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Szanowni Państwo!

2

Życzymy Państwu ciekawej lektury!

Oddajemy dziś w Państwa ręce drugi numer
gazety Puls Gminy Jabłonna. Znajdą w nim
Państwo wiele ciekawych artykułów, opisujących
wydarzenia, które odbyły się na terenie naszej
gminy w przeciągu ostatnich miesięcy.

Zachęcamy do współpracy z nami i przesyłania
swoich artykułów na temat wszystkiego tego, co dzieje
się na terenie Gminy Jabłonna. Państwa informacje
będziemy również zamieszczać na stronie internetowej
www.jablonna.lubelskie.pl.
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Remont i modernizacja dróg gminnych
8 kwietnia 2015 roku została

zawarta umowa na dostawę kruszywa
drogowego dolomitowego na utwardze-
nie i remonty dróg gminnych na terenie
sołectw Gminy Jabłonna.

Wykonawcą jest firma F.U.H.
„OKSANA TRANS” Oksana Bańczak,
Grochocice 11, 27-530 Ożarów. Tłu-

czeń stanowi mieszanka sortowana frak-
cji 4-31,5 mm oraz 31,5-63 mm. Termin
realizacji umowy: 30.10.2015 r. Kru-
szywo dostarczane jest zgodnie z har-
monogramem uzgodnionym z
sołtysami danego sołectwa. 

Ogłoszony został przetarg na
przebudowę nawierzchni drogi gminnej

nr 107174L (tzw. droga Sklepowa) wraz
ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr
107175L w miejscowości Jabłonna
Druga, Gmina Jabłonna. 
Planowany termin wykonania robót: do
30.07.2015 r. 

Agnieszka Stręciwilk

Mija właśnie pół roku od wy-
borów samorządowych i jednocześnie
pół roku mojej pracy na stanowisku
Wójta Gminy Jabłonna. Czas ten był
czasem wytężonej pracy i porządkowa-
nia dokumentacji w Urzędzie Gminy
Jabłonna, szukania nowych rozwiązań
w zakresie zarządzania gminą oraz uła-
twieniem mieszkańcom Gminy Jab-
łonna kontaktu z pracownikami Urzędu
Gminy. 

Już na początku tego roku oka-
zało się, że Gmina Jabłonna powinna
bardzo szybko nadrobić zaległości w
prowadzeniu i przygotowywaniu doku-
mentacji związanej z nowymi inwesty-
cjami. Chcąc dobrze zaplanować
gminne inwestycje na najbliższe lata
ważne jest posiadanie dokumentacji
technicznej na drogi czy też moderniza-
cję budynków i placów.

Aby dobrze przygotować się do
nowej perspektywy środków pochodzą-
cych z Unii Europejskiej, od początku

roku ruszyły prace nad Strategią Roz-
woju Gminy Jabłonna na lata 2015-
2022, a aktualnie rozpoczęte zostały
prace nad stworzeniem Planu Gospo-
darki Niskoemisyjnej Gminy Jabłonna.
Dokumenty stanowić będą podstawę do
aplikowania o środki unijne w najbliż-
szych latach.  

Ostatnie pół roku to także czas,
kiedy udało się wyjść naprzeciw oczeki-
waniom mieszkańców w zakresie do-
stępności do oddziałów przedszkolnych
oraz świetlic szkolnych.  Od września
2015 roku wydłużone zostaną godziny
otwarcia oddziałów przedszkolnych w
każdej szkole (do godziny 16, a w przy-
padku zainteresowania rodziców – do
godziny 17.00), a praca świetlic szkol-
nych wydłużona zostaje do godziny
16.00. Liczymy na to, że rozwiązania te
przyczynią się do tego, że większa liczba
rodziców zdecyduje się na oddanie
dzieci do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych na terenie naszej gminy,
zachęcając do powrotu z przedszkoli
poza terenem naszej gminy. 

Aby mieszkańcy znali założenia
planowanych inwestycji, prowadzone są
konsultacje dot. ww. projektów np.
dróg, organizacji ruchu. Wspólnie dzięki
temu możemy przedyskutować plano-
wane działania, zanim wejdą one w
życie.

Na początku roku urucho-
miona została nowa strona internetowa
www.jablonna.lubelskie.pl. Gminy Jab-
łonna – bardziej funkcjonalna i przy-
jazna mieszkańcom. Jest ona na bieżąco
aktualizowana i dostosowywana do po-
trzeb użytkowników. Gmina Jabłonna z
początkiem tego roku rozwiązała
umowę z firmą, która zapewniała ob-
sługę starej strony internetowej oraz

Biuletynu Informacji Publicznej, za
utrzymanie których do tej pory gmina
płaciła miesięczny abonament w wyso-
kości ponad 1230,00 zł brutto. W chwili
obecnej nowa strona Biuletynu Infor-
macji Publicznej jest prowadzona bez-
płatnie w ramach projektu „Wrota
Lubelszczyzny”, a obsługa strony inter-
netowej wraz z prowadzeniem działań
promocyjnych kosztuje gminę 400 zł
netto miesięcznie. Dodatkowo na stro-
nie internetowej został uruchomiony
newsletter, a także prowadzony jest pro-
fil na portalu społecznościowym Face-
book. 

Od grudnia 2014 roku, funk-
cjonuje również cotygodniowy dyżur
wójta pełniony w każdy wtorek od
12:00 do 17:00, na stronie urzędu
można w elektronicznym kalendarzu
sprawdzić moje planowane spotkania i
działania, dzięki czemu łatwiej umówić
się na spotkanie. 

Przed nami kolejne miesiące
wytężonej pracy na rzecz rozwoju
Gminy Jabłonna. W wielu sprawach
rozpoczęliśmy wyścig z czasem, gdyż na
przygotowanie niektórych dokumentów
zostało nam niewiele czasu. Wierzę jed-
nak w to, że wspólnymi siłami, dzięki
wzajemnemu zrozumieniu i współpracy
zarówno z mieszkańcami jaki i Radą
Gminy uda nam się osiągnąć zakładane
przez nas cele po to, by żyło nam się le-
piej w naszej pięknej Gminie Jabłonna.

Magdalena Sałek
Wójt Gminy Jabłonna

Mija pół roku kadencji
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Sesje Rady Gminy Jabłonna
Podczas V sesji w dniu 27

marca 2015 roku, Rada Gminy Jab-
łonna podjęła następujące uchwały:
a) w sprawie przyjęcia „Programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz  zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na terenie Gminy Jabłonna  na
2015 r.”,
b) w sprawie określenia szczegółowych
zasad, sposobu i trybu umarzania, odra-
czania  lub rozkładania na raty należno-
ści pieniężnych o charakterze
cywilnoprawnym przypadających Gmi-
nie Jabłonna lub jej jednostkom  orga-
nizacyjnym oraz wskazania organów
uprawnionych do udzielania ulg,
c) w sprawie wyrażenia zgody na wyod-
rębnienie funduszu sołeckiego na rok
2016,
d) w sprawie przyjęcia przez Gminę Jab-
łonna zadań powierzonych z zakresu
administracji rządowej dotyczących
utrzymania grobów i cmentarzy wojen-
nych,

e) w sprawie określenia tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli,
f) w sprawie określenia wysokości opłat
za pobyt dziecka w oddziałach przed-
szkolnych oraz przedszkolach publicz-
nych, 
g) w sprawie rozpatrzenia skargi na dy-
rektora Zespołu  Szkół w Jabłonnie,
h) w sprawie rozpatrzenia protestu wy-
borczego dotyczącego wyborów Sołtysa
oraz Rady Sołeckiej sołectwa Jabłonna
Pierwsza,
i) w sprawie rozpatrzenia protestu wy-
borczego dotyczącego wyborów Sołtysa
sołectwa Jabłonna Druga,
j) w sprawie rozpatrzenia protestu wy-
borczego dotyczącego wyborów Sołtysa
oraz Rady Sołeckiej sołectwa Skrzynice
Drugie,
k) w sprawie zasad przyznawania i wy-
sokości diet dla radnych Gminy Jab-
łonna,
l) w sprawie zmiany wieloletniej pro-

gnozy finansowej,
m) w sprawie zmian w budżecie.   

Podczas VI sesji w dniu 30
kwietnia 2015 roku, Rada Gminy Jab-
łonna podjęła następujące uchwały:
a) w sprawie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Jabłonna,
b) w sprawie wyrażenia woli kontynuacji
członkostwa Gminy Jabłonna w  stowa-
rzyszeniu Lokalna Grupa Działania na
Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubel-
skiego „Kraina wokół  Lublina” w okre-
sie    realizacji Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
c) w sprawie zatwierdzenia  taryfy zbio-
rowego odprowadzania ścieków, 
d) w sprawie zmian w budżecie,
e) w sprawie zmiany wieloletniej pro-
gnozy finansowej.
Teksty uchwał dostępne są na stro-
nie internetowej Biuletynu Informa-
cji Publicznej Gminy Jabłonna:
www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl

Zmiany z zakresu rejestracji stanu cywilnego
Z dniem 1 marca 2015 r. weszły w

życie nowe przepisy z zakresu rejestracji stanu
cywilnego, oraz dowodów osobistych.
Wprowadzają one wiele zmian, które doce-
lowo mają ułatwić załatwianie spraw w urzę-
dzie. 

Do najważniejszych zmian, które
czekają nas przy załatwianiu spraw związa-
nych z ubieganiem się o nowy dowód oso-
bisty należą:
- wniosek o wydanie dowodu osobistego bę-
dzie można składać w dowolnej gminie, nie-
zależnie od miejsca zameldowania, 
- do wniosku o wydanie dowodu osobistego
należy dołączyć 1 zdjęcie sprzed maksymal-
nie 6 miesięcy, fotografia będzie musiała speł-
niać takie wymagania jak w przypadku
paszportów, 
- nie ma obowiązku dołączania do wniosków
odpisów aktów stanu cywilnego,
- małoletni na 30 dni przed ukończeniem 18
roku życia mogą sami wnioskować o wydanie
dowodu osobistego bez obecności rodzica,
- dla osoby małoletniej, której do ukończenia
18 roku życia zostało więcej niż 30 dni, wnio-
sek składa jeden z rodziców lub opiekun

prawny. Przy składaniu wniosku wymagana
jest obecność dziecka, które ukończyło 5 lat, 
- w nowym dowodzie osobistym nie ma już
podanego adresu zameldowania, koloru
oczu, wzrostu oraz zeskanowanego podpisu
posiadacza dowodu,
- dowód osobisty wydany osobie, która

ukończyła 5 rok życia będzie ważny przez 10
lat od daty jego wydania. Dowód osobisty
wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku
życia, będzie ważny przez 5 lat od daty jego
wydania, 
- dotychczasowe dowody osobiste zachowają
ważność do upływu terminów w nich okre-
ślonych. Nie ma obowiązku wymiany waż-
nych dowodów osobistych, z powodu
wejścia nowego wzoru dokumentu.

Nowa ustawa Prawo o aktach stanu
cywilnego daje możliwość otrzymania odpi-
sów aktów stanu cywilnego w dowolnym
urzędzie stanu cywilnego, niezależnie od tego
gdzie nastąpiło zdarzenie tj. urodzenie, mał-
żeństwo lub zgon. Jednak na odpis aktu prze-
chowywany w innym urzędzie stanu
cywilnego trzeba będzie poczekać do 10 dni.
Obywatel będzie mógł również otrzymać

odpis aktów stanu cywilnego drogą elektro-
niczną przez platformę ePUAP.

Zgodnie z wejściem nowej ustawy
możliwe będzie zawarcie związku małżeń-
skiego poza lokalem urzędu stanu cywilnego,
w miejscu gwarantującym zachowanie po-
wagi i doniosłości ceremonii oraz bezpie-
czeństwo wszystkich uczestników. Opłata
dodatkowa za przyjęcie oświadczeń o wstą-
pieniu w związek małżeński poza urzędem
stanu cywilnego wynosi 1000 zł. Narzeczeni
mogą w wybranym urzędzie dopełnić wszel-
kich formalności: złożyć zapewnienia do
ślubu i odebrać zaświadczenie o braku oko-
liczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
czyli zaświadczenie do tzw. ślubu konkorda-
towego.

Nowe prawo wprowadza możli-
wość nadania dzieciom imion obcych, jednak
możliwe będzie nadanie nie więcej niż dwóch
imion, nie mogą to być imiona zdrobniałe,
ośmieszające lub nieprzyzwoite. Przy rejest-
racji nowo narodzonego dziecka w miejscu
jego urodzenia, nastąpi zameldowanie i zo-
stanie wygenerowany nr pesel.

Monika Flis
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Jubileusz 50-lecia dzialalności 
Koła Gospodyń Wiejskich w Jabłonnie

W sobotę, 25 kwietnia 2015r.
odbył się Jubileusz 50-lecia Koła Gos-
podyń Wiejskich z Jabłonny Drugiej.
Panie z KGW wraz z Gminnym Cen-
trum Kultury przygotowały piękną uro-
czystość na której przedstawiły 50-letnią
historię Koła wraz z programem arty-
stycznym. Uroczystość uświetnił występ
dziecięcego Zespołu Ludowego "Jabło-
neczki", który w tamtym roku obcho-
dził Jubileusz 10-lecia.

Uroczystość uświetnili również
znamienici goście: Poseł na Sejm RP Jan
Łopata, Starosta Powiatu Lubelskiego
Paweł Pikula, Ksiądz proboszcz Parafii
w Jabłonnie Zbigniew Cholewa, Radny
Powiatu Lubelskiego Henryk Salasa,
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Kultury w Lublinie Artur Sępoch, Wice-
prezes Wojewódzkiego Związku Rolni-
ków, Kółek i Organizacji Rolniczych w
Lublinie Stanisław Żarnowski, Prze-

wodniczący Rady Gminy Jabłonna
Roman Dąbek wraz z Radnymi Rady
Gminy (Bogdanem Wałachowskim,
Janem Fidutem, Eweliną Galek, Kami-
lem Skałeckim), Sołtysi z sołectw Jab-
łonna Majątek, Jabłonna Pierwsza,
Jabłonna Druga (Elżbieta Kowalska,
Jan Fidut, Tadeusz Kozioł), Zastępca
Wójta Gminy Marcin Pastuszak, Dyrek-
tor Zespołu Szkół w Jabłonnie Elżbieta
Migasiuk, Dyrektor Zespołu Administ-
racyjnego Szkół Ewa Maj, reprezentacje
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu
gminy, Ochotnicza Straż Pożarna w Jab-
łonnie. Panie zostały uhonorowane wie-
loma wyróżnieniami za działalność na
rzecz krzewienia kultury polskiej, m.in.
dyplomem uznania od Marszałka Woje-
wództwa Lubelskiego Sławomira Sos-
nowskiego.

W organizację tego wydarzenia
włączyły się również lokalne firmy
Dworek Jabłonna i Rejonowy Bank
Spółdzielczy w Bychawie – za co ser-
decznie dziękujemy!

Magdalena Sałek

I Gminny Dzień Kobiet
7 marca 2015 roku odbył się I

Gminny Dzień Kobiet w Gminnym
Centrum Kultury w Piotrkowie. Został
zorganizowany przez Panią Wójt Magda-
lenę Sałek i Zastępcę Wójta Pana Mar-
cina Pastuszaka przy współpracy
pracowników centrum kultury.

„Podczas dzisiejszego niezwy-
kłego wieczoru mogą się Panie spodzie-
wać nieco innych prezentów. Dziś za
sprawą muzyki odpoczną Panie od
zgiełku dnia codziennego, zajmą się
modą i urodą. A w między czasie dowie-
cie się Panie również nowych i interesu-
jących rzeczy na temat mężczyzn, miłości
i bliskości” - tymi słowami rozpoczął
Gminny Dzień Kobiet Marcin Pastuszak
- z-ca Wójta Gminy Jabłonna.

To dla ponad 160 Pań z terenu
naszej gminy wystąpili uczniowie z Gim-
nazjum Publicznego w Piotrkowie z po-
kazem mody na przestrzeni wieków,
układem gimnastycznym, skeczem oraz
para, która zatańczyła walca wiedeń-

skiego, a było to przeplatane piosenkami
o kobietach i dla kobiet, które zaśpiewały
uczennice Gimnazjum Publicznego w
Jabłonnie oraz soliści i zespół wokalny z
Gminnego Centrum Kultury.

Na zakończenie części arty-
stycznej  życzenia kobietom przekazała
Wójt Gminy - Magdalena Sałek i zapro-
siła na słodką przerwę kawową oraz

warsztaty tematyczne, które wśród Pań
cieszyły się dużym zainteresowaniem, a
były to:  warsztaty florystyczne, warsztaty
tradycyjnej pisanki, warsztaty sutasz, fil-
cowanie na mokro, warsztaty decoupage,
metamorfozy, studio fotograficzne. 

Dziękujemy za tak liczne przy-
bycie i zapraszamy za rok.                                                                                                
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Lokalna Strategia Rozwoju w gminie Jabłonna
Lokalna Grupa Działania

"Kraina wokół Lublina", której człon-
kiem jest Gmina Jabłonna od 2008 roku
zorganizowała w naszej gminie spotka-
nie aby porozmawiać o potrzebach na-
szych mieszkańców w perspektywie
pojawiających się nowych środków unij-
nych na lata 2014-2020. Spotkanie po-
prowadziła Małgorzata Olechowska –
Kierownik Biura oraz Karol Salagierski.

Spotkania organizowane są we
wszystkich 16 gminach wchodzących w
skład  LGD, aby można było przygoto-
wać Lokalną Strategię Rozwoju tego ob-
szaru na najbliższe lata. Ścieżka
rowerowa, tereny inwestycyjne, świetlica
czy plac zabaw - o tym wszystkim co
jest ważne dla naszej gminy mogliśmy

porozmawiać na spotkaniu w którym
uczestniczyło blisko 50 osób - miesz-
kańców naszej gminy. Zebrane wyniki
zostaną przeanalizowane i wprowa-

dzone do strategii rozwoju badanego
obszaru.

Magdalena Sałek

Słowiki zaśpiewały w Gminnym Centrum Kultury w Piotrkowie
24 kwietnia 2015r. odbył się w

Gminnym Centrum Kultury w Jabłon-
nie z/s w Piotrkowie Powiatowy Kon-
kurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Śpiewający Słowik”. Jury w składzie:
Pani Barbara Dziuba - Starostwo Powia-
towe w Lublinie, Pan Józef  Obroślak -
Wojewódzki Ośrodek Kultury w
Lublinie, Pan Bogdan Wałachowski-
Przewodniczący Komisji Kultury,
Oświaty, Sportu i Zdrowia Publicznego
Rady Gminy Jabłonna, po wysłuchaniu
45 uczestników postanowiło wyróżnić w:
KATEGORIA WIEKOWA I 6-10 lat:
1. miejsce Natalia Wawrzyńczyk – Łusz-
czów Pierwszy
2. miejsce Alicja Skibińska – Ciecierzyn
3. miejsce Oliwia Grzegorczyk – Łusz-
czów Pierwszy 
Wyróżnienia:
Magdalena Mokrosz Niedrzwica Ko-
ścielna, Julia Teter Centrum Kultury i
Promocji w Piotrowicach, Zofia Boguń
Centrum Kultury i Promocji w Piotro-
wicach, Kornelia Gorajska Centrum
Kultury i Promocji w Piotrowicach.
KATEGORIA WIEKOWA II 10-13
lat:
1. miejsce Natalia Szyszka Zespół Szkół
w Jabłonnie
2. miejsce Justyna Paździor Jabłonna
Druga
3. miejsce Antonii Joński Zespół Szkół

w Krasieninie
Wyróżnienie: 
Klaudia Klimek Zespół Szkół w Jabłon-
nie, Wiktoria Szyszka Zespół Szkół w
Jabłonnie, Patrycja Rusinek Szkoła Pod-
stawowa w Mariance, Zuzanna Koper
Zespół Szkół w Jabłonnie, Dominika
Skibińska Ciecierzyn, Marcin Pietrzak
Szkoła Podstawowa w Czerniejowie.
KATEGORIA WIEKOWA III 14-`16
lat:
1. miejsce Małgorzata Klimek Gimnaz-
jum Publiczne w Piotrkowie
2. miejsce Klaudia Kałdunek Zespół
Szkół w Garbowie
3. miejsce Ewelina Kuźma Gminny
Ośrodek Kultury w Wojciechowie
Wyróżnienie:
Andrzej Błaszczyk Zespół Placówek
Oświatowych w Ciecierzynie, Julia Ku-

tyła Centrum Kultury i Promocji w
Piotrowicach, Kinga Lipiec Centrum
Kultury i Promocji w Piotrowicach,
Anita Ślęczek Gimnazjum Publiczne w
Jabłonnie
KATEGORIA WIEKOWA IV 17-20
lat:
1. miejsce Anna Basak 
2. miejsce Iwona Nogieć Żabia Wola
3. miejsce Monika Krzyżak Centrum
Kultury i Promocji w Piotrowicach
oraz nominować do Wojewódzkiego
Konkursu Piosenki Dziecięcej i Mło-
dzieżowej „Śpiewający Słowik”: Natalię
Wawrzyńczyk - Łuszczów Pierwszy,
Małgorzatę Klimek -Gimnazjum Pub-
liczne w Piotrkowie, Annę Basak, Iwonę
Nogieć - Żabia Wola.
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Młodzież zapobiega pożarom
„Młodzież zapobiega poża-

rom” – pod takim hasłem w dniu 3
marca 2015 r. odbył się w Gminnym
Centrum Kultury w Jabłonnie 
z/s w Piotrkowie turniej wiedzy poża-
rniczej.

Eliminacje gminne do 38.
Ogólnopolskiego Turnieju zgromadziły
14 uczestników z terenu Gminy Jab-
łonna. Szkoły podstawowe reprezento-
wała liczna 9 osobowa grupa, natomiast
gimnazja – 5 osób.

Jury po dokonaniu oceny prac
pisemnych i dogrywce, w kategorii
szkoły podstawowe, do etapu powiato-
wego zakwalifikowało: Michała Boro-

wieckiego ze Szkoły Podstawowej w Tu-
szowie i Radosława Wilkołazkiego z

Gimnazjum Publicznego w Jabłonnie.

Dbajmy o czystośc naszego otoczenia

Drodzy Mieszkańcy!
Każdy z nas chciałby mieszkać

w ładnej, czystej i estetycznej okolicy,
aby tak się stało potrzebna jest praca nas
wszystkich! Wszyscy lubimy gdy w na-
szym otoczeniu panuje porządek, ale
czy każdy z nas dba o czystość chodni-
ków, placów oraz terenów, z których ko-
rzysta? Po tegorocznej zimie widać
zdecydowanie, że niestety nie. Topnie-
jący śnieg odsłonił smutną prawdę,
teren gminy jest zaśmiecony papierami,
butelkami, niedopałkami po papiero-
sach i innymi nieczystościami. 

Najlepszym sposobem gwaran-
tującym pełne rozwiązanie tego pro-
blemu jest stała i wspólna, codzienna
troska o czystość i porządek otoczenia
oraz obiektów, z których korzystamy na
codzień. Wyraz tego w miesiącu marcu
i kwietniu dali mieszkańcy wsi Wierci-
szów oraz Skrzynice prowadząc akcje

porządkowe na terenach publicznych w
swoich wsiach. W Wierciszowie został
uprzątnięty bardzo do tej pory zanie-
czyszczony plac w centrum wsi, a w
Skrzynicach okolica źródełek. Chciała-
bym serdecznie podziękować mieszkań-
com, którzy włączyli się w akcję oraz
Sołtysom – bez ich wparcia sprawne
przeprowadzenie działań nie byłoby
możliwe. 

Poprzez swoje działanie dajmy

dobry przykład tym, którzy nie wypeł-
niają swoich obowiązków związanych z
utrzymaniem czystości. Dbajmy o chod-
niki leżące przy naszych posesjach, re-
gularnie sprzątajmy rowy, takie może
proste działania sprawią, że nasza oko-
lica będzie piękniała, a my sami nie bę-
dziemy wstydzić się miejsca w którym
mieszkamy. Jako Urząd Gminy cenimy
wszystkie inicjatywy zmierzające po po-
prawy estetyki w naszych wsiach, zachę-
camy do współorganizowania z nami
takich inicjatyw jakie miały miejsce w
Wierciszowie czy Skrzynicach. 

Nasza gmina posiada duże wa-
lory przyrodniczo – krajobrazowe, dla-
tego zwracam się do wszystkich
Państwa o wspólne dbanie o teren, któ-
rego wszyscy jesteśmy gospodarzami,
pamiętając o tym, że nasze otoczenie
świadczy o nas.

Wójt Gminy Jabłonna
Magdalena Sałek
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34. Mały Konkurs Recytatorski
5 maja 2015 r. w Gminnym

Centrum Kultury w Piotrkowie odbyły
się eliminacje gminne do 34. Małego
Konkursu Recytatorskiego. Komisja w
składzie: Anna Kistelska  –  Woje-
wódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i
Pani Jolanta Migryt    –  Gminna Bib-
lioteka Publiczna w Jabłonnie po wysłu-
chaniu 46 recytatorów ze szkół
podstawowych z terenu Gminy Jab-
łonna postanowiła nominować i wyróż-
nić 10 osób:
NAGRODY I NOMINACJE NA
ELIMINACJE POWIATOWE: 
1. Martyna Zaborek Zespół Szkół z
Piotrkowa,
2. Julia Gutek Zespół Szkół w Jabłon-
nie,
3. Martyna Sałek Zespół Szkół w Jab-
łonnie,

4. Natalia Szyszka Zespół Szkół w Jab-
łonnie,
5. Kacper Bielak Szkoła Podstawowa w
Tuszowie.
WYRÓŻNIENIA:
1. Maja Radecka Zespół Szkół w Jab-
łonnie,
2. Patryk Filozof  Zespół Szkół w Jab-

łonnie,
3. Wiktoria Szyszka Zespół Szkół w
Jabłonnie,
4. Lena Łukaszczyk Zespół Szkół w
Jabłonnie,
5. Dawid Szafranek Zespół Szkół w
Piotrkowie.

Wioletta Kryk

Nie taki diabeł straszny…

W naszej bibliotece o tym, że
na naukę nigdy nie jest za późno, prze-
konywał  Pan Robert Jurek – Latarnik
Polski Cyfrowej Równych Szans, anima-
tor działań wspierających edukację cyf-
rową starszych Polaków podczas
spotkania organizacyjnego, które od-
było się 17 kwietnia. Sam będąc już na
emeryturze, nauczył się obsługi kompu-
tera i Internetu. Nowymi technologiami
zajął się, ponieważ zauważył jak bardzo
ułatwi mu to życie codzienne, oraz po-
zwoli rozwinąć swoje zainteresowania. 

Obecnie w codziennym życiu
wszechstronnie korzysta z Internetu

(zakupy, bankowość elektroniczna,
szkolenia). Czynnie uczestniczy również
w dyskusjach na portalach społeczno-
ściowych. Jako Latarnik przeprowadza
warsztaty z podstaw korzystania z kom-
putera i Internetu dla seniorów. Aby le-
piej przekazywać wiedzę innym sam
wciąż poszukuje nowych rozwiązań,
które ułatwią naukę. Poszukuje również
materiałów, informacji, stron interneto-
wych, które zainteresowałyby jego słu-
chaczy. Dzięki temu ma wierne grono
osób, którym pomaga w jak najlepszym
poznaniu możliwości komputera i Inter-
netu. 

Dodatkowymi atutami Pana
Jurka jest spokój, cierpliwość oraz zro-
zumienie procesu, jaki musi przejść
osoba ucząca się poruszania w sieci.
Krótki kurs komputerowy jest prosty i
darmowy, zajęcia dostosowane są do in-
dywidualnych potrzeb i możliwości
uczestników. Na zajęcia w bibliotece
zgłosiło się sześć Pań, z którymi pan
Robert będzie spotykał się przez osiem
tygodni w każdy czwartek. 

Pierwsze zajęcia minęły w nie-
zwykle wesołej i sympatycznej atmosfe-
rze podczas których Panie poznały
tajniki obsługi komputera oraz poczty
elektronicznej. Wszystkie osoby chętne
do wzięcia udziału w podobnych zaję-
ciach prosimy o zgłaszanie się do Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Jabłonnie i
jej Filii.

Aneta Kośka-Kłos
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Warsztaty z pisania
pisanek

W okresie Wielkiego Postu w
Gminnym Centrum Kultury w Piotrko-
wie odbyły się warsztaty dla dzieci i do-
rosłych z pisania pisanek wielkanocnych
- prowadzone przez Bogumiłę Wójcik z
Olszanki (gm. Krzczonów) - twórczynię
ludową.

Misternie wykonane pisanki
budziły zachwyt zarówno u dużych jak
i małych. Uczestnicy warsztatów poznali
technikę tradycyjnego pisania woskiem
- na początku trudna do zrozumienia
technika szybko została opanowana, a
efekty pracy były  zachwycające! Gratu-
lujemy uczestnikom talentu, i liczymy, że
z Panią Bogusią spotkamy się za rok!

Wioletta Kryk

Pielgrzymka Strażaków 
na Jasną Górę

W niedzielę 26 kwietnia 2015
roku, delegacje blisko 50 strażaków ze
wszystkich jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu naszej gminy
brały udział w VII Ogólnopolskiej Piel-
grzymce Strażaków na Jasną Górę.

Po zbiórce o godzinie 9.15. i
ustawieniu pododdziałów na Placu Bie-
gańskiego w Częstochowie, strażacy
złożyli meldunek Prezydentowi Broni-
sławowi Komorowskiemu. Na Placu
Władysława Biegańskiego głowa pań-
stwa posadziła Dąb Wdzięczności, a na-
stępnie wszyscy uczestnicy pielgrzymki
wyruszyli na Jasną Górę. Po wystąpieniu
Prezydenta RP, w południe rozpoczęła
się uroczysta Msza Święta na Błoniach

Jasnogórskich.
W pielgrzymce wzięli udział

także posłowie, senatorowie, przedsta-
wiciele ministerstw, urzędów central-
nych, kierownictwo Państwowej Straży
Pożarnej, władze związku OSP RP,
kompanie honorowe i poczty sztanda-
rowe.  

Jasna Góra jest miejscem, które
scala całe  środowisko strażaków. Przy-
byli tu po to, by zaczerpnąć siły, mądro-
ści, nadziei ale przede wszystkim miłości
do Boga, Ojczyzny i człowieka.

Kiermasz Wielkanocny
W Niedzielę Palmową 29

marca w Muzeum Wsi Lubelskiej odbył
się Kiermasz Wielkanocny  Powiatu Lu-
belskiego, w czasie którego zaproszeni
goście oraz wszyscy zainteresowani
mieli okazję spróbować i zaopatrzyć się
w lokalne smaki, rękodzieło oraz zwie-
dzić skansen. Uczestnicy kiermaszu
mieli możliwość degustacji naszego pro-
duktu lokalnego – Piroga Drożdżo-
wego, który promowały panie z
Zespołu Śpiewaczego KGW z Jabłonny
Drugiej. Nasze stoisko cieszyło się
dużym zainteresowaniem, a Pirogi
Drożdżowe rozeszły się jak przysło-
wiowe „ciepłe bułeczki”.

Teresa Skwarzyńska

W dniu 16 kwietnia 2015 roku
w Zespole Szkół w Piotrkowie odbył się
apel upamiętniający 75. rocznicę
zbrodni katyńskiej i 5 rocznicę kata-
strofy smoleńskiej. Apel został przygo-
towany przez uczniów klasy IV i VI pod
kierunkiem pani M. Mamcarz-Ruchlic-
kiej, p. R.  Orszulskiego i p. G. Du-
dziaka.

W uroczystościach upamiętnia-
jących ofiary wydarzeń udział wzięli: p.
Dyrektor Z. Wołowik, grono pedago-
giczne, ks. proboszcz M. Chodorowski

i społeczność naszej szkoły. Pierwsza
część apelu poświęcona była wydarze-
niom z lat 1939-1943. Uczniowie przy-
pomnieli zebranym o aresztowaniach
polskich oficerów i ludności cywilnej,
ich pobycie w niewoli, zamordowaniu
przez Rosjan, odkryciu w lesie katyń-
skim masowych grobów śmierci. Druga
część upamiętniająca pamięć ofiar 96,
które zginęły w katastrofie samolotu
prezydenckiego TU 154 w dniu
10.04.2010 pod Smoleńskiem. Żeby le-
piej zrozumieć i przypomnieć uczniom

te wydarzenia, uczniowie obejrzeli pre-
zentację multimedialną pt: "Katyń 1939-
2010 Ocalić od zapomnienia". Chłopcy
z klasy IV i VI B zaśpiewali piękne i na-
strojowe utwory pt "Katyń" i "Ostatni
list", "Guziki". 

Pamięć ofiar zbrodni katyńskiej
i katastrofy Smoleńskiej została przez
całą społeczność szkolną uczczona mi-
nutą ciszy. Apel był doskonałą lekcją
historii i patriotyzmu. 

75. rocznica zbrodni katyńskiej w Zespole Szkół w Piotrkowie
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W związku z wcześniejszymi
informacjami Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej przystąpił do programu wielo-
letniego „Pomoc żywnościowa na lata
2014-2020”

W miesiącu kwietniu 2015r.
podpisaliśmy umowę z Bankiem Żyw-
ności w Lublinie o współpracy dotyczą-
cej przekazania produktów
żywnościowych dla rodzin potrzebują-
cych pomocy. W ślad za w/w działa-
niami poszły czyny i tak w miesiącu
kwietniu rozdaliśmy 2 tony jabłek
wśród beneficjentów tut. Ośrodka.
Ogółem z pomocy skorzystało 50 ro-
dzin łącznie 224 osoby. Były to rodziny
w przeważającej ilości wielodzietne
spełniające kryterium założone w/w
programie.

W miesiącu maju kontynu-
ujemy współpracę z Bankiem Żywności
i przygotowujemy się do dalszego  prze-
kazywania produktów żywnościowych
o czym będziemy informować.

Korzystając z okazji pragnę po-
dziękować Strażakom z Ochotniczej
Straży Pożarnej z Jabłonnie i Tuszowie
za pomoc w załadunku i dostarczeniu
jabłek na teren Gminy Jabłonna.

Halina Kosiarczyk

Program 
żywnościowy

10

Wyniki działalności Szkolnego Koła Wolontariatu
w Gimnazjum Publicznym w Jabłonnie

W dniach 5 – 11 lutego 2014r.w
Gimnazjum Publicznym w Jabłonnie
miała miejsce zbiórka pieniędzy na rzecz
spalonej stajni państwa Gerełło  w Jabłon-
nie- kwotę 225 zł przekazano właścicielom
spalonej stajni.

W marcu wolontariusze zajęli się
rozpropagowaniem akcji „Lizak od Zuzi”
prowadzonej przez Radę Rodziców od-
działu przedszkolnego przy Szkole Podsta-
wowej im. Kajetana Koźmiana w
Bychawce. Wolontariuszki z kl. IA po-
mogły w  zbiórce drobnych datków pie-
niężnych oraz sprzedaży lizaków na terenie
szkoły, a zebrane środki zostały przezna-
czone na dofinansowanie sprzętu rehabi-
litacyjnego potrzebnego do prawidłowego

funkcjonowania dziewczynki z Bychawki,
która przeszła dwie operacje i czeka na
przeszczep serca.

W ostatnim tygodniu paździer-
nika bieżącego roku szkolnego wolonta-
riuszki: Natalia Piotrowska, Wiktoria
Koper, Weronika Sławek i Małgorzata Wi-
niarczyk zajęły się porządkowaniem za-
niedbanych grobów w starej, zabytkowej
części cmentarza parafialnego w By-
chawce. Uczennice uprzątnęły 5 grobów,
zakupiły kwiaty i zapaliły znicze.

W grudniu 2014 r. społeczność
gimnazjum włączyła się po raz kolejny w
akcję „Szlachetna Paczka” organizowaną
przez stowarzyszenie Wiosna. Zebrano
kwotę 694,97 zł, którą  przekazano p.

Annie Sałek, która zakupiła żywność i inne
artykuły dla potrzebującej rodziny z gminy
Jabłonna.

W styczniu 2015 r. uczniowie
włączyli się w zbiórkę pieniędzy na rzecz
WOŚP. Wolontariusze z Gimnazjum Pub-
licznego w Jabłonnie zebrali   3.130,56zł.

W styczniu 2015r  zorganizo-
wano akcję mającą na celu pomoc Schro-
nisku dla Bezdomnych Zwierząt w
Lublinie. Zebrane w szkole dary: m. in.
koce, ręczniki (mające służyć za posłania
dla psów i kotów) a także kwota 125 zł
zostały zawiezione do schroniska przez
wolontariuszki: Natalię Piotrowską i Mał-
gorzatę Winiarczyk.

Edyta Bork
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Była gdzieś taka wieś…
Pewnego popołudnia w Alibaj-

dadzikafrajda..., oj, nie! W Jabłonnie -
wsi w województwie lubelskim, spotka-
liśmy się z naszymi małymi czytelnikami
i oglądaczami obrazków, by porozma-
wiać na temat twórczości małżeństwa
Themersonów. Inspiracją była dla nas
pewna mała ważna książeczka "Był
gdzieś haj taki kraj. Była gdzieś taka
wieś". 

Wspólnie z dzieciakami zasta-
nawialiśmy się nad tym, kim jest ilustra-
tor, po co ilustracje w książce i czy
można w jednej chwili stać się artystą.

Udawaliśmy Franciszkę The-
merson, z zamkniętymi oczami tworząc
ilustracje i portrety inspirowane jej
kreską. Dzieciaki przekonały się, że
mogą tworzyć, jak ta ilustratorka i że
przy użyciu wyłącznie jednokolowej kre-
ski można stworzyć prawdziwe arcy-
dzieła, które zawisły w naszej
tymczasowej galerii.

Zastanawialiśmy się też nad wy-
glądem naszej wsi - czy u nas mogliby

zamieszkać hipopotam w meloniku i
mucha tse-tse? Czy do nas na czerwo-
nym rowerze przyjechałby krokodyl?
Przy pomocy wyłącznie wybranych
wcześniej dzięki krótkiemu formula-
rzowi technik (wybierasz kreskę czy
plamę? a może koło lub trójkąt?) dzie-
ciaki stworzyły pocztówki z naszej
miejscowości, a potem wspólnie, inspi-
rując się obrazkami, nazywały naszą
wieś i mieszkających w niej ludzi - Zja-
dacz Jabłek? Trójkątus-sprężynkus? 

Zabawa słowem pozwoliła
nam stworzyć łamańce językowe zupeł-
nie jak Themersonowe słowo Alibajda-
dzikafrajdawtomigrajfryka! 

Warsztaty poprowadziła Kata-
rzyna Krzywicka* – dziękujemy za nie-
zwykłe popołudnie!

Edyta Majewska

*Prowadząca podczas zajęć inspirowała
się metodami poznanymi podczas
warsztatów Otwarta Galeria (Galeria
Labirynt w Lublinie).

Nasza historia, pielęgnowanie
tradycji, zwyczajów to niezwykle ważne
zadanie stojące przed naszą społeczno-
ścią. Od nas dorosłych mieszkańców
zależy ile nasze dzieci, wnuki będą wie-
działy o dawnych miejscach, ważnych
osobach, wydarzeniach. Dlatego też
chcielibyśmy zaprosić Państwa do wzię-
cia udziału we wspólnej inicjatywie
Urzędu Gminy Jabłonna i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Jabłonnie –
„Ocalić od zapomnienia…”.

Akcja ma na celu zebranie his-
torii, fotografii, opowieści o dawnym
życiu codziennym w naszej gminie (w
tym okresu II wojny światowej – najle-
piej świadków tych wydarzeń). 

Chcemy zaprosić do podziele-
nia się materiałami gromadzonymi
często przez lata w domach rodzinnych,
które mogą mieć szczególną wartość
dla naszej społeczności – zapraszamy
do udostępnienia nam zdjęć, materia-
łów mówiących o historii gminy, po-
szczególnych wsi, osób – materiały
będą skanowane, opisane i ODDA-
WANE właścicielom. Zależy nam aby
rozpocząć proces archiwizowania i spi-
sywania tych wartościowych materia-
łów, aby móc wykorzystać je w
przygotowaniu publikacji, folderów,
materiałów o Gminie Jabłonna. 

Chęć podzielenia się historiami
prosimy zgłaszać do Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Jabłonnie do Dyrek-
tora Biblioteki – Edyty Majewskiej. 

Wójt Gminy Jabłonna
Magdalena Sałek

Ocalić 
od zapomnienia

Babskie Działanie sposobem wszystko!
Stowarzyszenie Pracownia

Rozwoju Lokalnego w Czerniejowie
realizuje cykl spotkań dla kobiet z terenu
naszej gminy pod nazwą  „Babskie
Działanie”. Jest to cykl 5 warsztatów po-
zwalających w kreatywny i twórczy spo-
sób spędzić wspólnie czas. 

W warsztatach bierze udział ok.
20 osób – zarówno dorosłych jak i
dzieci. Co dwa tygodnie Panie spotykają
się w Sali Narad Urzędu Gminy Jab-
łonna aby uczyć się od siebie nawzajem

różnych technik i metod rękodzieła ar-
tystycznego. Podczas warsztatów Panie
wykonywały kolczyki różnymi techni-
kami, m.in. techniką decupage’u, stroiki
i pisanki wielkanocne, etui na telefony. 

Spotkania te dają możliwość in-
tegracji środowiska kobiecego z terenu
gminy, szansę na oderwanie się od
codziennych obowiązków oraz
rozwijanie się. 

Anna Sałek

Integracyjne lepienie pierogów w Skrzynicach
W Skrzynicach działania roz-

poczęła grupa nieformalna mieszkań-
ców pod nazwą Grupa Inicjatywna
Skrzynice. Tworzą ją wspólnie dorośli,
młodzież i dzieci. W marcowe sobotnie
popołudnie zainaugurowali oni swoje
działania „Integracyjnym lepieniem pie-
rogów”. 

Inicjatywa miała na celu
wspólne przygotowanie kolacji. Miesz-

kańcy dalszych i bliższych zakątków
Skrzynic i nie tylko spotkali się aby po-
gadać o tym z czego robią pierogi, jak
przygotować dobry farsz, a także po-
snuć wspólne plany na przyszłość. 
Mieszkańcy dopisali, pierogi były py-
yyszzznnneeee i każdy dobrze się bawił
od najmłodszych do najstarszych!
Grupa Inicjatywna Skrzynice zaprasza
do współpracy oraz śledzenia ich dzia-

łań na portalu społecznościowym:
www.facebook.com/pages/Grupa-Ini-
cjatywna-Skrzynice. 

Kolejnym planowanym działa-
niem jest „Majówka z Ambarasem” 24
maja 2015 roku w Remizie Strażackiej w
Skrzynicach. 
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Ostatnie projekty z PROW  2007-2013 już rozliczone
W 2014 roku Gminne Cen-

trum Kultury realizowało kilka projek-
tów finansowanych ze środków
unijnych Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013. W obecnej
chwili projekty zostały  pomyślnie roz-
liczone i otrzymaliśmy zwrot środków z
następujących projektów:

„Przygotowanie pomieszczeń w
Gminnym Centrum Kultury w Jab-
łonnie z/s w Piotrkowie na potrzeby
utworzenia inkubatora produktu lo-
kalnego”
Koszt całkowity operacji: 37 355,41 zł
Kwota dofinansowania: 24 280,00 zł
W ramach projektu wykonano remont

sali widowiskowej i kuchni oraz zaku-
piono wyposażenie do kuchni. 

„Impreza promująca lokalną twór-
czość kulturalną”
Koszt całkowity operacji: 33 681,65 zł
Kwota dofinansowania:   25 000,00 zł
Celem operacji było kultywowanie miej-
scowych tradycji, przedstawienie ludo-
wych zespołów śpiewaczych i ludowych
zespołów dziecięcych oraz promocja
produktu lokalnego – piroga drożdżo-
wego. 

„Spacer po Gminie Jabłonna”
Koszt całkowity operacji: 17 980,00 zł
Kwota dofinansowania:  12 400,00 zł

Głównym celem publikacji była promo-
cja obszaru wiejskiego Gminy Jabłonna
z zachowanie specyficznej dla tego ob-
szaru historii, przyrody, kultury i tradycji
poprzez wydanie książki.

„Zakup strojów ludowych dla Ze-
społu Śpiewaczego KGW”
Koszt całkowity operacji: 37 465,80 zł
Kwota dofinansowania:  24 368,00 zł
Poprzez realizację projektu doposażono
w regionalny strój krzczonowski nowo
powstały Zespołu Śpiewaczy KGW w
Wierciszowie oraz zakupiono cztery lu-
dowe stroje krzczonowskie męskie. 

Teresa Skwarzyńska

Zespół Tańca Ludowego „Jabłoneczki”
22 marca bieżącego roku dzieci

z Zespołu Tańca Ludowego „Jabło-
neczki” brały udział w VI Przeglądzie
Dziecięcych i Młodzieżowych Zespo-
łów Regionalnych „Słomiany kapelusz”,
który odbył się w Krzczonowie. Włą-
czyły się również 25 kwietnia br. w ob-
chody Jubileuszu 50-lecia Zespołu
Śpiewaczego Koła Gospodyń Wiejskich
z Jabłonny Drugiej.

W roku szkolnym 2003/2004
z inicjatywy nauczycielek: Anny Grze-
gorczyk i Anny Kwiecińskiej przy Ze-
spole Szkół w Jabłonnie powstał
Zespół Tańca Ludowego „Jabło-
neczki”. Ideą przyświecającą powstaniu
zespołu było wzbudzanie wśród dzieci
zainteresowania polską tradycją ludową,
a w szczególności tańcem, muzyką i
śpiewem. W repertuarze Zespołu znaj-

dują się pieśni, przyśpiewki i tańce z Lu-
belszczyzny i pozostałych regionów
Polski.  

Przez jedenaście lat istnienia
wielu naszych uczniów doskonaliło
kunszt tańca ludowego i śpiewu. Obec-

nie „Jabłoneczki” liczą 49 tancerzy.
W trakcie każdego roku zespół

uświetnia swym tańcem, śpiewem i
barwnymi strojami wiele imprez szkol-
nych oraz środowiskowych.

Beata Szyszka

O tym jak może smakować życie
W Gimnazjum Publicznym w

Piotrkowie klasy II w roku szkolnym
2014/2015 zaangażowały się w promo-
cję zdrowia i właściwego odżywiania.
Uczniowie włączyli się rozlicznymi dzia-
łaniami w akcję „Żyj smacznie i
zdrowo”. Zainicjowało ją w paździer-
niku przedstawienie pt. „Baśń o królu
Zdrówko”, w którym młodzi bohatero-
wie walczyli z różnymi dolegliwościami,
stosując mądrą i zdrową dietę opartą na

warzywach, owocach i dobrym humo-
rze. Stroje z baśniowej epoki, barwne
ogrody oraz kosze pełne jesiennych
owoców i warzyw uświetniły występ. 

Następnie w styczniu opraco-
wano na zajęciach techniki zbilanso-
wany jadłospis wesołego nastolatka.
Dzień wiosny to kolejny, marcowy etap,
w którym propagowano zdrowie i hi-
gienę pod różnymi postaciami. Zdrowe
ciało – bo rozgrywki sportowe, zdrowy

talerz – bo soki i sałatki owocowe,
zdrowy duch – bo więcej słońca i zajęcia
na świeżym powietrzu. Aby utrwalić
działania na rzecz smakowania życia po-
wstała prezentacja multimedialna. Ko-
lejne działania realizowane będą w
czerwcu.

Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie
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Edukacja Ekologiczna w Gimnazjum Publicznym w Piotrkowie
W realizacji projektu wzięli

udział uczniowie gimnazjum z klas I-III.
Podstawowym celem działań było po-
szerzenie wiedzy ekologicznej uczniów
oraz zrozumienie potrzeby zachowania
bioróżnorodności, kształtowania
postawy odpowiedzialności za obecny i
przyszły stan środowiska. 

Dzięki realizacji projektu
uczniowie współpracowali i integrowali
się, wspólnie zbierali i opracowywali in-
formacje. Poznali nowe i ciekawe pod

względem przyrodniczym miejsca na-
szego regionu i kraju. Uświadomili sobie
potrzebę zachowania dziedzictwa przy-
rodniczego i kulturowego dla następ-
nych pokoleń. Poznali podstawowe
formy ochrony przyrody. Poznali pro-
blemy ochrony środowiska w swojej
miejscowości. Zwracali uwagę na wszel-
kie nieprawidłowości w środowisku lo-
kalnym. Organizowali patrole
ekologiczne.

Zdobytą wiedzę wykorzystują w

praktyce do segregowania odpadów,
zbierania odpadów szkodliwych.
Współpracując z firmą wywożącą od-
pady uczniowie kontynuują zbiórkę ma-
kulatury i zużytych baterii. Wraz z
nauczycielami poprowadzili akcję
„Sprzątanie świata”. Uporządkowali
teren wokół szkoły i pobocze drogi
biegnącej przez Piotrków.

Stanisława Kozłowska

Edukacja ekologiczna z sukcesami 
w Gimnazjum Publicznym w Jabłonnie

Uczniowie Gimnazjum Pub-
licznego w Jabłonnie, pod kierunkiem
pani Danuty Wadowskiej i pani Wandy
Pacek, wzięli udział w konkursie zorga-
nizowanym przez Zespół Szkół w Beł-
życach im. Mikołaja Kopernika i Powiat
Lubelski.

Celem konkursu było m.in.
rozbudzanie świadomości ekologicznej
oraz promowanie walorów Małej Oj-
czyzny. Prace oceniane były w III kate-
goriach. W kategorii „Wszystko złoto,
co się śmieci” należało wykonać pracę
plastyczną, o dowolnej tematyce, z do-
wolnych surowców do recyklingu. Oce-
niane były: kreatywne podejście do

tematu, walory artystyczne, estetyka wy-
konania, oryginalność. W tej kategorii
zespół dwuosobowy – Wiktoria Koper
i Natalia Piotrowska z klasy II a zajęły I
miejsce. Autorki rzeźby wykazały się nie
tylko niezwykłą pomysłowością, ale
również cierpliwością – zadbały o każdy
szczegół, wykorzystały także różno-
rodne materiały: papier, plastik, stare
płyty CD. Dodać należy, że w tej kate-
gorii była też największa konkurencja,
ponieważ nadesłano aż 65 prac.

W kategorii „Ach lubelski…
jaki cudny” polegającej na wykonaniu
prezentacji lub filmu promującego wa-
lory powiatu lubelskiego wyróżnienia

otrzymały dwa zespoły uczniów: Sa-
manta Goś i Kamila Turowska oraz Mi-
kołaj Kozak i Mateusz Kłodnicki
(wszyscy z klasy pierwszej).

Konkursowi towarzyszyły
cenne nagrody.  Laureatki konkursu za
zajęcie I miejsca otrzymały mp4,
uczniowie wyróżnieni otrzymali drobne
upominki, nagrodą dla szkoły był lap-
top.

Dziękuję wszystkim uczniom
za zainteresowanie tematyką konkursu i
zaangażowanie. Życzę dalszych sukce-
sów.                      

Danuta Wadowska

„Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty”

W XX wieku pierwszy dzień
wiosny wypadał zazwyczaj 21 marca.
Od 2012 r. do 2043 r. pierwszy dzień
astronomicznej wiosny będzie obcho-
dzony wyłącznie 20 marca. Kolejny po-
czątek wiosny w dniu 21 marca nastąpi

dopiero w roku 2102. Przyczyną tego
zjawiska jest ruch punktu Barana zwią-
zany z procesją ziemskiej osi rotacji. 

Zmęczeni zimnem, szarugą,
uśpioną przyrodą, z utęsknieniem ocze-
kujemy widocznych oznak wiosny. Wy-

daje się nam, że 20 marzec to magiczna
data, która wprowadzi do naszego życia
ciepło, słońce, radość.

20 lub 21 marca  co roku or-
ganizujemy „Pierwszy dzień wiosny”.
Często  dzieci topią Marzannę, wymy-
ślają konkursy i zabawy. W tym roku po-
stanowiliśmy przywołać wiosnę
wprowadzając do szkoły świat fantazji.
Uczniowie i nauczyciele przebrali się za
różne postacie z bajek. Najwięcej było
wróżek, różnych zwierzątek, ale nie za-
brakło Baby Jagi i Sindbada. Od razu
zrobiło się kolorowo, ciepło  i radośnie.
Chciałoby się zaśpiewać z Markiem
Grechutą: „Wiosna, wiosna, wiosna, ach
to ty”...

Maria Zarzecka
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Dzieciństwo jest tym okresem
w życiu człowieka, w którym kształtują
się postawy określające obecne i póź-
niejsze działania człowieka – również te
dotyczące zdrowia. Szkoła może mieć
ogromny wpływ na kształtowanie się
tych postaw, dlatego bardzo ważne jest
to, co oferuje dziecku w zakresie eduka-
cji zdrowotnej. Poczynania wychowaw-
cze powinny zmierzać do wdrażania
dzieci już od najmłodszych lat do ta-
kiego stylu życia, który wzmacnia i po-
mnaża zdrowie. 

W związku z tym nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Pod-
stawowej w Skrzynicach przygotowali  i
realizują projekt promujący zdrowy styl

życia: „ Żyjmy zdrowo”. Głównymi ce-
lami projektu są : kształtowanie czyn-
nych postaw dzieci wobec zdrowia  i
bezpieczeństwa, wyrabianie przyzwy-
czajeń i nawyków zdrowego stylu życia,
rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej
jako jednego z czynników pozytywnego
zdrowia.

W ramach realizacji projektu
zostały podjęte następujące działania : 
- przygotowanie i przeprowadzenie kon-
kursu plastycznego dla klas I –III pod
hasłem „ Zdrowie to najcenniejszy
skarb”
- wykonanie przez uczniów klas II- III
piramidy zdrowego żywienia
- spotkanie  uczniów naszej szkoły z

panią doktor Ludmiłą Belniak i poga-
danka  „Higiena i zdrowe odżywianie
warunkiem zachowania zdrowia”
- możliwość zakupu owoców i soków w
sklepiku szkolnym

W bieżącym roku szkolnym
planujemy również przeprowadzenie
konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia,
wycieczki piesze i rowerowe po najbliż-
szej okolicy, zawody sportowe, zorgani-
zowanie akcji promującej zdrowe
jedzenie poprzez wykonanie przez
uczniów sałatek owocowych i jarzyno-
wych.

Szkoła Podstawowa w Skrzynicach

Żyjmy zdrowo

Powitanie wiosny w Tuszowie
Corocznym zwyczajem,

uczniowie Szkoły Podstawowej w Tu-
szowie postanowili pożegnać zimę i po-
witać wiosnę.  Nie zabrakło Marzanny,
poszukiwania śladów wiosny oraz oczy-
wiście ogniska i pieczenia kiełbasek. 

Pierwszy dzień wiosny był
dobrą okazją do podsumowania kon-
kursu plastycznego na temat zdrowego
odżywiania, który został ogłoszony w
ramach programu „Owoce i warzywa w
szkole” pt.: "Jedz zdrowo i kolorowo".
Celem konkursu było skierowanie uwagi
dzieci oraz ich rodziców na konieczność

wprowadzenia w domowym menu po-
siłków bogatych w warzywa i owoce
oraz  rozwijanie wyobraźni i wrażliwości
estetycznej dzieci. 

Podczas uroczystego apelu
mogliśmy podziwiać piękne i niezwykle
starannie wykonane prace plastyczne. W
konkursie zwyciężyli: 
• w kategorii klas IV - VI: Aleksandra
Ponieważ
• w kategorii klas 0-III: Paweł Żmudziak

Szkoła Podstawowa w Tuszowie

Konkurs informatyczny Tik? Tak!
W dniach od 13 do 17 kwietna

bieżącego roku Szkoła Podstawowa w
Czerniejowie brała udział w ogólnopol-
skim konkursie informatycznym TIK?
TAK! 

Celem konkursu było rozwija-
nie zainteresowań informatycznych i
przygotowanie młodzieży do funkcjo-
nowania w zinformatyzowanym społe-
czeństwie.

Do konkursu przystąpiło 1154
szkół oraz 29452 uczniów z całej Pol-
ski.

Od poniedziałku, codziennie
przez pięć kolejnych dni każdy uczest-
nik rozwiązywał test on-line. Należało
w ciągu dziesięciu minut odpowiedzieć

poprawnie na jak największą ilość pytań
z szeroko pojętej dziedziny informatyki.
W naszej szkole do konkursu przystą-
piło 34 uczniów z klas III – VI.

Naszej najlepszej uczestniczce
- Natalii Dudziak zabrakło 0.020 pun-
ktu do zakwalifikowania się do drugiego
etapu – wywalczyła 172.176 punktów,
natomiast, aby przejść dalej należało
uzyskać  172.196 punktów.

Wszyscy uczniowie zdobyli dla
szkoły w sumie 4457 punktów, dzięki
czemu nasza szkoła po pierwszym eta-
pie zajęła 49 miejsce w kraju wyprze-
dzając 1105 szkół.

Małgorzata Mikulska

Wyróżnienie w kon-
kursie plastycznym

ZOO Park Targi Lublin
15 marca br. został rozstrzyg-

nięty konkurs plastyczny dla przedszko-
laków, uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
"Leśne zwierzaki”, zorganizowany
przez ZOO Park Targi Lublin. Wśród
setek prac nadesłanych na konkurs jury
wyróżniło pracę  uczennicy Szkoły Pod-
stawowej w Czerniejowie Natalii Juszki.
Natalia otrzymała dyplom i nagrody
rzeczowe, jednak najbardziej podobała
się wszystkim koszulka z nadrukiem jej
pracy plastycznej. 

Małgorzata Mikulska
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25 marca 2015roku w Pałacu
Prezydenckim odbyło się spotkanie z
Prezydentem Polski Panem Bronisła-
wem Komorowskim  podsumowujące
23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, w którym  uczestniczył rów-
nież Prezes Zarządu Fundacji WOŚP
Jerzy Owsiak oraz  200 wolontariuszy z
całego kraju. Gości powitał Szef  Kan-
celarii Prezydenta RP Jacek Michałow-
ski. W spotkaniu wzięła też udział
małżonka prezydenta.

Tegoroczny 23. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywał
się pod hasłem: „Dla podtrzymania wy-

sokich standardów leczenia dzieci na
oddziałach pediatrycznych i onkologicz-
nych oraz godnej opieki medycznej se-
niorów”.

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy jest cząstką polskiej wolności i
to jedna z najpiękniejszych części – pod-
kreślał w swoim wystąpieniu  Prezydent
RP Bronisław Komorowski dziękując
Jerzemu Owsiakowi, jego żonie, funda-
cji, wolontariuszom i wszystkim ofiaro-
dawcom. 

Nasi uczniowie  każdego roku
angażują się  w tę „serduszkową” akcję
ludzi dobrej woli. Zbierają pieniądze do

puszek, organizują „fanty”, występują
podczas finału na scenie Gminnego
Centrum Kultury w Piotrkowie. Natalka
Piotrowska i Małgosia Winiarczyk z
Gimnazjum Publicznego w Jabłonnie
miały  szczęście i zaszczyt być  w tej
grupie 200 reprezentantów ogromnej
rzeszy wolontariuszy  na  opisywanym
spotkaniu razem z dyrektorem gimnaz-
jum- Wiesławą Herecką.

Spotkanie przebiegało w bar-
dzo miłej atmosferze, w  wyjątkowo
ciepły i słoneczny, wiosenny dzień. Dla-
tego też obok tej doniosłej uroczystości
mogliśmy pospacerować po Warszawie
odwiedzając takie miejsca jak: Stare
Miasto, Grób Nieznanego Żołnierza,
centrum stolicy z Pałacem Kultury.

Bardzo dziękujemy Pani dyrek-
tor GCK Teresie Skwarzyńskiej za zgło-
szenie naszych kandydatur i Pani wójt
Magdalenie Sałek –za pomoc w dotarciu
na miejsce spotkania.
Uczestnicy spotkania: 
Natalia Piotrowska i Małgorzata Wi-
niarczyk   - uczennice  klasy IIA
Gimnazjum Publicznego w Jabłon-
nie i Wiesława Herecka – dyrektor
gimnazjum.

Wizyta w Pałacu Prezydenckim

Dzień Ziemi na Wydziale Nauk o Ziemi 
i Gospodarki Przestrzennej UMCS

W piątek 24 kwietnia  ucznio-
wie  z klas IV – VI Szkoły Podstawowej
w Czerniejowie uczestniczyli w  impre-
zie organizowanej już po raz szósty
przez Wydział Nauk o Ziemi i Gospo-
darki Przestrzennej UMCS. Nasi
uczniowie po raz  pierwszy brali udział
w takiej imprezie. Mieli do wyboru

różne zajęcia w grupach. Każdej z grup
przydzielono studenta – asystenta.
Grupa młodsza - kl. IV wzięła udział w
warsztatach z dogoterapii. Bohaterem
zajęć była suczka rasy berneńskiej Bal-
bina – pies terapeuta, wykorzystywany
w leczeniu dzieci niepełnosprawnych.
Następne zajęcia dotyczyły dźwięków. 
Ostatnie zaplanowane zajęcia dla tej
grupy uczniów to gra terenowa. Na za-
kończenia zajęć uczniowie kl. IV udzie-
lili wywiadu dla stacji UMCS TV, dzieląc
się wrażeniami  z  imprezy.

Grupa starsza  - kl. V – VI roz-
poczęły  imprezę od Eko – liady. Po
krótkim wykładzie przystąpiły do kon-
kursu, który miał formułę Familiady.
Wygrała grupa  Kamili Marczak  i Mar-
cina Pietrzaka, otrzymując nagrody

książkowe. Następne zajęcia odbyły się
pod hasłem  „Szukam skarbu na szlaku
turystycznym” sprawdzały orientację  w
terenie, jak również kondycję fizyczną.
Ostatnie zaplanowane zajęcia dla tej
grupy uczniów to wykład i prezentacja
pod tytułem  „Świat w skali mikro”.

W wolnym czasie pomiędzy za-
jęciami uczniowie uczestniczyli w
warsztatach animacji ruchowej. Odwie-
dzili  wystawę projektów studentów II
roku gospodarki przestrzennej - makietę
Placu Wolności, Placu Łokietka oraz
Placu Kochanowskiego. Głosowali na
najciekawszy ich zdaniem projekt.
Wszyscy zadowoleni, aczkolwiek trochę
zmęczeni, wróciliśmy do szkoły. W
przyszłym roku też pojedziemy!

Anna Pomarańska
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Gimnazjum Publiczne w Piotr-
kowie to nie tylko nauka, ale też liczne
aktywności pozalekcyjne oraz sukcesy
naszych uczniów. Uczennica kl. IIIb
Julia Wróbel, przebrnąwszy z powodze-
niem kolejne etapy konkursu historycz-
nego, została jego finalistką. O
zdolnościach i pracowitości laureatki
świadczy fakt, że musiała przyswoić w
doskonałym stopniu wiedzę z historii
Polski i powszechną, od starożytności
po czasy współczesne. Należy zazna-
czyć, że Julka przygotowywała się z aka-
demickich podręczników trzy lata,
pracując z opiekunem na zajęciach koła
historycznego. Sukces zwieńczyła na-
groda – zwolnienie z egzaminu gimnaz-
jalnego z historii i wos, oraz radość
samej finalistki, duma jej rodziców i
całej społeczności szkolnej. Gratulu-
jemy!

Przebudzenie do życia” – to
temat i zarazem motto konkursu recy-
tatorskiego organizowanego przez
WDK w Lublinie. W tegorocznej edycji
wzięły udział dwie uczennice – Julia Pi-
skorek z kl. I i Małgorzata Klimek z kl.
IIa – wyłonione spośród recytatorów,
którzy wystąpili z prezentacją poezji i

prozy na etapie szkolnym. Dziewczęta
pięknie i z dużym aktorskim zacięciem
reprezentowały naszą szkołę 23 marca
2015 roku w Domu Kultury przy ul.
Dolnej Panny Marii.

Kolejny sukces -  dnia
24.04.2015r. w GCK w Piotrkowie od-
były się powiatowe eliminacje Konkursu
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Śpiewający słowik”. Jury wyróżniło
nasza uczennicę – Małgorzatę Klimek z
klasy IIa – I nagrodą, nominując ją do
udziału w etapie wojewódzkim. 

Nasze sukcesy to nie tylko ta-
lenty naukowe i artystyczne! W Bełży-
cach odbył się finał konkursu
„Wszystko złoto, co się śmieci”. Przed-
sięwzięcie było efektem projektu reali-
zowanego we wszystkich szkołach
Gminy Jabłonna. Główne zadanie to
stworzenie dzieła z odpadów – papieru,
puszek, plastikowych opakowań…
Nasza szkoła zaprezentowała kilka eks-
ponatów, m.in. bałwana z jednorazo-
wych kubków, biżuterię ze szklanych
odpadów i drobne, praktyczne rekwi-
zyty. Uczniowie zajęli drugie miejsce i
otrzymali bardzo przydatny prezent –
sprzęt nagłaśniający.

Tradycją naszej szkoły stał się
udział uczniów w konkursie przyrodni-
czym pt. „ Poznajemy Parki Krajob-
razowe Polski”. W tym roku
reprezentowały gimnazjum cztery Julie
– Wróbel, Tyburczyk, Kryk i Kowal-
czyk. Uczennice, aby przyswoić wiedzę
przyrodniczą, ekologiczną i prawną,
związaną z funkcjonowaniem  parków
w Polsce, pracowały na kółku biologicz-
nym oraz samodzielnie. Startując w
konkursie, musiały wykazać się indywi-
dualnymi umiejętnościami i sztuką pracy
w grupie. Po każdym etapie rywalizacji
zostały interesujące ślady – albumy, pla-
katy, zielniki i prezentacje multime-
dialne. W tym roku nasze gimnazjum
podczas finału wojewódzkiego 27
marca 2015 roku w Zamościu uplaso-
wało się w pierwszej dziesiątce.

Na sportowo 24.04.2015r. od-
były się zawody na szczeblu powiato-
wym w piłkę nożną. Drużyna dziewcząt
zajęła III miejsce. Sukces poprzedziło I
miejsce na etapie gminnym i w elimina-
cjach powiatowych. Tegoroczny laur
dobrze wróży na przyszłość, piłka
nożna w Piotrkowie przestaje być do-
meną mężczyzn. 

Po lekcjach w Gimnazjum w Piotrkowie

Bądź bezpieczny – spotkanie z policjantami

21 kwietnia 2015r. gościli w
Szkole Podstawowej w Czerniejowie pa-
nowie dzielnicowi: Pan Tomasz Młynar-
ski i Pan Zdzisław Kraśnicki. 

Spotkanie z oddziałami przed-
szkolnymi i klasami I-VI  przebiegło w
przyjaznej atmosferze. Dzieci chętnie
dzieliły się wiedzą na temat bezpieczeń-
stwa w domu, szkole i na drodze. Wie-

działy, że zanim wejdą na jezdnię, nawet
na oznakowanym przejściu, muszą za-
trzymać się  na krawędzi chodnika lub
jezdni, spojrzeć  w lewo, czy z tego kie-
runku nie nadjeżdża pojazd. Dzieci mó-
wiły również o tym, że jezdnię należy
przechodzić równym krokiem, bez za-
trzymywania się, cofania. Wiedziały jak
zachować bezpieczeństwo w szkole i w

domu. Pan Tomasz Młynarski pochwalił
naszych  uczniów za to, że tak gruntow-
nie posiadły wiedzę z zakresu bezpie-
czeństwa i wręczył prezent w postaci
opasek odblaskowych ufundowanych
przez Gminę Jabłonna. 

Nasi uczniowie zostali poinfor-
mowani o zmianach w przepisach już na
początku roku szkolnego, wówczas do-
wiedzieli się, że od 31 sierpnia każdy
pieszy, poruszający się po zmroku po
drodze poza obszarem zabudowanym,
ma obowiązek używania elementów od-
blaskowych. Goszczący u nas policjanci
przypomnieli dzieciom, że za brak od-
blasków grozi mandat od 100 zł.
Mamy nadzieję, że to spotkanie wpłynie
na poprawę bezpieczeństwa naszych
uczniów.  Przypominać im o tym  będzie
hasło: „Odblaski po zmroku, nosimy na
każdym kroku”.

Maria Zarzecka
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Zielone święto w Szkole Podstawowej w Tuszowie
24 kwietnia obchodziliśmy

Święto Ziemi. Uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Tuszowie corocznie uczest-
niczą w obchodach tego ważnego
święta. W ten sposób propagują szacu-
nek dla naszej planety - Ziemi, kształtu-
jąc w uczniach postawy proekologiczne
oraz świadomość przyrodniczą. Tego-
roczne świętowanie rozpoczęli od uro-
czystego apelu i quizu wiedzy
przyrodniczo - ekologicznej. Ponadto w
tym roku wykonano olbrzymi uczynek
dla Ziemi biorąc udział w sprzątaniu
obejścia szkoły, segregując odpady oraz
sadząc przyniesione kwiaty i krzewy.
Wspólna praca uczniów, rodziców i
nauczycieli przyniosła niesamowite
efekty!!!

Agnieszka Nawłatyna

Witaj wiosno!
20 marca 2015r. w Szkole Pod-

stawowej w Skrzynicach odbyło się ra-
dosne i uroczyste powitanie
kalendarzowej wiosny. Dzieci przyszły
tego dnia ubrane na zielono. Głównym
celem uroczystości było  poznanie zwy-
czajów związanych z powitaniem

wiosny i pożegnaniem zimy.
W piękny słoneczny dzień, aby

tradycji stało się zadość uczniowie z
nauczycielami pożegnali zimę topiąc
Marzannę. Kukła wykonana była z ma-
teriałów ekologicznych, aby nie szko-
dzić środowisku naturalnemu.             

Następnie dzieci z oddziału
przedszkolnego i uczniowie klasy I pod
kierunkiem swoich wychowawców
przygotowały widowisko muzyczno- ru-
chowe „ O tym, jak słonko cebulkę od-
mieniło” i zilustrowały ruchem treści
piosenek o wiośnie. Uczniowie klas II i
III zaprezentowali wiersze i piosenki.
Całości dopełniały ciekawe kostiumy
dzieci. 

Podczas przedstawienia można
było zaobserwować, jak dzieci wcieliły
się w swoje role i z jakim zaangażowa-
niem prezentowały swoje umiejętności
zgromadzonej widowni. Impreza, w
której brały udział, była wyjątkową
okazją do wzajemnego zintegrowania
się i osiągnięcia osobistych sukcesów
przez każde dziecko.

Szkoła Podstawowa w Skrzynicach

Dzień Kobiet na wesoło
Z okazji Dnia Kobiet - piątek 6

marca był w Szkole Podstawowej w Tu-
szowie dniem wyjątkowym!!! Samorząd
Uczniowski ogłosił ten dzień Dniem
Spódnicy - każdy kto ubrał tę część gar-
deroby nie był pytany na lekcjach. Oka-
zuje się, że w naszej szkole nie tylko
dziewczyny noszą spódnice - chłopcy
też. 

Ponadto odbył się uroczysty
apel, który przygotował pan R. Orszul-
ski  wraz z chłopcami z klasy VI. Zapre-
zentowali oni program artystyczny, w
którym zademonstrowali swoje umiejęt-
ności aktorskie i muzyczne. W nietypo-
wych - jak dla chłopaków strojach,
bawili nas piosenkami, wierszami czy
scenkami iście kabaretowymi. Przedsta-

wiciele Samorządu Uczniowskiego w
imieniu swoim i męskiej części społecz-
ności szkolnej złożyli wszystkim pa-
niom życzenia samych cudownych
chwil, nie tylko tego dnia! Nie zabrakło
także kwiatów dla Pań.

Wszystko odbyło się w bardzo
miłej i wesołej atmosferze.  
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Wiosna w Zespole Szkół w Piotrkowie
Kiedy wreszcie porządnie za-

świeciło słońce, kiedy szóstoklasiści
zdali swój pierwszy poważny egzamin,
wtedy spokojnie mogliśmy powitać
wiosnę! 

W tym roku Samorząd
Uczniowski Zespołu Szkół w Piotrko-
wie powitał ulubioną porę roku wiosen-
nym programem telewizyjnym.
Telewizja „Pietruszka” oprócz najśwież-
szych informacji z życia szkolnego
przedstawiła spektakl teatralny pt. „Mi-
łość na bagnisku”, którego scenariusz
oparto na znanym tekście Jana
Brzechwy „Żuraw i czapla”, w progra-
mie znalazło się miejsce na krótki wy-
kład na temat sztuki wagarowania „ars
wagarandi” oraz reklamę niezbędnego
sprzętu do uprawiania tejże sztuki. Nie-
mniej niekwestionowanym hitem pro-
gramu okazał się szkolny talent show pt.
„Mam talent na wiosnę”. W konkursie
wzięli udział śpiewacy (z grup przed-
szkolnych oraz klas 1-6), duety i zespoły

taneczne (z klas 2, 5 i 6) oraz żonglerzy
chusteczkami i talerzami z klasy 3B. 
Program zakończyło rozstrzygnięcie
konkursu klasowego „Nasza wielka kla-
sowa pisanka”, na który klasy 4-6 przy-
gotowały wspaniałe, ponad metrowe
pisanki.

Jak co roku uczniowie Zespołu
Szkół w Piotrkowie wzięli udział w akcji
charytatywnej „Góra grosza” organizo-
wanej przez Towarzystwo „Nasz Dom”.
W tym roku szkolnym zebraliśmy ponad
26 659 monet o wartości 678 złotych. 

W Zespole Szkół w Piotrkowie
od lat zbieramy nakrętki. Gdy uzbie-
ramy znaczną ilość, jesteśmy gotowi do
wzięcia udziału w aktualnych akcjach
charytatywnych. W ubiegłym roku
szkolnym nakrętki trafiły do małego
Adrianka ze Świdnika. W drugim se-
mestrze bieżącego roku szkolnego
cztery worki o pojemności 240 litrów
trafiły do Lubelskiego Hospicjum Ma-
łego Księcia. 

Galeria w szkole w Skrzynicach

Jednym z ważnych zadań
współczesnej szkoły jest wychowywanie
dzieci do obcowania  z obrazem. W
dobie cywilizacji medialnej  obraz silniej
oddziałuje na nas niż słowo. Polonista
dziś  zajmuje się analizą i interpretacją
tekstów kultury, a więc słów, obrazów,
dźwięków, nie zaś jedynie tekstów lite-
rackich. Rozbudzanie zainteresowań
szeroko rozumianą kulturą  i sztuką roz-

poczyna się od najmłodszych lat. Jest to
zadanie rodziców, szkoły - zadanie
trudne, gdyż przynosi efekty dopiero po
latach. Od początku chodzi głównie o
wyrabianie nawyków, rozbudzanie zain-
teresowań dobrym filmem, książką, ob-
razem,  teatrem, czyli tzw. kulturą
wysoką, która rozwija dziecięcy zmysł
obserwacji, twórczą ciekawość, a przede
wszystkim poszerza horyzonty rozu-

mienia świata i daje satysfakcję  z wy-
siłku intelektualnego. 

Najlepszym sposobem pozna-
wania dzieł sztuki jest oczywiście mu-
zeum,  galeria, ale nie zawsze można
zorganizować uczniom zajęcia  poza
szkołą. Nasi uczniowie mają utrudniony
dostęp do ośrodków kultury dlatego za-
łożyliśmy szkolną galerię, która   wpro-
wadza ucznia do  świata sztuki i kultury.

Dzięki nawiązaniu współpracy
z Młodzieżowym Domem Kultury Nr
2 w Lublinie oraz Filią Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Lublinie  nasi ucznio-
wie,  ich rodzice oraz  inni mieszkańcy
Skrzynic  mogą oglądać wystawy: foto-
grafii, rysunku satyrycznego, pocztówek
i innych wytworów artystycznych. Za-
wsze cieszą się one ogromnym zainte-
resowaniem i  inspirują  nauczycieli do
przeprowadzenia ciekawych lekcji, kon-
kursów, projektów edukacyjnych. Dzięki
nim korytarz szkolny stał się przytul-
nym miejscem wypoczynku i nauki. 

Małgorzata Wilczek

Dzień Ziemi 
w Szkole Podstawowej

w Czerniejowie
„Ochrona środowiska po-

winna być każdemu bardzo bliska” - ten
cel przyświecał uroczystości, którą
przygotowali uczniowie kl. II z okazji
Święta Ziemi. W formie wierszy, tańca
i skocznych piosenek (przy współ-
udziale chórku szkolnego) uczniowie
pokazywali, jak należy dbać o ochronę
środowiska. 

Uroku całej uroczystości do-
dała oprawa plastyczna oraz kolorowe -
ekologiczne  stroje dzieci. Społeczność
uczniowska świetnie się bawiła wspól-
nie pląsając i tańcząc w rytm  piosenek.

Z całą pewnością impreza ta
przyczyniła się  do wzrostu świadomo-
ści ekologicznej, a co za tym idzie do
dużej dbałości o stan środowiska natu-
ralnego.

Jolanta Butryn
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27 kwietnia 2014 roku Jan
Paweł II został ogłoszony świętym. Dla
Polaków była to wyjątkowa chwila.
Nasz ukochany Rodak, Papież wszech-
czasów, wyniesiony na ołtarze. Wszyscy
cieszyliśmy się z tego wydarzenia. Dla-
tego, w  Szkole Podstawowej w Czernie-
jowie, chcieliśmy tę radość wyrazić
przez montaż słowno – muzyczny o
Janie Pawle II pt. „Droga do świętości”.
Uczniowie przygotowywali się do tej
uroczystości kilka miesięcy. Uczyli się
pięknych recytacji o papieżu oraz piose-
nek związanych z Jego pontyfikatem. W
repertuarze nie zabrakło oczywiście
„Barki” - ukochanej pieśni Jana Pawła
II.

W listopadzie, w przeddzień
święta Wszystkich Świętych, zaprezen-
towali efekty swojej pracy na zebraniu z
rodzicami naszej szkoły, a w grudniu na

rekolekcjach parafialnych.
Recytacje i piosenki wykonane

przez szkolny chór, były ubogacone
przez wspaniałą prezentację multime-
dialną, na której mogliśmy zobaczyć naj-
ważniejsze momenty z życia i
pontyfikatu Jana Pawła II, a także po-
nownie usłyszeć Jego głos. Nie dało się
nie zauważyć wzruszenia wśród wi-
dzów, ale także i samych aktorów. Pa-
mięć o naszym Kochanym Papieżu jest
tak żywa  w naszych sercach, że trudno
powstrzymać łzy słuchając i oglądając
sceny z Jego życia. Zwłaszcza, że wielu
z nas miało to szczęście spotykać się z
Nim podczas pielgrzymek do Polski, ale
także w różnych częściach świata.

To było nasze dziękczynienie
Bogu za tak wspaniały dar jakim był i
nadal jest Jan Paweł II.

Barbara Sagan

Droga do świętości

Działania profilaktyczne 
w Zespole Szkół w Piotrkowie

Zespół Szkół w Piotrkowie
przystąpił do „Powiatowego programu
profilaktycznego w zakresie promowa-
nia i wdrażania prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w
rodzinie na lata 2014 - 2017”.

W ramach programu, przyję-
tego przez Radę Powiatu w Lublinie
jeszcze w ubiegłym roku PCPR wydał
m.in. ulotkę z podstawowymi informa-
cjami na temat reagowania i przeciw-
działania przemocy w rodzinie czy
szkole.

Kolejnym działaniem w ra-
mach programu była konferencja. Od-
była się 26 marca 2015 w sali Starostwa
Powiatowego. Udział w debacie wzięło
około 150 przedstawicieli m.in. gmin-
nych zespołów interdyscyplinarnych,
działających na rzecz przeciwdziałania
przemocy, a także szkół i ośrodków po-
mocy społecznej. Wśród prelegentów
byli reprezentanci sądów, prokuratury,
policji, uczelni wyższych i Centrum In-
terwencji Kryzysowej oraz Powiato-
wego Centrum Pomocy w Rodzinie.

Uczestnicy spotkania dyskuto-
wali m.in. o sposobach rozpoznawania
przypadków przemocy, roli organów
państwa w systemie pomocy krzywdzo-
nemu dziecku, a także konsekwencjach
karnych i zasadach udziału małolet-
niego dotkniętego przemocą w postę-
powaniu sądowym.

Dalsze działania w ramach
“Powiatowego programu profilaktycz-
nego w zakresie promowania i wdraża-
nia prawidłowych metod
wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w
rodzinie na lata 2014 - 2017” to organi-
zacja i przeprowadzenie w szkołach po-
gadanek dla dzieci na temat specyfiki
przemocy i działań profilaktycznych
oraz wykładów dla rodziców na temat
przyczyn, mechanizmów i skutków, a
także form przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. W szkole w Piotrkowie od-
będą się one w pierwszym tygodniu
czerwca. 

Koordynatorem programu w
Zespole Szkól w Piotrkowie jest pani
Katarzyna Wierzchoń.

Zgłębiamy tajniki
filmu animowanego

14 kwietnia 2015 r. uczniowie
kl. I-III Szkoły Podstawowej w Czernie-
jowie wraz z wychowawcami wybrali się
do Chatki Żaka na „ Kinowe spotkania
młodych” na temat filmu animowanego
pt. „Jak zrobiony i nagrany? Różne
formy i rodzaje animacji.”

Uczniowie naszej szkoły mogli
zobaczyć Akademickie Centrum Kul-
tury Chatkę Żaka, które działa przy
Uniwersytecie Marii Curie-Skłodow-
skiej od 1965 roku. Większość naszych
wychowanków była po raz pierwszy w
okolicy miasteczka akademickiego, więc
była to dla nich dodatkowa atrakcja –
poznanie tej części Lublina.

„Kinowe spotkanie młodych”
zostało zorganizowane przez firmę
Krzywy Kadr. Składało się z dwóch po-
łączonych ze sobą części. Pierwsza
część miała charakter teatralno-filmowy
z motywami multimedialnymi. Wybrane
wcześniej fragmenty filmowe, opat-
rzone zostały grą aktorską oraz efek-
tami muzycznymi i wizualnymi. W tej
części spotkania dzieci dowiedziały się
dużo ciekawych informacji na temat
filmu animowanego, np. jaka była his-
toria animacji. 

Uczniowie zobaczyli  jak two-
rzy się animację oraz filmy animowane,
poznali różnicę między animacją rysun-
kową, wycinankową i komputerową,
poznali tajniki filmu animowanego, do-
wiedzieli się również czym są animacje:
lalkowe, materiałów sypkich, fotogra-
ficzne, światła.

Druga część składała się z pro-
jekcji pełnometrażowego filmu animo-
wanego. Dzięki poznanym
wiadomościom o filmie animowanym
uczniowie kl. I-III mogli spojrzeć
„innym okiem” - okiem konesera na
projekcję filmu. 

Jolanta Butryn
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Wielkie sukcesy z „Liderem”

Technikum „Lider” w Lublinie
zaprosiło uczniów Gimnazjum Publicz-
nego w Piotrkowie do udziału w kon-
kursie fryzjerskim i kulinarnym.
Uczennice klas drugich przyjęły zapro-

szenie i przygotowały zestaw wiosen-
nych sałatek i kolorowe, fantazyjne fry-
zury. Wykonane przez nie prace zostały
nagrodzone. 

W konkursie kulinarnym

„Mistrz kuchni juniorów”:
I miejsce: Aleksandra Burzak, Wiktoria
Malec,
II miejsce: Żaneta Drwal, Dominika Mi-
gryt,
III miejsce: Klaudia Klimek, Julia Mag-
dziak.

Jury brało pod uwagę walory
estetyczne i smakowe przygotowanych
sałatek. Dziewczęta wykazały się pomy-
słowością i starannością w pracy w
kuchni.

W konkursie fryzjerskim „Fry-
zura z kolorowym akcentem”:
I miejsce: Ewelina Kasperek,
II miejsce: Aleksandra Nowak,
III miejsce: Daria Bereza.

Dziewczęta pracowały pod
okiem starszych kolegów z technikum,
którzy służyli pomocą i radą. Wykonane
przez nie fryzury wyróżniały się fantazją
i niezwykła kolorystyką. 

Dzień otwarty w Szkole Podstawowej w Tuszowie
Dzień Otwarty Szkoły Podsta-

wowej w Tuszowie odbył się we wtorek,
21 kwietnia 2015 r. Był to dzień pełen
atrakcji. Po południu szkołę odwiedzili

przyszli uczniowie wraz ze swoimi ro-
dzicami. Mieli wspaniałą okazję, by za-
poznać się z placówką. Na miłych gości
czekali przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego, którzy wręczali malu-
chom odznaki, a rodzicom ulotki o
szkole. 

Zwiedzanie szkoły rozpoczęło

się od spotkania z dyrekcją i nauczycie-
lami w pracowni komputerowej, gdzie
zebrani zostali zapoznani z ofertą naszej
szkoły oraz obejrzeli prezentację multi-

medialną. Obecna na spotkaniu Pani
Wójt Gminy Jabłonna - Magdalena
Sałek , zapewniała, że troska o najmłod-
szych jest jedną ze spraw prioryteto-
wych gminy, stąd też bogata oferta zajęć
dodatkowych i wydłużone godziny
pracy szkoły w przyszłym roku.

Następnie wszyscy przeszli na

salę gimnastyczną, gdzie obejrzeli krótki
program artystyczny. Wystąpił  chór
szkolny, były pokazy gimnastyczne oraz
popisy koła tanecznego. Wszystko po
to, by pokazać przedszkolakom, że
szkoła to nie tylko nauka, ale też zabawa
i ciekawie spędzany czas.

Później nadszedł czas na zwie-
dzanie budynku. Goście mogli zobaczyć
sale lekcyjne, popisać na tablicy interak-
tywnej, a także porozmawiać z nauczy-
cielami oraz poobserwować i wziąć
udział w zajęciach w oddziale przed-
szkolnym. Dzieciaki chętnie wykony-
wały prace plastyczne, techniczne,
bawiły się zabawkami, a na zakończenie
czekała na nie słodka niespodzianka.

Dyrekcja ma nadzieję, że udało
się przybliżyć klimat szkoły, a propozy-
cje spełniły oczekiwania przybyłych ro-
dziców, a przede wszystkim
najmłodszych gości, i z wieloma z nich
spotkają się w nowym roku szkolnym

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za przybycie do placówki i zapozna-
nie się z ofertą.

Agnieszka Nawłatyna
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Zadbaj 
o bezpieczeństwo 

- to ważne!
Dzielnicowy Gminy Jabłonna

oraz Urząd Gminy Jabłonna przypomi-
nają o ważnych kwestiach dotyczących
poprawy bezpieczeństwa na terenie na-
szej gminy, które zależą od samych
mieszkańców. 

Prosimy pamiętać aby zacho-
wać zwykłe lub nakazane środki ostroż-
ności przy trzymaniu zwierząt, które
wynikają z prawa miejscowego tj. Regu-
laminu utrzymaniu czystości i porządku
na terenie gminy Jabłonna. Właściciele
lub opiekunowie zwierząt domowych są
zobowiązani do sprawowania właściwej
opieki nad zwierzętami  w tym w szcze-
gólności nie pozostawianie ich bez do-
zoru, jeżeli zwierzę nie znajduje się w
pomieszczeniu zamkniętym lub na tere-
nie ogrodzonym w sposób nieumożli-
wiający samodzielne wydostanie się z
niego.  

Dodatkowo każdy właściciel
nieruchomości ma obowiązek oznako-
wania tabliczką ostrzegawczą bramy lub
furtki wejściowej na teren ogrodzonej
posesji, na której utrzymywane jest
zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla
zdrowia lub życia ludzkiego. 

Brak na niektórych budynkach
tabliczek z numerami domów powoduje
duże utrudnienia w dotarciu pod wska-
zany adres pogotowia lub policji w jak
najkrótszym czasie. W związku z tym
przypominamy o obowiązku oznaczenia
nieruchomości numerem porządkowym
i umieszczenia tabliczki na budynku lub
ogrodzeniu w widocznym miejscu.

Stosowanie tych zasad pozwoli
zwiększyć bezpieczeństwo na terenie
gminy i poprawić jakość jego życia. 

Sołtysi w Gminie Jabłonna

Sołectwo Nazwisko i imię sołtysa

Chmiel Pierwszy Piotrowska Marianna

Chmiel Drugi  Kochaniec Henryk

Chmiel Kolonia Cebula Jacek

Czerniejów Wójcik Witold

Czerniejów Kolonia Kowalski Andrzej

Jabłonna Pierwsza Kowalska Elżbieta

Jabłonna Druga Fidut Jan

Jabłonna Majątek Kozioł Tadeusz

Piotrków Pierwszy Król Czesław

Piotrków Drugi Szyszka Marek

Piotrków Kolonia Stecyk Anna

Skrzynice Pierwsze  Danielak Małgorzata

Skrzynice Drugie Piskorek Ryszard

Skrzynice Kolonia Bryda Kamil

Tuszów Guziak Kazimierz

Wierciszów Lis Ryszard

Wolnica Zaborek Katarzyna
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Chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Jabłonnie 
mistrzami powiatu w piłce nożnej

Chłopcy ze Szkoły Podstawo-
wej w Jabłonnie zostali Mistrzami Po-
wiatu Lubelskiego w piłce nożnej. Po
wygraniu eliminacji gminnych i elimina-
cji powiatowych dostali się do finału po-
wiatowego.

Finał powiatowy odbył się na
Orliku w Wysokim w dniu 12 maja 2015
r. W finale nasi chłopcy pokonali ko-
lejno: Snopków 2-1; Wysokie 3-1, Ze-
mborzyce 3-0. Z kompletem zwycięstw
zajęli I miejsce i powalczą w finałach re-
jonowych, które odbędą się w Kraśniku
19 maja 2015 r. Skład drużyny: Królik
Bartłomiej, Prus Wiktor, Poleszak Bart-
łomiej, Flis Michał, Gałuszewski Jakub,
Woźniak Wojciech, Banach Kacper, Gu-
zorczuk Karol, Łukasik Jakub, Ziętek
Kacper. Trenerem grupy jest Radosław
Filozof.

Gminny Dzień Strażaka w Wierciszowie

3 maja 2015 r. w Wierciszowie
odbył się Gminny Dzień Strażaka, który
przygotowali druhowie z jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej Wierci-
szów oraz Koła Gospodyń Wiejskich z
Wierciszowa. Dzięki ich pracy i zaanga-
żowaniu uroczystość miała bardzo pod-
niosły charakter, a Młodzieżowa
Orkiestra Dęta gminy Strzyżewice do-
pełniła swoim występem całość. 

Uroczystość rozpoczęła się de-
filadą, na czele której szła orkiestra dęta,
następnie poczty sztandarowe jednostek
z terenu gminy, zaproszeni goście oraz
jednostki OSP z terenu gminy. Po prze-
marszu odbyła się msza polowa w inten-
cji strażaków, w której wzięli udział
zaproszeni goście, strażacy oraz licznie
zgromadzeni mieszkańcy gminy.

Podczas uroczystości zostali
odznaczeni Druhowie z jednostki OSP
Wierciszów:

Srebrnym medalem „Za za-
sługi dla Pożarnictwa” odznaczeni
zostali: Józef  Kozak, Józef  Szyszka, Ry-
szard Lis, Marian Lis.

Brązowym medalem „Za
Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni
zostali: Mariusz Piotrowski, Marcin Lis,

Wiesław Koper, Paweł Zając, Daniel
Wojtyła, Marian Koper, Dariusz Pal-
czewski, Konrad Broda, Rafał Salasa,
Artur Strumiński, Mariusz Niedziałek,
Stanisław Sowa, Stanisław Jeleniewski.

Odznaką „Wzorowy Stra-
żak” odznaczeni zostali: Jarosław Ba-
nach, Marcin Banach, Bartłomiej
Palczewski, Grzegorz Markowski, Łu-
kasz Gałkiewicz, Radosław Dyjach, Se-

weryn Dyjach, Patryk Palczewski.
Odznaką „Za wysługę lat”

odznaczeni zostali: Ryszard Lis, Daniel
Wojtyła, Paweł Zając, Dariusz Wojtyła,
Marcin Banach, Józef  Szyszka, Józef
Kozak, Marian Lis, Bogdan Szewczyk.

Magdalena Sałek



SPORT|  Puls Gminy Jabłonna     Nr 2/2015, Maj 2015

23

Mistrzostwa Piłki Siatkowej Drużyn Amatorskich
W niedzielę 15 marca 2015 od-

były się turnieje kwalifikacyjne w ra-
mach I Mistrzostw Piłki Siatkowej
Drużyn Amatorskich o Puchar Starosty
Lubelskiego. Udział w zawodach wzięło
18 zespołów, które zostały podzielone
"terytorialnie" po 6 drużyn na każdy z
trzech turniejów, rozgrywających się jed-
nocześnie w Niemcach, Wojciechowie i
Jabłonnie.

W Niemcach na hali Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych zagrali: "Dys
Team", Gmina Niemce, KS Garbów,
"Nasutowskie Orły", Powiat Lubelski i
„Wysoczanka Wysokie”.

W drugim turnieju, który zos-
tał rozegrany na sali gimnastycznej gim-
nazjum w Jabłonnie, wystąpiły ekipy :
„Black Team” z gm. Jabłonna, Gmina
Głusk, Bychawa, „Traktor Volley” z
Krzczonowa, „Wyborowi” z gm. Jab-
łonna i „Wyjadacze” z Bychawy

W tym samym czasie o awans
do kolejnej fazy mistrzostw w hali wi-
dowiskowo-sportowej w Wojciechowie
walczyły drużyny: Borzechów, „EL-
Hand”, Gmina Konopnica, IPA KWP
Lublin, KS „Strażak” Wojciechów i
OSP Krężnica Jara.

Zmagania drużyn biorących

udział w mistrzostwach były zaciekłe i
stały na najwyższym poziomie. Do Tur-
nieju Finałowego awansowały drużyny:
IPA KWP Lublin, KS „Strażak” Wojcie-
chów, „Traktor Volley” z Krzczonowa,
„Wyjadacze” z Bychawy, KS Garbów
oraz Powiat Lubelski.

Organizatorami mistrzostw są
Powiat Lubelski i Lokalna Grupa Dzia-
łania "Kraina wokół Lublina". Nasze
drużyny mogły liczyć na gorący doping
kibiców i wsparcie. Dziękujemy zawod-
nikom biorącym udział w turnieju za re-
prezentowanie naszej gminy i grę
fair-play.

ORLIK w Piotrkowie
zaprasza!

Urząd Gminy Jabłonna zapra-
sza do korzystania z kompleksu boisk
wielofunkcyjnych ORLIK przy Zespole
Szkół w Piotrkowie. Wszyscy zaintere-
sowani mogą korzystać z:
• boiska wielofunkcyjnego (koszykówka,
siatkówka, tenis ziemny – wymagany
własny sprzęt),
• boiska do piłki nożnej.

Warunkiem korzystania z boisk
jest posiadanie odpowiedniego obuwia
sportowego. W przypadku boiska do
piłki nożnej wskazane jest korzystanie z
obuwia typu „turf ” lub „halówki”, nie-
dopuszczalne jest korzystanie z obuwia
typu „korki” lub „lanki”.

Zorganizowane grupy mogą
ustalać terminy korzystania z boisk w
porozumieniu z Animatorami: 
Robertem Tarasińskim: 600351878 lub
Wojciechem Biernatem: 512599961

ORLIK działa w następujących
godzinach:
- poniedziałek – piątek – 15:30-21:30,
- sobota - niedziela – 12:30-20:00.
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Internet 50+ - Wtorek, godz. 16:00 – instruktor Wioleta Kryk
Zajęcia Muzyczne – Środa, godz. 14:30 – instruktor Grzegorz Dudziak
Zajęcia Manualne – Czwartek – godz. 13:30 – instruktor Wioleta Kryk
Zajęcia Modelarskie – Czwartek – godz. 15:30 – instruktor Bartłomiej
Bednarz
Zajęcia Plastyczne – Piątek – godz. 13:00 – instruktor Marzena Chlebuś
Od wtorku do soboty udostępniamy mieszkańcom Gminy Jabłonna salę
komputerową oraz stół do gry w ping-ponga.
Kontakt: GCK w Piotrkowie, tel. 81 56 13 021.

Spędź wolny czas z GCK 
– przyjdź, zobacz, zostań z Nami!

Solary i ogniwa 
fotowoltaiczne

Informujemy, że Gmina Jab-
łonna planuje składanie wniosków apli-
kacyjnych o dofinansowanie montażu
solarów oraz ogniw fotowoltaicznych na
budynkach użytecznosci publicznej oraz
na budynkach prywatnych należących
do mieszkańców Gminy Jabłonna.

W chwili obecnej nie ma ogło-
szonych konkursów na dofinansowanie
takich działań, w których mogłaby apli-
kować Gmina Jabłonna. Zgodnie z in-
formacjami uzyskanymi od instytucji
zajmujących się organizacją działań w
zakresie odnawialnych źródeł energii,
konkursy ogłoszone będą pod koniec
2015 roku lub na początku roku 2016.

Jednocześnie informujemy, że
wszystkie ankiety i wnioski, które do tej
pory zostały złożone przez mieszkań-
ców do Urzędu Gminy Jabłonna nie
tracą swojej ważności i będą stanowić
podstawę do złozenia wniosku aplikacyj-
nego przez Gminę w chwili ogłoszenia
konkursów na dofinansowanie odna-
wialnych źródeł energii.

Marcin Pastuszak


