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Niech magiczna moc
Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość.
A Nowy Rok obdaruje
pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego
Nowego Roku
życzą
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Na co sołectwa przeznaczały fundusz sołecki w 2016 roku?
Dobiega końca realizacja funduszu
sołeckiego za 2016 rok. W tym roku
zostały zaplanowane 42 zadania na
łączną kwotę 289365,26 zł w 17 sołectwach gminy Jabłonna. W ramach
środków funduszu sołeckiego zrealizowane zostały bądź są w trakcie następujące zadania, m.in.:
- wykonanie kierunkowskazów z numerami posesji w miejscowościach
Czerniejów,
Czerniejów-Kolonia,
Chmiel Pierwszy, Skrzynice, Pierwsze,

Skrzynice, Drugie oraz mapa wsi
Czerniejów i Czerniejów-Kolonia;
- zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Chmielu – zakup altany,
ławek i koszy na śmieci oraz wykonanie nasadzeń;
- remont korytarza w Zespole Szkół w
Jabłonnie;
- remonty i zakup wyposażenia remiz
i świetlic, m.in. sali przy GCK, remizy
OSP w Chmielu, Skrzynicach, Czerniejowie i Wierciszowie;

Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP w Chmielu

- wymiana pokrycia dachu świetlicy w
Skrzynicach-Kolonii;
- remont ogrodzenia przy OSP w Jabłonnie;
- organizacja spotkań dla mieszkańców, m.in. na Dzień Strażaka w Jabłonnie, Dzień Dziecka w Czerniejowie;
- remont drogi w Czerniejów-Kolonii;
- budowa chodnika w Skrzynicach
oraz parkingu przy Szkole Podstawowej w Tuszowie.
Podział środków funduszu sołeckiego na 2017 rok zostanie przedstawiony w następnym numerze
gazety wraz z budżetem gminy.
Magdalena Sałek

Wykonanie kierunkowskazów

Wymiana pokrycia dachu świetlicy w Skrzynicach-Kolonii

Remont ogrodzenia przy OSP w Jabłonnie

Dzień Dziecka w Czerniejowie

Remont korytarza w Zespole szkół w Jabłonnie
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Gmina Jabłonna wysoko w ogólnopolskich rankingach za 2015 rok
Na początku grudnia 2016
roku ukazał się ranking JST Zrównoważonego Rozwoju. Ranking obejmuje 2478 gmin z całej Polski i
pokazuje odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie
gminy, a także wydatki majątkowe inwestycyjne w przeliczeniu na mieszkańca w 2015 roku.

Zdaniem twórcy rankingu JST
Zrównoważonego Rozwoju prof. Eugeniusza Sobczaka z Politechniki
Warszawskiej, w 2015 roku widoczny
był spadek aktywności inwestycyjnej
samorządów, a jednym z powodów
ostrożnego podejścia do inwestycji
mógł być mały udział dochodów włas-

nych w budżetach gmin.
Pomimo tego Gmina Jabłonna uplasowała się w rankingu
dosyć wysoko. Biorąc pod uwagę odsetek wydatków majątkowych inwestycyjnych w budżecie gminy zajęliśmy
430 miejsce (na 2478 gmin) z wydatkami majątkowymi inwestycyjnymi wynoszącymi 23,49%.
W przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Jabłonna wysokość wydatków wyniosła 73,99 pkt (1 pkt = 10
zł), co dało nam 603 pozycję w rankingu (na 2478 gmin).
Także 2015 roku dotyczył kolejny ranking JST Zrównoważonego
Rozwoju. Pokazuje on saldo migracji,
czyli siłę przyciągania przez gminy nowych mieszkańców. Z danych pochodzących
z
rankingu
JST
Zrównoważonego Rozwoju wynika, że
wysokie dodatnie saldo migracji, określające przyrost ludności na pewnym
terytorium, występuje głównie w gminach znajdujących się w zasięgu od-

działywania aglomeracyjnego dużych
miast.
Twórcy rankingu, badając napływ ludności na 1000 mieszkańców,
za każdą osobę przyznawali gminie po
jednym punkcie. Tym samym Gmina
Jabłonna zajęła 260 miejsce w Polsce (na 2478 gmin) i 17 w województwie lueblskim z następującymi
wskaźnikami: napływ ludności na
1000 mieszkańców: 12,95, odpływ
ludności na 1000 mieszkańców: -7,92,
saldo migracji: 5,03.
W 2015 roku aż w 1582 gminach wystąpił w ubiegłym roku spadek
liczby mieszkańców.

Marcin Pastuszak
Na podstawie danych ze strony
www.samorzad.pap.pl

Apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza
Weterynarii do hodowców trzody chlewnej
Szanowni Państwo!
ASF, czyli afrykański pomór
świń – nie jest groźny dla ludzi, ale jest
bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki.
Niestety przyczyną bywa też człowiek
i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.
Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:
- nie kupujcie świń z niewiadomego
źródła pochodzenia,
- utrzymujcie świnie w sposób wykluczający kontakt z dzikami,
- stosujcie tylko pasze zabezpieczone
przed dostępem zwierząt wolno żyjących,
- wyłóżcie maty nasączone środkiem
dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed
wejściami do pomieszczeń, w których
utrzymywane są świnie.
Przypominamy też, że brak
stosowania zasad bioasekuracji będą
nakładane kary administracyjne.
Przyczyny ognisk ASF w Polsce w
roku 2016:
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1. nielegalny handel chorymi świniami,
2. wprowadzenie do gospodarstwa
tkanek (tusz) dzików lub świń zanieczyszczonych wirusem ASF (masarze-właścicielami chlewni),
3. bezpośredni kontakt między ludźmi
i sprzętem z gospodarstw zanieczyszczonych wirusem a gospodarstwami
wolnymi od tej choroby,
4. zanieczyszczona ASF słoma,
5. bezpośredni kontakt świń z dzikami
lub ich odchodami.
Zasady konieczne do przestrzegania przez producentów i hodowców świń w celu skutecznego
zabezpieczenia gospodarstw przed
ASF:
1. Zakaz wprowadzania do chlewni
świń z nieznanych źródeł.
2. Ogrodzenie chlewni uniemożliwiające jakikolwiek – bezpośredni lub pośredni – kontakt świń z innymi
zwierzętami, w szczególności dzikami.
3. Zakaz wchodzenia na teren gospodarstwa osób postronnych.
4. Zakaz wjazdu na teren gospodarstwa wszelkich pojazdów, a szczególnie samochodów zakładów mięsnych
oraz firm utylizacyjnych.
5. Obowiązkowa zmiana odzieży

ochronnej przed wejściem do pomieszczeń ze zwierzętami.
6. Bezwzględny zakaz stosowania
tzw. „zlewek”.
7. Zakaz wprowadzania na teren gospodarstwa upolowanych/ padłych dzików lub wyposażenia służącego do
polowań na dziki.
8. Zakaz wykorzystywania słomy lub
zielonki zebranych z pól, na których
przebywają dziki.
9. Zrezygnowanie z uczestnictwa w
polowaniach na dziki przez właścicieli
i pracowników chlewni.
10. Utrzymywanie świń w zamkniętych pomieszczeniach (drzwi) i dbałość o to aby w oknach były
zamontowane siatki ochronne; chroniące przed ewentualnym świadomym
wyrzuceniem do chlewni materiału zakaźnego. Zgłoszenie inspekcji weterynaryjnej podejrzenia ASF w chlewni i
laboratoryjne potwierdzenie tego faktu
gwarantuje właścicielowi świń uzyskanie pełnego odszkodowania za straty
związane z wybuchem choroby w
przypadku, gdy przestrzegał ustanowionych zasad bioasekuracji.
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Jubileusz par małżeńskich

Piątkowe popołudnie 9 grudnia 2016 roku chyba na długo pozostanie w pamięci 9 par małżeńskich,
które ostatnio obchodziły rocznicę 50lecia zawarcia związku małżeńskiego.
Z tej okazji Wójta Gminy Jabłonna
Magdalena Sałek wystąpiła do Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej o przyznanie Medali za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie.
Medalami odznaczeni zostali
Państwo:
1. Genowefa i Jan Cioczek,
2. Janina i Jerzy Domoń,
3. Anna i Janusz Dudziak,
4. Krystyna i Stanisław Klimek,
5. Irena i Jan Kołdaszyńscy,
6. Krystyna i Wiesław Korba,
7. Marianna i Stanisław Pawelec,
8. Marianna i Józef Skwarzyńscy,
9. Marianna i Adolf Szymula.

Przy Marszu Mendelsona
Wójt Gminy Jabłonna Magdalena

Celebrowanie złotych godów to święto
nie tylko zgodnych małżonków, ale

Sałek dokonała dekoracji dostojnych
Jubilatów.

także ich rodziny i przyjaciół. I tak też
wyglądało to święto w Gminie Jabłonna. Dla dostojnych Jubilatów wystąpiły dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Tuszowie, które zaprezentowały
pięknego poloneza, a także taniec
współczesny. Tradycyjne tańce ludowe zaprezentowały dzieci z zespołu
„Jabłoneczki”, który działa przy Zespole Szkół w Jabłonnie.
Niespodzianką dla par małżeńskich był występ dzieci z Zespołu
szkół w Jabłonnie, które w stylizacji lat
60-tych i 70-tych wykonały przeboje
Kasi Sobczyk, Anny Jantar i zespołu
Abba.
Na zakończenie uroczystości
odśpiewane został gromkie „Sto lat”, a
na salę wniesiony został tort.
Marcin Pastuszak
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Pracodawcy mogą otrzymać wsparcie na doposażenie miejsc pracy
Jeżeli chcesz zatrudnić osobę
bezrobotną zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublinie lub
Filiach: Bełżycach lub Bychawie oraz
posiadasz siedzibę lub prowadzisz
działalność gospodarczą na terenie
powiatu lubelskiego, Powiatowy Urząd
Pracy w Lublinie informuję, że posiada
środki finansowe na refundację
kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy.

Szczegółowe informacje:
PUP w Lublinie, ul. Mełgiewska 11
pok. nr 208, tel. 081 745-18-15, 081
745-18-16, w. 259, tel. 506-910-109
Filia w Bychawie, ul. Mickiewicza 11,
pok. nr 8 tel. 081 566-00-36, 081 56602-89 w.13
Filia w Bełżycach, ul. Lubelska 8 pok.
nr 1, tel. 081 517-32-40, 081 517-3770 w.11

Przygotowania do stworzenia tablicy z mapą gminy
Pragniemy Państwa poinformować, że Urząd Gminy Jabłonna
przy współpracy z Wydawnictwem Pomorza i Kujaw „PiK”, przygotowuje
materiał do realizacji zewnętrznej tablicy informacyjno-reklamowej z mapą
gminy Jabłonna. Tablica zostanie
ustawiona w miejscowości JabłonnaMajątek, obok przystanku autobusowego przy placu targowym, niedaleko
budynku Urzędu Gminy. Tablica zostanie wykonana na bazie nowoczesnych
materiałów, jak również zabezpie-

czona folią anty-spray z filtrem UV.
Wiodącą częścią projektu będzie mapa gminy, na której naniesione
zostaną oznaczenia ważniejszych instytucji i obiektów oraz obszerna legenda. Będzie to zatem wizytówka
topograficzna i biznesowa naszego terenu - służąca mieszkańcom, turystom
oraz potencjalnym kontrahentom i inwestorom.
Przewiduje się również część
gospodarczą, w związku z tym istnieje
możliwość, aby na tablicy zaprezen-

towały się lokalne przedsiębiorstwa w
formie ogłoszenia reklamowego - do
czego gorąco zachęcamy. Jednocześnie informujemy, że reklamodawcy,
którzy umieszczą swoją informację o
firmie nie zostaną obciążeni z tego tytułu czynszem dzierżawnym.
Bliższych informacji udzieli
Państwu przedstawiciel Wydawnictwa
„PiK” Zbigniew Klimczak, tel. 608 033
551, który od dnia 12.10. 2016 r. rozpoczął pracę na naszym terenie.
Marcin Pastuszak

Podatki gminne w 2017 roku
Podczas XXIV sesji Rady Gminy
Jabłonna w dniu 22 listopada 2016
roku podjęte zostały uchwały dotyczące stawek podatkowych obowiązujących w 2017 r.
1. XXIV/164/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmo-

wanej do obliczenia podatku rolnego
na terenie gminy Jabłonna na 2017
rok. Stawki podatkowe pozostały na
poziome 2016 roku.
2. XXIV/165/2016 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
obowiązujących na terenie gminy Jabłonna na 2017 rok. Większość stawek została uchwalona na poziomie
roku 2016 oprócz pozycji, w których
stawki zostały zmniejszone w związku
z przystosowaniem
do stawek
Ministra Finansów z dnia 28 lipca
2016 r. (M.P. poz.779 )
3. XXIV/165/2016 w sprawie wysokości stawek podatku od środków trans-

portowych obowiązujących na terenie
gminy Jabłonna na 2017 rok. Stawki
uchwalone na poziomie roku 2016
oprócz dwóch rodzajów pojazdów
gdzie stawki zostały zmniejszone i
przystosowane do stawek Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r ( M.P.
poz. 779 )
Teksty uchwał będą dostępne
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Jabłonna
www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl w zakładce Prawo miejscowe/Uchwały
Rady Gminy.
Grażyna Krzowska

Szlachetna Paczka z Gminą Jabłonna
W dniach 10-11 grudnia odbył
się XVI Finał projektu SZLACHETNA
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PACZKA. Od 8 lat całym sercem jestem z tym wyjątkowym projektem w
którym dzięki odpowiedzi na konkretne potrzeby rodzin dajemy impuls
do zmiany.
Dziękuję wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Paczki
pracownikom Urzędu Gmina Jabłonna
- lubelskie i jednostek organizacyjnych, uczniom Gimnazjum Publiczne
w Jabłonnie , naszej młodzieżowej li-

derce Natalii Tarce i jej klasie, wszystkim mieszkańcom, którzy odłożyli
swoją cegiełkę do tego dzieła! Dziękuję OSP w Czerniejowie, że pomogła
nam dostarczyć wszystko. Dzięki
Wam Pani Róża i jej 4 dzieci otrzymają, m.in. nową kuchenkę, węgiel
oraz żywność, przybory szkolne,
środki czystości - wszystko zapakowane w 17 szlachetnych paczek.
Magdalena Sałek
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Wyniki konkursu fotograficznego

I miejsce kat. Szkoła podstawowa - Amelia Tarka „Przed odlotem”

I miejsce kat. Gimnazjum i szkoła średnia - Natalia Tarka „W swoim żywiole”

Od sierpnia do października
wszyscy pasjonaci fotografii z terenu
gmin Jabłonna i Krzczonów mieli możliwość podzielenia się swoją pasją i
przesłania swoich zdjęć na konkurs
„Walory Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego”. Konkurs prowadzony
był w 3 kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła średnia
oraz dorośli.
W listopadzie konkurs fotograficzny został rozstrzygnięty, a zwycięskie fotografie wybrane zostały do
zamieszczenia w kalendarzu na 2017
rok promującym walory Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego.
Nagrodzeni w konkursie:
Kategoria „Szkoła podstawowa”:
I miejsce - Amelia Tarka - „Przed odlotem”,
II miejsce - Aleksandra Kochaniec –
„Wiewiórka”,
III miejsce - Amelia Tarka – „Grzybki”.
Kategoria „Gimnazjum i szkoła
średnia”:
I miejsce - Natalia Tarka – „W swoim
żywiole”,
II miejsce - Magdalena Buda - „Bażant”,
III miejsce - Patrycja Pielecha – „Urwisko
nad źródłem”,
Wyróżnienie - Natalia Tarka – „Skrzynicka
sielanka”,
Wyróżnienie - Bartosz Świątkowski –
„Jesienna łąka”.
Kategoria „Dorośli”:
I miejsce - Grzegorz Kochaniec - „Łoś”,
II miejsce - Elżbieta Kochaniec – „Bielinek”,
III miejsce - Barbara Wójcik - „Słońce
w drzewie”,
Wyróżnienie - Elżbieta Kochaniec –
„Kuropatwa”.
Konkurs fotograficzny zrealizowany został w ramach zadania
„Edukacja ekologiczna w Gminie Jabłonna i Gminie Krzczonów w 2016
roku” współfinansowanego ze środków
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Lublinie.
Marcin Pastuszak

I miejsce kat. Dorośli - Grzegorz Kochaniec „Łoś”
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Erasmus+ na Węgrzech
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W ostatnich dniach listopada
dzięki zaproszeniu Pani Wiesławy Hereckiej - Dyrektora z Gimnazjum Publicznego w Jabłonnie mogłam
uczestniczyć w niezwykłym dla mnie
wydarzeniu jakim jest projekt "Let's

15 km od Budapesztu).
W projekcie "Let's make
music on in the classroom" bierze
udział 8 szkół z: Łotwy, Litwy, Turcji,
Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Węgier i
Polski, działania realizowane są w ra-

make music on in the classroom".
Wspólnie z 6. osobową grupą młodzieży z naszego gimnazjum: Olą,
Zosią, Marcinem, Pauliną, Kacprem i
Olą oraz nauczycielem j. angielskiego
Panią Wandą Pacek wyjechaliśmy do
miasteczka Pomaz na Węgrzech (ok
.

mach programu Erasmus+. Projekt
dotyczy wykorzystania muzyki, instrumentów podczas zajęć w szkole.
Tylko po angielsku lub na
migi, kiedy zabrakło jakiegoś słówka tak młodzież porozumiewała się ze
sobą podczas zajęć, wyjazdów, wspól-

nego spędzania czasu. Według mnie
są to najlepsze warunki aby sprawdzić
się, "przetestować" efekty swojej dotychczasowej nauki języka. Może
gdzieś na dalszy plan zeszła gramatyka, za to najważniejsze było to, że
młodzież przełamywała swoje bariery
- może czasami niepewności, może
obawy, że ktoś popełni błąd, zostanie
źle zrozumiany. Podczas tych wspólnie spędzonych dni liczyła się dobra
zabawa, poznawanie nowej kultury,
edukacja muzyczna.
Młodzież mieszkała podczas
pobytu w Pomazie u węgierskich rodzin, dzięki temu uczniowie mieli
szansę jeszcze bliżej poznać kulturę,
zwyczaje, kuchnię węgierską. Podczas zajęć młodzi mieli również przedstawić prezentację przygotowaną o
polskim instrumencie i tańcu, którego
należało potem nauczyć pozostałą
część grupy. Nasi uczniowie zaprezentowali trojaka oraz chodzonego,
który jak się okazało wcale nie jest taki
prosty w nauce, jak nam się wydawało. Oprócz zajęć edukacyjnych,
uczniowie mieli okazje zwiedzić najpiękniejsze zakątki Węgier, m.in. Wyszehrad, Budapeszt, Szentendre.
Bardzo cieszę się i dziękuję,
że Pani Dyrektor wspólnie z nauczycielami podejmują trud realizacji takich
projektów, ponieważ dają one niepowtarzalną szansę dla młodzieży na
sprawdzenie swoich możliwości językowych, zwiedzenie i poznanie kultury
różnych krajów. Dziękuję również młodzieży, która reprezentowała nasza
gminę i kraj podczas projektu - dobra
robota! W kwietniu podobne spotkanie
- podsumowujące 2-letnią pracę w ramach projektu - odbędzie się w naszym Gimnazjum Publicznym w
Jabłonnie.
Magdalena Sałek
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Kuchenne zmagania w Gimnazjum Publicznym w Jabłonnie
- „Smaki Krainy Wokół Lublina”
Ekspert kulinarny, pasjonat
smaków, dobrej kuchni i produktów regionalnych - Kamil Kotarski, w dniu 21
października 2016 r. małą salę spor-

petencji Ekologicznych w skrócie
ORKE z.s. w Kaliszu. Partnerem konkursu - Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania na Rzecz Rozwoju

tową w Gimnazjum Publicznym w Jabłonnie zamienił w pracownię o profilu
kulinarno- gastronomicznym.
Organizatorem warsztatów
była Fundacja Ośrodek Rozwoju Kom-

Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina
Wokół Lublina”. Uczestnikami zaś
uczniowie gimnazjalni, których zapoznano z dziedzictwem kulinarnym regionu lubelskiego, omówione zostały

potrawy lubelskie i tradycje kulinarne.
Warsztaty z przygotowywania tradycyjnych potraw lubelskich poprowadzone
zostały
pod
„okiem”
prawdziwego mistrza kuchni. Cztery
pięcioosobowe zespoły ugotowały po
dwie tradycyjne potrawy, a były to:
forszmak lubelski i zupa cebulowa z
Goraja. Uczniowie terminowali pod
czujnym okiem szefa kuchni w zakresie nakrywania czyli „stołowego savoir
vivre”, dekoracji stołów i potraw.
Na zakończenie przy nienagannie nakrytych oraz starannie udekorowanych
stołach
uczestnicy
warsztatów delektowali się pysznymi
daniami. Zajęcia wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród uczestników oraz
pozostałych uczniów z zazdrością obserwujących zmagania kulinarne swoich kolegów. Wszyscy zgodnie
deklarowali, że chętnie wezmą udział
w podobnych zajęciach.
Wiesława Herecka
Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie

Promujemy zdrowie w Szkole Podstawowej w Piotrkowie
Zdrowie jest jedną z największych wartości człowieka. Edukacja
zdrowotna jest to proces kształtowania
u uczniów nawyku dbałości o zdrowie
własne i innych ludzi oraz umiejętność

tworzenia zdrowego środowiska. Bardzo ważnym przedsięwzięciem wychodzenia naprzeciw założeniom
Programu Szkolnej Profilaktyki w Ze-

spole szkół w Piotrkowie, jest realizacja bloku tematycznego ,,Żyjmy
zdrowo’’. Blok profilaktyczny poświęcony zdrowiu został przeprowadzony
w listopadzie i grudniu bieżącego roku.
Już od września
trwały rozmowy
wśród nauczycieli i rodziców
na temat promowania prawidłowej
diety
i
przeciwdziałaniu
otyłości. W konsekwencji wycofano słodycze
ze
sklepiku
szkolnego.
Obecnie sprzedaje się naturalne
owoce.
Wprowadzono
również zakaz
spożywania słodyczy w szkole.
W listopadzie odbyły się rozmowy i pogadanki na temat prawidłowego odżywiania się, opracowano
gazetki tematyczne na temat zdro-

wego stylu życia. Uczniowie poszczególnych klas wykonali „klasowe
drzewka zdrowia’’. Przeprowadzono
konkurs wiedzy „Zdrowy styl życia’’.
Uczestniczyli w nim wszyscy uczniowie naszej szkoły. Uczeń, który otrzymał największą liczbę punktów został
„klasowym ekspertem do spraw zdrowia”. Odbył się również rodzinny konkurs plastyczny „Zdrowe owoce i
warzywa”. Powstały ciekawe, oryginalne, przestrzenne formy warzyw i
owoców.
Uczniowie klas młodszych już
kolejny rok biorą udział w ogólnopolskim programie „Owoce w szkole” natomiast dzieci klas IV – VI uczestniczą
w programie „Trzymaj formę”.
Na zakończenie realizacji
bloku „Żyjmy zdrowo” podsumowano
wszelkie działania Do realizacji bloku
o zdrowym odżywianiu włączyła się
również firma sadownicza „StryjnoSad”, która ufundowała dla każdego
dziecka po ekologicznym jabłku.
Małgorzata Janusz
Renata Babicz
Katarzyna Wierzchoń
Zespół Szkół w Piotrkowie
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Kulinarne sukcesy gimnazjalistów z Jabłonny
Dnia 5 listopada 2016r w Zespole Szkól Zawodowych w Bełżycach
odbyło się podsumowanie projektu
„Smaki Krainy Wokół Lublina” oraz

koronie, forszmak lubelski, zawijasy
nasutowskie czy burakowy bigos.
Wszystkie bardzo smaczne, aromatyczne i dekoracyjne skrupulatnie zos-

dwa konkursy na: najlepszą potrawę
regionalną oraz najładniejszy stół. Organizatorem konkursów było Województwo
Lubelskie,
Fundacja
Ośrodek Rozwoju Kompetencji Ekologicznych w Kaliszu oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania na Rzecz
Rozwoju Powiatu Lubelskiego „Kraina
wokół Lublina”.
Konkurs skierowany był do
osób w wieku 13-25 lat - uczestników
warsztatów kulinarnych „Smaki Krainy
Wokół Lublina”. Wszystkie potrawy
zostały przygotowywane w domu, natomiast nakrycie i dekorowanie stołów
odbywało się podczas konkursu.
Do konkursów przystąpiło
wiele grup i osób indywidualnych wystawiając smaczne i niezwykle efektowne z wyglądu, regionalne potrawy,
takie jak kociołek chłopski, zupa cebulowa z Goraja, kaczka po jakubowicku, baleron białoruski, żeberka w

tały ocenione przez szacowne jury.
Uczestnicy konkursu na najładniejszy stół przywieźli ze sobą nie
tylko elementy dekoracyjne stołu, ale

również nakrycia stołowe, szkło, serwety, także żywe kwiaty, owoce i słodycze. Komisja konkursowa brała pod
uwagę nie tylko wrażenia estetyczne,
również zasady stołowego savoirvivre.
Choć do konkursu przystąpili
głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilu gastronomicznym,
to sześcioosobowa grupa uczniów z
Gimnazjum Publicznego w Jabłonnie
może pochwalić się sukcesami. Lucas
Vlasak – uczeń klasy III w asyście
swojej siostry Anety, przygotował
piękny bożonarodzeniowy stół, za
który otrzymał II miejsce i w nagrodę
sokowirówkę. Aleksandra Banach i Justyna Gustaw – uczennice również
klasy III, za oryginalnie nakryty stół w
tonacji czarno-czerwonej otrzymały
wyróżnienie i w nagrodę blender kielichowy. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.
Wiesława Herecka
Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie

Zabawa andrzejkowa
24 listopada w Szkole Podstawowej w Czerniejowie odbyła się impreza andrzejkowa. W programie
oprócz zabawy tanecznej Samorząd
Uczniowski przeprowadził konkurs na
najstraszniejszą dekorację andrzejkową oraz na najciekawszy kostium.
Były również wróżki, które
przepowiadały przyszłość. Nie zabrakło ciastek, ciasteczek z wróżbami
i innych pyszności.
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Czy wróżby się spełnią? O tym przekonamy się już niedługo...
Renata Puchała
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Konkurs Pięknego Czytania

27 października w Szkole
Podstawowej w Czerniejowie odbył się
Konkurs Pięknego Czytania. W eliminacjach wzięli udział uczniowie
wszystkich klas podzieleni na dwie
grupy wiekowe.

Uczestnicy konkursu losowali
tekst napisany prozą oraz wiersz. Teksty dostosowane były do wieku dzieci.
Laureatami w grupie młodszej zostali:
Damian Gęca z kl. III – I miejsce, Damian Michałkiewicz z kl. II – II miejsce,

Emilka Zdunek z kl. II – III miejsce. W
grupie klas IV – VI zwyciężyła Weronika Kuter z kl. VI zajmując I miejsce,
Magdalena Kukiełka z kl. VI – II
miejsce, Weronika Kurzempa z kl. IV
– III miejsce. Zdobywcy pierwszego
miejsca otrzymali nagrody książkowe
oraz tytuł Mistrza Pięknego Czytania.
Gratulujemy zwycięzcom oraz gorąco
zachęcamy wszystkich do ćwiczeń w
czytaniu.
Całość przygotowała Urszula
Oberda, opiekun biblioteki szkolnej.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwało jury w składzie: Maria
Zarzecka, Urszula Oberda, Barbara
Sagan, Agata Grzesiak, Anna
Grzanka.
Urszula Oberda
Szkoła Podstawowa w Czerniejowie

Finał projektu „Aktywni na rzecz tolerancji”
Dnia 1 grudnia 2016 r. w Gimnazjum Publicznym w Piotrkowie
odbył się finał, realizowanego od
września wspólnie z Fundacją Tysiąca
Kroków, projektu z cyklu Aktywna Młodzież na rzecz społeczności lokalnej.
Tematem tegorocznej edycji była tolerancja.
15-osobowa grupa uczniów
klasy I, pod czujnym okiem pań Elżbiety Pasiecznej i Weroniki Czerniak,
przygotowała warsztaty o tolerancji dla
kolegów i koleżanek ze szkoły podstawowej. Motywem przewodnik warsztatów było hasło „Mosty łączą, mury
dzielą, czyli słów kilka o tolerancji”.
Pierwszym zadaniem, z jakim
zmierzyli się szóstoklasiści, był konkurs wiedzy o tolerancji. Uczniowie,
podzieleni na dwie drużyny, obejrzeli
przygotowany na tę okazję, krótki filmik o tolerancji. Na jego podstawie odpowiadali na pytania dotyczące treści
tam zawartych. Pytania zebrane zostały w formie multimedialnego quizu,
posegregowano je według stopnia
trudności. Nagrodą za każdą poprawną odpowiedź była właściwa dla
pytania liczba mandarynek. Rywalizacja była niezwykle zacięta, a przedstawiciele poszczególnych drużyn nie
poddawali się tak łatwo. Zacięcie walczyli o zdrowe przekąski dla wszyst-

kich członków zespołu. Śmiechom
podczas konkursowego turnieju nie
było końca. W przerwie między zmaganiami konkursowymi, dla walecznych
drużyn
przygotowano
słodko-owocowy poczęstunek.

rancyjnej wykonany za pomocą suchych pasteli. Wszystkie te dzieła podziwiać można na korytarzu naszej
szkoły, zostały bowiem wyeksponowane na tablicach, wraz z nazwiskami
ich twórców.

Podczas drugiej godziny
warsztatów uczniowie szkoły podstawowej mieli okazję sprawdzić swoje
umiejętności plastyczne. Podzieleni
na 4 zespoły, tworzyli artystyczne plakaty dotyczące treści zawartych w temacie projektu. I tak powstały barwne
postery z puzzli w kształcie serca, arcydzieło malarskie w technice kolażu
oraz mistrzowski portret osoby tole-

W przyjemnej atmosferze zabawy uczniowie poszerzyli swoje wiadomości na temat tolerancyjnych
postaw i odpowiedzieli na podstawowe pytanie dotyczące tego, dlaczego warto być tolerancyjnym dla
innych. To był dzień pełen pozytywnych wrażeń!
Weronika Czerniak
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Ślubowanie uczniów klasy I w Czerniejowie

24 listopada 2016 roku pierwszoklasiści udowodnili, że są pełnoprawnymi
uczniami
Szkoły

Podstawowej
w Czerniejowie. Świetnie
zaprezentowali
swoje
umiejętności w
programie artystycznym.
Recytowali
wiersze, śpiewali piosenki,
tańczyli. Po
złożeniu przyrzeczenia zostali oficjalnie
włączeni do
grona społeczności uczniowskiej, otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.
Pierwszaki już wiedzą, że

obok praw są obowiązki, które należy
sumiennie wykonywać. Dowiedzieli
się, że wspólnym obowiązkiem
wszystkich uczniów jest nauka, „choć
lenistwo człeka kusi, w głowach wiedza zostać musi”. Starsi uświadomili
młodszym kolegom, że zawsze mogą
liczyć na ich pomocną dłoń.
Po ślubowaniu pierwszoklasiści przekonali się, że szkoła to także
przyjemność, wzięli bowiem udział w
dyskotece klas I-III.
Dzieciom z kl. I w dniu ich święta życzymy wielu sukcesów, szóstek, piątek oraz miłych chwil spędzonych w
gronie przyjaciół.
Jolanta Butryn
Szkoła Podstawowa w Czerniejowie

Ślubowanie uczniów klasy I Gimnazjum w Piotrkowie

Rozpoczęcie nauki w nowej
szkole jest zawsze dla uczniów dużym

przeżyciem. Równie
ważne jest ślubowanie, kiedy to pierwszoklasiści stają się
pełnoprawnymi
uczniami gimnazjum.
Cała
społeczność
szkoły przyjmuje ich
życzliwie i z sympatią
do swojego grona. W
naszym gimnazjum
uroczystość ta miała
miejsce 14 listopada.
Najmłodsi uczniowie
złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar
szkolny, że będą wiernymi i pracowitymi uczniami Gimnazjum Publicz-

nego w Piotrkowie. Pani dyrektor Stanisława Kozłowska złożyła im najlepsze życzenia, a przedstawiciele
Samorządu Uczniowskiego wręczyli
drobne upominki.
Tego samego dnia uczniowie
klasy pierwszej przygotowali montaż
słowno - muzyczny z okazji rocznicy
Odzyskania Niepodległości 11 listopada. Wypełniły go wiersze i pieśni
patriotyczne, przemyślenia nad przemijaniem i wesołe piosenki biesiadne,
które wprowadziły przyjemny nastrój
świętowania.

Ślubowanie uczniów klasy I w Jabłonnie
24 listopada 2016r. w Zespole
Szkół w Jabłonnie odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie na
ucznia. Do grona braci uczniowskiej
zostało włączonych 8 pierwszaków.
Uczniowie przygotowali bogatą część
artystyczną. W jej przygotowaniu
wsparli ich koledzy i koleżanki z klasy
II a. W tym wielkim wydarzeniu brała
udział cała społeczność uczniowska,
przedszkolaki, nauczyciele, zaproszeni goście, rodzice oraz dziadkowie.
Miło było nam gościć panią
wójt Magdalenę Salek , która oprócz
życzeń miała słodki upominek dla
wszystkich występujących dzieci.
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Wiele ciepłych słów popłynęło również z ust
pani wicedyrektor Jolanty Fidut , która dokonała
pasowania
uczniów. W tym dniu
wszyscy uczniowie klasy
I czuli się szczęśliwi i
dumni , że zostali stuprocentowymi uczniami
naszej szkoły.
Bożena Kowalczyk
Zespół Szkół
w Jabłonnie

Elżbieta Pasieczna
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Dzień Pluszowego Misia
Od kilku lat w Szkole Podstawowej w Czerniejowie obchodzony
jest Dzień Pluszowego Misia. Kto z
nas nie pamięta ze swojego dzieciństwa milusińskiego pluszaka, często z
oberwanym uszkiem, wydłubanym
oczkiem, ale najukochańszym towarzyszem dni i wieczorów?
Misie, miśki, misiaczki, brązowe, żółte, białe, niebieskie, te duże
i te małe kochane są przez dzieci od
wielu lat. Są powiernikami tajemnic,
radości i smutków maluszków i trochę
starszej latorośli. Uwielbiamy je, bo są
mięciutkie, puszyste i takie milutkie.
Ot, taka kochana przytulanka.
Nie wszyscy wiedzą, że miś
powstał w XIX w. Niemiecka inwalidka
Margarete Steiff zajmowała się szyciem pluszowych maskotek, jej siostrzeniec Richard Steiff ulepszył ich
konstrukcję i założył w miejscowości
Gienden an der Brenz firmę produkującą takie zabawki. Pluszakami zainteresowali się również Amerykanie,
którzy w 1903 roku kupili 3000 egzemplarzy.
Można też spotkać inną
wersję powstania tej maskotki. Otóż,

w 1902 roku, w czasie polowania, w
którym brał udział prezydent Stanów
Zjednoczonych
Teodor
Roosevelt”Teddy”, ktoś postrzelił małego niedźwiadka. Gdy prezydent zobaczył poszkodowanego malca, kazał
go natychmiast uwolnić. Cała historyjka została zobrazowana w komiksie
i opublikowana w gazecie.
Dla sklepikarza z Brooklynu, Morrisa
Mitchoma, imigranta z Rosji stała się
inspiracją do produkcji pluszowych

niedźwiadków o nazwie Teddy, za specjalnym pozwoleniem prezydenta.
Dzisiaj na świecie istnieje wile
firm produkujących misie-zabawki.
Dzięki nim każdy może wybrać sobie
takiego, który najbardziej przypadnie
do serca. Kochamy pluszowe niedźwiadki!
Maria Zarzecka
Szkoła Podstawowa w Czerniejowie

Mikołajkowy Przystanek – Gimnazjum w Piotrkowie
Zaczęło się od maila księdza
Jarosława Wiśniewskiego, który od 25
lat pracuje na misjach w różnych krajach, a ostatnie 2 lata w dalekiej Papui
na Pacyfiku. Misjonarz prosił w nim o
wsparcie akcji zbierania podarków dla
dzieci z tych najuboższych państw.
Dzieci w krajach misyjnych najczęściej
nie wiedzą co to są zabawki, a jeśli
nawet wiedzą to ich nie posiadają. Podobnie jest też z ubraniami i przyborami szkolnymi. Bieda sprawia, że
takie rzeczy schodzą na dalszy plan,
zaś konieczne są żywność i leki. W tej
sytuacji nie mogliśmy zignorować
apelu księdza Jarka.
Koordynatorem akcji została
pani Joanna Grzegorczyk, która od lat
organizuje w naszym gimnazjum różnego rodzaju zbiórki charytatywne.
Uczniowie przynieśli zabawki, ubrania,
przybory szkolne, zeszyty i gry edukacyjne. Akcja przebiegała bardzo
sprawnie, a młodzi darczyńcy stanęli
na wysokości zadania – swoim zabawkom dali drugie życie, a dzieciakom sprawili ogromną radość. Czas

również szczególny, zbliżające się
Boże Narodzenie i kończący się Rok

rzy wzięli na siebie koszty przesyłki do
Papui.

Miłosierdzia, to zobowiązuje i motywuje do dzielenia się tym co mamy.
Akcje takie jak ta to cenna lekcja dla
naszej młodzieży, która uczy się empatii i dobroci. Z tego miejsca należą
się także podziękowania dla pani Ewy
Głowackiej - właścicielki firmy TEJ-2 i
nauczycieli naszego gimnazjum, któ-

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia wszystkim maluchom życzymy
radosnego dzieciństwa – starszaki z
Gimnazjum Publicznego w Piotrkowie.
Anna Wróbel
Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie
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11 listopada w Szkole Podstawowej w Czerniejowie
11 listopada jest Świętem Narodowym wszystkich Polaków. W tym
dniu łopoczą biało-czerwone flagi,
brzmią dźwięki patriotycznych pieśni.
Wszyscy mówią o historii naszego
kraju. A jaka jest historia tego tak ważnego dla każdego Polaka święta?
W 1795 roku, w wyniku trzeciego rozbioru, Polska zniknęła z map
Europy. Choć państwo straciło swoją
niepodległość, a jego mieszkańcy stali
się poddanymi władców Rosji, Prus i

przemoc wzięła, szablą odbierzemy.”
Wybuchały powstania narodowe,
twórcy literatury na emigracji i w kraju
pisali swe utwory „ku pokrzepieniu
serc, aby duch w narodzie nie zginął”.
Polacy nigdy nie porzucili myśli o wolnym państwie, nawet jeśli przychodziło im potykać się o klęski powstań i
śmierć najbliższych, przechodzić
przez piekło Sybiru.
W 1914 roku wybuchła I
wojna światowa, do walki między sobą

Austrii, to nigdy nie porzucili myśli o
odzyskaniu niepodległości i odbudowie państwa. Jak obietnica i przysięga
brzmiały wtedy słowa Mazurka Dąbrowskiego „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca

stanęli nasi zaborcy. Polscy politycy:
Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski postanowili wykorzystać tę sytuację. Walki trwały cztery
lata, wreszcie nadszedł ich kres i 11
listopada 1918 roku podpisano rozejm

w Compiegne. Po 123 latach niewoli
Polska odzyskała niepodległość. Stało
się tak nie tylko ze względu na sprzyjającą sytuację polityczną, ale głównie
dzięki walce tysięcy żołnierzy polskich
i zaangażowaniu ludności cywilnej,
która od ponad wieku marzyła o wolnym państwie.
Święto Niepodległości obchodzone było w roku 1937 i 1938. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił
kontynuację tradycji obchodów. W
czasach komunistycznych „zapomniano” o tym dniu.
„Jedna jest Polska, jak Bóg
jeden w niebie, wszystkie me siły jej
składam w ofierze. Na całe życie,
które wziąłem z Ciebie, cały do Ciebie,
Ojczyzno, należę”. Takie deklaracje
składali uczniowie klasy IV ze Szkoły
Podstawowej w Czerniejowie, podczas uroczystego apelu z okazji 98.
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Program artystyczny poświęcony Ojczyźnie przygotowała pani
Anna Grzanka razem ze swoimi wychowankami z klasy IV. Występy
uczniów zostały uświetnione pieśniami
patriotycznymi w wykonaniu naszego
chóru pod kierunkiem pań: Mirosławy
Pruszkowskiej i Barbary Sagan. Akademia ta była „żywą” lekcją historii,
dała możliwość poczucia wspólnoty w
wielkim umiłowaniu naszej Ojczyzny.
Urszula Oberda, Anna Grzanka
Szkoła Podstawowa w Czerniejowie

Dzień Pluszowego Misia w filii bibliotecznej w Skrzynicach
Światowy Dzień pluszowego
Misa to świetna okazja, by spotkać się
z najmłodszymi czytelnikami. Z tej
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okazji filię naszej biblioteki w Skrzynicach odwiedziły dzieci z przedszkola
w Skrzynicach. Było wspólne czytanie

bajki o przygodach misia, robienie misiowych zakładek do książek. Dzieci
przyszły ze swoimi pluszowymi ulubieńcami, wypożyczyły książki, dostały dyplomy czytelników i słodkie
lizaki.
Święto to ustanowiono w
2002 roku, dokładnie w setną rocznicę
powstania maskotki. Historia pluszaka
wiąże się z wydarzeniem, które miało
miejsce w 1902r. Wtedy to prezydent
USA Theodore Roosevelt – zapalony
myśliwy – nie dopuścił do zastrzelenia
małego niedźwiadka. Wykorzystano
zdrobniałe imię prezydenta i zaczęto
sprzedawać zabawki pod nazwą
Teddy Bear, która dziś w języku angielskim jest określeniem wszystkich
pluszowych misiów.
Aneta Kośka- Kłos
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Obchody Święta Niepodległości w Tuszowie
11 listopada to dla każdego
Polaka ważna data - symbol miłości
Ojczyzny, walki o wolność, symbol
wiary i zwycięstwa. Patriotyczne
święto skłania nas do refleksji nad
wartością wolności i niepodległości

wili dla całej społeczności szkolnej
wzruszającą lekcję historii przygotowaną pod kierunkiem pani Agnieszki
Brzozowskiej. Podczas uroczystości
nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych oraz informacji historycz-

stanowiącymi istotny składnik narodowej tożsamości. Obchody 98. rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości przebiegały w Szkole Podstawowej w Tuszowie bardzo uroczyście.
Dla upamiętnienia tej ważnej
rocznicy, uczniowie klasy VI przedsta-

nych, przekazanych poprzez grę
młodych aktorów. Wszystko po to, aby
wszczepić w młode serca uczucia do
własnego kraju i przedstawić tragiczne
losy naszej ojczyzny i trudną drogę do
odzyskania wolności.
Uczniowie z zaciekawieniem

wysłuchali przedstawienia. Na twarzach widzów nieprzerwanie dostrzec
można było zainteresowanie treścią
przygotowanego montażu słowno-muzycznego. Dzięki takiej lekcji patriotyzmu najmłodsze pokolenia miały
okazję uświadomić sobie, że warto
również dziś kultywować pamięć o
przodkach, interesować się rodzimą
kulturą, historią, a godło, flaga i hymn
są od wieków najpiękniejszymi symbolami naszej polskości, dumy i tożsamości.
Program artystyczny został
przedstawiony ponownie w czasie
mszy świętej w intencji Naszej Ojczyzny w kościele parafialnym w Bychawce.
Kolejnym bardzo ważnym elementem obchodów tego Narodowego
Święta był już II Wieczór Pieśni Patriotycznych. Przy blasku świec, przy
akompaniamencie muzyki uczniowie,
rodzice, absolwenci, mieszkańcy Tuszowa, ksiądz proboszcz oraz przybyli
goście wyśpiewali najpiękniejsze
pieśni patriotyczne. Niezapomnianych
wzruszeń dostarczył zebranym występ
pań z Zespołu Śpiewaczego z Tuszowa, w czasie którego mogliśmy
usłyszeć starodawne pieśni śpiewane
w polskich domach w czasach zaborów i wojny.
Było to niezwykłe spotkanie,
które na długo zostanie w naszej pamięci. Poprzez organizację takich uroczystości chcemy choć trochę
przybliżyć zagadnienia z naszej historii oraz uczyć patriotyzmu i szacunku
dla Ojczyzny.
Agnieszka Nawłatyna
Szkoła Podstawowa w Tuszowie

Rysunek na okładkę książki „Jesień plecień”
Wydawnictwo MBBOOKS zaprosiło biblioteki szkolne i publiczne do
udziału w konkursie na projekt okładki
książki autorstwa Margarett Borroughdame „Jesień plecień” – album wierszy
jesiennych
dla
dzieci.
Organizatorzy konkursu zaangażowali
dzieci do współtworzenia powstawania książki. W ten sposób zaistniał
łącznik pomiędzy czytelnikami, autorem i grafikiem. Udział dzieci w tym
projekcie to ich głos we współtworzeniu „prawdziwej” publikacji, zapozna-

nie z procesem powstawania książki i
zainspirowanie ich do dalszych działań twórczych.
Mali czytelnicy z filii bibliotecznej w Chmielu podjęli się tego wyzwania i wysłali na konkurs swoje prace.
Niestety tym razem nie udało nam się
wygrać, ale nie zniechęciło to dzieci
do dalszej pracy, już pytają o następne
konkursy. Od Organizatorów konkursu
otrzymaliśmy piękne zakładki do książek i podziękowania.
Jolanta Migryt
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Roztańczone dzieciaki z Tuszowa

3 listopada 2016 r. w Szkole
Podstawowej w Tuszowie miało
miejsce niezwykłe wydarzenie dla
całej społeczności lokalnej. Wspólnie

z przybyłymi na tę uroczystość gośćmi
- panią Wójt Magdaleną Sałek, dyrektor Gminnego Centrum Kultury - Katarzyną Krzywicką, radnym Gminy
Jabłonna - Bogdanem Wałachowskim,
Zespołem Śpiewaczym z Tuszowa
oraz rodzicami i całą społecznością
szkoły, podsumowaliśmy działania
zrealizowane w czasie trwania projektu „Roztańczone dzieciaki”. Projekt

był zwycięzcą konkursu Gminnego
Centrum Kultury w Jabłonnie dofinansowany przez Narodowe Centrum
Kultury w ramach programu Dom Kultury+. Inicjatywy lokalne 2016.
Spotkanie
rozpoczęliśmy „Polonezem” - uczniowie w pięknych
strojach pozyskanych w ramach
realizacji projektu
zaprezentowali się
przepięknie w tym
jakże dostojnym
tańcu narodowym.
Następnie głos zabrała pani dyrektor
Agnieszka Nawłatyna, przekazując informacje o celach i założeniach projektu oraz o działaniach, jakie zostały
przeprowadzone w tym czasie. Koordynatorka projektu - Jolanta Goszczyńska, opowiedziała zebranym w
kilku słowach o prezentowanych tańcach oraz przedstawiła naszych gości
specjalnych - Zespół Śpiewaczy KGW
z Tuszowa.

Uczniowie zaprezentowali się
następnie w nowych strojach ludowych, w których wykonali „Trojaka”
oraz ostatni taniec do muzyki współczesnej „Color of your life” z chustami,
również nabytymi na potrzeby warsztatów tanecznych.
Niezwykle wzruszającym momentem był występ naszych gości
specjalnych, Zespól Śpiewaczy wykonał dwie pieśni regionalne.
Podsumowaniem spotkania była prezentacja multimedialna z warsztatów,
wyjazdu do filharmonii oraz nauki
tańca, którą obejrzeli zaproszeni goście oraz uczestnicy projektu przy
kawie i ciasteczku.
Cieszymy się ogromnie, że
wzięliśmy udział w projekcie na rzecz
naszych uczniów. Dzięki temu poszerzyliśmy ofertę zajęć edukacyjnych,
doposażyliśmy nasze Koło Taneczne
w nowe stroje, a uczniom daliśmy
szansę do lepszych warunków nauki i
rozwijania swoich pasji i zainteresowań.
Agnieszka Nawłatyna
Szkoła Podstawowa w Tuszowie

„Wolność niejedno ma imię…”
Pod takim hasłem świętowaliśmy w naszej szkole 1050. rocznicę
Chrztu Polski i 98.rocznicę Święta
Niepodległości .
Uczniowie w piękny sposób
przenieśli nas w czasy, kiedy Polska
weszła w krąg państw chrześcijańskich. Symboliczne światło i wolność
od pogaństwa przyniosła Mieszkowi
czeska księżniczka Dobrawa. Mogliśmy podziwiać wyjątkową grę aktorską w wykonaniu uczniów klasy V i
VI .
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W drugiej części uczniowie
klasy IV przypomnieli najważniejsze
postaci i wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania niepodległości
przez Polskę po 123 latach niewoli.
Całość dopełniły pieśni w wykonaniu
chóru szkolnego.
Uroczystość połączyła społeczność szkolną, władze lokalne i mieszkańców.
Ta wspólnota to wyraz
patriotyzmu naszych „małych ojczyzn”
.

„A wolność, to królestwo dobrych słów
Mądrych myśli, pięknych snów
To wiara w ludzi.
Wolność
Ją wymyślił dla nas Bóg
Aby człowiek wreszcie mógł
W Niebie się zbudzić. ”
Marek Grechuta
Jolanta Fidut,
Anna Grzegorczyk
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Mistrz Słowa
8 listopada 2016 r. w Lublinie,
w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im.
Hieronima Łopacińskiego odbył się

Patronat honorowy nad konkursem
objęli: Lubelski Kurator Oświaty, Starosta Lubelski i Prezydent Miasta Lub-

finał powiatowego konkursu pięknego
czytania w ramach VI edycji Festiwalu
Słowa i Obrazu. Uczestnicy rywalizowali o tytuł Mistrza Słowa i Obrazu.

lina. Tegoroczny festiwal odbył się pod
hasłem, będącym cytatem utworu Józefa Czechowicza, - „Lublin nad łąką
przysiadł…”, w przededniu 700. rocz-

nicy nadania Lublinowi praw miejskich.
Szkołę Podstawową w Jabłonnie w tym konkursie godnie reprezentowała uczennica klasy VI a
Magdalena Niedźwiadek. Jej recytacja
została zauważona i doceniona przez
profesjonalnych jurorów. Magda uzyskała wyróżnienie, piękny dyplom oraz
nagrodę rzeczową. Uczennicy towarzyszyła: nauczycielka języka polskiego, która przygotowywała ją do
wystąpienia.
Udział w tym wspaniałym
przedsięwzięciu to była prawdziwa
uczta duchowa, gdyż pięknym recytacjom utworów towarzyszyła wystawa
prac plastycznych oraz koncert muzyki
poważnej w wykonaniu uczennic Państwowej Szkoły Muzycznej im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.
Maria Grzesiak

Konkurs na kartkę świąteczną
W konkursie na kartkę świąteczną wzięło udział 64 dzieci w wieku
od 2 do 16 lat, które przygotowały
swoje projekty kartki bożonarodzeniowej Gminy Jabłonna.
Pracę, która zwyciężyła w
konkursie przygotowała: Agata Jones
z klasy III a w zEspole Szkół w Jabłonnie.

Wyróżnienie otrzymali: Aleksandra Kochaniec (III kl), Dominik
Kłys (9 lat), Misia Kubić (6 lat), Alicja
Szkudnik (8 lat), Aleksandra Marczak
(VI kl), Natalia Dudziak (II kl gimn.),
Iga Woźnica (I kl gimn.), Aleksandra
Banach (III kl gimn.), Natalia Ścibura
(V kl), Aneta Vlasak (II kl gimn.), Michał Bogut (4 lata), Monika Vlasak (IV

kl), Hania Grabowska (5 lat).
Wystawę wszystkich prac
można oglądać w GCK w Piotrkowie
od 11 grudnia do końca ferii zimowych. Zapraszamy!
Maria Kubić

Na zdjęciach: z lewej strony nagrodzona kartka świąteczna
autorstwa Agaty Jones, u góry wyróżnione kartki świąteczne
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Konkurs czytelniczy „Czytam, bo lubię”
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie zaprasza do udziału w
konkursie czytelniczym "Czytam, bo
lubię".

Konkurs rozpoczął się 3 listopada, a jego celem jest wyłonienie
czytelników, którzy w trakcie trwania
konkursu wypożyczą i przeczytają jak

największą liczbę książek dostępnych
w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Jabłonnie i jej filiach i poprzez to
zbiorą na karcie uczestnictwa jak największą liczbę punktów.
Konkurs przeznaczony jest
dla dzieci, młodzieży i dorosłych i trwał
będzie do 1 maja 2017 roku. Książki
wypożyczone wcześniej lub później
nie będą zakwalifikowane i liczone w
ramach konkursu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest systematyczne
wypożyczanie i czytanie książek oraz
znajomość regulaminu wypożyczeń
biblioteki. Jednorazowo nie można wypożyczyć więcej niż 8 książek, dostosowanych do wieku czytelników.
Konkurs polega na zebraniu
jak największej liczby punktów na kar-

cie uczestnika. Zasady otrzymywania
punktów: 1 książka to jeden punkt, terminowy zwrot przeczytanych książek
- 5 punktów, recenzja do jednej z przeczytanych książek - 10 punktów, zdjęcie w przebraniu za bohatera ulubionej
książki wraz z książką - 20 punktów.
Więcej informacji na temat
konkursu można uzyskać w Bibliotece
Publicznej i jej filiach w Piotrkowie
Drugim, Chmielu Pierwszym i Skrzynicach Pierwszych.
Zapraszamy do udziału i życzymy
przyjemnej lektury wypożyczonych
książek!
Edyta Majewska
Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie

Dyskusyjny Klub Książki
Spotkania w DKK w naszej
bibliotece mają charakter otwarty.
Uczestniczyć w nich mogą wszyscy
miłośniczy literatury, którzy nie tylko
lubią czytać, lecz także rozmawiać o
książkach. Klubowiczem może zostać
każdy użytkownik biblioteki, niezależnie od zainteresowań, oraz tego jak
dużo i jak szybko czyta.
Nasze ostatnie spotkanie poświęciłyśmy książkom, które przeczytałyśmy będąc nastolatkami, a nawet
dziećmi, ot tak zeszło… Tytuły i autorzy pojawili się we wspomnieniach,
chociaż nie tylko, bo jak się okazało

często wracamy do tych książek, czytamy je jeszcze raz bo są urocze,
wspaniałe, mądre, śmieszne, kochamy ich bohaterów i ich przeróżne
historie. Było miło powspominać i
przypomnieć sobie fragmenty, bo
książki te znaleźć można na półkach
naszej biblioteki. Plan był inny, ale
chyba nikt nie żałuje, że nasza rozmowa o książkach przybrała taki
obrót.
Następne spotkanie odbędzie
się 9 stycznia 2017r. o godzinie 16.00.
Zapraszamy serdecznie, fajnie jest się
podzielić tym co się przeczytało, albo

lubi czytać. Bywa, że takie rozmowy
wpływają na nas i sięgamy po literaturę, która do tej pory wydawała się
„nie dla mnie”.
Edyta Majewska

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
– zakup nowości wydawniczych do naszej biblioteki
„Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” jest uchwalonym przez
Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020, w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce
poprzez wzmacnianie roli bibliotek
publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia
społecznego stanowiących centrum
dostępu do kultury i wiedzy.
Priorytet 1- Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych to program, który ma na celu
zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w
naszych zbiorach, wzrost dostępności
książek, czasopism, multimediów, wy-
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dawnictw nutowych i kartograficznych
w zbiorach bibliotek publicznych.
Jak już od kilku lat, tak i w tym
roku nasza biblioteka złożyła wniosek
o dotację. Spełniając kryteria i zasady
zawarte we wniosku otrzymaliśmy
kwotę 6.011,00 zł. Ponieważ zależy
nam, aby czytelnicy mieli swój udział
w gromadzeniu zbiorów do nasze j
biblioteki, większość z 293 zakupionych pozycji to złożone przez naszych
czytelników dezyderaty.
Edyta Majewska
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Siła kobiet - liderek!
12 listopada w Gminnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie „Liderka wobec wyzwań społeczności lokalnych"
zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Bona Fides. Przybyły na nie kobiety - liderki z kilkunastu
gmin Lubelszczyzny, m.in. Strzyżewic, Bychawy, Dębowej Kłody, Trzebieszowa, Ryk, Hańska, Zamościa, Urszulina, Zakrzówka, Sawina, Kurowa, Krzczonowa, Jabłonny.
Podczas spotkania odbyły się liczne dyskusje, prezentacje oraz warsztaty. Kobiety podzieliły się swoimi doświadczeniami i sukcesami. Sieciowanie lokanych liderek społeczności wiejskich wspiera rozwój obszarów wiejskich.
Maria Kubić
fot. Marcin Wiechnik
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Kultura żyje w człowieku, nie w budynku
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Projekt Dom Kultury + Inicjatywy lokalne 2016 realizowaliśmy od
początku 2016 roku. Pierwszym etapem, który nosił tytuł „Mam marzenie”
było poznawanie potrzeb i potencjału
mieszkańców Gminy Jabłonna. Pytaliśmy Was wtedy o czym marzycie,
czego pragnienie, co lubicie i co chcielibyście wspólnie robić w obszarze kultury. Odbyły się spotkania takie jak:
warsztaty dla dzieci, spotkania i
warsztaty dla młodzieży, babskie kawy
z marzeniami – wymiana ubrań i
wspólne spędzanie czasu przy kawie,
rodzinna potańcówka pod chmurką,
wystawa motoryzacji – aut nówek i
starych cacek na placu targowym w
Jabłonnie, potańcówka w stylu lat 80’
i szereg innych wydarzeń. Dowiedzieliśmy się wtedy, że największą potrzebą mieszkańców jest spotykanie

było ogłoszenie konkursu, w którym
na własne samodzielnie wymyślone,
przygotowane i przeprowadzone inicjatywy kulturalne mieszkańców otrzymaliśmy łącznie 22.000 złotych ze

się, rozmowa, bycie razem.
Podczas tego etapu poznaliśmy też wiele nowych osób, które są
lub stają się liderami w swoich wsiach,
sąsiedztwach, szkołach, kołach, grupach.
Kolejnym etapem projektu

środków Narodowego Centrum Kultury. Do konkursu zostało zgłoszonych
11 projektów, z których po ocenie niezależnej komisji siedem otrzymało dofinansowanie, a były to:
• Skrzynice do dzieła!!! – warsztaty
m.in. projektowanie ogrodów, kuli-

narne, naturalne kosmetyki, wizerunek
i pewność siebie, Grupa Inicjatywna
Skrzynice
• Obudzić zmysły – zajęcia sensoryczne dla dzieci i spotkania z psychologiem dla rodziców, Babskie działanie
i Marta Michalak
• Mamo, Babciu naucz mnie gotować
– międzypokoleniowe warsztaty kulinarne, KGW Czerniejów
• Nie końcu marzeń – warsztaty i spotkania dla kobiet, m.in. florystyczne,
zdrowe żywienie, brafitting, wizaż, Ola
Zonik i Maria Kubić
• Roztańczone dzieciaki – zajęcia
tańca i wyjazd do filharmonii dla dzieci,
Agnieszka Nawłatyna i Szkoła Podstawowa w Tuszowie
• Mamo, pobaw się ze mną – zajęcia
dla rodzin z małymi dziećmi do 5 roku
życia, warsztaty sensoryczne i samodzielne tworzenie zabawek oraz Bal
Jesieni dla maluchów
• Kultura na widelcu – warsztaty kulinarne, KGW Jabłonna Pierwsza i
Druga.
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Projekty swoim zasięgiem objęły ponad 200 mieszkańców Gminy
Jabłonna oraz gości spoza gminy. Odbywały się na terenie wsi: Jabłonna,
Czerniejów, Piotrków, Skrzynice, Tuszów. Mieszkańcy zorganizowali zajęcia i aktywności dla siebie i innych
mieszkańców, odpowiedzialni byli za
swoje projekty od planu, przez zakupy,
promocję, pilnowanie i rozliczanie budżetów, zapraszanie prowadzących
zajęcia i inne działania. Na spotkaniu
podsumowującym w GCK na pytanie,
czy to była ciężka praca i wielkie wyzwanie realizatorzy odpowiadali, że
przede wszystkim była to wielka przygoda i satysfakcja. Wszyscy z nich
mają ochotę na więcej, a doświadczenie jakie zdobyli realizując często
swoje pierwsze projektowe działania
spowoduje, że w kolejnych będą pewniejsi. W Gminnym Centrum Kultury
my - opiekuni wszystkich tych projektów czujemy wielką dumę z realizatorów inicjatyw, a także podziw dla
zaangażowania odbiorców i ilości widzów i uczestników na każdym z nich.
Cieszymy się bardzo, że udało się
wszystko szczęśliwie zorganizować, a
podczas całego projektu towarzyszyły
nam uśmiechy. Zachęcamy Państwa
do angażowania się w działania na
rzecz swojej społeczności, do spełniania marzeń swoich i dzieciaków, znajomych, sąsiadów, do spędzania
wspólnie czasu, do wymyślania – nie
tylko czego chcemy, ale też co sami
możemy dać od siebie innym.
„Projekt Dom kultury to nie budynek,
Dom kultury to ludzie”– część
realizacji projektów w liczbach:
11 zgłoszonych projektów,
7 projektów zwycięskich,
22.000 zł łączna kwota dofinansowania,
ponad 200 odbiorców,
123 godziny warsztatów, zajęć, spotkań,
15 rodzajów warsztatów,
16 prowadzących zajęcia – animatorów, artystów, trenerów,
3 miesiące działań.
Katarzyna Krzywicka
dyrektor GCK
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GCK gospodarzem gminnego etapu
Jesiennego Konkursu Recytatorskiego
We wtorkowy, listopadowy poranek, 8 dnia miesiąca, zebraliśmy się
w Gminnym Centrum Kultury na
wspólne wysłuchanie 47 prezentacji
recytatorskich w ramach Jesiennego
Konkursu Recytatorskiego.
Dziewczęta i chłopcy z gminnych szkół podstawowych oraz gimnazjów pochylili się nad trudnym
tematem zaproponowanym przez Wojewódzki Ośrodek Kultury – mianowicie nad droga życiową każdego z nas.
Konkurs nosił tytuł „QUO VADIS –
dokąd idziesz, jaką drogą, w jakim
celu”. W zaciemnionej sali widowiskowej GCK, przy skromnej scenografii
zasłuchiwaliśmy się w marzenia i pragnienia osób występujących, których
oceniało surowe acz sympatyczne jury
w składzie p. Edyta Majewska – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Jabłonnie, p. Małgorzata Adamczyk –
kierowniczka działu edukacji w Teatrze
im. H.Ch. Andersena, animatorka i aktorka oraz p. Marcin Wąsowski – reżyser, scenarzysta, animator, twórca,
aktor.
W naszym konkursie nie chodzi oczywiście o wygraną, ale raczej o
radości z obcowania ze słowem pisanym i mówionym – poezją i prozą, oraz
świadomości jak wielką ma ona dla
nas wartość … ponieważ może rozświetlić nam drogę lub pomóc odnaleźć cel. Niemniej postanowiliśmy
podarować wyróżnionym wejściówki
na spotkanie ze słowem steatralizowanym – wyróżnieni obejrzą „Muminki”
lub „Wesele” w Teatrze H. Ch. Andersena.
Poziom występów był bardzo
wysoki, zwłaszcza jeśli chodzi o naszą
niezwykle dojrzałą i „rozfilozofowaną”
młodzież, jednak do następnego etapu
przejść mogło ogółem sześć osób.
Jury w kategorii 6-9 lat wybrało Manuelę Górę oraz Julię Ściburę, w kategorii 10-13 – Wenesę Wnuk oraz Michała
Welmana natomiast w kategorii 14-16
- Maję Radecką oraz Marcina Pietrzaka. Ta szóstka 17 listopada wybrała
się do lubelskiego Centrum Kultury
aby wziąć udział w etapie powiatowym
– trzymamy kciuki i czekamy na wyniki.
Edmund Kuryluk
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Wojewódzkie sukcesy Piotra Goszczyńskiego
Tenis stołowy cieszy się
ogromną
popularnością
wśród
uczniów Szkoły Podstawowej w Tuszowie. Chętnie biorą udział w zawodach
wykazując
się
swoimi
umiejętnościami.
Zajmując kolejno pierwsze
miejsca w gminie, powiecie i rejonie
uczeń klasy V Piotr Goszczyński przeszedł do szczebla wojewódzkiego. W
kategorii chłopców młodszych na wojewódzkich zawodach w tenisie stołowym, które miały miejsce w Zespole
Szkół w Kocudzy zajął II miejsce i został V-ce mistrzem województwa lubelskiego na rok szkolny 2016/2017.
Bardzo cieszą nas tak wysokie osiągnięcia Piotrka. Serdecznie
mu gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów sportowych.
Rafał Orszulski Szkoła Podstawowa
w Tuszowie

Kiermasz i świąteczne spotkanie w GCK
Ozdoby świąteczne, nietypowe bombki, jak te z kapsli lub wyklejane ziarnami kawy, zimowe czapki,

to można było zakupić na kiermaszu
świątecznym, który odbył się w
ubiegłą niedzielę, 11 grudnia, w Gmin-

biżuterię w prezencie, stroiki, Jezuski
jak maleńkie Calineczki ukryte w skorupkach po orzechach oraz całą masę
pyszności od ciast, blin, pierników po
naturalne chleby i śledzie – wszystko

nym Centrum Kultury.
Wystawcami byli mieszkańcy
naszej gminy – koła gospodyń wiejskich z Jabłonny i Piotrkowa, aktywne
i zdolne mieszkanki, dzieciaki ze

Szkoły Podstawowej w Tuszowie,
dzieci z pracowni GCK Wytwórni, rękodzielnicy: piekący, szyjący, wyplatający z wikliny, wypalający ceramikę i
wielu innych zdolnych. Wielki twórczy
potencjał drzemie w mieszkańcach
naszej gminy! Podczas wydarzenia
odbyło się też wręczenie nagród w
konkursach na kartkę świąteczną
Gminy Jabłonna oraz fotograficznym
pn. „Walory Krzczonowskiego Parku
Krajobrazowego”.
Cieszymy, że odwiedzili Państwo tak licznie Gminne Centrum Kultury, miło nam było spotkać się z
Państwem w atmosferze świątecznej.
Zapraszamy do częstszych odwiedzin,
do których pretekstem może być chociażby wystawa prac plastycznych,
które wzięły udział we wspomnianym
konkursie – także prac wyróżnionych i
nagrodzonych, która potrwa do końca
ferii zimowych.
Katarzyna Krzywicka,
dyrektor GCK
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