną pod względem rozmiesz-
czenia i doboru gatunków posadzo-

nych roślin, z wyłączeniem krzewów w
pasie drogowym drogi publicznej, na
terenie nieruchomości wpisanej do re-
jestru zabytków oraz na terenach zie-
leni;
3) drzew, których obwód pnia na wy-
sokości 5 cm nie przekracza:
a) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb,
klonu jesionolistnego oraz klonu sreb-
rzystego,
b) 65 cm - w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,
c) 50 cm - w przypadku pozostałych
gatunków drzew;
3a) drzew lub krzewów, które rosną na
nieruchomościach stanowiących włas-
ność osób fizycznych i są usuwane na
cele niezwiązane z prowadzeniem
działalności gospodarczej;
3b) drzew lub krzewów usuwanych w
celu przywrócenia gruntów nieużytko-
wanych do użytkowania rolniczego;
5) drzew lub krzewów owocowych, z
wyłączeniem rosnących na terenie
nieruchomości wpisanej do rejestru
zabytków lub na terenach zieleni;
6) drzew lub krzewów usuwanych na
podstawie decyzji właściwego organu
ze względu na potrzeby związane z

utrzymaniem urządzeń melioracji wod-
nych szczegółowych;
7) prowadzenia akcji ratowniczej przez
jednostki ochrony przeciwpożarowej
lub inne właściwe służby ustawowo
powołane do niesienia pomocy oso-
bom w stanie nagłego zagrożenia
życia lub zdrowia;

WAŻNE!
W przypadku drzew lub krze-

wów, które rosną na nieruchomo-
ściach stanowiących własność osób
fizycznych i są usuwane na cele nie-
związane z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej, właściciel
nieruchomości jest zobowiązany do-
konać zgłoszenia do urzędu gminy,
zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli
obwód pnia drzewa mierzonego na
wysokości 5 cm przekracza:
1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb,
klonu jesionolistnego oraz klonu sreb-
rzystego,
2) 65 cm - w przypadku kasztanowca
zwyczajnego, robinii akacjowej oraz
platanu klonolistnego,
3) 50 cm - w przypadku pozostałych
gatunków drzew.

Marta Montusiewicz
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Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej w Jabłonnie w związku ze
zbliżającym się nowym okresem zasił-
kowym 2017/2018 na świadczenia wy-
chowawcze (tym świadczenia 500+),
świadczenia z funduszu alimentacyj-
nego i świadczenia rodzinne infor-
muje, że wnioski wymienione powyżej
przyjmowane będą od miesiąca sierp-
nia 2017 r. w GOPS w Jabłonnie.

Dodatkowo informujemy, że
druki wniosków i załączniki będą inne
niż w roku ubiegłym. Będzie je można
pobrać ze strony Gminy Jabłonna,
oraz bezpośrednio w GOPS. 

Informujemy również, że w
przypadku ustalania prawa do po-
szczególnych świadczeń na nowy
okres zasiłkowy 2017/2018 obowią-

zują dochody za rok 2016 z uwzględ-
nieniem zmian spowodowanych utratą
lub uzyskaniem dochodu. Kryteria do-
chodowe i wysokość świadczeń po-
zostają bez zmian na poziomie
trwającego obecnie okresu zasiłko-
wego i wynoszą:
1. świadczenie wychowawcze – kryte-
rium dochodowe: 800 zł/osobę netto
(1200 zł/osobę netto, jeżeli członkiem
rodziny jest dziecko niepełnosprawne)
- kwota świadczenia 500 zł;
2. świadczenie z funduszu alimenta-
cyjnego – kryterium dochodowe: 725
zł/osobę netto
- kwota świadczenia w zależności od
kwoty zasądzonych alimentów do wy-
sokości max. 500 zł na dziecko
3. świadczenia rodzinne - kryterium

dochodowe: 674 zł/osobę netto (764
zł/osobę netto, jeżeli członkiem ro-
dziny jest dziecko niepełnosprawne)
Kwoty zasiłku rodzinnego:
- na dziecko do 5 lat – 95 zł,
- od 5 do 18 lat  - 124 zł,
- powyżej 18 roku – 135 zł.

Kwoty wszystkich dodatków
do zasiłku rodzinnego pozostają bez
zmian.

Wnioski będą przyjmowane
codziennie od godz. 8.00 do 15.00.
We wtorki od godz. 8.00 do 16.30.

Kierownik GOPS
Halina Kosiarczyk 

Współpraca z OHP rozpoczęta!
Z przedstawicielami 53 jedno-

stek samorządu terytorialnego w wo-
jewództwie lubelskim, w tym z Gminą
Jabłonna, Wojewódzki Komendant
OHP Piotr Gawryszczak podpisał 29
maja porozumienia o współpracy. W
uroczystości zorganizowanej z tej
okazji w Sali Kolumnowej Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego wzięli udział
m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Krzysztof Michałkiewicz, Senator RP
Jerzy Chróścikowski, Poseł na Sejm

RP Sławomir Zawiślak, Wojewoda Lu-
belski Przemysław Czarnek, Zastępca
Komendanta Głównego OHP Woj-
ciech Szewczyk, przedstawiciele in-
stytucji współpracujących z OHP oraz
burmistrzowie miast i gmin.

Podczas spotkania odbyło się
podpisywanie porozumień o współ-
pracy pomiędzy Lubelską Woje-
wódzką Komendą OHP a

samorządami wdrażającymi Lokalne
Programy Rewitalizacji. Porozumienia
dotyczą współpracy na rzecz aktywi-

zacji społeczno-zawodowej oraz prze-
ciwdziałania marginalizacji młodzieży
w wieku 15-24 lata. Ze strony Lubel-
skiej WK OHP porozumienia podpisy-
wał Wojewódzki Komendant OHP
Piotr Gawryszczak, ze strony gminy
Jabłonna - Wójt Gminy Magdalena
Sałek.

W ramach umów Lubelska
Wojewódzka Komenda OHP oferuje
realizację działań miękkich na obsza-
rze rewitalizowanym, będących ele-
mentem kompleksowości wsparcia w
ramach Lokalnych Programów Rewi-
talizacji, w postaci doradztwa zawodo-
wego, pośrednictwa pracy, działań
służących podniesieniu kwalifikacji za-
wodowych i znalezienia zatrudnienia
dla młodzieży z obszaru kryzysowego.
Współpraca dotyczyć będzie także
wspólnej rekrutacji uczestników do
projektów realizowanych przez OHP
na terenie województwa lubelskiego
(m.in. „Od szkolenia do zatrudnienia –
YEI”), mających na celu aktywizację
społeczno-zawodową młodzieży. 

Magdalena Sałek

Nowi dyrektorzy w Szkole Podstawowej w Czerniejowie 
i Zespole Szkół w Piotrkowie

W dniu 2 czerwca 2017 r. Wójt
Gminy Jabłonna zatwierdziła wyniki
postępowań konkursowych na stano-
wiska dyrektora Zespołu Szkół w
Piotrkowie i dyrektora Szkoły Podsta-

wowej w Czerniejowie.
W wyniku przeprowadzonego

postępowania konkursowego:
- na dyrekotra Zespołu Szkół w Piotr-
kowie wybrana została Pani Wioletta

Woźnica,
- na dyrektora Szkoły Podstawowej w
Czerniejowie Pani Wanda Pacek.

Marcin Pastuszak

6
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Gminne Święto Strażaka 
W dniu 6 maja 2017 r. odbyły

się obchody Święta Strażaka, połą-
czone z Jubileuszem 50 - lecia OSP w
Tuszowie w Strażnicy OSP Tuszów.
Podczas uroczystości Jednostka OSP

w Tuszowie została uhonorowana
srebrnym medalem "Za zasługi dla po-
żarnictwa".

Medal Honorowy im. Bole-
sława Chomicza otrzymał druh Bole-

sław Bogut.
Odznakę „Wzorowy Strażak’

nadaną przez Prezydium ZOP ZOSP
RP w Lublinie otrzymali druhowie: Mi-
chał Kaproń, Damian Grabowski,

Karol Wojciechowski, Adrian Kuna,
Grzegorz Zezula, Daniel Wojciechow-
ski.

Odznakę za „Za wysługę lat”
nadaną przez Prezydium ZOG ZOSP

RP w Jabłonnie otrzymali druhowie
OSP z Tuszowa:
„Za wysługę lat 50” - Bolesław Bogut,
Aleksander Zając, Eugeniusz Zając,
Marian Widomski.
„Za wysługę lat 45” - Kazimierz Wi-
domski, Jan Lis.
„Za wysługę lat 40” - Kazimierz Bogut.
„Za wysługę lat 30” - Kazimierz Gu-
ziak, Piotr Piwnicki.
„Za wysługę lat 25” - Jan Krusiński,
Robert Mysłowski, Mariusz Frąk, Jan
Glegoła.
„Za wysługę lat 20” - Mariusz Bogut
„Za wysługę lat 15” - Tomasz Leżań-
ski, Grzegorz Ścibura, Andrzej Wiel-
gus, Krzysztof Sobieś, Marcin Sobieś,
Robert Tracz.
„Za wysługę lat 10” - Tomasz Dzia-
dosz, Dariusz Lis, Ryszard Szymula,
Andrzej Kuna, Piotr Wielgus, Kamil
Gadzała, Andrzej Mituła.
„Za wysługę lat 5” - Łukasz Wojcie-
chowski, Michał Kaproń, Daniel My-
słowski, Daniel Wojciechowski, Karol
Wojciechowski.

Marek Bryda

Gminne Święto Strażaka 
11 czerwca na stadionie w

Bychawie zorganizowane zostały
gminne zawody sportowo-pożarnicze
jednostek OSP z terenu Gminy Jab-
łonna. 

Rywalizację drużyn wygrała
OSP Piotrków (110,3 pkt), na drugim
miejscu była OSP Skrzynice (120,2
pkt), a na trzecim OSP Czerniejów
(131 pkt). Kolejne miejsca zajęły OSP
Wierciszów (150,8 pkt), OSP Tuszów
(194,3 pkt). 

Dziękujemy wszystkim dru-
hom za udział w zawodach. W szcze-
gólności podziękowania kierujemy do
Komendanta brygadiera Ryszarda
Krzyszczaka i całej jednostki JRG By-
chawa za organizację tego wydarze-
nia i sędziowanie oraz Zarządowi
Gminnemu Związku OSP RP.

Marek Bryda

Dofinansowanie dla
OSP Tuszów 
i OSP Chmiel
Ochotnicza Straż Pożarna w

Tuszowie oraz Ochotnicza Straż Po-
żarna w Chmielu złożyły wnioski do
Marszałka Województwa Lubelskiego
o dofinansowanie zakupu wyposaża-
nia. Wnioski złożone zostały z popar-
ciem Gminy Jabłonna.

OSP Tuszów otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 3000,00 zł
na zakup butów bojowych, węży gaś-
niczych i rękawic ochronnych.

OSP Chmiel otrzymała dofi-
nansowanie w wysokości 5500,00 zł
na zakup butów bojowych, węży gaś-
niczych, rękawic ochronnych i ubrania
specjalnego.

Marcin Pastuszak
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Finał III Gminnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Gminnym
23 maja 2017 r. odbył się finał

III Gminnego Konkursu Wiedzy o Sa-
morządzie Gminnym. Gimnazjaliści z

Piotrkowa i Jabłonny zaprezentowali
bardzo wysokim poziom.

Był to drugi etap konkursu,

podczas którego gimnazjaliści mieli za
zadanie rozwiązać test, składający się
z 30 pytań. Pytania sprawdzały wie-
dzę ogólną o Gminie Jabłonna oraz
znajomość ustawy o samorządzie
gminnym. 

Zwycięzcami konkursu zos-
tali: 1 miejsce: Olga Rudzka z Gim-
nazjum w Piotrkowie, 2 miejsce:
Izabela Zaborek z Gimnazjum w Piotr-
kowie, 3 miejsce: Katarzyna Kowalska
z Gimnazjum w Jabłonnie oraz Klau-
dia Mazurek z Gimnazjum w Piotrko-
wie
Serdecznie gratulujemy!

Marta Montusiewicz

Współpraca Gminy Jabłonna 
z Zespołem Lubelskich Parków Krajobrazowych

W dniu 16 maja 2017 r. Peł-
niący Funkcję Wójta Gminy Jabłonna
podpisał umowę o współpracy z Ze-
społem Lubelskich Parków Krajobra-
zowych dotyczącą promocji naszego
regionu, edukacji ekologicznej,
ochrony środowiska i działalności kul-
turalnej.

Biorąc pod uwagę potrzebę
ciągłego kształtowania świadomości
ekologicznej, a także troskę o środo-

wisko i ochronę ojczystego krajobrazu
strony zawarły umowę w celu zinten-
syfikowania działań w zakresie posze-
rzania wiedzy i wzmacniania postaw
proekologicznych poprzez: 
- podnoszenie świadomości ekologicz-
nej,
- rozwijanie i kształtowanie wrażliwości

na problemy środowiska- popularyzo-
wanie wiedzy o atrakcyjnych przyrod-
niczo i kulturowo miejscach
znajdujących się na terenie parków
krajobrazowych i Gminy Jabłonna,
- organizowanie spotkań, konkursów,
wykładów otwartych, sympozjów i kon-
ferencji, i innych działań i projektów,
- promocja walorów przyrodniczych,
kulturowych i historycznych regionu, a
w szczególności parków krajobrazo-

wych i Gminy Jabłonna,
- upowszechnianie i propagowanie tu-
rystyki aktywnej, kwalifikowanej oraz
innych form turystyki i rekreacji przy-
jaznej środowisku.

Marta Montusiewicz

Najlepsi uczniowie 
w Gminie Jabłonna

23 czerwca w szkołach pod-
stawowych oraz gimnazjalnych w
Gminie Jabłonna odbyło się zakończe-
nie roku szkolnego 2016/2017. Naj-
wyższe średnie ocen zdobyli
następujący uczniowie: 
Klaudia Klimek - klasa VIA Zespół
Szkół w Jabłonnie – średnia 5,63,
Aleksandra Poleszak - klasa VB Ze-
spół Szkół w Piotrkowie – średnia
5,55,
Amelia Poleszak – klasa VI Szkoła
Podstawowa w Czerniejowie - średnia
5,45,
Kacper Piotrowski - klasa V Szkoła
Podstawowa w Czerniejowie - średnia
5,45,
Kacper Bielak - klasa VI Szkoła Pod-
stawowa w Tuszowie – średnia 5,27,
Karol Rodaczek - klasa VI
Szkoła Podstawowa w Skrzynicach -
średnia 5,54
Karolina Sawicka - klasa IIIA Gim-
nazjum Publiczne w Jabłonnie – śred-
nia 5,42,
Izabela Zaborek - klasa III
Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie –
średnia 5,55,
Szymon Piskorek - klasa III Gimnaz-
jum Publiczne w Piotrkowie – średnia
5,5.
Gratulujemy!

Ewa Maj
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„Musimy być silne, żeby żyć tak, aby nasz świat był lepszy 
i piękniejszy” Spotkanie z Magdaleną Kordel

Działający przy naszej biblio-
tece Dyskusyjny Klub Książki gościł
autorkę bestsellerowych powieści
Panią Magdalenę Kordel. By poradzić
sobie z trudną przeszłością, zaczęła
pisać, ale szybko okazało się, że jej

książki stały się balsamem dla duszy
tysięcy czytelników. Uwielbia podróżo-
wać, czytać i gotować. Kocha zwie-

rzęta. Razem z mężem i dwójką dzieci
mieszka w Otwocku i kiedy tylko może
ucieka w Sudety. Marzy by tu kiedyś
był jej dom. 

Pani Magdalena ujęła nas
swoim ciepłem, skromnością i opty-

mizmem, opowiedziała nam o swoim
pisarskim warsztacie, powieściach i o
sobie. Wiele pytań dotyczyło cyklów

Malownicze i Uroczysko, które to pi-
sarka wymyśliła by przekonać samą
siebie, że: „kiedyś odnajdę swoje
miejsce, a moja droga wreszcie stanie
się prosta. Jeżeli można zaczarować
rzeczywistość – właśnie wtedy tego
dokonałam”. Prowadzi bloga, można
tu znaleźć różne informacje, spostrze-
żenia, przemyślenia. Pani Magda za-
prasza tu do dyskusji o swoich
książkach: 
http://magdalenakordel.blogspot.com/ 

Magdalena Kordel autorka
powieści: 48 tygodni (2005), Uroczy-
sko (2010), Uroczysko2. Sezon na
cuda (2011), Uroczysko 3. Wino z Mal-
winą (2012), Okno z widokiem (2011),
Malownicze 1. Wymarzony dom
(2014), Malownicze 2. Wymarzony
czas (2014), Malownicze 3. Tajemnica
bzów (2015), Malownicze 4. Nadzieje
i marzenia (2016), Anioł do wynajęcia
(2016) oraz nowego cyklu Wilczy
Dwór, tom pierwszy nosi tytuł Córka
wiatrów (2017). Książki są dostępne w
naszej bibliotece. Zapraszamy do lek-
tury.

Edyta Majewska

Spotkanie konsultacyjne w ramach projektu 
„Partycypacja w planowaniu przestrzennym”

24 maja w Zespole Szkół w
Jabłonnie zorganizowane zostało
spotkanie konsultacyjne dotyczące
zmian w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Jabłonna. Podczas
spotkania zaprezentowane zostały
jego założenia. 

Organizacja spotkania była
odpowiedzią na potrzeby mieszkań-
ców dotyczące wyjaśnienia kwestii
procedur obowiązujących przy zmia-
nie studium i planu zagospodarowania
przestrzennego gminy. Studium spo-
rządzane jest dla całego obszaru
gminy i określa w sposób ogólny poli-
tykę przestrzenną i ogólne zasady za-
gospodarowania. Studium jest
podstawowym dokumentem kreują-
cym politykę przestrzenną gminy.
Obok miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego jest aktem
planowania przestrzennego. Studium
nie jest jednak aktem prawa miejscow-
ego. Ustalenia zawarte w studium

uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego są wiążące
dla organów gminy przy sporządza-
niaui uchwalaniu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Studium ma również za zadanie uka-
zanie gospodarczych i przestrzennych
perspektyw rozwoju gminy. Brak stu-
dium uniemożliwia gminie uchwalanie
miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. 

Spotkanie zorganizowane

było w ramach projektu "Partycypacja
w planowaniu przestrzennym" współ-
finansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego. Realizatorem
projektu jest Fundacja Inicjatyw Mena-
dżerskich, Gmina Jabłonna jest part-
nerem projektu.

Kolejne spotkanie konsulta-
cyjne dotyczące zmiany studium pla-
nowane jest na wrzesień 2017 r.

Marcin Pastuszak
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Wsparcie finansowe dla Gminy Jabłonna z WFOŚiGW 
W czerwcu br. Wójt Gminy

Jabłonna podpisała dwie umowy o do-
finansowanie z Wojewódzkim Fundu-
szem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Lublinie na
realizację zadań o charakterze pro-
ekologicznym. Projekty dotyczą likwi-
dacji  dzikich wysypisk oraz usunięcia
wyrobów azbestowych. 

Likwidacja dzikich wysypisk
śmieci na terenie Gminy Jabłonna

wraz z zakupem monitoringu
W czerwcu zrealizowane zos-

tało zadanie pod nazwą „Likwidacja
dzikich wysypisk na terenie Gminy
Jabłonna wraz z zakupem monito-
ringu”. Zadanie to realizowane było na
podstawie umowy zawartej z Woje-
wódzkim Funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
W ramach zadania zlikwidowano 
7 dzikich wysypisk śmieci znajdują-
cych się w miejscowościach: Czernie-
jów, Skrzynice Drugie,

Skrzynice-Kolonia, Wierciszów. Za-
kres prac obejmował zebranie odpa-
dów, uporządkowanie terenu o
powierzchni ok. 175 m2, a następnie

transport odpadów oraz  ich składowa-
nie na wysypisku. Ponadto w ramach
zadania zakupione zostały dwie foto-
pułapki do prowadzenia monitoringu
nielegalnych wysypisk.  W miejscach
gdzie znajdują się największe dzikie
wysypiska ustawionych zostało 5 tab-
lic z napisem „Zakaz wysypywania
śmieci. Teren monitorowany”. 
Usuwanie wyrobów zawierających

azbest
Rozpoczęta została realizacja

zadania pod nazwą „Usuwanie 
i unieszkodliwianie wyrobów zawiera-
jących azbest z terenu gminy Jab-
łonna”. Zadanie to dotowane jest na
podstawie umowy zawartej z Woje-
wódzkim funduszem Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Kwota dofinansowania obejmuje 100

% kosztów kwalifikowanych tj. kosz-
tów demontażu, transportu i uniesz-
kodliwienia materiałów zawierających
azbest. 

Przyznane dofinansowanie w
kwocie 31 600 zł  umożliwi  w terminie
do końca września br. demontaż po-
kryć dachowych wykonanych z az-
bestu i/lub odbiór płyt azbestowych 
z 49 posesji  zlokalizowanych na tere-
nie Gminy Jabłonna, na podstawie
wniosków składanych przez miesz-
kańców.

Jednocześnie pozostali
mieszkańcy Gminy Jabłonna mogą w
trybie ciągłym składać wnioski o  usu-
nięcie azbestu znajdującego się na
ich nieruchomościach. 

Wnioski są do pobrania 
w Urzędzie Gminy Jabłonna. Więcej
informacji można uzyskać pod nr tele-
fonu 81 561 05 81.

Agnieszka Wójtowicz

Projekt na montaż solarów
W czerwcu br. mieszkańcy

biorący udział w pojecie dokonywali
wpłaty części kosztów stanowiących
wkład własny i podpisywali umowy do-

tyczące zobowiązań organizacyjnych i
finansowych związanych z montażem
i eksploatacją zestawu solarnego czy
kotła na biomasę. Łącznie podpisano

ponad 500 umów. 
Następnym etapem realizacji

projektu będzie  przeprowadzenie po-
stępowania przetargowego w ramach
którego wybrana zostanie firma, która
dostarczy i dokona montażu kolekto-
rów słonecznych i kotłów na biomasę.
Planowany termin rozpoczęcia mon-
taży instalacji to IV kw. 2017 – I kw
2018 r. 

W pierwszej kolejności mon-
towane będą kotły na biomasę. Osta-
teczna kwota wkładu mieszkańca
zostanie określona na zakończenie
realizacji projektu po ostatecznym roz-
liczeniu umowy w wykonawcą.

Agnieszka Wójtowicz

Przydomowe 
oczyszczalnie

Projekt „Budowa przydomo-
wych oczyszczalni ścieków w Gminie
Jabłonna - zadanie 1” znalazł się na
liście projektów wskazanych do dofi-
nansowania w ramach PROW 2014-
2020.

W ramach zadania u miesz-
kańców Gminy Jabłonna wybudowa-
nych zostanie 67 przydomowych
oczyszczalni ścieków.

Wartośc projektu: 1 279 951,05 zł,
w tym kwota dofinansowania 814 432,00 zł.
R ealizacja zadania - montaż in-
stalacji - przewidziana jest na lata
2017-2018.

Marcin Pastuszak
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Podziękowania dla
dyrektorów szkół

Sieć szkół na terenie Gminy Jabłonna

W dniu 23 czerwca 2017 r. za-
kończyły się zajęcia dydaktyczno–wy-
chowawcze w szkołach na terenie
gminy Jabłonna. Rok szkolny
2016/2017 był ostatnim rokiem funk-
cjonowania szkół w dotychczasowej
strukturze. 

Z dniem 31 sierpnia 2017 r.
kończą działalność Gimnazjum Pub-
liczne w Jabłonnie i Gimnazjum Pub-
liczne w Piotrkowie. W latach
szkolnych 2017/2018 i 2018/2019
klasy gimnazjalne będą funkcjonować
w Szkole Podstawowej im. St. Konar-
skiego w Jabłonnie i w Szkole Podsta-
wowej w Piotrkowie.

Od 1 września 2017 r. sieć

szkół na terenie Gminy Jabłonna bę-
dzie wyglądała następująco:
• Zespół Szkół w Jabłonnie w skład,
którego wchodzą: Szkoła Podstawowa
im. St. Konarskiego w Jabłonnie (wraz
z klasami gimnazjalnymi) i Przed-
szkole Publiczne w Jabłonnie. Dyrek-
torem Zespołu Szkół w Jabłonnie jest
Pani Beata Szyszka.
• Zespół Szkół w Piotrkowie w skład,
którego wchodzą: Szkoła Podstawowa
w Piotrkowie (wraz z klasami gimnaz-
jalnymi) i Przedszkole Publiczne w
Piotrkowie. Dyrektorem Zespołu Szkół
w Piotrkowie od 1 września będzie
Pani Wioletta Woźnica.
• Szkoła Podstawowa w Czerniejowie

(z dwoma oddziałami przedszkol-
nymi). Dyrektorem od dnia 1 września
2017 r. będzie Pani Wanda Pacek.
• Szkoła Podstawowa w Tuszowie 
(z jednym oddziałem przedszkolnym),
dyrektorem jest Pani Agnieszka Na-
włatyna.
• Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
(z jednym oddziałem przedszkolnym),
dyrektorem jest Pani Alicja Kur.

W roku szkolnym 2017/2018
w Szkole Podstawowej w Skrzynicach
w związku z brakiem chętnych nie
będą funkcjonować klasy I, II, III).

Ewa Maj
Zespół Administracyjny Szkół

Nadchodzący rok szkolny
2017/2018 to duże zmiany na stano-
wiskach kierowniczych w szkołach na
terenie naszej gminy. Pełnienie funkcji
dyrektora zakończą Panie: Wiesława
Herecka – od 1 września 1999 r. dy-
rektor Gimnazjum Publicznego w Jab-
łonnie, Stanisława Kozłowska – od 1
września 1999 r. dyrektor Gimnazjum
Publicznego w Piotrkowie, Zenobia
Wołowik – od 1 września 2000 r. dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Piotrko-
wie, a od 1 września 2012 r. dyrektor
Zespołu Szkół w Piotrkowie, Maria Za-
rzecka – od 1 września 2009 r. dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w
Czerniejowie. 

Dzięki zaangażowaniu tych
Pań szkoły stawały się coraz piękniej-
sze i lepiej doposażone, a dzięki pozy-
skiwaniu środków zewnętrznych
uczniowie mieli możliwość pełniej-
szego rozwoju swoich zdolności i za-
interesowań. 

Wszystkim Paniom serdecz-
nie dziękuję za wielki wysiłek wkła-
dany w wychowanie i kształtowanie
młodych pokoleń, za troskę o dobre
imię szkoły i działania dla jej pożytku,
za wzór owocnej, sumiennej i pełnej
oddania pracy. Życzę sukcesów na
dalszej drodze zawodowej.

Wójt Gminy Magdalena Sałek
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Czy ortografię można oswoić?
Ilu uczniów, tyle odpowiedzi.

W Gimnazjum Publicznym w Piotrko-
wie od dwóch lat o zaszczytny tytuł
„Tygrysa Ortografii Gminy Jabłonna”
walczą uczniowie obu gimnazjów z te-
renu Gminy Jabłonna.

Aby zakwalifikować się do
etapu gminnego, należy przejść przez
sito konkursowe – I etap klasowy i II
etap szkolny. W etapie szkolnym, który
odbył się 29 maja 2017 r., tematem
dyktanda były przygotowania Halinki
do randki z Hubertem

2 czerwca o godzinie 9.00
uczniowie z Piotrkowa i Jabłonny przy-
stąpili do rywalizacji. Dyktando przy-
gotował Zastępca Wójta Gminy
Jabłonna. Historia o dwu przyjaciół-
kach wybierających się na wakacje
zawierała ponad 100 trudności orto-
graficznych. Wśród perełek języko-
wych znalazły się: żorżeta, żakard,
drapieżca, kędzierzawy, rzewny i
bransoletka oraz czyhać, czmychać i
chart.

Uczniowie poradzili sobie
nadspodziewanie dobrze. Wśród na-

grodzonych, modnymi obecnie grami
planszowymi, znaleźli się: Gabrysia
Szafranek - 1 miejsce, Iza Zaborek,
Bartek Poleszak  - 2 miejsce, Iza Ty-

niec – 3 miejsce.
Pozostali uczniowie otrzymali

również upominki i dyplomy. Pani dy-
rektor Stanisława Kozłowska i Za-
stępca Wójta Pan Marcin Pastuszak
wręczyli podziękowania nauczyciel-

kom języka polskiego: paniom Edycie
Bork, Agnieszce Brzozowskiej i Jolan-
cie Korbaś.

Dzisiaj już możemy stwier-

dzić, że szóstka gimnazjalistów 
z Gminy Jabłonna to tygrysy i tygry-
siątka, które ortografię jednak lubią
najbardziej.

Jolanta Korbaś

Wielki sukces Mai Nowak z Zespołu Szkół w Piotrkowie
Szkoła w Piotrkowie od kilku

lat prowadzi działania profilaktyczne
mające na celu poprawę bezpieczeń-
stwa dzieci mieszkających na wsi.
Jednym z działań jest udział w corocz-
nym konkursie plastycznym organizo-
wanym przez Kasę Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego i Pań-
stwową Inspekcję Pracy pod honoro-
wym patronatem Ministerstwa

Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W bieżącym
roku szkolnym konkurs zatytułowany
był „Bezpiecznie na wsi to podstawa –
środki chemiczne to nie zabawa”.  

Chętni uczniowie zgodnie z
regulaminem mogli wykonać prace
plastyczne dowolną techniką. Konkurs

rozpoczął się od etapu szkolnego, w
którym zwyciężyły trzy uczennice:
Maja Nowak, Julia Grzegorczyk i Ja-

goda Flak. Ich prace dostarczono do
oddziału KRUS w Lublinie. Praca Mai
Nowak została przez komisję uznana
za najlepszą w kategorii klas młod-
szych. Maja została laureatką 
I miejsca etapu wojewódzkiego i otrzy-
mała atrakcyjne nagrody: hulajnogę,
plecak, piórnik z wyposażeniem, piłkę
oraz gry planszowe.

To nie koniec sukcesu.
Praca trafiła do kolejnego

etapu i Centralna Komisja Konkur-
sowa przyznała Mai wyróżnienie na
szczeblu ogólnopolskim (zgłoszono 34
332 prace). Po odbiór nagrody uczen-
nica została zaproszona wraz z ro-
dziną do Sali Kolumnowej Sejmu RP.
Otrzymała aparat fotograficzny, pen-
driva oraz skarbonkę. Uzupełnieniem
nagród rzeczowych było zwiedzanie
Sejmu z przewodnikiem oraz udział w
warsztatach edukacyjnych w siedzibie
firmy Bayer CropScience.

Gratulujemy laureatce za-
szczytnego miejsca i zachęcamy
wszystkich do udziału w następnych
konkursach.

Marzena Piskorek
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Szkolny Ambasador Kultury 
W maju i czerwcu w Szkole

Podstawowej w Tuszowie w ramach
projektu czytelniczego organizowa-
nego przez bibliotekę szkolną odbyła

się akcja:
,,Szkolny Amba-
sador Kultury''. 

U c z n i o w i e
przygotowali pla-
katy oraz wyra-
ziste scenki
piętnujące złe za-
chowanie lub eks-
ponujące dobre w
oparciu o utwory
literackie, np.
, ,Kłamczucha' ' ,

„Plotka” czy ,,Na gospodarza...”.
13 czerwca 2017 r. zaprezen-

towali całej społeczności szkolnej
efekty swej pracy. Było dużo śmiechu,
zabawy, jednak przede wszystkim
dzieci w ciekawy sposób mogły przy-
pomnieć sobie bądź poznać zasady
dobrego wychowania. 

Ponadto w wyniku 2- etapo-
wego testu pt: ,, Mistrz etykiety'' został
wyłoniony Szkolny Ambasador Kultury
i został nim Krystian Glegoła. 

A. Brzozowska

Projekt na 700-lecie Lublina
Z okazji przypadającego w

2017 roku jubileuszu 700-lecia miasta
Lublina w Szkole Podstawowej w
Skrzynicach realizowany był projekt
edukacyjny „Cudze chwalicie, swego
nie znacie...”, którego celem było za-
poznanie uczniów z historią miasta,
jego rolą w dziejach regionu i kraju
oraz bogatą spuścizną kulturalną.

W projekcie uczestniczyły
wszystkie klasy. W marcu udaliśmy się
na szkolną wycieczkę do stolicy na-
szego województwa. W programie wy-
cieczki znalazło się zwiedzanie
Muzeum Historii Miasta Lublina w Bra-
mie Krakowskiej oraz warsztaty w Ga-
lerii Sztuki Ludowej, podczas których
dzieci wykonywały pisanki oklejane si-

towiem.  Wycieczka była też okazją do
spaceru po Starym Mieście. Dzieci
wraz z nauczycielami wykonywały
zdjęcia zabytkowych, urokliwych ka-
mienic i kościołów, zbierały informacje
o zasłużonych mieszkańcach Lublina
oraz wydarzeniach, które działy się w
mieście.  Odwiedziliśmy też lubelską
nekropolię - cmentarz przy ulicy Lipo-
wej. 

W czasie podsumowania pro-
jektu, 13 czerwca b.r. uczniowie zapre-
zentowali wystawę prac plastycznych
o Lublinie, plakaty, prezentacje multi-
medialne o atrakcjach i zabytkach Ko-
ziego Grodu, opowiadali lubelskie
legendy, śpiewali piosenki twórców z
Lublina oraz odczytali swoje wiersze i

opowiadania poświęcone naszemu
miastu.

Efektem zrealizowanego pro-
jektu było wzbogacenie wiedzy o
chlubnej przeszłości naszego grodu,
jego wielokulturowości, tradycjach a
także roli miasta w regionie i kraju.
Uczniowie poznali również wiele syl-
wetek ludzi zasłużonych dla miasta
Lublina. Dzięki projektowi Lublin i jego
dzieje stały się bliskie, a dzieci poczuły
dumę z bogatej przeszłości i spu-
ścizny najbliższego im miasta-stolicy
województwa lubelskiego. Uczniowie
uświadomili też sobie, że przeszłość
to dziś, tylko cokolwiek dalej.

Teresa Wrześniewska

Uroczystości święta 3-go Maja w szkole w Czerniejowie
3 maja 1791 roku, to wielka

dla Polaków data, dzień uchwalenia
Konstytucji. Ustawa rządowa była
drugą na świecie (po Stanach Zjedno-
czonych), a pierwszą w Europie
Ustawą Konstytucyjną. Wprowadzała
ład do zanarchizowanych rządów
magnaterii. 

Jesteśmy winni pamięć na-
szym przodkom - wielkim patriotom.
Realizujemy też ich testament patrio-
tyczny – przekazania wielkich wartości
demokracji - wobec współczesnych
pokoleń, a zwłaszcza wobec naszych
dzieci. 

Dla upamiętnienia tej ważnej
rocznicy uczniowie klasy III pod kie-
runkiem wychowawczyni pani Renaty
Puchały przedstawili dla całej społecz-
ności szkolnej prawdziwą lekcję histo-
rii. Akademia rozpoczęła się
uroczystym polonezem. Następnie po-

przez grę „młodych aktorów” ucznio-
wie przekazali informacje historyczne,
wcielili się w rolę autorów Konstytucji:
Króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, Ignacego Potockiego i Hugona
Kołłątaja. Głosili oni potrzebę zapro-
wadzenia takich zmian, które wzmoc-
niłyby siłę państwa np. zwiększenia
armii, poprawienia sytuacji chłopów,
podniesienie poziomu
oświaty, ukrócenie samo-
woli magnatów. Najważ-
niejszymi sprawami
związanymi z reformą
zajął się sejm zwany
Czteroletnim lub Wielkim. 

Podczas uro-
czystości nie zabrakło
pieśni patriotycznych
przygotowanych przez
klasę V pod kierunkiem
pani Mirosławy Prusz-

kowskiej.
Cała społeczność uczniowska

z zaciekawieniem wysłuchała pro-
gramu artystycznego i wspólnie z ,,ak-
torami” powtórzyła ostatni wers
wiersza - ,,Niechaj żyje Maj Trzeci”.

Renata Chmielewska -Puchała
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Rafał Zaborek - strażak w przyszłości?

23 marca 2017 roku w siedzi-
bie Komendy Miejskiej Państwowej

Straży Pożarnej w Lub-
linie odbyły się elimina-
cje powiatowe XL
Ogólnopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarni-
czej pod hasłem
„Młodzież zapobiega
pożarom”.

Uczeń Gimnazjum
Publicznego w Piotrko-
wie - laureat eliminacji
gminnych - Rafał Zabo-

rek, zajął  III miejsce w swojej grupie
wiekowej. 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy
oraz nagrody rzeczowe, dodatkową
atrakcją była możliwość zwiedzenia
jednostki Państwowej Straży Poża-
rnej. 

Sukces naszego wychowanka
tym większy, że materiał do opanowa-
nia był trudny i obszerny, a liczba go-
towych wygrać konkurs przekraczała
kilkunastu z całego powiatu.

Iwona Adamska-Staniak

Święto Rodziny w Tuszowie
1 czerwca 2017 r. w Szkole

Podstawowej w Tuszowie odbyło się
Święto Rodziny. Jest to jedno z naj-
ważniejszych świąt w kalendarzu im-
prez i uroczystości szkolnych. 

Ten niezwykły dzień rozpoczął
się warsztatami kulinarnymi – ucznio-
wie przygotowywali zdrowe przekąski
i desery. Dzieci w klasach przygoto-
wały sałatki owocowe, szaszłyki, ko-
reczki, kanapki, galaretki a nawet
chatki z herbatników czy rafaello!!!
Wszystkie pyszności pięknie prezen-
towały się na wspólnym stole ustawio-
nym na górnym korytarzu.

Kiedy zajęcia kulinarne do-
biegły końca, nadszedł czas na część
oficjalną. Pani Dyrektor powitała uro-
czyście licznie przybyłych rodziców
oraz Panią Wójt. Podkreśliła jak waż-
nym w życiu każdego z nas jest posia-
danie domu pełnego miłości i ciepła
rodzinnego, jak istotną rolę odgrywają
rodzice i rodzina i zaprosiła wszystkich
do niezwykłej krainy - Krainy Rodziny.
W dedykowanym rodzicom koncercie
życzeń, wierszem i piosenką, dzieci

podziękowały za bezgraniczną miłość,
trud wychowania, opiekę i cierpliwość.
W czasie tak wielkiej uroczystości nie
mogło zabraknąć występu Koła Ta-
necznego - tym razem w odsłonie lu-

dowej i rockendrolowej. Na
zakończenie części artystycznej na
Kochane Mamusie i Kochanych Tatu-
siów czekały własnoręcznie przygoto-
wane upominki oraz gorące uściski i
buziaki od swoich pociech.

Po uroczystej akademii nad-
szedł czas na wspólną degustację

przygotowanych potraw.
Następnie nadszedł czas na

rozgrywki sportowe. Chętni uczniowie
i rodzice wzięli udział w przygotowa-
nych konkurencjach - stacjach spraw-
nościowych, turnieju warcabów oraz
tenisa stołowego oraz rozgrywce w
zbijaka. Rywalizacja we wszystkich
konkurencjach była zacięta, ale dla
uczestników to nie wygrana była naj-
ważniejsza. Po potyczkach sporto-
wych na wszystkich czekała
niespodzianka - lody ufundowane
przez Radę Rodziców.

Pod koniec naszego święta
Pani Dyrektor wraz z p. J. Goszczyń-
ską podsumowała wszystkie konku-
rencje, a zwycięzcom pogratulowała i
wręczyła nagrody oraz pamiątkowe
dyplomy.

Cieszymy się ogromnie, że
już kolejny raz wspólnie mogliśmy
spędzić ten wyjątkowy dzień. Święto
Rodziny było wspaniałą okazją do in-
tegracji - wspólnej zabawy, aktywności
sportowej, promowania zdrowego od-
żywiania i prezentacji talentów.

Szkoła Podstawowa w Tuszowie
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III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Świętym Janie Pawle II
18 maja 2017 r., w 97 rocz-

nicę urodzin Papieża - Polaka, w Ze-
spole Szkół w Jabłonnie odbył się III
Międzyszkolny konkurs Wiedzy o
Świętym Janie Pawle II. Tegoroczna
edycja turnieju przebiegała pod ha-
słem: „Ze Świętym Janem Pawłem II -
Idźcie i głoście”. 

Patronat honorowy nad kon-
kursem sprawowali: Wójt Gminy Jab-
łonna pan Marcin Pastuszak,

proboszcz parafii Wniebowstąpienia
Pańskiego w Jabłonnie ksiądz kanonik
Zbigniew Cholewa oraz dyrektor Ze-
społu Szkół w Jabłonnie pani Beata
Szyszka. Za organizację konkursu od-
powiedzialna była pani Maria Fedor. 

Do udziału w konkursie zgło-
siły się drużyny z 6 szkół z terenu

Gminy Jabłonna. Młodzież biorąca
udział w zmaganiach musiała wyka-
zać się znajomością biografii Karola

Wojtyły, wiedzą o Jego pontyfikacie,
wydarzeniami związanymi ze śmier-
cią, pogrzebem, procesem beatyfika-
cyjnym i kanonizacyjnym Jana Pawła
II, ale także znajomością faktów z po-
bytu naszego papieża w Lublinie.
Każda z drużyn przygotowała folder
upamiętniający tę wizytę. 

W konkursie naszą szkołę re-
prezentowała drużyna w składzie:
Klaudia Klimek i Martyna Motyl z klasy
VI a oraz Michał Welman z klasy VI b.
Wszyscy znakomicie poradzili sobie z
większością pytań konkursowych
uzyskując łącznie 99 punktów. Taki
wynik pozwolił im na zajęcie I miejsca.
Na drugim miejscu znaleźli się ucznio-
wie z Zespołu Szkół w Piotrkowie, któ-
rzy zdobyli tylko 2 punkty mniej.
Miejsce III zdobyły przedstawicielki
Gimnazjum Publicznego w Piotrkowie. 
Nagrody ufundowane przez Wójta
Gminy Jabłonna  zwycięzcom wrę-
czyła Dyrektor Zespołu Administracyj-
nego Szkół w Jabłonnie pani Ewa Maj.
Naszej drużynie serdecznie gratulu-
jemy wspaniałego wyniku i życzymy
kolejnych sukcesów.

Maria Fedor

Piknik dla dzieci na zakończenie roku szkolnego
Uroczyste zakończenie roku

szkolnego 2016/2017 w Szkole Pod-
stawowej w Skrzynicach odbyło się na
sali gimnastycznej. Uczniowie z naj-
lepszymi wynikami w nauce odebrali,
jak co roku, nagrody książkowe i wy-
różnienia. Uczeń o najwyższej śred-
niej z nauczanych przedmiotów - Karol
Rodaczek z klasy VI otrzymał nagrodę
ufundowaną przez p. Wójt Gminy Jab-
łonna Magdalenę Sałek. 

Zwycięzcy konkursu „Bez-

piecznie na wsi - to podstawa. Środki
chemiczne to nie zabawa” zorganizo-
wanego przez KRUS, cieszyli się z at-
rakcyjnych nagród rzeczowych.

Pamiątkowe medale dostali
wyróżniający się dużą aktywnością
młodzi samorządowcy z Samorządu
Szkolnego. Podsumowania dokonań
szkoły za rok szkolny 2016/2017 do-
konała dyrektor placówki - p. Alicja
Kur.

Po ostatnim spotkaniu z wy-

chowawcami klas na dzieci z naszej
szkoły czekały atrakcje przygotowane
prze Radę Rodziców. Na zakończenie
pracowitego roku szkolnego na boisku
przy szkole odbył się piknik rodzinny.
Dzieciaki wesoło bawiły się na dmu-
chanych zamkach. Uczestnikom pik-
niku przygrywała muzyka. Dla
wszystkich był poczęstunek z grilla,
ciastka, napoje oraz lody. 

Teresa Wrześniewska

Kolejny sukces Kacpra Piotrowskiego z klasy 5!
IX edycja Wojewódzkiego

Konkursu Plastycznego WSPÓLNIE
MÓWIMY NIE PRZEMOCY – „Zwią-
zani z Lublinem”  pod patronatem Mar-
szałka Województwa Lubelskiego i
Lubelskiego Kuratora Oświaty roz-
strzygnięty!

Na konkurs napłynęło 714
prac z 61 szkół województwa lubel-
skiego prezentujących bardzo wysoki
poziom artystyczny. Praca Kacpra,
przedstawiająca sławną osobę zwią-
zaną z Lublinem - Jana Kochanow-

skiego - jako wzór do naśladowania,
zdobyła III miejsce w kategorii klas 4-
6. 30 maja odbyło się uroczyste wrę-
czenie nagród dla zwycięzców.
Kacper otrzymał pamiątkowy dyplom
oraz książkę. Największą nagrodą bę-
dzie jednak wystawa nagrodzonych
prac w holu Poczty Głównej w Lublinie
w październiku br. 

Brawa dla Kacpra! Serdecz-
nie gratulujemy!

Małgorzata Mikulska
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Wycieczka do Parku Jurajskiego w Bałtowie
W dniu 13 czerwca uczniowie

klas I-III Szkoły Podstawowej w Czer-
niejowie wraz z nauczycielami  wyru-
szyli na jednodniową wycieczkę do
Parku Jurajskiego w Bałtowie.

Pierwszą z wielu atrakcji tego
dnia był seans w KINIE 5D. Za po-
mocą technologii trójwymiarowego
przekazu przenieśliśmy się w świat
podwodnego życia ogromnych gadów.

Mieliśmy okazję spotkać się „oko w
oko” z gatunkami, które żyły na Ziemi
miliony lat temu. Wrażenie, że są bar-
dzo blisko wywołało u nielicznych
strach, jednak większość uczniów była

zafascynowana ich widokiem. W Bał-
towskim Zwierzyńcu odbyliśmy prze-
jażdżkę amerykańskimi autobusami
(school bus), pomiędzy zwierzętami
współcześnie żyjącymi (lamy, strusie,

wielbłądy, jelenie, daniele, konie) roz-
mieszczonymi na wielohektarowym te-
renie tzw. Safari. Następnie
zwiedziliśmy ciekawe gatunki ptactwa
i drobnych ssaków, żyjących w klat-
kach. Mieliśmy świetną zabawę w
Parku Rozrywki. Każdy znalazł dla
siebie coś fajnego: skoki na trampoli-
nie, przejażdżka kolejką, zjeżdżalnie,
karuzele itp. Po zabawach wszyscy z
wielkim apetytem zajadaliśmy zamó-
wiony obiad. Później udaliśmy się do
Prehistorycznego Oceanarium, a na-
stępnie do Jura Parku, gdzie wszyst-
kich wycieczkowiczów powitała pani
przewodnik, która opowiadała o zgro-
madzonych eksponatach. Wszyscy
dzielnie maszerowali pośród prehisto-
rycznych i gigantycznych gadów. Z
kolei w Muzeum Jurajskim dzieci obej-
rzały różnego rodzaju skamieniałości.
Świetną metodą utrwalania zdobytej
wiedzy były warsztaty paleontolo-
giczne. Wykonane podczas zajęć
prace, dzieci zabrały do domu. 

Jolanta Butryn

Wycieczka Janów Podlaski – Białowieża
W dniach 12-13 czerwca

uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawo-
wej w Czerniejowie wyjechali na wy-
cieczkę do Janowa Podlaskiego i
Białowieży. 

Pierwszym etapem naszej
wycieczki była stadnina koni w Jano-
wie Podlaskim. Wielkie połacie żyznej
ziemi to malowniczy teren Podlasia,
na którym od  200 lat prowadzona jest
profesjonalnie hodowla koni czystej
krwi arabskiej i angielskiej. Warto
wspomnieć, że każde przychodzące
na świat źrebię jest od razu znako-

wane kolejnym numerem, dużą literą
J i koroną królewską (po obu stronach
grzbietu). Ponadto fachowa troska o
zachowanie równowagi biologicznej i
rasowej stanowi dodatkowy atut pod-

laskiej stadniny. Stad-
nina obecnie liczy 450
koni; corocznie przy-
chodzi na świat około
setka źrebiąt. Konie
żyją tutaj do około 20
- 30 lat i nie są na sta-
rość uśmiercane. 
Z Janowa kierujemy
się ku Białowieży; w
drodze wstępujemy
na Górę Grabarkę,
centralne miejsce
kultu prawosławnych

żyjących w Polsce, miejsce piel-
grzymek, najliczniej przybywających w
święto Przemienienia Pańskiego. W
pobliżu znajduje się źródełko, z któ-
rego woda według wierzeń ma uzdra-
wiającą moc. Po schodach
prowadzących do cerkwi, usytuowanej
na górze otoczonej krzyżami,  wie-
rzący podczas świąt wchodzą na ko-

lanach. Krzyży jest bardzo dużo, przy-
noszone są przez pielgrzymów w róż-
nych intencjach. Zwiedzamy także
piękną cerkiew  w Hajnówce. 

Drugiego dnia  mile spędzi-
liśmy czas  na terenie Białowieskiego
Parku Narodowego.  Zwiedziliśmy Mu-
zeum BPN, Rezerwat Pokazowy Żub-
rów. Uczniowie  z zachwytem
przyglądali się także innym zwierzę-
tom, przebywającym w rezerwacie
takim jak: jelenie. sarny, łosie, dziki,
tarpany i żubronie, ale największym
zainteresowaniem cieszyły się żubry. 

Odbyliśmy spacer „Szlakiem
Dębów Królewskich”, który dzięki pani
przewodnik był jednocześnie „żywą
lekcją” języka polskiego, historii i przy-
rody. Do domu wróciliśmy późnym
wieczorem, zmęczeni, lecz szczęśliwi
i pełni wrażeń.

Wychowawcy klas IV – VI:
Anna Grzanka

Ewa Łuczkiewicz
Anna Pomarańska



Taki artykuł może być i długi i
krótki. Tak jak młodzież może być
dobra i zła, fajna i niefajna, szalona i
nudna, wesoła i smutna. Gminne Cen-
trum Kultury stara się nie dzielić, nie
kategoryzować tych młodych poszuki-
waczy życia i drogi.  

Dlatego jest u nas miejsce dla
takiej młodzieży, która najbardziej lubi
grać „na kompie”… - miłe chłopaki za-
wsze wypatrzą, że jest otwarte,
przyjdą zapytać „Czy można na kom-
putery?”, ale i pomogą kiedy pomocy
potrzebujemy! Dobre chłopaki.
Miejsce mają również dziewczyny,
które lubą grać w ping-ponga i „prze-
walać się” na matach z piłką … za-
wsze uśmiechnięte dziewuchy. 

Jest też część młodzieży w
gminie, która oprócz zabawy pomału
zaczyna poszukiwać, ta młodzież
brała udział w spotkaniach warsztato-
wych Stwórzmy Sobie Siebie, które
odbywały się raz w miesiącu, w so-
botę, a na których chętni mieli możli-
wość spotkać się i coś porobić z
twórczymi osobami z różnych dzie-
dzin. Spotkaliśmy się z panem od go-
towania, z panią od fotografii, od
breakdancu, z panem od teatru, komi-
ksu, dziennikarzem. Spotkania sobot-
nie miały na celu poznania różnych
dziedzin, które może młodzież intere-
sują, a może nie … okaże się za czas
jakiś. Ale było to też wspólne spędza-
nie czasu oraz wspólny obiad serwo-

wany przez szefa kuchni! GCK nie
pokazuje młodzieży drogi jedynej wła-
ściwiej – stara się pokazać ich wiele i
dać możliwość wyboru. Dlatego
warsztaty sobotnie Stwórzmy Sobie
Siebie będą miały kontynuację w przy-
szłym sezonie.

Mamy również taką młodzież

w gminie, która jest zaskakująco zde-
klarowana co do obszaru swoich zain-
teresowań i dzięki współpracy z GCK,
mogą te zainteresowania rozwijać i to
z sukcesami. W grudniu 2016 utwo-
rzyła się samoistnie grupa teatralna, w
skład której wchodzą Paulina
Szyszka, Natalia Dudziak, Maja Ra-
decka, Martyna Pakosz, Katarzyna

Kowalska i Zofia Bryda. Dziewczęta
uczęszczały na czwartkowe warsztaty
teatralne Młodzieżowej Grupy Arty-
stycznych Poszukiwań od marca 2015
roku. W styczniu padł pomysł aby
stworzyć spektakl na konkurs „Scena
Młodych” odbywający się w lubelskim
Centrum Kultury. Autorski spektakl pt.,
„Tytuł roboczy „My”” powstał z dużej
dojrzałości dziewcząt oraz warszta-
tów, w których brały udział. Traktuje o
trudach dzieciństwa i dorastania – a
opowiedziany jest w naturalnej po-
etyce i języku występujących, czyli

młodzieży. 
6 kwietnia w lubelskim Cen-

trum Kultury spośród 24 innych z ca-
łego województwa, nasz spektakl
został wyróżniony pierwszą nagrodą
za „Świadome użycie oryginalnych
środków wyrazu teatru pure nonsense
oraz za kreację zbiorową”. Jesteśmy

zachwyceni, ale i pełni pokory, że
spektakl młodej grupy teatralnej, który
stworzyliśmy w przeciągu miesiąca
zyskał takie uznanie. 19 czerwca pod-
czas koncertu laureatów po raz drugi
pokazaliśmy spektakl w CK w Lublinie.
Otrzymaliśmy również nagrodę w wy-
sokości 600 złotych, która w całości
zostanie przeznaczona na dalszy roz-

wój grupy.  
Premierowy spektakl premie-

rowej grupy przyczynił się również do
premiery działania Sceny otwartej
GCK, która nieśmiało ruszyła 20 maja.
Tego dnia widownia mogła wysłuchać
melancholijnego i uczuciowego wy-
stępu piosenki poetyckiej Katki Kotec-
kiej oraz obejrzeć pierwszy raz w
gminie spektakl „Tytuł roboczy „My””.

GCK otwarte jest również na
młodzież przyjezdną, dlatego 20
czerwca udało nam się zrealizować
pierwsze ze spotkań młodzieży z in-
nych miejscowości skupionych wokół
jednej dziedziny. Tym razem odbyło
się Teatralne Zakończenie Roku Dla
Młodzieży. Przybyły do nas grupy  -
„Pięć Złotych” z Lubartowa, „Dekon-
strukcja” z Lublina oraz „Nic konkret-
nego” z Lublina.

Pięćdziesięcioosobowa grupa
w wieku od 12 do 18 lat przez cały
dzień pracowała warsztatowo nad
świadomym odbiorem i tworzeniem
spektakli teatralnych. Każda z grup za-
prezentowała swój spektakl. Było dużo
hałasu, emocji, ale także, co dla nas
najważniejsze, bezstresowe, nie kon-
kursowe spotkanie fascynatów teatru,
którzy mieli przestrzeń do spotkania,
porozmawiania i poznania się. 

Edmund Kuryluk
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Zajęcia dla młodzieży w GCK
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Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie
1999-2017

Gimnazjum Publiczne w Piotr-
kowie rozpoczęło swoją działalność 1
września 1999 r. w wyniku wprowa-
dzonych zmian w oświacie, a wygasa
31 sierpnia 2017 r. po wprowadzonej
przez rząd reformie oświaty. Gimnaz-

jum zajmowało w pierwszym roku
swojej działalności 3 pracownie na
piętrze budynku i z każdym rokiem
szkolnym otrzymywaliśmy nowe klasy
od Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego. W roku szkolnym
2001/2002 gimnazjum zajęło piętro
budynku szkoły. 

Były to lata wytężonej pracy,
podejmowaliśmy szereg przedsięw-
zięć oraz inicjatyw mających na celu
osiągnięcie wysokiego standardu nau-
czania, wychowania i zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom. Na obecny,
funkcjonalny i estetyczny wygląd na-
szej szkoły duży wpływ miały różne re-
monty i modernizacje. To wszystko
sprawiło, że nasza szkoła jest schlud-
nym miejscem, w którym przyjemnie
spędzamy czas pracy i nauki.

W latach 1999 – 2017 prze-
prowadzone zostały remonty szkoły
takie jak: wymiana stolarki okiennej na
piętrze budynku 100% oraz sali gim-

nastycznej, wymiana drzwi do wszyst-
kich pomieszczeń, remont schodów
przy sali gimnastycznej, remont pra-
cowni, wyburzanie ścian, wymiana wy-
kładzin, malowanie, generalny remont
korytarz szkolnego, przygotowanie

przebieralni dla dziewcząt, wykonanie
nowego projektu i zagospodarowanie
terenu przed szkoła – nowe nasadze-

nia roślin (współpraca z UG Jabłonna
i WFOŚ), wyłożenie kostką brukową
alejek i placu przed szkołą, systema-
tyczne i sukcesywne odnawianie po-
mieszczeń szkolnych.

Ważnym zadaniem było wy-
posażanie szkoły w pomoce dydak-

tyczne. Na przestrzeni lat wyposażono
szkołę w nowoczesne środki dydak-
tyczne: pracownię komputerową 2002
i w 2007r w 2008r utworzono multime-
dialne centrum komputerowe w biblio-
tece szkolnej. Wszystkie pracownie
wyposażone zostały i pomoce dydak-
tyczne –środki na ten cel w dużej czę-
ści pozyskano z Urzędu
Marszałkowskiego. Został zamonto-
wany monitoring na korytarzu szkol-
nym i szatni. Środki na ten cel to zysk
ze sklepiku szkolnego i UG. W każdej
pracowni na wyposażeniu znajduje się
telewizor, sprzęt do odtwarzania płyt
DVD lub CD, zakupiono dwie tablice
interaktywne oraz inne pomoce do
każdej pracowni przedmiotowej.

Uczniowie naszej szkoły
mogą rozwijać swoje zainteresowania
w licznych kołach przedmiotowych i
zespołach: koło recytatorskie, koło
teatralne, koło ekologiczne, koło infor-

matyczne, koło histo-
ryczne, koło
matematyczne, zespół
wokalny, Szkolny Klub
Sportowy, zespoły wy-
równywania wiedzy.

Nasi uczniowie biorą
udział w przygotowy-
waniu programów
związanych z uroczys-
tościami patriotycz-
nymi, jasełek,
koncertów kolęd i pas-
torałek oraz innych

koncertów okolicznościowych, progra-
mów związanych z tradycją regionalną
np. święto plonów, występów teatru
szkolnego, zespołu wokalnego z
okazji różnych imprez charytatywnych
oraz uroczystości szkolnych.
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a przestrzeni wielu lat prowa-
dziliśmy przygotowanie do egzaminu,
a później egzamin na kartę motorowe-

rową. Egzamin zdało 146 uczniów.
Najwięcej radości i zadowole-

nia nie tylko uczniom, lecz przede
wszystkim rodzicom jak i nauczycie-
lom, przynoszą sukcesy gimnazjalis-

tów. Udział w różnego rodzaju
konkursach i zawodach jest promocją
postawy prospołecznej i wzorem do
naśladowania. Wielu uczniów było lau-
reatami konkursów na etapach powia-
towym i wojewódzkim.

Młodzież swój wolny czas po-
święca na pracę na rzecz społeczno-
ści szkolnej. Swoje pomysły realizują
działając w samorządzie uczniowskim
(jedna uczennica brała udział w obra-
dach Sejmu Dzieci i Młodzieży – 2002
r.), wydawaniu gazetki szkolnej GIM-
ZETKA. Uczniowie aktualizują stronę
internetową szkoły, pracowały w Spół-
dzielni Uczniowskiej.

Przez te wszystkie lata w
Gimnazjum realizowane były różnego
rodzaju projekty, które wspomagały
proces dydaktyczny, pozwalały na za-
gospodarowanie uczniom ich czasu
wolnego, a także wzbogacały szkołę
w pomoce dydaktyczne.

Realizując funkcję dydak-
tyczną oraz wychowawczą, szkoła

współpracowała z różnymi instytu-
cjami, których działalność wspierała w
ten sposób pracę dydaktyczną, uzu-

pełniała pracę wychowawczą, kształ-
towała indywidualne umiejętności
uczniów zgodne z ich zainteresowa-
niami. 

Udział uczniów naszej szkoły
w akcjach charyta-
tywnych to okazanie
wielkiego serca
słabszym i potrzebu-
jącym. Na prze-
strzeni lat braliśmy
udział w wielu ak-
cjach takich jak:
Pomóż Dzieciom
Przetrwać Zimę,
zbiórka nakrętek,
Wielka Orkiestra
Świątecznej Po-
mocy.

Rodzice na
przestrzeni istnienia gimnazjum bar-
dzo chętnie uczestniczyli w życiu na-
szej szkoły, brali aktywny udział w
procesie jej rozwoju. Pomagali w re-

montach, wyposażali pracownie w po-
moce dydaktyczne. Organizowali bale,
a  zysk przeznaczali na cele gimnaz-
jum. W okresie funkcjonowania naszej
szkoły włączali się aktywnie w organi-
zowane imprezy klasowe i szkolne.
Wspomagali nauczycieli oraz swoje

dzieci w organizowaniu festynów
szkolnych. Wieloletnią tradycją naszej
szkoły jest organizowany przez rodzi-

ców bal gimnazjalny na zakończenie
gimnazjum.

Za okazaną pomoc, życzli-
wość oraz wielkie serce i dobrą wolę
dziękuję wszystkim rodzicom, a w
szczególności wszystkim Państwu
pracującym na przestrzeni lat w Ra-
dach Rodziców. Życzę powodzenia w
realizacji życiowych zamierzeń, suk-
cesów oraz wszelkiej pomyślności.

W ciągu minionych 17 lat
szkoła zawsze dbała o wysoki poziom
kształcenia, o czym mogą świadczyć
wyniki egzaminu gimnazjalnego do-
stępne na stronach CKE, właściwie or-
ganizując pracę z uczniami,
rozbudzając ich zainteresowania,
pasje i możliwość samorealizacji. Nasi
absolwenci wybierali różne szkoły po-
nadgimnazjalne z najlepszymi liceami
w województwie.  Z powodzeniem
kończyli je wybierając różne uczelnie,
a potem uzyskując tytuły magistrów.
Wśród nich są artyści, pielęgniarki, le-

karze, informatycy,
prawnicy różnych
specjalności, inży-
nierowie, księgowi,
mechanicy, geodeci,
fryzjerki, cukiernicy,
rolnicy itd.

B u d o w a n y
przez wiele lat wize-
runek naszego gim-
nazjum i jego ucznia
nie był dziełem przy-
padku. To miejsce
budowania wspól-

noty, której centralne miejsce zajmo-
wał uczeń ze swoimi marzeniami,
aspiracjami, dążeniami oraz swoją cie-
kawością poznawania świata.

Stanisława Kozłowska
dyrektor Gimnazjum Publicznego

w Piotrkowie
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18 lat pracy Gimnazjum Publicznego w Jabłonnie
chwałą Rady Gminy Jabłonna

w 1999 roku utworzono Gimnazjum
Publiczne w Jabłonnie. Dyrektorem
zostaje mgr inż. Wiesława Herecka i
przez 18 lat pełni tę funkcję.  Z dniem
1 września naukę rozpoczęło 68
uczniów w trzech oddziałach, w bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Jabłon-
nie. Od roku szkolnego 2000/2001

nauka prowadzona była na zmiany.
W lutym 2002 oddane zostaje

do użytku pierwsze piętro nowego
obiektu gimnazjalnego, a 13 paździer-

nika tego samego roku nastąpiło ofi-
cjalne otwarcie całego budynku
dydaktycznego. Po dziesięciu latach
rozpoczyna się budowa dużego zaple-
cza sportowego mającego w przyszło-
ści służyć dzieciom i młodzieży
gimnazjalnej oraz mieszkańcom
gminy Jabłonna. 6 września 2013 roku
podczas oficjalnej uroczystości
otwarto nowy obiekt sportowy. 

Nasze gimnazjum, jak wiele
innych w kraju, dokłada wszelkich sta-
rań aby nie tylko sprostać wymaga-

niom organu nadzorującego i prowa-
dzącego szkołę, ale także oczekiwa-
niom uczniów, rodziców i środowiska
lokalnego. Dążeniem dyrektora i kadry
pedagogicznej jest realizacja wielu
zadań mogących wyróżnić naszą
szkołę spośród innych podobnych
szkół. W wyposażeniu szkoły posia-
damy już od wielu lat zestawy multi-

medialne w każdej klasopracowni,
szkolny radiowęzeł, monitoring wi-
zyjny wewnątrz i na zewnątrz obiektu,
siłownie najpierw małą tylko dla celów

szkolnych, a od 2013 dużą, udostęp-
nianą mieszkańcom, a także imponu-
jącą bazę sportową. 

Naszym celem było otwarcie
na środowisko lokalne przy jednoczes-
nym poszerzaniu oferty edukacyjnej
rozwijającej zainteresowania i kompe-
tencje kluczowe uczniów.  Przystąpi-
liśmy zatem do realizacji cyklu
projektów i organizacji imprez szkolno-
środowiskowych mających na celu po-
szerzenie wiedzy z zakresu tematyki
związanej z integracją, z Unią Euro-

pejską. I tak w 2001r. zorganizowana
została uroczysta inauguracja powsta-
nia szkolnego Klubu Integracji Euro-
pejskiej powołanego przez uczniów
gimnazjum pt. „Za i przeciw przystą-
pieniu Polski do Unii Europejskiej”, w
której uczestniczył Lubelski Kurator
Oświaty, przedstawiciele władz woje-
wódzkich, władze Gminy Jabłonna, ro-

dzice i społeczność szkolna. 
Kolejna impreza integrująca

środowisko lokalne wokół tematyki
„unijnej” odbyła się w lutym 2002 r. pt.
„Poznajemy kraje piętnastki”- a na-
szym gościem był mieszkaniec Irlan-
dii. Kolejne wydarzenie z tej serii to
„Piknik Europejski” przygotowany
przez szkolony KIE we współpracy z
Fundacją im. Stefana Batorego pt.
„Jabłoń w europejskim sadzie”, które
miało miejsce w czerwcu 2002 r. Była
to okazałych rozmiarów impreza śro-
dowiskowa, z której krótki przekaz
emitowała telewizja lubelska. Kolejny
„Piknik Europejski 2003” przygoto-
wany przez szkolny KIE pt. „Grecja-
od starożytności do współczesności”
gościł obok władz samorządowych,
kuratoryjnych, kilkunastoosobową
grupę dyrektorów z terenu wojewódz-
twa lubelskiego. 

Celem tych działań i naszym
marzeniem była realizacja w przyszło-
ści wymiany międzynarodowej. Pierw-
szym krokiem do tego był jednodniowy
projekt, pobytu młodzieży z 4 państw
(z: Anglii, Estonii, Łotwy i Szwecji) w
Gimnazjum Publicznym w Jabłonnie,
realizowany we współpracy z Funda-
cją Młoda Demokracja w Lublinie pt:
„Barwy współistnienia – 2004 r.”. 
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Wreszcie zostaje osiągnięty
cel realizacji dużych projektów wy-
miany młodzieży z programu Come-
nius. Były to lata 2011-2013 i
współpraca z Danią, Turcją, Hiszpanią
i Niemcami. Nasi uczniowie i nauczy-
ciele wyjeżdżają do tych krajów celem
obserwacji i porównywania systemów
edukacji w krajach partnerskich.  Zaś
gimnazjum w kwietniu 2013 r. gości
dwukrotnie naszych projektowych
partnerów. Następnym realizowanym

projektem to Erasmus+  w latach
2015-2017 pt: „Let’s make music on in
the classroom”.  To wielostronny pro-
jekt obejmujący współpracę szkół z
Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Węgier,
Litwy, Łotwy, Turcji i Polski. W dniach
2.04.2017 – 8.04.2017 nasze gimnaz-
jum gości 23 nauczycieli i 29 uczniów
z krajów partnerskich. Wizyta ta sta-
nowi jednocześnie podsumowanie
projektu. Przez tydzień nasza mała
miejscowość przypominała międzyna-
rodowy ośrodek za sprawą różnych ję-
zyków rozbrzmiewających w szkole i
wielu domach. 

Celem tych wszystkich dzia-
łań jest: praktyczna nauka języka an-
gielskiego, poszerzenie wiedzy na
temat danego kraju, jego geografii,
historii, kultury, rozbudzanie ciekawo-
ści i zainteresowania innymi kulturami,
kształtowanie tolerancji i otwartości
wobec ludzi pochodzących z innych
krajów. Gimnazjum realizowało szereg
projektów edukacyjnych, z których
większe z nich to: „Nasza Szkołą” i
„Zagrajmy o sukces”. 

Projekt edukacyjny - wyrów-
nywanie szans edukacyjnych uczniów
poprzez dodatkowe zajęcia rozwija-
jące kompetencje kluczowe pt. „Za-
grajmy o sukces” realizowany był w
latach 2011-2013 i współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej. W la-
tach 2006-2008 gimnazjum realizo-
wało projekt „Nasza Szkoła –

opracowanie i wdrożenie programów
rozwoju Szkół Polski Wschodniej” pro-
wadzonego przez Wyższą Szkołę
Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Gim-
nazjum otrzymało nagrodę za najlep-
szą realizację w/w projektu w
województwie lubelskim. 

Braliśmy również udział w
projektach organizowanych przez in-
stytucje zewnętrzne. Jednym z nic  był
projekt pt:”HATE OVER - Klasa Wolna
od Mowy Nienawiści”, za który otrzy-

maliśmy tytuł : „Lidera w Walce z
Mową Nienawiści”. Od wielu lat we
współpracy z Państwowym Powiato-
wym Inspektorem Sanitarnym w Lub-
linie realizowany jest Program
„Trzymaj Formę”, a w latach 2012-
2016 - Program Szwajcarsko- Polskiej
Współpracy (KIK-34) zakończony
uzyskaniem certyfikatu „Szkoła Przy-
jazna Żywieniu i Aktywności Fizycz-
nej”. 

W 2006 r. został zrealizowany
projekt zakończony organizacją im-
prezy szkolno-środowiskową mającej
na celu edukację regionalną pt. „Będę
żył w moim dziele”- wspólnie z Powia-
tową Biblioteką Publiczną w Lublinie i
z Gminną Biblioteką Publiczną w Jab-
łonnie, której efektem było przygoto-
wanie wystawy prezentującej wybitne
i zasłużone postacie związane miejs-
cem urodzenia lub zasługami dla po-

szczególnych gmin powiatu lubel-
skiego. W naszym gimnazjum zorga-
nizowano uroczyste podsumowanie
przy udziale gości wojewódzkich, po-
wiatowych i gminnych oraz biblioteka-
rzy powiatu lubelskiego. 

Podczas wielu zajęć pozalek-
cyjnych gimnazjum przygotowuje
uczniów do licznych konkursów, wy-
stępów, rozwijając zainteresowania,
wspierając w przygotowywaniu się do
egzaminów i sprawdzianów. Efektem

rozwijania różnorodnych zaintereso-
wań i uzdolnień uczniów są osiągnię-
cia uczniów w konkursach, zawodach
i olimpiadach rozpoczynając od spor-
towych, artystycznych, recytatorskich,
humanistycznych, przyrodniczych, ję-
zykowych aż po nauki ścisłe na eta-
pach powiatowych, rejonowych,
wojewódzkich aż po centralne. Bardzo
trudno skreślić w tak krótkiej wypowie-
dzi osiemnastoletnią historię szkoły.

Niewątpliwie świadkami
tej historii jest 724 ab-
solwentów naszego
gimnazjum.

Władzom i pracowni-
kom naszej gminy, nau-
czycielom nadal
pracującym czynnie
oraz nauczycielom
emerytom, pracowni-
kom administracji i ob-
sługi, partnerom naszej
szkoły i instytucjom
wspierającym gminną

oświatę, rodzicom, a przede wszyst-
kim  uczniom i absolwentom składam
serdeczne wyrazy uznania i szacunku
oraz z serca płynące podziękowania
za wspólnych 18 lat starań na rzecz
rozwoju i  budowania pozytywnego wi-
zerunku Gimnazjum Publicznego w
Jabłonnie.                                                                                    

Wiesława Herecka
dyrektor Gimnazjum Publicznego 

w Jabłonnie 
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Bierzmy sprawy w swoje ręce!
Wiosną chętni aktywiści z

Gminy Jabłonna uczestniczyli w
dwóch spotkaniach na temat zakłada-
nia organizacji pozarządowych, gdzie
dowiedzieli się nie tylko o prawnych i
formalnych aspektach działania sto-
warzyszeń i fundacji, ale także metodą
warsztatową pracowali nad pomysłami
na własne działania. 

Spotkanie i szkolenie prowa-
dziła, a także wszelką pomoc ofero-
wała Aleksandra Iwańska-Figura -
animatorka z Ośrodka Wsparcia Eko-
nomii Społecznej Stowarzyszenia Mo-
drzew, który realizuje programy
wsparcia ekonomii społecznej i po-
maga społecznościom lokalnym w za-
kładaniu i prowadzeniu organizacji.
Inicjatorem i gospodarzem tych dzia-
łań jest Gminne Centrum Kultury.

Cztery aktywistki z Jabłonny
Drugiej zdecydowały o założeniu sto-
warzyszenia pn. „Czerwone Jab-
łuszko”. Mają już za sobą pierwsze
próby zdobywania środków na działa-
nia i na pewno jeszcze o nich usły-
szymy! Gratulujemy odwagi i chęci do
wzięcia spraw w swoje ręce. A innym
aktywnym w Gminie Jabłonna i nie

tylko – życzymy, by nie czekali, aż ktoś
zrobi za nich i dla nich, ale spróbowali
zainicjować działanie z kimś lub sami
– przede wszystkim dla siebie, a przy
okazji skorzystają też inni.

Prowadzenie organizacji po-

zarządowej nie jest trudne, a korzyści
jakie z tego wypływają na pewno po-
kryją wszelkie koszty! Samo założenie
to mała przeprawa z formalnościami,
ale potem jest wiele możliwości dzia-
łania, współpracy z innymi, pozyskiwa-
nia środków. Zresztą – kto ciekaw,

może zapytać panie z „Czerwonego
Jabłuszka” o ich doświadczenia. 

Gdyby ktoś z Państwa był za-
interesowany tego typu wsparciem,
chciał dowiedzieć się, jak założyć or-
ganizację - stowarzyszenie lub funda-

cję - istnieje możliwość
indywidualnego spotkania z anima-
torką - prosimy o kontakt z Gminnym
Centrum Kultury. 

Katarzyna Krzywicka

Noc Bibliotek 2017
„Czytanie porusza” pod takim

hasłem 9 czerwca odbyła się w Gmin-
nej Bibliotece Publicznej w Jabłonnie
III edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bib-
liotek. 

Zaczęliśmy w Szkole Podsta-
wowej w Tuszowie. Dzieci miały za za-
danie zrobić swojego lapbooka czyli
„książkę na kolanach”. Lapbook jest
czymś w rodzaju teczki interaktywnej
przypominającej papierowy teatrzyk
mieszczący się na naszych kolanach,
stąd właśnie jej nazwa. Tematem było
życie i twórczość H. Ch. Andersena. 

Dzieci tworząc swój lapbook,

miały okazję wykazać się zdolno-
ściami estetycznymi i artystycznymi,
mogły wykorzystać swój talent pla-
styczny do zilustrowania informacji,
które umieściły w teczkach. 

Później akcja przeniosła się
do biblioteki w Jabłonnie gdzie odbył
się kiermasz książki „za grosik”, który
cieszył się dużym zainteresowaniem.
Młodzież z tutejszego Gimnazjum
Publicznego w Jabłonnie spotkała się
z pisarką Ulą Baran, która pisze pod
pseudonimem Unity Blair. Młoda pi-
sarka – dziewczyna z naszych okolic,
opowiadała o sobie i swojej książce
„Błękitna pełnia”. 

Po spotkaniu były wspólne
zdjęcia, rozdawanie autografów i po-
dziękowania dla Uli. Odbyły się rów-
nież warsztaty dla dzieci i młodzieży,
które poprowadziła dla nas pani Mo-
nika Paradowska. Było wspólne szy-
cie oraz malowanie toreb na książki z
motywami kotów, a także robienie za-
kładek inspirowane twórczością E. A.
Poego. W akcji wzięliśmy udział po raz
trzeci i na pewno nie ostatni.

Aneta Kośka-Kłos

Cała Polska 
sadzi drzewa

Szkoła Podstawowa w Skrzynicach
włączyła się do ogólnopolskiej akcji
Cała Polska sadzi drzewa pod patro-
natem Radia Zet, której celem jest
edukacja proekologiczna. Uczniowie
każdej klasy wraz ze swoimi wycho-
wawcami  posadzili w wyznaczonych
miejscach wokół szkoły  sadzonki
dębu szypułkowatego.  Dzieci pomy-
ślą nad nadaniem drzewkom  imion i
będą odpowiedzialne za pielęgnację
drzewek klasowych. 

Teresa Wrześniewska
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Mówimy, śpiewamy, konkursujemy się 
Jak co roku wiosna to czas

konkursów najróżniejszych. W GCK
odbył się gminny etap Małego Kon-
kursu Recytatorskiego oraz powiatowy
etap Konkursu Piosenki Dziecięcej i
Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”. 

27 kwietnia to dzień kiedy
dzieciaki ze szkół podstawowych
Gminy Jabłonna zebrały się, aby recy-
tować wiersze. W tym roku tematem
konkursu były łamańce językowe, czyli
takie wiersze, które stanowią wyzwa-
nie dla dykcji i wymowy recytatora/ki.
GCK, aby nadać edukacyjny charakter
tego zdarzenia, zaproponowało taki
temat, by dzieci, oprócz talentu i wraż-
liwości recytatora, rozwijały również,
tak ważny w tej dziedzinie, warsztat
związany z dykcją. Na początku roz-
grzaliśmy jamę ustną za pomocą ćwi-
czeń, korków oraz losowanych
łamańców języka, a następnie wysłu-
chaliśmy szesnastu prezentacji, spoś-
ród których jury w składzie – Piotr
Artymiuk, Barbara Gąbka, Jolanta Mi-
gryt – wyróżniło Julię Ściburę, Kon-

rada Stylińskiego, Wanesę Wnuk,
Amelię Tarkę oraz Natalię Ściburę.
Nagrodzeni otrzymali wejściówki na
spektakl do Teatru im. H.Ch. Ander-
sena oraz przeszli do kolejnego etapu
konkursu.

9 maja znaleźliśmy się w krai-
nie bajek dzięki tematowi powiato-
wego etapu Konkursu Piosenki
Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający
Słowik”. Na konkurs stawiło się 46 wy-
konawców w trzech kategoriach wie-

kowych. W kategorii 6-10 lat nomina-
cje do olejnego etapu otrzymały – Oli-
wia Kuziuk, Magdalena Mokrosz. W
kategorii 11-13 lat odznaczono Alana
Lewickiego, natomiast w kategorii 14-
16 lat nagrodę otrzymała Martyna
Wrzochal. Jury w tym roku składało
się z edukatorki teatralnej i wokalistki
Małgorzaty Adamczyk, aktora Piotra
Bublewicza oraz wybitnego śpiewaka
Piotra Olecha. Nagrodą dla zwycięz-
ców była darmowa lekcja śpiewu u
Piotra Olecha, który jest międzynaro-
dową gwiazdą śpiewu operowego. 

Wszystkim konkursowiczom
gratulujemy przede wszystkim pasji i
chęci rozwoju. Każdy z konkursów za-
wsze ma nadany temat tak, aby był
przystępniejszy dla uczestników, ale
również nosił znamiona edukacyjności
działania. O tym jaki jest temat oraz
kiedy odbywają się konkursy informu-
jemy szkoły drogą emailową i trady-
cyjną na początku października.  

Edmund Kuryluk

Nowy sprzęt dla Biblioteki już wkrótce!
Miło nam poinformować, że

Gminna Biblioteka Publiczna w Jab-
łonnie jest jedną z trzech bibliotek pub-
licznych naszego powiatu, której
wniosek złożony do programu „Kra-
szewski. Komputery dla bibliotek
2017” został rozpatrzony pozytywnie
już po raz drugi. Otrzymaliśmy dofi-
nansowanie w kwocie 12 750,00 za
które zostaną zakupione 3 komputery
stacjonarne, 4 tablety, drukarka, czyt-
niki kodów kreskowych i programy an-
tywirusowe. 

Celem programu „Kraszew-
ski. Komputery dla bibliotek 2017” jest

zapewnienie zrównoważonego do-
stępu do technologii teleinformatycz-
nych i wyrównanie szans
mieszkańców miejscowości w gmi-
nach o najniższych dochodach podat-
kowych na jednego mieszkańca
poprzez wyposażenie bibliotek w tych
gminach w nowoczesny sprzęt kom-
puterowy. 

Program „Kraszewski. Kom-
putery dla bibliotek 2017” jest piątą
edycją programu, poprzednie zrealizo-
wano w latach 2012, 2013, 2015 oraz
2016. W ramach programu można
było ubiegać się o dofinansowanie za-

kupu komputerów, oprogramowania i
komputerowych urządzeń peryferyj-
nych w jednostkowej cenie nabycia do
3 500 zł. O dofinansowanie w ramach
programu mogły ubiegać się samorzą-
dowe instytucje kultury będące samo-
dzielnymi bibliotekami publicznymi
oraz samorządowe instytucje kultury,
w skład których wchodzą wyodręb-
nione organizacyjnie biblioteki, dla któ-
rych organizatorem jest gmina
wiejska, gmina wiejsko-miejska lub
gmina miejska.  

Edyta Majewska
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Czas dla mamy i dziecka
Sobota rano, zbieramy się jak

zwykle o 10:00 w Gminnym Centrum
Kultury w Piotrkowie. Od progu sły-
chać powitania, o cześć, Domcio przy-
witaj się z Wojtusiem, ile ma to
maleństwo, jak tam – wyszły już

ząbki? Czekamy na spóźnialskich i za-
czynamy. Bawimy się kolorami, śmie-
chy i chichy wokoło. Lila chodź tu, Oli
bo pójdziemy do domu, ale i tak wia-
domo, że nie pójdą, bo u nas jest im
dobrze. Franek i Tosia z zapałem łapią
kolorowy makaron, Oliwka koniecznie
chce kręcić maszynką do mięsa i wy-
ciskać zielony sok z trawy, Olek dowie-
dział się, że jajo wcale nie jest takie
kruche jakby się wydawało i nie za-
wsze uda się je zgnieść w dłoni,
Anielka ze skupieniem maluje farbami,
Wika chowa się za mamę. 

Miły rozgardiasz, dzieci sma-
kują, doświadczają świata wszystkimi
zmysłami, nawet depcząc po gałąz-
kach świerkowych. Dzieci są szczę-
śliwe, bo mama ma dla nich czas, nie
ma taryfy ulgowej i odpoczynku, bawi
się razem ze swoja pociechą, sama
stając się dzieckiem na ten czas. Idea,
jaka nam przyświeca, to wspólne dzia-
łanie, dlatego mamy przebierają się
(na spotkaniach z kolorami nawet
ubrania mamy odpowiednio dobrane),
czołgają, malują.

Potem ogarniamy salę i za-
czyna się, no to gdzie zapisałaś do
przedszkola, a znacie jakiegoś
dobrego dentystę, Edytka a mały wę-
dzidełka nie ma za krótkiego, a umie
ktoś cerować, no nie mów, że chodzi-
łaś do tej podstawówki co ja?!, wow
Kasia jaka fryzura, Grzesiek to mój

brat, znasz? nie żartuj? a ile już tu
mieszkacie?, dach nam przecieka, nie
znacie jakiegoś fachowca? itp.

Jednym słowem poznajemy
się i to na tyle skutecznie, że po kilku
spotkaniach nawiązujemy relacje, wy-

mienimy się telefonami, odwiedzamy
w domach. Mamy, zwłaszcza nowe w
naszej gminie, szybko nawiązują
nowe znajomości. Jest to z korzyścią
zarówno dla nich samych, jak i dzieci.
Bo nasze spotkania właśnie po to są,
żeby poznawać innych, integrować
wzajemnie, dzielić doświadczeniami i

problemami, ale i wspólnie znajdywać
rozwiązania dla nich – dlatego nam
nie straszny bunt dwulatka, czy ciągłe
katary. 

Dobrych rad jest u nas sporo.

Dzielimy się tym co umiemy, dlatego
Edytka, logopeda, zawsze rozwieje
wątpliwości co do prawidłowej wy-
mowy, Ania doradzi jak uszyć su-
kienkę, Katarzyna nauczy jak robić
kluski śląskie dzieląc masę na cztery,
Ania pobawi się z nami chustą, Natalia
zadba o dekoracje, Kasia doradzi w
sprawie zdrowia psów i kotów, a nad
wszystkim czuwam ja - Ania, inicja-
torka Klubu, koordynuję i organizuję
spotkania, zbieram pomysły, a tych
jest sporo – przedstawienie teatralne
rodziców dla dzieci, wspólne szycie,
gotowanie, może spotkanie chustowe. 

Klub Mamy spotyka się raz w
miesiącu, w wybraną sobotę o godzi-
nie 10:00 w Gminnym Centrum Kul-
tury w Piotrkowie. Przeznaczony jest
dla mam i dzieci do 5 roku życia. Spot-
kanie trwa około dwóch godzin. Część
pierwsza polega na zabawie z pocie-
chami, stawiamy nacisk na rozwój
sensoryczny, czyli rozwijamy zmysły,
które w tym wieku są podstawą do
poznania świata, bazą, umożliwiającą
w przyszłości naukę szkolną i funkcjo-
nowanie w świecie. Druga część, to
swobodne rozmowy przy kawie, her-
bacie i ciastku, służące poznaniu się,
wymianie doświadczeń. Do tej pory
odbyliśmy pięć spotkań – w kolorze

białym, zielonym, żółtym, tęczowym
oraz integracyjne ognisko w stajni Gą-
siorówka w Kolonii Czerniejów.

Anna Pilch 
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Żegnaj roku szkolny! Witajcie wakacje!
Wszyscy z ulgą mogą powie-

dzieć „w końcu wakacje”, ale nie tylko
kończy się szkoła, ale kończy się rów-
nież „sezon” zajęć Gminnego Centrum
Kultury. Ten rok był bardzo bogaty, dla-

tego postanowiliśmy uczcić dotrwanie
do końca spotkaniem podsumowują-
cym prace dzieciaków, młodzieży, do-
rosłych oraz prowadzących. A
ponieważ wszelkie prezentacje i wy-
stępy stoją w kontrze do obecnej ideo-
logii GCK postanowiliśmy zrealizować
zakończenie roku z przymrużeniem
oka nadając mu tytuł „Akademia” i na-
wiązując do dawno-ustrojowych szkol-
nych akademii z goździkiem. 

W piątek 23 czerwca na na-

szej scenie zaprezentowali się uczest-
nicy cyklicznych zajęć prowadzonych
raz w tygodniu przez cały rok. Na sce-
nie zobaczyliśmy zatem dzieciaki z
zajęć Orkiestra nie-nadęta,   Wygłupki

teatralne, E-misja. Zatańczyły dla nas
dzieciaki z zajęć Tańce wygibańce, po-
opowiadały po angielsku po roku
uczęszczania na zajęcia dzieciaki z
Kliki anglika. Obejrzeliśmy pokaz przy-
gotowany przez dzieciaki chodzące na
Judo. Posłuchaliśmy pań Wierciszo-
wianek oraz zobaczyliśmy fragment
spektaklu Młodzieżowej Grupy Arty-
stycznych Poszukiwań. A po Akademii
była możliwość podziwiania prac po-
wstałych na zajęciach Wytwórnia oraz

robotów zaprogramowanych na spot-
kaniach z Robotyki. A wszystko zakoń-
czył, mimo pogody burzowej, uroczy
piknik z kolorową galaretką i owo-
cami… odetchnęliśmy..

Ale wakacje to nie jest czas
„ogórkowy” już od 3 lipca ruszają
warsztaty teatralne dla młodzieży –
Improlato, których finał, jako pokaz-
działanie teatralne, odbędzie się 15 i
16 lipca – szukajcie informacji i przy-
bywajcie zobaczyć młodzież tworzącą
świat z niczego!

Jak zazwyczaj w wakacje ru-
szamy w teren  - od 24 do 28 lipca za-
witamy do wszystkich miejscowości
gminy z warsztatami muzyczno-pla-
styczno-animacyjno-wszelakimi! Aby
czas wakacji urozmaicić dzieciakom,
które zapewne polubią temat spotkań,
a będzie nim – woda! Jak co roku po
odwiedzeniu wszystkich miejscowości
zapraszamy na kontynuacje spotkań
do GCK – od 1 do 3 sierpnia będą od-
bywały się nie tylko warsztaty doty-
czące wody, ale także spotkania z
Judo i tańcami. 

Wakacje zapowiadają
się intensywne! Szczegółowe informa-
cje będziemy publikować na FB oraz
na plakatach.
A na koniec Państwu i sobie życzymy
choć odrobimy wytchnienia w ten wa-
kacyjny czas.

Edmund Kuryluk

Dzień dziecka w Czerniejowie
W sobotę, 3 czerwca w

Szkole Podstawowej w Czerniejowie
odbył się Dzień Dziecka połączony z

Dniem Mamy i Taty. 
Społeczność szkolna rozpo-

częła spotkanie na sali gimnastycznej,

na której rodzice oraz dziadkowie
mogli obejrzeć występy dzieci ze
szkoły. Następnie na boisku szkolnym
można było pozjeżdżać na skakań-
cach, zjeść popcorn i watę cukrową
oraz pyszne ciasta przygotowane
przez mamy. 

Animatorzy przygotowali
wiele zabaw i gier dla wszystkich. Wy-
darzenie zostało zorganizowane ze
środków funduszu sołeckiego wsi
Czerniejów i Czerniejów-Kolonia, przy
wsparciu pracowników szkoły, rodzi-
ców, Radnych, Sołtysow oraz Rad So-
łeckich oraz lokalnych sponsorów -
wszystkim serdecznie dziękujemy za
zaangażowanie! 

Anna Seliga



Mobilne Centrum Kultury już do was jedzie!
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Staramy się dotrzeć z ofertą i
różnymi działaniami i wydarzeniami do
jak największej liczby odbiorców. Tak,
by mogli państwo zdecydować, co z
tego, co proponujemy państwa intere-
suje, na co chcecie do nas wrócić,
jakie wydarzenia, spotkania i warsz-
taty cieszą się największym zaintere-
sowaniem. 

Na warsztaty do GCK przyjeż-
dża sporo dzieciaków, ale właśnie!
Przyjeżdża! O tym decydują głównie
rodzicie i to oni zaangażowani są w
transport, czekanie na dziecko na ko-
rytarzu, gdy ono korzysta z zajęć itp.
Wymaga to czasu i wysiłku. Tym bar-
dziej cieszymy się, że jest państwa u
nas tyle i że darzą nas państwo sym-
patią i zaufaniem – oddając w ręce na-
szych prowadzących swoje pociechy
lub sami korzystając z naszej oferty. 

Nie zawsze rodzice mają czas
odwozić swoje dziecko na zajęcia, jest
wiele dzieciaków, które na te zajęcia
nie dojadą same… W każde ferie i wa-
kacje staramy się odwiedzić wszystkie
miejscowości w Gminie Jabłonna, by
dotrzeć właśnie do takich dzieciaków.
W tym roku w wakacje będzie podob-
nie – z końcem lipca odwiedzimy kilka
wsi, by tam poprowadzić warsztaty,
zapraszamy do śledzenia informacji! 

W tym roku rozpoczęliśmy
także nowe działanie: Mobilne Cen-
trum Kultury. Takie miejscowości jak
Chmiel, Skrzynice, Tuszów, Wierci-
szów od Piotrkowa i GCK dzieli wiele
kilometrów, zatem staramy się dotrzeć
tam z regularnymi warsztatami, by ich
mieszkańcy mogli skorzystać z różnej
kulturalno-edukacyjnej oferty „na miej-
scu”. 

Zawsze w pierwszym i trze-
cim tygodniu miesiąca nasi instrukto-
rzy i animatorzy odwiedzają remizy w
trzech miejscowościach (aktualnie są
to: Skrzynice, Chmiel, Tuszów), by
tam prowadzić dwie godziny zajęć:
animacyjno-plastyczne oraz sportowe
lub taneczne. Zajęcia są bezpłatne i
skierowane do wszystkich dzieci i
młodzieży w wieku 5- 15 lat. Przyjeż-
dżamy do państwa z naszym Mobil-
nym Centrum Kultury – przyjmijcie nas
w swoich miejscowościach serdecz-
nie, co znaczy – licznie! 
Do zobaczenia gdzieś na trasie MCK! 

Katarzyna Krzywicka



KULTURA|  Puls Gminy Jabłonna    Nr 2 (11)/2017, Lipiec 2017

27

III Turniej tańca dla par początkujacych
W niedzielę 11 czerwca w

Gimnazjum Publicznym w Jabłonnie
rozegrany został III Turniej Tańca To-
warzyskiego dla par początkujących o
Puchar Wójta Gminy Jabłonna. Orga-
nizatorem turnieju było Studio Tańca
Balans.

W Turniej wzięło udział 170
młodych tancerzy ze szkół tańca z
Lublina, Niedrzwicy Dużej, Kraśnika,
Janowa Lubelskiego. Nie zabrakło
również tancerzy ze szkół w Jabłon-
nie, Piorkowie i Czerniejowie. 

Tancerze rywalizowali w na-
stępujących grupach wiekowych: 4-5
latki, 6-7 latki, 8-9 latki, 10-11 latki,  za-
prezentowali się w tańcach: sambie,
cha-chy, jive, walcu angielskim, walcu 
wiedeńskim.

Tancerze oceniani byli przez
czteroosobową komisje sędziowską.
Z roku na rok są coraz lepiej przygo-
towani.  Po ciężkich obradach zapadła
decyzja o miejscach. Tancerze zostali
nagrodzeni wspaniałymi pucharami za
wywalczone miejsca.

Dominika Dul
Studio Tańca Balans

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dzięki wspólpracy Gminy
Jabłonna i Wydawnicta PIK Pomorza
i Kujaw, w centrum miejscowosci Jab-
łonna-Majatek stanęła tablica informa-
cyjna z mapą Gminy Jabłonna.  

Na tablicy oprócz mapy
gminy znalazły się również ogłoszenia
lokalnych podmiotów gospodarczych. 

W maju powołany został nowy
skład Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
1. Marcin Pastuszak,
2. Iwona Podsiadły,
3. Ewelina Galek-Kociuba,
4. Agnieszka Nawłatyna,
5. Tomasz Młynarski 
6. Barbara Mróz,
7. Zofia Sadowa,
8. Monika Dąbrowska.

Komisja wykonuje zadania
wynikające z ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-
lizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze
zm.) oraz innych przepisów.

Głównym zadaniem gminnej
komisji rozwiązywania problemu alko-
holowego przy Urzędzie Gminy Jab-
łonna jest pomoc w rozwiązaniu
problemów osób uzależnionych.

W ramach działań GKRPA prowa-
dzony jest punkty konsultacyjny, w któ-
rym przyjmuje psycholog oraz
terapeuta uzależnień. 

Porady udzielane są w sali
narad Urzędu Gminy Jabłonna w na-
stępujących terminach:

Psycholog – poniedziałek 
w godzinach 16.00 – 18.00.

Terapeuta uzależnień – wtorek 
w godzinach 13.00 – 15.30.

Tablica z mapą gminy



KULTURA |  Puls Gminy Jabłonna    Nr 2 (11)/2017, Lipiec 2017

28

Zapraszamy na szlak pieszo-rowerowy
Gmina Jabłonna wspólnie z

Gminą Krzczonów wytyczyła szlak

pieszo-rowerowy po Krzczonowskim
Parku Krajobrazowym. Szlak prowadzi
po terenie lasów znajdujących się w

dwóch gminach. Początek szlaku roz-
poczyna się w Chmielu Drugim i pro-

wadzi przez m.in. Rezerwat Chmiel,
Rezerwat Olszanka i kończy się w
miejscowości Olszanka na terenie

Gminy Krzczonów.
Trasa szlaku pieszo-rowero-

wego oznaczona została tablicami in-
formacyjnymi oraz tabliczkami
kierunkowymi.

Szlak pieszo-rowerowy po-
wstał w ramach projektu „Edukacja
ekologiczna w Gminie Jabłonna i Gmi-
nie Krzczonów w 2016 roku”  współfi-
nansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie.

W ramach zadania wydana
została ulotka z mapą szlaku i opisem
poszczególnych miejsc. Ulotka do-
stępna jest w Urzędzie Gminy Jab-
łonna.

Zapraszamy do korzystania
za szlaku.
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