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W ten jedyny niepowtarzalny czas, 
życzymy wielu 

głębokich świątecznych przeżyć. 
Niech Święta Bożego Narodzenia 

upłyną w szczęściu i radości, 
przy staropolskich kolędach, 

przy zapachu świerkowej gałązki. 
Niech radość i pokój 

towarzyszy Wszystkim przez cały Nowy Rok. 
Życzymy, 

aby był to Rok bogaty w osobiste doznania, 
spełnił zamierzenia zawodowe oraz społeczne, 

a także by przyniósł 
wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Wszystkiego dobrego,

"... z pierwszą na niebie gwiazdką
Bóg w naszym domu zasiądzie ..."

Przewodniczący 
Rady Gminy Jabłonna

Roman Dąbek

Wójt Gminy Jabłonna

Magdalena Sałek
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Gmina Jabłonna poprzez pod-
jęcie uchwały przez Radę Gminy przy-
stąpiła do opracowania Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy Jab-
łonna na lata 2016-2023. 1 grudnia
odbyło się pierwsze spotkanie konsul-
tacyjne dot. opracowania tego pro-
gramu, podczas którego firma
EuroCompass przedstawiła jego
główne założenia, harmonogram prac. 

Jednocześnie na stronie

www.jablonna.lubelskie.pl i w Urzę-
dzie Gminy znajduje się krótka an-
kieta, której celem jest poznanie
Państwa opinii na temat aktualnych
potrzeb w zakresie rewitalizacji tere-
nów zdegradowanych w gminie Jab-
łonna oraz oczekiwanych działaniach
mających na celu ich ożywienie w wy-
miarze społecznym, gospodarczym 
i infrastrukturalnym. Wypełnienie jej 
w znaczny sposób ułatwi określenie

obszarów problemowych w gminie i
zaplanowanie adekwatnych działań
rewitalizacyjnych.

Zapraszamy do włączenia się
w prace związane z jego opracowa-
niem oraz konsultacje powstałych za-
pisów. 

Magdalena Sałek

Lokalny Program Rewitalizacji w trakcie opracowania

Rozpoczynamy pracę nad „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jabłonna”

Gmina Jabłonna przystępuje
do prac nad Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania prze-
strzennego (SUiKZP). Jest to doku-
ment sporządzany dla całego obszaru
gminy, określający w sposób ogólny
politykę przestrzenną i lokalne zasady
zagospodarowania.

Pojęcie studium do systemu
planistycznego wprowadziła ustawa 
o zagospodarowaniu przestrzennym 
z 1994 r. Studium jest podstawowym
dokumentem kreującym politykę prze-
strzenną gminy. Obok miejscowego
planu zagospodarowania przestrzen-
nego jest aktem planowania prze-
strzennego i w systemie
planistycznym zaliczane jest do aktów
planowania ogólnego. Nie jest aktem
prawa miejscowego, a więc nie za-

wiera przepisów powszechnie obowią-
zujących i nie może być podstawą 
do wydania decyzji administracyjnych.
Ma za to charakter aktu kierownictwa
wewnętrznego, obowiązującego 
w systemie organów gminy. Wiąże
wójta przy sporządzaniu miejscowych
planów zagospodarowania prze-
strzennego i służy koordynacji ustaleń
tych planów.

Wnioski o zmiany do studium
można składać w Sekretariacie
Urzędu Gminy Jabłonna. Wzory for-
mularzy są do pobrania na stronie in-
ternetowej gminy lub w sekretariacie.

Magdalena Sałek

Nowy Dyrektor GCK
Od dnia 4 grudnia 2015 r.

Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie
z siedzibą w Piotrkowie ma nowego
dyrektora. W wyniku przeprowadzo-
nego konkursu na stanowisko wy-
brana została Pani Katarzyna
Krzywicka.

Gratulujemy i życzymy satys-
fakcji w pracy na rzecz społeczności
lokalnej Gminy Jabłonna.
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Inwestycje w Gminie Jabłonna w 2015 roku
Gmina Jabłonna stara się być

jedną z atrakcyjniejszych gmin Powiatu
Lubelskiego do zainwestowania i osied-
lenia się. Jednym z priorytetowych dzia-
łań jest stała rozbudowa i modernizacja

infrastruktury technicznej. W tym roku z
budżetu gminy na inwestycje przezna-
czano około 25% środków finanso-
wych, planując realizację 11 inwestycji
o łącznej wartości  6 543 880,34 zł.

Wykonano  remont i przebu-
dowę 5 dróg gminnych, o długości
3071 metrów.  Łączna wartości plano-
wanych inwestycji drogowych to  
2 147 585,14 zł. 

W miejscowości Skrzynice
Pierwsze na tzw. "10" przebudowano
drogę (107151L) na odcinku od km
1+250 do 2+083,85 km. Zadanie współ-
finansowane było dzięki otrzymaniu do-
tacji celowej na modernizację drogi
dojazdowej do gruntów rolnych, w ra-
mach Funduszu Ochrony Gruntów Rol-
nych (50 000 zł). Zakres robót
budowlanych obejmował wykonanie od
podstaw drogi gminnej z nawierzchnią
asfaltową o długości 833,85 mb., szer.
4,50 m wraz poboczami tłuczniowymi o
szerokości 0,75 m. Łączna wartość in-
westycji to 455 991,92 zł.

W miejscowościach Jabłonna
Pierwsza i Druga przebudowano dwie
drogi (107160L i 107174L) tzw. "We-
sołą" i „Sklepową”, o łącznej długości
2355 metrów. Zadania o wartości 
948 395,82 zł. realizowano ze środków
własnych gminy. Zakres robót budowla-
nych na drodze „Wesołej’ obejmował
wykonanie na nowo zniszczonej na-
wierzchni asfaltowej na długości 1644m
wraz z poboczami tłuczniowymi oraz
odtworzeniem rowów.

Pozostałe dwie inwestycje dro-
gowe dotyczą miejscowości Tuszów
oraz Piotrków Pierwszy. W Tuszowie
przebudowana zostaje droga na od-
cinku 329,15 metrów, a w Piotrkowie

Pierwszym nowa nawierzchnia asfal-
towa została wykonana na odcinku 
183 metrów. 

Dodatkowo zakupiono kru-
szywo drogowe dolomitowe na utwar-

dzenie dróg gminnych na terenie
poszczególnych sołectw – łącznie 3746
ton. Wartość zamówienia to 175 088,04 zł
(w tym fundusz sołecki 25 099,38 zł). 

W 2015 roku zakończyliśmy
realizację rozpoczętego w 2014 roku
projektu dotyczącego kolektorów sło-
necznych. W ramach projektu zostało
zamontowanych 366 zestawów solar-
nych do podgrzewania ciepłej wody
użytkowej dla 1474 osób w gospodar-
stwach domowych. Projektem zostało

również objętych 5 szkół podstawo-
wych z terenu Gminy Jabłonna. Po-
nadto w budynku użyteczności
publicznej wykorzystywanym na po-
trzeby społeczno-kulturalne w Czernie-
jowie wykonano modernizację
tradycyjnej kotłowni opalanej drewnem
na kotłownię zasilaną biomasą  (mon-
taż kotła na biomasę o mocy grzewczej
25 kW).  Całkowity koszt realizacji
przedsięwzięcia to  3 171 447,65 zł 
z czego dofinansowanie Regionalnego
Programu Operacyjnego wyniosło 
2 489 324,41 zł.  

Dwa zadania inwestycyjne do-
tyczyły termomodernizacji budynków

gminnych: Lecznicy Weterynaryjnej w
miejscowości Jabłonna - Majątek oraz
budynku Domu Nauczyciela w miejsco-
wości Piotrków Pierwszy. Zadania te
otrzymały dofinansowanie z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Lublinie. W ra-
mach zadań zostały wykonane nastę-
pujące prace: docieplenie ścian
zewnętrznych, wykonanie izolacji prze-
ciwwilgociowej i cieplnej ścian piwnic,
wymiana stolarki okiennej, wymiana
drzwi, modernizacja instalacji c.o., wy-
miana pokrycia dachu. Łączna wartość
obu inwestycji to: 279 730,88 zł (Dom
Nauczyciela: 149 892,02zł, Lecznica
Weterynaryjna: 129 838,86 zł).

Jedną z ostatnich in-
westycji tego roku była
budowa 1500mb linii
kablowej oświetlenia
drogowego w miejsco-
wości Tuszów oraz
punktów technicznych-
szaf oświetleniowych.
Wartość inwestycji to
183 943,56 zł. Jedno-
cześnie informujemy, że
oświetlenie zarówno
przy drogach wojewódz-
kich jak i powiatowych

będzie świeciło do 23:30.
We współpracy ze Starostwem

Powiatowym w Lublinie zmodernizo-
wano nawierzchnię drogi powiatowej  w
miejscowości Chmiel-Kolonia na od-
cinku blisko 1000 mb, wartość zadania
to 400 000zł (dotacja udzielona przez
naszą gminę to 200 000 zł). Przeka-
zano również dotację dla Zarządu Dróg
Wojewódzkich na remont chodnika w
Piotrkowie Drugim o wartości 93 800 zł. 

Magdalena Sałek
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Mikołajki Naukowe
z programem 
PROJEKTOR 

- wolontariat studencki
4 grudnia w naszej gminie od-

było się wyjątkowe wydarzenie, Wójt
Gminy Jabłonna, Dyrektorzy wszyst-
kich szkół z terenu Gminy Jabłonna
oraz przedstawiciel Fundacja Rozwoju
Wolontariatu podpisali porozumienie 
o współpracy w ramach programu
PROJEKTOR - wolontariat studencki.

Dzięki temu w szkołach na te-
renie gminy dzieci i młodzież będą
uczestniczyły w zajęciach dodatko-
wych ze studentami z terenu naszej
gminy oraz z lubelskich uczelni. Pro-
gram PROJEKTOR od 10 lat pozwala
na rozwój wiedzy i umiejętności naj-
młodszych dzięki organizacji cieka-
wych zajęć z osobami, które chcą
dzielić się swoją wiedzą. 

Podczas Mikołajków Nauko-
wych zorganizowanych w Zespole
Szkół w Jabłonnie odbyły się pierwsze
zajęcia. Matematyka, chemia, robo-
tyka, fizyka, warsztaty cyrkowe, ani-
macja dla dzieci to czekało w salach
lekcyjnych jako mikołajkowe preznty
od lubelskich wolontariuszy oraz św.
Mikołaja. Dzieci aby zaprezentować
swoje umiejętności zaprezentowały się
w pokazie tańca towarzyskiego. 

Podpisanie porozumienia jest
pierwszym krokiem do rozpoczecia
współpracy oraz szukania nowych,
ciekawych i skutecznych metod nau-
czania, aby móc wspierać dzieci w ich
rozwoju.     

Nasza gmina, która znalazła
się z tym gronie, stała się dzięki temu
przestrzenią, w której przy wsparciu
programu „Projektor” można realizo-
wać ciekawe działania skierowane do
uczniów szkół na tym terenie. Zapra-
szamy do współpracy studentów, któ-
rzy chcieliby podzielić się wiedzą,
doświadczeniem i spróbować swoich
sił w spotkaniu z młodszymi kolegami
w szkołach. 

Dla wolontariuszy „Projektor”
oferuje szkolenia, wsparcie i zwrot
kosztów podróży oraz zakupu materia-
łów. Zapraszamy do odwiedzania
strony www.frw.org.pl, by znaleźć
szczegółowe informacje i do zgłasza-
nia chęci współpracy na adres: 
krzywicka.kasia@gmail.com. 

Katarzyna Krzywicka
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Zasiłek rodzinny
Ośrodek Pomocy Społecznej

w Jabłonnie informuje, że nadal przyj-
muje wnioski na nowy okres zasił-
kowy, który rozpoczął się 1 listopada
2015 r.

Aby otrzymać zasiłek ro-
dzinny oraz związane z nim dodatki
należy spełnić odpowiednie kryterium
dochodowe, które od 1 listopada 2015 r.
zostało podwyższone z 574 zł na 
674 zł  na osobę. Zasiłki przyznawane
są na podstawie dochodów rodzin za
2014 r. pomniejszonych o kwotę skła-

dek na ubezpieczenie społeczne, skła-
dek zdrowotnych i należny podatek.
Oprócz zmiany progu dochodowego
zmieniły się również kwoty przyznawa-
nych zasiłków rodzinnych tj.:
- 89 zł na dziecko w wieku od 0-5 lat,
- 118 zł na dziecko w wieku od 6-18
lat,
- 129 zł na dziecko w wieku od 19-23
lat.

Informujemy także, że zmia-
nie uległy nie tylko dochody i wyso-
kość zasiłków rodzinnych, ale także

zmieniły się kryteria dochodowe oraz
kwoty świadczeń pieniężnych z po-
mocy społecznej. Od 1 października
2015 r. dochód miesięczny netto na
osobę kwalifikującą (oprócz innych
przesłanek) do pomocy wynosi:
- 634 zł dla osoby samotnie gospoda-
rującej
- 514zł dla osoby w rodzinie.

Halina Kosiarczyk
Kierownik GOPS

W związku ze zbliżającym się
okresem zimowym i trudnymi warun-
kami pogodowymi Wójt Gminy Jab-
łonna zwraca się z apelem do
mieszkańców Gminy Jabłonna o zwró-
cenie uwagi na sytuację osób wyma-
gających pomocy, szczególnie
starszych, samotnych, niepełnospraw-
nych i bezdomnych, przebywających
w miejscach zagrażających ich zdro-
wiu i życiu.

Apelujemy do wszystkich

mieszkańców Gminy o wzajemną so-
lidarność i reagowanie na przypadki
zasłabnięć osób samotnych znajdują-
cych się w czasie chłodów na dworze.

Prosimy o informowanie pra-
cowników pomocy społecznej, rów-
nież za pomocą numeru 81 56 100 50
lub najbliższą jednostką policji 997, 
o bezdomnych potrzebujących po-
mocy oraz samotnie mieszkających,
szczególnie osobach starszych, wy-
magających wsparcia.

Na terenie województwa lu-
belskiego działa 20 schronisk i nocle-
gowni. Osoby potrzebujące mogą
również skorzystać z oferty jednej 
z placówek oferujących pomoc do-
raźną, gdzie dostaną ciepły posiłek
czy odzież zimową. Baza placówek
dostępna jest na podstronie Wydziału
Polityki Społecznej LUW w Lublinie
www.lublin.uw.gov.pl
Halina Kosiarczyk
Kierownik GOPS

Apel o pomoc osobom bezdomnym, samotnym i starszym

26 października 2015 r. Wójt
Gminy Jabłonna Magdalena Sałek
wzięła udział w przetargu ustnym na
zakup części nieruchomości w Piotrko-
wie Drugim, których właścicielem była
Poczta Polska. W wyniku postępowa-
nia przetargowego Gmina Jabłonna
stała się jedynym właścicielem budyn-
ków (budynek GCK) i działki w Piotr-
kowie Drugim.

Gmina Jabłonna 
kupiła pomieszczenia

po poczcie w Piotrkowie

Nowe godziny otwarcia
poczty w Jabłonnie

Poczta Polska wychodząc na
przeciw oczekiwaniom mieszkańców
Gminy Jabłonna zmienia godziny
pracy oddziału w Jabłonnie. Od 6 listo-
pada w każdy piątek oddział Poczty
Polskiej w Jabłonnie będzie czynny od
13:00 do 20:00.

Autobus Energetyczny w naszej gminie
Autobus Energetyczny, czyli

mobilne centrum edukacyjno - informa-
cyjne przeciwdziałania zmianom klimatu,
zawitał 16 listopada do naszej gminy.

Dzieci z terenu naszej gminy mogły
zwiedzać autobus i brać udział w lek-
cjach dot. zmian klimatu, oszczędzania
energii.

Głównym celem kampanii jest
zwiększenie świadomości społecznej na
temat przyczyn zachodzenia zmian kli-
matu, działań, jakie można podjąć, aby
im przeciwdziałać oraz zachęcenie do
podejmowania kroków na rzecz przeciw-
działania zmianom klimatu w codzien-
nym życiu i otoczeniu. 

Narzędziem realizacji celu jest mobilne
centrum informacyjno-edukacyjne. Cen-
trum to znajduje się w autobusie miej-
skim, który został wyposażony 

w modele, makiety, tablice prezentujące
najnowocześniejsze rozwiązania w za-
kresie efektywności energetycznej.

Zadaniem autobusu energe-
tycznego jest docieranie z programem
edukacyjnym bezpośrednio do miesz-
kańców gmin i podnoszenie świadomo-
ści ekologicznej w szerokich grupach
społecznych. W zajęciach wzięli udział
uczniowie ze szkół podstawowych i gim-
nazjów z terenu Gminy Jabłonna.
Marcin Pastuszak
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I Forum Przedsiębiorców za nami
Każda firma, aby skutecznie

funkcjonować na rynku, musi dyspo-
nować odpowiednimi środkami finan-
sowymi. Niewiele firm, szczególnie 
z sektora MŚP, posiada wystarczające
zasoby własne, z czego wynika po-
trzeba poszukiwania dodatkowych,
zewnętrznych źródeł finansowania
działalności. Środki ze źródeł ze-
wnętrznych nie tylko umożliwiają
sprawne funkcjonowanie firmy, ale
również pozwalają na realizację
przedsięwzięć inwestycyjnych i rozwo-
jowych, bez których utrzymanie pozy-
cji rynkowej nie jest możliwe. 

W ostatnich latach przedsię-
biorcy uzyskali dostęp do wielu no-
wych instrumentów finansowych, które
obok tradycyjnych kredytów banko-
wych, mogą stanowić ważne źródło
dofinansowania działalności. Celem
zorganizowanego w dniu 25 września
2015 r. I Forum Przedsiębiorców z te-
renu gminy Jabłonna był przegląd tych
instrumentów – omówienie zasad ko-
rzystania oraz możliwości w zakresie
ich pozyskania. 

Do udziału w konferencji w roli
prelegentów zaprosiliśmy osoby, re-
prezentujące najważniejsze regio-
nalne instytucje odpowiedzialne za
dystrybucję środków w ramach po-
szczególnych instrumentów: Urząd
Marszałkowski Województwa Lubel-
skiego, Lubelska Agencja Wspierania
Przedsiębiorczości czy Lokalna Grupa
Działania "Kraina wokół Lublina".
Nasze forum zaszczycił i głos zabrał
Pan Marceli Niezgoda, Podsekretarz
Staniu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Rozwoju, który wskazał, że w nowej
perspektywie finansowej przedsię-
biorcy będą głównym beneficjentem
programów unijnych.

Ponadto podczas konferencji

zostały omówione następujące zagad-
nienia:
- dofinansowanie  działalności gospo-
darczej w nowej perspektywie finanso-
wej Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyj-
nego  Województwa Lubelskiego na
lata 2014-2020,
- środki pomocowe dla przedsiębior-
ców w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich  na lata 2014-2020
oraz wsparcie rozwoju przedsiębior-
czości przez Lokalną Grupę Działania
„Kraina Wokół Lublina”,
- możliwości pomocy dla przedsiębior-
ców w ramach projektu INNO-BRO-
KER realizowanego przez Lubelski

Park Naukowo-Technologiczny S.A.,
- wsparcie oferowane przedsiębior-
com przez Centrum Obsługi Inwesto-
rów i Eksporterów  działające przy
Urzędzie Marszałkowskim Wojewódz-

twa Lubelskiego,
- plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla
gminy Jabłonna – implikacje rozwo-
jowe gminy.

Forum spotkało się z dużym
zainteresowaniem ze strony przedsię-
biorców, dla których była to również
świetna  okazja  do wymiany poglą-
dów i doświadczeń.

Zapoczątkowane w tym roku
Forum będzie kontynuowane w kolej-
nych latach, a tematyka spotkań bę-
dzie odpowiedzią  na potrzeby 
i oczekiwania lokalnych przedsiębior-
ców.

Agnieszka Wójtowicz

Dworskie kolędowanie po raz drugi 
Dzieci, młodzież i dorosłych

zapraszamy do udziału w drugiej edy-
cji konkursu kolęd i pastorałek, który
organizuje Dworek Jabłonna u Braci
Mazur we współpracy z Gminą Jab-
łonna. Wydarzenie odbędzie się 10
stycznia 2016 roku, zaś zgłoszenia
uczestników przyjmujemy do 4 stycz-
nia. Szczegółowe informacje, regula-
min oraz kartę zgłoszeń można
znaleźć na stronach internetowych
Dworku, Gminy oraz Gminnego Cen-
trum Kultury.

Organizatorzy przewidują na-
grody rzeczowe i finansowe przyzna-
wane w kategoriach: zespoły, dzieci

(szkoła podstawowa), młodzież (gim-
nazjum), dorośli (kategoria open). 

Wydarzeniem towarzyszącym
„Dworskiemu kolędowaniu” będzie 24.
finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, podczas którego odbędzie
się szereg wydarzeń – koncerty, licy-
tacje, pokazy, z których dochód prze-
znaczony zostanie na zakup urządzeń
medycznych dla oddziałów pediatrycz-
nych oraz dla zapewnienia godnej
opieki medycznej seniorów.

Zapraszamy do odwiedzenia
Dworku Jabłonna u Braci Mazur w nie-
dzielę 10 stycznia! 

Katarzyna Krzywicka
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Dzięki wsparciu finansowemu
w ramach programu „Edukacja ekolo-
giczna” współfinansowanemu przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
Urząd Gminy Jabłonna zorganizował
pierwszą edycję Olimpiady Ekologicz-
nej. Do udziału w Gminnej Olimpiadzie
Ekologicznej zaproszeni zostali
uczniowie wszystkich szkół z terenu
gminy Jabłonna - uczniowie gimnaz-
jum oraz szkół podstawowych z klas
IV-VI.

Konkurs przebiegał w dwóch
etapach. Etap pierwszy, eliminacje
szkolne, odbył się dnia 6 października
2015 r. i wzięło w nim udział 67
uczniów ze szkół podstawowych oraz
23 uczniów ze szkół gimnazjalnych.
Uczniowie pisali test wiedzy z zakresu

ekologii i ochrony środowiska. Poziom
eliminacji szkolnych był wysoki, 
a uczniowie wykazali się bardzo dużą
wiedzą z zakresu ekologii.  Do finału
konkursu zakwalifikowało się po 5 naj-
lepszych uczniów z każdej ze szkół.

W etapie gminnym 8 paź-
dziernika 35 uczniów rozwiązywało
test wiedzy z zakresu biologii, chemii,
geografii oraz ekologii. Z związku 
z wyrównanym poziomem i taką samą
liczbą zdobytych punktów, wśród naj-
lepszych uczniów przeprowadzona

została dogrywka, która pozwoliła wy-
łonić  zwycięzców.
Ostatecznie laureatami konkursu zostali:
w kategorii klas IV-VI szkoły podstawowej:
1. Daniel Salasa – Szkoła Podstawowa
w Jabłonnie,
2. Jakub Sulowski – Szkoła Podsta-

wowa w Piotrkowie,
3. Michał Welman - Szkoła Podstawowa
w Jabłonnie,
w kategorii klas I-III szkół  gimnazjalnych:
1. Dominika Grzegorczyk – Gimnaz-
jum Publiczne w Piotrkowie,
2. Aleksandra Gąbka - Gimnazjum
Publiczne w Piotrkowie,
3. Małgorzata Winiarczyk –Gimnazjum
Publiczne w Jabłonnie.

Na zakończenie finału Olim-
piady Pani Wójt Magdalena Salek do-
konała wręczenia dyplomów i nagród
rzeczowych laureatom konkursu. 

Oprócz nagród rzeczowych,
finaliści Olimpiady pojechali do Pole-
skiego Parku Narodowego. Uczniowie
zwiedzali ścieżki przyrodnicze - prze-
chodząc trasę ok. 6 km, prezentujące
głównie ekosystemy torfowiskowe
Parku, ścieżkę mającą charakter orni-
tologiczny. Ścieżki posiadają swoją in-
frastrukturę edukacyjno-turystyczną 
w postaci tablic edukacyjnych opisują-
cych poszczególne przystanki na tra-
sie, zadaszenia, kładki przez
torfowiska, pomosty i wieże widokowe.
Kolejnym punktem na trasie był Ośro-
dek Ochrony Żółwia Błotnego. 
W Ośrodku tym w okresie od połowy
września do końca maja przebywają
małe żółwie błotne. Jest to jedno 
z działań służb Parku zmierzające do
poprawy stanu populacji żółwia błot-
nego. 

Agnieszka Wójtowicz

Finał I Gminnej Olimpiady Ekologicznej

Gimnazjaliści świętowali niepodległość!

11 listopada 1918 roku to
jedna z najważniejszych dat w historii
Polski. Dzień ten przypomina o dąże-
niu kilku pokoleń Polaków do odzys-
kania, utraconej na skutek zaborów
niepodległości i odzyskaniu jej po 123
latach niewoli. Dzień ten celebrowali

również gimnazjaliści z Gimnazjum
Publicznego w Jabłonnie.

Z tej okazji  10 listopada 2015 r.
uczniowie  Gimnazjum Publicznego w
Jabłonnie pod kierunkiem nauczycieli:
Urszuli Paździor i Danuty Wadowskiej,
przygotowali akademię upamiętniającą
97 rocznicę odzyskania niepodległości
przez Polskę. 

Uroczystość rozpoczęła się
odśpiewaniem hymnu narodowego,
następnie uczniowie przedstawili pro-
gram poetycko-muzyczny ukazujący
wydarzenia z przeszłości Polski, dzięki
którym nasza Ojczyzna odzyskała
upragnioną wolność. Dużym zaintere-
sowaniem cieszyły się m.in. pieśni:
„Rota”, „Pierwsza brygada”, „Piechota”
w wykonaniu chóru szkolnego oraz

„Ostatni list”, którą zaśpiewał Marcin
Pietrzak. Nasi uczniowie  wspaniale
recytowali wiersze. Podczas całej uro-
czystości panowała wyjątkowa atmo-
sfera. Wszyscy występujący na znak
szacunku ubrani byli w tym dniu w uro-
czyste stroje galowe.

Ta niecodzienna lekcja historii
pomogła docenić odwagę i poświęce-
nie naszych przodków w walce o nie-
podległość, a przede wszystkim
przypomniała uczniom, że należy pie-
lęgnować nasze tradycje poprzez
śpiewanie hymnu narodowego, pieśni
patriotycznych, wywieszanie flag pań-
stwowych i czynne uczestnictwo 
w akademiach poświęconych ważnym
wydarzeniom. 
Urszula Paździor
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Kartka świąteczna Gminy Jabłonna wybrana
Pod koniec listopada miał

miejsce finał konkursu na projekt bo-
żonarodzeniowej kartki pocztowej.
Konkurs bardzo prestiżowy, ponieważ
zwycięska pocztówka, stała się ofi-
cjalną kartką świąteczna Wójta Gminy
Jabłonna. 

Wybór nie należał do najła-
twiejszych, ponieważ do konkursu
zgłosiło się 173 uczestników, a każdy
z  projektów, był równie piękny i za-
chwycający.  Ogromną dozą fantazji 

i wyobraźni wykazali się uczestnicy
konkursu tworząc swoje autorskie pro-
jekty.

Decyzją Pani Wójt w I Gmin-
nym Konkursie na projekt bożonaro-
dzeniowej kartki świątecznej
zwyciężyły: Maja Nowak - uczennica
klasy IIA Zespołu Szkół w Piotrkowie
oraz Małgorzata Winiarczyk - klasa
IIIA Gimnazjum Publicznego w Jabłon-
nie.

Wyróżnienia otrzymali: Wero-
nika Skrobas (Zespół Szkół w Piotrko-
wie), Agata Jones (Zespół Szkół w
Jabłonnie), Natalia Dudziak (Gimnaz-
jum Publiczne w Jabłonnie), Natalia
Piotrowska (Gimnazjum Publiczne w
Jabłonnie), Małgorzata Klimek (Gim-
nazjum Publiczne w Piotrkowie), Do-
rota Pawlak (Gimnazjum Publiczne w
Piotrkowie), Julka Jones (Zespół Szkół
w Jabłonnie), Anna Salasa (Zespół
Szkół w Jabłonnie), Aleksandra Łu-
kaszczyk (Zespół Szkół w Jabłonnie),
Roksana Wójcik (Szkoła Podstawowa
w Skrzynicach) oraz Antonina Kubić
(Zespół Szkół w Jabłonnie).

Na zakończenie chcielibyśmy
serdecznie podziękować wszystkim

uczestnikom za chęć wzięcia udziału
w konkursie i ogrom nadesłanych
prac. Wystawa pokonkursowa odbę-
dzie się w połowie stycznia, podczas
Dworskiego Kolędowania w Restaura-

cji Braci Mazur. To wtedy również zo-
staną oficjalnie wręczone nagrody 
i wyróżnienia dla uczestników kon-
kursu.
Serdecznie zapraszamy!
Wioleta Skiba - GCK Jabłonna

Czytam sobie w bibliotece
Gminna Biblioteka Publiczna

w Jabłonnie wraz ze swoimi filiami
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji
„Czytam sobie w bibliotece”, której
celem była promocja czytelnictwa
wśród dzieci w wieku od 5 do 8 lat. 

W Szkole Podstawowej 
w Skrzynicach zorganizowane zostało
spotkanie z Gabrysią i Szarką – boha-
terami książki Ewy Nowak pt. „Szarka
i wilki”. Spotkanie poprowadzone zos-
tało przez bibliotekarkę, która aby
wprowadzić dzieci w tematykę książki,
rozmawiała z nimi o lesie, o jego
mieszkańcach i o tym jak należy się 
w nim zachować. Dzieci starały się na-
śladować odgłosy lasu i wymieniać
zwierzęta w nim mieszkające. Dzieci
wcieliły się w tropicieli zwierząt. Ich za-
daniem było dopasowanie tropów do
zwierząt mieszkających w lesie.

Oczywiście nie zabrakło
wspólnego czytania książki o przygo-
dach małego wilczka i jego rodziny.
Dzieci nie tylko w ogromnym skupie-
niu słuchały książki, ale czynnie włą-
czyły się do jej czytania. Po

przeczytaniu bajki przystąpiły do kolo-
rowania obrazka przedstawiającego
bohaterki książki.

Podobne zajęcia odbyły się 
w Bibliotece w Chmielu i Piotrkowie.
Zajęcia w tych bibliotekach inspiro-
wane były książką Rafała Witka pt.
„Maja na tropie jaja”.

Dzięki udziałowi w projekcie
„Czytam sobie w bibliotece” bibliote-

karki zdobyły nowe umiejętności i wie-
dzę do prowadzenia zajęć animacyj-
nych wokół literatury. Biblioteki

natomiast otrzymały z wydawnictwa
Egmont komplet książek z serii „Czy-
tam sobie w bibliotece” oraz materiały
i filmy instruktażowe do przeprowa-
dzenia zajęć.

Marta Mamcarz- Ruchlicka
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Pani Elżbieta Migasiuk – Dy-
rektor Zespołu Szkół w Jabłonnie, po
18 latach pełnienia tej funkcji, przeszła
na zasłużoną emeryturę. Rozpoczy-
nała pracę w Zbiorczej Szkole Podsta-
wowej w Jabłonnie w roku szkolnym
1977/1978 jako nauczyciel geografii.
Od roku szkolnego 1996/1997 podjęła
kolejne życiowe wyzwanie obejmując
stanowisko Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej w Jabłonnie. Wieloletnie zaan-
gażowanie w życie szkoły 
i doświadczenie na stanowisku kie-
rowniczym, sprawiły, iż zdecydowała
się kandydować na stanowisko Dyrek-
tora Zespołu Szkół w Jabłonnie, funk-
cję tę pełniła od 1 września 2012 r.

Ilość działań, które zostały
zrealizowane pod jej kierunkiem jest
ogromna. Wystarczy wspomnieć pro-
jekty unijne, nadanie szkole sztan-
daru, wsparcie i objęcie opieką
zespołu ludowego „Jabłoneczki”, sys-
tematyczne powiększanie bazy szkoły
poprzez zakup pomocy dydaktycz-
nych, wyposażanie i remonty. Wszyst-

kie te działania znacznie poprawiły wi-
zerunek naszej placówki. Pani Dyrek-
tor Migasiuk wykazała się też
zdolnościami menadżerskimi pozys-
kując licznych sponsorów, którzy
wspierali jej inicjatywy. Zawsze była
otwarta na współpracę z innymi pla-
cówkami. Przykładała ogromną uwagę
do rzetelnego wychowywania i kształ-
cenia młodego pokolenia. Pod jej kie-
runkiem uczniowie, z dużymi
sukcesami, uczestniczyli w różnych
konkursach na szczeblu gminy, po-
wiatu i województwa. 

W natłoku pracy zawsze
miała czas dla innych. Na jej uśmiech
i pomocną dłoń każdy mógł liczyć –
zarówno uczniowie, jak i pracownicy.
Współpracę z Panią Dyrektor cenili
sobie również rodzice, gdyż zawsze
była otwarta, pogodna i miła. Doceniali
to, jak wiele serca i czasu poświęcała
ich dzieciom. Pracę dodatkową zwią-
zaną z dokumentacją szkolną Pani
Dyrektor odkładała na późne godziny
popołudniowe lub nocne. Rano zaś

wchodziła do szkoły zawsze radosna 
i uśmiechnięta. 

Pani Elżbieta Migasiuk była 
i jest nauczycielką. Lekcje geografii 
i przyrody zawsze będą kojarzyły się 
z jej osobą. Wielu jej uczniów jest już
dorosłymi ludźmi. Przyprowadzając
swoje pociechy do szkoły zawsze
znajdują czas, by powspominać
dawne, dobre chwile z udziałem Pani
Dyrektor, która wyznawała zasadę, że
szkoła zawsze powinna być otwarta
dla społeczności lokalnej. 

Marek Grechuta wyśpiewał
słowa „ważne są tylko te dni, których
jeszcze nie znamy, ważnych jest kilka
tych chwil, tych, na które czekamy”.
Życzmy więc Pani Dyrektor Elżbiecie
Migasiuk, by ten nowy okres w jej
życiu przyniósł wiele miłych i cieka-
wych chwil. Niech każdy następny
dzień będzie okazją do odkrywania
nowych uroków życia. 

Pracownicy oraz SpołecznośćUczniowska
Zespołu Szkół w Jabłonnie

Wdzięczność jest pamięcią serca…

Matematyka nie jest straszna
Pod koniec października

uczniów klasy II i III Szkoły Podstawo-
wej w Czerniejowie odwiedzili wolon-
tariusze ze  studenckiego projektu
„Projektor – wolontariat studencki”.
Studenci przeprowadzili  zajęcia „Ma-
tematyka nie jest straszna”.

Celem warsztatów było po-
szerzenie wiedzy z matematyki po-
przez pokazanie, że „Królowa Nauk”
pomimo tego, że przez większość
uczniów uważana jest jako nudna 
i trudna, może być fascynująca i łatwa,
a jej nauka przyjemna. Poza dziele-
niem się z uczniami swoją wiedzą 

i pasją, studenci – wolontariusze prze-
kazali pozytywne wzorce i własnym
przykładem zachęcali uczniów do
nauki przedmiotów ścisłych. 

Z całą pewnością te cele zos-
tały zrealizowane w stu procentach.
Dzieciom te zajęcia bardzo się podo-
bały, a w szczególności: gra w bingo,
zagadki z wykorzystaniem  patyczków
do liczenia, tangram, rysowanie figur
za pomocą spirografów, zagadki i za-
bawy logiczne. Z niecierpliwością cze-
kamy na następne spotkania 
z wolontariuszami w ramach projektu
„Projektor – wolontariat studencki”.

Agata Grzesiak
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Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej w Tuszowie
Wyjątkowe spotkanie dla ab-

solwentów, uczniów, byłych i obec-
nych pracowników oraz nauczycieli -
czas wspomnień i powrotu w szkolne
mury miało miejsce 4 października
2015 r. w Szkole Podstawowej w Tu-
szowie.

Uroczyste obchody rozpo-

częły się mszą świętą w intencji
szkoły, koncelebrowaną przez ks. Sta-
nisława Górę – proboszcza parafii By-
chawka, ks. Edwarda Kozakiewicza,
oraz byłych proboszczów ks. Stani-
sława Gajdę oraz ks. Waldemara
Żyszkiewicza. Pod koniec jubileuszo-
wego nabożeństwa została poświę-
cona tablica pamiątkowa ufundowana
przez Grono Pedagogiczne. 

Następnie głos zabrała Pani
Dyrektor Agnieszka Nawłatyna witając
serdecznie wszystkich przybyłych na
tę uroczystość gości, podkreśliła że tu-
szowska szkoła nigdy nie była jedynie
instytucją. Mimo, iż na przestrzeni lat
zmieniała swoje oblicze, poprzez
naukę w domach wiejskich, dworku
Rohlandów czy obecnym budynku, w
istocie pozostała taka sama. Jest nie
tylko ważną i nieodzowną częścią lo-
kalnej rzeczywistości, ale też zwartą
społecznością stworzoną przez poko-
lenia uczniów i ich rodziców, nauczy-
cieli i pracowników, którzy oddali jej
swoje umiejętności, entuzjazm i serce.

Obchody Jubileuszu 100 –
lecia szkoły zaszczycili swoją obecno-
ścią znamienici goście: poseł do Par-
lamentu Europejskiego – Krzysztof
Hetman, poseł na Sejm RP – Jan Ło-
pata, w imieniu Pana Kuratora
Oświaty w Lublinie - dyrektor wydz.
nadzoru pedagogicznego Alicja Ci-

szek – Roskal, Wójt Gminy Jabłonna
– Pani Magdalena Sałek, radni z trenu
gminy i powiatu, dyrektorzy szkół z te-
renu Gminy Jabłonna oraz z sąsied-
nich miejscowości, byli i obecni
nauczyciele i pracownicy. Licznie przy-
byli również mieszkańcy Tuszowa 
i okolicy, rodzice i absolwenci.

Zaproszeni goście wygłosili
okolicznościowe przemówienia i prze-
kazali na ręce Pani Dyrektor listy gra-
tulacyjne z wyrazami najwyższego
uznania i wdzięczności, albumy i pa-
miątki. 

Dalszą część spotkania
uświetnili uczniowie pięknym wystę-

pem artystycznym, zapraszając zgro-
madzonych gości na wycieczkę
szlakiem historii naszej szkoły. Na tak
doniosłej uroczystości nie mogło za-
braknąć popisów tanecznych koła ta-
necznego, do którego tym razem
dołączyły również absolwentki. 

Część artystyczna została za-
kończona występem Pań z Koła Gos-
podyń Wiejskich. Podsumowując
cześć oficjalną obchodów Jubileuszu

100 – lecia szkoły Pani Agnieszka Na-
włatyna podziękowała przybyłym go-
ściom za wszelkie ciepłe słowa,
życzenia i gratulacje. W imieniu swoim
i całej społeczności szkolnej wyraziła
wdzięczność wobec osób, które swoją
pracą, postawą i zaangażowaniem
przyczyniły się do prawidłowego roz-
woju i funkcjonowania placówki. Na
ręce byłych dyrektorów, nauczycieli 
i pracowników oraz osób i organizacji
wspomagających pracę szkoły wrę-
czyła okolicznościowe statuetki i po-
dziękowania. 

Jednak zakończenie części
oficjalnej nie było końcem imprezy. Or-
ganizatorzy przygotowali na ten dzień
mnóstwo atrakcji zarówno dla naj-
młodszych, jak i tych trochę starszych.
W szkole mogli obejrzeć okoliczno-
ściowe wystawy pamiątkowych zdjęć
i kronik szkolnych. Na zewnątrz  cze-
kały:  dmuchańce, malowanie twarzy 
i loteria fantowa, stoiska przygoto-
wane przez rodziców i sponsorów.
Piękna pogoda sprzyjała spotkaniom i
rozmowom a zespół muzyczny zachę-
cał do wspólnej zabawy. Atrakcją wie-
czoru był fireshow w wykonaniu
naszej absolwentki – Beaty Baran
oraz show „Watermag” - magia wody,
światła i muzyki.

Był to czas refleksji, zadumy,

ale też żartów i wesołego powrotu my-
ślami do szkolnych czasów. W kronice
szkoły pojawiły się wzruszające wpisy
i podziękowania od przybyłych gości.
Mamy nadzieję, że ta wspaniała uro-
czystość na długo pozostanie w pa-
mięci i będzie przywoływać miłe
wspomnienia.
Grażyna Zdybel
Marta Mamcarz-Ruchlicka
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Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej w Piotrkowie
22 listopada 2015 r. w Ze-

spole Szkół w Piotrkowie odbyła się
uroczystość 50-lecia szkoły w gmachu
wybudowanym w ramach akcji „Tysiąc
Szkół na Tysiąclecie Państwa Pol-
skiego”. Była to niepowtarzalna okazja

do przypomnienia historii i tradycji
szkoły, podsumowania pracy i osiąg-
nięć, ale również czas spotkań absol-
wentów, nauczycieli, pracowników.

Historia szkolnictwa w Piotr-
kowie sięga okresu międzywojennego.
Zajęcia szkolne rozpoczęły się w 1922
roku w pomieszczeniach wynajętych 
u rolników oraz w starym podworskim
budynku. W roku 1965 zakończono
budowę gmachu szkolnego, rok
szkolny 1965/66 rozpoczęto w nowo-
czesnej szkole z pełną obsadą nau-
czycielską.

Uroczystość rozpoczęła się
Mszą św. w kościele parafialnym 
p.w.  Chrystusa Dobrego Pasterza,
którą celebrował proboszcz parafii 
Ks. Marek Chodorowski wraz 
z Ks. Ryszardem Szuranem. Następ-
nie zaproszeni goście, nauczyciele,
uczniowie i rodzice zgromadzili się sali
gimnastycznej Zespołu Szkół w Piotr-
kowie. Uroczystość rozpoczęła dyrek-
tor Zenobia Wołowik, natomiast
Elżbieta Haraś – wicedyrektor szkoły,
przedstawiła krótką historię placówki. 

Serdeczne życzenia i podzię-
kowania za dotychczasową pracę
Nauczycieli i Wychowawców  złożyli 
w imieniu Pani Wójt Magdaleny Sałek
- Zastępca Wójta Gminy Jabłonna
Marcin Pastuszak, Aleksandra Sępoch

– dyrektor Wydziału Wspierania Roz-
woju Edukacji w Kuratorium Oświaty
w Lublinie, przewodniczący Rady
Gminy Jabłonna - Roman Dąbek, Ko-
mendant Gminny Ochotniczej Straży
Pożarnej w Jabłonnie –Bolesław Skal-

ski. Przemówienia okolicznościowe
wygłosili również Bolesław Marzec –
dyrektor szkoły w latach 1959-1991,
1997-2000, obecnie Prezes Oddziału
Związku Nauczycielstwa Polskiego
oraz Tadeusz Podsiadły – absolwent
szkoły, obecnie radny Rady Gminy
Jabłonna. Życzenia złożyli również dy-
rektorzy szkół z terenu Gminy Jab-
łonna oraz dyrektor Zespołu
Administracyjnego Szkół w Jabłonnie
Ewa Maj. 

Część artystyczną otworzył
utwór autorstwa pana Grzegorza Du-
dziaka „Szkolne wspomnienia” w wy-
konaniu chóru szkolnego.
Przedstawiciele Samorządu Uczniow-
skiego przekazali szanownej jubilatce
okolicznościowe życzenia i złożyli na
ręce pani dyrektor ogromną laurkę. 

Grupy przedszkolne „Skrza-
tów” i „Krasnali”  zatańczyły i zaśpie-
wały przygotowane wraz 
z wychowawczyniami - paniami Jo-
anną  Ostrowska, Lidią Paździor 
i Beatą Maj - tańce i piosenki dzie-
cięce. Po występie przedszkolaków
baśniowy klimat utrzymała piosenka 
„Laleczka z saskiej porcelany” w wy-
konaniu uczennic z edukacji wczes-
noszkolnej. Piosence towarzyszył
taniec baletowy uczennic klasy 1 i 3,
w choreografii pani Doroty Kasprzak 

i pani Małgorzaty Janusz. 
Przy dźwiękach piosenki

„Cyrk wita was”  wykonanej przez chór
szkolny, popisywali się swoimi umie-
jętnościami cyrkowymi uczniowie klas
czwartych – żonglerką talerzami 

i chusteczkami, balansowaniem na
piłce. Uczniowie zostali przygotowani
przez panią Renatę Babicz, Katarzynę
Wierzchoń i rodziców. Uczennice
klasy 6 pochwaliły się projektem w za-
kresie gimnastyki artystycznej pt. „Od
motoryki do sztuki” realizowanym pod
kierunkiem pani Katarzyny Wierzchoń. 

Piosenka „O smoku wawel-
skim” była wprowadzeniem do spek-
taklu teatralnego szkolnej grupy
teatralnej uczniów klas 4 i 5, łączącym
teatr żywego planu z teatrem lalki.
„Teatrzyk Pietruszka” wystawił utwór
Wandy Chotomskiej „Legenda 
o smoku wawelskim” w reżyserii pani
Renaty Babicz i pani Anny Glińskiej,
w scenografii – pani Anny Glińskiej 
i aranżacji muzycznej pana Grzegorza
Dudziaka. 
o spektaklu teatralnym na scenę wkro-
czyli harcerze ze szkoły podstawowej
i gimnazjum. Drużyna harcerska „Włó-
czykije”, prowadzona przez panią Wio-
lettę Woźnicę i panią Marię Kępkę 
z właściwą sobie werwą odśpiewała
najpopularniejsze piosenki harcerskie
jak Szara lilijka czy Krajka. Wśród wy-
konawców nie zabrakło miejsca rów-
nież dla absolwentów.

/ciąg dalszy artykułu na następnej
stronie/
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/Dokończenie artykułu ze strony 12/
Usłyszeliśmy wzru-

szające wykonanie Małgorzaty Klimek
absolwentki 2013 r. utworu „Przeżyłam
z wami tyle” lat oraz pani Anny  Skow-
ronek w duecie z panem Robertem
Grzegorczykiem „Dumki na dwa
serca”. 

Z okazji jubileuszu 50-lecia
odbyły się dwa konkursy dla uczniów
klas 1-3 i klas 4-6: literacki – na naj-
piękniejszy utwór o naszej szkole,
przygotowany przez panią Agnieszkę
Marzec i plastyczny – pt. „Moja szkoła
za 50 lat”, przygotowany przez panią
Annę Glińską. Nagrody w obu konkur-
sach ufundowała pani wójt Magdalena
Sałek. 

Wręczenie nagród i krótka

prezentacja o szkole zakończyły ob-
chody uroczystości w sali gimnastycz-
nej. Nie był to jednak koniec
świątecznego dnia. Na korytarzach
szkolnych zaproszeni goście mogli
obejrzeć wystawę zdjęć oraz kronik
szkolnych od roku 1965 do 2015. Roz-
prowadzana była monografia szkoły
przygotowana przez zespół redak-
cyjny – panie  Agnieszkę Marzec, Ali-
cję Dyzmę i Marię Kłodnicką. 

Uroczystość nie uzyskałaby
tak świetnej oprawy artystycznej i or-
ganizacyjnej bez ogromnego zaanga-
żowania rodziców we wszystkie
działania związane z jubileuszem oraz
dzięki hojności sponsorów.

Anna Glińska

Śniadanie daje moc uczniom 
z Czerniejowa i Tuszowa

Śniadanie to najważniejszy
posiłek, który daje energię na cały
dzień. Powinien składać się ze zdro-
wej żywności: owoców, warzyw, ciem-
nego pieczywa, chudej wędliny,
nabiału. Dzięki niemu nasze dzieci
mają energię do nauki, lepiej koncen-
trują się podczas lekcji i mają siłę do
zabawy. To najlepszy start w nowy
dzień!

By utrwalać nawyki dobrego 
i zdrowego odżywiania uczniowie klas
młodszych Szkoły Podstawowej 
w Czerniejowie oraz Szkoły Podsta-
wowej w Tuszowie przyłączyli się do
ogólnopolskiego programu Śniadanie
Daje Moc i wzięli udział w akcji Dzień
Zdrowego Śniadania. Celami akcji są:
zwiększenie świadomości na temat
zdrowego odżywiania i rola śniadania
w diecie dziecka oraz przyczynienie

się do obniżenia poziomu niedożywie-
nia dzieci w Polsce.

Tego dnia uczniowie klas
młodszych przygotowali zdrowe śnia-
danie, którym poczęstowali starszych
kolegów oraz nauczycieli. Dzieci miały
możliwość poznania zasad zdrowego
odżywiania. 

Chcemy, aby do programu
włączyli się również rodzice i dbali 
o to, by ich dzieci zawsze przed wyj-
ściem z domu zjadły coś pożywnego,
a do szkoły przygotowali dzieciom ko-
lorowe i zdrowe, drugie śniadanie,
dzięki czemu  będą pełne energii.

Renata Chmielewska-Puchała
Edyta Kopyść

Czwartek – dniem
głośnego czytania

Przez cały rok w Zespole Szkół
w Piotrkowie, cotygodniowo odbywają
się zajęcia, na których lektorzy (nauczy-
ciele, rodzice, starsi uczniowie) czytają
dzieciom z klas młodszych ulubione
bajki, baśnie, legendy. Mali uczniowie

bardzo chętnie uczestniczą w tym po-
zalekcyjnym przedsięwzięciu. 

Efektem spotkań są prace pla-
styczne zdobiące ściany biblioteki.
Także dzieci wypowiadają się na temat
książek, opowiadają losy bohaterów,
biorą udział w konkursach. Zajęcia
wpływają na rozwój wyobraźni malu-
chów, wzbogacają ich wiedzę, a przede
wszystkim przyczyniają się do zacieś-
nienia więzi międzypokoleniowej –
wszyscy uczymy się wzajemnie.

Maria Kłodnicka

22 maja 2016 r. Szkoła Pod-
stawowa w Czerniejowie będzie ob-
chodzić jubileusz 100-lecia swojego
istnienia. W związku z tym podjęliśmy
różnorodne działania, które mają
uświetnić ten jubileusz. Jednym z nich
jest konkurs na elektroniczne logo
szkoły. Skierowany jest do uczniów,
rodziców oraz absolwentów. Prag-
niemy, by lego naszej szkoły było ory-
ginalne, nowoczesne, innowacyjne.
Projekt powinien być na tyle uniwer-

salny, aby można go było wykorzystać
w różnego typu materiałach informa-
cyjno-promocyjnych, powinien speł-
niać rolę marketingową i informacyjną. 

Konkurs trwa od 1 grudnia
2015 r. do 31 stycznia 2016 r. Z re-
gulaminem konkursu można zapo-
znać się na stronie internetowej szkoły
spczerniejow.edupage.org.

Serdecznie zachęcamy do
udziału w konkursie.

Maria Zarzecka

Konkurs na logo 
Szkoły Podstawowej w Czerniejowie
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Dzieci mówią po angielsku z AISEC
Żyjemy w świecie zróżnicowa-

nym, ale pięknym właśnie dzięki swej
różnorodności. Odmienność spoty-
kamy dziś na każdym kroku. Nasze
dzieci mają z nią do czynienia o wiele

częściej niż my, kiedy byliśmy mali.
Początkowo jej nie dostrzegają, póź-
niej często piętnują, a czasem stają
się nieśmiałe z powodu własnej od-
mienności. Lekcja tolerancji przydaje
się zatem na każdym kroku.

Tolerancja to nie tylko otwar-
tość na to co inne, ale również umie-
jętność szanowania tych odmienności.
Dziecko musi się przekonać, że „inny”
nie znaczy „gorszy”. Ludzie różniący
się od nas nie mogą być z tego po-
wodu pozbawieni prawa do zachowań
zgodnych ze swoimi przekonaniami,
oczywiście pod warunkiem, że nie
krzywdzą w ten sposób innych. Tole-
rancja bowiem tyczy się samych ludzi,
a nie ich zachowań. Szacunek należy
się każdemu, bez względu na wiek,
płeć, kolor skóry czy stopień sprawno-
ści fizycznej.

Wspaniałą lekcję tolerancji 
i otwartości na to, co inne, odmienne 
i odległe miały szansę odbyć dzieci ze
wszystkich szkół z terenu Gminy Jab-
łonna, dzięki zorganizowanym we
współpracy z AIESEC (globalną orga-
nizacją studencką prowadzoną przez
młodych ludzi realizującą praktyki 
i wolontariaty aż w 126 krajach) 
w dniach 14-25 września 2015 roku
warsztatom multikulturowym z cudzo-
ziemcami. Projekt doszedł do skutku
dzięki życzliwej pomocy i wsparciu
Wójt Gminy Jabłonna Magdaleny
Sałek. 

Szkoły odwiedzili i poprowa-
dzili cykl zajęć dla uczniów goście 
z Brazylii, Rumunii, Meksyku, Albanii 
i Rosji. Zajęcia warsztatowe odbywały

się w języku angielskim. Brazylijczyk
Leo, Rumunka Bianka, Meksykanin
Erick, Albanka Edu i Rosjanka Alina
zaprezentowali naszym dzieciom
swoje kraje, ich tradycje oraz kulturę.

Uczniowie po raz pierwszy mieli moż-
liwość spotkania ludzi pochodzących
z różnych krajów świata, mówiących
na co dzień różnymi językami, o od-
miennej tradycji, kulturze, religii oraz
różniących się kolorem skóry. Nie
przeszkodziło to jednak w poznawaniu
krajów ojczystych naszych gości, po-
dziwianiu odmiennych zwyczajów 
i obyczajów oraz wspólnej zabawie

przy muzyce.
Dzięki nowoczesnym meto-

dom i formom pracy i użyciu najno-
wszej technologii informacyjno-
komunikacyjnej  dzieci zobaczyły jak
piękna jest malutka Albania, w której
są i góry i morze oraz życzliwi i otwarci
ludzie pielęgnujący swoją kulturę 
i dumni z własnej przeszłości. Rumu-
nia okazała się być urokliwym, pełnym
zapierających dech w piersi krajob-
razów krajem, gdzie istnieją kolorowe,
malowane nagrobki na cmentarzach.
Meksyk zafascynował uczniów pięk-
nem starożytnych indiańskich zabyt-
ków oraz nowoczesnością wielkich

metropolii i fantastycznym podwod-
nym muzeum. Brazylia oczarowała
dziewiczą dziką przyrodą, tańcami 
i piłką nożną. Dzieciom ogromnie po-
dobały się żywiołowe rosyjskie tańce
ludowe, które prezentowała Alina.
Nasi goście zaprezentowali dzieciom
albański Taniec pingwina, rumuńską
Horę, brazylijską Sambę i meksykań-
ską grę Loteria.

Pod okiem prowadzących
warsztaty cudzoziemców i nauczycieli
uczniowie malowali i wycinali rysunki,
kolorowali flagi państw, wykonywali
maski Luchaderos, ćwiczyli capoeirę 
i doskonale się przy tym bawili. Dzięki
warsztatom multikulturowym dzieci
zdobyły cenną wiedzę na temat róż-
nych zakątków świata, poznały cieka-
wych ludzi, nauczyły się dostrzegać
wartość różnorodnych kultur i tradycji.
Ponadto, co ma ogromne znaczenie,
doświadczyły, że w obecnym świecie
znacznie swobodniej czują się ludzie,
którzy znają języki obce. Miejmy na-
dzieję, że zmotywowani do nauki ję-
zyka angielskiego uczniowie szybko
poczynią postępy w nauce.

16 października o godzinie

16.00 na zakończenie projektu multi-
kulturowego odbyła się uroczysta gala
w Wyższej Szkole Ekonomii i Admini-
stracji przy ulicy Mełgiewskiej w Lubli-
nie. Naszą gminę reprezentowali Pani.
Wójt Magdalena Sałek, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Skrzynicach
Alicja Kur i nauczyciel języka angiel-
skiego Ewa Łuczkiewicz. Gala była
okazją do spotkania z wolontariu-
szami, którzy prowadzili zajęcia 
z uczniami i wyrażenia im wdzięczno-
ści i uznania za dobrze wykonaną
pracę. Chętnie spotkamy się z nimi
znów za rok.
Teresa Wrześniewska
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Wieczór Pieśni Patriotycznych w Tuszowie
W wigilię Święta Niepodległo-

ści w Szkole Podstawowej w Tuszowie
miało miejsce niezwykłe wydarzenie.
Ten listopadowy wieczór zgromadził
gości, mieszkańców Tuszowa, absol-
wentów, rodziców, nauczycieli 
i uczniów, którzy wspólnym śpiewa-
niem wyrazili swój patriotyzm. Spotkali
się, aby pieśnią radośnie czcić Polskę
i Niepodległość, bowiem w tych właś-
nie słowach i nutach zaklęta jest opo-
wieść o Ojczyźnie. 

W repertuarze zabrzmiały
znane pieśni, jak: „Piechota”, „O mój
rozmarynie”, „Legiony”, „Pierwsza
kadrowa” i wiele, wiele innych. 

Nucąc pieśni, które towarzy-
szyły narodowi polskiemu w ważnych
wydarzeniach dziejowych, chcieliśmy
zachęcić wszystkich do wskrzeszenia
i kontynuowania tradycji wspólnego
śpiewania w gronie rodzinnym i towa-
rzyskim.
Agnieszka Nawłatyna

W środę, 11 listopada 2015
roku, odbyły się w Warszawie przed Gro-
bem Nieznanego Żołnierza i w wielu in-
nych miejscowościach naszego kraju,
obchody 97. rocznicy odzyskania niepo-
dległości przez Polskę. Jak co roku, tę
ważną rocznicę uczciliśmy także w na-
szym gimnazjum.  Uroczysta akademia
odbyła się w czwartek, 12 listopada 2015
roku.

Uczniowie klas I, pod kierun-
kiem wychowawczyń pani Joanny Grze-
gorczyk i pani Anny Wróbel oraz pana
Grzegorza Dudziaka, przygotowali pro-

gram słowno-muzyczny połączony 
z prezentacją multimedialną pod tytułem:
„Polskie drogi do niepodległości”.

Godny strój z przypiętym koty-
lionem, wyrecytowane z prawdziwą po-
wagą wiersze, pięknie odśpiewane
pieśni legionowe i zaangażowanie na-
szej młodzieży to wyraz współczesnego
patriotyzmu i szacunku dla historii i dzie-
jów narodu polskiego. Publiczność
gromkimi brawami podziękowała mło-
dym artystom za cenną i ciekawą lekcję
historii. 

Po uroczystym apelu odbyło się

ślubowanie uczniów klas pierwszych,
którzy w obecności Pani Dyrektor Stani-
sławy Kozłowskiej i Pocztu Sztandaro-
wego, złożyli przysięgę godnego
reprezentowania szkoły i wcielania w
życie wartości każdego Polaka i Euro-
pejczyka. 

Na zakończenie Samorząd
Uczniowski wręczył pierwszoklasistom
pamiątkowe medale Ucznia Gimnazjum
Publicznego w Piotrkowie na znak przy-
jęcia do społeczności szkolnej – gratulu-
jemy.  
Anna Wróbel 

Świętowanie Odzyskania Niepodległości w Gimnazjum Publicznym w Piotrkowie

Wszystko zaczęło się od prze-
czytania informacji, że Europejska
Agencja Kosmiczna ESA wyśle w
2017 roku w kosmos teleskop
Cheops. W naszej szkole postanowi-
liśmy przeprowadzić projekt „Tele-
skop”, który był realizowany na
zajęciach świetlicowych, plastyce, za-
jęciach komputerowych oraz na godzi-
nach wychowawczych. 

Najpierw uczniowie poszuki-
wali informacji „na własną rękę” –
przepytując rodziców, szukając w
książkach, pytając nauczycieli. Natłok
informacji okazał się ogromny, a i tak

wiele pytań pozostało bez odpowiedzi.
Dlatego zaprosiliśmy eksperta – pas-
jonatkę badania kosmosu. 

Pani Katarzyna Mikulska
przywiozła teleskop Celestron, poka-
zała jak działa, przygotowała również
prelekcję, w jaki sposób prowadzi się
badania kosmosu, co można zoba-
czyć przez teleskop. Odpowiedziała
na wszystkie nurtująca pytania. 

Uzbrojeni w nową wiedzę
uczniowie przystąpili do kolejnego za-
dania: młodsi uczniowie budowali ra-
kiety z klocków, rysowali, malowali.
Troszkę starsi wykonywali w progra-

mach graficznych prace o wszech-
świecie. Punktem kulminacyjnym na-
szych działań było jednak
przygotowanie prac plastycznych na
konkurs organizowany przez ESA –
wykonanie prac rysunkowych ukazu-
jących badania Kosmosu przez Tele-
skop Cheops. 

W konkursie udział wzięli
uczniowie z klas II-VI. Wyniki zostaną
ogłoszone dopiero w przyszłym roku,
ale mamy nadzieję, że i nasze ilustra-
cje znajdą się wśród tych, które polecą
w Kosmos.
Małgorzata Mikulska

Projekt „Teleskop” w Szkole w Czerniejowie

Gimnazjum Publiczne w Piotr-
kowie, we współpracy z Fundacją Kul-
tury Chrześcijańskiej ARTOS,
przystąpiło do  projektu „Akademia
Młodego Lidera społeczności lokal-
nej.”

Głównym celem projektu jest
wzmocnienie aktywności i postaw oby-
watelskich młodych ludzi na rzecz
społeczności lokalnych z terenu na-
szej gminy. W gimnazjum w Piotrko-

wie są to uczniowie klasy II – 16 osób.
W projekcie, oprócz naszego gimnaz-
jum, biorą również udział uczniowie 
w wieku 13-19 lat z 9 innych gimnaz-
jów i szkół średnich z terenu woj. lu-
belskiego.  Czas trwania projektu to
01.09.2015 - 31.07.2016. 

W ramach projektu zostaną
przeprowadzone takie działania jak:
warsztaty dla młodzieży, spotkania
wyjazdowe dla liderów młodzieżo-

wych, wizyty studyjne w lubelskich or-
ganizacjach pozarządowych, realiza-
cja inicjatywy lokalnych, wydanie
publikacji „Młodzieżowe inicjatywy lo-
kalne”.

Dalsze losy inicjatyw liderów
będą zamieszczane na stronie inter-
netowej naszego gimnazjum.

Elżbieta Pasieczna

Akademia Młodego Lidera społeczności lokalnej
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Lolek z ciszy niepokalanej

Wyjątkową postać papieża
Jana Pawła II, którego ciepłe spojrze-
nie i głos urzekały każdego człowieka
w różnych zakątkach naszego globu,
pamięta większość z nas. Rok 2015,
ogłoszony przez Sejm Rokiem Jana
Pawła II, obfituje  w wydarzenia  po-
święcone Wielkiemu Polakowi. Jed-

nym z takich wydarzeń był niezwykły
spektakl, który przedstawili uczniowie
z Gimnazjum Publicznego w Jabłon-
nie.

Jan Paweł II, kiedyś był chłop-
cem, małym Lolkiem.  Życie Lolka
Wojtyły to doskonały scenariusz na
film, książki i … przedstawienie. Trud-

nego zadania podjęli się uczniowie 
z klasy II B, wsparci grupą arty-
styczną. Popołudnia prób w szkole 
i ćwiczenia w domu, przyniosły efekt –
sztuka „Lolek z ciszy niepokalanej”. 

Wysiłek się opłacał. Cisza 
i skupienie, potem łezka w oku, słowa
podziękowania w pierwszej kolejności
od pani Dyrektor Wiesławy Hereckiej 
i gromkie brawa dla artystów. Nad
przygotowaniami czuwali nauczyciele:
Mariola Cichecka-Bryda, Jolanta
Fidut, o. Norbert Majchrowski. 

Tak gimnazjaliści poznali jak
z małego Lolka narodził się Wielki Jan
Paweł II. I długo po przedstawieniu nu-
ciliśmy refren końcowej piosenki: 
„W ciszy niepokalanej    
Boże dojrzały plany
Lolek został papieżem 
Świętym papieżem wybrany.” 

Jolanta Fidut

Projekt Erasmus+ „Let’s make music on in the classroom”
Od 1 września 2015 r. Gim-

nazjum Publiczne w Jabłonnie przy-
stąpiło do realizacji projektu Erasmus+
w ramach akcji KA2 Współpraca na
rzecz innowacji i dobrych praktyk -
Partnerstwa strategiczne. Projekty
realizowane w ramach akcji 2 „Part-
nerstwa strategiczne” polegają na
międzynarodowej współpracy placó-
wek edukacyjnych, władz oświato-
wych i innych organizacji zajmujących
się edukacją szkolną. 

W projekcie uczestniczy 
8 państw: Turcja (główny koordyna-
tor), Rumunia, Węgry, Włochy, Hisz-
pania, Litwa, Łotwa i Polska. Celem
naszego projektu jest wypracowanie
metod edukacyjnych polegających na
użyciu muzyki w nauczaniu różnych
przedmiotów oraz opublikowanie ich w
formie ebooka. Każdy kraj prezentuje
również swój dorobek kulturowy w for-
mie piosenek, tańca, czy gry na instru-
mentach podczas wizyt w krajach
partnerskich. 

W dniach 5-7 listopada 2015 r.
miało miejsce spotkanie robocze koor-
dynatorów i ich asystentów w Kirikkale
w Turcji. W wyjeździe uczestniczyły
panie Małgorzata Zdrojkowska i Edyta
Bork.  W trakcie wizyty zaplanowane
zostały m. in. kolejne działania oraz
ustalone terminy następnych wyjaz-
dów. Przedstawiciele partnerskich

szkół wymieniali się cennymi doświad-
czeniami, pomysłami, a także mieli
możliwość obserwować zastosowanie
metod muzycznych w praktyce, na
przykład podczas lekcji matematyki.

Tureccy gospodarze byli bar-
dzo pomocni oraz zadbali o miłą at-
mosferę. Goście mieli możliwość
poznać nie tylko szkołę, ale również
bogatą kulturę, spotkać się z wła-
dzami, zwiedzić stolicę – Ankarę oraz
unikalną w skali światowej Kapadocję,
uznaną za jeden z cudów przyrodni-

czych. Wyjątkowa gościnność z pew-
nością na długo zostanie zapamiętana
przez uczestników wyjazdu, a już 
w styczniu kilku uczniów z Gimnazjum
Publicznego w Jabłonnie odwiedzi
Włochy. 

Małgorzata Zdrojkowska
Edyta Bork

/Na zdjęciu: Grupa projektowa przed budynkiem
szkoły partnerskiej Toki SehitJandarma er
Osman Ӧden w Kirikkale/
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Magiczny dzień z Harrym Potterem 
Lubelskie Stowarzyszenie

Fantastyki „Cytadela Syriusza” to or-
ganizacja zrzeszająca sympatyków 
i miłośników fantastyki. Współpracuje
z lubelskimi domami kultury, szkołami
organizując wraz z nimi wiele imprez 
i spotkań o tematyce fantastycznej.
Nasza biblioteka od dwóch lat współ-
pracuje z „Cytadelą Syriusza”. W ra-
mach tej współpracy odbyły się dla
dzieci i młodzieży z naszej gminy dwa
projekty: „Fantastyczne gry i historie”
(w 2014 roku) oraz „Fantastyczne
opowieści” (w roku bieżącym).

„Fantastyczne opowieści” to
cykl dwudniowych warsztatów o różnej
tematyce. W naszej bibliotece mie-
liśmy już zajęcia takie jak: gry plan-
szowe i fabularne, iluzje optyczne ze
smokiem, jesienne dekoracje, a także
dzień z „Trylogią” Henryka Sienkiewi-
cza. 

Nie zabrakło również magicz-
nych warsztatów dla fanów Harrego
Pottera. Na spragnionych wrażeń
przyszłych czarodziejów w Bibliotece
czekały niezwykłe przygody - ba-
jeczne szaty i nakrycia głowy, ma-

giczne różdżki, latające miotły. Biblio-
teka na kilka godzin zamieniła się 
w Hogward, szkołę czarów i magii
znaną z książek J.K. Rowling. 

Przygotowane i prowadzone
przez animatorów zajęcia spełniają
wiele funkcji: uczą, rozwijają zdolności
manualne i wyobraźnię, uczą kreatyw-
ności, integrują i bawią. Jesteśmy
przekonani, że pozostawiły po sobie
niezapomniane wrażenia. Serdecznie
dziękujemy uczestnikom i prowadzą-
cym.
Jolanta Migryt

Idziemy sobie przez Piotrków,
wchodzimy, do GCK-a, widzimy przed-
stawienie... Kto widział spektakl "Opo-
wiem ci historię..." wieńczący projekt

IMPROLATO w Jabłonnie wie, że po-
wyższe zdanie to nawiązanie właśnie
do niego. Było zabawnie, wzruszająco
i zaskakująco. Ekipa tworząca projekt
dokonała rzeczy pozornie niemożliwej.
Oto spotkały się dwa światy: świat „tej
dzisiejszej młodzieży, o której wszyscy
wiemy jaka jest” oraz świat miniony,

dawnych obyczajów, zasad, które zos-
tały w pamięci starszego pokolenia
naszej gminy. I okazało się, że dwa te
światy mogą razem zaistnieć, mało

tego, mogą dostarczyć ogromnej
frajdy publiczności, która słuchała jak
to dawniej panna chłopaka w domu
nie mogła odwiedzać.

Forma improwizacji teatralnej,
grupa niebanalnych młodych ludzi, in-
struktorzy oraz koordynatorka projektu
Katarzyna Krzywicka stworzyli rzecz

niezwykle autentyczną i poruszającą.
Mnogość osobowości, które spotkały
się na scenie: ludzie nieśmiali i od-
ważni, niepozorni i ekspansywni, intro
i ekstrawertycy, komedianci i persony
dramatyczne, pozujący i prostolinijni -
dla każdego w tym spektaklu było
miejsce, każdego potencjał wykorzys-
tano, a fakt, że młodzi ludzie własnymi
słowami prezentowali dawne historie,
chociażby tę o psie Vetterów czy o eg-
zekucji polskich konspiratorów, dało
niezwykle energetyczny przekaz. 

Uczestnicy stworzyli swoisty
rodzaj artystycznej wspólnoty -
paczkę zaangażowanych ludzi, którym
chce się coś więcej. Przedstawienie
skończyło się wspólnym odśpiewywa-
niem sentencji: „marzy mi się…”- tu
należało uzupełnić według własnego
uznania.

Mnie się marzy żeby były
takie projekty i tacy ludzie, którzy
znajdą sposób, by młodzi opowiadali
stare historie, a widzowie, wybuchając
co rusz salwami śmiechu, mogli się po
prostu serdecznie ucieszyć.

Anna Łukaszczyk

Idziemy sobie przez naszą gminę…

Opowiem Ci historię...
W sierpniu Stowarzyszenie

Pracownia Rozwoju Lokalnego w ra-
mach programu „Lato w teatrze” zor-
ganizowało dla naszej młodzieży
dwutygodniowe warsztaty, których fi-
nałem był spektakl „Opowiem ci histo-
rię…”. 

Podstawą naszych działań
były rozmowy z mieszkańcami pięciu
wsi w gminie, którzy podzielili się z
młodzieżą opowieściami ze swojego
życia oraz historiami wsi, legendami,

tajemnicami społeczności. Bardzo
dziękujemy za wszystkie opowieści 
i zachęcamy, by przyjmować nas 
w swoich wsiach, domach i ogrodach,
gdy tylko pojawimy się z nowym po-
mysłem. A partnerom, dobrym duszom
i przyjaciołom projektu – dzięki sto-
krotne. Nie ustajemy w teatralnych
działaniach, za chwilę znów o nas
usłyszycie! 
Katarzyna Krzywicka z 20-osobową
grupą młodzieży „Impro Lata”



KULTURA |  Puls Gminy Jabłonna     Nr 4/2015, Grudzień 2015

18

Eliminacje gminne 19. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego 
„Świat jest Teatrem”

22 października, w Gminnym
Centrum Kultury w Jabłonnie z/s 
w Piotrkowie, odbyły się eliminacje
gminne 19. Jesiennego Konkursu Re-
cytatorskiego. W tym roku, z racji 
250-lecia Teatru Publicznego, organi-
zatorzy zachęcali do poszukiwania re-
pertuaru związanego z teatrem jako
miejscem, gdzie wszystko zdarzyć się

może. Stąd przewrotny tytuł konkursu
„Świat jest Teatrem”. 

Uczestnicy zaprezentowali re-
pertuar z zakresu literatury polskiej 
i obcej, pochodzący z dowolnego

okresu literackiego. Młodsi recytatorzy
sięgnęli m.in. po fragmenty baśni, ulu-
bionych książek, ale również do wier-
szy obrazujących pewną historię.
Starsi uczestnicy sięgnęli po frag-
menty dramatów, komedii, tekstów sa-
tyrycznych i lirycznych. Wszyscy
jednak przy wyborze repertuaru kiero-
wali się słowami Williama Szekspira

„Świat jest teatrem, aktorami ludzie,
którzy kolejno wychodzą i znikają”.

Komisja konkursowa w skła-
dzie: Anna Kistelska - Wojewódzki
Ośrodek Kultury, Halina Dziurdzińska

- Sekretarz Gminy Jabłonna oraz Jo-
lanta Migryt – Gminna Biblioteka Pub-
liczna, po wysłuchaniu 33 recytatorów
ze szkół podstawowych i 8 recytato-
rów z gimnazjów postanowiła do elimi-
nacji powiatowych nominować:
Zuzannę Fit - Zespół Szkół w Jabłon-
nie, Wanesę Wnuk - Zespół Szkół 
w Piotrkowie, Pawła Kłodnickiego -
Zespół Szkół w Jabłonnie, Michała
Welmana - Zespół Szkół w Jabłonnie,
Patrycję Pielechę - Zespół Szkół 
w Jabłonnie, Katarzynę Zaborek -
Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie,
Małgorzatę Winiarczyk - Gimnazjum
Publiczne w Jabłonnie. 

Wyróżnieni w konkursie zos-
tali: Julia Ścibura - Szkoła Podsta-
wowa w Tuszowie, Lena Łukaszczyk -
Zespół Szkół w Jabłonnie, Natalia
Szyszka - Zespół Szkół w Jabłonnie,
Wiktoria Szyszka - Zespół Szkół 
w Jabłonnie, Martyna Sałek - Zespół
Szkół w Jabłonnie, Julia Gutek - Ze-
spół Szkół w Jabłonnie.

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie gratulujemy i dziękujemy za
uczestnictwo w konkursie.
Wioleta Skiba

Maraton filmowy
W sobotnie popołudnie sala

widowiskowa GCK zapełniła się młod-
szymi mieszkańcami naszej gminy,
bowiem 3 października odbył się Ma-
raton Filmowy. Po raz pierwszy, wspól-
nie z Gminną Biblioteką Publiczną,
zorganizowaliśmy takie wydarzenie. 

W części dla najmłodszych,
oprócz możliwości obejrzenia filmów,
przygotowaliśmy fajne atrakcję m.in.
pyszny popcorn i pamiątkowe zdjęcie
z klapsem filmowym. Dzięki uprzejmo-

ści Dyrektor Zespołu Szkół w Piotrko-
wie pani Zenobii Wołowik, która wypo-
życzyła nam materace, stworzyliśmy
bardzo wygodne warunki do ogląda-
nia. Wydarzenie podzielone zostało na
dwie części – dla dzieci i dorosłych.

5 grudnia natomiast zorgani-
zowany został kolejny, tym razem Mi-
kołajkowy Maraton Filmowy.

Wioleta Skiba

W dniu 11 września 2015 r. 
w Krużgankach Klasztoru Ojców Do-
minikanów w Lublinie przy ul. Złotej 9,
odbyło się uroczyste podsumowanie
Konkursu „Klasztor w Sercu Miasta”
oraz otwarcie wystawy prac plastycz-
nych, fotograficznych i literackich 
nagrodzonych i wyróżnionych 
w tegorocznym konkursie.

Nagrody i wyróżnienia oraz
podziękowania dla nauczycieli wrę-
czyli: Anna Kopcińska - Dyrektor Mło-

dzieżowego Domu Kultury „Pod Aka-
cją” w Lublinie, Joanna Kulikowska -
Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedago-
gicznego Kuratorium Oświaty w Lubli-
nie, Mirosław Romańczuk - Kierownik
Wydziału Oświaty i Wychowania
Urzędu Miasta Lublin oraz sponsor
konkursu Henryk Kuśmierz - Prezes
Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-
Kredytowej im. Zygmunta Chmielew-
skiego z siedzibą w Lublinie.

Konkurs podsumował 

o. Grzegorz Kluz OP - Przeor Klasz-
toru Ojców Dominikanów.

W kategorii wiekowej klasy 
I-III szkół podstawowych wyróżnienie
otrzymały: Lena Misztal i Klaudia
Skrzypek, uczestniczki zajęć plastycz-
nych w GCK prowadzonych przez inst.
Marzenę Chlebuś. 

Wioleta Skiba

Klasztor w sercu miasta

Dofinansowanie dla
Biblioteki w Jabłonnie

Gminna Biblioteka Publiczna
w Jabłonnie otrzyma dofinansowanie
na zakup zestawów komputerowych 
w ramach programu "Kraszewski.
Komputery dla bibliotek 2015" współ-
finansowanego ze środków Instytutu
Książki.

Wysokość przyznanego dofi-
nansowania: 12 750,00 zł.



SPORT |  Puls Gminy Jabłonna     Nr 4/2015, Grudzień 2015

19

28 października 2015 chłopcy
ze Szkoły Podstawowej w Tuszowie
wzięli udział w zawodach gminnych 
w tenisa stołowego. Wykazali się wiel-
kimi umiejętnościami i zajęli czołowe
miejsca, i tak: I miejsce: Michał Boro-
wiecki (chłopcy starsi), I miejsce: Piotr
Goszczyński (chłopcy młodsi), 
III miejsce: Krystian Glegoła (chłopcy
młodsi), IV miejsce: Bartosz Malec
(chłopcy młodsi).

Na kolejnym etapie – powiato-
wym, również byli bezkonkurencyjni. 
4 listopada 2015 roku w Zespole Szkół
w Krzczonowie uczeń klasy IV Piotr
Goszczyński zdobył I miejsce w po-
wiecie w swojej kategorii. 

Wszystkim uczestnikom ser-
decznie dziękujemy za udział w zawo-
dach i życzymy dalszych sukcesów na
polu sportowym. 

Rafał Orszulski

I miejsce w gminie i powiecie w tenisie stołowym!

Maciej Bereza, uczeń klasy
piątej Szkoły Podstawowej w Skrzyni-
cach jest zawodnikiem lubelskiego
Klubu Oyama Karate. 7 listopada
2015 roku w Lublinie podczas 
II Otwartego Pucharu Polski Wschod-
niej Oyama Karate w konkurencjach
kumite (walki)  Maciek zdobył  
1 miejsce w kategorii młodzików. Ale
to nie jedyny sukces młodego kara-
teki!           

21 listopada 2015 roku 
w Piotrkowie Trybunalskim wywalczył

Puchar Polski Oyama PFK w konku-
rencji  lekki kontakt. Do Piotrkowa
przyjechało ponad trzystu zawodni-
ków z całego kraju, by walczyć 
o miano najlepszego w swojej katego-
rii. Maciek w walce finałowej pokazał
swoją wyższość i klasę, w pięknym
stylu wygrał pojedynek.

To niesamowity sukces,
godny szacunku i uznania. Gratulu-
jemy młodemu Mistrzowi i życzymy

kolejnych sportowych sukcesów.
M. Wilczek

Młody Mistrz Karate

„Delfinek” z Gimnazjum
w Jabłonnie

Uczeń pierwszej klasy Gimnazjum
Publicznego w Jabłonnie Mateusz
Deruś  zajął II miejsce  w Powiatowej
Gimnazjadzie, w pływaniu  na dystans
50 metrów stylem dowolnym, na zawo-
dach, które odbyły się w Bełżycach.

2 grudnia wystartuje w zawo-
dach  rejonowych w Kraśniku. Mocno
trzymamy kciuki za Mateusz, który
pływa od 6 roku życia, a trenuje do-
piero od roku w lubelskim klubie spor-
towym Olimpia Lublin.   

Renata Czapska 
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Samorząd Uczniowski: Jak to się

stało, że zainteresowała się Pani

malarstwem? 

Anna Kulka: Pierwsze zetknięcie się
ze sztuka, a konkretnie malarstwem,
miało miejsce w szkole podstawowej.
Nauczycielka języka rosyjskiego
często przynosiła nam na lekcje cza-
sopisma w języku rosyjskim, a w nich
znajdowały się reprodukcje słynnych
malarzy m.in. Repina czy Szyszkina.
Byłam zafascynowana dziełami tych
artystów. Stały się one pierwszymi ob-
razami, które kopiowałam. 
Olga Tofil: U mnie natomiast było ina-
czej. Oczywiście pierwsze zetknięcie
z malarstwem odbyło się w domu,
gdzie często podpatrywałam mamę
przy pracy nad jakimś dziełem. Lubi-
łam bardzo rysować, malować i robić
wszystko co związane ze sztuką.
Często wolny czas poświęcałam na
malowanie, które nigdy nie stanowiło
dla mnie żadnej trudności, a jedynie
przyjemność. Malarstwem tak na-
prawdę zainteresowałam się bardzo
późno - dopiero w liceum. 
S.U.: Jak odkryła Pani swój talent?

A.K.: Malować, rysować lubiłam od
przedszkola. Jednak wydajemy się, że
talent ujawnił się w szkole podstawo-
wej. Wtedy, wzorując się na wielkich
mistrzach, tworzyłam swoje dziecięce
obrazki. 
O.T.: Mój talent najpewniej odkryła
moja mama, która często angażowała
mnie w różnego rodzaju konkursy pla-
styczne. To ona zawsze motywowała
mnie do działań.

S.U.: Jakie ma Pani upodobania

malarskie?

A.K.: Szczególnie upodobałam sobie
malarstwo olejne i pastel. Tematyką
moich prac są pejzaże, portrety,

martwa natura oraz kopie wybitnych
malarzy. 
O.T.: Moje upodobania malarskie są
podobne do upodobań mojej mamy.
Również uwielbiam technikę olejną,
chociaż zdarza się, że wykorzystuje
technikę akrylową. Bardzo często
łączę malarstwo z formami użytko-
wymi jak na przykład meble, zegary,
lustra. Ponadto interesuje się techni-
kami dekoratorskimi jak np. sgraffito,
czyli rzeźbienie w mokrym tynku.  
S.U.: Jakie jest Pani malarstwo?
A.K.: Moje malarstwo jest realis-
tyczne, ukazujące otaczające nas
piękno natury. 
O.T.: U mnie jest dwojakie. Niektóre
moje dzieła są zachowane w stylu im-
presjonistycznym, a niektóre w realis-
tycznym. Tematyka jest różnorodna. 
S.U.: Ile czasu zajmuje Pani nama-

lowanie jednego obrazu?

A.K.: To zależy od wielkości płótna, te-
matyki jaką przed-
stawiam i techniki.
Pastel wykonuje
znacznie szybciej niż
obraz olejny.
O.T.: Oczywiście
wszystko zależy od
wielkości i tego co
się maluje, czy jest to
realistyczne i wy-
maga większego na-
kładu pracy czy też
nie. Z reguły maluję
duże i średnie for-

maty, co pochłania dużo czasu. Zanim
jednak zacznę malować, dużo czasu
poświęcam na projekty. 
S.U.: Czy Pani prace były wysta-

wiane i nagradzane? Jak inni odbie-

rają Pani sztukę?

A.K.: Często uczest-
niczyłam w wysta-
wach zbiorowych 
i  poplenerowych.
Wystawiałam obrazy
w  galeriach m.in. 
w Paryżu. Wielokrot-
nie otrzymywałam
wyróżnienie. Wydaje
mi się, że obrazy po-
dobają się odbior-
com.
O.T.: Pierwszy swój
sukces miałam 
w wieku 7 lat. Zaję-

łam wtedy I miejsce w konkursie na zi-
lustrowanie wiersza Józefa
Czechowicza, który odbył się na
Zamku Lubelskim. Często brałam
udział w konkursach i zajmowałam
różne miejsca. Największym moim
sukcesem był tytuł laureata międzyna-
rodowego konkursu ,,Dessine-moi la
paix’’ organizowanym wraz z Minister-
stwem Edukacji Francji oraz Fair
Events. W ramach nagrody spędziłam
tydzień w Paryżu i uczestniczyłam 
w akcji ,,Le voyage pour la paix’’ wraz
z laureatami z innych krajów. Ponadto
byłam członkiem różnych wystaw, za-
równo zbiorowych, jak i indywidual-
nych w Polsce i na Ukrainie. Mam
nadzieje, że co robię podoba się 
ludziom. 
S.U.: Czy Pani zdaniem talent 

w sztuce jest najważniejszy?

A.K.: Talent jest ważny, ale sam nie
wystarcza. Do tego potrzebna jest
pasja, zamiłowanie i pracowitość.
O.T.: Mówi się, że talent to zaledwie
30 procent wszystkiego, reszta to
warsztat i nauka. Na pewno ważne
jest by urodzić się z talentem, bo to on
prowadzi nas w pierwszej kolejności
do osiągnięcia czegoś więcej. Przede
wszystkim trzeba wyrobić w sobie gust
i smak. By zostać prawdziwym artystą
należy najpierw opanować warsztat,
po to by poradzić sobie z każdym dzie-
łem. Ktoś kto zaczyna od malowania
abstrakcji, a nie potrafi namalować ni-
czego realistycznego, nie jest artystą. 
S.U.: Dziękujemy za rozmowę.

Pytania do p. Anny Kulki i Olgi Tofil kierowali
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej w Skrzynicach z opieku-
nem Teresą Wrześniewską. 

„By zostać prawdziwym artystą należy najpierw opanować warsztat…” -
rozmowa z malarkami Anną Kulką i Olgą Tofil
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Krzaczki w Jabłonnie – historia cudownego miejsca
„Krzaczki” w Jabłonnie to

miejsce  od wieków uważane za cu-
downe, zwane „Boże Miłosierdzie”
albo „Bożak”. Położone jest na wzgó-
rzu, w południowo – zachodniej części
Jabłonny. Porośnięte krzakami i sta-

rymi lipami, wśród których stoi drew-
niany krzyż, a na środku placu
murowana kapliczka z metalowym
krzyżem. Ludzie od wieków uważali to
miejsce za święte i otaczali je szcze-
gólnym kultem.

Około 160 lat temu, otaczał je
jeszcze las, po którym zostało tylko
półtora morga krzaków. Istnieją dwie
wersje podań o znaczeniu tego
miejsca, ustnie przekazywanych przez
pokolenia. Według jednej, w tym miej-
scu Pan Jezus ze szczytu wstąpił do
nieba, zostawiając ślad swojej stopy.
Według drugiej, wędrujący po świecie
Pan Jezus na tym pagórku spoczywał. 

Przypuszczać można, wno-
sząc z tych podań, oraz z nazwy
„Bożak”, że miejsce to jeszcze w cza-
sach przedchrześcijańskich miało
związek z kultem religijnym naszych
przodków. W Dzień Wniebowstąpie-
nia, nawet z najdalszych okolic ludzie
zwozili ciężko chorych i zakopywali ich
na kilka godzin w ziemię, aż po
miejsce dotknięte chorobą.  Uważali,
że ziemia z tego miejsca ma właściwo-
ści uzdrawiające. 

W 1814 roku, dziedzic Jab-
łonny Joachim Owidzki, starał się 
o pozwolenie wybudowania w tym
miejscu kaplicy. Jednak pozwolenia od
władz kościelnych nie otrzymał. Figurę
tam stojącą kazano usunąć i zabro-
niono ludziom gromadzenia się na tym

miejscu. W 1829 roku, na powtórną
prośbę tegoż dziedzica, biskup lubel-
ski Marceli Dzięcielski dał pozwolenie
na wybudowanie kaplicy. Jednak do
budowy nie doszło z powodu wybuchu
powstania listopadowego. Po upadku

powstania rząd zabronił gromadzenia
się ludności. Zmniejszyła się ilość
osób przybywających do „Krzaczków”,
ale kult nadal trwał. 

Władysław Koźmian w 1903
roku, pisze o rozmowie z miejscowym
proboszczem, który opowiadał, że:
„duchowieństwo od trzystu lat zabra-
nia zbierać się tam w Dzień Wniebo-
wstąpienia, ponieważ miejsce to nie
jest cudowne, a odwiedzający je
opuszczają w kościele nabożeństwo 
w tak uroczyste święto”. Dalej pisze,
jak to: „Niegdyś jeden z dziedziców
Jabłonny, chcąc kres położyć szko-
dom, czynionym mu w zbożu, kazał
„Krzaczki” wykarczować i pole zaorać,
ale odmówiono mu posłuszeństwa, wi-
dząc, że woły popękały.” Mówiono
również, że ze względu na świętość
„Krzaczki” nie rosły. 

Z kroniki Parafii Bychawka do-
wiadujemy się, że: „17 maja 1928
roku, odbyła się wycieczka religijna do
„Krzaczków” z Bychawki pod prze-
wodnictwem ks. Borlewicza. W tym to
roku zgromadziło się około tysiąca
osób (były nawet osoby z Warszawy),
wśród których było 96 osób chorych.
Po uroczystościach zebrano składkę
na postawienie kapliczki lub figury 
w wysokości 72 złotych. W 1929 roku
powstały komitet otrzymał żelazny
krzyż, który burza zrzuciła z wieży ko-
ścioła w Bychawce. Krzyż, ten stoi 

w „Krzaczkach” do chwili obecnej. Na-
oczny świadek tak opisuje wydarzenia
w 1930 roku: „Widok leżących, ziemią
przysypanych dzieci i starszych, oraz
ich rodzin, karmiących owych chorych
i modlących się nad nimi, przenosi nas
mimowolnie w jakieś mroki średnio-
wiecznych praktyk lekarskich. Odjeż-
dżający lud łamie na drogę gałęzie
lipowe, które zaparzają w domu dla
chorych na reumatyzm.  Wokoło liczne
kramy jarmarczne i zgiełk jak na jar-
marku. Mimo obecności księdza i dnia
święta katolickiego, całość robi wraże-
nie pogańskiego uroczyska”.

Jeszcze po II wojnie świato-
wej kult trwał i nadal ludzie gromadzili
się licznie. Mogą to potwierdzić i opo-
wiedzieć starsi mieszkańcy Jabłonny,
którzy sami co roku uczestniczyli 
w obrzędach. Jednak z upływem lat,
stopniowo tradycja zaczęła zamierać.
Obecnie miejsce to jest opuszczone.
Tak jak niegdyś rosną tu krzaki tarniny
i stare lipy, stoi drewniany krzyż i mu-
rowana kapliczka zwieńczona metalo-
wym krzyżem, niemi świadkowie
minionych wydarzeń. 

Jednak po wielu wiekach
oczekiwań, wprawdzie nie na miejscu
dawnego kultu, ale w centrum Jab-
łonny, staraniem i wspólną oddaną
pracą ks. proboszcza Józefa Łukasza
i miejscowych parafian, powstał
piękny, tak długo wyczekiwany kościół
i parafia pod wezwaniem „Wniebo-
wstąpienia Pańskiego”. I podobnie, jak
przez wszystkie minione wieki, w
Święto Wniebowstąpienia Pańskiego
odbywa się odpust parafialny. 

Beata Januszek

Artykuł został napisany na pro-
śbę nowych mieszkańców z miejscowości
Jabłonna. 

W oparciu o ten tekst, koło histo-
ryczne „Szperacz” ze szkoły podstawowej
przygotowało w roku ubiegłym wystawę
prac plastycznych o historii tego  miejsca.
Spotkała się ona z zainteresowaniem oglą-
dających oraz propozycją, aby opowie-
dzieć o tym ciekawym miejscu szerszej
grupie.

Mamy nadzieję, że artykułu przy-
bliży Czytelnikom to niezwykłe miejsce na
terenie naszej Gminy. Jeżeli ktoś z Pań-
stwa posiada stare zdjęcia przedstawia-
jące „Krzaczki” i chciałby się nim podzielić
z mieszkańcami, prosimy o kontakt z Redakcją.
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Święta Bożego Narodzenia w Skrzynicach – obecnie i dawniej

W życiu jednostki oraz każdej
społeczności święta odgrywały za-
wsze ważną rolę. Były czasem odpo-
czynku, oderwania się od codziennych
prac i zajęć, sprzyjały kontaktom towa-
rzyskim, przyczyniały się do cemento-
wania więzi rodzinnych i społecznych.

Mieszkańcy podlubelskich
Skrzynic lubią święta i świętowania.
Skrzyniczanie mieli i mają swoje lo-
kalne tradycje, obyczaje i zwyczaje
związane z obchodzeniem świąt wyni-
kających z roku kalendarzowego i li-
turgicznego. 

Jednym z najważniejszych
świąt, uroczyście celebrowanym 
w społeczności Skrzynic jest Boże Na-
rodzenie. W Wigilię Bożego Narodze-
nia rodziny spotykają się przy
wieczerzy wigilijnej. Tradycja nakazuje
rozpoczynać ją wraz z pojawieniem
się na niebie pierwszej gwiazdy. 

Po spożyciu wieczerzy domo-
wnicy wspólnie śpiewają kolędy, 
a dzieci otrzymują przygotowane pod
choinkę prezenty. Tradycyjnie, całymi
rodzinami w ten niepowtarzalny, naj-
bardziej rodzinny wieczór w roku,
mieszkańcy Skrzynic udają się do ko-
ścioła parafialnego w Czerniejowie na
uroczystą pasterkę, która jest równo-
cześnie pierwszą Mszą św. bożonaro-
dzeniową. 

W dekoracji kościoła na
święta Bożego Narodzenia biorą też
udział mieszkańcy Skrzynic I, Skrzynic
II i Skrzynic-Kolonii. Wykazują się oni
pomysłowością, oryginalnością i sma-
kiem estetycznym np. w 1995 roku tra-
dycyjną szopkę i dekorację kościoła
słomianymi pająkami wykonały Skrzy-
nice Drugie. 

Szopki bożonarodzeniowe 

w kościele parafialnym często od-
zwierciedlają sytuację społeczno-poli-
tyczną kraju i bolączki jego
mieszkańców. Pierwszy i drugi dzień
świąt Narodzenia Pańskiego upływają
mieszkańcom Skrzynic na uczestnic-
twie we Mszach św. oraz spotkaniach
w gronie rodzinnym, połączonym ze
wspólnym biesiadowaniem. 

W Kronice parafii Czerniejów
z grudnia 1961 r. znajduje się ciekawa
wzmianka o uroczystości św. Szcze-
pana (26 grudnia): „Dla potomnych
warto zaznaczyć, iż w uroczystość św.

Szczepana w ko-
ściele w Czerniejo-
wie odbywa się na
swój sposób chyba
na pamiątkę ka-
mienowania św.
Szczepana także
” k a m i e n o w a n i e
księdza”, który do-
konuje poświęce-
nia owsa. Oto gdy
idzie i kropi wodą
święconą ludzi, ci
całymi garściami
sypią na jego
głowę owies”. Ten

bardzo stary zwyczaj już nie istnieje,
ale parafianie czerniejowscy w dzień
wspomnienia pierwszego męczennika
św. Szczepana święcą w kościele
ziarno. 

Przetrwał  za to od 1983 r.
zwyczaj oddawania w okresie świąt
Bożego Narodzenia hołdu Bożemu
Dzieciątku przez mieszkańców wiosek
wchodzących w skład parafii. Zwyczaj
ten, wprowadzony przez ks. Kazimie-
rza Wójtowicza jest wciąż kontynuo-
wany, choć obecnie zazwyczaj dzieci
i młodzież szkolna przygotowują
przedstawienia, zwane jasełkami. 

4 stycznia 1998 roku miesz-
kańcy Skrzynic II zaprezentowali
szczególną adorację Bożej Dzieciny.
Starsi i młodsi mieszkańcy Skrzynic
odtworzyli starodawną wieczerzę wigi-
lijną z jej potrawami i ludową gwarą.
Inscenizacja ta zrobiła duże wrażenie
na oglądających i proboszczu parafii,
który zanotował to wyjątkowo interesu-
jące  wydarzenie w kronice parafialnej.

Z obchodem Świąt Bożego
Narodzenia wiązało się dawniej sze-
reg zwyczajów, które albo już zanikły,
albo przetrwały jedynie w formie

szczątkowej i są pielęgnowane tylko 
w niektórych środowiskach. Do takich
zwyczajów należy chociażby stawia-
nie na Wigilię w rogu izby „króla”, czyli
snopa żyta, czy rozścielanie słomy na
podłodze. Starsi mieszkańcy powia-
dają, że dawniej na „królu” kładło się
opłatek.  Oprócz białego był też opła-
tek kolorowy, który gospodarze wyno-
sili na chlebie dla bydła w dzień św.
Szczepana. Kury karmiono zaś ziar-
nem z żytniego snopa. 

Prawie zupełnie zaginął zwy-
czaj chodzenia na wieczerzę wigilijną
„po rodzinie” mieszkającej w tej samej
miejscowości. Teraz przy wigilijnym
stole gromadzą się zazwyczaj tylko
domownicy. Na przestrzeni lat zmie-
niły się też potrawy serwowane na Wi-
gilię. Starsi mieszkańcy Skrzynic
pamiętają m.in. grochówkę zapalaną
olejem rzepakowym lub podawaną z
wodą jabłkową, pierożki i czerwony
barszcz, ale bez uszek. Nie jadano
dawniej na wigilię klusek z makiem, bo
była to potrawa znana na co dzień. Na
wigilijnym stole nie było także śledzi
ani ryb. Dawniej wszyscy zgromadzeni
przy stole wigilijnym jedli z jednej
miski, ale każdy przynosił swoją łyżkę.
Podczas jedzenia nie wolno było kłaść
łyżki na stół, bo to wróżyło nieszczę-
ście. Choinki - dziś jeden z symboli
świąt Bożego Narodzenia - dawniej
przyozdabiano ręcznie wykonanymi
przez dzieci zabawkami. Na choince
wisiały też jabłuszka, nie było lampek
elektrycznych, tylko zwykłe świeczki. 

Młodzież męska chodziła 
w okresie świąt Narodzenia Pań-
skiego z „Herodem”. Starsi miesz-
kańcy pamiętają, jak po wsi chodzili
przebierańcy (Herod, diabeł, Żyd,
anioł, śmierć i straż), którzy przedsta-
wiali scenki i śpiewali, za co otrzymy-
wali od gospodarzy poczęstunek 
i drobne pieniądze. Zwyczaj ten nie-
stety także nie dotrwał do czasów
współczesnych.

Teresa Wrześniewska

/Na zdjęciu: prezentowana przez Skrzy-
nice II tradycyjna wieczerza wigilijna, 
a4 stycznia 1998 r., zdjęcie pochodzi 
z Kroniki Parafii Czerniejów/
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Obwodowa Komisja
Wyborcza

Czerniejów Jabłonna
Druga

Skrzynice Chmiel Piotrków Tuszów Suma

Liczba ważnych głosów
oddanych łącznie na
wszystkich kandydatów

434 952 325 178 450 188 2527

PSL 23 74 34 31 72 47 281

PIS 224 454 179 85 214 73 1229

PO 54 121 22 14 46 23 280

RAZEM 16 26 15 8 18 3 86

KORWIN 20 69 13 9 26 5 142

ZJEDNOCZONA LEWICA 22 39 19 9 12 6 107

KUKIZ 15 56 122 30 15 51 24 298

NOWOCZESNA 14 39 13 7 8 7 88

RUCH 
SPOŁECZNY RP

0 4 0 0 2 0 6

SAMOOBRONA 0 0 0 0 0 0 0

SZCZĘŚĆ BOŻE 5 4 0 0 1 0 10

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP z terenu Gminy Jabłonna

Wybory do Sejmu RP

Wybory do Senatu RP

Obwodowa Komisja
Wyborcza

Czerniejów Jabłonna
Druga

Skrzynice Chmiel Piotrków Tuszów Suma

PSL - Niezgoda Marceli
Mateusz

99 266 83 58 121 80 707

PIS - Czelej Grzegorz 252 512 200 96 262 70 1392

KW NOP - Lewandowski
Michał 84 152 35 22 70 32 395

Nieodpłatna pomoc prawna
Z dniem 1 stycznia 2016 r.

wchodzi w życie ustawa o nieodpłatnej
pomocy prawnej oraz edukacji praw-
nej. Nieodpłatna pomoc prawna obej-
mować będzie:
1) informowanie o obowiązującym sta-
nie prawnym, o przysługujących
uprawnieniach lub o spoczywających
na danej osobie obowiązkach lub 
2) wskazanie sposobu rozwiązania jej
problemu prawnego lub 
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu
projektu pisma z wyłączeniem pism
procesowych w toczącym się postępo-
waniu przygotowawczym lub sądo-
wym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowoadministracyj-
nym, lub 
4) sporządzenie projektu pisma 
o zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu
w postępowaniu sądowym lub ustano-
wienie adwokata, radcy prawnego, do-
radcy podatkowego lub rzecznika
patentowego w postępowaniu sądo-
woadministracyjnym. 

Nieodpłatna pomoc prawne
nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowa-

dzeniem działalności gospodarczej, 
z wyjątkiem przygotowania do rozpo-
częcia tej działalności. 
2) z zakresu prawa celnego, dewizo-
wego i handlowego.

Osoby uprawnione do korzys-
tania z nieodpłatnej pomocy prawnej,
to osoby fizyczne zamieszkujące na
terenie Gminy Jabłonna spełniające
jedno z niżej wymienionych kryteriów:
1) osoby, którym w okresie 12 mie-
sięcy poprzedzających zwrócenie się
o udzielenie nieodpłatnej pomocy
prawnej zostało przyznane  świadcze-
nie z pomocy społecznej i osoby
wobec których  w tym okresie nie wy-
dano decyzji o zwrocie nienależnie po-
branego świadczenia.
2) osoby które posiadają  ważne Karty
Dużej Rodziny
3) osoby które uzyskały  zaświadcze-
nie, o którym mowa w ustawie z dnia
24 stycznia 1991 r. o kombatantach
oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu
powojennego
4) osoby posiadające  ważną legity-
mację weterana albo legitymację we-
terana poszkodowanego,

5) osoby które w wyniku wystąpienia
klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej
lub awarii technicznej znalazły się w
sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
6) osoby które ukończyły 65 lat,
7) osoby które nie ukończyły 26 lat.

W celu realizacji zadania z za-
kresu nieodpłatnej pomocy prawnej i
edukacji prawnej Powiat Lubelski za-
warł w dniu 29 października 2015 r. 
z Wójtem Gminy Jabłonna porozumie-
nie  w sprawie udostępnienia lokalu 
w związku z realizacja zadania pole-
gającego na udzielaniu nieodpłatnej
pomocy prawnej.

Pomoc prawna będzie
świadczona od stycznia 2016 r. 
w sali narad Rady Gminy Jabłonna,
w poniedziałki w godzinach 
od 10:00 do 14:00  i we wtorki w go-
dzinach od 14:00 do 18:00.

Więcej informacji na temat
nieodpłatnych porad prawnych
uzyskać będzie można od stycznia
2016 r. w Urzędzie Gminy Jabłonna
oraz na stronie internetowej 
www.jablonna.lubelskie.pl.

Halina Dziurdzińska




