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Rozlicz się 
z podatku

Drodzy Mieszkańcy! 
Zapraszamy do włączenia się

po raz kolejny w naszą akcję, która ma
na celu zwiększenie wpływu z podat-
ków do budżetu gminy. Wystarczy w
zeznaniu podatkowym PIT za 2018
rok wpisać miejsce zamieszkania na
terenie gminy Jabłonna lub zameldo-
wać się na terenie naszej gminy.
Dzięki temu cześć Państwa podatków
wpłynie do budżetu. Z każdego 1000
zł zapłaconego przez podatnika po-
datku dochodowego, 370 zł trafia do
gminy. Im więcej mieszkańców ma
gmina, tym więcej podatków wpływa
do budżetu gminnego. Więcej pienię-
dzy w budżecie oznacza więcej zrea-
lizowanych inwestycji.

Dołączcie do mieszkańców,
którzy mają wpływ na budżet naszej
gminy! Zameldujcie się na terenie na-
szej gminy lub zmieńcie dane o miej-
scu zamieszkania we własciwym
Urzedzie Skarbowym lub w formularzu
PIT za 2018!

UWAGA, UWAGA! 
Każda osoba, która na stałe

zamelduje się na terenie naszej gminy
otrzyma roczny karnet na siłownię do
Sali Sportowej w Zespole Szkół w
Jabłonnie!

To dla nas ważne! Wspólnie
możemy więcej!

Dzięki wysokiej lokacie Gminy
Jabłonna na ostatecznej liście rankin-
gowej (18. miejsce) zostanie w 2019 r.
przebudowana droga na Wolnicy -
1,827 km w ramach dotacji z „Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-
2019” przyznawanej przez Lubelski
Urząd Wojewódzki w Lublinie.

Zadanie zakłada dofinanso-
wanie 50% wartości zadania w kwocie
874 440,00zł, w jego ramach zostaną

wykonane następujące prace: powsta-
nie nawierzchni asfaltowej o szeroko-
ści 3,5 m wraz z mijankami na
długości 1,827 km, pobocza o szero-
kości 0,75 m, zatoka autobusowa
wraz z przejściem dla pieszych oraz
przebudowa skrzyżowania z drogą
wojewódzką 836. 

Magdalena Sałek

Dofinansowanie
na budowę drogi 

w Wolnicy
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Będą nowe 
boiska przy szkole 

w Jabłonnie 
i w Czerniejowie

Ministerstwo Sportu i Tury-
styki pod koniec listopada ogłosiło listę
rankingową projektów inwestycyjnych,
które otrzymają dofinansowanie w
2019 roku. Wśród wskazanych do do-
finansowania znalazła sie również
Gmina Jabłonna i projekt „Budowa
boiska piłkarskiego i wielofunkcyj-
nego przy Zespole Szkół w Jabłon-
nie”. Wartość całęgo projektu - 1 217

184,00 zł dofinansowanie z Minister-
stwa Sportu i Turystyki - 592 672, 00 zł.
Budowa boisk sportowych rozpocznie
się w 2019 roku.

W 2019 roku wybudowane
zostanie również boisko sportowe przy
Szkole Podstawowej w Czerniejowie.
Projekt "Przebudowa boisk sporto-
wych w m. Czerniejów w celu roz-
budowy  infrastruktury  rekreacyjno-

wypoczynkowej  na terenie gminy Jab-
łonna" dofinansowany jest ze środków
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.Całkowita
wartość inwestycji 244 004,63 zł.
Kwota dofinansowania wynosi  155
260,00  zł.

Marcin Pastuszak

Wyzwania 
nowej kadencji

We wtorek, 20 listopada 2018
r. w Centrum Kultury Gminy Jabłonna
odbyło się zaprzysiężenie Radnych
Gminy Jabłonna i mnie jako Wójta
Gminy Jabłonna.

Jeszcze raz bardzo serdecz-
nie dziękuję wszystkim mieszkańcom,
którzy oddali na mnie swój głos w I i II
turze wyborów, tym którzy mnie wspie-
rali, którzy byli ze mną w każdym mo-
mencie tego czasami nie łatwego
czasu.

Bardzo serdecznie jeszcze
raz gratuluje nowo zaprzysiężonym
Radnym, Przewodniczącemu Rady
Gminy oraz prezydium - ze swojej
strony deklaruję, jak dotychczas,
pełną współpracę z każdym, kto w
zgodzie i w poszanowaniu drugiego
człowieka będzie chciał pracować dla
dobra gminy Jabłonna i jej rozwoju! 

Najbliższe pięć lat to kolejny
wytężony czas naszych działań, aby

móc kontynuować realizację rozpo-
czętej 4 lata temu strategii rozwoju
gminy. Następne lata to w dużej mie-
rze kontynuacja naszych działań, in-
westycji, na które już pozyskaliśmy
dotacje i podpisaliśmy umowy: rewita-
lizacja centrum gminy, programy ter-
momodernizacyjne szkół, przebudowa
placów zabaw i obiektów sportowych.

Bardzo ważnym zadaniem
jest kontynuacja budowy dróg gmin-
nych, przebudowa chodników i oświet-
lania przy drogach powiatowych. 

Aby móc sprawnie realizować
te zdania i pozyskiwać kolejne dotacje
potrzebna jest dobra współpraca
Wójta oraz Urzędu Gminy wraz z
Radą Gminy, Sołtysami, jednostkami
podległymi, stowarzyszeniami i gru-
pami nieformalnymi, przedsiębiorcami
oraz mieszkańcami. 

Liczymy na wsparcie i pomoc
tych, którym leży na sercu los naszej
gminy, doskonale wiemy, że nie mo-
żemy zrealizować wszystkiego na raz,
ale ostatnie 4 lata pokazały, że przy
wspólnym działaniu można prowadzić
wiele inwestycji, skutecznie pozyski-
wać dotacje i podwoić budżet na inwe-
stycje - w tej kadencji chcemy działać
podobnie. 

Magdalena Sałek
Wójt Gminy Jabłonna
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Termomodernizacja 
szkół

16 listopada Wójt Gminy Jab-
łonna Magdalena Sałek oraz Skarbnik
Gminy Jolanta Góra podpisały umowę
na realizację projektu "Poprawa efek-
tywności energetycznej budynków
użyteczności publicznej z terenu
gminy Jabłonna - termomodernizacja
szkół" na kwotę 3 457 211,37 zł.

W ramach projektu do końca

2020 roku ocieplone zostaną budynki
Zespołu Szkół w Piotrkowie, Szkoły
Podstawowej w Tuszowie i Szkoły
Podstawowej w Skrzynicach. Zadanie
będzie polegało na termomodernizacji
budynków szkół w Piotrkowie, Tuszo-
wie, Skrzynicach poprzez docieplenie
ścian zewnętrznych i dachu, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację

oświetlenia oraz wymianę źródeł ciepła.
Projekt realizowany będzie w

ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 
3 457 211,37 zł. Dofinansowanie ze
środków europejskich: 2 017 934,25 zł.

Agnieszka Wójtowicz

Ruszyła 
rewitalizacja 

centrum Jabłonny

26 październik, piątek był to
ważny dzień dla naszej gminy. Dzięki
dużemu zastrzykowi finansowemu z
Unii Europejskiej nasze marzenia
zmieniają się w rzeczywistość. Wójt
Gminy Jabłonna Magdalena Sałek i
Skarbnik Gminy Jolanta Góra podpi-
sały umowę na realizację dwóch
zadań w ramach kompleksowej rewi-
talizacji centrum gminy Jabłonna.

Dlaczego mieszkańcy tak
długo czekali na rozpoczęcie realizacji
pierwszego etapu inwestycji? Projekt

uległ przesunięciu z uwagi na to, że
dwukrotnie musieliśmy ogłaszać prze-
targ i szukać wykonawcy. 

Prace ruszyły w październiku
i polegają na budowie placu promocji
produktów lokalnych i rolnictwa z infra-
strukturą (teren za skwerkiem) wraz z
budową drogi dojazdowej do placu
promocji. Już niedługo zobaczymy
zmiany centrum naszej gminy na
własne oczy, a nie tylko na załączo-
nych koncepcjach (wizualizacjach). 

W 2019 r. rozpoczniemy rea-

lizację drugiego etapu inwestycji pole-
gającą na przebudowie remizy OSP w
Jabłonnie-Majątek na potrzeby świet-
licy środowiskowej i miejsca spotkań
dla mieszkańców. W trzecim etapie,
który zaplanowany jest na w 2020 r.,
wykonamy budowę parkingu (teren,
na którym obecnie znajduje się budy-
nek GOPS i Biblioteka) oraz remont i
przystosowanie obecnego budynku
Urzędu Gminy Jabłonna na potrzeby
Biblioteki i miejsca spotkań dla miesz-
kańców. W ramach ostatniego etapu
na miejscu obecnego placu targowego
powstanie teren rekreacyjny - park z
placem zabaw, siłownią zewnętrzną i
parkiem sensorycznym. 

Na realizację inwestycji gmina
pozyskała blisko 90% dofinansowanie
w ramach Działania 13.8 Rewitalizacja
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych RPO WL 2014-2020.

Agnieszka Wójtowicz
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Nowa kadencja
Wójta 

i Rady Gminy 
Jabłonna

W dniu 20 listopada 2018 r.
odbyła się I Sesja Rady Gminy Jab-
łonna, na której z rąk Przewodniczącej
Gminnej Komisji Wyborczej Pani
Iwony Podsiadły zostały odebrane za-
świadczenia i złożona przysięga przez
nowo wybranych Radnych, a także
przez Wójta Gminy Jabłonna Panią
Magdalenę Sałek.

Podczas sesji zostali wybrani
Przewodniczący oraz Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Jabłonna. Prze-
wodniczącym Rady Gminy został Pan
Mariusz Mielnik, natomiast Wiceprze-
wodniczącymi – Pani Ewelina Galek-
Kociuba oraz Pan Jerzy Pawelec. 

Podczas inauguracyjnej sesji

ustalono także składy osobowe sta-
łych Komisji Rady Gminy, a następnie
na pierwszym posiedzeniu każdej z
Komisji członkowie wybrali spośród
siebie Przewodniczących oraz Zastęp-
ców.
Komisja Budownictwa i Infrastruk-
tury Rady Gminy Jabłonna:
1. Julian IWANICKI – przewodniczący,
2. Agnieszka MALEC – zastępca prze-
wodniczącego,
3. Jerzy PAWELEC – członek,
4. Wiesława BOGUSZ – członek,
5. Jerzy KUTRZEPA – członek.

Komisja Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Rady Gminy Jabłonna:
1. Ryszard LIS – przewodniczący,
2. Kazimierz GUZIAK – zastępca
przewodniczącego,
3. Adam KLIMEK – członek,
4. Henryk WILKOŁEK – członek, 
5. Marianna PIOTROWSKA – członek. 

Komisja Budżetu, Finansów i Roz-
woju Lokalnego Rady Gminy Jabłonna:
1. Ewelina GALEK-KOCIUBA – prze-
wodnicząca,
2. Jerzy KUTRZEPA – zastępca prze-
wodniczącej,
3. Julian IWANICKI – członek,

4. Jerzy PAWELEC – członek,
5. Kamil SKAŁECKI – członek.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i
Spraw Społecznych Rady Gminy
Jabłonna:
1. Monika NOWAK – przewodnicząca,
2. Kamil SKAŁECKI – zastępca prze-
wodniczącej,
3. Henryk WILKOŁEK – członek, 
4. Ewelina GALEK-KOCIUBA – członek,
5. Marcin PIELECHA – członek.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy
Jabłonna:
1. Wiesława BOGUSZ – przewodni-
cząca,
2. Marcin PIELECHA – zastępca prze-
wodniczącej,
3. Monika NOWAK – członek,
4. Agnieszka MALEC – członek, 
5. Ryszard LIS – członek. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Jabłonna:
1. Marianna PIOTROWSKA – prze-
wodnicząca,
2. Kazimierz GUZIAK – zastępca
przewodniczącej,
3. Adam KLIMEK – członek.

Magdalena Pęcak

Aktywna 
integracja w Gminie

Jabłonna

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie przystąpił do
projektu pt. „Współdziałanie na rzecz
aktywnej integracji w Gminach: Głusk,
Jabłonna, Mełgiew, Piaski” współfi-
nansowanego ze środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego w
ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020. Działanie 11.4 Ak-
tywne włączenie w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych
Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Celem głównym projektu jest
podwyższenie aktywności społecznej
oraz zdolności do zatrudnienia 40

osób (średnio 28 kobiet i 12 męż-
czyzn), wykluczonych, korzystających
z pomocy społecznej lub zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym oraz ich rodzin i osób z otoczenia,
których udział w projekcie jest nie-
zbędny dla skutecznego wsparcia
uczestników projektów, zamieszkałych
na obszarze gmin Głusk, Jabłonna,
Mełgiew, Piaski pozostających bez za-
trudnienia i/lub osób bezrobotnych. 

Realizację projektu zaplano-
wano w okresie od października 2018
r. do czerwca 2020 r. Rezultatem pro-
jektu będzie podjęcie zatrudnienia lub
samozatrudnienie przez minimum 10
osób oraz wzmocnienie motywacji do
pracy po projekcie i aktywne poszuki-
wanie pracy u minimum 19 osób.

Grupę docelową stanowić bę-
dzie 40 osób zamieszkałych na tere-
nie Gmin Głusk, Jabłonna, Mełgiew,
Piaski. W ramach realizacji projektu
przewidziano następujące formy
wsparcia:
- przeprowadzenie indywidualnej diag-
nozy potrzeb, udział w zajęciach na
wzór Klubu Integracji Społecznej,
prace społecznie użyteczne, warsz-
taty, usługi profilaktyki zdrowotnej, za-

jęcia z jobcoachem, spotkania z pra-
codawcami;
- Indywidualne Poradnictwo Zawo-
dowe i pośrednictwo pracy- wraz z za-
pewnieniem zwrotów kosztów
dojazdu,
- szkolenia rozwijające umiejętności
informatyczno-komunikacyjne – wraz
z materiałami szkoleniowymi, wyży-
wieniem, zwrotami kosztów dojazdu,
pokryciem kosztów opieki nad oso-
bami zależnymi i stypendiami szkole-
niowymi w wysokości 8,54 zł brutto za
godzinę uczestnictwa w szkoleniu;
- szkolenia zawodowe - wraz z mate-
riałami szkoleniowymi, wyżywieniem,
zwrotami kosztów dojazdu i stypen-
diami szkoleniowymi w wysokości
8,54 zł brutto za godzinę uczestnictwa
w szkoleniu,
- 3-miesięczne staże zawodowe (wraz
ze zwrotami kosztów dojazdu i opieki
nad osobą zależną i stypendiami sta-
żowymi w wysokości 1800 zł brutto m-
cznie (ok. 1430 zł netto),
- pracę socjalną i zasiłki celowe.

Milena Podstawka



6

URZĄD GMINY  |  Puls Gminy Jabłonna   Nr 4 (17)/2018, Grudzień 2018

30  października trzy jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej - w Piotr-
kowie, Czerniejowie i Chmielu, wypo-
sażone zostały w nowy sprzęt
strażacki. Wszystko to dzięki uzyska-
nemu dofinansowaniu z Ministerstwa
Sprawiedliwości, Urzędu Marszałkow-
skiego w Lublinie, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Lublinie i Gminy
Jabłonna. Wartość przekazanego
sprzętu to 76.305zł

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Piotrkowie otrzymała:
1. Średni zestaw hydrauliczny o war-
tości 57 000,00 zł,
2. Pilarkę do drewna,
3. Detektor napięcia,
4. Latarkę akumulatorową,
5. Zabezpieczenie poduszki powietrz-
nej kierowcy i pasażera,
6. Parawan do osłony miejsca wy-
padku i zasłaniania ofiar wypadków.

Ochotnicza Straż Pożarna 

w Czerniejowie otrzymała:
1. Agregat prądotwórczy trójfazowy
marki „HONDA” ECT7000,
2. Przenośny zestaw oświetleniowy.

Ochotnicza Straż Pożarna 
w Chmielu otrzymała:
1. Agregat prądotwórczy trójfazowy
marki „HONDA” ECT7000,
2. Przenośny zestaw oświetleniowy.

Finansujący :
1. Ministerstwo Sprawiedliwości -
„Realizacja zadań ze środków Fundu-
szu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Po-
mocy Postpenitencjarnej – Funduszu
Sprawiedliwości – nabycie, w roku
2018, w imieniu jednostek OSP na
rzecz tych jednostek wyposażenia i
urządzeń ratownictwa, niezbędnych
do udzielenia pomocy poszkodowa-
nym bezpośrednio na miejscu popeł-
nienia przestępstwa” - sprzęt dla OSP
Czerniejów i OSP Chmiel.
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Piotr-

kowie – udział własny, dotacja z
KSRG.
3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Lub-
linie – dotacja celowa na zakup
średniego zestawu hydraulicznego dla
jednostki OSP w Piotrkowie (jednostka
włączona do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego)”.
4. Urząd Marszałkowski Województwa
Lubelskiego - „Dofinansowania zadań
własnych Gminy Jabłonna w zakresie
ochrony przeciwpożarowej; wydatki in-
westycyjne związane z zakupem śred-
niego zestawu hydraulicznego dla
jednostki OSP w Piotrkowie (jednostka
włączona do Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego)”.
5. Gmina Jabłonna udział własny
gminy na zakup średniego zestawu
hydraulicznego dla jednostki OSP w
Piotrkowie.

Marek Bryda

Nowy sprzęt 
ratowniczy dla

OSP

Sprawdź 
swoje podatki

Gmina Jabłonna w ramach
projektu „Akcelerator e-Administracji”
przygotowała dla mieszkańców sys-
tem e-urząd (www.eurzad.gminajab-
lonna.pl), dzięki któremu mogą
Państwo uzyskać przez Internet do-
stęp do informacji o naliczonych po-
datkach i opłatach, sprawdzić aktualny
stan zobowiązań i dokonać ich płatności.

System umożliwia przesyłanie
dokumentów i wniosków do Urzędu,

dzięki temu sprawy będą mogli Pań-
stwo załatwiać w dogodnym dla siebie
czasie, 24 godziny na dobę, bez wy-
chodzenia z domu. Korzystanie z ser-
wisu jest bezpłatne i dostępne dla
wszystkich.

Aby móc w pełni korzystać z
jego funkcjonalności niezbędne jest
założenie bezpłatnego Profilu Zaufa-
nego, czyli podpisu elektronicznego,
który zastępuje podpis tradycyjny. Pro-

fil Zaufany można potwierdzić m.in. 
w Urzędzie Gminy Jabłonna.

Projekt współfinansowany jest
w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie
2.18 - Wysokiej jakości usługi admi-
nistracyjne, w partnerstwie z firmą Cer-
tes sp. z o.o. oraz gminami Mysłowice,
Kozy, Porąbka, Wysokie, Niedrzwica Duża,
Wojnicz, Ryglice i Iwkowa.

Marcin Pastuszak
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Procedura zgłaszania uste-
rek i reklamacji dotyczących insta-
lacji solarnych zamontowanych
przez firmę „Elektro-Bud” Przemy-
sław Gawda Lublin w 2015 r. oraz
firmę FlexiPower Group Sp. z o.o.
Sp.K.   w 2018 r. 

Zgodnie z zapisami umów z
wykonawcami montażu instalacji so-
larnych beneficjenci projektów pt.:
"Kolektory słoneczne jako źródło ener-
gii odnawialnej w Gminie Jabłonna"
oraz  pt: „Odnawialne źródła energii na
terenie gminy Jabłonna – kolektory

słoneczne i kotły na biomasę" mają
zapewniony serwis gwarancyjny przez
okres 5 lat trwałości projektu. 

W związku z powyższym w
przypadku pojawienia się awarii kolek-
torów słonecznych czy kotłów na bio-
masę należy zgłosić do Urzędu Gminy
informacje o powstałej usterce na for-
mularzu reklamacyjnym naprawy in-
stalacji solarnych/kotła na biomasę
Gminy Jabłonna (formularz do po-
brania w urzędzie gminy lub ze
strony internetowej).

Na stronie internetowej
www.jablonna.lubelskie.pl po pra-
wej stronie   w zakładce „Kolektory sło-
neczne”  umieszczono wszystkie
informacje dotyczące serwisu sola-
rów/kotłów na biomasę oraz bieżących
informacji z zakresu realizowanych
projektów.

Uzupełniony formularz powi-
nien zawierać informacje, które po-
zwolą na wstępne ustalenie miejsca i
rodzaju usterki. W związku z tym na-
leży podać co najmniej następujące
informacje:

• imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
• adres gdzie wystąpiła usterka,
• telefon kontaktowy,
• rodzaj usterki zgłaszanej przez użyt-
kownika
• data i podpis zgłaszającego usterkę
- protokoły bez podpisu nie będą przyj-
mowane

Wypełniony formularz rekla-
macji  w formie skanu należy przesłać
drogą elektroniczną na adres e-mail:
gmina@jablonna.lubelskie.pl lub zgło-
sić osobiście w siedzibie Urzędu
Gminy Jabłonna, Jabłonna-Majątek
22. Przyjęte zgłoszenia  reklamacyjne
przekazywane będą  bezpośrednio do
działu serwisowego firmy FlexiPower
Group Sp z o.o. lub Elektro-Bud” Prze-
mysław Gawda Lublin 

W przypadku nieusunięcia
usterki w terminie 7 dni prosimy o kon-
takt. Uwaga: Nieuzasadnione wezwa-
nia serwisu oraz usuwanie usterek
powstałych w wyniku nieprawidłowego
użytkowania instalacji solarnej będą
wykonywane odpłatnie.

Agnieszka Wójtowicz

Co zrobić 
z awarią solarów?

Gmina Jabłonna
coraz wyżej 

w rankingach

Gmina Jabłonna awansowała
o 198 miejsc w Rankingu wydatków
inwestycyjnych samorządów w latach
2015–2017 miesięcznika "Wspólnota"
w porównaniu z rankingiem za lata
2013-2015.

W rankingu wydatków inwe-
stycyjnych samorządów za lata 2013-
2015 Gmina Jabłonna zajmowała 726
miejsce na 1555 gmin wiejskich z
całej Polski.

Ranking za lata 2015-2017
daje nam już 528 miejsce (na 1555

gmin wiejskich z całej Polski.), czyli
awans o 198 pozycji!

W tegorocznym rankingu, po-
dobnie jak w latach poprzednich, jego
autorzy brali pod uwagę  całość wy-
datków majątkowych poniesionych w
ostatnich trzech latach (2015–2017).

Cały ranking dostępny jest na
stronie www.wspolnota.org.pl.

Marcin Pastuszak

630-lecie 
Piotrkowa 

11-go listopada podczas
gminnych obchodów 100. rocznicy
Odzyskania Niepodległości świętowa-
liśmy 630. rocznicę przeniesienia na
lokalizację wsi Piotrków praw wiej-
skich przez króla Władysława Jagiełłę.
W ramach obchodów odbyła się msza
święta za mieszkańców wsi, odsłonię-

cie pamiątkowego kamienia ulokowa-
nego pod Centrum Kultury Gminy Jab-
łonna podarowanego przez Państwa
Renatę i Marka Zyśko z Chmiela Dru-
giego. Szczególne podziękowania dla
zaangażowanych w organizację tego
wydarzenia dla KGW Piotrków Pierw-
szy i Piotrków Drugi, Mirosławowi

Stawskiemu, Mieczysławowi i Maria-
nowi Klimkom, wolontariuszkom: Oli,
Mai, Róży, Agacie. 

Dziękujemy za wspólne świę-
towanie wszystkim  mieszkańcom!                                                                                                                  

Monika Nowak
sołtys wsi Piotrków Pierwszy
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Sesje 
Rady Gminy 

Jabłonna

Uchwały Rady Gminy Jabłonna
podjęte podczas XLII sesji w dniu

16 października 2018 r.:
1. XLII/314/2018 w sprawie uchwale-
nia zmiany Miejscowego Planu Zagos-
podarowania Przestrzennego Gminy
Jabłonna dla terenu położonego we
wsi Jabłonna Pierwsza,
2. XLII/315/2018 w sprawie zmian w
budżecie na rok 2018,
3. XLII/316/2018 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej,

4. XLII/317/2018 w sprawie uchwale-
nia zmiany Studium Uwarunkowań i
Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Jabłonna,
5. XLII/318/2018 w sprawie przystą-
pienia do sporządzenia zmiany Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Jabłonna.

Uchwały Rady Gminy Jabłonna
podjęte podczas I sesji w dniu 

20 listopada 2018 r.:
1. I/1/2018 w sprawie stwierdzenia wy-
boru Przewodniczącego Rady Gminy
Jabłonna,
2. I/2/2018 w sprawie stwierdzenia wy-
boru dwóch Wiceprzewodniczących
Rady Gminy Jabłonna,
3. I/3/2018 w sprawie uchylenia
uchwały Nr I/3/2014 Rady Gminy Jab-
łonna z dnia 1 grudnia 2014 r. w spra-
wie określenia składu liczbowego
stałych komisji Rady Gminy Jabłonna,
4. I/4/2018 w sprawie ustalenia składu
osobowego stałej Komisji Rewizyjnej

Rady Gminy Jabłonna,
5. I/5/2018 w sprawie ustalenia składu
osobowego stałej Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Jab-
łonna,
6. I/6/2018 w sprawie ustalenia składu
osobowego stałej Komisji Budżetu, Fi-
nansów i Rozwoju Lokalnego Rady
Gminy Jabłonna,
7. I/7/2018 w sprawie ustalenia składu
osobowego stałej Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Rady Gminy Jabłonna,
8. I/8/2018 w sprawie ustalenia składu
osobowego stałej Komisji Budow-
nictwa i Infrastruktury, 
9. I/9/2018 w sprawie ustalenia składu
osobowego stałej Komisji Rolnictwa i
Ochrony Środowiska Rady Gminy
Jabłonna, 
10. I/10/2018 w sprawie ustalenia wy-
nagrodzenia miesięcznego Wójta
Gminy Jabłonna.

Magdalena Pęcak

Stypendia 
sportowe i kulturalne

Gminy Jabłonna

Do 31 grudnia 2018 roku
można składać wnioski na przyznanie
stypendiów osobom zajmującym się
twórczością artystyczną, upo-
wszechnianiem kultury i opieką nad
zabytkami w Gminie Jabłonna.

Stypendia przyznawane są
osobom fizycznym w celu wspierania
podejmowanych zadań twórczych
oraz rozwoju umiejętności artystycz-
nych osób zajmujących się twórczo-
ścią artystyczną, upowszechnianiem
kultury oraz opieką nad zabytkami.

Stypendium może być przy-
znane na realizację przedsięwzięcia
artystycznego w dziedzinach:
1. fotografia,
2. literatura,
3. muzyka,
4. opieka nad zabytkami,
5. sztuka estradowa,

6. sztuka filmowa,
7. sztuki wizualne,
8. taniec,
9. teatr,
które będzie realizowane na terenie
Gminy Jabłonna, związane z Gminą
Jabłonna lub wpływające pozytywnie
na wizerunek Gminy Jabłonna.

Do 31 stycznia 2019 roku
można składać wnioski na przyznanie
stypendium sportowego Gminy Jab-
łonna.

Stypendia sportowe przyzna-
wane są dla osób fizycznych za osiąg-
nięte wyniki sportowe, biorąc pod
uwagę osiągnięty wynik sportowy i
znaczenie danego sportu dla Gminy
Jabłonna.

Dyscyplinami sportowymi ma-
jącymi znaczenie dla Gminy Jabłonna
są: piłka nożna, piłka ręczna, piłka ko-

szykowa, piłka siatkowa, lekkoatle-
tyka, sporty walki, taniec, pływanie,
tenis ziemny, tenis stołowy, łucznictwo,
badminton, warcaby, szachy, narciar-
stwo, kolarstwo, podnoszenie cięża-
rów, gimnastyka, sporty motorowe.

Więcej informacji na temat
zasad przyznawania stypendiów znaj-
duje się w Regulaminie przyznawania
stypendiów osobom zajmującym się
twórczością artystyczną, upowszech-
nianiem kultury i opieką nad zabyt-
kami w Gminie Jabłonna oraz w
Regulaminie przyznawania stypen-
dium sportowego Gminy Jabłonna do-
stępnych w Urzędzie Gminy, szkołach
oraz na stronie www.jablonna.lubel-
skie.pl.

Wnioski należy składać w
Urzędzie Gminy Jabłonna.

Marcin Pastuszak
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Gminne obchody
100-lecia 

Niepodległości
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„- A w co wierzysz? 

- W Polskę wierzę!”

Słowa Władysława Bełzy stały się
myślą przewodnią „Wieczoru z poezją
i pieśnią patriotyczną”, który odbył się
22 listopada b.r. w Szkole Podstawo-
wej w Czerniejowie. Wieczór był uro-
czystością o wyjątkowym charakterze,
gdyż wpisał się w ramy obchodów
100.  rocznicy odzyskania przez Pol-
skę niepodległości. Wśród licznie
przybyłej społeczności znaleźli się
ksiądz proboszcz H. Czarnecki, sołtys
wsi Chmiel Kolonia – p. Jacek Cebula,
sołtys wsi Czerniejów-Kolonia -  
p. M. Jakubusek, panie z Koła Gospo-
dyń Wiejskich w Czerniejowie.

Wieczór rozpoczął występ
przedszkolaków, którzy recytacją i tań-
cem wyrazili swoje przywiązanie do
Ojczyzny, obyczajów i kultury narodo-

wej. Patriotyczne pieśni, piosenki za-
śpiewał chór  uczniów klasy piątej i
szóstej pod kierunkiem p. U. Cękały.
A z nim - cała  publiczność! 

Wielkie brawa otrzymała
Amelia Dzirba z klasy III, która zaśpie-
wała powszechnie znane żołnierskie
piosenki „Białe róże” i „Przybyli ułani”.
Uczniowie klas: siódmej i ósmej wier-
szami uczcili męstwo walczących o
niepodległość Polski i wzruszającymi
słowami ukazali  Jej piękno.  Recyta-
cja  najpiękniejszych strof o miłości do
Ojczyzny skłoniła zebranych do za-
dumy nad istotą współczesnego pat-
riotyzmu. 

Wszyscy uczestnicy stworzyli
spektakl, będący prawdziwą lekcją
patriotyzmu.  Goście licznie zgroma-
dzeni na sali ze wzruszeniem oglądali
występy uczniów i słuchali przesłania,

jakie niósł ze sobą ten spektakl. 
Taka forma wieczornicy stała

się wydarzeniem artystycznym, w któ-
rym uczestniczyli uczniowie, nauczy-
ciele, rodzice, lokalna społeczność
oraz  zaproszeni goście. Tego wie-
czoru uczniowie mieli możliwość za-
prezentowania swoich talentów przed
zgromadzoną publicznością.

Miłym akcentem na zakoń-
czenie wieczoru był występ Pań z Koła
Gospodyń Wiejskich. Pieśni w ich wy-
konaniu, jeszcze raz podkreśliły, iż
wolność to skarb, za który wielu Pola-
ków oddało własne życie.

Podczas wieczoru panowała
uroczysta, przyjazna atmosfera. Ro-
dzice przygotowali dla wszystkich
gości słodki poczęstunek, który umilił
chwile spędzone razem.                                                                      

Małgorzata Wilczek

Wieczór z poezją 
i pieśnią 

patriotyczną 
w Czerniejowie

100-lecie 
niepodległości 

w Zespole Szkół 
w Piotrkowie

Po wielu latach, trudach i
zmaganiach wojennych wreszcie
mamy wolną, niepodległą ojczyznę i
możemy to uczcić. Z tej okazji nasza
szkoła zainaugurowała uroczyste ob-
chody 100-lecia niepodległości. 

Pierwszym przedsięwzięciem
był Rowerowy Rajd Niepodległości. 16
września uczniowie z rodzicami i nau-
czyciele odwiedzili cmentarze żołnier-
skie z okresu I wojny światowej
położone na terenie naszej gminy.
Była to ciekawa lekcja historii i odda-
nie hołdu bohaterom walk o wolność i

niepodległość.   
Uczniowie naszej szkoły przy-

gotowali także  program słowno-mu-
zyczny połączony z prezentacją
multimedialną pod tytułem: „Polskie
drogi do niepodległości”. Godny strój
z przypiętym kotylionem, wyrecyto-
wane z  prawdziwą powagą wiersze,
pięknie odśpiewane pieśni legionowe
i zaangażowanie naszej  młodzieży to
wyraz współczesnego patriotyzmu i
szacunku dla historii i dziejów narodu
polskiego.  Uroczysta akademia zos-
tała zaprezentowana w szkole i  ko-

ściele parafialnym w Piotrkowie. 
Dla wszystkich zainteresowa-

nych uczniów i rodziców, opiekunowie
świetlicy przygotowali i przeprowadzili
konkurs na Najpiękniejszy Kotylion
Narodowy. Przygotowaliśmy gazetkę
poświęconą wydarzeniom niepodle-
głościowym w naszym kraju. Prezen-
towaliśmy na niej fotografie
legionistów i ich szlak wolności, syl-
wetki ojców niepodległości z marszał-
kiem Józefem Piłsudskim na czele.

Anna Wróbel



Pociąg 
do niepodległości
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100 lat 
Niepodległości 

w szkole 
w Skrzynicach

Radośnie i uroczyście święto-
wała nasz Ojczyzna setną rocznicę
niepodległości. Obchody Święta Nie-
podległości miały niezwykle podniosły
charakter w Szkole Podstawowej w
Skrzynicach: w barwy narodowe przy-
ozdobione sale lekcyjne, wewnątrz bu-
dynku wystawa ukazująca polskie
drogi do wolności, przepiękna dekora-
cja sali gimnastycznej i łopocące na
wietrze wywieszone na zewnątrz flagi
państwowe. 

9 listopada cała społeczność
szkolna przybyła na uroczystości

ubrana w odświętne stroje. O godzinie
11:11 cała szkoła odśpiewała hymn
Polski, włączając się do ogłoszonej
przez MEN ogólnokrajowej akcji. O
12:30 rozpoczęły się główne uroczys-
tości szkolne. Uczniowie przygotowani
przez nauczyciela historii pokazali
przedstawienie historyczne „Pociąg do
niepodległości”. Wspominane w
przedstawieniu wydarzenia z ojczy-
stych dziejów ilustrowała wyświetlana
na ścianie prezentacja. Wzruszenie
dało się zaobserwować na twarzach
zebranych na sali podczas koncertu
pieśni historyczno-patriotycznej pt.
„Dla Niepodległej”, podczas którego
prezentowali się młodzi wokaliści i in-
strumentaliści. Po części oficjalnej
przyszedł czas na herbatę i ciasto
oraz wspólne śpiewanie tych znanych
i mniej znanych pieśni z przebogatego
śpiewnika polskich pieśni historyczno-
patriotycznych. 

W związku z setną rocznicą
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści w naszej szkole na przełomie paź-
dziernika i listopada we współpracy z
Fundacją Inicjatyw w Lublinie realizo-

wany był projekt edukacyjny „Niepo-
dległa moimi oczami”. W czasie kilku
sobotnich warsztatów uczniowie węd-
rowali z aparatem fotograficznym po
najbliższej okolicy i wykonywali zdję-
cia o tematyce nawiązującej do 100-
lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Podsumowanie projektu połą-
czone z prezentacją jego efektów
miało miejsce 16 listopada 2018 r.
Zdjęcia wykonane podczas warszta-
tów złożyły się na wystawę fotografii
„Niepodległa moimi oczami”, zapre-
zentowaną w Szkole Podstawowej w
Skrzynicach. Autorzy najciekawszych
prac fotograficznych otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy i nagrody rzeczowe.
Efektem zajęć warsztatowych było
także opracowanie i wydanie biuletynu
poświęconego polskiej drodze do nie-
podległości. Młodzież z naszej szkoły
uczestniczyła w dwóch spacerach his-
torycznych, brała udział w grach i za-
bawach terenowych oraz quizach
rodzinnych. 

Teresa Wrześniewska

„Pociąg do Niepodległości" to
inicjatywa Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej w Tuszowie upa-
miętniająca stulecie Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę. Wszystkie
klasy przez cały miesiąc przygotowy-
wały kąciki tematyczne poświęcone
symbolom narodowym oraz kolejnym

etapom walki Polaków o Niepodle-
głość. W piątek 9 listopada, po uro-
czystej akademii nadszedł czas na
podsumowanie tych działań. 

Pociąg do niepodległości za-
trzymywał się na kolejnych stacjach
zorganizowanych w klasach. Wszyscy
uczniowie, nauczyciele i rodzice przy-
byli do szkoły, wsiedli do pociągu i
udali się w podróż szlakiem naszych
bohaterów narodowych, obserwowali
drogę Polaków do wolności i własnego
państwa. Uczniowie pod kierunkiem
wychowawców przygotowali prezenta-
cje na następujące tematy:
Oddział przedszkolny - piosenka "Jes-
tem Polką i Polakiem",
klasa I - informacje na temat barw na-
rodowych,
klasa II - informacje na temat godła,
klasa III - informacje o historii utworów

"Rota" i "Bogurodzica",
klasa IV - postać Tadeusza Kościuszki oraz
jego roli w Powstaniu Kościuszkowskim,
klasa V - przebieg Powstania Listopa-
dowego,
klasa VI - przebieg Powstania Stycz-
niowego,
klasa VII - postać marszałka Józefa
Piłsudskiego oraz jego rolę w odzys-
kaniu przez Polskę niepodległości,
klasa VIII - nasza Ojczyzna.

Pamiętajmy, że nikt w prezen-
cie nie dał nam Polski. Wywalczyli ją
nasi przodkowie dzięki swej sile, woli i
ofiarności. To im złożyliśmy hołd reali-
zując ten projekt edukacyjny oraz po-
dejmując szereg innych działań
upamiętniających wydarzenia sprzed
100 lat.

Elżbieta Moryl 
Elżbieta Kochaniec
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IV Wieczór pieśni
patriotycznej 
w Tuszowie

W piątek 9 listopada odbył się
w Szkole Podstawowej w Tuszowie  IV
Wieczór Pieśni Patriotycznej. W ten
listopadowy wieczór spotkaliśmy się

aby wspólnie przeżywać 100. rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. 
Aby zjednoczyć się w tym historycz-
nym wydarzeniu i podkreślić jego

rangę licznie przybyli mieszkańcy Tu-
szowa, rodzice, dziadkowie, uczniowie
i absolwenci oraz zaproszeni goście:
wójt Gminy Jabłonna p. Magdalena
Sałek, z-ca wójta p. Marcin Pastuszak,
dyrektor Zespołu Administracyjnego
Szkół p. Ewa Maj, dyrektorzy szkół z
terenu gminy Jabłonna, panie z ze-
społu śpiewaczego, strażacy oraz
radni.

To wyjątkowe spotkanie roz-
poczęliśmy tradycyjnym tańcem naro-
dowym polonezem oraz
współczesnym układem "Barwy Nie-
podległości" w wykonaniu naszych
tancerzy. Następnie zabrali głos
uczniowie ukazując zebranym losy
Polaków na drogach ku niepodległej w
pięknie przygotowanej części arty-
stycznej. Zakończyliśmy ją wprowa-
dzeniem okolicznościowego tortu
przygotowanego specjalnie na ten do-
stojny jubileusz naszej Ojczyzny.
Po tak uroczystym wprowadzeniu w
klimat Święta Niepodległości nauczy-
ciel prowadzący zaprosił zebranych do
wspólnego śpiewania pieśni i piose-

nek patriotycznych, które towarzyszyły
narodowi polskiemu w ważnych wyda-
rzeniach dziejowych. W słowach i nu-
tach pieśni patriotycznych zaklęta jest
opowieść o Ojczyźnie, o historii na-
szego narodu. Przy akompaniamencie
skrzypiec i instrumentu klawiszowego
popłynęły dźwięki wielu pięknych
utworów, jak: "Pierwsza Kadrowa",
"Przybyli ułani pod okienko", "Szara
piechota" i wielu innych. Jak co roku
swą obecnością zaszczyciły nas panie
z zespołu Śpiewaczego KGW "Tuszo-
wianki", które  wykonały piękne staro-
polskie pieśni patriotyczne śpiewane
jeszcze w czasie zaborów.

IV Wieczór Pieśni Patriotycz-
nej upłynął w miłej atmosferze i duchu
patriotyzmu, zjednoczył przedstawi-
cieli wielu środowisk i pokoleń. Był
manifestacją naszej wspólnoty lokal-
nej i tożsamości narodowej. Spotkanie
to pozwoliło nam radośnie uczcić Pol-
skę i 100-lecie Niepodległości.

Agnieszka Nawłatyna

Warsztaty 
z Leśnym 

Pogotowiem

W dniu 6 listopada odbyły się
dla najmłodszych  uczniów Szkoły
Podstawowej w Skrzynicach  warsz-
taty przyrodnicze ,,Leśne pogotowie”.
Naszymi gośćmi byli państwo Gru-
sieccy, którzy prowadzą Ośrodek Re-

habilitacji Dzikich Zwierząt w Skrzyni-
cach.  

Dzieci zdobyły  dużo wiado-
mości na temat ochrony przyrody  i
zmian  zachodzących jesienią w świe-
cie przyrody.  Dowiedziały się dla-
czego drzewa tracą liście i  jak
zwierzęta przygotowują się do zimy
oraz dlaczego niektóre ptaki  opusz-
czają nasz kraj i jak możemy pomóc
tym zwierzętom, które pozostają -
przetrwać ten trudny czas. 

Podczas warsztatów dzieci
poznały też historie niektórych zwie-
rząt- mieszkańców ośrodka- jeża, ma-
łego liska, wiewiórki i sarenki oraz
mogły zobaczyć z bliska prawdziwego
bażanta.

Danuta Wójcik
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W 2019 roku przypada 200
rocznica urodzin wybitnego polskiego
ornitologa, zoologa i odkrywcy – Wła-
dysława Taczanowskiego, który uro-
dził się w Jabłonnie. Postać
Władysława Taczanowskiego jest bar-
dzo mało znana mieszkańcom Gminy
Jabłonna, dlatego też ważne jest aby
przed rocznicą jego urodzin już teraz
przybliżać jego dokonania i odkrycia. 

W celu zapoznania lub utrwa-
lenia wśród dzieci i młodzieży wiedzy
na temat ornitologii i postaci Włady-
sława Taczanowskiego zorganizo-
wano II Gminny Turniej w Grę
Planszową Śladami Taczanowskiego” 
Do turnieju wykorzystano grę o tema-
tyce ornitologicznej.

Turniej podzielony został na
dwa etapy: szkolny i gminny. W etapie
szkolnym udział wzięli  wszyscy chętni
uczniowie z klas IV-VIII oraz uczniowie
klas gimnazjalnych ze szkół na terenie
Gminy Jabłonna. Zwycięzcy etapu
szkolnego (po 4 najlepszych zawodni-
ków z każdej ze szkół – uczniowie klas
IV-VIII i klas gimnazjalnych) zostali
zakwalifikowani do etapu gminnego,
gdzie jeszcze raz zmierzyli się w roz-
grywkach z zawodnikami z innych
szkół. 

Uczestnicy, którzy wykazali
się najlepszą strategią oraz szczę-
ściem sprzyjającym im podczas roz-

grywek  zwyciężyli turniej  i otrzymali
nagrody rzeczowe. 
W Turnieju najlepsi okazali się:
Krystian Siczek – ZS Piotrków,       
Natalia Malec – SP Czerniejów,
Juszka Weronika – ZS Piotrków,
Okapa Bartłomiej – ZS Jabłonna.

Turniej zorganizowany został
w ramach zadania „Edukacja ekolo-
giczna w Gminie Jabłonna w 2018
roku realizowana w Zespole Szkół w
Jabłonnie” finansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Lublinie.

Iwona Podsiadły

Turniej w grę
„Śladami 

Taczanowskiego”

IV Olimpiada 
ekologiczna

11 października br. już po raz
czwarty odbył się finał Olimpiady Eko-
logicznej Jabłonna 2018 zorganizo-
wany dla uczniów z terenu gminy
Jabłonna. Celem olimpiady była popu-
laryzacja wiedzy  ekologicznej, podno-
szenie świadomości  oddziaływania
człowieka na środowisko, jego  skut-
ków oraz kształtowanie postaw i na-
wyków  korzystnych dla natury.

Konkurs przebiegał w dwóch
etapach. Etap pierwszy - eliminacje
szkolne, odbyły się dnia 8  paździer-
nika 2018 r., uczniowie ze szkół pod-
stawowych i klas gimnazjalnych pisali
test wiedzy z zakresu ekologii i
ochrony środowiska ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony atmosfery i
zanieczyszczenia środowiska. Do fi-
nału konkursu zakwalifikowało się po
3 najlepszych uczniów z każdej ze
szkół.

W etapie gminnym dnia 11
października br. 26  uczniów rozwiązy-
wało test wiedzy z zakresu biologii,
chemii, geografii oraz ekologii.
Ostatecznie laureatami konkursu zostali:
w kategorii klas IV-VI szkoły podsta-
wowej:
1. Antoni Młynarczyk – Szkoła Podsta-
wowa Czerniejów,
2. Aleksandra Kochaniec – Zespół
Szkół w Piotrkowie,
3. Kacper Niedźwiedź – Zespół Szkół
Jabłonnie.
w kategorii klas VII i VIII  szkoły pod-

stawowej oraz III klasy  gimnazjum:
1. Bartłomiej Ziętek – Zespół Szkół w
Piotrkowie,
2. Zuzanna Ziętek - Zespół Szkół w
Piotrkowie,
3. Amelia Poleszak- Szkoła Podsta-
wowa Czerniejów.
Wszyscy uczniowie, którzy zakwalifi-

kowali się do finału gminnego Olim-
piady wyjadą dnia 16 października br.
na wycieczkę dydaktyczną w Góry
Świętokrzyskie.

Mamy nadzieję, że udział w
olimpiadzie przyczyni się do wzrostu
świadomości ekologicznej dzieci i mło-
dzieży oraz wzbogaci podstawę pro-
gramową w zakresie nauczania
przyrody i ekologii w szkołach.

Olimpiadę  zorganizowano  w
ramach projektu „Edukacja  ekolo-
giczna w Gminnie Jabłonna w 2018 r
realizowana w Zespole Szkół w Jab-
łonnie” finansowanej ze środków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Agnieszka Wójtowicz



EDUKACJA|  Puls Gminy Jabłonna    Nr 4 (17)/2018, Grudzień 2018

14

W szkołach 
powitano 

pierwszoklasistów

Klasa I Szkoły Podstawowej w Skrzynicach Klasa I Zespołu Szkół w Piotrkowie

Klasa I Szkoły Podstawowej w Czerniejowie Klasa I Szkoły Podstawowej w Tuszowie

Klasa Ia Zespołu Szkół w Jabłonnie Klasa Ib  Zespołu Szkół w Jabłonnie

W listopadzie we wszystkich szkołach na terenie Gminy Jabłonna od-
były się uroczystości związane ze ślubowaniem klas pierwszych. Zanim pierw-
szoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić
to, czego już się w szkole nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci
przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności.

Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie pierwszoklasistów,
które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania w poszczególnych szkołach do-
konywały panie dyrektorki kolorowym ołówkiem. Tym samym pierwszaki zostały
włączone do społeczności uczniowskiej szkoły w Skrzynicach, Tuszowie, Piotr-
kowie, Czerniejowie i Jabłonnie. Dowodem były akty pasowania na ucznia wrę-
czone dzieciom przez panie dyrektorki i wychowawczynie.
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Sukces młodych
redaktorów

W Zespole Szkół w Jabłonnie
(wcześniej w Gimnazjum Publicznym)
od wielu lat redagowana jest gazetka
szkolna o nazwie SZkolne CZaso-
pismo URwisów, w skrócie SZCZUR.
Tworzą ją uczniowie, którzy mają
wiele pomysłów, zaangażowania i
przede wszystkim chęci, by poświęcić
swój wolny czas na dodatkową pracę.
Oprócz satysfakcji i kilku miłych redak-
torskich spotkań nie otrzymują w za-
mian nic. Ich kreatywność, ogromny

zapał i pracowitość bardzo mi impo-
nują. Każdy numer wydanej gazetki
cieszy nas niesamowicie, bo tylko my
wiemy, ile czasu trzeba poświęcić na
jego zrealizowanie.

W tym roku szkolnym nasze
czasopismo zgłosiliśmy do Konkursu
na Szkolną Gazetę. Organizatorami
byli III Liceum Ogólnokształcące im.
Unii Lubelskiej i Fundacja Rozwoju
Oświaty Lubelskiej. Czuliśmy
ogromne szczęście i dumę, że to my

wygraliśmy i zdobyliśmy I miejsce, a
konkurowaliśmy ze szkołami całej Lu-
belszczyzny.

21 listopada podczas XVII
Młodzieżowych Warsztatów Dzienni-
karskich im.Beaty Nowak w budynku
TVP3 Lublin zostały wręczone na-
grody. To wyróżnienie jest dla nas mo-
tywacją do dalszej pracy.

Opiekun gazetki szkolnej
Agnieszka Pytka

Euroweek  2018  
już za nami!

Po raz kolejny uczniowie Ze-
społu Szkół w Piotrkowie, z ogromnym
entuzjazmem, wzięli udział w projekcie
językowym organizowanym przez
Fundację Euroweek.

Już od wielu lat Euroweek cie-
szy się ogromną popularnością wśród
naszych uczniów. Młodzież poznaje

tam kulturę oraz obyczaje innych kra-
jów, uczy się współpracy w grupie. Za-
dania stawiane przez wolontariuszy
wymagają od uczestników ogromnej
kreatywności, wyzwalają w nich pew-
ność siebie, a przede wszystkim
umożliwiają im komunikację w języku
angielskim. 

W tym roku nasi uczniowie
spotkali się z wolontariuszami, między
innymi z Wietnamu, Tajlandii, Indo-
nezji, Meksyku, Litwy, Hiszpanii oraz
Turcji.

Ewa Walczyszyn-Filozof
Beata Wilkołazka

Aktywny Samorząd
Uczniowski

Uczniowie Zespołu Szkół w
Piotrkowie przystąpili do projektu „Ak-
tywny Samorząd Uczniowski”, realizo-
wanego w ramach programu FIO
przez Fundację Tysiąca Kroków.
Głównym zadaniem jest wzmocnienie
aktywności i postaw obywatelskich
młodzieży w zakresie samorządności
uczniowskiej.

Uczestnicy projektu uczestni-
czyli w szkoleniach, warsztatach i rea-
lizują inicjatywę związaną z promocją
aktywnego spędzania czasu na rowe-

rze. Z funduszy projektu zostały zaku-
pione stojaki na rowery, które będą
umieszczone przed budynkiem szkoły.
Uczniowie zorganizują w grudniu
"Dzień samorządu uczniowskiego", by
zachęcać swoje koleżanki i kolegów
do większego włączenia się w życie
szkoły.

Beata Wilkołazka
Katarzyna Wierzchoń

Elżbieta Pasieczna
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"Escape room"  
z Sherlockiem 

Holmesem

Dnia 26 listopada 2018r. z okazji "Andrzejek" w Zespole Szkół w Jab-
łonnie odbyła  się gra zespołowa „Escape room". Została ona zorganizowana
w dwóch pokojach wzorowanych na gabinecie Sherlocka Holmesa. 

Gracze w drużynach mieli za zadanie zabrać odnalezione przez detek-
tywa klejnoty koronne oraz uciec z pomieszczenia. Musieli stanąć przed zada-
niem rozszyfrowania między innymi: kodu książkowego, kryptekstu autorstwa
Leonarda da Vinci oraz odczytania wiadomości zapisanych ultrafioletem. Mieli
na to jedynie 20 minut. 

Gra przeznaczona była dla grup z klas VIIIa oraz VIIIb. Organizatorami
akcji był Samorząd Uczniowski z opiekunami Panią Edytą Śliwińską i Panią Ka-
roliną Zaborniak. Mamy nadzieję, że taka innowacyjna forma spędzania czasu
na stałe zagości w naszej szkole. Może być to ciekawy sposób na przeprowa-
dzenie lekcji lub na uatrakcyjnienie szkolnego święta. 

Ignacy Wawrzycki - uczeń klasy  VIIIb

Uwaga 
na smog

Powietrze jest jednym z nie-
zbędnych do życia elementów środo-
wiska. Jakość powietrza, którym
oddychamy ma ogromny wpływ na
nasze samopoczucie i zdrowie, dla-
tego musimy dbać o jego czystość.

W społeczeństwie panuje
mylne przekonanie, że za zanieczysz-
czenie powietrza odpowiada głównie
przemysł, jednak to w znacznym stop-
niu mieszkańcy danego terenu powo-
dują pogorszenie jego jakości, co
wyraźnie można zaobserwować w se-
zonie grzewczym, podczas którego
odnotowuje się najwyższe wskaźniki
zanieczyszczeń, a przejrzystość po-
wietrza wyraźnie maleje.

W związku z tym  w ponie-
działek  26 listopada br. w każdej ze
szkół z terenu gminy Jabłonna prze-

prowadzone zostały warsztaty, pod-
czas których przybliżono dzieciom
temat smogu – jego przyczyn,  skut-
ków i sposobu przeciwdziałania.  Or-
ganizując warsztaty chcieliśmy
zainspirować osoby, zajmujące się
edukacją młodzieży, do poszerzenia
tematyki prowadzonych przez siebie
zajęć o problematykę zanieczyszcze-
nia powietrza. 

Podczas warsztatów wyko-
rzystane zostały mierniki jakości po-
wietrza zakupione przez Gminę
Jabłonna w ramach projektu „Eduka-
cja ekologiczna w gminie Jabłonna w
2018 r. realizowana w Zespole Szkół
w Jabłonnie” finansowanego ze środ-
ków WFOŚiGW w Lublinie. Przy ich
użyciu dzieci ze szkół będą mogły pro-
wadzić systematyczne badania jako-

ści powietrza w ich najbliższym oto-
czeniu i podejmować stosowne dzia-
łania w momencie przekroczenia
wartości  stężenia pyłów PM 2.5 oraz
PM 10 w powietrzu odpowiedzialnych
za powstanie smogu.

Agnieszka Wójtowicz
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Wizyta Ojca 
Filipa Buczyńskiego

5 listopada społeczność
Szkoły Podstawowej w Czerniejowie
gościła ojca Filipa Buczyńskiego - za-
łożyciela Hospicjum im. Małego Księ-
cia w Lublinie. Ojciec Filip przyjechał
na zaproszenie, aby opowiedzieć o
funkcjonowaniu  hospicjum, o codzien-
nym życiu podopiecznych.  

Podczas spotkania opowiadał
o swoim doświadczeniu posługi wśród
dzieci chorych i ich rodziców. Wskazał,
że jest to miejsce, gdzie dzieci i ich ro-
dzice mogą uzyskać fachową pomoc
medyczną i opiekę, ale też wsparcie

duchowe, psychiczne i materialne.
Wiele osób i organizacji angażuje

się w udzielanie różnorodnej pomocy.
Na przykład znani aktorzy odwiedzają
dzieci, zapraszają je na plan filmowy,
niektórzy sponsorują wyjazdy zagra-
niczne. Takie działania powodują, że
na twarzy dzieci pojawia się uśmiech,
że spełniają się ich marzenia. 

Ojciec Filip przedstawił kilkoro
podopiecznych, opowiedział o ich co-
dziennym życiu, marzeniach i codzien-
nym zmaganiu się z chorobą. Ukazał,
jak ich życie różni się od życia ich ró-

wieśników, że nie mogą na co dzień
chodzić do szkoły, nie mogą pobawić
się na boisku z kolegami, a podsta-
wowe czynności życiowe sprawiają im
wiele trudności.    

Dla uczniów i nauczycieli na-
szej szkoły była to cenna lekcja uświa-
domienia sobie, że zdrowie i życie nie
są wartościami, które posiadamy raz
na zawsze, ale że trzeba się o nie
troszczyć i cieszyć tym wszystkim, co
mamy, a czego na co dzień nie do-
strzegamy. 

Urszula Pudło

Projekty Fundacji
Rozwoju 

i Aktywizacji 
Mieszkańców

28 października Fundacja
Rozowju i Aktywności Mieszkańców
zorganizowała inscenizację pt. „Koza”
zrealizowaną we współpracy z Cen-
trum Kultury Gminy Jabłonna, dziećmi,
młodzieżą i Kołem Gospodyń Wiej-
skich z Piotrkowa Pierwszego, z po-
zyskanej dotacji z Gminy Jabłonna w
ramach zadania „Zdrowie Publiczne”.

Podczas tego wydarzenia
obejrzeliśmy rekonstrukcję wykopków
ziemniaczanych zaprezentowaną
przez dzieci, młodzież i Panie z KGW,
do której scenariusz napisały dzieci i
młodzież biorące udział w projekcie.
Podczas wydarzenia mieliśmy okazję
spróbować pieczonych ziemniaków i
kiełbasek z „ogniska” przygotowanych
przez  Fundację Rozwoju i Aktywności
Mieszkańców.

W grudniu dobiegł końca pro-
jekt „Basen to zdrowie” dofinansowany
ze środków Gminy Jabłonna w ra-
mach Konkursu „Wspieranie i Upo-
wszechnianie Kultury Fizycznej”, w
którym udział wzięły dzieci i młodzież
z terenu Gminy Jabłonna. 

Pod czujnym okiem instrukto-
rów dzieci rozpoczęły naukę, która już
zaczęła przynosić efekty, inne zaś
udoskonaliły technikę pływania. Dzieci
oraz młodzież oprócz efektów w
nauce pływania zintegrowały się i spę-
dziły aktywnie czas.

Monika Nowak
Prezes FRiAM 
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Ruszył nowy
sezon w Kulturze!

Z lekkim opóźnieniem w sto-
sunku do lat ubiegłych, zaczęliśmy ko-
lejny semestr zajęć w Centrum Kultury
Gminy Jabłonna. Winowajcą opóźnie-
nia jest remont, o którym już wiele pi-
saliśmy i którego efekty widać gołym
okiem. Budynek jest docieplony –
czują to uczestnicy zajęć i spotkań, w
końcu wiatr nie hula w sali tzw. mali-
nowej. 

Mamy też nową (prawda, że
piękną?) elewację, a właśnie budują
się schody wejściowe – bezpieczne,
już nikt się nie poślizgnie i zadaszone
porządnie, nikomu za kołnierz deszcz
nie kapnie. 

Do nowości dorzucamy także
plac zabaw, którego premiera będzie
pewnie wiosną, ale już stoi i czeka na
rozbawione dzieciaki. Planujemy też
budowę większego parkingu, ale to już
w przyszłości (finansowej…). 

Ale przecież nie samymi re-
montami człowiek żyje. RUSZYŁY ZA-
JĘCIA! Nowy sezon otworzyliśmy z
przytupem! Była potańcówka trady-
cyjna dla dorosłych z Kapelą Lubar-
towską, a także Festyn Wielkiego
Otwarcia, podczas którego promowa-
liśmy zajęcia i daliśmy przestrzeń do
dobrej rodzinnej niedzielnej zabawy. 

Był też tydzień zajęć pokazo-
wych, podczas którego rodzice i dzie-
ciaki mogli sprawdzić, jakie zajęcia
przypadną im do gustu. I tak odbywają
się u nas zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży: Judo fun dla maluszków, judo,
śpiew, teatr, rytmika, gra na keyboar-
dzie, gra na skrzypcach, plastyka, ta-
niec, robotyka i angielski, a dla
dorosłych: angielski, aerobik i trening
funkcjonalny. 

Czy jeszcze można dołączyć?
Na niektóre zajęcia tak, a są nimi:
TEATR – grupa mieszana małe i więk-
sze dzieci, PLASTYKA – grupa star-
sza od 9 rż., TANIEC – obie grupy –
młodsza i starsza, a także TRENING
FUNKCJONALNY – zapraszamy do-
rosłych. Szczególnie polecamy wolne
miejsce na RYTMICE – to zajęcia dla
dzieci z rodzicami – zapraszamy
dzieci małe od 0-6 rż w środy o 16:30. 

Drodzy rodzice – zainwestuj-

cie w rozwój waszych dzieci i ich przy-
szłość. Chciałabym podzielić się z
Państwem cytatem z rozmowy z Je-
rzym Vetulanim - polskim profesorem
neurobiologiem: „Nic nie rozwinie
mózgu dziecka tak bardzo, jak zajęcia
artystyczne. Ludziom wydaje się, że
marnują swój czas i dziecka, ucząc je
grać na jakimś instrumencie, posyłając
na taniec. Myślą: i tak z tego zawodo-
wego muzyka czy tancerza nie będzie.
Tylko, że to naprawdę nie jest stra-
cony czas. Bo takie dziecko będzie
potem lepiej uczyło się też języków,
matematyki, będzie myślało szybciej,
skuteczniej, logiczniej. I będzie miało
coś, co świadczy o naszym człowie-
czeństwie, tak bardzo jak nic innego –
wrażliwość na piękno”.
A zatem – do zobaczenia w Kulturze! 

Katarzyna Krzywicka
dyrektor CKGJ



KULTURA| Puls Gminy Jabłonna    Nr 4 (17)/2018, Grudzień 2018

19



Spotkania autorskie
w Bibliotece 
w Jabłonnie
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Grywalizacja 
w Bibliotece

Dziesięć tygodni trwała w na-
szej Bibliotece zabawa promująca
czytanie: „Między słowami – zgrywali-
zujmy półki z książkami!”. Głównym
założeniem projektu było stworzenie
portalu internetowego, na którym pro-
wadzona była grywalizacja czytelni-
ków.

Grywalizacja to technika  ba-
zująca na przyjemności, która płynie z
pokonywania kolejnych wyzwań,
zadań, rywalizacji i współpracy. W na-
szym przypadku dotyczyły one ksią-
żek, czytelnictwa i biblioteki. Nasi
gracze wykazali się pomysłowością,

kreatywnością i poczuciem humoru.
W ramach projektu odbyły się

trzy spotkania autorskie, gościli u nas:
Monika A. Oleksa, Stefan Darda i
Jakub Skworz.  Grywalizacja zakoń-
czy się 21 grudnia „Świętem Książki”,
w tym dniu nasi gracze za podjęcie
wyzwania i trwanie z nami do końca
rywalizacji odbiorą nagrody.

Projekt został sfinansowany
ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących z
funduszu Promocji Kultury.

Aneta Kośka-Kłos

Grudzień. Ostatni miesiąc
roku, pachnący choinką i piernikiem.
Miesiąc, który kojarzy się wszystkim z
szałem zakupów, porządkami, godzi-
nami spędzonymi w kuchni. W tym
roku mieliśmy możliwość choć na
chwilę zapomnieć o trudach dnia co-
dziennego i za sprawą Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Jabłonnie zajrzeć do
świata dwojga fantastycznych pisarzy. 

W przeddzień Mikołajek zawi-
tała do nas Monika A. Oleksa i spra-
wiła, że każda z obecnych Pań
poczuła się wyjątkowo. Pani Monika
jest autorką kilku powieści skierowa-
nych głownie do kobiet, chociaż jak
sama przyznaje, do grona jej czytelni-
ków należą również mężczyźni. Mówi

o sobie, że urodziła się z piórem w
ręku i pisanie ma we krwi. Kiedyś pi-
sała do szuflady i tak jak każda z nas,
wątpiła w swoje siły. Dzięki mężowi,
który pierwszy w nią uwierzył, dzisiaj
możemy poznać historie, które od
dawna nosiła w sercu. 

Pani Monika oczarowała nas
swoim ciepłem, wrażliwością na dru-
giego człowieka, empatią, której nie-
stety brakuje w dzisiejszym świecie.
Ta wrażliwość sprawiła, że osoby, z
którymi rozmawia otwierają się przed
nią, dając możliwość poznania złożo-
ności ludzkiej natury. To dzięki temu
możemy się identyfikować z bohate-
rami jej książek. Możemy też na nowo
odkrywać tak dobrze znane nam
miejsca, ponieważ akcje książek Pani
Moniki dzieją się m.in. w Kazimierzu i
Nałęczowie. 

Czas przewidziany na spotka-
nie upłynął nam bardzo szybko. Ale
nie martwcie się. Pani Monika pojawi
się u nas z kolejną wizytą już w stycz-
niu i pomoże nam odnaleźć w sobie
silę do realizacji marzeń.

Długie, grudniowe wieczory
sprzyjają „wizytom” fantastycznych
gości, które przyciąga światło sączące
się przez okna. Do naszej biblioteki

przyciągnęło kolejnego pisarza, któ-
rego powieści są porównywane do
prozy króla horrorów. 

Stefan Darda, bo to o nim
mowa, urodził się w Tomaszowie Lu-
belskim i tak jak Pani Monika jest lo-
kalnym patriotą, umiejscawiając akcje
swoich książek m.in. na Roztoczu. Na
spotkanie z nim przybyły nie tylko
osoby lubiące się bać, ale i te, które
przeraża najmniejszy szmer. Co jest
niezwykłego w prozie Pana Stefana,
że przyciąga tak wielu czytelników?
Książki pisane są od serca i zawierają
odzwierciedlenie pasji pisarza. Widać
w nich fascynację turystyką i wierze-
niami ludowymi. Na łamach jego ksią-
żek możemy spotkać demony  i strzygi
albo przenieść się do zawieszonej w
czasie wioski. Umiejscowienie akcji
książek w dobrze nam znanych miejs-
cach potęguje grozę. 

Książki obojga pisarzy z auto-
grafami możecie wypożyczyć w na-
szej bibliotece. A jeśli nie wiecie jakie
prezenty kupić pod choinkę zapra-
szamy do księgarń. Bo nie ma lep-
szego prezentu, jak książka.

#skrzyniczanka



Jakub Skworz - znany i lu-
biany pisarz - na zaproszenie Biblio-
teki w ramach projektu „Między
słowami – zgrywalizujmy półki z książ-
kami” odwiedził naszych najmłod-
szych czytelników. 

Pan Jakub
przygotował spotka-
nie, na którym dzieci
wraz z autorem od-
krywały świat księż-
niczki Adeli oraz jej
wielki problem zwią-
zany z prezentem
dla króla. Dowiedzie-
liśmy się o tym, że
najważniejsza nie
jest wartość mate-

rialna prezentu, lecz to, ile serca i wy-
siłku włożyliśmy w jego
przygotowanie, a to przed zbliżającym
się okresem obdarowywania cenna
rada. 

Spotkanie obfitowało w aktyw-
ności np. układanie puzzli z ilustra-

cjami z książki, odgadywanie zawarto-
ści magicznego worka i ustalenie, co
jest niezbędne, aby zrobić dobry pre-
zent. Dziękujemy Szkole Podstawowej
w Czerniejowie za pomoc w zorgani-
zowaniu spotkania.

Edyta Majewska
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Spotkanie autorskie
z Jakubem Skworzem

Jesienny 
konkurs 

recytatorski

Tematem tegorocznego kon-
kursu, sugerowanym przez Woje-
wódzki Ośrodek Kultury - operatora
JKR, była fantastyka. Nie zabrakło
utworów spoza kanonu powszechnie
znanych i często prezentowanych na
konkursach.

W kosmicznej scenografii wy-
stąpiło 22 recytatorów podzielonych
na 3 kategorie, których oceniło jury w
składzie: Aneta Kośka - Kłos z Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie;
Monika Rulka - aktorka i animatorka
kultury oraz Krzysztof Księski z Lubel-

skiego Stowarzyszenia Fantastyki
“Cytadela Syriusza”.

Dziękujemy za przyjazną i
twórczą atmosferę spotkania z żywym
słowem. Zwycięzcom gratulujemy i ki-
bicujemy na kolejnym etapie recytator-
skich zmagań!

Teatroteka
szkolna - szkolenie 

dla nauczycieli

21 listopada w Centrum Kul-
tury Gminy Jabłonna odbyły się warsz-
taty pedagogiczno-teatralne  pt. „Jak
wykorzystać pedagogikę teatru w
praktyce szkolnej?” dla nauczycieli, w
ramach prowadzonego przez Instytut
Teatralny im. Zbigniewa Raszew-
skiego portalu „Teatroteka Szkolna”.
Warsztaty poprowadziła Agnieszka

Szymańska.
Podczas prezentacji prowa-

dząca opowiedziała o materiałach
znajdujących się na portalu, a także o
założeniach pedagogiki teatru. W dru-
giej części spotkania, uczestnicy mieli
okazję doświadczenia warsztatu pe-
dagogiczno-teatralnego inspirowa-
nego materiałami z portalu Teatroteka

Szkolna i stworzenia własnych etiud
teatralnych.

Spotkanie zakończyło się
owocnie - uczestnicy wyszli z nowymi
metodami pracy z dziećmi i młodzieżą,
a także z przekonaniem, że nie tylko
dzieci mogą się świetnie bawić, two-
rząc teatr. 

Katarzyna Krzywicka
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Monika Vlasak
XIII w województwie

lubelskim 

Monika Vlasak po raz kolejny
zakwalifikowała się do finału woje-
wódzkich igrzyskach dzieci w tenisie
stołowym. Finał odbył się 25 paździer-
nika w Zamościu.  Zanim jednak do-
tarła do finału wojewódzkiego musiała
przejść przez następujące etapy:
eliminacje gminne – I miejsce,
półfinał powiatowy - II miejsce,
finał powiatowy - II miejsce,
półfinał wojewódzki - III miejsc,
finał wojewódzki - XIII miejsce.

Radosław Filozof

Sukces Piotra
Goszczyńskiego 

22 października 2018 r.  
w Dzwoli odbyły się  Mistrzostwa Re-
jonowych Igrzysk Dzieci w Indywidual-
nym Tenisie Stołowym chłopców. W
zawodach wzięli udział uczniowie z
czterech rejonów. Pierwsze cztery
miejsca na tych zawodach są premio-

wane awansem na ostatni szczebel
rywalizacji Mistrzostw Województwa
Lubelskiego. W turnieju tym udział
wziął uczeń Szkoły Podstawowej w
Tuszowie Piotr Goszczyński. 

Piotr zajął I miejsce na tur-
nieju rejonowym i  reprezentował
szkołę i region na zawodach woje-
wódzkich w Zamościu, gdzie ostatecz-
nie zajął IV miejsce. 

Jest to kolejny duży sukces
Piotrka w zawodach w tenisie stoło-
wym. Piotr również bierze udział w
wielu turniejach i zawodach nie obję-
tych Kalendarzem Ogólnopolskiego
Współzawodnictwa Sportowego
Szkół, awansując nawet do Mistrzostw
Polski.

Elżbieta Kochaniec

Mamy złoto 
i brąz w pływaniu

20 i 21 października 2018 w
Bełżycach odbyły się Powiatowe Ig-
rzyska Dzieci i Młodzieży, na których
nasi zawodnicy reprezentujący Zespół
Szkół w Piotrkowie uplasowali się na
następujących miejscach: Natalia Kli-
mek- czwarte miejsce stylem grzbieto-
wym, Oliwia Klimek -szóste miejsce
kraulem, Mikołaj Klimek -siódme
miejsce kraulem. Na podium stanęły:
Maja Nowak, która stylem motylko-

wym zajęła pierwsze miejsce, nato-
miast Róża Nowak powtórzyła sukces
z ubiegłego roku i stylem grzbietowym
zajęła trzecie miejsce.

Obydwie siostry tym samym
uzyskały nominację do Półfinału Ig-
rzysk Wojewódzkich, które odbyły się
w Kraśniku 28 i 29 listopada, gdzie
zmierzyły się z najlepszymi zawod-
niczkami z Klubów Sportowych. 

Ostatecznie w Półfinale Woje-

wódzkim Maja uplasowała się na szó-
stym, a Róża na ósmym miejscu. 

Sukces jak na miarę naszej
miejscowości i gminy jest duży. Dzieci
nie należą do żadnego klubu,  trenują
we własnym zakresie. Gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów.

Monika Nowak
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Mistrzowie 
powiatu w pływaniu

Zawody powiatowe w pływa-
niu odbyły się w dniu 23.11.2018 na
basenie w Bełżycach. Zespół Szkół w
Jabłonnie reprezentowało czterech
uczniów. W  kategorii wiekowej 2006 i
młodsi byli to: 
Maciej Deruś z klasy V, Alan Bornus z

kl.VI oraz dziewczęta z klasy VII- Na-
talia Poleszak i Zuzanna Salasa.
Wszyscy zakwalifikowali się do półfi-
nału wojewódzkiego, który odbył się
28 listopada na basenie MOSiR w
Kraśniku. 
Miejsca naszych uczniów z finału po-
wiatowego:
Alan Bornus w stylu dowolnym- II
miejsce
Maciej Deruś w stylu motylkowym – I
miejsce
Salasa Zuzanna w stylu dowolnym – I
miejsce
Natalia Poleszak w stylu klasycznym-
III miejsce.
Gratulujemy sukcesów sportowych
naszym uczniom i życzymy kolejnych.

Renata Czapska 
i Radosław Filozof

Ada Wójcik 
na Mistrzostwach

Województwa 
w tenisie stołowym

Najpierw mistrzostwa gminy,
powiatu, rejonu i województwa – tak
wygląda indywidualna rywalizacja
uczniów w Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej w tenisie stołowym.

Szkołę Podstawową w Czer-
niejowie reprezentowała Adrianna
Wójcik, uczennica klasy siódmej. 

Ada po rozgrywkach gmin-
nych awansowała do turnieju powiato-
wego, który odbył się w Krzczonowie,
zdobywając tam Mistrzostwo Powiatu.
Dało jej to awans do igrzysk rejono-
wych. Na zawodach w Dzwoli uplaso-
wała się na III miejscu. Jest jedną z
czterech zawodniczek, które będą re-
prezentować nasz rejon na Mistrzo-
stwach Województwa Lubelskiego,
które odbędą się w Kocudzy 12 grud-
nia 2018 r.

Wierzymy, że to dopiero po-
czątek jej sukcesów. Gratulujemy i
trzymamy kciuki! 

Anna Grzanka

W dniu 6 listopada w Byst-
rzycy Starej odbył się powiatowy finał
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w badmin-
tonie. Dwóch uczniów Zespołu Szkół
w Jabłonnie - Patryk Filozof i Michał
Welman - w finale rozgrywek ulegli
drużynie z Bystrzycy Starej i zajęli II
miejsce, które dało im awans do półfi-
nału wojewódzkiego. W półfinale wo-
jewódzkim  nasi chłopcy zajęli
ostatecznie V miejsce. Gratulujemy
sukcesu.

Renata Czapska 
i Radosław Filozof

Wicemistrzowie 
powiatu 

w badmintonie 
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I Gminne 
Drużynowe Biegi

Sztafetowe 

W piątek 19 października
2018 roku na boisku szkolnym  przy
Szkole Podstawowej  w  Tuszowie od-
były się ”I Gminne Drużynowe Biegi
Sztafetowe o Puchar Wójta Gminy
Jabłonna”, w których udział wzięły  re-
prezentacje dziewcząt i chłopców ze
wszystkich szkół z  terenu naszej
gminy. 

Myślą przewodnią biegów
była popularyzacja lekkiej atletyki
wśród dzieci i młodzieży oraz  promo-
wanie i zachęcenie  uczniów do biega-
nia, jako najprostszej formy
aktywności ruchowej.  

Zawody uroczyście otworzyli
Wójt Gminy Jabłonna oraz Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Tuszowie, któ-

rzy przywitali przybyłych zawodników
wraz z opiekunami. 

Przy jesiennej, ale słonecznej
pogodzie jako pierwsi do zawodów
przystąpiły  pięcioosobowe drużyny z
klas IV-VI na dystansie 500 m. Kolejno
o miano najlepszych walczyły  klasy
VII-VIII  na dystansie 1000 m.

Wszystkim zaangażowanym 
w to wydarzenie składamy ogromne
podziękowania: p. Wójt Gminy Jab-
łonna za objęcie honorowym patrona-
tem, ufundowanie nagród oraz  za
wsparcie   organizacji imprezy, p. Dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Tuszo-
wie za  stworzenie warunków do
organizacji imprezy, Rodzicom ze
Szkoły Podstawowej w Tuszowie za
pomoc w przygotowaniu imprezy i
ogniska oraz czuwaniu nad całością,
sponsorom:  sklep Lewiatan Jabłonna
Druga  oraz  sklep Mar – Lena  Piotr-
ków,  uczestnikom biegu oraz ich opie-
kunom za udział i wspaniałą
atmosferę, uczniom naszej szkoły za-
angażowanym w organizację zawodów.

Puchary, dyplomy oraz pa-
miątkowe medale zawodnikom wrę-
czyli uroczyście Wójt Gminy Jabłonna
p. Magdalena Sałek oraz dyrektor
Szkoły Podstawowej w Tuszowie   p.
Agnieszka Nawłatyna. Wyniki po-
szczególnych biegów przedstawiają
się następująco:
Klasy IV-VI – miejsca:  
I - ZS w Jabłonnie,
II - ZS w Piotrkowie,
III - SP w Tuszowie,                                            
IV - SP w Czerniejowie,
V - SP w Skrzynicach,
Klasy VII-VIII - miejsca:
I - ZS w Jabłonnie,
II - SP w Czerniejowie,
III - SP w Skrzynicach,
IV - ZS w Piotrkowie,
V - SP w Tuszowie.

Kochaniec Elżbieta


