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Wielkie sprzątanie w Chmielu
Mieszkańcy z Chmiela Pierw-

szego, Chmiela Drugiego i Chmiela-
Kolonii spotkali się na wspólnym
sprzątaniu terenu należącego do
gminy, który znajduje się obok starej
szkoły w Chmielu Pierwszym. Dzięki
tej inicjatywie rozpoczął się proces po-
rządkowania tego miejsca z przezna-
czeniem na przyszły plac zabaw oraz
boisko sportowe. 

Dziękujemy mieszkańcom za
mobilizację i przygotowanie częśći te-
renu pod inwestycję. Obecnie trwają
dalsze prace porządkowe prowadzone
przez pracowników urzędu gminy oraz
pracowników interwencyjnych. 

Nowe władze Zarządu OP Związku OSP RP w Lublinie
Wójt Gminy Jabłonna Magda-

lena Sałek wraz z Komendantem
Gminnym Druhem Bolesławem Skal-
skim wzięli udział jako delegaci w IV
Zjeździe Oddziału Powiatowgo
Związku OSP RP w Lublinie, który
odbył się w Krzczonowie. Prezesem
Oddziału Powiatowego został wybrany
druh Antoni Skrabucha a wicepreze-
sami druhowie Paweł Pikula i Miro-
sław Żydek.

Przedstawicielami wchodzą-
cymi w skład Zarządu Wojewódzkiego
zostali wybrani druhowie: Antoni Skra-
bucha, Jan Łopata i Mirosław Żydek.
Gratulujemy i życzymy sukcesów w
nowej kadencji!

Uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy Jabłonna
Podczas XXII sesji Rady

Gminy Jabłonna w dniu 13 września
2016 roku podjęte zostały następujące
uchwały: 
1. XXII/147/2016 w sprawie nadania
Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej
w Jabłonnie.
2. XXII/148/2016 w sprawie przyjęcia
do realizacji Gminnej Strategii Rozwią-
zywania Problemów Społecznych na
lata 2016 – 2023.
3. XXII/149/2016 w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych w Gminie Jabłonna.
4. XXII/150/2016 w sprawie nawiąza-
nia współpracy pomiędzy Gminą Jab-
łonną a Gromadą Teteriwską obwodu
Żytomierskiego na Ukrainie.
5. XXII/151/2016 w sprawie wyrażenia
zgody na przystąpienie przez Gminę
Jabłonna do projektu pn. „Akcelerator

e-Administracji”.
6. XXII/152/2016 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy
dzierżawy nieruchomości z dotychcza-
sowym Dzierżawcą.
7. XXII/153/2016 w sprawie udzielenia
pomocy finansowej Powiatowi Lubel-
skiemu.
8.XXII/154/2016 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2016.
9. XXII/155/2016 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej.
10. XXII/156/2016 w sprawie udziele-
nia pomocy finansowej Gminie Strzy-
żewice na realizację zadania pn.
„Przebudowa drogi gminnej nr
112486L w Żabiej Woli na odcinku od
km 0+000 do km 0+084 i od km 0+474
do km 1+000” .
11. XXII/157/2016 w sprawie przyjęcia
stanowiska Rady Gminy Jabłonna w

przedmiocie konieczności przebu-
dowy skrzyżowania drogi wojewódz-
kiej nr 836 z drogą powiatową nr
2272L w miejscowości Chmiel Drugi. 

Teksty uchwał dostępne są na
stronie internetowej Biuletynu Informa-
cji Publicznej Gminy Jabłonna
www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl w za-
kładce Prawo miejscowe/Uchwały
Rady Gminy.      
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VI Powiatowe Biegi Uliczne „Biegaj z nami”
2 października w Gminie Jab-

łonna odbyły się Powiatowe Biegi
Uliczne „Biegaj z nami” połączone z
otwarciem przebudowanej drogi Lublin
- Głusk - Skrzynice - Chmiel - Krzczo-
nów - Sobieska Wola.

Przed rozpoczęciem sporto-
wych zmagań nastąpiło uroczyste
przekazanie do użytkowania drogi po-
wiatowej, wyremontowanej dzięki
wsparciu z budżetu państwa ze środ-
ków z rządowego „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2020”. W
symbolicznym przecięciu wstęgi wzięli
udział przedstawiciele władz powiato-

wych, gminnych i lokalnych oraz za-
rządu dróg powiatowych i wykonawcy
robót. Uroczystego otwarcia drogi do-
konali: starosta lubelski Paweł Pikula,
wicestarosta Robert Wójcik, Dyrektor
Zarządu Dróg Powiatowych w Lublinie
z siedzibą w Bełżycach Janusz Wat-
ras, wójt gminy Jabłonna Magdalena
Sałek, pani Iwona Podkościelna (złota
medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w
Rio de Janeiro)  oraz sołtyski Pani
Małgorzata Danielak oraz Pani Ma-
rianna Piotrowska.

Na starcie Biegów Powiato-
wych stanęły reprezentacje uczniów

szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjal-
nych oraz drużyny samorządowców z
powiatu lubelskiego. Rywalizacja od-
bywała się w trzech kategoriach. W
pierwszej, sztafecie 6 x 800 metrów,
wzięli udział chłopcy i dziewczęta z

gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych. W drugiej, na takich samych za-
sadach, wystartowali samorządowcy,
natomiast trzecią grupę stanowiły za-
wodniczki i zawodnicy w wieku co naj-
mniej 16 lat, którzy rywalizowali w
biegu otwartym na dystansie 7 kilo-
metrów. 

W  sztafecie szkół gimnazjal-
nych w kategorii dziewcząt najlep-
szymi okazały się dziewczęta z
Gimnazjum Zespołu Szkół w Nie-
mcach, drugie miejsce zajęło Gimnaz-
jum Zespołu Placówek Oświatowych z
Ciecierzyna, a trzecie Gimnazjum Ze-
społu Szkół z Wojciechowa. W kate-
gorii chłopców zwycięstwo wywalczyła
sztafeta Gimnazjum nr 2 Zespołu
Szkół z Bychawy, pokonując chłopców
z Gimnazjum Zespołu Szkół z Wojcie-
chowa, którzy zajęli drugie miejsce.
Trzecie miejsce wywalczyła sztafeta
chłopców z Gimnazjum z Krzczonowa. 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych
najszybszą sztafetą dziewcząt oka-
załą się drużyna z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych z Niemiec, drugie
miejsce wywalczył Zespół Szkół z Beł-
życ, a trzecie miejsce zdobyła sztafeta
dziewcząt Zespołu Szkół im Ks. A.
Kwiatkowskiego z Bychawy. Wśród
chłopców, triumfatorami okazali się
uczniowie z Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 1 z Bychawy, drugie miejsce
zajęła sztafeta uczniów z „Kwiatka” z
Bychawy, a trzecie miejsce wywalczyli
chłopcy z Zespołu Szkól Techniki Rol-
niczej z Piotrowic.

Na starcie biegu sztafet sa-
morządów do rywalizacji stanęły
cztery drużyny. Niepokonaną okazała
się sztafeta Starostwa Powiatowego w
Lublinie, która wywalczyła pierwsze
miejsce. Srebrne medale zdobyli pra-
cownicy Urzędu Gminy Głusk, a brą-
zowe sztafeta Urzędu Gminy Niemce.
W biegu sztafet samorządowców, do
rywalizacji stanęła również drużyna
pracowników Urzędu Gminy Jabłonna,
która zajęła czwarte miejsce.

Największym wyzwaniem
okazał się bieg główny, w którym
trzeba było pokonać trasę o długości
7 km.  Do rywalizacji zgłosiło się łącz-
nie 30 osób, w tym 5 kobiet i 25 męż-
czyzn.  Pierwsza na mecie zgłosiła się
Karolina Korzeniowska, tuż za nią
Kornelia Machnikowska, a trzecia na
metę  dobiegła Magdalena Granos.  Z
pośród licznej grupy mężczyzn, na
najwyższym podium stanął Artur Kern,
tuż za nim Dariusz Kuzdra wyprzedza-
jąc Rafała Buczaka, który zdobył trze-
cie miejsce. 
Wszystkim uczestnikom serdecznie
dziękujemy za przybycie oraz zapra-
szamy już za rok na kolejne biegi. 
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Fotorelacja z Dożynek Gminnych w Wierciszowie

Delegacje KGW z wieńcami dożynkowymi

Obrzęd dożynkowy Poświęcenie wieńców dożynkowych

Wręczenie odznaczeń „Zasłużony dla Rolnictwa”

Korowód dożynkowy

Dziecięca Grupa Taneczna

Turniej Sołectw Koncert zespołu Zachata

Występ zespołu Jabłoneczki Koncert zespołu Effect
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Sukcesy na Dożynkach Powiatowych i Wojewódzkich w Radawcu
Tegoroczne Dożynki Powia-

towe i Wojewódzkie w Radawcu oka-
zały się być szczególnie udane dla
mieszkańców Gminy Jabłonna. Na-
grody w kategoriach Najpiękniejszy
Wieniec Dożynkowy, Rolnik Lubelsz-
czyzny, Najpiękniejszy Ogród Powiatu
Lubelskiego przyznane zostały miesz-
kańcom Gminy Jabłonna!

W konkursie na Najpiękniej-
szy Wieniec Dożynkowy Powiatu Lu-
belskiego Gminę Jabłonna
reprezentowały:
- w kategorii wieniec tradycyjny - wie-
niec Koła Gospodyń Wiejskich w Piotr-
kowie Pierwszym,
- w kategorii wieniec współczesny -
wieniec Koła Gospodyń Wiejskich w
Wierciszowie.

Komisja Konkursowa ocenia-
jaca wieńce z całego Powiatu Lubel-
skiego przyznała III miejsce w
kategorii wieniec współczesny Koła
Gospodyń Wiejskich w Wierciszowie.
Wieniec ten reprezentował Powiat Lu-
belski w Wojewódzkim Konkursie
Wieńców Dożynkowych.

Podczas Dożynek w Ra-
dawcu rozstrzygnięty został również
konkurs na Najpiękniejszą Posesję
Powiatu Lubelskiego. W kategorii "Za-
groda wiejska" III miejsce zdobyła
Pani Aleksandra Zonik z Wierciszowa,
natomiast w kategorii "Posesja" II
miejsce otrzymali Państwo Iwona i An-
drzej Paszko z Jabłonny Drugiej.

Marszałek Województwa Lu-
belskiego Sławomir Sosnowski przy-
znał odznaczenia i dyplomy dla
najbardziej zasłużonych rolników z
województwa lubelskiego. Wśród na-
grodzonych znalazł się Łukasz Kocha-
niec z Chmiela.

Wszystkim nagrodzonym gra-
tulujemy!

Marcin Pastuszak
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Uczeń z pasją
Pływanie to prawdziwa szkoła

charakteru. Uczeń przebywa w base-
nie, pływa od ściany do ściany i jest
sam ze swoimi myślami.

Mateusz Deruś - uczeń klasy
drugiej Gimnazjum Publicznego w
Jabłonnie uwielbia pływać. Przygodę
z wodą zaczął w trzeciej klasie szkoły
podstawowej, kiedy to mama zapisała
go na zajęcia pływania z powodu
wady kręgosłupa. Kiedy miał 12 lat,
pojawiła się możliwość trenowania.
Dołączył do zawodników Klubu Spor-
towego „Olimpia” i jest w nim do dzisiaj
(jest to jeden z większych klubów
sportowych w Lublinie).

Mateusz jeździ na treningi do
Lublina codziennie od poniedziałku do
soboty, a nawet czasami 2 razy dzien-
nie - rano jeszcze przed zajęciami
szkolnymi i wieczorem. Poświęcenie
opłaca się. Chłopak może pochwalić

się wieloma sukcesami na swoim kon-
cie m.in.: II miejsce w Powiatowej
Gimnazjadzie na dystansie 50m sty-
lem dowolnym, IV miejsce na dystan-
sie 100 m stylem motylkowym w
zawodach o Laur Lubelskiego Ko-
ziołka, II miejsce w Ogólnopolskich
Zawodach Pływackich o Puchar Po-
łańca(udział w sztafecie).

Trening pływaka jest bardzo
mozolny i monotonny. Potrzeba
olbrzymiej determinacji i konsekwen-
cji, by dzień po dniu pokonywać ko-
lejne kilometry, dlatego życzymy
Mateuszowi wytrwałości w dążeniu do
celu. Mamy nadzieję, że w naszej
szkole dorasta przyszły olimpijski me-
dalista.

Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!

Kochaniec Elżbieta

„Przedszkole moich marzeń” - uroczyste podsumowanie projektu
1 września na przedszkola-

ków z oddziału przedszkolnego Szkoły
Podstawowej w Tuszowie czekała
miła niespodzianka.

Po oficjalnym rozpoczęciu
roku szkolnego nasze maluszki razem
z panią dyrektor uroczyście przecięły
wstęgę i z wielką radością wbiegły do
nowo wyremontowanego oddziału
przedszkolnego. Dzięki realizacji pro-
jektu grantowego sfinansowanego
przez Fundację Lotto "Milion Marzeń"
udało się zakupić nowe mebelki do ką-
cików zabaw i półeczki na przybory, a
dzięki hojności i zaangażowaniu rodzi-
ców, nauczycieli i wolontariuszy zaku-
piliśmy farbę i pomalowaliśmy całą
salę. 

Ponadto z budżetu szkoły za-
kupiliśmy nowy dywan i zestaw mebli
z kolekcji bajkowej oraz nowe za-
bawki. Wszystko prezentuje się bar-
dzo ładnie, a w sali jest wesoło,
radośnie i kolorowo.

Następnie maluchy wraz z ro-
dzicami wzięły udział w grach i zaba-
wach integracyjnych. Ciesząc się
nowym wnętrzem, w atmosferze
dobrej zabawy, uśmiechu i radości
rozpoczęli nowy rok szkolny w przed-
szkolu swoich marzeń.

Wszystkim, którzy przyczynili
się do realizacji tego projektu skła-
damy serdeczne podziękowania. 

E. Kopyść
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Finał Olimpiady Ekologicznej
10 października w Gminnym

Centrum Kultury w Piotrkowie odbył
się finał Olimpiady ekologicznej dla
uczniów szkół podstawowych i gim-
nazjalnych z terenu gmin Jabłonna i
Krzczonów. 

Konkurs przebiegał w dwóch
etapach. Etap pierwszy, eliminacje
szkolne, odbyły się dnia 6 paździer-
nika 2016 r., uczniowie ze szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych  pisali test
wiedzy z zakresu ekologii i ochrony
środowiska. Poziom eliminacji szkol-
nych był wysoki, a uczniowie wykazali
się bardzo dużą wiedzą z zakresu
ekologii.  Do finału konkursu zakwali-
fikowało się po 3 najlepszych uczniów
z każdej ze szkół.

W etapie gminnym 10 paź-
dziernika br. 28 uczniów rozwiązywało
test wiedzy z zakresu biologii, chemii,
geografii oraz ekologii. Z związku z
wyrównanym poziomem i taką samą
liczbą zdobytych punktów, wśród naj-
lepszych uczniów przeprowadzona
została dogrywka, która pozwoliła wy-
łonić  zwycięzców.

Ostatecznie laureaci kon-
kursu zostali:
w kategorii klas IV-VI szkoły podsta-
wowej:
Daniel Salasa – szkoła podstawowa w
Jabłonnie,

Bartłomiej Ziętek – szkoła podsta-
wowa w Piotrkowie,
Klaudia Klimek - szkoła podstawowa
w Jabłonnie,
w kategorii klas I-III szkół  gimnaz-
jalnych:

Kacper Wilkołazki – gimnazjum pub-
liczne w Jabłonnie,
Izabela Zaborek - gimnazjum pub-
liczne w Piotrkowie,
Mateusz Deruś –gimnazjum publiczne
w Jabłonnie.

Na zakończenie finału Olim-
piady Pan Marcin Pastuszak Z-ca
Wójta Gminy Jabłonna dokonał wrę-
czenia dyplomów i nagród rzeczowych
laureatom konkursu. Ponadto w na-
grodę wszyscy uczniowie, którzy za-

kwalifikowali się do finału gminnego
Olimpiady wyjadą 13 października na
wycieczkę do Roztoczańskiego Parku
Narodowego.

Olimpiada zyskała wielu sym-
patyków w gronie uczniów i młodzieży
szkolnej, a realizacja projektu pt. „Edu-
kacja ekologiczna w Gminie Jabłonna
i Gminie Krzczonów w 2016 r.” przy-
czyniła się do podniesienia świadomo-
ści ekologicznej dzieci i młodzieży, a
także kształtowania pozytywnych
postaw i nawyków dbania o środowi-
sko naturalne.

Mamy nadzieję, że poprzez
aktywny udział w realizowanym pro-
jekcie dzieci i młodzież nabyły również
wiedzę na temat walorów przyrodni-
czych obszarów znajdujących się na
terenie gminy Jabłonna i Krzczonów.
Podobne działania i inicjatywy zwią-
zane z szeroko rozumianą edukacją
ekologiczną  będziemy podejmować w
kolejnych latach.

Projekt  „Edukacja ekolo-
giczna w Gminie Jabłonna i Gminie
Krzczonów w 2016 r.” jest współfian-

sowany ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Lublinie.

Agnieszka Wójtowicz

Gimnazjum Publiczne w Piotr-
kowie we współpracy z Fundacją Ty-
siąca Kroków przystąpiło do realizacji
projektu „Aktywni na rzecz tolerancji”.
Głównym celem działania jest wzmoc-
nienie aktywności obywatelskiej na
rzecz tolerancji i przeciwdziałania dys-
kryminacji w społeczności lokalnej. 
Z Gimnazjum Publicznego w Piotrko-

wie w projekcie bierze udział 15
uczniów.

W ramach projektu zostaną
przeprowadzone następujące działa-
nia:
- warsztaty dla młodzieży,
- konkurs plastyczny na plakat anty-
dyskryminacyjny (dla uczniów biorą-
cych udział w projekcie),

- realizacja inicjatywy lokalnej na rzecz
tolerancji i przeciwdziałania dyskrymi-
nacji,
- dzień tolerancji,
- konferencja promująca zrealizowane
przez młodzież inicjatywy.

Projekt dofinansowany ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich.

Aktywni na rzecz tolerancji



EDUKACJA  |  Puls Gminy Jabłonna     Nr 4 (8)/2016, SListopad 2016

9

Wyprawa laureatów Olimpiady Ekologicznej do Zwierzyńca 
Dzięki wsparciu finansowemu

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie oraz Gminy Jabłonna i
Krzczonów zrealizowano projekt „Edu-
kacja ekologiczna w Gminie Jabłonna
i Krzczonów w 2016”. Zwieńczeniem
projektu był zorganizowany dnia 13
października br. wyjazd 29 uczniów ze
szkół podstawowych i gimnazjalnych z
terenu gmin Jabłonna i Krzczonów do
Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Zwiedzanie parku uczniowie
rozpoczęli od Ośrodka Edukacyjno-
Muzealnego RPN zlokalizowanego w
Zwierzyńcu - jednym z najpiękniej-
szych polskich miasteczek, którego
natura otoczyła wspaniałymi lasami
jodłowo-bukowymi. Stąd młodzież wy-
ruszyła najpopularniejszą ścieżką dy-
daktyczną na Bukową Górę Podczas
spaceru uczestnicy wycieczki podzi-
wiali wspaniałe drzewostany sosnowe,
jodłowe i bukowe. 

Po dotarciu na szczyt góry
można było zobaczyć imponujący kraj-

obraz Roztocza Środkowego.  Wy-
prawa zakończyła się przy stawach
Echo położonych w płaskiej, rozległej
dolinie, wśród lasów, u stóp wydmy.
Stawy Echo stanowią atrakcję Zwie-
rzyńca zarówno pod względem krajob-
razowym jak i rekreacyjnym. 

Ważnym etapem zwiedzania
Zwierzyńca była wizyta na cmentarzu
wojennym we wsi Sochy gdzie 1
czerwca 1943 r. niemieckie wojska
wymordowały ok. 200 osób.  Z relacji

żyjących świadków wynika, iż ocalał
jedynie jeden dom, reszta została spa-
lona lub zburzona a ocaleli miesz-
kańcy do czasu odbudowy wioski
musieli mieszkać w piwnicach i czę-
ściach zabudowań gospodarczych.

Kolejnym punktem wycieczki
było zwiedzanie barokowego kościoła
"Na Wyspie" z 1947 roku, p.w. św.
Jana Nepomucena oraz zespołu bu-
dynków Zarządu Ordynacji Zamojskiej
z pierwszej połowy XIX wieku, w której
obecnie mieści się Zespół Szkół.

Na zakończenie wycieczki

uczniowie zwiedzili Ośrodek Eduka-
cyjno-Muzealny RPN, w którym zapo-
znali się z jego historią oraz bogatą
florą i fauną. Następnie zobaczyli wy-

stawę W krainie jodły, buka i tarpana
wystawę prezentowaną w Ośrodku
Edukacyjno-Muzealnym. Wystawa
składała się z 11 dioram prezentują-
cych 17 środowisk. Ten niepowta-
rzalny, multimedialny spektakl,
wzbogacony odpowiednią scenogra-
fią, światłem i dźwiękiem zabrał
uczestników wycieczki w swoistą wy-
prawę w świat przyrody Parku i Roz-
tocza.

Zwieńczeniem całodniowej
wycieczki po Zwierzyńcu było wspólne
ognisko z kiełbaskami, podczas któ-
rego uczniowie mogli porozmawiać o
swoich wrażeniach ze zwiedzania
Zwierzyńca i słuszności stwierdzenia,
że jest on niewątpliwą „Perłą Rozto-
cza”. 

Agnieszka Wójtowicz

W dniach 19.09 – 23.09.2016
r. Szkoła Podstawowa w Tuszowie go-
ściła studentów AIESEC – Marka z Fi-
lipin i Lilit z Armenii. 

Przez tydzień prowadzili oni
warsztaty w języku angielskim dla
wszystkich uczniów szkoły. Każda
klasa spędziła 2 lub 3 godziny, podró-
żując po Filipinach i Armenii. Ucznio-
wie mieli okazję dowiedzieć się, jakie
zwyczaje panują w tych krajach, nau-
czyć się kilku słów w danym języku
czy zadać własne pytania. Na zaję-
ciach można było nawet potańczyć

czy zagrać w tradycyjne filipińskie czy
armeńskie gry.

Uczniowie spędzili miło czas,
ucząc się korzystania z wiedzy i zna-
jomości języka angielskiego, ponie-
waż zajęcia były prowadzone tylko po
angielsku.

Goście z Filipin i Armenii w Szkole w Tuszowie
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Spotkanie międzynarodowe na Litwie
W dniach 3-7 października

2016 r.  w Możejkach na Litwie odbyło
się spotkanie koordynatorów i nauczy-
cieli uczestniczących w projekcie
„Let’s make music on in the clas-
sroom”. Gimnazjum Publiczne w Jab-

łonnie reprezentowały panie Wiesława
Herecka  oraz Małgorzata Zdroj-
kowska. 

Celem spotkania była ewalua-

cja dotychczasowych działań oraz na-
kreślenie planu pracy na nowy rok
szkolny. Podczas pobytu w szkole w
Możejkach nauczyciele z każdego
kraju prowadzili lekcje z wykorzysta-
niem metod muzycznych, w tym ele-

mentów rytmiki. Mieliśmy okazję
obserwować takie lekcje jak geografia,
przyroda, język łotewski, matematyka,
język angielski oraz sztuka. 

Wszystkie lekcje były bardzo
profesjonalnie przygotowane i zawie-
rały interesujące elementy rytmiczne i
muzyczne wzbogacające lekcję i
wzbudzające duże zainteresowanie
uczniów. Wiele ciekawych pomysłów
dostarczyły nam również warsztaty
poprowadzone przez panią Jolantę
Raisutiene, dotyczące wykorzystania
elementów rytmicznych w procesie
nauczania. 

Podczas pobytu w Możejkach
poznawaliśmy folklor i muzykę li-
tewską podczas wieczoru tanecznego
z towarzyszeniem zespołu „Alksana”.
Duże wrażenie zrobiły na nas zabytki
Wilna, zwłaszcza piękne zabytkowe
kościoły, Ostra Brama i Wzgórze Gie-
dymina. Mieliśmy okazję poznać bo-
gatą historię Litwy zwiedzając zamek
w Trokach oraz Wzgórze Krzyży z wie-
loma polskimi akcentami. Wyjazd na
Litwę pozostawił wiele miłych i nieza-
pomnianych doznań.

Małgorzata Zdrojkowska

Na multikulturowym szlaku
23 września 2016 r. uczniowie

Szkoły Podstawowej w Skrzynicach
wyruszyli na wycieczkę po Lubelsz-
czyźnie zorganizowaną we współ-
pracy ze stowarzyszeniem Homo
Faber. Celem wycieczki było zapozna-
nie uczniów z bogactwem kulturowym
regionu. 

Na szlaku wędrówki znalazły
się nadbużańskie Sławatycze, Stu-
dzianka oraz Kock. Dzieci poznawały
historię, religie oraz tradycje mniejszo-
ści narodowych i etnicznych zamiesz-

kujących dawną Rzeczpospolitą:
Ukraińców, Tatarów i Żydów. Wy-
cieczka była fantastyczna i bardzo
kształcąca. Dzieciaki  ochoczo śpie-
wały ukraińską piosenkę o dziadku
szukającym kaliny, odkrywały napisy
na nagrobkach tatarskich na cmenta-
rzu w Studziance, wykonywały żydow-
skiego chanukowego drejdela oraz
dzieliły się chałką z solą w święto sza-
basu. 

Dzięki ciekawie prowadzonym
zajęciom warsztatowym uczniowie

Szkoły Podstawowej w Skrzynicach
wzbogacili swoją wiedzę historyczną o
znanych i zasłużonych mieszkańcach
Lubelszczyzny tatarskiego, ukraiń-
skiego i żydowskiego pochodzenia,
którzy ramię w ramię z Polakami sta-
wali  w XIX wieku do walk o wolną Oj-
czyznę w oddziałach napoleońskich,
wojsku Księstwa Warszawskiego oraz
w powstaniach narodowych 1830 i
1863 roku.  

Ogromną atrakcją wycieczki
były warsztaty śpiewania otwartym
głosem nad samym Bugiem, strzela-
nie z łuku pod kierunkiem Tatarów z lo-
kalnej grupy rekonstrukcyjnej oraz gra
terenowa w Kocku. Na zakończenie
wycieczki dzieciaki otrzymały pamiątki
od grupy prowadzącej wycieczkę ze
stowarzyszenia Homo Faber. 

Efektem wycieczki była wy-
stawa prac uczniowskich Impresje z
wycieczki szkolnej zorganizowana w
budynku szkolnym.

Teresa Wrześniewska
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Planetarium w Szkole Podstawowej w Czerniejowie
Dlaczego świeci Słońce i do

czego można je wykorzystać? Jak
zmieniają się pory dnia i roku? Co
dzieje się na niebie? Jak „poruszają
się” gwiazdy i inne ciała niebieskie po
orbicie nieba? Na te i inne nurtujące
pytania odpowiadał seans „Wędrówki
po nocnym niebie” prezentowany
przez planetarium, które 30 września
odwiedziło Szkołę Podstawową 
w Czerniejowie.

Dzięki zastosowanym tu no-
woczesnym technologiom multime-
dialnym przedstawiał on zjawiska
astronomiczne, które można zaobser-
wować codziennie; pokazujący ak-
tualne niebo, które nie wszędzie
wygląda tak samo... 

Była to opowieść o tym, co z
okolic Czerniejowa, z afrykańskiej
dżungli i na antypodach możemy zo-
baczyć w ciągu jednej nocy. Jak
wschodzą i zachodzą Słońce i
gwiazdy, jakie gwiazdozbiory i planety
są widoczne na niebie. Planetarium
odtwarzało ruch sfery niebieskiej w
różnych częściach świata. Planety
Ziemi najbliższe: Spieczony Słońcem
Merkury z powierzchnią pokrytą krate-

rami, najgorętsza z planet – Wenus,
osłonięta woalką gęstej atmosfery,
wreszcie krwawy Mars, którego czer-
wonawa barwa pochodzi od bogatych

w tlenki żelaza skał, to główni bohate-
rowie seansu. Dzięki sondom kos-
micznym obejrzeliśmy zadziwiające
zdjęcia i komputerowe animacje lotu
nad ich powierzchniami.

Seans był ciekawym przeży-
ciem, lekcją wiedzy o gwiazdach, pla-
netach i Wszechświecie. Pod okrągłą

kopułą namiotu w połączeniu z ciem-
nym wnętrzem stworzono wrażenie
bezpośredniego patrzenia w niebo, a
efekty wizualne i dźwiękowe dodat-

kowo potęgowały przeżycia dzieci i
rozbudziły zainteresowanie astrono-
mią. Był fascynującą podróżą w czasie
i przestrzeni, której wszyscy uczest-
nicy długo nie zapomną.

Agata Grzesiak

Dzień 
Edukacji Narodowej 

w Szkole  
w Czerniejowie

Dnia 13 października 2016, w
naszej szkole odbyła się uroczysta
akademia z okazji Dnia Edukacji Na-
rodowej. Uczniowie kl. V i VI pod kie-
runkiem pani Urszuli Oberdy
przygotowali część artystyczną, na
którą składały się deklamacje, skecze,
pieśni w wykonaniu chóru naszej
szkoły. 

W drugiej części uroczystości
uczniowie wystąpili w przebraniu zna-
nych artystów i zaśpiewali ich prze-
boje. Wszyscy mieli wrażenie, że
gościmy na żywo znanych piosenka-
rzy. Uczniowie wykazali się niezwykłą
inwencją i pokazali zebranym swoje
talenty. 

Na koniec zostały złożone ży-
czenia nauczycielom i wszystkim po-
zostałym pracownikom szkoły oraz
wręczono im wykonane własnoręcznie
przez dzieci laurki.

Urszula Oberda

Czytamy Sienkiewicza
Rok 2016 jest rokiem Henryka

Sienkiewicza, ustanowionym przez
Sejm i Senat w związku ze 170. rocz-
nicą urodzin i 100. rocznicą śmierci pi-
sarza.

W sobotę 3 września po raz
piąty odbyło się Narodowe Czytanie.
Tym razem prezentowano „Quo
vadis”. Treść tej książki  można było
usłyszeć w całym kraju w kilkuset
miejscowościach – na ulicach, w par-
kach, na placach, w szkołach, bibliote-
kach, domach kultury, a także za

granicą między innymi: w Australii,
Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, USA,
Niemczech, Holandii.

Pan Prezydent Andrzej Duda
wraz z małżonką rozpoczęli i zakoń-
czyli Narodowe Czytanie w Ogrodzie
Saskim w Warszawie.

Szkoła Podstawowa w Czer-
niejowie również przyłączyła się do tej
akcji. Zostało zorganizowane spotka-
nie dla uczniów pod hasłem: „Czytamy
Sienkiewicza”. Było to już kolejne
spotkanie z tego cyklu. Tym razem
dzieci obejrzały prezentację o życiu i
twórczości polskiego noblisty, a na-
stępnie zostały odczytane obszerne
fragmenty powieści „W pustyni i w
puszczy”, a także noweli „Janko Mu-
zykant”. 

Mamy nadzieję, że uczniowie
sięgną do  lektur Henryka Sienkiewi-
cza w jesienne wieczory, a może za-
chęcą do wspólnego czytania swoich
rodziców?

Urszula Oberda
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Warsztaty językowe w Szkole Podstawowej w Skrzynicach
Rok szkolny 2016/2017 został

ogłoszony przez Minister Edukacji Na-
rodowej Annę Zalewską Rokiem Wo-
lontariatu. 

Ideę wolontariatu popularyzu-
jemy  w Szkole Podstawowej w Skrzy-
nicach od wielu lat. Nasza szkoła
ściśle współpracuje z wieloma funda-
cjami i stowarzyszeniami o charakte-
rze wolontariackim, m.in. z
Projektorem- Wolontariatem Studen-
ckim, AIESEC czy Homo Faber. Regu-
larnie od kilku lat odbywają się w
szkole zajęcia warsztatowe dla

uczniów. Są to: półkolonie językowe,
warsztaty multikulturowe,  zajęcia dla
młodych chemików i fizyków, zajęcia z
udzielania pierwszej pomocy przed-
medycznej.

W dniach od 5 do 9 września
w naszej szkole odbywały się warsz-
taty multikulturowe w języku angiel-
skim, przeznaczone dla uczniów klas
VI-III. Prowadzącymi zajęcia z dziećmi
były studentki-wolontariuszki z Projek-
tora-wolontariat studencki. Panie przy-
były z Albanii i Gruzji. Otwartość i
kontaktowość wolontariuszek od razu

spodobała się uczniom. W atmosferze
zabawy dzieci poznawały walory tury-
styczne Albanii oraz Gruzji, prze-
piękne tradycje obu krajów oraz
energetyczną muzykę ludową.

Dzięki takim zajęciom dzieci
nie tylko szlifują swoje umiejętności w
zakresie używania języka obcego, ale
też nawiązują nowe kontakty i wzbo-
gacają swoją wiedzę o innych krajach
świata, poznają piękno wielu kultur
oraz uczą się szeroko pojętej tolerancji.

Teresa Wrześniewska

KidSpeak w Piotrkowie
W dniach od 12 do 16 wrześ-

nia 2016r. w Zespole Szkół w Piotrko-
wie realizowany był anglojęzyczny
projekt edukacyjny KidSpeak. Projek-
towi patronuje  międzynarodowa orga-
nizacja AIESEC, skupiająca młodych
ludzi z całego świata. Celem AIESEC
jest szerzenie międzykulturowości
oraz wzajemnej współpracy między
krajami poprzez program wymiany
studentów, którzy odbywają praktyki
zagraniczne między innymi w szko-
łach. 

W naszej placówce gościła
przez tydzień pani Ksenia Zorina, po-
chodząca z Rosji. Studentka prowa-
dziła zajęcia w języku angielskim, tak
więc uczniowie mieli okazję wykorzys-
tać  swoją znajomość języka angiel-
skiego w praktyce. Ksenia przywiozła
ze sobą wiele interesujących przed-
miotów tj. strój ludowy, monety, flagę,
przykłady rękodzieła rosyjskiego,
które  przybliżyły dzieciom specyfikę
wschodniej kultury. Szczególne zain-

teresowanie wśród uczniów wzbudziła
prezentacja multimedialna o Rosji,
która ukazywała ciekawe i nie zawsze
znane fakty o tym kraju. 

Młodsze dzieci chętnie brały
udział w zabawach tanecznych przy-
gotowanych przez studentkę, nato-
miast  starsi uczniowie próbowali
swoich sił w quizach językowych oraz

w konkursie wiedzy o naszym
wschodnim sąsiedzie. Projekt Kid-
Speak dostarczył uczniom naszej
szkoły wielu niezapomnianych wra-
żeń, a co najważniejsze rozwinął ich
kompetencje językowe.

Jolanta Ułanowska-Nucia

20 września 2016 r. uczniowie
z klas IV-VI wzięli udział w Festiwalu
Nauki. Naukowcy z Uniwersytetu
Przyrodniczego przygotowali prezen-
tacje multimedialne na temat grzybów
i kleszczy.

Dzieci obserwowały, jak wy-
glądają i rozwijają się grzyby w pró-
bówkach, jakie schorzenia powodują
na ciele ludzi i zwierząt.

Następnie zdobyły wiedzę na
temat ,,czarnych wampirów'' wysysa-
jących krew i przenoszących groźne
choroby. Dziś już wiedzą, gdzie wystę-
pują kleszcze, jak ich unikać, co robić,

gdy zaatakują.
Oprócz tych informacji ucznio-

wie otrzymali od wykładowców mnó-
stwo prezentów: słodycze,
odblaskowe misie, naklejki, koloro-
wanki i kredki. W długie jesienne i zi-
mowe wieczory będą mogli kolorować
zwierzaki, jak również dbać o to, by ich
domowi milusińscy jak również bliscy
byli zdrowi.

Agnieszka Brzozowska

Uczniowie z Tuszowa na XIII Lubelskim Festiwalu Nauki
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WmtDay - VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Stanisława Konarskiego w
Jabłonnie już po raz drugi dołączyli do

międzynarodowej społeczności, która
30 września świętowała VI Światowy
Dzień Tabliczki Mnożenia.

Celem akcji było propagowa-
nie zabawowej formy nauczania-ucze-
nia się matematyki. Uczniowie mogli
nadrobić „tabliczkowe” zaległości po
wakacjach, a dorośli dać przykład
dzieciom – pokazując swoją znajo-
mość mnożenia. Wiedza sprawdzana
była w niecodzienny sposób – pod-
czas krótkich egzaminów z tabliczki
mnożenia. Kto zdał, otrzymywał certy-
fikat. Hasło przewodnie akcji brzmiało:
„Młodzi sprawdzają, czy starsi tab-
liczkę mnożenia znają”, dlatego
uczniowie egzaminowali nie tylko
uczniów, ale Patrol Egzaminacyjny
sprawdzał znajomość tabliczki mnoże-
nia także wśród nauczycieli, rodziców
i innych pracowników szkoły.

Maria Fedor

Narodowe Czytanie "Quo Vadis" w Tuszowie 

Z okazji ogólnopolskiej akcji
Narodowego Czytania „Quo Vadis” w
Szkole Postawowej w Tuszowie zor-
ganizowaliśmy nasze "Szkolne Czyta-
nie". W czasie uroczystego apelu
przygotowanego przez panie H. Bąk i

p. A. Brzozowską
uczniowie dowiedzieli
się czym jest Naro-
dowe Czytanie. Po-
nadto najważniejsze
informacje o akcji
pani bibliotekarka za-
mieściła na gazetce
dostępnej dla
uczniów i rodziców. 
Na początku spotka-
nia nauczycielka ję-
zyka polskiego

pokrótce streściła "Quo Vadis" Hen-
ryka Sienkiewicza, a następnie przy-
stąpiliśmy do wspólnego czytania.
Wybrane fragmenty czytali uczniowie,
nauczyciele, dyrekcja.

Niewątpliwie jest to trudna

lektura, dlatego też uczniowie zostali
zaproszeni do udziału w konkursie
plastycznym, w którym mieli za zada-
nie namalować wysłuchane sceny.
Jesteśmy przekonani, że taka forma
utrwalenia przeczytanych fragmentów
zaciekawi uczniów i pozostanie na
długo w ich pamięci.

Akcja organizowana jest
przez Prezydenta RP od 2012 roku.
Po "Panu Tadeuszu", dziełach Fredry,
"Trylogii" i "Lalce", w tym roku do czy-
tania wybrana została lektura "QUO
VADIS" Henryka Sienkiewicza.

Cieszymy się, że wzięliśmy
udziału w tej ciekawej akcji i mogliśmy
w ten sposób promować czytelnictwo.

Agnieszka Nawłatyna

Uczniowie Gimnazjum w Piotrkowie nie odpoczywają
23 września 2016 roku razem

z naszymi kolegami i nauczycielami
wybraliśmy się autokarem na południe
Polski, aby odwiedzić największy park
rozrywki w kraju - Energylandię w Za-
torze. Podróż trwała ponad 6 godzin,
jednak bardzo szybko nam one upły-
nęły. Gdy dojechaliśmy do Energylan-
dii, otrzymaliśmy cenne wskazówki o
danych obiektach, bilety wstępnu i
mapki informacyjne o atrakcjach, z
których mogliśmy skorzystać. Po prze-
kroczeniu bramy do parku rozrywki,
dostrzegliśmy że został on już udeko-
rowany na zbliżające się święto Hallo-
wen. Podczas spaceru można było

dostrzec wielkie pająki, pajęczyny,
uśmiechnięte dynie oraz inne, równie
zaskakujące dekoracje.

Z mapek wyczytaliśmy, że
Energylandia podzielona jest na trzy
strefy: ekstremalną, familijną i dzie-
cięcą. Odważni od razu pobiegli w
stronę arcytrudnych urządzeń, jakimi
był Rollercoaster bądź Formuła 1.
Mniej odważni udali się do strefy fami-
lijnej, żeby skorzystać z bezpieczniej-
szych rozrywek, takich jak „Energuś”.

Osoby lubiące zabawy wodne
udały się w kierunku rwącej rzeki lub
spływu pontonem. Na zmęczonych at-
rakcjami czekały pyszne frytki i na-

poje, którymi mogliśmy zaspokoić głód
przed opuszczeniem tego cudownego
miasteczka. Po spędzeniu kilku fanta-
stycznych godzin w Energylandii, wy-
kończeni, ale uśmiechnięci,
wyruszyliśmy w drogę powrotną do
Piotrkowa. 

Wszyscy zgodnie uważamy,
że ta wycieczka była najlepszą spoś-
ród tych w naszym życiu! Z niecierpli-
wością czekamy na kolejną wyprawę
w to miejsce.

Patrycja Stachyra
Uczennica kl.III
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Nowowyremontowany korytarz w szkole w Jabłonnie
Minęły wakacje. Uczniowie

wypoczywali, a w tym czasie w szkole
trwały remonty. W Zespole Szkół w
Jabłonnie wykonano nową instalację
odgromową oraz odnowiona została
część korytarza na piętrze. 

Potrzebne środki finansowe
zapewniła Gmina oraz mieszkańcy
Jabłonny przekazując w 2015 r. na ten
cel środki z funduszów sołeckich. Z
pomocą przyszli również rodzice, któ-
rzy w czynie społecznym zdjęli starą
nawierzchnię z podłogi korytarza i
zdrapali farbę ze ścian. Resztą zajęli
się  fachowcy.

Jasny, większy korytarz cie-
szy oczy i pozwala na lepszy wypo-
czynek w czasie przerw.  Społeczność
szkolna dziękuje wszystkim, którzy
przyczynili się do tego remontu: wła-
dzom Gminy, mieszkańcom z po-
szczególnych sołectw, którzy wsparli
nasz wniosek na zebraniach sołeckich
oraz rodzicom. 

Przed nami plan remontu dru-
giej części górnego korytarza i klatki
schodowej. Większe wyzwanie, bo to
ściany z lat 30-tych ubiegłego wieku.
Gromadzimy fundusze. Nie zawiedli
mieszkańcy Jabłonny. W czasie
wrześniowych zebrań sołeckich zde-

cydowali przeznaczyć część swoich
funduszy na dalsze prace remontowe
w szkole. Na ręce Sołtysów składamy
słowa podziękowania.                                                                                                                                        

Jolanta Fidut

Inwestujemy w poprawę bazy dydaktycznej

Od września  przygotowane,
odświeżone szkoły czekają na dzieci i
młodzież. Wójt Gminy Jabłonna wraz
z Panem Bogdanem Wałachowskim -
Przewodniczącym Komisji Kultury,
Oświaty i Sportu oraz Panią Ewą Maj
- Dyrektorem Zespołu Administracyj-
nego Szkół odwiedzili je wszystkie,

aby sprawdzić ich przygotowanie
przed początkiem roku szkolnego - w
wielu szkołach zaszły spore zmiany.

W zespole Szkół w Piotrkowie
mamy nowy monitoring, który swoim
zasięgiem obejmuje cały teren wokół,
w tym plac zabaw oraz boisko Orlik,
została również wymieniona instalacja

oświetleniowa na terenie całęj szkoły.
Projekt otrzymał dofinansowanie
przez ZUS w wysokości 80% wartości
inwestycji tj. 108928,40zł. Poza po-
prawą warunków pracy wzrokowej
dzięki tej inwestycji, poprawie uległa
również estetyka pomieszczeń, zos-
tały one pomalowane, odświeżone
m.in. sala sportowa oraz klasy
szkolne.  Został równeż odnowiony
budynek szatni przy boisku Orlik, kótry
już nie straszy swoim wyglądem. 

W Gimnazjum Publicznym w
Jabłonnie została powiększona siłow-
nia dzięki temu mamy bardziej komfor-
towe warunki dla korzystających z niej.
W Tuszowie  nowa sala przedszkolna
(artykuł na str. 7),  a w Czerniejowie
stołówka szkolna zyskała zupełnie
nowy wygląd dzięki malowaniu i nowej
podłodze.

Ewa Maj
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Otwarcie cmentarza wojennego w Piotrkowie Drugim
W dniu 19 października od-

było się ponowne otwarcie i poświęce-
nie cmentarza wojennego z czasów I
wojny światowej. W uroczystościach
uczestniczyli Ambasador Republiki
Austrii w Polsce, Konsul Honorowy RP
w Austrii, Konsul Honorowy Austrii w
Polsce, przedstawiciele Austriackiego
Czarnego Krzyża.

Cmentarz założony został w
1914 roku po walkach toczonych na
okolicznych terenach w końcu sierpnia
i początku września 1914 roku pomię-
dzy atakującymi wojskami austriackimi
pod dowództwem gen. Anffenberga i
broniącymi się oddziałami rosyjskimi.
W czasie walk, których celem było
zdobycie Lublina i Chełma, Rosjanie
ponieśli ciężkie straty – m.in. 12 tys.
jeńców. Na cmentarzu pochowani zos-
tali także żołnierze, którzy zginęli w
walkach w lipcu 1915 roku.

W sumie na cmentarzu spo-
czywa 408 żołnierzy armii austro-wę-
gierskiej m.in. z 12 pułku piechoty oraz
żołnierze armii carskiej. C m e n t a r z
przez wiele lat był miejscem niemalże
zapomnianym, dzięki współpracy z
Austriackim Czarnym Krzyżem odzys-

kał pamięć i godnosć.
W uroczystym otwarciu cmen-

tarza uczestniczyli: JE dr Thomas
Buchsbaum – Ambasador Republiki
Austrii w Polsce, Dr Gerold Ortner z
małżonką – Konsul Honorowy RP w
Graz, Płk Dieter Allesch – Przewodni-
czący Austriackiego Czarnego Krzyża
– Oddział w Styrii, Peter Sixl – Kurator

Austriackiego Czarnego Krzyża, Ste-
fan Börger – Kierownik Biura ds. Eu-
ropejskich i Międzynarodowych Rządu
Styrii, Manfred Kainz – przyszły Kon-
sul Honorowy RP w Graz, Piotr Maj-
chrzak – Konsul Honorowy Austrii w
Lublinie, Magdalena Sałek - Wójt

Gminy Jabłonna, Marcin Pastuszak -
Zatępca Wójta Gminy Jabłonna, , Nor-
bert Staszak - Zastępca Wójta Gminy
Puławy,  Bogdan Wałachowski –
Radny Rady Gminy Jabłonna, Delega-
cje z Zespołu Szkół w Piotrkowie i
Gimnazjum Publicznego w Piotrkowie.

Ceremonię rozpoczęło wystą-
pienie  Ambasadora Republiki Austrii,
który podkreślił potrzebę wzajemnego
pojednania i pokoju, wskazując, że po-
mimo bolesnej historii istnieje wiele
podobieństw, które łączą Narody Pol-
ski i Austrii. Głos zabrali również Wójt

Gminy Jabłonna oraz Konsul Hono-
rowy Austrii w Lublinie. 

Ponownego poświęcenia
cmentarza dokonali Ks. Mitrat Andrzej
Łoś – proboszcz Katedry Prawosław-
nej Przemienienia Pańskiego w Lubli-
nie, Ks. Adam Sołtysiak – proboszcz
parafii pw. Chrystusa Dobrego Paste-
rza w Piotrkowie. Po poświęceniu na-
stąpiła ceremonia złożenia kwiatów i
zapalenia zniczy przed płytami upa-
miętniającymi poległych.

Tego samego dnia w Gminie
Niemce i Gminie Puławy odbyły się
ponowne otwarcia cmentarzy wojen-
nych znajdujacych się na terenie tych
gmin. Podczas uroczystości w miejs-
cowosci Sosnów w Gminie Puławy,
Amabasador Austrii w Polsce wraz z
przedstawicielami Austriackiego Czar-
nego Krzyża wręczyli honorowe wy-
różnienia dla przedstawicieli
samorządów, które podjęły współ-
pracę na rzecz odnowienia cmentarzy
wojennych, w tym Gminy Jabłonna,
Gminy Niemce i Gminy Puławy. Złote
Krzyże za Zasługi dla Austriackiego
Krzyża otrzymali Wójt Gminy Jabłonna
- Magdalena Sałek i Zastępca wójta
Gminy Jabłonna - Marcin Pastuszak.

Na terenie Gminy Jabłonna

zlokalizowanych jest w sumie 5 cmen-
tarzy wojennych z okresu I wojny
światowej: w Tuszowie, lesie chmie-
lowskim, Piotrkowie Pierwszym i dwa
w Piotrkowie Drugim. Urząd Gminy
Jabłonna stara się utrzymać cmenta-
rze w należytym porządku, na bieżąco
dokonując podcinki drzew i zakrza-
czeń. 

Marcin Pastuszak
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Notatki z podróży, czyli spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim
Gminna Biblioteka Publiczna

oraz Biblioteka Powiatowa w Lublinie
zorganizowały dla naszych czytelni-
ków spotkanie autorskie z Marcinem
Kydryńskim - dziennikarzem muzycz-
nym, kompozytorem, autorem teks-

tów, producentem, podróżnikiem i
fotografem, synem legendy polskiego
radia Lucjana Kydryńskiego. Spotkał
się on z czytelnikami, aby opowiedzieć
o swojej najnowszej książce „Biel. No-
tatki z Afryki”.

Ta książka to podsumowanie
licznych podróży do Afryki, które Mar-
cin Kydryński odbył na przestrzeni 25
lat po kraju pełnym kontrastów, nie-

bezpieczeństw ale także fascynują-
cym. Łatwiej chyba wymienić te kraje,
do których Marcin Kydryński nie dotarł
niż te, które przemierzył wzdłuż i
wszerz. Omijał te miejsca, w których
trwały konflikty zbrojne, a więc Czad,

Algierię, Niger tu jak mówi większą siłę
przebicia mają reporterzy wojenni Ti-
mesa czy CNN. Bardziej interesowała
go jak to określił „chwila po...”, co-
dzienność to jego pomysł na afrykań-
skie wędrówki.

„Biel. Notatki z podróży” to
zbiór już publikowanych, znacznie po-
szerzonych lub zmienionych artyku-
łów, publikowanych przez Marcina
Kydryńskiego w polskiej prasie od
roku 1994 do wiosny 2016 roku, któ-
rych tematem jest Afryka. Sam autor
twierdzi, że książka to nie tylko zapis
jego obserwacji człowieka, który mimo
wielu podróży, bardzo często w te

same miejsca nie jest wstanie wniknąć
w tę kulturę czy żyć życiem mieszkań-
ców Afryki.  Traktuje ją jako pretekst
do rozmowy o sprawach ważnych dla
nas wszystkich, niezależnie od kultury.

W książce znajdziemy wyjąt-

kowe zdjęcia, ukazujące nam konty-
nent dziki i nieustannie zmieniający się
na naszych oczach. Każde ze zdjęć
pochodzi z innego kraju, najpierw te
pokazujące atmosferę Afryki potem fo-
tografia uliczna i portrety. Mogliśmy je
obejrzeć podczas prezentacji przygo-
towanej dla nas przez pana Marcina.
Wspaniałe, kolorowe fotografie przed-
stawiały nie tylko piękno, ale i grozę
Afryki. 

Podczas spotkania padło rów-
nież pytanie o drugą miłość pana Mar-
cina – Lizbonę. Dowiedzieliśmy się, że
Portugalczycy docenili działalność na-
szego gościa w sferze muzyki którą
promuje organizując festiwale i warsz-
taty fotograficzne w ich pięknej stolicy.

Nie mogło również zabraknąć
pytań o Radiową Trójkę i audycję
Siesta, którą Marcin Kydryński prowa-
dzi w niedzielne popołudnia proponu-
jąc słuchaczom „dwie godziny
niezobowiązującej, nieskrępowanej
muzyki przyjaznej człowiekowi...”

„Biel. Notatki z Afryki” to lek-
tura dla wszystkich miłośników podró-
żowania, ale nie tylko. Już po
pierwszych kilku przeczytanych zda-
niach nie można oderwać się od lek-
tury. Afryka przedstawiona przez
Kydryńskiego urzeka, dziwi, daje do
myślenia i z pewnością nie pozostawia
czytelnika obojętnym.

Spotkanie odbyło się w go-
ścinnych progach Gminnego Centrum
Kultury, a poprowadził je dla nas Mar-
cin Pastuszak, książkę można wypo-
życzyć w naszej bibliotece. 

Zapraszamy do lektury.

Edyta Majewska
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Spotkanie autorskie z Barbarą Kosmowską

W dniu 27 września Dysku-
syjny Klub Książki działający przy
Gminne Bibliotece Publicznej w Jab-
łonnie gościł Panią Barbarę Kos-
mowską polską pisarkę, docenioną
wielokrotnie za kunszt i tematykę so-
lidnego warsztatu. 

„Prowincja”, „ W górę rzeki”,
”Niebieski autobus”, „ Gobelin”,” Teren
prywatny”,” Hermańce” , to książki,
które się czyta z wielką przyjemnością.

Pani Barbara szybko nawią-
zała miły i bezpośredni kontakt z
uczestnikami spotkania. Jest sympa-
tyczną, pełną uroku osobistego osobą,
odnoszącą się z wielkim szacunkiem

do czytelnika zarówno młodego, jak i
starszego. Na początku opowiedziała
Czytelnikom o swoim życiu zawodo-
wym i prywatnym, mówiła o pomy-
słach na powieści, różnicach miedzy
pisaniem dla młodzieży a dla doro-
słych.

Później odpowiadała na pyta-
nia zgromadzonych osób. Zapytana o
swój debiut literacki odpowiedziała, że
były to wiersze drukowane w latach
70-tych w czasopiśmie „ Na przełaj”-
autorka stwierdziła, że jej pierwszy
wiersz wysłała potajemnie do redakcji
mama. 

Spotkanie upłynęło w miłej i

przyjaznej atmosferze. Na zakończe-
nie autorka podpisywała klubowiczom
i czytelnikom swoje książki oraz pozo-
wała do wspólnego zdjęcia. Pani Bar-
barze życzymy dużo sukcesów w
pracy  pisarskiej. Mamy nadzieję, że
jeszcze nie raz sięgniemy po nową
książkę jej autorstwa.

Aneta Kośka-Kłos

Narodowe czytanie
W całej Polsce po raz piąty, a

w Gminnej Bibliotece Publicznej po
raz drugi, odbyło się Narodowe Czyta-
nie. Tym razem w sobotę 3 września
czytaliśmy fragmenty „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza. Tegoroczna
lektura nawiązywała do obchodzo-
nego właśnie Roku Henryka Sienkie-
wicza, ustanowionego przez Sejm i
Senat w związku ze 170. rocznicą uro-

dzin i 100. rocznicą śmierci pisarza. 
„Quo vadis” można było usły-

szeć w całym kraju w kilkuset miejsco-
wościach – na ulicach, w szkołach,
parkach, domach kultury, bibliotekach.
Również i w naszej bibliotece wraz z
grupą przybyłych miłośników książek
czytano fragmenty powieści. W rolę
lektorów wcieliły się bibliotekarki i
przybyli goście. W przerwach dyskuto-

wano o losach bohaterów i słuchano
muzyki z filmu „Quo vadis”, oglądano
wystawę przygotowaną przez Powia-
tową Bibliotekę Publiczną w Lublinie. 

Dla najmłodszych zaś przygo-
towano prelekcję o historii Rzymu, ko-
lorowanki, zgadywanki a na
zakończenie niespodziankę – „ucztę
Nerona”. W rewanżu najmłodsze
uczestniczki Narodowego Czytania
przygotowały dla nas bibliotekarek i
pozostałych uczestników miłą niespo-
dziankę – wcieliły się w role bohaterek
z epoki Cesarstwa Rzymskiego. Po-
nadto, każdy kto przyszedł z własnym
egzemplarzem „Quo Vadis” otrzymał
na swej książce odbity pamiątkowy
stempel przygotowany przez Kancela-
rię Prezydenta RP specjalnie na oko-
liczność Narodowego Czytania 2016
roku. 

Dziękujemy czytającym i oso-
bom, które wzięły udział w akcji i za-
praszamy do wspólnego czytania w
przyszłym roku. 

Jolanta Migryt
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A w Gminnym Centrum Kultury wrze!
W Gminnym Centrum Kultury

wrze… od stycznia tego roku zrealizo-
waliśmy nowy program zajęć zarówno
dla najmłodszych („Wygłupki teat-
ralne”, „Orkiestra nienadęta”, „Klika
anglika”, „Modele i modelki”, „Wytwór-
nia”), dla młodzieży (Młodzieżowa
Grupa Artystycznych Poszukiwań),
starszych („Zumfit”), oraz dla trochę
bardziej starszych (Wołamy Ewę”), a
także dwutygodniowe, objazdowe
ferie „Akademia Pana Kleksa”. Zreali-
zowaliśmy lub pomogliśmy zrealizo-
wać Dworskie Kolędowanie, XXX
Przegląd Zespołów Śpiewaczych Kół
Gospodyń Wiejskich, Dzień Kobiet,
Mały Konkurs Recytatorski, Konkurs
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Śpiewający Słowik”, Powiatowy Dzień
Bibliotekarza, Dzień Dziecka, Zakoń-
czenie sezonu dla uczestników na-
szych zajęć oraz gości. 

KGW z Jabłonny wystąpiło na
przeglądzie Pieśni o matce w Nie-
drzwicy Dużej, KGW z Tuszowa
wzięło udział w eliminacjach do prze-
glądu w Kazimierzu i gościło młodych
fascynatów muzyki ludowej z Lublina

ucząc ich swoich pieśni. 
Zrealizowaliśmy i realizujemy

projekty Narodowego Centrum Kultury
-  Dom Kultury Plus (w ramach, któ-

rego odbyło się 15  wydarzeń i spot-
kań, a teraz spotykamy się warsztaty
realizowane przez Państwa!) oraz
YouthBank (w ramach którego pomog-
liśmy młodzieży zdobyć środki, przy-
gotować i przeprowadzić ich własne
warsztaty), Projekt dla mam i dziecia-
ków „Mamy Czas”. Na rozpoczęcie

wakacji zagościła u nas Pippi Pończo-
szanka z warsztatami, spektaklem i
ogromnym namiotem cyrkowym. 

PRACOWITE LATO
Czas letni był w GCK  bardzo

pracowity. Na początek wybraliśmy się
do Kazimierza na Przegląd Kapel i
Śpiewaków Ludowych oraz na Forum
Kobiet Aktywnych do Urszulina, na
którym dyrektor GCK K. Krzywicka
otrzymała wyróżnienie w kategorii Ko-
bieta Aktywna Lubelszczyzny. 

4 lipca młodzież rozpoczęła
dwutygodniowe spotkanie z teatrem
Improlato:„Gotuj się na teatr” podczas,
których poznawała tajniki improwizacji
teatralnej, zbierała historie i przepisy
od mieszkańców gminy by potem
wspólnie gotować potrawy regionalne.
Finałem był teatralno-kulinarny spek-
takl improwizowany. 

To była pierwsza połowa
lipca… drugą poświeciliśmy na pracę
z Kołem Gospodyń Wiejskich z Wier-
ciszowa, które w tym roku było gospo-
darzem Dożynek Gminnych. Wspólnie
planowaliśmy zrealizowanie tej ważnej
imprezy, a dodatkowo KGW z Wierci-
szowa ćwiczyło nowe pieśni do ob-
rzędu dożynkowego. 

Początek sierpnia to dwuty-
godniowe objazdowe warsztaty dla
dzieci „Słoń w sombrero” prowadzone
przez wolontariuszy z Iranu i Meksyku,
Indonezji i Kolumbii.

W sierpniu Koła Gospodyń
Wiejskich z Piotrkowa, Jabłonny II,
Chmiela, Tuszowa, Wierciszowa za-
śpiewały Koncert Pieśni Maryjnych
podczas międzynarodowego festiwalu
Jarmark Jagielloński w Lublinie. 
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DOŻYNKI
Druga część sierpnia to Do-

żynki Gminne. W tym roku odbyły się
21 sierpnia w Wierciszowie. O godzi-
nie 13.00 spod bramy ruszył wspólny
korowód przedstawicieli gminy, gości,

Strażaków oraz Kół Gospodyń Wiej-
skich. Na początku wzięliśmy udział w
obrzędzie dożynkowym zrealizowa-
nym przez KGW z Wierciszowa oraz
Zainicjowaną Grupę Obrzędową z
Lublina. Zwyczajem podczas dożynek
odbywają się konkursy. W tym roku
konkurs na najpiękniejszy wieniec do-
żynkowy wygrał wieniec KGW z Piotr-
kowa I oraz z KGW z Wierciszowa. A
potem nastąpiła zabawa dla wszyst-
kich. Gwiazdą wieczoru był zespół Ef-
fect, który w efektowny sposób
rozgrzał publikę do tego stopnia, że
mimo deszczu i błota bawiliśmy się do
ciemnej nocy. 

Dożynki w Wierciszowie roz-
poczęły dla naszych mieszkańców
czas spotkań kończących zbiory, 28
sierpnia przedstawiciele gminy  i GCK
oraz KGW z Wierciszowa i Piotrkowa
I reprezentowali nas podczas Doży-
nek Wojewódzkich w Radawcu.  A sto-
isko gminny Jabłonna było
wspaniałym miejscem wypoczynku i
oddechu podczas imprezy w Ra-
dawcu.

JESIEŃ – NOWY POCZATEK
Wrzesień nie przyniósł ze

sobą spokoju powakacyjnego.
Gminne Centrum Kultury „zakasało rę-
kawy” i wzięło się do odświeżenia bu-
dynku. Malowanie, łatanie, sprzątanie
przeplatało się z naradami na temat
nowego programu na sezon 2016-17.

W międzyczasie pojechaliśmy
na wycieczkę na Kielecczyznę pod-
czas, której odwiedziliśmy Kałków-
Godów, średniowieczną wioskę w

Chucie Szklanej gdzie dowiedzieliśmy
się mnóstwa ciekawych informacji o
ziołach najróżniejszych, spacerowa-
liśmy po Kielcach oraz po wspaniałym
skansenie w Tokarni. Odwiedziliśmy
także magicznie zamglony Św. Krzyż

oraz poznaliśmy drogę rowerową ojca
Mateusza w Sandomierzu. 

Po powrocie dalej pracujemy
zarówno nad nowym wizerunkiem bu-
dynku jak również nowymi wydarze-
niami. Wszystkie prace (także te

remontowe) staramy się wykonywać
samodzielnie. 
Natomiast program…. mamy nadzieje,
że będzie dla Państwa atrakcyjny .
Szczególnie serdecznie zapraszamy
na zajęcia „Nie lubię poniedziałków” –
zajęcia dla bardzo dorosłych z gimna-
styki fizjoterapeutycznej (poniedziałki
od 17.00) – aby rozluźnić mięśnie po
malinach, wykopkach i ogrodach! Za-
praszamy także na zajęcia „Wujek Go-
ogle” również dla bardzo dorosłych
(od listopada w środy, godz. 17.00) -
aby zrobić krok do e-przyszłości. A kto
lubi sobie pośpiewać to zajęcia „Wo-
łamy Ewę” w tym sezonie otwarte są
dla wszystkich chętnych (czwartki,
godz. 15.00). 

A już od grudnia, raz w mie-

siącu, w soboty, rozpoczynamy dwa
cykle „Poranna kawa” (godz. 10.00),
spotkania poświęcone twórczemu
spędzaniu czasu, podczas których
można wziąć udział w warsztacie lub
samemu taki warsztat przeprowadzić
oraz „Rzutnik” (godz. 18.00) – kino po-
wraca do GCK. 

Dla tych mniej dorosłych –
młodzieży – raz w miesiącu (soboty o
12.00) odbywać się będą spotkania
„Stwórzmy sobie siebie” cykl warszta-
tów z różnych dziedzin: fotografii, ani-
macji kultury, tańca, teatru, radia,
filmu, komiksu… tak aby nasza mło-
dzież dzięki uczestnictwu odnalazła
swoją pasję. 

Dla młodzieży lubiącej  mu-
zykę proponujemy „E-misje”(czwartki,
godz. 16.00) czyli zajęcia ze śpiewu
lub „Orkiestrę nienadętą”(wtorki, godz.
17.00 i 18.00) –  pierwsza godzina bę-
dzie poświęcona nauce gry na gitarze
i instrumentach klawiszowych, druga
natomiast wspólnemu poszukiwaniu
dźwięków, w tym roku będzie dużo
elektronicznego brzmienia. Natomiast
„Wytwórnia” to zajęcia dla młodzieży
chcącej ćwiczyć zdolności plastyczne
z kreatywną Marią Kubić (piątki, godz.
18.00).

Dla najmłodszych nauka po-
przez zabawę, wrażliwość poprzez
sztukę, aktywność zamiast siedzenia
– to wszystko dzieciaki mogą usku-
tecznić podczas „Wygłupków teatral-
nych” (wtorki, godz. 17.00-18.00 i
18.00-19.00), także w ramach „Orkies-
try nienadętej” (wtorki, godz. 17.00 i
18.00), „Wytwórni” (piątki, godz.
17.00), a także w czasie „E-misji” (w
czwartki o 17.00). Teatr, muzykę i pla-
stykę w GCK dopełnia taniec – we
czwartki o godzinie 17.00 zapraszamy
na „Tańce wygibańce”. A dla umysłów
rządnych jeszcze więcej,  chcemy
otworzyć „Modele i modelki” – zajęcia
z modelarstwa oraz „Robotykę” – za-
jęcia z …. przyszłości!

A przed nami w tym sezonie
trzy stałe punkty – Jesienny Konkurs
Recytatorski (27 października) – tema-
tem jest „Quo vadis – dokąd idziesz,
jaką drogą, w jakim celu”, Mały Kon-
kurs Recytatorski (27 kwietnia 2017),
którego tematem będą wiersze – ła-
mańce językowe oraz Konkurs Pio-
senki Dziecięcej i Młodzieżowej
”Śpiewający Słowik” (11 maja 2017),
który w tym roku skupi się na piosen-
kach z bajek. 
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Wszystkie informacje o kon-
kursach przesyłane są do szkół oraz
dostępne będą na naszej stronie
WWW oraz na Facebook. Termin kon-
kursów MKR i Śpiewający Słowik,
mogą ulec zmianie o czym będziemy
informować na FB! O spotkaniach so-
botnich i innych działaniach będziemy
informować na bieżąco – śledźcie in-
formacje!
A już 26 listopada zapraszamy na AN-
DRZEJKI W GCK!

Edmund Kuryluk

W Gminnym Centrum Kultury dużo
nowości również godziny otwarcia! 

poniedziałki 10.00 - 19.00
wtorki 14.00 – 20.00
środy 10.00 – 19.00

czwartki 14.00 – 20.00
piątki 14.00 – 20.00

Gminne Centrum Kultury dla młodzieży
Zapraszamy na cykl warsztatów „Stwórzmy sobie siebie” - odkrywamy pasje i talenty.

Podczas sobotnich spotkań odbywać się będą  warsztaty z osobami zajmującymi się różnymi dziedzinami sztuki ta-
kimi jak teatr, taniec, sztuki plastyczne, sztuki filmowe, animacja kultury, radio i telewizja. 

Cykl ma na celu poznanie tych dziedzin, a przy okazji stworzenie w ramach warsztatów wspólnego dzieła 
– może filmu, może performancu – zależy od was!

Aby się zgłosić należy napisać nie później niż 4 dni przed warsztatami, na adres info-kultura@jablonna.lubelskie.pl
podając tytuł warsztatów, imię, nazwisko, wiek, nr telefonu, adres e-mail, NICK na fb.

Termin Warsztaty Opis Prowadzący

26 listopad 2016 r.
„Instalacja fotoaudiowi-

zualna”

Rozpoczynamy działanie.
Warsztaty będą jak sama
nazwa wskazuję dotyczyły
sztuki robienia zdjęć, filmu i
instalacji audiowizualnej

Hanna Linkowska

17 grudnia 2016 r. „Ruch-ciało-breakdance”
Warsztaty tańca i ruchu, od-
krywanie swojego ciała i jego
nieskończonych możliwości

Jakub Odzioba
Dorota Porowska

14 stycznia 2017 r. „Poszukiwanie swojej kreski”

Warsztaty plastyczne mające
na celu poszukiwanie swo-
jego stylu wypowiedzi i tego
co najbardziej podoba mi się
w świecie

Agata Kosowska

18 lutego 2017 r. „Komiks”
Podczas warsztatów bę-
dziemy tworzyć własny ko-
miks i siebie w komiksie

Maciej Pałka

18 marca 2017 r. „Zaanimuj się”

Warsztaty animacji kultury,
dotyczyć będą organizowania
i działania, a nie czekania na
gotowe. Podczas warsztatów
poznawać będziemy tajniki
wymyślania i organizowania
warsztatów, imprez 

Agnieszka Wojciechowska

22 kwietnia 2017 r. „Na linii wizji”

Warsztaty radiowo-telewi-
zyjne, na których wejrzymy w
działanie reportera radiowego
i telewizyjnego – ogarniemy
warsztaty dziennikarskie i
poznamy tajemnice wystą-
pień publicznych

Józef Szopiński

20 maja 2017 r. „Storyboard” Warsztaty tworzenia filmów Grzegorz Linkowski

10 czerwca 2017 r. „no i jest?”
Prezentacja działań poszuki-
wawczych polegająca na
zorganizowaniu wspólnego
działania 

MGAP
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Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska 
Wojewódzki Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie ogłasza nabór
wniosków dla osób fizycznych na do-
finansowanie inwestycji z zakresu
ochrony środowiska pn. EKODOM w
formie preferencyjnej pożyczki z moż-
liwością umorzenia jej części (25 lub
30%). Zachęcamy mieszkańców do
zainteresowania się konkursem dla
mieszkańców na dofinansowanie
m.in. wymiany kotłów węglowych, bu-
dowę instalacji fotowoltaicznych do 15
kW, pomp ciepła, kolektorów słonecz-
nych czy przydomowych oczyszczalni
ścieków. Termin naboru wniosków: od
17 października 2016 r. do 30 listo-
pada 2016 r.

Kto może składać wniosek
Do zaciągnięcia pożyczki

uprawnione są osoby fizyczne posia-
dające prawo do dysponowania na
podstawie tytułu prawnego do bu-
dynku mieszkalnego, lokalu mieszkal-
nego lub posiadające udział we
współwłasności budynku lub lokalu
mieszkalnego położonego na terenie
województwa lubelskiego. W przy-
padku współwłasności istnieje możli-
wość składania wniosku przez
jednego ze współwłaścicieli, wówczas
niezbędne jest przedłożenie oświad-
czenia o zgodzie wszystkich pozosta-
łych współwłaścicieli na realizację
zadania
Rodzaje dofinansowywanych inwestycji:

• wymiana pieców lub kotłów węglo-

wych na kotły zasilane paliwem ekolo-
gicznym,
• wymiana wyeksploatowanych kotłów
gazowych na wysokosprawne kotły
gazowe,
• wymiana pieców lub kotłów węglo-
wych na hybrydowy system grzewczy,
• budowa instalacji fotowoltaicznych,
pomp ciepła, kolektorów słonecznych
i innych odnawialnych źródeł energii
na potrzeby gospodarstwa domo-
wego,
• budowa przyłączy do sieci ciepłow-
niczej,
• budowa przydomowych oczyszczalni
ścieków.

Warunki finansowania
Maksymalny okres finanso-

wania wynosi 10 lat. Minimalny okres,
na który może być zawarta umowa po-
życzki wynosi 2 lata.

Maksymalny okres realizacji
przedsięwzięcia wynosi 9 miesięcy li-
cząc od daty podpisania umowy.

Minimalna kwota pożyczki wy-
nosi 3500 zł. Oprocentowanie po-
życzki jest stałe i wynosi 4,0% w skali
roku

Przyznanie dofinansowania w
formie pożyczki uzależnione jest od
zdolności kredytowej Wnioskodawcy.
Warunkiem udzielenia pożyczki jest
także zabezpieczenie przez Wniosko-
dawcę jej spłaty w formie zaakcepto-
wanej przez Zarząd Funduszu w
wysokości 130% kwoty udzielonej po-
życzki.

Warunki częściowego umorzenia
pożyczki

Po spłacie 70 lub 75%pożyczki (w za-
leżności od rodzaju przedsięwzięcia)i
łącznym spełnieniu określonych wa-
runków Fundusz na wniosek Benefi-
cjenta umarza pozostającą do spłaty
część pożyczki tj. 30 lub 25% wraz z
należnymi odsetkami od umorzonej
części pożyczki.
Pożyczka może zostać częściowo
umorzona jeśli: 
• Beneficjent spłacał terminowo raty
kapitału i należne odsetki,
• pożyczka została udzielona na okres
co najmniej 3 lat,
• Beneficjent spłacił co najmniej 70 lub
75% pożyczki,
• Beneficjent zakończył realizację za-
dania w terminie określonym w umo-
wie dofinansowania,
• w wyniku realizacji zadania osiąg-
nięto zakładany efekt rzeczowy i eko-
logiczny.

Wnioski należy składać osobi-
ście od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 14.00 w siedzibie WFOŚiGW w
Lublinie ul. Spokojna 7, 20-074 Lublin,
tel. (81) 532 17 64 (wew. 16, 17) 

Szczegółowe informacje i for-
mularze wniosków znajdują się na
stronie http://www.wfos.lublin.pl/oferta-
dla-osob-fizycznych.html

Agnieszka Wójtowicz

Zlikwidujmy dzikie wysypiska

Gmina Jabłonna planuje zło-
żyć wniosek do  Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Lublinie na do-
finansowanie zadania pn. "Likwidacja
dzikich wysypisk na terenie Gminy
Jabłonna". 

Zachęcamy Państwa do zgła-
szania dzikich wysypisk śmieci zloka-

lizowanych na terenie gminy. Prosimy
zgłaszać zarówno duże jak i mniejsze
wysypiska śmieci, które napotkamy na
swojej drodze w lesie, parku, polu, na
skwerze, czy chodniku. Gmina często
nie wie o istnieniu takich miejsc, dla-
tego warto ją poinformować.

Zgłoszenie powinno zawierać
nazwę miejscowości, numer działki,
oraz numer nieruchomości. W przy-
padku kiedy podanie numeru posesji
lub działki nie jest możliwe, prosimy o
określenie charakterystycznego pun-
ktu, dzięki któremu możliwe będzie
ustalenie lokalizacji dzikiego wysy-
piska śmieci. 

Z góry dziękujemy za każde
zgłoszenie! Takie działanie znacznie
ułatwi zebranie informacji o dzikich

wysypiskach i sporządzenie wniosku,
a każdy zgłaszający będzie miał bez-
pośredni wpływ na poprawienie wize-
runku swojego otoczenia. Zyska na
tym i środowisko i estetyka naszej
gminy.

Zgłoszenia prosimy wysyłać
mailowo na adres gmina@jablonna.lu-
belskie.pl,  pod nr telefonu 81 561 05
70  lub osobiście w siedzibie Urzędu
Gminy w terminie do 15 listopada
2016 r. 

Agnieszka Wójtowicz








