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Szanowni Państwo!
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Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer
naszej gminnej gazety „Puls Gminy Jabłonna”.
Mamy nadzieję, że będzie ona stałym źródłem 
informacji o działaniach Wójta oraz Rady
Gminy, bieżących oraz planowanych  inwesty-
cjach realizowanych na terenie gminy, a także 
o wydarzeniach społecznych i kulturalnych.

Na progu nowej kadencji pragniemy dać Państwu
dostęp do informacji dotyczących tego, co aktualnie
dzieje się w naszej gminie. Na bieżąco informować 
będziemy o  tym, co dla Państwa najważniejsze.

Dodatkowo, aby uzupełnić informacje zawarte 
w gazecie, zapraszamy do korzystania z nowej strony inter-
netowej www.jablonna.lubelskie.pl oraz profilu 
na portalu Facebook : www.facebook.com/gminajablonna

Aby nasza praca, jako Urzędu Gminy, była 
efektywna, liczymy na współpracę z Państwem - stały
kontakt, informację zwrotną o podejmowanych przez
nas działaniach. 

Czekamy na informacje o tematach, jakie mog-
libyśmy poruszyć na łamach „Pulsu Gminy 
Jabłonna”, a także na artykuły od Państwa. Wszel-
kie uwagi prosimy przesyłać na adres: 
jablonna.lubelskie@gmail.com

Życzymy Państwu ciekawej lektury!



Rada Gminy Jabłonna VI kadencji
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1. Marianna Piotrowska - Chmiel Pierwszy,
2. Stanisław Poleszak - Chmiel Kolonia,
3. Andrzej Kowalski - Czerniejów Kolonia,
4. Jarosław Tatara - Czerniejów,
5. Ewelina Galek - Jabłonna Pierwsza,
6. Ryszard Lis - Wierciszów,
7. Jan Fidut - Jabłonna Druga,
8. Kamil Skałecki - Jabłonna Majątek,
9. Roman Dąbek - Piotrków Drugi,
10.Adam Klimek - Piotrków Kolonia,
11. Tadeusz Podsiadły - Piotrków Pierwszy,
12. Marek Szyszka - Piotrków Drugi,
13. Zbigniew Tarka - Skrzynice Pierwsze,
14. Ryszard Piskorek - Skrzynice Drugie,
15. Bogdan Wałachowski - Tuszów.
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Komisje stałe Rady Gminy Jabłonna VI kadencji
Komisja Rewizyjna:
1. Ewelina Galek  - przewodnicząca,
2. Andrzej Kowalski - zastępca prze-
wodniczącej,
3. Jarosław Tatara,
4. Zbigniew Tarka,
5. Stanisław Poleszak.

Komisja Budownictwa i Infrastruk-
tury:
1. Tadeusz Podsiadły - przewodniczący,
2. Ryszard Lis - zastępca przewodniczącego,
3. Ewelina  Galek,
4. Jan Fidut,
5. Adam Klimek,
6. Stanisław Poleszak,

7. Kamil Skałecki.

Komisja  Budżetu, Finansów i Roz-
woju Lokalnego:
1. Marek Szyszka - przewodniczący,
2. Kamil Skłaceki - zastępca przewod-
niczącego,
3. Jan Fidut,
4. Andrzej Kowalski,
5. Marianna Piotrowska,
6. Ryszard Piskorek,
7. Bogdan Wałachowski.

Komisji Oświaty, Kultury, Sportu,
Ochrony Zdrowia i Pomocy Spo-
łecznej:

1. Bogdan Wałachwoski - przewodniczący,
2. Marianna Piotrowska - zastępca prze-
wodniczącego,
3. Tadeusz Podsiadły,
4. Ryszard Piskorek,
5. Zbigniew Tarka.

Komisja Rolnictwa, Leśnictwa,
Ochrony Środowiska i Porządku
Publicznego:
1. Adam Klimek  - przewodniczący,
2. Stanisław Poleszak - zastępca prze-
wodniczącego,
3. Ryszard Lis,
4. Marek Szyszka,
5. Jarosław  Tatara.

Podczas I sesji Rady Gminy
Jabłonna w dniu 1 grudnia, radni wy-
brali przewodniczącego Rady oraz wice-
przewodniczących.

Przewodniczącym Rady Gminy

Jabłonna wybrany został Pan Roman
Dąbek. 

Wiceprzewodniczącymi Rady
Gminy Jabłonna zostali: Pan Jan Fidut
i Pan Ryszard Piskorek.

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna

Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom rodziców dzieci z terenu naszej
gminy, chcemy jako samorząd wydłużyć
godziny funkcjonowania oddziałów
przedszkolnych (Tuszów, Skrzynice,
Czerniejów) oraz przedszkoli (Jabłonna,
Piotrków) od 7:00 do 17:00. Zależy nam
na stworzeniu przyjaznych warunków
do rozwoju naszych dzieci inwestując w
edukację od najmłodszych lat, dlatego
też od nowego roku szkolnego nasza

oferta przedszkolna poszerzy się, m.in.o
bezpłatne zajęcia logopedyczne.

Zapraszamy więc wszystkich
zainteresowanych rodziców dzieci w
wieku przedszkolnym, również tych,
których dzieci uczęszczają już do przed-
szkoli na terenie innych gmin (m.in.
Lublin, Głusk, Krzczonów, Strzyżewice,
Bychawa) do skorzystania z oferty na-
szych przedszkoli i oddziałów przed-
szkolnych. 

Szczegółowe informacje będzie
można uzyskać w poszczególnych pla-
cówkach oświatowych na terenie gminy:
Zespołach Szkół w Jabłonnie i Piotrko-
wie, Szkołach Podstawowych w Czer-
niejowie, Skrzynicach i Tuszowie.
Formularze do pobrania będą w Sekre-
tariatach szkółoraz na stronach interne-
towych jednostek. 

Więcej informacji już w marcu!

Przedszkole dla każdego!

Od początku stycznia na stano-
wisko Zastępcy Wójta Gminy Jabłonna
powołany został Marcin Pastuszak.

Nowy Zastępca Wójta



4

RADA GMINY  |  Puls Gminy Jabłonna     Nr 1/2015, Marzec 2015

Sesje Rady Gminy Jabłonna VI kadencji
Podczas I sesji w dniu 

1 grudnia 2014 roku, Rada Gminy Jab-
łonna podjęła następujące uchwały:
- uchwała nr I/1/2014 w sprawie
stwierdzenia wyboru Przewodniczącego
Rady Gminy Jabłonna,
- uchwała nr I/2/2014 w sprawie
stwierdzenia wyboru 2-ch Wiceprze-
wodniczących  Rady Gminy Jabłonna,
- uchwała nr I/3/2014 w sprawie okre-
ślenia składu liczbowego stałych komisji
Rady Gminy Jabłonna,
- uchwała nr I/4/2014 w sprawie usta-
lenia składu osobowego stałej Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Jabłonna,
- uchwała nr I/5/2014 w sprawie usta-
lenia składu osobowego stałej Komisji
Budżetu, Finansów i Rozwoju  Lokal-
nego  Rady Gminy Jabłonna,
- uchwała nr I/6/2014 w sprawie usta-
lenia składu osobowego stałej Komisji
Rolnictwa , Leśnictwa, Ochrony Środo-
wiska i Porządku Publicznego Rady
Gminy Jabłonna,
- uchwała nr I/7/2014 w sprawie usta-
lenia składu osobowego stałej Komisji
Budownictwa i Infrastruktury  Rady
Gminy  Jabłonna,
- uchwała nr I/8/2014 w sprawie usta-
lenia składu osobowego stałej Komisji
Oświaty, Kultury, Sportu, Ochrony
Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady
Gminy Jabłonna,
- uchwała nr I/9/2014 w sprawie usta-
lenia wynagrodzenia miesięcznego
Wójta Gminy Jabłonna.

Podczas II sesji w dniu 
12 grudnia 2014 roku, Rada Gminy Jab-
łonna podjęła następujące uchwały:
- uchwała nr II/10/2014 zmieniająca
uchwałę w sprawie utworzenia Stowa-
rzyszenia „Lokalna Grupa Działania na
Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubel-
skiego”,
- uchwała nr II/11/2014 w sprawie wy-
boru metody ustalenia opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia wysokości tej opłaty,
- uchwała nr II/12/2014 w sprawie
zmiany wzoru deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości na której zamiesz-

kują mieszkańcy,
- uchwała nr II/13/2014 w sprawie
uchwalenia Programu współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami prowadzącymi działalności
pożytku publicznego na 2015 r.,
- uchwała nr II/14/2014 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii,
- uchwała nr II/15/2014 w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finanso-
wej,
- uchwała nr II/16/2014 w sprawie
zmian w budżecie na  rok 2014.

Podczas III sesji w dniu 
30 grudnia 2014 roku, Rada Gminy
Jabłonna podjęła następujące uchwały:
- uchwała nr III/17/2014 w sprawie
uchwalenia wieloletniej prognozy finan-
sowej,
- uchwała nr III/18/2014 w sprawie
uchwalenia budżetu na rok 2015,
- uchwała nr III/19/2014 w sprawie
wyznaczenia przedstawiciela Gminy
Jabłonna do Zgromadzenia Celowego
Związku Gmin „PROEKOB” z sie-
dzibą w Bełżycach,
- uchwała nr III/20/2015 w sprawie
ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży
służbowych dla radnych,
- uchwała nr III/21/2014 w sprawie
uchylenia uchwały Nr  II/13/2014 Rady
Gminy Jabłonna z dnia 12 grudnia 2014
r. w sprawie uchwalenia Programu
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
2015 r.,
- uchwała nr III/22/2014 w sprawie
uchwalenia Programu współpracy z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz pod-
miotami prowadzącymi działalności
pożytku publicznego na 2015 r.,
- uchwała nr III/23/2014 w sprawie
zmian w budżecie na  rok 2014,
- uchwała nr III/24/2014 w sprawie
wykazu wydatków niewygasających z
upływem roku budżetowego 2014.

Podczas IV sesji w dniu 6 lutego
2015 roku, Rada Gminy Jabłonna

podjęła następujące uchwały:
- uchwała nr IV/25/2015 w sprawie
uchwalenia planu pracy Rady Gminy na
2015 r.,
- uchwała nr IV/26/2015 w sprawie
zmiany uchwały nr III/22/2014 Rady
Gminy Jabłonna z dnia 30 grudnia
2014r. w sprawie uchwalenia Programu
współpracy z organizacjami pozarządo-
wymi  oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na
2015 r.,
- uchwała nr IV/27/2015 w  sprawie
wystąpienia  z  wnioskiem  do  Ministra
Spraw Wewnętrznych i   Administracji
za pośrednictwem Wojewody Lubel-
skiego o zmianę  w „Wykazie urzędo-
wych nazw miejscowości w Polsce”
nazwy  wsi Sachalin w gm. Jabłonna
woj.  lubelskie na Sachalin - przysiółek
wsi Piotrków Pierwszy w gm. Jabłonna
woj. lubelskie.
- uchwała  mr IV/28/2015 w sprawie
zmian w budżecie na rok 2015.

Teksty uchwał dostępne są na
stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Gminy Jabłonna: 
www.ugjablonna.bip.lubelskie.pl

Urząd Gminy Jabłonna
81 561 05 70

Posterunek Policji w Bychawie
81 56 60 033

Przychodnia Zdrowia w Jabłonnie
81 56 10 568

Pogotowie wodociągowe
81 532 20 48, 81 532 38 12

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
81 56 100 50

Biblioteka Publiczna w Jabłonnie 
81 561 00 46

Gminne Centrum Kultury w Jabłonnie
81 56 13 021

Urząd Pocztowy w Jabłonnie
81 56 10 144 

Ważne telefony



Nowe stawki za gospodarowanie odpadami
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Od dnia 1 stycznia 2015 roku
zmianiła się opłata za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, pobierana
przez Gminę Jabłonna od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy (Uchwała Rady Gminy Jab-
łonna nr II/11/2014).

Opłata będzie obliczana w
oparciu o liczbę mieszkańców zamiesz-
kujących daną nieruchomość - zmianie
uległa stawka za gospodarstwa jedno-
osobowe.
Obowiązujące stawki:
1. nieruchomości, na których za-
mieszkuje 1 osoba:
• za odpady zbierane selektywnie – 
6 zł/nieruchomość,
• za odpady zbierane nieselektywnie –
12 zł/nieruchomość,

2. nieruchomości, na których za-
mieszkuje 2 osoby:
• za odpady zbierane nieselektywnie –
24 zł/nieruchomość,
• za odpady zbierane selektywnie – 
12 zł/nieruchomość,
3. nieruchomości, na których za-
mieszkuje od 3 do 5 osób:
• za odpady zbierane selektywnie – 
20 zł/nieruchomość,
• za odpady zbierane nieselektywnie –
40 zł/nieruchomość,
4. nieruchomości, na których za-
mieszkuje 6 i więcej osób:
• za odpady zbierane selektywnie – 
30 zł/nieruchomość,
• za odpady zbierane nieselektywnie –
60 zł/nieruchomość.

Właściciel (użytkownik) nieru-
chomości, na której zamieszkuje jedna
osoba, ma obowiązek złożenia korekty
deklaracji o wysokości opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi. 

Podana liczba osób zamieszku-
jących nieruchomość winna być zgodna
ze stanem faktycznym. 

Korekty deklaracji należy zło-
żyć osobiście w Urzędzie Gminy Jab-
łonna (budynek dawnego posterunku
Policji) pokój nr 5.

Harmonogram odbioru odpa-
dów komunalnych mogą Państwo odna-
leźć na stronie 19 oraz na stronie
internetowej www.jablonna.lubelskie.pl

W dniu 17.02.2015 r., w Urzę-
dzie Gminy Jabłonna odbyło się szko-
lenie dla rolników, zorganizowane przez
Zespół Doradztwa Rolniczego w By-
chawie - wspólnie z Agencją Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w
Lublinie. 

W pierwszej części spotkania
pracownicy  Biura Powiatowego
ARiMR w Lublinie  omówili nowy sys-
tem dopłat bezpośrednich w 2015 r.,
oraz zaprezentowali  jak prawidłowo
wypełnić wniosek obszarowy. W tego-
rocznym naborze rolników czekają  mo-
dyfikacje zasad korzystania z dopłat
bezpośrednich wynikające  ze zmian we
Wspólnej Polityce Rolnej. 

Nowy system dopłat bezpo-
średnich składa się z dobrze znanych z
lat poprzednich elementów jak i całko-
wicie nowych rodzajów wsparcia. W
2015 roku rolnik będzie mógł skorzys-
tać ze znanych mu rodzajów płatności
takich jak: jednolita płatność obszarowa,
płatność związana z produkcją. Dodat-
kowo pojawiają się nowe elementy takie
jak- płatność z tytułu praktyk rolniczych
korzystnych dla klimatu i środowiska
tzw. płatność na zazielenienie, płatność
dla młodych rolników czy system dla
małych gospodarstw rolnych. Na za-
kończenie tej części szkolenia 

pracownicy ARiMR odpowia-
dali na pytania rolników. W drugiej czę-
ści spotkania pracownik LODR
Końskowola omówił wybrane działania
z zakresu Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020:, z któ-
rych w najbliższej przyszłości będą
mogli skorzystać rolnicy gminny Jab-
łonna. Na koniec należy wspomnieć, iż
szkolenie cieszyło się bardzo dużym za-
interesowaniem ze strony mieszkańców
gminy Jabłonna. 

Kowalski Cezary
LODR Końskowola

Szkolenie dla rolników
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Ośrodek Pomocy Społecznej
nie tylko zabezpiecza niezbędne po-
trzeby finansowe dla mieszkańców, ale
także uaktywnia ich na rynku pracy.

Od 2008 roku rozpoczęliśmy
realizację projektu systemowego „Pod-
noszenie kompetencji zawodowych
mieszkańców Gminy Jabłonna”. Pro-
jekt jest współfinansowany ze środków
EFS w ramach POKL 2007-2013.
Celem projektu jest zapewnienie rów-
nego dostępu do zatrudnienia osobom
zagrożonym wykluczeniem społecz-
nym, a także podniesienie ich kompe-
tencji społeczno – zawodowych. Zaletą
tego projektu jest to, że uczestnicy zdo-
bywają dodatkowe kwalifikacje zawo-
dowe według swoich zainteresowań, a
także dzięki zajęciom z psychologiem i
doradcą zawodowym, osiągają większą
aktywności na obecnym zróżnicowa-
nym rynku pracy, jak również podwyż-
szają swoją samoocenę. Do chwili
obecnej w szkoleniach wzięło udział 82
osoby, a 19 z nich podjęło pracę i są
szczęśliwi, że mogą spełniać się zawo-
dowo.

Pod koniec 2014 roku Ośrodek
przystąpił do programu „Pomoc żyw-
nościowa 2014-2020” finansowanego z
Europejskiego Funduszu Pomocy  Naj-
bardziej Potrzebującym. W miesiącu
styczniu 2015 roku z pomocy żywno-
ściowej skorzystało 230 osób. W miesią-
cach wiosennych Ośrodek planuje
przystąpić do drugiej tury pomocy żyw-
nościowej, po otrzymaniu wytycznych o
zasadach dystrybucji żywności bę-
dziemy informować przez ogłoszenia i
na stronie internetowej Ośrodka
(www.gops-jablonna.pl).

W najbliższym czasie planu-
jemy także, tak jak w roku ubiegłym,
przystąpić do programu „Asystent ro-
dziny i koordynator pieczy zastępczej”.
Zatrudnienie asystenta rodziny pozwala
na szerszą pomoc rodzinom szczególnie
rodzinom wielodzietnym i niewydolnym
życiowo.

Do Ośrodka Pomocy
Społecznej nie tyko

po zasiłki
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E‑administracja w Powiecie Lubelskim
Do końca czerwca 2015 roku

Gmina Jabłonna, wspólnie z Powiatem
Lubelskim oraz 9 gminami powiatu lu-
belskiego, realizuje projekt informa-
tyczny „E-administracja w Powiecie
Lubelskim”.  Projekt realizowany jest w
partnerstwie następujących jednostek
samorządu terytorialnego: Powiat Lu-
belski (lider projektu) i gminy: Bełżyce,
Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk,
Jabłonna, Niemce, Wólka, Zakrzew,
Strzyżewice.

Główne działania w projekcie to:
1. Szkolenia w zakresie IT dla pracow-
ników samorządowych. Tematami szko-
leń są: dokument elektroniczny – istota,
cechy, aspekty prawne, zasady bezpie-
czeństwa systemów elektronicznych i
komunikacji elektronicznej, tworzenie
profesjonalnych dokumentów i szablo-
nów w urzędzie, automatyzacja rapor-
towania i analiza danych w urzędzie,
zastosowanie i posługiwanie się podpi-
sem elektronicznym i profilem zaufa-

nym, ochrona danych osobowych i jej
funkcjonowanie w systemach informa-
tycznych, administracja bazami danych.
2. Pakiet 25 e-usług samorządowych,
świadczonych za pomocą ePUAP dla
każdego z partnerów projektu.
3. Uruchomienie w każdej gminie, bę-
dącej partnerem w projekcie, punktów
potwierdzania profili zaufanych.
4. Elektronizacja konsultacji społecz-
nych – we wszystkich partnerskich JST
zostanie wdrożony zintegrowany z
ePUAP system dziedzinowy – portal
konsultacji społecznych, który zapewni
mieszkańcom i urzędom możliwość za-
utomatyzowanej obsługi prowadzonych
konsultacji społecznych.
5. E-usługi partycypacji budżetowej –
we wszystkich partnerskich JST zostanie
wdrożony zintegrowany z ePUAP sys-
tem dziedzinowy – schemat budżetowa-
nia, który zapewni udostępnienie 

e-usług, pozwalających na uczestnictwo
mieszkańców w decydowaniu o budże-
cie wspólnoty samorządowej.
6. Automatyzacja geodezyjna – u lidera
projektu zostanie wdrożony system,
który umożliwi w pełni automatyczne
generowanie wypisów wyrysów geode-
zyjnych. Realizacja tych zadań zostanie
poprzedzona kampanią promocyjną 
e- usług. Przedsięwzięcie zostanie prze-
prowadzone m.in. za pomocą mediów
lokalnych.

Grupa docelowa projektu to
pracownicy samorządowi zatrudnieni w
Starostwie Powiatowym w Lublinie oraz
w dziesięciu gminach partnerskich.
Okres realizacji projektu to 01.02.2014–
30.06.2015 r. Wysokość dofinansowania
projektu to 85% ze środków EFS, a
15% stanowi wkład własny partnerów
projektu.

Punkt potwierdzania profilu zaufanego ePUAP 
w Urzędzie Gminy Jabłonna

Profil zaufany to bezpłatna me-
toda uwierzytelnienia obywateli w syste-
mach e-administracji (m.in. ePUAP,
CEIDG, ZUS). Dzięki profilowi zaufa-
nemu obywatel może załatwić sprawy
administracyjne drogą elektroniczną,
bez konieczności wychodzenia z domu,
24 godziny na dobę, z dowolnego
miejsca.

Profil zaufany jest jedną z funk-
cjonalności elektronicznej Platformy
Usług Administracji Publicznej
(ePUAP). To zestaw danych, które iden-
tyfikują obywatela w systemach pod-
miotów wykorzystujących profil

zaufany jako metodę uwierzytelniania.
Posiadając nazwę użytkownika (login),
hasło oraz konto poczty elektronicznej
(na który przesyłany jest jednorazowy
kod autoryzacyjny), obywatele mogą za-
łatwić wiele spraw urzędowych - np. za-
łożyć firmę przez internet czy
elektronicznie sprawdzić i opłacić
składki ZUS.

Należy najpierw założyć konto
użytkownika na portalu ePUAP
(www.epuap.gov.pl), z którego wysy-
łamy wniosek o potwierdzenie profilu
zaufanego. Następnym krokiem jest
uwierzytelnienie Profilu w jednym z

urzędów, między innymi w Urzędzie
Gminy Jabłonna, gdzie dokumentu-
jemy przed urzędnikiem swoje dane
osobowe, który porównuje je z wpro-
wadzonymi do systemu. Po pozytywnej
weryfikacji danych, na podstawie przed-
łożonego dowodu osobistego, konto za-
łożone na portalu ePUAP zyskuje status
profilu zaufanego.

Profil zaufany działa jak od-
ręczny podpis. Właściciel loguje się na
stronie www.epuap.gov.pl, wybiera
usługę, którą chce zrealizować, wypełnia
wniosek, podpisuje go profilem zaufa-
nym, a następnie wysyła wniosek do
urzędu.

Profil zaufany jest bezpłatny,
dostępny dla wszystkich osób, które za-
łożą konto na portalu ePUAP.

Informacje ze strony www.cpi.gov.pl
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Ostatnie projekty z PROW już na finiszu
W 2014 Gmina Jabłonna rozpoczęła realizację kilku projektów finansowanych ze środków Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2007-2013. Fundusze udało się pozyskać w tzw. ostatnim rozdaniu. Chwili obecnej jesteśmy w
trakcie rozliczania poszczególnych zadań, a efekty zrealizowanych inwestycji mogą Państwo zobaczyć w poszczególnych
miejscowościach naszej gminy.

Termomodernizacja i remont
budynku w miejscowości 

Skrzynice Pierwsze 
z przeznaczeniem na cele 

społeczno-kulturalne

Kwota dofinansowania: 105 460,00 zł
Koszt całkowity operacji: 212 073,27 zł
W ramach projektu zrealizowane zos-
tały roboty termomodernizacyjne, a
także remont pomieszczeń w remizie
OSP w Skrzynicach. Dodatkowo zaku-
pione zostało wyposażenie zaplecza so-
cjalnego (meble, kuchenka, szafa
chłodnicza).

Termomodernizacja i remont budynku w miejscowości Czerniejów 
z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne

Koszt całkowity operacji: 165 242,19zł
Kwota dofinansowania: 93 426,00zł
W ramach projektu zrealizowane zos-
tały roboty termomodernizacyjne, 
a także remont pomieszczeń w remizie
OSP w Czerniejowie. Dodatkowo zaku-
pione zostało wyposażenie zaplecza so-
cjalnego (meble, kuchenka, szafa
chłodnicza).

Zagospodarowanie terenu
wokół 

Gminnego Centrum Kultury 
w Jabłonnie z/s w Piotrkowie

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł
Koszt całkowity operacji: 223 659,34 zł
W ramach projektu zrealizowano:
-  roboty przygotowawcze,
-  podbudowy,
-  nawierzchnię,
-  elementy dróg i ulic,
-  roboty wykończeniowe.

Wyposażenie pomieszczeń
świetlicy wiejskiej w Tuszowie

na miejsce wytwarzania
i promocji

Kwota dofinansowania: 24 792,00 zł
Koszt całkowity operacji: 38 117,70 zł
Zakupione zostało wyposażenie świet-
licy: kuchenka gazowo elektryczna (2
szt.), szafa chłodnicza, meble kuchenne,
stoły (20 szt.), krzesła (80 szt.), rolety
(20 szt.), tablica informacyjno-promo-
cyjna.

Zagospodarowanie terenu z oświetleniem fotowoltaicznym 
w miejscowości Jabłonna-Majątek

Kwota dofinansowania: 35 476,80zł
Koszt całkowity operacji: 54 545,58zł
Zakres zrealizowanych prac:
- wyłożenie alejek kostką brukową,
- zamontowanie obrzeży rabat,
- nasadzenia roślin,
- ustwione zostały ławki, kosze na śmie-
cie, lampa  fotowoltaiczna.
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Trwa realizacja projektu „Ko-
lektory słoneczne jako źródło energii
odnawialnej w Gminie Jabłonna”, który
współfinansowany jest ze środków Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 2007-2013.  

Przedmiotem projektu jest
zakup i montaż 368 szt. instalacji (jed-
nostek) wytwarzania energii cieplnej wy-
korzystujących odnawialne źródła
energii (OZE). tj. 367 zestawów solar-

nych do podgrzewania c. w. u. na po-
trzeby mieszkańców Gminy Jabłonna, a
także jednostek edukacji publicznej z
obszaru gminy (Szkoła Podstawowa w
Skrzynicach, Szkoła Podstawowa w Tu-
szowie, Szkoła Podstawowa w Piotrko-
wie, Szkoła Podstawowa w
Czerniejowie, Szkoła Podstawowa w
Jabłonnie). 

W ramach projektu przewi-
dziana jest także modernizacja tradycyj-
nej kotłowi opalanej węglem na
kotłownię zasilaną biomasą.

Przewiduje się wykonanie in-
stalacji zestawów do podgrzewania c. w.
u. dla 1474 osób w gospodarstwach do-
mowych oraz ww. obiektach użyteczno-
ści publicznej. Wykonanych zostanie
219 instalacji dwupanelowych (438 pa-
neli kolektorów) i 143 trzypanelowych
(429 paneli kolektorów) łącznie 362 ze-
stawy solarnych, zaś na obiektach szkol-
nych zamontowane zostanie 5
zestawów solarnych. Łącznie w gospo-
darstwach domowych i budynkach uży-
teczności publicznej zamontowanych
zostanie 949 paneli kolektorów.
Całkowita wartość projektu - 3 192 987,00 zł
Kwota dofinansowania - 2 504 210,90 zł

W chwili obecnej trwają roboty
budowlane oraz odbiory robót budow-
lanych.

Przebudowa istniejącej stacji wodociągowej polegającej na montażu
zestawu hydroforowego dla obsługi drugiej strefy ciśnieniowej 

z zewnętrzną instalacją energetyczną oraz rozbudowa sieci 
wodociągowej z przyłączami i likwidacją przewodów wodociągowych

Zagospodarowanie otoczenia
Urzędu Gminy w Jabłonnie

Kwota dofinansowania: 32 838,00zł
Koszt całkowity operacji: 50 889,30zł
W ramach zadania zrealizowane zostały:
roboty przygotowawcz, roboty rozbiór-
kowe, roboty ziemne, ułożone obrzeża i
krawężniki, wykonana podbudowa oraz
nawierzchnia z kostki. Uregulowane zos-
tały studzienki. Zasiana została nowa trawa
oraz posadzone drzewa i krzewy.

Kwota dofinansowania: 137 314,00 zł
Koszt całkowity operacji: 275 641,83zł
W ramach realizowanego zadania wyko-
nane zostały roboty budowlane i roboty
elektryczne.
Przebudowano istniejącą stację wodo-
ciągową, poprzez  montaż zestawu hy-

droforowego dla obsługi drugiej strefy
ciśnieniowej z zewnętrzną instalacją
energetyczną oraz rozbudowa sieci
wodociągowej z przyłączami i likwidacją
przewodów wodociągowych

Kolektory słoneczne jako źródło energii odnawialnej 
w Gminie Jabłonna

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Gmina Jabłonna zakończyła

realizację projektu „Modernizacja od-
działów przedszkolnych w szkołach
podstawowych” współfinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
2007-2013 Poddziałanie 9.1.1 w zakresie
przygotowania oddziałów przedszkol-

nych w szkołach podstawowych do
świadczenia wysokiej jakości usług na
rzecz dzieci w wieku przedszkolnym.

Punkt przedszkolny w Szkole
Podstawowej w Czerniejowie wyposa-
żony został w sprzęt, zabawki i pomoce
dydaktyczne dla dzieci 3-5 letnich.
Całkowita wartość projektu - 56 098,00 zł.
Kwota dofinansowania - 56 098,00 zł.
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Gimnazjum Publiczne w Piotrkowie
Giże – rewizyta

W dniach 20-22.10.2014 r. od-
była się sponsorowana przez miejscow-
ość Giże oraz Pracowanię Rozwoju
Lokalnego w Czerniejowie wycieczka
dla 10 uczniów na Mazury.

W programie brali udział gim-
nazjaliści ze Świętajna, Piotrkowa i Bia-
łegostoku. Liczne atrakcje zachęcały do
współzawodnictwa i dobrej zabawy.
Wędrówki, konkursy, degustacje chleba
i przetworów  mlecznych, pieczenie,
ubijanie masła i dyskoteka – to tylko
niektóre zajęcia podczas realizacji pro-
jektu „Mleczna Wieś Giże”.

Jasełka w wykonaniu uczniów z Gimnazjum w Piotrkowie

Mikołajki i Jasełka
6 grudnia uczniów Gimnazjum

Publicznego w Piotrkowie odwiedził
gość z Laponii. Taka persona pozwoliła
sobie przerwać na kilka minut lekcję w
każdej klasie i wręczyć naszym anioł-
kom słodkie upominki. Potem wszyscy
zostaliśmy zaproszeni na salę gimna-
styczną, gdzie mogliśmy się bawić i ry-
walizować. 

Dominowały konkurencje
sportowe, jednakże największe zaintere-
sowanie wzbudziła prezentacja bałwa-

nów przygotowanych przez każdą klasę.
Uczniowie wykazali się ciekawymi po-
mysłami. Po godzinie świetnej zabawy,
weseli wróciliśmy na lekcje, a po lek-
cjach duża grupa – 20 uczniów praco-
wała nad jasełkami. 

Tuż przed przerwą świąteczną
mogliśmy obejrzeć piękne widowisko.
Nasi koledzy, koleżanki w poetycki spo-
sób opowiedzieli o narodzinach Chrys-
tusa, o okolicznościach towarzyszących
temu ważnemu wydarzeniu.

Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy

23. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy uświetnił taniec
nowoczesny dziewcząt w ramach  części
artystycznej. Nasze gimnazjum wspo-
magało Gminne Centrum Kultury, or-
ganizując loterię fantową i angażując
uczennice w zbiórkę pieniędzy do pu-
szek. Cztery wolontariuszki zebrały
ponad 500 zł, loteria przyniosła 800 zł
dochodu.

Projekty gimnazjalne

W ostatnim tygodniu stycznia
uczniowie klas II uczestniczyli w pre-
zentacji projektów gimnazjalnych. Wa-
runkiem ukończenia gimnazjum jest
aktywny udział w kilkuetapowym pro-
jekcie oraz  jego zaliczenie. 

Uczestnicy pracowali nad na-
stępującymi tematami:
1. Strój kobiecy na przestrzeni wieków.

2. Miłość niejedno ma imię - program
artystyczny.
3. Ludzie ludziom zgotowali ten los.
Historie obozu  koncentracyjnego.
4. Z savoir-vivrem za pan-brat? W Pol-
sce i gdzie indziej.
5. Z czego słyną Niemcy?
6. Kraje Bliskiego Wschodu - kultura i
codzienność.

Wykorzystano prezentacje mul-
timedialne, plakaty, pokaz mody, taniec,
sztuki walki, przedstawienie teatralne,
konkursy z nagrodami, by zaprezento-
wać w interesujący sposób swój temat.
Wszyscy uczniowie projekt zaliczyli,
publiczność podziękowała brawami.  

Projekt „Strój kobiecy na przestrzeni wieków”

Działalność 
charytatywna

W grudniu na terenie Gimnaz-
jum w Piotrkowie prowadzona była
akcja ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać
Zimę”. Uczestniczyli w niej uczniowie i
nauczyciele. 

Zebraliśmy 162,4 kg darów:
żywności oraz środków czystości. Przy-
gotowane paczki trafiły do potrzebują-
cych rodzin z terenu  naszej Gminy.

Dziękujemy wszystkim za
pomoc w organizacji akcji i ofiarność.
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Bal gimnazjalistów

29 stycznia 2015 w naszej
szkole odbyła się lekcja muzyki przygo-
towana przez pana Romana Brochoc-
kiego z Sokołowa Podlaskiego pt.
„Program muzyczny na 9 instrumen-
tów”. 

Pan Roman jest sokołowskim
artystą i muzykiem, jest również auto-
rem tekstów swoich piosenek. Podczas
programu zaprezentowane zostały
różne instrumenty m.in.: mandolina,
banjo, bałałajka, akordeon, ligawka,
okaryna, harmonijka ustna, fletnia pana,
trąbka. Uczniowie wysłuchali znanych
melodii światowych z wykorzystaniem
każdego z tych instrumentów. 

Pan Roman zaciekawił dzieci
opowieściami o swoich instrumentach,

ich historii, wykorzystaniu i budowie.
Lekcja okazała się bardzo ciekawa i roz-
budziła muzyczne gusta naszych dzieci. 
Wszyscy świetnie się bawili i nagradzali
występ gromkimi brawami. Muzykant
przypomniał, że każdy z nas posiada

swój własny najlepszy instrument, jakim
jest nasz własny głos: 
„ ..Nawet za złota trzos.
Nie zniknie - bo to twój głos...”

„ Póki radość jest w nas….
Warto żyć, warto kochać…
Warto bawić się”.

17 stycznia 2015 r.  uczniowie
klas III GP w Piotrkowie spotkali się w
Dworku Jabłonna na uroczystym balu.

Impreza, w której uczestni-
czyło 120 osób, rozpoczęła się tradycyj-
nym polonezem, następnie nauczyciele
i rodzice zostali zaproszeni przez mło-
dzież do walca wiedeńskiego. 

Potem królowały rytmy współ-
czesne, młodzieżowe, przy których
wszyscy świetnie się bawili.

Tradycyjny polonez rozpoczynający bal gimnazjalny

Szkoła Podstawowa w Tuszowie

Święta Bożego Narodzenia to
wyjątkowy okres w roku, na który długo
czekają nie tylko dorośli, ale również
dzieci. Dnia 19 grudnia 2014 r. ucznio-
wie naszej szkoły zaprezentowali JA-
SEŁKA, które wprowadziły nas w
świąteczny nastrój. Dzieci w przepięk-
nych strojach występowały przed
swoimi rodzicami, kolegami szkolnymi
oraz pracownikami szkoły. 

Salę zdobiła świąteczna deko-
racja. Publiczność po raz kolejny mogła
przeżyć historię Marii i Józefa. Scenki
z życia nowonarodzonego dzieciątka,
pasterzy, mędrców, dzieci oraz aniołów
przeplatane były kolędami i pastorał-

kami. Przy wigilijnym stole zasiadła tra-
dycyjna polska rodzina. Gra młodych
aktorów  była  pełna otwartości, szcze-
rości, prostoty i ciepła.

Na zakończenie ksiądz pro-
boszcz poprowadził modlitwę oraz
udzielił wszystkim zebranym błogosła-
wieństwa. Następnie wszyscy połamali się
opłatkiem i złożyli sobie świąteczne ży-
czenia.

W święto Trzech Króli - 6 stycz-
nia, uczniowie naszej szkoły powtórnie
wystawili Jasełka w kościele parafialnym
w Bychawce. Mogli je obejrzeć miesz-
kańcy Tuszowa i okolicy, którzy licznie
zgromadzili się na mszy św. o godz. 9.30. 

Szkolne jasełka w Tuszowie Zabawa choinkowa

31 stycznia uczniowie, rodzice,
nauczyciele, absolwenci i przybyli goście
bawili się na zabawie choinkowej w
Szkole Podstawowej w Tuszowie. Całą
zabawę poprowadził zespół muzyczny
grający hity, przy których wszyscy świet-
nie się bawili. 

Oprócz wspólnych tańców
były również konkursy i zabawy przy
muzyce. Dzieci mogły również liczyć na
malowanie twarzy wedle życzenia oraz
wylosować niespodziankę w loterii fan-
towej. 

Rodzice, jak zawsze, zatrosz-
czyli się o smaczny poczęstunek dla
swoich pociech. Cóż to był za bal!!!

Niecodzienna lekcja muzyki w Szkole Podstawowej w Tuszowie
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Akcja odblaski w Szkole Podstawowej w Tuszowie
We wtorek, 16 grudnia ucznio-

wie naszej szkoły uczestniczyli w spot-
kaniu z panem policjantem – naszym
dzielnicowym p. Tomaszem Młynar-
skim oraz gościem specjalnym Sierżan-
tem Poli. 

Uczniowie klasy pierwszej pod
czujnym okiem wychowawczyni przy-
gotowali inscenizację pt. "Odblaskowe
pierwszaki", w czasie której wszyscy do-
wiedzieli się o tym jak ważne jest by być
widocznym na drodze. Uczniowie klasy
szóstej przedstawili statystyki dotyczące
wypadków drogowych oraz najważniej-
sze informacje na temat widoczności na
drodze. 

Na zakończenie spotkania
wszyscy uczniowie otrzymali od misia
Poli niespodzianki ufundowane przez
Urząd Gminy w Jabłonnie - opaski od-
blaskowe. Serdecznie za nie dziękujemy!
Podarowane prezenty z pewnością na
stałe zagoszczą na plecakach czy w
stroju uczniów. 

Zorganizowane spotkanie było
punktem kulminacyjnym akcji „Wy-
padki na drogach – porozmawiajmy”,
której tematem przewodnim była właś-
nie widoczność w ruchu drogowym.
Wspierając te akcję chcemy przyczynić
się do poprawy bezpieczeństwa dzieci i
młodzieży.

Lekcja przyrody na żywo

30 stycznia wszyscy uczniowie
wzięli udział w nietypowej lekcji przy-
rody. Przyjechał do nas okaz węża: py-
tona królewskiego z zamojskiego ZOO.
Pani opiekunka węża, opowiedziała
jeszcze o innych gadach, jakie tam
mieszkają, o ich pochodzeniu i zwycza-
jach. Pod koniec zajęć chętni mogli do-

tknąć węża i wtedy okazało się, że w do-
tyku jest ciepły, aksamitny, miły, ale też
i śliski.

Taka lekcja przyrody z żywymi
okazami jest dla uczniów nieocenionym
doświadczeniem.

Święto Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Tuszowie
21 stycznia 2015r. odbyła się w

naszej szkole niezwykła uroczystość -
Święto Babci i Dziadka. Wszystkich ze-
branych, a przede wszystkim dostojnych
Gości, powitała pani dyrektor przeka-
zując jednocześnie drogim Dziadkom
najserdeczniejsze życzenia z okazji ob-
chodzonego święta. 

Następnie głos zabrali naj-
młodsi uczniowie. Przedszkolaki z wy-
piekami na twarzy wyrecytowały dla
Dziadków okolicznościowe wierszyki i
życzenia oraz wystawiły przepiękne "Ja-
sełka".  Śpiew kolęd i pastorałek wpro-
wadził zgromadzonych gości w
nostalgiczny, aczkolwiek radosny na-
strój. Dopełnieniem odświętnej atmos-
fery było zaprezentowanie przez dzieci
z klas I-III wierszy i piosenek związa-
nych tematycznie z uroczystością. W
przepięknych strojach poszczególnych
miesięcy zapewniali, że kochają swoich
Dziadów nie tylko od święta, ale każ-
dego dnia, miesiąca i w każdej porze
roku. Po czym wnuczęta wręczyły
swoim Babciom i Dziadkom własno-
ręcznie wykonane upominki  i medale,

a wszyscy zebrani odśpiewali  uroczyste Sto lat. 
Zwieńczeniem tej wyjątkowej

uroczystości był występ Koła Tanecz-
nego, uczniowie zaprezentowali swoje
popisowe układy. Babcie i Dziadkowie
z zachwytem wpatrywali się w swoje po-
ciechy. Duma rozpierała ich serca, że

mają tak utalentowane i kochane wnu-
częta. Nie zabrakło też pamiątkowych
fotografii. 

Na zakończenie słodką niespo-
dziankę dla Dziadków przygotowali ro-
dzice.

Odblaski wręczał uczniom Sierżant Poli
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Uczniowie klasy VI  Szkoły
Podstawowej w Tuszowie odnoszą wiel-
kie sukcesy w tenisie stołowym!

W powiatowych igrzyskach
młodzieży szkolnej w tenisie stołowym
I miejsce zdobył Radosław Chrześcian,
natomiast Damian Żmudziak zajął 
II miejsce.  

Ponadto Radek zdobył 
I miejsce w  rejonowych igrzyskach w
indywidualnym tenisie stołowym.

Zwieńczeniem tych sukcesów
był udział Radka Chrześciana w woje-
wódzkich zawodach w tenisie stołowym
indywidualnym, w których zdobył 
III miejsce. W zawodach tych brało
udział 96 uczniów w kategoriach dziew-
cząt rocznik 2002 oraz 2003-2004  i
chłopców rocznik 2002 oraz 2003-
2004. 

Gratulujemu sukcesów!

Nie bójcie się, oto zwiastuję wam, że Mesjasz Pan narodził się…

Święta Bożego Narodzenia to
czas, kiedy każdy chrześcijanin w spo-
sób niezwykły przeżywa tajemnicę Bo-
żego wcielenia. Pielęgnując piękne
polskie tradycje staramy się  atmosferę
świąt przedłużyć, organizujemy wspólne
kolędowanie i przedstawiamy Jasełka.

Wzorem ubiegłego roku
uczniowie Gimnazjum Publicznego w
Jabłonnie przygotowali inscenizację pt.
„Jasełkowa łezka humoreska” wg sce-
nariusza Adama Szafrańca, połączo-

nego z innym scenariuszem. Przedsta-
wienie odbyło się dn. 25 stycznia 2015
r. na sali sportowej  przy Gimnazjum w
Jabłonnie. Wzięło w nim udział 33
uczniów- aktorów i 4 uczennice – jako
obsługa techniczna sceny. Nagłośnie-
niem kierował nasz  absolwent  Damian

Dojutrek. Przygotowaniem uczestników
zajmowali się nauczyciele: Mariola Ci-
checka-Bryda, Agnieszka Pytka, Edyta
Bork, od strony muzycznej Jacek Gry-
kałowski. Zaproszenia i plakaty  przy-

gotowano pod kierunkiem  Iwony
Adamskiej-Staniak w ramach projektu
edukacyjnego pt.: „Jak wykonać atrak-
cyjne zaproszenia na szkolną insceniza-
cję teatralną”, a scenografię wykonały
uczennice odpowiedzialne za obsługę
techniczną sceny, kierowane przez M.
Cichecką-Bryda w ramach realizacji pro-
jektu pt. „Jak przygotować scenografię
do przedstawienia szkolnego”.

Cieszymy się, że na premierę
naszych Jasełek przybyli tak licznie
mieszkańcy Jabłonny i okolic oraz zacni
goście: Pani Magdalena Sałek - Wójt
Gminy Jabłonna, Ks. Proboszcz tutej-
szej parafii - Zbigniew Cholewa, Pani
Ewa Maj - dyrektor ZASz w Jabłonnie,
Pan Bogdan Wałachowski - przewodni-
czący komisji oświaty.

Teraz Jasełka w Gimnazjum
Publicznym w Jabłonnie staną się co-
roczną tradycją, więc zapraszamy
wszystkich chętnych za rok i już dziś
obiecujemy, że nie zabraknie uśmiechów
i wzruszeń.

Mariola Cichecka - Bryda

Gimnazjum Publiczne w Jabłonnie

13

W niewielkiej wsi, jaką są
Skrzynice, placówka szkolna pełni
ważną rolę ośrodka kultury integrują-
cego miejscową społeczność. Tu ob-
chodzi się rocznice ważnych wydarzeń
historycznno-patriotycznych, kultywuje
polskie tradycje związane z obchodami
świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,
pielęgnuje się rodzimą kulturę, zwyczaje
i obyczaje ludowe. 

Przed laty  z inicjatywy miejscowego
nauczyciela historii założona została
Izba Regionalna, w której zgromadzono
wiele pamiątek z życia i działalności
mieszkańców Skrzynic. Dzięki ogrom-
nemu zaangażowaniu mieszkańców do
Izby trafiło wiele starych, unikalnych
zdjęć pokazujących życie dawnej wsi,
które posłużyły do wykonania serii wy-
staw, pokazywanych m.in. podczas do-
żynek i festynów środowiskowych. 

W dziele przybliżania uczniom kul-
tury  ludowej Szkoła współpracuje z

miejscowym Kołem Gospodyń Wiej-
skich i zespołem śpiewaczym. Wspólną
inicjatywą KGW w Skrzynicach oraz
miejscowej szkoły był spektakl obrzę-
dowy zaprezentowany na Gminnym
Przeglądzie Spektakli i Widowisk Ob-
rzędowych w Piotrkowie. 

W działalność szkoły ogromnie an-
gażują się rodzice uczniów. Są oni
współorganizatorami szkolnych imprez
i uroczystości oraz festynów. W 2014
roku, celem popularyzacji utworów kla-
syków polskiej literatury dziecięcej, ro-
dzice utworzyli Teatrzyk Wielkiego
Ambarasu. W tym roku, w czasie za-
bawy choinkowej Teatrzyk Wielkiego
Ambarasu brawurowo zaprezentował
się licznie zgromadzonej puliczności w
„Rzepce” J. Tuwima oraz występach
wokalno-tanecznych. 

T. Wrześniewska

Szkoła Podstawowa w SkrzynicachSportowe sukcesy
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W Gimnazjum Publicznym w
Jabłonnie dużą wagę przywiązuje się do
rozwijania talentów aktorskich i recyta-
torskich. Młodym ludziom stwarza się
m. in. możliwość „podpatrywania mist-
rzów” i obcowania z tzw. kulturą wy-
soką. Tradycją szkoły są coroczne
wyjazdy dla chętnych uczniów klas trze-
cich do jednego z warszawskich teatrów.
W tym roku wybór padł na Teatr Polski
im. Arnolda Szyfmana i sztukę Szek-
spira pt. „Wieczór Trzech Króli”. 

Chociaż nie był to dzień zajęć
szkolnych, licząca 18 uczniów grupa
spędziła przedświąteczną niedzielę (20
grudnia) nie przed szklanym ekranem,
ale obcując ze sztuką. Gimnazjaliści

wraz z p. Edytą Bork oraz panią dyrek-
tor – Wiesławą Herecką przyjechali do
Warszawy tuż po południu. Po posiłku
w Złotych Tarasach był czas na spacer
po stolicy i króciutkie zwiedzanie. Zo-
baczono Kościół św. Krzyża, w którym
znajduje się urna z sercem Chopina,
Pałac Staszica, kamienicę, w której miał
mieszkać literacki bohater „Lalki” – Sta-
nisław Wokulski oraz posiadający cie-
kawą historię pomnik Mikołaja
Kopernika, o którym pisał Aleksander
Kamiński w „Kamieniach na szaniec”.

Wieczorny spektakl w Teatrze
Polskim dostarczył wielu wrażeń.
Uczniowie mieli możliwość poznać
twórczość Szekspira (dotychczas koja-

rzoną wyłącznie ze szkolną lekturą –
dramatem „Romeo i Julia”) w nowej,
komediowej odsłonie. Dzięki wartkiej
akcji i skrzącemu się dowcipem języ-
kowi, „Wieczór Trzech Króli” w reży-
serii Brytyjczyka – Dana Jammetta to
sztuka, która zapada na długo w pamięć.
Rewelacyjnie w postać Malvolia wcielił
się Jarosław Gajewski, natomiast młody
aktor, Paweł Krucz stworzył ciekawą,
nieco zaskakującą kreację błazna - di-
dżeja serwującego współczesną muzykę. 

Dla niektórych uczniów gim-
nazjum w Jabłonnie było to pierwsze
spotkanie z teatrem, ale z pewnością nie
ostatnie.

E.B. 

Uczniowie z Gimnazjum w Jabłonnie z wizytą w teatrze

Spotkanie z jesienną poezją oraz muzyką

W piątkowy wieczór 28 listo-
pada 2014 r. w Gimnazjum Publicznym
w Jabłonnie odbył się wieczór poetycko
– muzyczny, którego mottem przewod-
nim były słowa z wiersza Juliana Tu-
wima: „Zobacz, ile jesieni!”.
Organizatorką i prowadzącą była nau-
czycielka języka polskiego p. Edyta
Bork, zaś uroczystość stanowiła sfinali-
zowanie projektu edukacyjnego, w który
zaangażowały się uczennice: Dorota Ła-
skorzewska, Aleksandra Stachyra,Wero-
nika Sławek i Wiktoria Koper. Nad
oprawą muzyczną czuwał nauczyciel
muzyki – p. Jacek Grykałowski.

Zabrzmiały strofy Marii Pawli-
kowskiej - Jasnorzewskiej, Tadeusza
Wywrockiego, Leopolda Staffa, ks. Jana
Twardowskiego. Próbowaliśmy słowami
poetów opowiedzieć o jesieni, zastano-
wić się w czym tkwi jej piękno: czy we
wrześniowym babim lecie, czy w złocie
października? A może w listopadowych
deszczach i wieczorach? Jesień to
źródło inspiracji, pora roku, która budzi
od zawsze rozmaite refleksje dotyczące
życia, przemijania, rytmu natury, której
cząstką jest człowiek.

Słowom poezji towarzyszyły
piosenki dopełniające temat. Można
było usłyszeć m. in.  takie utwory jak:
„Wspomnienie”, „Bez Ciebie jesień”,
„Koncert jesienny na dwa świerszcze”.
Podczas wieczoru poetyckiego wystąpili
nie tylko obecni, ale także byli uczniowie
gimnazjum i jest to bardzo miłe, że ze-
chcieli oni poświęcić czas, zaprezento-
wać swoje talenty, wystąpić razem z
młodszymi koleżankami i kolegami.

Dawna sala gimnastyczna za-
mieniła się w ten wieczór w nastrojową

kawiarnię, która z trudem pomieściła
zgromadzonych gości. Licznie przybyli
uczniowie, absolwenci, rodzice, nauczy-
ciele. Wśród gości specjalnych znalazła
się p. Magdalena Sałek, nowo wybrana
wójt gminy Jabłonna. 

W miłej atmosferze, przy
kawie, herbacie i szarlotce, przy blasku
świec stwarzającym niesamowity na-
strój, można było na moment przenieść
się do świata poezji oraz muzyki.

Podziękowania
Składam serdeczne podzięko-

wanie Radzie Rodziców przy Szkole
Podstawowej w Tuszowie oraz wszyst-
kim osobom, które przyczyniły się do
organizacji zabawy karnawałowej, z któ-

rej dochód zastanie przeznaczony na
potrzeby szkoły.

Dziękuję za trud włożony w
przygotowanie wspaniałej imprezy oraz
bezinteresowną pomoc i zaangażowanie

społeczne na rzecz naszych dzieci.
W imieniu całej społeczności szkolnej 

z całego serca dziękuję
Agnieszka Nawłatyna
p.o. dyrektora szkoły
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Zespół Szkół w Jabłonnie
Zabawa choinkowa

31 stycznia 2015 r. w Zespole
Szkół w Jabłonnie odbyła się zabawa
karnawałowa zorganizowana przez
Radę Rodziców. Przedszkolaki bawiły
się rano, natomiast młodzież szkolna po
południu. Sala gimnastyczna w tym dniu
zamieniła się w miejsce spotkania wró-
żek, księżniczek, biedronek, piratów, ry-
cerzy i innych bajkowych postaci, za
które przebrały się najmłodsze dzieci.
Niektóre stylizacje zostały tak pomy-
ślane, że trudno było rozpoznać kto się

pod nimi kryje. 
Samorząd Uczniowski tradycyj-

nie przygotował loterię fantową, która
zawsze cieszy się dużym powodzeniem.
We wspólną zabawę zaangażowali się
również rodzice, którzy dzielnie starali
się dotrzymać kroku swoim pociechom.

Do tańca przez cały dzień grał
zespół Modest, nie pozwalający na zbyt
długi odpoczynek uczestnikom zabawy.
A że dziecięce brzuszki po wysiłku fi-
zycznym domagają się małego co nieco

– rodzice zadbali również o poczęstu-
nek. Chyba każdy pamięta bowiem, że
kanapki na szkolnej dyskotece smakują
jak nigdzie indziej.

To był czarujący dzień w Ze-
spole Szkół. Jesteśmy przekonani, że
pozostawił po sobie miłe wspomnienia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim
uczestnikom za zaangażowanie i dobrą
zabawę.

Rada Rodziców 
Zespołu Szkół w Jabłonnie

Zabawa choinkowa w Zespole Szkół w Jabłonnie Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

11 stycznia 2015 roku tradycyj-
nie graliśmy wraz z Wielką Orkiestrą
Świątecznej Pomocy. Ale co to była za
gra! Muzykę naszych serc słychać było
daleko poza obszarem gminy. 

Atmosfera w Gminnym Cen-
trum Kultury w Piotrkowie - który w
tym dniu zamienił się w sztab Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy – była
równie gorąca jak w sztabie głównym w
Warszawie. Nasze centrum przeżyło
prawdziwe oblężenie, odwiedziło nas
wielu mieszkańców. Na scenie wielo-
krotnie pojawiali się młodzi artyści re-
prezentujący szkoły z terenu naszej
gminy. Można było podziwiać niesamo-
wite pokazy tańca, układy choreogra-
ficzne, ciekawe stylizacje oraz wpadające
w ucho piosenki. 

Panie z zespołów śpiewaczych
Kół Gospodyń Wiejskich upiekły ciasta,
które sprzedawały w słodkiej kawia-
rence. Zorganizowana została także lo-
teria fantowa, na której każdy za
symboliczną kwotę mógł kupić los i cie-
szyć się niespodzianką. Mieszkańcy

gminy oraz właściciele miejscowych
firm przekazali dary na licytację. 

Pieniądze do puszek zbierało
także 36 wolontariuszy z Zespołu Szkół
i Gimnazjum Publicznego w Jabłonnie,
Szkoły Podstawowej w Czerniejowie,
Szkoły Podstawowej w Skrzynicach,
Szkoły Podstawowej w Tuszowie, Gim-
nazjum Publicznego w Piotrkowie oraz
Gminnego Centrum Kultury w Piotrko-
wie. Nasze najmłodsze wolontariuszki
tak żarliwie zaangażowały się w akcję, że
zwróciły uwagę reporterów Radia Cen-
trum. Zostały poproszone o udzielenie
wywiadu, który został wyemitowany na
antenie Radia Centrum 12 stycznia, zaś
w całości jest do posłuchania na stronie
Urzędu Gminy Jabłonna. 

Szczególne emocje wzbudziła
licytacja darów mieszkańców, zaś naj-
wyższą cenę osiągnęła piłka do gry w
nogę, bo jak wiadomo, w naszej gminie
jest wielu zwolenników tego sportu.
Zatem jeśli ktoś na boisku dojrzy piłkę
z serduszkiem WOŚP, to znaczy, że jest
to piłka szczególna – jedna z bohaterek

naszej  licytacji. 
Wspólnie udało się zebrać re-

kordową kwotę 15367,75 zł. Liczenie
pieniędzy trwało aż do poniedziałku. 

Gorąco dziękujemy wszystkim,
którzy zaangażowali się w przygotowa-
nie i przeprowadzenie akcji na terenie
gminy Jabłonna. Ale największym po-
dziękowaniem dla uczestników 23 Fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy są niesamowite wspomnienia i
świadomość, że zrobili coś dobrego dla
innych. 

Zebrane w tym roku pieniądze
przeznaczone będą na podtrzymanie
wysokich standardów leczenia dzieci na
oddziałach pediatrycznych i onkologicz-
nych oraz na rzecz godnej opieki me-
dycznej seniorów.

Za rok również będziemy orga-
nizowali tę akcję na terenie gminy, bo
jak wiadomo – Orkiestra będzie grała
do końca świata i o jeden dzień dłużej!

Anna Poleszak

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

15



„Wyskubek”   -  powrót do tradycji

Szybkie zmiany obyczajowe,
zwłaszcza w ostatnich kilkudziesięciu la-
tach, spowodowały powolne zanikanie
dawnych zwyczajów. Chcąc przybliżyć
mieszkańcom obrzędy charaktery-
styczne dla Powiatu Lubelskiego  28 lis-
topada w GCK w Piotrkowie odbył się
Przegląd widowisk obrzędowych pod
nazwą  „Wyskubek”.  Projekt został sfi-
nansowanych ze środków unijnych, a
jego koordynatorem było Starostwo Po-
wiatowe w Lublinie.

Dawniej nie było prawdziwego
wesela bez okazałej wyprawy Panny
Młodej składającej się z pierzyn i pod-
uch. Także w długie zimowe wieczory
gospodynie zbierały się w jednej chacie
na skubaniu pierza zwane wyskubkiem.

Była to praca połączona z zabawą umi-
lana śpiewem i różnymi plotkami.

Darcie pierza u gospodyń koń-
czyło się tzw. Wyskubkiem.  Była to za-
bawa na którą gospodynie piekły pirogi
drożdżowe, wynosiły z piwnicy najlep-
sze wino, czasem zapraszały nawet ja-
kiegoś grajka, by przygrywał do zabawy.
Zabawa trwała do późnych godzin.
Gospodyni, która nie urządziłaby ‘wy-
skubka’ nie miała co liczyć na sąsiedzką
pomoc na drugi rok. 

Pod koniec listopada mieliśmy
okazję przybliżyć te wydarzenia w wido-
wiskach obrzędowych. Pięć zespołów
zaprezentowało na scenie  dawne ob-
rzędy, związanych z codziennym życiem
na wsi.

Mieliśmy przyjemność obej-
rzeć:
* Weselny obrzęd „Zakładania wian-
ków” w wykonaniu Zespołu Śpiewa-
czego z Tuszowa, Gmina Jabłonna, 
* Obrzęd „Darcie pierza” przygoto-
wany przez Kiełczewicki Klub Seniora
przy Publicznej Szkole Podstawowej w
Kiełczewicach Górnych, Gmina Strzy-
żewice,
* Obrzęd „Ubijanie masła” zaprezento-
wały panie z Klubu Seniora Gminy
Krzczonów przy Regionalnym Ośrodku
Kultury i Sportu w Krzczonowie we
współpracy ze Stowarzyszeniem Kobiet
Aktywnych, 
* Obrzęd „Kiszenie kapusty” zaprezen-
tował Zespół Śpiewaczy ze Skrzynic,
Gmina Jabłonna,
* Obrzęd „Pieczenie chleba” zaprezen-
towały panie z Zespołu Śpiewaczego
KGW z Jabłonny Drugiej. 

Znakomita frekwencja podczas
„Wyskubku” to dowód na to, że chętnie
przypominamy sobie dawne zwyczaje,
a młodzież z gimnazjum miała możli-
wość zobaczyć codzienne, dawne życie
na wsi.

Gminny Przegląd
Kolęd i Pastorałek

Tradycyjnie na początku grud-
nia w Gminnym Centrum Kultury odbył
się Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek.
W przeglądzie tym swoje anielskie głosy
zaprezentowały dzieci i młodzież ze
szkół z terenu Gminy Jabłonna. Przygo-
towane na ten dzień kolędy i pastorałki
wprowadziły wszystkich obecnych w at-
mosferę zbliżających się świąt Bożego
Narodzenia. Obok występów małych ar-
tystów, szkoły zaprezentowały przygoto-
wane ozdoby świąteczne, które stanowiły
całe morze inspiracji. Miłym akcentem
było wręczenie nagród ufundowanych
przez Wójt Gminy Jabłonna p. Magda-
lenę Sałek, wszystkim szkołom za udział
w Gminnym Przeglądzie Kolęd i Pasto-
rałek.  Dodatkowo mimo braku śniegu
pojawił się św. Mikołaj z workiem wypeł-

nionym słodkościami.
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W tym roku dłuższa przerwa
świąteczna pozwoliła na zorganizowa-
nie w GCK-a  magicznego czasu pod
patronatem, uwielbianego przez dzieci i
młodzież, małego czarodzieja Harry
Pottera.  

Aby poczuć atmosferę  filmo-
wego Hogwartu wspólnie przygotowa-

liśmy magiczne kapelusze, chrupiące pa-
luszki wiedźmy oraz słodkie kosteczki. 

Obejrzeliśmy 3 części sagi o
Harrym Potterze, a na zakończenie
odbył się konkurs, w którym uczestnicy
wykazali się znakomitą wiedzą o swoim
ulubionym czarodzieju.

Przerwa Świąteczna z Harrym Potterem
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Już po raz drugi, 6 stycznia
2015 w święto Trzech Króli, miesz-
kańcy wsi Czerniejów wspólnie ze Sto-
warzyszeniem Pracownia Rozwoju
Lokalnego, Kołem Gospodyń Wiej-
skich w Czerniejowie i Kapelą Ludową
OSP Czerniejów  zorganizowali
wspólne rodzinne kolędowanie w Remi-
zie Strażackiej. 

Nasze spotkanie otworzył
ksiądz proboszcz Mirosław Flak, na-
stępnie ze specjalnie przygotowanymi
śpiewnikami wszyscy zgromadzeni

mogli śpiewać razem z Kapelą Ludową
oraz dziećmi ze świetlicy w Czerniejo-
wie. Koło Gospodyń przygotowało
pyszny poczęstunek. Mróz również nie
był nam straszny i wiele osób wyszło na
dwór aby wspólnie wziąć udział w przy-
gotowanym specjalnie na tę okazję
ognisku. 

Dziękujemy wszystkim za
udział w tym wydarzeniu i zapraszamy
za rok!

Anna Sałek, 
Pracownia Rozwoju Lokalnego

19 grudnia 2015 r. dzieci z od-
działu „0” Zespołu Szkół w Jabłonnie
wraz z wychowawczynią, Panią Jolantą
Dudziak zaprezentowały Jasełka. Na
przedstawienie zaproszona została Pani
Dyrektor Zespołu Szkół oraz rodzice
„zerówiaków”. 

Chłopcy zwiastowali dobrą no-
winę jako pastuszkowie. Do zadania
podeszli bardzo poważnie, uważali, by
jak najlepiej odegrać swe role. Dziew-
czynki pod postaciami aniołków wyko-
nały przepiękny taniec z szatkami. Na
koniec dzieci podzieliły się opłatkiem ze
swoimi rodzicami oraz panią wycho-
wawczynią. 

Podziw zaproszonych gości
wzbudziła oryginalna choreografia
przedstawienia. Świąteczna atmosfera
udzieliła się wszystkim uczestnikom. 

Gratulujemy Pani Wychowaw-
czyni oraz naszym małym artystom.

Anna Poleszak

Kolędowanie w Czerniejowie Jasełka szkolne

Pracownia Rozwoju Lokalnego

Rok szkolny 2014/2015 okazał
się być bardzo obfity w różnorodne
profity dla Szkoły Podstawowej w Czer-
niejowie. Przede wszystkim z powodu
otrzymanych środków finansowych z
rządowej rezerwy subwencji oświatowej
w zakresie wyposażenia w pomoce dy-
daktyczne świetlicy szkolnej oraz wypo-
sażenia w sprzęt szkolny i pomoce
dydaktyczne dla kl. I.

W ramach tych projektów za-
kupiliśmy: tablicę interaktywną z projek-
torem, 10 laptopów, kamerę cyfrową,
aparat cyfrowy, telewizor, DVD, stół do
tenisa stołowego, piłki nożne, piłki siat-
kowe oraz wiele różnorodnych pomocy
dydaktycznych.

W bieżącym roku szkolnym
również oddział przedszkolny przy na-
szej placówce został objęty programem
„ Modernizacji oddziałów przedszkol-

nych przy szkołach podstawowych”.
Celem działań realizowanych w ramach
projektu jest poprawa warunków funk-
cjonowania istniejących oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych  oraz przygotowanie ich do świad-
czenia wysokiej jakości usług na rzecz
dzieci w wieku przedszkolnym.  Otrzy-
maliśmy: tablicę interaktywną z projek-
torem, laptop, ksero, telewizor, DVD,
odkurzacz, odkurzacz piorący, kolorowe
mebelki, stoliki, krzesełka, wykładzinę z
pszczółką Mają, zabawki oraz nowo-
czesne pomoce dydaktyczne. W ramach
tego projektu doposażono również
kuchnię w nowy sprzęt.

Realizacja tych projektów
wpłynie na poprawę poziomu dostępu
dzieci i uczniów naszej placówki do no-
woczesnych technologii, różnorodnych
pomocy dydaktycznych, co z całą pew-

nością przyczyni się do podniesienia po-
ziomu kształcenia.

Każdy sukces  naszych wycho-
wanków jest powodem do radości i sa-
tysfakcji. Cieszymy się, że nasza
uczennica Zofia Bryda zdobyła I
miejsce w kategorii soliści III Woje-
wódzkiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek
„ Jezus Malusieńki” w SP nr 2 w Lubli-
nie, I miejsce w „Dworskim Kolędowa-
niu” w konkursie kolęd i pastorałek w
Dworku u Braci Mazur. Powodem do
dumy jest zajęcie przez uczennice kl. V
i VI   I miejsca w Powiatowych Igrzys-
kach Młodzieży Szkolnej w minisiat-
kówce w "4" dziewcząt oraz II miejsce
w minisiatkówce w "3" dziewcząt oraz
II miejsca w Rejonowych Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w minisiatkówce
dziewcząt.

Róg obfitości dla Szkoły Podstawowej w Czerniejowie
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Biblioteka - miejsce czytania, miejsce działania
Czytanie uczy myślenia, cierpli-

wości i skupienia, pobudza wyobraźnię,
rozwija język, wzbogaca słownictwo.
Nasza biblioteka prowadzi działania po-
pularyzujące i rozbudzające ciekawość
świata i potrzebę czytania. 

Biblioteka to jednak nie tylko
miejsce wypożyczania książek, to
miejsce, w którym można uzyskać rze-
telną wiedzę i dostęp do informacji za
pośrednictwem różnych mediów. Po-
zwalają one dotrzeć do nieznanych
pojęć i idei, poznać nowe miejsca i
dzieła, uczestniczyć w kulturze, a także
ją tworzyć.

Dzięki przystąpieniu naszej
biblioteki do III rundy Programu Roz-
woju Bibliotek (PRB) możemy zaofero-
wać naszym użytkownikom dostęp do
nowoczesnych technologii informatycz-
nych i lepiej zaspokoić ich potrzeby w
tym kierunku. Przystąpienie biblioteki w
2013 roku do PRB dało możliwość roz-
woju nowych kompetencji, a uczestnic-
two w wielu szkoleniach okazało się
ogromnym wsparciem merytorycznym
dla naszych bibliotekarzy. Nasza pla-
cówka w Jabłonnie i jej filie w Piotrko-
wie, Skrzynicach oraz Chmielu
otrzymała sprzęt komputerowy i opro-
gramowanie: sześć komputerów, cztery
urządzenia wielofunkcyjne, cztery apa-
raty fotograficzne, projektor i ekran.

Chcemy, żeby nasza biblioteka
pełniła ważną rolę w rozwoju mieszkań-
ców i integracji lokalnego środowiska,
będziemy się stale rozwijać i szukać no-
wych form aktywności.

Zadeklarowane wsparcie ze

strony władz samorządowych i naszego
partnera Pracowni Rozwoju Lokalnego
(w czasie gdy przystępowaliśmy do pro-
gramu Pracownia Orange), pozwoliło
nam na pozyskanie dodatkowych środ-
ków umożliwiających naszym użytkow-

nikom rozwijanie swoich pasji,
zainteresowań, a biblioteka staje się
miejscem  do kontaktów z ludźmi i
przestrzenią dla wydarzeń kulturalnych
i społecznych. 

Pierwsze efekty współpracy
pojawiły się wiosną 2014 roku, wtedy to
z grupą wolontariuszy odnowiliśmy
naszą bibliotekę: przestawione regały
biblioteczne pozwoliły na powiększenie
przestrzeni bibliotecznej: powstał kącik
dla dzieci, stanowiska komputerowe wy-
posażone w nowoczesny sprzęt. Także
młodzież wygospodarowała kącik dla
siebie - stanęła tu piękna, wygodna ka-

napa i stolik dla wszystkich, którzy mają
ochotę przejrzeć prasę, poczytać lub po-
rozmawiać przy kubku dobrej herbaty.
Wyposażenie kącika i kanapę zawdzię-
czamy sponsorom, a projekt nowego lo-
gotypu przedstawicielowi naszej zdolnej

młodzieży - Michałowi Dziachanowi.
Przyszedł też czas na nową ofertę i
próbę pozyskania środków na naszą
działalność.

To tylko początek długiej listy
działań, z których jesteśmy dumni.
Warsztaty, spotkania w ferie, zabawy,
uśmiechy dzieci – o tym przeczytacie
następnym razem, a już teraz możecie
odwiedzić naszą stronę internetową
www.gbpjablonna.pl i nasz profil:
www.facebook.com/bibliotekajablonna.

Edyta Majewska
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W tym roku po raz pierwszy na
terenie gminy Jabłonna zorganizowane
zostały ferie dla dzieci. Organizatorami
byli: Urząd Gminy w partnerstwie ze
Stowarzyszeniem Pracownia Rozwoju
Lokalnego w Czerniejowie, Gminną
Biblioteką Publiczną w Jabłonnie, Gim-
nazjum Publicznym w Jabłonnie, Gmin-
nym Centrum Kultury w Piotrkowie.

Warsztaty odbywały się w 5
wsiach w: Szkole Podstawowej w  Skrzy-
nicach, Remizie Strażackiej w Chmielu,

Pracowni w Czerniejowie, Gminnym
Centrum Kultury w Piotrkowie oraz w
Sali Sportowej w Jabłonnie i Gminnej
Bibliotece Publicznej w Jabłonnie. 

Dzieci i młodzież z terenu
gminy mogły atywnie i twórczo spędzić
dwa tygodnie. W trakcie trwania ferii
odbywały się zajęcia manualne, warsz-
taty z książką, rękodzieła, archeolo-
giczne i zajęcia sportowe. Cieszyły się
one bardzo dużym zainteresowaniem,
wzieło w nich udział ok. 200 dzieci i

młodzieży. 
Dziękujemy wszystkim partne-

rom, współorganizatorom, mieszkań-
com, którzy wykazali się niezwykłą
inicjatywą i wsparli nasze działania. W
szczegolności Katarzynie Krzywickiej i
Aleksandrze Kuczyńskiej-Zonik za po-
prowadzenie warsztatów oraz Kołu
Gospodyń Wiejskich w Czerniejowie i
Szkole Podstawowej w Czerniejowie. 

„Ferie na wsi” w gminie Jabłonna
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Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 
z terenu Gminy Jabłonna w okresie styczeń 2015 - czerwiec 2016
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Do pojemnika wrzucamy:
śmieci zmieszane, mokre, naczynia jed-
norazowe, zabrudzony papier i tekturę,
opakowania po jogurtach, śmietanie,
serkach, kefirach, drobne przedmioty
jak: długopisy, kredki, ołówki, itp., po-
tłuczone opakowania szklane, naczynia
szklane, porcelanowe, naczynia fajan-
sowe całe i potłuczone, różnego rodzaju
folie, ubrania, torebki, buty, pampersy

Do worka wrzucamy: śmieci
suche, wolne od zanieczyszczeń, opako-
wania po chemii gospodarczej i kosme-
tykach, pojemniki po aerozolach,
kanistry z tworzyw sztucznych po pły-
nach itp., czysty papier, tektura, gazety,
książki, foldery, katalogi, opakowania
szklane np. słoiki, butelki bez zawarto-

ści, tworzywa sztuczne (zabawki, do-
niczki, miski, wiaderka, skrzynki, meble
ogrodowe), kartony po mleku, sokach,
metal: czyste opakowania po konser-
wach, puszki, drobny złom żelazny,
drobny złom metali kolorowych, butelki
po olejach jadalnych, opakowania po
ketchupie, wiaderka po lodach, śmieta-
nie, różnego rodzaju garnki

Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (w skrócie
PSZOK)- do PSZOK można bez do-
datkowych opłat dostarczać: meble i
inne odpady wielkogabarytowe – bez li-
mitu wagowego, zużyty sprzęt elek-
tryczny i elektroniczny – bez limitu
wagowego, przeterminowane leki, che-
mikalia, zużyte baterie i akumulatory,

opony, odpady budowlane i rozbiór-
kowe (czysty gruz) bez azbestu i papy.

PSZOK zlokalizowany jest w
Tuszowie na terenie byłego wysy-
piska śmieci, czynny jest w ostatnią
sobotę miesiąca w godzinach od
8.00 do 12.00.

W przypadku pytań lub wątpli-
wości należy kontaktować się z Panią
Agnieszką Szpytmą, tel. 81 561 05 81. 

Pytania można kierować rów-
nież na adres poczty elektronicznej: 
agnieszka.szpytma@jablonna.eurzad.eu

Jak segregować odpady komunalne
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Goście ze Stanów Zjednoczonych 
w Gimnazjach w Jabłonnie i Piotrkowie

16 lutego Gimnazja w Piotrko-
wie i Jabłonnie odwiedzili przedstawi-
ciele amerykańskiej fundacji non profit
Center for Cultural Interchange. W ra-
mach fundacji działa grupa wolonta-
riacka Greenheart. Głównym zadaniem
Greenheart jest popularyzacja wolonta-
riatu wśród dzieci, młodzieży i doro-
słych. 

W czasie swojej podróży do
Polski przedstawiciele Greenheart,
Agata Czopek i Carol Rossi, poprowa-
dziły lekcje angielskiego w gimnazjach
z terenu gminy Jabłonna. Lekcje miały
formę talk show – uczniowie rozma-
wiali z gośćmi o podobieństwach i róż-
nicach pomiędzy polskim a

amerykańskim stylem życia.
W lekcjach wzięło udział około

70 gimnazjalistów. Uczniowie mieli
szansę sprawdzić swoje umiejętności ję-
zykowe, co niewątpliwie było ciekawym

i niezapomnianym doświadczeniem.  
Przedstawiciele Greenheart

dziękują władzom gminy i dyrektorom
szkół za umożliwienie spotkania z gim-
nazjalistami. 

Dworskie kolędowanie

18 stycznia w Dworku Jab-
łonna odbyło się wyjątkowe wydarzenie
– I Dworskie Kolędowanie, zorganizo-
wane przez Wójta Gminy  Jabłonna –
Magdalenę Sałek oraz właścicieli restau-
racji Panów Marka i Tomasza Mazurów.
Piękna dekoracja, anielski klimat kon-
certu udzielił się wszystkim licznie zgro-
madzonym. 

Podczas wydarzenia występo-
wały dzieci ze Szkół Podstawowych z
terenu naszej gminy: z Czerniejowa, Jab-
łonny, Piotrkowa, Gminnego Centrum
Kultury z Piotrkowa, młodzież z Gim-
nazjum w Piotrkowie i Jabłonnie. Wy-
stępy, zarówno solistów jak i zespółów,
wzbudziły wiele emocji, były przygoto-
wane z dużą starannością – przezento-
wano zarówno piekne polskie kolędy,
jak i znane i lubiane pastorałki. 

Jury w składzie: Marcin Pastu-
szak – Zastępca Wójta Gminy Jabłonna,
Izabela Mazurek – Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w
Niedrzwicy Dużej oraz Elżbieta Micha-
lak – Przewodnicząca KGW z Wierci-
szowa miało nie lada zadanie aby
wybrać najlepszych. W trakcie obrad

jury  czas umilały nam występy Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy,
śpiewające piękne kolędy i często za-
pomniane pastorałki. 
Podczas I Dworskiego Kolędowania:
w Kategorii Soliści zwyciężyli:
I miejsce – Zofia Bryda (Czerniejów),
II miejsce – Natalia Szyszka (Jabłonna),
III miejsce – Małgorzata Klimek (Piotr-
ków),
Specjalne Wyróżnienie – Kinga Szyszka
(Jabłonna),
w Kategorii Zespoły zwyciężyli:
I miejsce – Zespół z Gminnego Cen-
trum Kultury z Jabłonnie z/s w Piotr-
kowie,
II miejsce – Zespół z Zespolu Szkół w
Jabłonnie,
III miejsce – Zespół z Zespołu Szkół w
Piotrkowie.
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XXIX Gminny Przegląd Zespołów Śpiewaczych 
Kół Gospodyń Wiejskich

Wykorzystując aktywność ko-
biet  zrzeszonych w KGW, co roku w
Tłusty Czwartek Gminne Centrum
Kultury organizuje Gminny Przegląd
Zespołów Śpiewaczych . W roku bieżą-
cym był to 29. Przegląd w którym za-
prezentowało się 9 Zespołów: Jabłonna
Pierwsza, Jabłonna Druga, Piotrków
Pierwszy, Piotrków Drugi, Tuszów,
Czerniejów, Skrzynice, Wierciszów i
Chmiel. 

Zespoły wystąpiły w tradycyjnym
dla naszego terenu stroju ludowym –
krzczonowskim, i zaśpiewały typowy

dla swojej miejscowości repertuar lu-
dowy, który po części pamiętają starsze
członkinie zespołu, a po części odtwo-
rzyły od miejscowych informatorów..
Jeden z zespołów z Piotrkowa Drugiego
wystąpił z widowiskiem „Chrzciny”, ba-
zując na miejscowych zapomnianych
tradycjach.

Panie przygotowały i przekazały
nie tylko przepiękne tradycje, ale rów-
nież bardzo bogaty dorobek w zakresie
pielęgnowania folkloru, obyczajów i kul-
tury ludowej, a także tradycyjnych war-
tości wsi polskiej. Jest to dowodem

miłości i przywiązania mieszkańców
gminy do ziemi rodzinnej swojej małej
ojczyzny oraz narodowych tradycji, po-
zwala przybliżyć, szczególnie młodemu
pokoleniu staropolskie tradycje. 

To właśnie dzięki Zespołom
ożyły zapomniane ludowe melodie, przy-
śpiewki i pieśni, które są przekazywane
dalszym pokoleniom.

Występującym Zespołom przysłuchi-
wali się specjaliści z Wojewódzkiego
Ośrodka Kultury- Pan Józef  Obroślak i
Pan Andrzej Sar, którzy na zakończenie
dokonali podsumowania i oceny.
Na przeglądzie nie zabrakło podzięko-
wań od władz: Pana Jana Łopaty- Posła
na Sejm RP, a w imieniu Posła do Parla-
mentu Europejskiego Pana Krzysztofa
Hetmana wystąpiła Pani Magdalena Mi-
siaszek. Wójt Gminy Pani Magdalena
Sałek i Przewodniczący Rady Gminy Pan
Roman Dąbek podziękowali i nagrodzili
zespoły oraz zaprosili wszystkich zebra-
nych za rok na 30. Przegląd Zespołów. 

Wszyscy uczestnicy i goście zos-
tali poczęstowani tradycyjnym pączkiem.
Na zakończenie zagrała Kapela Ludowa
CYJA.

Warsztaty archeologiczne w Bibliotece w Jabłonnie
Nasza  Biblioteka jest otwarta

na nowe inicjatywy, szczególnie naszych
czytelników. Pani Archeolog Ola prze-
prowadziła dla nas wyjątkowe zajęcia -
dowiedzieliśmy się co robi archeolog, po
co nasi przodkowie umieszczali rysunki
na ścianach swoich domów,  i w jaki
sposób i z czego robili naczynia i różne
inne sprzęty domowe. 

Uczestnicy warsztatów mogli
sami wykonać, uruchamiając wyobraź-
nię, malowidła naścienne i samodzielnie
ulepić gliniane naczynia. Zajęcia cieszyły
się dużą popularnością i zainteresowa-
niem, przyniosły wiele radości i nowe
doświadczenia.

Zajęcia poprowadziła Aleksan-
dra Kuczyńska-Zonik, która ukończyła
studia magisterskie na kierunkach Sto-
sunki Międzynarodowe oraz Archeolo-
gia na UMSC w Lublinie. W 2013 roku
ukończyła studia doktoranckie na kie-

runku Archeologia (Uniwersytet Rze-
szowski) i uzyskała tytuł doktora. W
tym samym roku ukończyła studia po-
dyplomowe na kierunku Muzealnictwo
i ochrona zabytków na KUL w Lublinie.
W czasie studiów uczestniczyła aktyw-
nie w naukowych konferencjach studen-
ckich i międzynarodowych, zrealizowała
własne projekty badawcze. Odbyła staże

zarganiczne na Ukrainie, w Czechach i
Rosji. Obecnie pracuje w Instytucie Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej. W wolnym
czasie uwielbia podróżować i czytać
książki. Jest szczęśliwą żoną Sebiastiana
i mamą cudownych chłopców: Ignasia i
Julka.

Dziękujemy za po święcony
czas i zapraszamy do nas częściej.
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Nowy układ, szata graficzna
oraz dodatkowe funkcjonalności – tak
będzie wyglądał nowy serwis interne-
towy Gminy Jabłonna, wzbogacony o
dodatkowe informacje. Całość witryny
uporządkowana będzie według nowych
zasad, które umożliwią łatwiejsze i 

szybsze odnalezienie poszukiwanych in-
formacji. Wyodrębniliśmy w osobnych
blokach informacje przydatne dla
mieszkańców, tak aby serwis był czy-
telny i przejrzysty.

Dużą wagę przyłożyliśmy do
tego, aby nowy serwis internetowy był

dostępny
dla osób niepełnosprawnych

- wdrożyliśmy wersję kontrastową, ele-
menty graficzne zostały dobrane i opi-
sane tak, by osoby niedowidzące nie
miały kłopotów z ich odczytaniem.

Nowy serwis został zaprojekto-
wany zgodnie z zasadami technologii
"Responsive Web Design", dzięki któ-
rym łatwiej będzie można korzystać z
serwisu użytkownikom smartfonów i
tabletów.

Mamy nadzieję, że nowa strona
internetowa zostanie przychylnie przy-
jęta przez Państwa. Będziemy wdzięczni
za wszelkie Wasze uwagi dotyczące za-
mieszczonych informacji oraz dalszej
rozbudowy serwisu internetowego. Mo-
żecie je Państwo przesłać na adres: 
jablonna@jablonna.eurzad.eu

Adres strony internetowej: 
www.jablonna.lubelskie.pl

Nowa strona internetowa Gminy Jabłonna

Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy
Gimnazjum Publiczne w Jab-

łonnie wyszło naprzeciw wszystkim
tym, którzy przez okres feryjny nie
mogli pozwolić sobie na zorganizowany
wyjazd i przez pierwszy tydzień ferii tęt-
niło pełnią życia… sportowego.
Uczniowie tejże szkoły, a także mło-
dzież i dzieci z całej gminy, mieli szansę
spędzić ten czas pod opieką nauczycieli
wychowania fizycznego – pań Renaty
Czapskiej i Elżbiety Kochaniec oraz
pana Radosława Filozofa.

Od 10-tej do 14-tej wuefiści za-
pewnili wszystkim chętnym aktywny,
zdrowy i atrakcyjny pobyt w szkole. Nad
bezpieczeństwem czuwali także nauczy-
ciele gimnazjum. Uczestnicy mieli do
dyspozycji halę sportową, gdzie rozgry-
wały się głównie mecze piłki halowej i
siatkowej. Poza tym otwarta była siłow-
nia, na której m.in. można było spraw-
dzić swoją kondycję fizyczną. Oprócz
tego dużym zainteresowaniem cieszył
się tenis stołowy. 

Podczas naszych „Ferii na wsi”,
nauczyciele z terenu naszej gminy pod-
jeli również inicjatywę zorganizowania
"Gminnego Turnieju Halowej Piłki
Nożnej". Wzieło w nim udział 5 drużyn
do 13 roku życia: GKS Avenir Jabłonna,

Szkoła Podstawowa w Czerniejowie,
Zespół Szkół w Piotrkowie, KSS
Krzczonów, Szkoła Podstawowa Tu-
szów oraz cztery drużyny młodzieżowe
w wieku gimnazjalnym, reprezentacje:
Gimnazjum Publicznego w Jabłonnie,
Gimnazjum Publicznego w Piotrkowie,
GKS Avenir i KSS Krzczonów. Turniej
odbył się na Sali Sportowej w Jabłonnie.

Wyniki Turnieju przedstawiają się nastę-
pująco :
Grupa młodsza:
I miejsce -  GKS Avenir Jabłonna,
II miejsce -  KKS Krzczonovia Krzczonów,

III miejsce -  Szkoła Podstawowa 
w Czerniejowie,
IV miejsce -  Szkoła Podstawowa 
w Piotrkowie,
V miejsce -  Szkoła Podstawowa 
w Tuszowie,

Grupa starsza:
I miejsce Gimnazjum Publiczne w Jab-
łonnie,
II Imiejsce -  GKS Avenir Jabłonna,
III miejsce -  Gimnazjum Publiczne 
w Piotrkowie,
IV miejsce -  KSS Krzczonovia Krzczonów..
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Wysterylizuj swojego
psa lub kota - w marcu 

za połowę ceny
Gabinet Weterynaryjny w Jab-

łonnie "Jabłonna Vet" (ul. Kościelna)
uczestniczy w programie i serdecznie
zaprasza wszystkich właścicieli czworo-
nogów do wzięcia udziału w Akcji Ste-
rylizacji psów i kotów w atrakcyjnych
cenach. 

Realizacja rozpoczyna się 
1 marca. Szczegółowych informacji udzie-
lamy pod numerem telefonu: 725-141-010 
e-mail  monikahamerska@o2.pl.

Puls Gminy Jabłonna - bezpłatna gazeta Gminy Jabłonna, Nr  1 - marzec 2015
Redaktor naczelny - Marcin Pastuszak

Wydawca: Gmina Jabłonna, Jabłonna Majątek 22, 23-114 Jabłonna Majątek, tel. 81 561 05 70
Skład i łamanie: Urząd Gminy Jabłonna, nakład 1200 egz.

Druk i oprawa: Drukarnia Standruk, ul. Rapackiego 25, 20-150 Lublin, tel. 81 742 75 10, e-mail: info@standruk.com
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania artykułów i zmiany ich tytułów.

Wydłużone godziny
otwarcia sali sportowej 

Odpowiadając na potrzeby
mieszkańców  od 1 lutego zostały wy-
dłużone godziny funkcjonowania Sali
Sportowej, mieszczącej się przy Gim-
nazjum Publicznym w Jabłonnie, zmia-
nie uległy również stawki za wynajem
sali oraz siłownię.

Wpłaty uiszczamy w sekreta-
riacie szkoły w godzinach 7.30 - 12.30,
wpłacając przelewem na konto: RBS
Bychawa o/Jabłonna 65 8685 0001
2600 0273 2000 0210 lub u opiekuna
sali i siłowni bezpośrednio przed zaję-
ciami. 

Rezerwacji można dokonywać
pod numerami telefonu: 81 561 12 78,
797 212 982.
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Mamy przyjemność poinfor-
mować, że Kinga Szyszka z kl. III a
Gimnazjum Publicznego w Jabłonnie
została laureatką Ogólnopolskiego Fes-
tiwalu Kolęd i Pastorałek w Puławach.
Uczennica zajęła II miejsce w kategorii
śpiewający solista. 

Jest to bardzo duży sukces  z
uwagi na niezwykle wysoki poziom te-
gorocznego festiwalu. Kinga zaprezen-

towała tradycyjną kolędę „Zaśnij Dzie-
cino” oraz pastorałkę „Biała ziemia” z
akompaniamentem fortepianu.

XX Ogólnopolski  Festiwal
Kolęd i Pastorałek odbywał się w
dniach 19 – 23 stycznia 2015 roku w Pu-
ławach.

W czasie trwania pięciodnio-
wych  przesłuchań  w 313 prezentacjach
(w tym 190 solistów) wystąpiło 1598

wykonawców  w różnych kategoriach
wiekowych.  

Uroczysta gala z wręczeniem na-
gród odbyła się w dnia 1 lutego w
Domu Chemika w Puławach.
Kindze serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!

Jacek Grykałowski

Kinga laureatką XX Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Puławach


