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Najlepsze życzenia
zdrowych, pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia,
wszelkiej pomyślności

w Nowym Roku,
a także wielu miłych chwil

spędzonych w gronie rodziny
składają

Mariusz Mielnik
Przewodniczący Rady

Gminy Jabłonna

Magdalena 
Sałek-Lewczyk

Wójt Gminy Jabłonna

„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie
Jezusa, czynimy to dlatego,
aby dać świadectwo, że każdy człowiek
jest kimś jedynym i niepowtarzalnym...”
Św. Jan Paweł II

Okładka: Lena Misztal, l. 11,
Grand Prix w Konkursie na świąteczną okładkę 2019
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Na terenie gminy Jabłonna
wciąż przybywa zmodernizowanych 
i przebudowanych odcinków dróg.
Wiele z nich doczekało się remontu po
latach,są też i takie, które powstaną
od podstaw.

Przegląd inwestycji drogowych
zrealizowanych w 2019 r.

1. „Przebudowa drogi gminnej 
nr 107189 L w miejscowości Wolnica"
W ramach zadania wykonano 
nawierzchnię z betonu asfaltowego na
długości: 1 827 m (szerokość jezdni
3,5 m wraz z mijankami), pobocza 
z kruszywa łamanego, perony przy-
stankowe wraz z chodnikami o łącznej
długości 100 m. Koszt inwestycji 
wyniósł 1 158 928,89 zł, z czego dofi-
nansowanie z Funduszu Dróg Samo-
rządowych to 562 040,00 zł.
2. „Przebudowa drogi gminnej 
nr 107178 L w Jabłonnie Drugiej
(tzw. Czereśniowa)”
W ramach zadania wykonano nową
nawierzchnię z betonu asfaltowego 
na odcinku długości 740 metrów 
(szerokość jezdni 4,0 m) wraz z pobo-
czami z kruszywa łamanego i oznako-
waniem pionowym.Koszt inwestycji
wyniósł 556 289,12 zł.

3.„Przebudowa drogi gminnej 
nr 107171 L i 107172 L w Jabłonnie-
Majątek (tzw. „Słoneczna”)
W ramach zadania odnowiono na-
wierzchnię z betonu asfaltowego na
długości: 1225,8 m (szerokość jezdni
4,5 m) wraz z poboczami z kruszywa
łamanego. Koszt inwestycji wyniósł
508 106,31 zł.
4. „Przebudowa drogi gminnej 
nr 107162L o długości 950 m 
w miejscowości Skrzynice-Kolonia
gmina Jabłonna” (tzw. „Linia 
Podleśna”)
W ramach zadania wykonano na-
wierzchnię z betonu asfaltowego na
odcinku 950 m (szerokość jezdni: 
4,5 m) wraz z poboczami z kruszywa
łamanego, oznakowaniem pionowym.
Koszt inwestycji wyniósł 878 278,28 zł
z czego dofinansowanie z Funduszu
Dróg Samorządowych: 587 625,00 zł

W 2019 r. przebudowano łącznie 
4 742,8 m dróg gminnych 

na łączną kwotę 3 101 601,88 zł, 
z czego otrzymano dofinansowa-

nie w kwocie 1 149 668,00 zł.

5. „Przebudowa i budowa drogi
gminnej nr 107159L w miejscowo-
ści Jabłonna-Majątek, Jabłonna
Pierwsza, Piotrków Drugi – gmina
Jabłonna”
Jesteśmy w trakcie realizacji tego za-
dania, w grudniu 2020 r. inwestycja
będzie zakończona. W 2019 roku
przebudowana zostanie część drogi 
w Jabłonnie-Majątek od włączenia 
do drogi wojewódzkiej (przy boisku)
do mostu na rzece Czerniejówce.
W ramach zadania zaplanowano 
wykonanie nawierzchni z betonu asfal-
towego oraz kostki bazaltowej 
(w obszarze objętym ochroną konser-
watorską) na długości 3 419, mb 
(szerokość jezdni od 3 do 4 m wraz 
z mijankami), pobocza z kruszywa 
łamanego, chodnik długości 
ok. 131 m, oznakowanie pionowe, 
remont mostu na rzece Czerniejówka
w Jabłonnie-Majątek. Koszt inwestycji
3 386 400,00 zł, z tego dofinansowa-
nie z Funduszu Dróg Samorządowych
- 2 301 600 zł.

Grzegorz Krawiec

Rekordowy
2019 rok

na inwestycje
drogowe

Przebudowana tzw. droga Czereśniowa w Jabłonnie Drugiej

Przebudowana droga w miejscowości Wolnica

Przebudowana tzw. droga Słoneczna w Jabłonnie-Majątek

Przebudowana droga w miejscowości Skrzynice-Kolonia

Rozpoczęcie prac na przebudowie drogi tzw. Zapłocie
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Rekordowy
2019 rok

na inwestycje
drogowe

We wrześniu br. Gmina Jab-
łonna otrzymała dofinansowanie na
modernizację dwóch dróg gminnych z
Funduszu Dróg Samorządowych.

Otrzymane 70% dofinanso-
wanie w wysokości ponad 3,7 mln
to rekordowe wsparcie finansowe
jakie Gmina Jabłonna kiedykolwiek
otrzymała na inwestycje drogowe, a
jednocześnie jedno z największych
jakie otrzymały gminy w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach pierwszej edycji
Funduszu Dróg Samorządowych w
2019 r. Gmina Jabłonna uzyskała 

dofinansowanie na realizację poniż-
szych inwestycji:
1. Przebudowa i budowa drogi gmin-
nej nr 107159 L w miejscowości Jab-
łonna-Majątek, Jabłonna Pierwsza,
Piotrków Drugi – gmina Jabłonna (tzw.
Zapłocie) – zadanie dwuletnie jest w
trakcie realizacji.
2. Przebudowa drogi gminnej 
nr 107162 L o dł. 950 m w miejscowości
Skrzynice–Kolonia – gmina Jabłonna”
- zadanie zostało zrealizowane.

W kolejnej edycji Funduszu
Dróg Samorządowych (edycja 2020)
Gmina Jabłonna złożyła wniosek o do-

finansowanie przebudowy drogi w
miejscowości Chmiel Pierwszy (Maj-
danek Chmielowski). Listę projektów
wybranych do dofinansowania poz-
namy już niebawem.

Poprzez modernizację sieci
dróg gminnych chcemy poprawić bez-
pieczeństwo, mobilność oraz standard
życia mieszkańców Gminy Jabłonna.
W wiosennej edycji programu Gmina
Jabłonna planuje złożyć wnioski na
budowę kolejnych dróg gminnych.

Grzegorz Krawiec

Program „Czyste
powietrze”

w Urzędzie Gminy
Jabłonna

Dnia 6 września br. w Cen-
trum Kultury Gminy Jabłonna w Piotr-
kowie Drugim odbyło się spotkanie
informacyjne dotyczące możliwości
uzyskania wsparcia finansowego 
na działania z zakresu ochrony środo-
wiska.

Podczas spotkania przedsta-
wiciele Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego przedsta-
wili założenia programów „Mój Prąd”,
„Agroenergia” oraz „Czyste Powiet-
rze”. Programy te skierowane są bez-
pośrednio do mieszkańców naszej
Gminy będących właścicielami domów
jednorodzinnych czy prowadzących
działalność rolniczą.

W ramach programu „Czyste
Powietrze" mieszkańcy mogą ubiegać

się o dotację lub pożyczkę z przezna-
czeniem na wymianę starych pieców 
i kotłów na paliwo stałe oraz termomo-
dernizację budynków jednorodzin-
nych.

Wysokość dofinansowania
jest uzależniona od wysokości docho-
dów gospodarstwa domowego wnio-
skodawcy. Realizacja programu
zaplanowana jest na lata 2018-2029.

Osoby zainteresowane skła-
daniem wniosków o dofinansowanie 
w ramach programu "Czyste Powiet-
rze" zapraszamy do Urzędu Gminy
Jabłonna, gdzie mogą dowiedzieć się
o założeniach programu, warunkach
dofinansowania, sposobie i terminach

składania wniosków oraz wysokości
dofinansowania.

Wnioski o dofinansowanie na-
leży składać bezpośrednio do Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Lublinie.

Biuro Programu Czyste 
Powietrze w Lublinie: Lublin, al. Kraś-
nicka 31, 3 piętro, lokal 302 (budynek
Batory One). Biuro przyjmuje w godzi-
nach 11.00 – 15.00

Infolinia programu „Czyste
Powietrze" w Lublinie: 81 561 21 58.

Agnieszka Wójtowicz
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Termomodernizacja
budynków szkół

Dzięki otrzymanemu w listo-
padzie 2018 r. dofinansowaniu ze
środków RPO WL na lata 2014-2020
Gmina Jabłonna jest w trakcie realiza-
cji dwuletniej inwestycji polegającej na
termomodernizacji budynków szkół w
Piotrkowie, Tuszowie i Skrzynicach.
Zakres projektu obejmuje m.in. docie-
plenie ścian zewnętrznych i dachu,
wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
modernizację instalacji c.o.

W 2019 r. zrealizowano I etap
przedsięwzięcia polegający na termo-
modernizacji budynku Zespołu Szkół

w Piotrkowie. W ramach tej części in-
westycji wykonano częściowy montaż
stolarki okiennej i drzwiowej, ocieple-
nie elewacji budynku szkoły, moderni-
zację kotłowni i instalacji c.o.

Wykonano również remont
schodów, opaskę wokół budynku, in-
stalację odgromową oraz wyposażono
szkołę w schodołaz z przeznaczeniem
dla osób niepełnosprawnych.

Drugi etap projektu polega-
jący na termomodernizacji budynków
szkół w Tuszowie i Skrzynicach zrea-
lizowany zostanie w 2020 r. Dzięki

przeprowadzonej termomodernizacji
polepszą się standardy budynków,
warunki nauczania oraz obniżą się
koszty ponoszone przez Gminę na
utrzymanie budynków. Efektem reali-
zacji projektu będzie również poprawa
jakości powietrza poprzez ogranicz nie
emisji szkodliwych substancji do at-
mosfery oraz długoterminowo jakości
życia mieszkańców gminy Jabłonna.

Całkowita wartość projektu to
3 457 211,37 zł., z czego kwota dofi-
nansowania wynosi 2 017 934,25 zł.

Agnieszka Wójtowicz

Podpisana umowa
na przebudowę sieci

wodociągowej

22 lipca 2019 r. Zastępca-
Wójta Gminy Jabłonna Marcin Pastu-
szak podpisał umowę o dofinasowanie
ze środków RPO WL 2014-2020,
Działanie 6.4 Gospodarka wodnoście-
kowa projektu pt. „Przebudowa sieci
wodociągowej wraz z modernizacją

ujęć wodociągowych na terenie gminy
Jabłonna".

W ramach projektu zaplano-
wano remonty i modernizację ujęć
wody w Jabłonnie, Chmielu i Piotrko-
wie oraz wymianę rur azbestowych w
Piotrkowie.

Planowane zakończenie rea-
lizacji projektu to 2020 r. Wartość pro-
jektu 3 253 019,00 zł, w tym
dofinasowanie 2 267 094,42 zł.

Agnieszka Wójtowicz
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Termomodernizacja
budynków szkół

W grudniu 2017 roku Gmina
Jabłonna otrzymała z Unii Europej-
skiej pieniądze na realizację programu
rewitalizacji. W ramach projektu zapla-
nowano wykonanie 7 inwestycji rozło-
żonych na trzy lata. Dofinansowanie z
Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego
2014-2020 wynosi ponad 6 mln zł.

Pierwsze zadania już zostały
wykonane. To budowa placu promocji

produktów lokalnych i rolnictwa z infra-
strukturą wraz z budową drogi dojaz-
dowej (teren za skwerkiem) oraz
przebudowa remizy OSP w Jabłonnie-
Majątek na potrzeby świetlicy środowi-
skowej i miejsca spotkań dla miesz-
kańców.

W najbliższym czasie ogło-
szone zostaną przetargi na kolejne za-
dania w ramach projektu rewitalizacji:
• budowę parkingu (teren, na którym

obecnie znajduje się budynek GOPS i
biblioteka),
• remont i przystosowanie obecnego
budynku Urzędu Gminy Jabłonna na
potrzeby biblioteki,
• modernizację budynku gospoda
czego na potrzeby miejsca spotkań
dla mieszkańców oraz budowę placu
w centrum miejscowości Jabłonna-Ma-
jątek wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Agnieszka Wójtowicz

Zmodernizowany budynek remizy strażackiej na potrzeby świetlicy środowiskowej

Droga dojazdowa do nowego placu targowego Nowy plac targowy

Najnowocześniejszy
zespół boisk
sportowych

Budowa boiska do piłki nożnej
o nawierzchni trawiastej wraz z trybu-
nami oraz boiska wielofunkcyjnego o
nawierzchni z poliuretanu przy Ze-
spole Szkół w Jabłonnie kosztowała
889 460, 46 zł z czego 432 333, 00 zł
to dotacja pochodząca z Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej Minister-
stwa Sportu.

Jest to najnowocześniejszy

obiekt sportowy na terenie Gminy Jab-
łonna. Obydwa boiska zostały oświet-
lone, a murawa z trawy naturalnej
została wyposażona w system auto-
matycznego nawadniania.

Zapraszamy wszystkich do
korzystania z nowej infrastruktury
sportowej, na której już od wiosny bę-
dzie można trenować wiele dyscyplin
i rozwijać różne talenty. Ponadto nowe

boiska pozwolą organizować zajęcia
szkolne w bezpiecznych i komforto-
wych warunkach.

Agnieszka Wójtowicz
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Pielęgnacja
zabytkowej alei

jesionowej
w Jabłonnie-Majątek

W ramach projektu granto-
wego „Renowacja zabytków” kierowa-
nego przez Lokalną Grupę Działania
„Kraina wokół Lublina” Gmina Jab-
łonna pozyskała dofinansowanie na
realizację projektu pt. „Pielęgnacja
drzewostanu alei jesionowej w m. Jab-
łonna- Majątek”. 

W ramach zadania przepro-
wadzono prace pielęgnacyjne i zabez-
pieczające drzewostan (poprzez
cięcia sanitarne i korygujące) zabytko-
wej alei jesionowej o długości ok. 
100 m prowadzącej do pałacu Vette-
rów w Jabłonnie. Aleję jesionową,
którą tworzą wyniosłe jesiony nasa-

dzone na przełomie XIX i XX w., wpi-
sano do rejestru zabytków wojewódz-
twa lubelskiego (nr rej. zabytku A/749).

Całkowita wartość projektu 
to 24 000 zł, z czego dofinansowanie
wynosi 16 800 zł.

Agnieszka Wójtowicz

Operacja pn.„Pielęgnacja drzewostanu alei jesionowej w m. Jabłonna-Majątek” została zrealizowana w ramach projektu grantowego 
pn. „Renowacja zabytków” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt pn. "Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Pielęgnacja
zabytkowej alei

jesionowej
w Jabłonnie-Majątek

W ramach projektu granto-
wego pod nazwą „Oznakowanie
miejsc atrakcyjnych historycznie, kul-
turowo, przyrodniczo" na terenie
Gminy Jabłonna ustawiono 12 tablic
informacyjnych przy najciekawszych
miejscach. Każda tablica zawiera
kompendium wiedzy o danym miejscu
oraz schematyczną mapę szlaków ro-
werowych, którymi zostały one połą-

czone. Aby ułatwić turystom dotarcie
do atrakcyjnych miejsc w ramach pro-
jektu wydano folder informacyjny wraz
z mapą na temat miejsc oznakowanych.

Bezpłatny folder można po-
brać w Urzędzie Gminy Jabłonna,
Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jab-
łonna-Majątek lub ze strony interneto-
wej Gminy Jabłonna zakładka
Turystyka https://www.jablonna.lubel-

skie.pl/turystyka/miejsca-cenne-przy-
rodniczo-kulturowo-i-historycznie.html

Serdecznie zapraszamy na
wyprawy turystyczne po Gminie Jabłonna!

Całkowita wartość projektu to
25 410 zł, z czego dofinansowanie 
wynosi 10 000 zł.

Agnieszka Wójtowicz
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Co nam dała dała
Strategia Rozwoju
Gminy Jabłonna?

Na wszystko potrzeba czasu.
Kiedy zostałam Wójtem wydawało mi
się, że plany, założenia, które wtedy
mieliśmy z mieszkańcami uda się
szybko zrealizować. Wiadomo, nie od
razu, ale szybko, dwa, trzy lata, jedna
kadencja… Czas i doświadczenie,
które nabywałam pokazały zupełnie
coś innego. 

To co rozpoczęliśmy i założy-
liśmy 5 lat temu dopiero dziś zaczyna
kiełkować i dawać owoce. Czy dobre?
To Państwo musicie ocenić. W tym
miejscu chciałabym podsumować
gdzie jesteśmy i przypomnieć dokąd
zmierzamy.

W 2015 roku powstała Strate-
gia Rozwoju Gminy Jabłonna na lata
2016-2023 i to ona w dużej mierze de-
terminuje nasze działania i plany. To
co w niej założyliśmy staramy się suk-
cesywnie realizować. Wspólnie z
mieszkańcami wypracowaliśmy taką
wizję naszej gminy:

GMINA JABŁONNA to silny ośrodek
mieszkalniczy o znaczeniu regio-
nalnym, z dobrze rozwiniętą infra-
strukturą techniczną i rekreacyjną,
charakteryzujący się wysoką inte-
gracją współpracujących ze sobą
mieszkańców i bogatą ofertą edu-
kacyjno- kulturalną, rozwijającym
się rynkiem pracy oraz przedsię-
biorczością, dbającą o środowisko
naturalne dzięki zastosowaniu
zasad rolnictwa ekologicznego oraz
technologii OZE.
Wizja przedstawia docelowy wizeru-
nek gminy z określeniem celów i
zasad rozwoju w perspektywie kilku,
kilkunastu lat. Opracowując główne
kierunki rozwoju gminy brano pod
uwagę przede wszystkim rozwój gos-
podarczy i poprawę jakości życia
mieszkańców. 

Aby móc zrealizować wizję,
wyznaczyliśmy cele, dzięki którym ją
osiągniemy. Głównym celem jest:
Wzrost jakości życia i spójności spo-
łecznej Gminy Jabłonna dzięki rozwo-
jowi przedsiębiorczości oraz
zwiększeniu znaczenia Gminy jako
obszaru atrakcyjnego dla inwestycji w
sferze mieszkalnictwa. Jak Wójt bar-
dzo mocno wierzę w tą wizję i zało-
żone cele. Niektórzy sceptycy
nazywają ją wizją „szklanych domów”,
a ja wierzę, że nasi mieszkańcy zasłu-
gują na wszystko co ważne dla nich:
drogi, chodniki, centrum gminy, któ-
rego nikt się nie powstydzi, urząd, w
którym będzie można załatwić każdą
sprawę wjednym miejscu, i wiele in-

nych inwestycji, które wynikają z po-
trzeb mieszkańców.

Do efektywnej realizacji zało-
żonych celów w Strategii wyznaczy-
liśmy wspólnie listę inwestycji, która
stała się listą naszych priorytetowych
zadań do realizacji. Dziś analizując ją
możemy powiedzieć, że jesteśmy na
dobrej drodze. Z 61 zadań, które za-
pisaliśmy w Strategii w trakcie rea-
lizacji lub zrealizowanych mamy
blisko 40 z nich co pokazuje, że sta-
ramy się konsekwentnie dążyć do wy-
znaczonego celu.

Aby móc mówić o realizacji
tak założonych celów należało zadbać
o środki na ich realizację – rozpoczę-
liśmy pozyskiwanie pieniędzy ze źróde 
zewnętrznych i tak po 5 latach potroi-
liśmy budżet na inwestycje, co
przedstawia poniższy wykres:
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Aby to osiągnąć potrzeba było
również czasu i zaangażowanego ze-
społu – taki dziś mamy u nas w Urzę-
dzie Gminy. Jestem im za to niezwykle
wdzięczna, że chce im się chcieć, bo
przecież można robić mniej albo tylko
to „co do nich należy”.

Kolejnym niezwykle ważnym
czynnikiem, a być może i najważniej-
szym, nie są pieniądze, pomysły, pro-
jekty, tylko współpraca. Najważniejszą
z nich jest dla mnie współpraca z
Radą Gminy – której brak może powo-
dować zatrzymanie procesów inwesty-
cyjnych, szeroko rozumianego
rozwoju. Kiedy ludzie szukają tylko
okazji żeby poszukać przysłowiowej
„dziury w całym”, a nie rozwiązań i nie

kreują propozycji tworzy się atmosfera
w której ludzie szukają płaszczyzny do
wytknięcia błędów i krytykowania.
Tego bym nie chciała, ponieważ organ
ustawodawczy i wykonawczy to nie
tylko wspólny podpis na kartce świą-
tecznej czy zaproszeniu na wydarze-
nie kulturalne to przede wszystkim
wspólne myślenie o przyszłości i roz-
woju naszej lokalnej społeczności.

Czasami niełatwe decyzje
trzeba podejmować wspólnie, w opar-
ciu o dyskusje, poszanowanie dru-
giego człowieka, ale przede wszystkim
wspólny cel. Warto być dociekliwym,
szukać rozwiązań, nie być zewnątrz
sterowanym. Chciałabym, aby ta 5-let-
nia kadencja była efektywnym cza-

sem, aby nie marnować go na przepy-
chanki, próby sił, dogryzanie. Tylko tak
będziemy mogli spojrzeć za jakiś czas
na ten okres z satysfakcją i poczuciem
dobrze wykonanej pracy.

Aby zobrazować w jakim miej-
scu jesteśmy i co udało się osiągnąć
przedstawiamy wykresy zarówno do-
chodów, jak i wydatków naszego sa-
morządu w ostatnich latach. Na te
efekty pracowało wiele osób, zarówno
pracowników Urzędu, jak i jednostek
organizacyjnych – za co serdecznie
dziękuję. Przed nami wiele pracy, na-
tomiast mocno wierzę w sukces na-
szej społeczności, który jest możliwy
dzięki dialogowi i współpracy.
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Realizacja wizji, którą mamy,
to działania od tych może niewielkich,
które podejmowaliśmy, takie jak wy-
dłużenie godzin funkcjonowania od-
działów przedszkolnych, godzin
otwarcia Urzędu Gminy, poprawa ko-
munikacji z mieszkańcami, poprzez
system SMSowy, nową stronę interne-
tową, po te inwestycyjne, takie jak 
budowa ponad 25 km nowych dróg
asfaltowych gminnych i powiatowych,
budowa blisko 5 km nowych chodni-
ków i oświetlenia drogowego, montaż
przydomowych oczyszczalni ścieków,
instalacji solarnych oraz stworzenie
nowej oferty kulturalnej dzięki 

Centrum Kultury Gminy Jabłonna. 
W tym roku rozpoczęliśmy

realizację bardzo ważnego dla nas za-
dania – rewitalizację centrum Jab-
łonny-Majątek. W ramach tego
działania mamy już wybudowany
nowy plac targowy wraz z drogą do-
jazdową, z którego będziemy mogli
korzystać już od nowego roku. 

Bardzo ważną inwestycją jest
również zakończenie budowy budynku
Urzędu Gminy Jabłonna. Dzięki temu
zapewnimy odpowiednie warunki
pracy pracownikom, a przede wszyst-
kim mieszkańcom, by mogli załatwić
wszystkie sprawy w jednym miejscu

bez przechodzenia między budynkami
i nareszcie dodzwonić się bez problemu.

Kolejnymi ważnymi działa-
niami wynikającymi ze Strategii są ter-
momodernizacje szkół i innych
budynków, budowa boisk przy szko-
łach oraz placów zabaw we wsiach,
montaż instalacji fotowoltaicznych, 
a także modernizacja ujęć wody. 
To tylko część z inwestycji wynikają-
cych z naszej wizji, każde z nich jest
niezwykle ważne i potrzebne, wypra-
cowane wraz z mieszkańcami w toku
opracowywania Strategii Rozwoju
Gminy Jabłonna na lata 2016-2023. 

Magdalena Sałek-Lewczyk

Teren pod plac targowy w 2018 roku

Budynek ZS w Piotrkowie przed termomodernizacją w 2018 roku

Droga dojazdowa do nowego placu targowego w 2018 roku

Remiza OSP w Jabłonnie na początku  2019 roku

Nowy plac targowy w 2019 roku

Budynek ZS w Piotrkowie po termomodernizacji w 2019 roku

Droga dojazdowa do nowego placu targowego w 2019 roku

Remiza OSP w Jabłonnie po modernizacji w 2019 roku
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Kontynuacja
współpracy
z Gromadą
Teteriwską

29 lipca w Teteriwce na Ukrai-
nie Zastępca Wójta Gminy Jabłonna –
Marcin Pastuszak i Wójt Gromady Te-
teriwskiej – Walentyna Ilnycka, podpi-
sali plan współpracy pomiędzy Gminą
Jabłonna i Gromadą Teteriwską na ko-
lejne dwa lata.

Plan pracy jest kontynuacją 

i rozszerzeniem dotychczasowej
współpracy pomiędzy Gminą Jab-
łonna i Gromadą Teteriwską, która
określona została w umowie o współ-
pracy podpisanej pomiędzy gminami
w 2017 roku.

W ramach dotychczasowej
współpracy gminy zorganizowały wy-

mianę młodzieży, zrealizowały projekt
dotyczący rozwoju przedsiębiorczości
oraz zorganizowały wizyty studyjne
nauczycieli i dyrektorów szkół doty-
czące wymiany doświadczeń w zakre-
sie edukacji w Polsce i na Ukrainie.

Marcin Pastuszak

Nieprawidłowości
w segregacji śmieci

W miesiącu listopadzie pra-
cownik Urzędu Gminy w Jabłonnie od-
powiedzialny za gospodarkę
odpadami wraz z firmą EKOMEGA
brał udział w odbiorze odpadów komu-
nalnych z części terenu gminy. Kon-
trola przeprowadzona była w celu
weryfikacji jakości segregacji odpa-
dów komunalnych przez mieszkań-
ców, czystości i odpowiedniej higieny
koszów na odpady komunalne. W wy-
niku przeprowadzonej kontroli stwier-
dzono następujące błędy: 
1. Najczęstszym błędem jest to, że w
workach znajdują się odpady zmie-
szane, które nie nadają się do segre-
gacji. 
2. W workach żółtych wyrzucane są:
zabawki, opony rowerowe, folie po na-
wozach, pianka montażowa, ubrania,
rury PCV oraz panele PCV, kanistry
po olejach samochodowych, styropian
z ocieplenia jak również opakowania
po daniach gotowych na wynos,
sznurki, sztuczne kwiaty, opryskiwa-
cze, plastikowe elementy urządzeń ta-
kich jak lodówki, pralki. Najbardziej

rażącymi błędami jakie mieszkańcy
popełniają przy segregacji worków żół-
tych jest wrzucanie pampersów oraz
papieru.
3. W workach niebieskich często wy-
stępuje mokra i brudna tektura, zużyte
i brudne chusteczki oraz papier. Naj-
bardziej rażącym błędami jaki miesz-
kańcy popełniają przy segregacji
worków niebieskich jest wrzucanie
opakowań (kartonów) po mleku, napo-
jach itd.
4. Worki zielone najczęściej jeśli jest
segregacja to jest dobrze, ale w więk-
szości mieszkańcy używają tych wor-
ków do odpadów zmieszanych. Worki
ze złą segregacją odbierane są jako
odpady zmieszane, co zmniejsza po-
ziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia.

Każdy mieszkaniec otrzymał
instrukcję w jaki sposób powinien se-
gregować poprawnie odpady komu-
nalne. W większości przypadków
segregacja przeprowadzana jest po-
prawnie, zdarzają się jednak gospo-
darstwa domowe, które popełniają

rażące błędy w segregacji odpadów.
W konsekwencji gmina może zgodnie
z ustawą o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, nakładać podwyż-
szone opłaty na mieszkańców, którzy
źle segregują odpady. 

W wyniku złej segregacji
Gmina Jabłonna może nie osiągnąć
wymaganych poziomów recyklingu i
poniesie z tego tytułu karę pieniężną.
W związku z tym dobra segregacja
jest bardzo ważna ze względów
ochrony środowiska, osiągnięcia
wskazanych poziomów recyklingu
oraz kar jakie gmina może uzyskać.
Informujemy, że w miesiącach grudniu
i styczniu również przeprowadzane
będą kontrole przy odbiorze odpadów
komunalnych. W przypadku wątpliwo-
ści i pytań dotyczących zasad segre-
gacji odpadów komunalnych pomocą
służy pracownik Urzędu Gminy Jab-
łonna odpowiedzialny za gospodarkę
odpadami komunalnymi.

Magdalena Maj
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Jak prawidłowo
dokonywać opłat

za śmieci?

Dopiero rozpoczął się sezon
grzewczy, a już jako Urząd Gminy
Jabłonna otrzymujemy coraz więcej
zgłoszeń na temat palenia w piecach
materiałami niedozwolonymi, tj. plasti-
kami, płytami wiórowymi, laminowa-
nymi i innymi tworzywami.

Przypominamy, że takie dzia-
łanie jest niezgodne z prawem i grozi
grzywną do 5.000 zł.
Czego nie można spalać w piecu:
• butelek plastikowych,
• worków foliowych,
• ubrań, szmat, obuwia,
• zabawek,
• gazet kolorowych,
• zużytych pieluch jednorazowych.
• płyt laminowanych,
• płyt wiórowych,
• ram okiennych drewnianych i plasti-
kowych,
• podkładów kolejowych,
• mebli,
• drewna malowanego, lakierowanego
i impregnowanego,
• opon.

Podczas spalania śmieci po-
wstaje szkodliwy dym zawierający m.in.:
• pyły, które powodują szkodliwe dla
zdrowia człowieka zanieczyszczenie
metalami ciężkimi,
• tlenek węgla (czad), który powoduje
uszkodzenia układu krążenia i ośrod-

kowego układu nerwowego (osłabie-
nie pamięci, utrata łaknienia, utrata
czucia w palcach, senność w dzień i
bezsenność w nocy, upośledzenie
psychiczne),
• tlenek azotu, który powoduje podraż-
nienia,
a nawet uszkodzenia płuc,
• dioksyny i furany, które powodują
choroby nowotworowe,
• dwutlenek siarki, który powoduje
trudności z oddychaniem i jest przy-
czyną kwaśnych deszczy,
• chlorowodór, który w połączeniu z
wodą tworzy kwas solny,
• cyjanowodór - tworzy z wodą kwas
pruski.

PAMIĘTAJCIE!
Palenie śmieci grozi grzywną

w wysokości do 5000 zł. Spalane
śmieci zatruwają nasze najbliższe oto-
czenie, wody gruntowe i ziemię. Dla-
tego spożywamy zatrute mleko, jajka,
warzywa i owoce. 

Zanieczyszczenia wytwa-
rzane w czasie palenia śmieci powo-
dują astmę oskrzelową, alergiczne
zapalenia skóry, alergie pokarmowe, a

nawet choroby nowotworowe. Wrzu-
cone do pieca butelki typu PET i inne
tworzywa sztuczne podczas powol-
nego spalania uwalniają niebez-
pieczne dla zdrowia związki w tym
chlorowodór, który w połączeniu z
parą wodną tworzy kwas solny – przy-
czynę kwaśnych deszczy.

Paląc śmieci w piecu nisz-
czysz własne przewody kominowe, co
może doprowadzić nawet do zacza-
dzenia.

Magdalena Sałek-Lewczyk

W związku ze zmianami w
Ustawie o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, na podstawie art.
6r ust. 1ab od 6 września 2019 - środki
pochodzące z opłat za gospodarowa-
nie odpadami komunalnymi odpo-
wiednio gmina gromadzi na
wyodrębnionym rachunku bankowym.

W związku z powyższym in-
formujemy, że każdy mieszkaniec
gminy Jabłonna posiada indywi-
dualny rachunek bankowy, który jest

umieszczony na harmonogramie
opłat.

Opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi powinny być
wpłacane wyłącznie na indywi-
dualny numer rachunku.

Wpłaty na rachunek:
74 8685 0001 2600 0866 2000 0030

będą zwracane wpłacającemu.

Magdalena Maj

Nie pal śmieci!
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Po nowym roku
rusza nabór do

Klubu Dziecięcego 
w Piotrkowie

Już w styczniu 2020 r. roz-
pocznie się nabór 15 dzieci  w wieku
do lat 3 do Klubu Dziecięcego „Zielone
Jabłuszko” w ramach projektu „Wspie-
ramy mamy w gminach powiatu 
świdnickiego i lubelskiego” współfi-
nansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej.

Wsparcie w ramach projektu
kierowane jest do matek bezrobotnych
lub biernych zawodowo pozostających

poza rynkiem pracy, w tym osób które
przerwały karierę zawodową ze
względu na urodzenie dziecka lub
obecnie przebywają na urlopach  wy-
chowawczych.

Poprzez udział w projekcie i
możliwość pozostawienia dzieci w klu-
bie dziecięcym mamy będą miały
możliwość  powrotu  na rynek pracy.

Pierwszeństwo udziału w pro-
jekcie będą miały osoby niepełnos-

prawne, osoby o niskich kwalifika-
cjach, osoby dłużej pozostające bez
zatrudnienia, osoby  niskich docho-
dach oraz rodziny wielodzietne

Koszty opieki nad dziećmi
poprzez pokrycie kosztów opłat za
pobyt dziecka w klubie dziecięcym bę-
dzie sfinansowany ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.

Agnieszka Wójtowicz

Usuwanie 
wyrobów

zawierających
azbest

12 listopada 2019 r. Zastępca
Wójta Gminy Jabłonna Marcin Pastu-
szak, podpisał umowę z Wojewódzkim
Funduszem Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Lublinie na do-
finansowanie zadania pn. „Usuwanie
wyrobów zawierających azbest”.

Dzięki złożonemu wnioskowi
udało się pozyskać dofinansowanie w
wysokości 30 000,00 zł, które pocho-
dzi ze środków Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej (15 000,00 zł) oraz Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
(15 000,00 zł). Gmina Jabłonna w ra-
mach tego zadania nie ponosi wkładu
finansowego.

Dzięki uzyskanemu dofinan-
sowaniu kolejni mieszkańcy Gminy
Jabłonna mają możliwość unieszkod-
liwienia wyrobów zawierających az-

best (np. eternit zdjęty z dachu) z ich
gospodarstw domowych.

W wyniku realizacji zadania
zostaną osiągnięte następujące
efekty:
- ekologiczny: minimalizacja negatyw-
nych skutków zdrowotnych spowodo-
wanych obecnością azbestu,
- rzeczowy: unieszkodliwienie ok.
69,44 Mg materiałów budowlanych za-
wierających azbest.

Od 2019 roku Gmina Jab-
łonna prowadzi również ewidencję
wszystkich budynków, na których znaj-
duje się eternit. Prowadzenie tej ewi-
dencji pozwoli na odpowiednie

planowanie pozyskiwania środków fi-
nansowych na utylizację azbestu w
kolejnych latach.

Aneta Zwolińska
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Ogólnopolska
Karta

Seniora

Informujemy, iż w Regional-
nym Ośrodku Polityki Społecznej w
Lublinie Seniorzy z terenu Gminy Jab-
łonna mogą złożyć wniosek o wydanie
Ogólnopolskiej Karty Seniora. Organi-
zatorem Programu jest Stowarzysze-
nie MANKO z siedzibą przy ul.
Siarczki 16, 30-698 Kraków, z którym
zostało podpisane Porozumienie.

Celem wprowadzenia Ogól-
nopolskiej Karty Seniora jest umożli-
wienie seniorom zamieszkałym na
terenie województwa lubelskiego ko-
rzystania z promocji przygotowanych
przez partnerów Stowarzyszenia
MANKO na terenie całego kraju, pro-
mowanie aktywnego spędzania czasu
wolnego, uzyskanie dobrostanu fi-
zycznego i psychicznego dzięki ko-
rzystaniu z tańszych zabiegów
pielęgnacyjnych oraz upiększających

oferowanych przez Partnerów pro-
gramu, wzmacnianie kondycji finanso-
wej gospodarstwa seniora.

Ogólnopolska Karta Seniora
dla mieszkańców województwa lubel-
skiego wydawana jest w siedzibie Re-
gionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Lublinie przy ul. Dia-
mentowej 2, 20-447 Lublin. Kartę
można odebrać osobiście po wypeł-
nieniu „Formularza zgłoszeniowego
dla Uczestników Programu”, w pokoju
nr 132, w godzinach 7.30 – 15.30 (od
poniedziałku do piątku).

Kartę można uzyskać również
drogą korespondencyjną za pośred-
nictwem „poczty tradycyjnej”. W tym
celu należy wydrukować „Formularz
zgłoszeniowy dla Uczestników Pro-
gramu”, wypełnić go i następnie prze-
słać na adres Regionalnego Ośrodka

Polityki Społecznej w Lublinie, ul. Dia-
mentowa 2, 20-447 Lublin. Karta zo-
stanie bezzwłocznie odesłana
wnioskującemu, za pośrednictwem
poczty, na adres zamieszczony w ww.
Formularzu. 

Więcej informacji oraz formu-
larz zgłoszeniowy są dostępne na
stronie: http://rops.lubelskie.pl/ogolno
polska-karta-seniora/

Zachęcamy Państwa do
uczestnictwa w Programie. Informu-
jemy, że druki karty seniora można po-
brać także Gminnym Ośrodku
Pomocy Społecznej w Jabłonnie. Wię-
cej informacji pod numerem telefonu
81 561 00 50.

Halina Kosiarczyk
Kierownik GOPS

Pomoc
Żywnościowa

2019-2020

Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Jabłonnie, informuje, że
nadal kontynuuje współpracę z Pol-
skim Komitetem Pomocy Społecznej
w Lublinie w realizacji Programu Ope-
racyjnego Pomoc Żywnościowa na
lata 2014 – 2020 Współfinansowa-
nego z Europejskiego Funduszu Po-
mocy Najbardziej Potrzebującym
Program 2019. W nowym okresie
działania programu zmianie ulegnie
miejsce wydawania produktów

żywnościowych dla naszych miesz-
kańców. Produkty te będą wyda-
wane na terenie Gminy, a nie jak
dotychczas w Lublinie.

Planowany termin wydawania
produktów to styczeń 2020 roku. O
szczegółowym terminie i miejscu wy-
dawania żywności informować bę-
dziemy na bieżąco osoby
zainteresowane.

Pomocą Żywnościową w ra-
mach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa mogą być objęte osoby
i rodziny znajdujące się w trudnej sy-
tuacji życiowej, społecznej, kryteria
określane w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej (przyczyna trudnej sytua-
cji) i których dochód nie przekracza
200% kryterium dochodowego okre-
ślonego w ustawie o pomocy społecz-
nej.
- 1402,00zł w przypadku osoby samotnej,
- 1056,00zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane
wsparciem w ramach programu POPŻ
zobowiązane są zgłosić się do tutej-

szego Ośrodka i przedstawić dochody
netto za miesiąc poprzedzający złoże-
nie wniosku wszystkich członków gos-
podarstwa domowego.

Wnioski można składać od
poniedziałku do piątku od godz. 8.00
do 15.00. Szczegółowe informacje
można uzyskać pod numerem tele-
fonu 81 561 00 50.

Halina Kosiarczyk
Kierownik GOPS
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Światłowód
w Gminie Jabłonna

W dniu 26 listopada 2019
roku w Zespole Szkół w Jabłonnie od-
było się spotkanie przedstawicieli jed-
nostki projektowej z mieszkańcami
Gminy, dotyczące omówienia charak-
teru inwestycji polegającej na budowie
sieci światłowodowej na terenie Gminy
Jabłonna.

Przedsięwzięcie będzie reali-
zowane przez firmę FIBEE I w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyf-
rowa. Obecnie firma ta prowadzi dzia-
łania projektowe w ramach trzeciego
etapu Działania 1.1 Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa „Wyelimino-
wanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopas-
mowego Internetu o wysokich prze-
pustowościach” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego.

Priorytetem jest doprowadze-
nie sieci światłowodowej do jednostek
oświatowych wytypowanych przez Mi-
nisterstwo Cyfryzacji w ramach Ogól-
nopolskiej Sieci Edukacyjnej. Sieć ta
pozwoli szkołom na bezpłatne korzys-
tanie z Internetu o wysokiej przepus-
towości, dzięki czemu nauczyciele
otrzymają nowoczesne rozwiązania
do wykorzystania w codziennej pracy
z dziećmi.

Wykonawcami prac projekto-
wych na terenie Gminy Jabłonna są:
• Biuro Projektowe Telekom Data rea-
lizujące dokumentację projektową w
miejscowościach: Piotrków-Kolonia,
Piotrków Pierwszy oraz Piotrków Drugi
• Biuro Projektowe PB PROJEKT z
Lublina realizujące dokumentację pro-
jektową w miejscowościach: Czernie-
jów-Kolonia, Czerniejów, Chmiel-Kolonia,
Chmiel Pierwszy, Chmiel Drugi, Jab-

łonna- Majątek, Jabłonna Druga, Jab-
łonna Pierwsza, Skrzynice Pierwsze,
Skrzynice Drugie, Skrzynice-Kolonia,
Tuszów, Wierciszów.

Pracownicy tych firm będą
kontaktować się z mieszkańcami
celem dokonania uzgodnień umożli-
wiających budowę sieci światłowodo-
wej. Wszelkie pytania dotyczące
powyższej inwestycji można kierować
do wyżej wymienionych biur projekto-
wych:
Telekom Data - Pan Marcin Pióro, 
tel. 570 081 471 , e-mail: m.pioro@te-
lekomdata. pl
PB PROJEKT – Pan Przemysław 
Baduchowski, tel.: 574 001 545; 
e-mail: biuro@pbprojekt.lublin.pl.

Przemysław Baduchowski
PB Projekt

Trwają prace
nad Zintegrowaną
Strategią Rozwoju

Powiatu
Lubelskiego

23 października w Starostwie
Powiatowym w Lublinie odbyło się
spotkanie informacyjno-warsztatowe
dla przedstawicieli gmin z terenu po-
wiatu lubelskiego.

Spotkanie prowadzone przez
ekspertów Regionalnego Centrum
Kompetencji w Lublinie miało na celu
zaprezentowanie zintegrowanego po-
dejścia terytorialnego na lata 2020-
2030.

Spotkanie zorganizowano w

związku z podjęciem przez Powiat Lu-
belski prac przygotowawczych do
opracowania dokumentu planistycz-
nego pn. „Zintegrowana Strategia
Rozwoju Powiatu Lubelskiego na lata
2021-2030”. Treść dokumentu opraco-
wywanego we współpracy z gminami
będzie integrowana z równocześnie
budowanymi strategiami dla Woje-
wództwa Lubelskiego, Miasta Lublin
oraz Lubelskiego Obszaru Funkcjonal-
nego.

Taka metodologia jest wyma-
gana i zbieżna z założeniami Komisji
Europejskiej, obowiązującymi w nowej
perspektywie finansowej UE na lata
2021-2027.

Starostwo Powiatowe
w Lublinie
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Sesje
Rady Gminy

Jabłonna

Uchwały Rady Gminy Jabłonna pod-
jęte podczas VIII sesji w dniu 27

sierpnia 2019 r.:
1. VIII/62/2019 w sprawie przyjęcia „Lo-
kalnego programu wspierania edukacji
uzdolnionych dzieci i młodzieży szkół
podstawowych z terenu Gminy Jab-
łonna”,
2. VIII/63/2019 w sprawie zmiany
uchwały Nr III/26/2019 Rady Gminy Jab-
łonna z dnia 22 stycznia 2019 r. w spra-
wie regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w przedszko-
lach i szkołach prowadzonych przez
Gminę Jabłonna,
3. VIII/64/2019 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działanie Wójta Gminy Jab-
łonna,
4. VIII/65/2019 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działanie Wójta Gminy Jabłonna,
5. VIII/66/2019 w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie kolejnej umowy dzie-
rżawy nieruchomości z dotychczaso-
wym Dzierżawcą,
6. VIII/67/2019 w sprawie powołania ze-
społu do spraw opiniowania kandydatów
na ławników,
7. VIII/68/2019 w sprawie zasięgnięcia
od Komendanta Wojewódzkiego Policji
informacji o kandydacie na ławnika,
8. VIII/69/2019 w sprawie zmian w bu-
dżecie na rok 2019,
9. VIII/70/2019 w sprawie zmiany wielo-
letniej prognozy finansowej.

Uchwały Rady Gminy Jabłonna
podjęte podczas IX sesji w dniu

6 września 2019 r.:
1. IX/71/2019 w sprawie zmian w budże-
cie na rok 2019,
2. IX/72/2019 w sprawie zmiany wielo-
letniej prognozy finansowej.

Uchwały Rady Gminy Jabłonna
podjęte podczas X sesji w dniu

23 października 2019 r.:
1. Uchwała Nr X/73/2019 w sprawie
przyznania pomocy finansowej Powia-
towi Lubelskiemu,
2. Uchwała Nr X/74/2019 w sprawie
zmiany uchwały nr XXIII/158/2016 Rady

Gminy Jabłonna z dnia 25 października
2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Zespołu Administracyjnego Szkół w Jab-
łonnie,
3. Uchwała Nr X/75/2019 w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie porozumie-
nia między Gminą Jabłonna i Gminą
Głusk dotyczącego częściowego powie-
rzenia zadań z zakresu zbiorowego za-
opatrzenia w wodę,
4. Uchwała Nr X/76/2019 w sprawie
utworzenia Gminnego Klubu Dziecię-
cego „Zielone Jabłuszko” w Piotrkowie
Pierwszym oraz nadania statutu Klubu,
5. Uchwała Nr X/77/2019 w sprawie
ustalenia wysokości opłaty za wpis do
rejestru żłobków i klubów dziecięcych
prowadzonych przez Wójta Gminy Jab-
łonna,
6. Uchwała Nr X/78/2019 w sprawie
przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami,
klubami dziecięcymi oraz dziennymi
opiekunami,
7. Uchwała Nr X/79/2019 w sprawie
ustalenia opłaty za pobyt dzieci w żłob-
kach i klubach dziecięcych prowadzo-
nych przez Gminę Jabłonna,
maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz
warunków zwolnienia od ponoszenia
tych opłat,
8. Uchwała nr X/80/2019 w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości z do-
tychczasowym Dzierżawcą,
9. Uchwała Nr X/81/2019 w sprawie wy-
rażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości z do-
tychczasowym Dzierżawcą,
10. Uchwała Nr X/82/2019 w sprawie
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej
umowy dzierżawy nieruchomości z do-
tychczasowym Dzierżawcą,
11. Uchwała Nr X/83/2019 w sprawie
ustalenia regulaminu głosowania w wy-
borach ławników do sądów powszech-
nych,
12. Uchwała Nr X/84/2019 w sprawie
wyboru ławnika do Sądu Rejonowego
Lublin-Zachód w Lublinie do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy na
kadencję w latach 2020-2023,
13. Uchwała Nr X/85/2019 w sprawie
przyjęcia Programu współpracy Gminy
Jabłonna z organizacjami pozarządwymi
oraz z podmiotami prowadzącymi dzia-
łalność pożytku publicznego na 2020
rok,
14. Uchwała Nr X/86/2019 w sprawie za-
ciągnięcia długoterminowego kredytu
bankowego,
15. Uchwała nr X/87/2019 w sprawie
zmian w budżecie na rok 2019,
16. Uchwała Nr X/88/2019 w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finanso-
wej,

17. Uchwała Nr X/89/2019 w sprawie
przyznania pomocy finansowej Powia-
towi Lubelskiemu na przebudowę drogi
powiatowej nr 2272L w zakresie wyko-
nania chodnika w Skrzynicach Pierw-
szych i Drugich

Uchwały Rady Gminy Jabłonna
podjęte podczas XI sesji w dniu

27 listopada 2019 r.:
1. Uchwała Nr XI/90/2019 w sprawie
zmiany uchwały nr XXIII/157/2016 Rady
Gminy Jabłonna z dnia 25 października
2016 r. w sprawie organizacji wspólnej
obsługi administracyjnej, finansowej i or-
ganizacyjnej jednostek budżetowych
Gminy Jabłonna,
2. Uchwała Nr XI/91/2019 w sprawie
zmiany statutu Gminy Jabłonna,
3. Uchwała Nr XI/92/2019 w sprawie wy-
sokości stawek opłat za zajęcie pasa
drogowego dróg gminnych Gminy Jab-
łonna,
4. Uchwała Nr XI/93/2019 w sprawie
zasad obciążania nieruchomości stano-
wiących własność Gminy Jabłonna słu-
żebnościami gruntowymi i przesyłu,
5. Uchwała Nr XI/94/2019 w sprawie ob-
niżenia średniej ceny skupu żyta przyj-
mowanej do obliczenia podatku rolnego
na 2020 rok,
6. Uchwała Nr XI/95/2019 w sprawie
określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych
obowiązujących na terenie gminy Jab-
łonna na 2020 rok,
7. Uchwała Nr XI/96/2019 w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na tere-
nie gminy Jabłonna na rok 2020,
8. Uchwała Nr XI/97/2019 w sprawie
zmiany uchwały nr XXIII/158/2016 Rady
Gminy Jabłonna z dnia 25 października
2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Zespołu Administracyjnego Szkół w Jab-
łonnie,
9. Uchwała Nr XI/98/2019 w sprawie
szczegółowych zasad, sposobu i trybu
umarzania, odraczania terminu spłaty i
rozkładania na raty należności pienięż-
nych mających charakter cywilno-
prawny, przypadających Gminie
Jabłonna i jej jednostkom organizacyj-
nym, wskazania organów do tego
uprawnionych oraz warunków dopusz-
czalności pomocy publicznej w przypad-
kach, w których ulga stanowić będzie
pomoc publiczną,
10. Uchwała Nr XI/99/2019 w sprawie
zmian w budżecie na rok 2019,
11. Uchwała Nr XI/100/2019 w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

Magdalena Pęcak
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Przerwany
marsz

Lato 1939 r. było niezwykle
upalne. Powoli kończył się sierpień.
Zbliżał się nowy rok szkolny. Niektórzy
uczniowie z niecierpliwością oczeki-
wali na znajomy dźwięk szkolnego
dzwonka, inni jeszcze chętnie korzys-
taliby ze słodkiej wakacyjnej wolności.
Wrzesień jednak, tak jak zawsze, zbli-
żał się nieubłaganie.

I nadszedł 1 wrzesień. Tego
dnia jednak polscy uczniowie nie usły-
szeli dźwięku szkolnego dzwonka. 80
lat temu spokojnie śpiących mieszkań-
ców Wielunia o 4.40 obudziła nawał-
nica nadlatujących samolotów
bombowych i wybuchy. Pięć minut
później pancernik Schleswig - Holsz-
tein rozpoczął ostrzał placówki polskiej
na Westerplatte. Rozpoczęła się II
wojna światowa.

Szkoły opustoszały. Rodzice z
niepokojem wsłuchiwali się w komuni-
katy radiowe. Wielu ojców i braci opu-
ściło rodzinne domy - zostali
zmobilizowani, mieli bronić ojczyzny.
Pomimo nadludzkiego wysiłku żołnie-
rzy, terytorium naszego kraju zalewały
niemieckie wojska. Sojusznicy, na któ-
rych tak liczyliśmy - Anglia i Francja -
nie przybyli z pomocą. 

17 września od wschodu
wkroczyła armia radziecka. Nastały
lata wywózek, przesiedleń i publicz-
nych egzekucji. Nawet dzieci nie były
bezpieczne. Polskie szkoły mogły
działać tylko w największej konspiracji.
Prowadzenie zaś i uczestniczenie w
tajnym nauczaniu wiązało się z olbrzy-
mim ryzykiem.

Pierwszego września 1939 roku
znany, bezpieczny świat rozpadł
się na kawałki. 

Od tamtych wydarzeń minęło
już 80 lat. Dziś pośród nas pozostało
niewiele osób pamiętających ten
dzień. Szkoła Podstawowa w Tuszo-
wie miała zaszczyt gościć świadków
tamtych dni – państwa Aleksandrę i
Bolesława Bogutów, mieszkańców Tu-
szowa. Wojna zastała ich w drugiej
klasie szkoły powszechnej. 2 września
2019 roku na zaproszenie pani dyrek-
tor Agnieszki Nawłatyny przybyli, aby
dokończyć swój „przerwany marsz”.

Uroczystości rozpoczęły się
od projekcji krótkiego filmu opowiada-
jącego o tamtych wydarzeniach. Na-
stępnie powitano sędziwych gości, po
czym państwo Bogutowie zostali po-
proszeni o to, by opowiedzieli jak pa-

miętają 1 września 1939 r.
Państwo Bogutowie wspomi-

nają: „Tego dnia rodzice nie posłali
nas do szkoły. Wiadomość o wojnie
usłyszeliśmy w radiu. Na czas wojny
owe radio zostało ukryte w ziemi i od-
kopane dopiero po jej zakończeniu.
Życie dzieci w tamtym czasie nie było
łatwe, naukę mogliśmy kontynuować

w dwóch prywatnych domach, pota-
jemnie, gdzie wydzielono po jednym
pokoju na „salę lekcyjną”. Nie było
podręczników ani pięknych przyborów
jakie dzieci mają teraz. Zeszyty, a ra-
czej kajety, bo tak je nazywaliśmy, bo-
gatsze dzieci nosiły w drewnianych
tornistrach, a biedniejsze w lnianych
torbach lub po prostu związane pa-
skiem. Nasza klasa to była zbieranina
kilkunastu uczniów w różnym wieku.
Uczyliśmy się z tzw. „sterów” długich,
cienkich książek – innych nie było.”

Goście przynieśli i zaprezen-
towali również fotografie z tamtych lat.
Po wystąpieniu państwa Bogutów
wspólnie odśpiewano hymn narodowy.

Szkoła Podstawowa
w Tuszowie
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Rok 2019
rokiem Stanisława

Moniuszki

„Jego wielkie opery takie jak
Halka, Straszny dwór - do dziś stano-
wią inspirację dla wielu artystów, a w
czasach jemu współczesnych tworzyły
paletę barw, za pomocą której Polacy
odmalowywali najpiękniejsze odcienie
patriotycznych uczuć i narodowej toż-
samości” – tak motywowano uchwałę
sejmu RP ustanawiającą Rok 2019 ro-
kiem Stanisława Moniuszki.

W Zespole Szkół w Jabłonnie
200. rocznicę urodzin kompozytora
świętowaliśmy realizując projekt edu-
kacyjny, który obejmował uczniów klas
IV-VII. W ramach projektu informacje
o Roku Stanisława Moniuszki znalazły
się na gazetkach szkolnych, uczniowie
przygotowali okolicznościową wy-
stawę o kompozytorze połączoną z

konkursowymi pracami plastycznymi
inspirowanymi muzyką kompozytora,
poznawali losy artysty, słuchali utwo-
rów instrumentalnych i pieśni kompo-
zytora w wykonaniu wybitnych
filharmoników.

Przeprowadzony został kon-
kurs literacko-muzyczny na album o
kompozytorze. Nagrodzono 6 najcie-
kawszych albumów, których autorami
są: Martyna Pielecha, Weronika Sa-
lasa, Oliwia Klimek, Maja Czapińska,
Zuzanna Nawłatyna, Aleksandra Na-
włatyna.

W konkursie plastycznym pt.
„Tradycja narodowa w twórczości Sta-
nisława Moniuszki: postacie, ubiór,
obyczaje, przyroda, architektura” na-
grodzono prace Moniki Vlasak, Agaty

Jones i Antoniny Kubić.
Uczniowie przygotowali i za-

prezentowali program słowno-mu-
zyczny poświęcony Stanisławowi
Moniuszce, w którym zabrzmiały śpie-
wane i grane przez nich pieśni ”Prząś-
niczka”, „Pieśń wieczorna”, „Kozak”.
ZTL „Jabłoneczki” zatańczył pięknego
poloneza do muzyki z opery „Halka”.

Zwieńczeniem obchodów bę-
dzie wyjazd do Teatru Muzycznego na
spektakl „Nie taki Straszny Dwór”. Kul-
tywowanie pamięci o polskim kompo-
zytorze oraz znajomość jego
spuścizny to z całą pewnością powin-
ność wszystkich Polaków.

Anna Grzegorczyk

Uroczyste
ślubowanie
w Tuszowie

Uczniowie klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej w Tuszowie w
dniu 29 października złożyli uroczyste
przyrzeczenie i zostali oficjalnie przy-
jęci do grona społeczności uczniow-
skiej.

Na uroczystość ślubowania
przybyli rodzice i zaproszeni goście.
Podczas akademii uczniowie klasy
pierwszej zaprezentowali wiedzę i
umiejętności, które zdobyli w pierw-
szym i drugim miesiącu nauki w szkole

podstawowej. Pierwszoklasiści z wiel-
kim zaangażowaniem tańczyli, recyto-
wali wiersze, śpiewali piosenki. Po
programie artystycznym nastąpiło pa-
sowanie, którego dokonała pani dyrek-
tor szkoły Agnieszka Nawłatyna.

Najmilszą chwilą dla dzieci
było wręczanie upominków przygoto-
wanych przez: Radę Rodziców, Dy-
rektora Banku PKO BP w Bychawie,
Panów Radnego i Sołtysa Tuszowa,
uczniów klasy drugiej oraz Samorządu

Uczniowskiego. Na zakończenie wy-
stąpili uczniowie koła tanecznego, po
którym wszyscy zaproszeni goście i
bohaterowie wydarzenia udali się na
poczęstunek zorganizowany przez ro-
dziców.

Dzień pasowania był pełen
wzruszeń i z pewnością na długo za-
padnie w pamięci każdego pierw-
szaka.

Agnieszka Lebioda
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Wieczór Pieśni
Patriotycznych

w Tuszowie

W kalendarzu Szkoły Podstawowej w
Tuszowie Święto Odzyskania Niepo-
dległości ma miejsce szczególne. Za-
wsze staramy się uroczyście
obchodzić kolejne rocznice powrotu
Polski na mapę Europy po 123 latach
niewoli. Od kilku już lat zapraszamy do
tego świętowania społeczność lokalną
i gromadzimy się na Wieczorze Pieśni
Patriotycznych. Tak było też i w tym
roku. 101. rocznicę odzyskania niep
dległości obchodziliśmy bardzo uro-
czyście.

8 listopada po godzinie jede-
nastej zgromadziliśmy się, aby wspól-
nie odśpiewać wszystkie zwrotki
naszego hymnu narodowego. Włączy-
liśmy się w ten sposób do akcji MEN
„Szkoła do hymnu”. Cieszy fakt, iż
nawet najmłodsi członkowie naszej
społeczności – przedszkolaki – dosko-
nale znają słowa i melodię najważniej-
szej pieśni narodowej.

Następnie uczniowie klas IV –
VIII zaprezentowali część artystyczną.
Młodzi artyści przypomnieli drogę,
jaką przeszli Polacy od roku 1795
(utraty niepodległości) aż do 1989
(upadku komunizmu). Nie zabrakło
wzruszających wierszy i pieśni, które
towarzyszyły tym ważnym wydarze-
niom historycznym i dziś nierozerwal-
nie się z nimi łączą. Przedstawienie
było doskonałą lekcją historii. Podo-
bało się zarówno młodszym jak i star-
szym.

Dalsza część świętowania miała
miejsce wieczorem. Wtedy w szkole
zgromadzili się nie tylko uczniowie i
nauczyciele, ale także rodzice i przed-
stawiciele społeczności lokalnej oraz
absolwenci. W ten niezwykły wieczór
mogliśmy się spotkać i wspólnie ze
szkolnym chórem zaśpiewać najpopu-
larniejsze pieśni patriotyczne.
Spotkanie uświetnił swoim występem

Zespół Śpiewaczy z Tuszowa. Wie-
czór ten był także okazją do podsumo-
wania działań podjętych w zeszłym
roku dla uczczenia setnej rocznicy od-
zyskania niepodległości. Jeszcze raz
wróciliśmy wspomnieniami do tamtych
wydarzeń. W krótkiej prezentacji mul-
timedialnej przypomnieliśmy sobie po-
sadzenie dębu Tuszowiaka, uroczyste
apele i inne przedsięwzięcia podejmo-
wane z okazji Roku dla Niepodległej.

Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku spotkamy się znowu na ko-

lejnym (tym razem już szóstym)
Wieczorze Pieśni Patriotycznych. Bę-
dziemy wspominać przeszłość, wspól-
nie śpiewać pieśni naszych dziadów i
pradziadów oraz rozmawiać zarówno
o sprawach bardzo dla nas ważnych,
ale i też zupełnie błahych. Będziemy
razem.

Elżbieta Flisiak
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Wyjątkowy Dzień
Przedszkolaka
w Czerniejowie

28 listopada 2019 r. przed-
szkolaki ze Szkoły Podstawowej w
Czerniejowie wybrały się na wy-
cieczkę do Lublina na spektakl, pt.
„Przygody wilka i zająca” oraz na plac
zabaw „Latająca owca”. 

Wycieczka ta była dla dzieci
ogromnym przeżyciem. Były to chwile,
które stwarzały dzieciom możliwość
zrelaksowania się i odpoczynku.
Uczyły się umiejętności zachowania
się na widowni i wyrażania swoich
emocji.

Doświadczenia wyniesione
przez dzieci ze spektaklu, to szeroka
paleta doznań estetycznych i okazja
do prowadzenia rozmów o postaciach,
ich zachowaniu i postępowaniu. Była
to okazja do pobudzenia intelektual-
nego dzieci, zdobycia nowej wiedzy,
pozyskania wiadomości o tym, czym
jest dobro i jak należy unikać zła.

Dzięki nowym umiejętno-
ściom, mogły samodzielnie poszuki-
wać odniesień, odwołując się do
otaczającego go świata rzeczywis-
tego. Rozbudziły sferę emocjonalną
poprzez prawidłowe reagowanie w sy-
tuacjach społecznie akceptowanych i
wyrażanie swojego niezadowolenia w
warunkach trudnych.

Jednym z najważniejszych
efektów było pobudzenie i rozwój my-
ślenia abstrakcyjnego młodych ludzi.
Przeżycia i doznania wyniesione ze
spektaklu były podstawą do wielogo-
dzinnych zabaw w oddziale przed-
szkolnym i w domu.

Po spektaklu dzieci pojechały
na plac zabaw, żeby dać upust energii,

która drzemała w nich od razu po
skończeniu widowiska. Tam mogły ze
sobą rywalizować i współdziałać.
Przez ruch miały możliwość poznawa-
nia samych siebie, własnego ciała i
własnych możliwości, oszacowania
swoich umiejętności, a także rozwija-
nia wiary we własne siły.

Uśmiech z twarzy nie znikał
przedszkolakom nawet, gdy były zmę-
czone i wydawałoby się niezdolne do
dalszej zabawy, a jednak dalej się
huśtały, zjeżdżały ze ślizgawki, ska-
kały w basenach pełnych, kolorowych
piłeczek, pokonywały wysokie prze-
szkody i pokonywały własne słabości
na wyższych tunelach i piętrach placu
zabaw.

Wyjazd ten na długo zapadł w
pamięci dzieci, a zdjęcia są pamiątką
i wspomnieniem, które chętnie oglą-
dają za każdym razem, gdy bawią się
w teatr lub biegają na szkolnym placu
zabaw.

Ewa Królewiecka

Puls Gminy Jabłonna - bezpłatna gazeta Gminy Jabłonna, Nr  3-4 (20-21) - grudzień  2019, Nr ISSN 2449-5387

Redaktor naczelny - Marcin Pastuszak

Wydawca: Gmina Jabłonna, Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna-Majątek, tel. 81 561 05 70, gmina@jablonna.lubelskie.pl

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.



EDUKACJA|  Puls Gminy Jabłonna     Nr 3-4 (20-21)/2019, Grudzień 2019

21

Akademia z okazji
Święta

Niepodległości

Klasa VI A Szkoły Podstawo-
wej w Piotrkowie zaprezentowała uro-
czystą akademię z okazji Święta
Niepodległości. Uczniowie stanęli na
wysokości zadania i wymownie „opo-
wiedzieli" dzieje narodu polskiego w
drodze do wolności.

Oprawa muzyczna, a w
szczególności pieśń „Idę walczyć
mamo" dostarczyła odbiorcom nie-

zwykle wzruszających chwil. Wiersze
natomiast podkreśliły doniosłość tej
uroczystości. Uczniowie prowadzący
przedstawili najważniejsze fakty histo-
ryczne, które zostały zilustrowane za
pomocą prezentacji multimedialnej.

Scenariusz akademii napisały
panie Jolanta Ułanowska-Nucia i Ju-
styna Królak, podkład muzyczny przy-
gotował pan Grzegorz Dudziak.

Jolanta Ułanowska- Nucia

Zdrowo jem,
więcej wiem

Klasa I Szkoły Podstawowej
w Czerniejowie przystąpiła do ogólno-
polskiego projektu edukacji prozdro-
wotnej pod hasłem „Zdrowo jem,
więcej wiem”. Udział w programie jest
szansą na wyrabianie i kształtowanie
zdrowych nawyków żywieniowych, za-
chęca do różnych form aktywności fi-
zycznej oraz uczy cennych
umiejętności takich jak: praca w gru-
pie, kulturalne spożywanie posiłków.

W ramach tego projektu
uczniowie klasy pierwszej realizowali
szereg zajęć odnośnie zdrowego od-
żywiania, wykonywali prace pla-
styczne przedstawiające piramidę
żywieniową, przygotowywali kolorowe
sałatki owocowe oraz zdrowe przeką-
ski. Realizacja tych zadań była po-
trzebna dzieciom, aby zmienić u nich
nawyki żywieniowe, rezygnować świa-
domie ze słodyczy, pić soki i dużo

wody (rezygnować z napojów gazo-
wanych), jeść warzywa i owoce, upra-
wiać wszelką aktywność fizyczną.

Zajęcia uświadomiły uczniom,
że warzywa i owoce mają dużą war-
tość odżywczą, a ich obecnośćvw co-
dziennej diecie jest niezbędna.

Wszystkim nam zależy, aby
dzieci były zdrowe i miały energię do
nauki i zabawy.

Jolanta Butryn

Odblaskowy
dzieciak

Dzieci na drogach nie bra-
kuje. Poranne wyjścia lub wieczorne
powroty ze szkoły do domu po zmroku
to bardzo niebezpieczna sytuacja.
Dzieci, które muszą pokonywać liczne
przejścia dla pieszych, czasami nie są
dobrze widoczne z daleka i obowiąz-
kowo powinny mieć elementy świet-
lne. Szczególną grupą, na jaką trzeba
zwrócić uwagę - są najmłodsi uczęsz-
czający poboczami.

Dlatego Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych z Komisariatem Policji w Bycha-
wie przygotowała akcję „Odblaskowy
dzieciak” w ramach, której każdy uczeń na
terenie naszej Gminy otrzymał odblask.

Odblaski były rozdawane na
początku grudnia przez Panów Poli-
cjantów z Komisariatu Policji w Bycha-
wie. Pamiętajmy, że jesteśmy
odpowiedzialni za nasze bezpieczeń-
stwo. Mamy nadzieję, że promowanie
przez nas noszenia odblasków odnie-
sie zamierzony skutek.

Iwona Podsiadły
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Dzień Edukacji
Narodowej

w Czerniejowie

11 października 2019 r. w
Szkole Podstawowej w Czerniejowie
odbyła się uroczysta akademia z
okazji Dnia Komisji Edukacji Narodo-
wej. Z programem artystycznym wy-
stąpili uczniowie klasy trzeciej pod
kierunkiem wychowawcy Pani Renaty
Chmielewskiej – Puchały.

Na początku głos zabrała
Pani dyrektor Wanda Pacek dziękując
nauczycielom oraz pozostałym pra-
cownikom szkoły, za zaangażowanie i
trud wkładany w pracę, za wyrozumia-
łość i cierpliwość. Złożyła również ży-
czenia: wielu osiągnięć w pracy
zawodowej, uznania w społeczeństwie
i poczucia dumy z własnego udziału w
kształtowaniu przyszłości młodych po-
koleń Polaków.

Następnie uczniowie podzię-

kowali za trud i okazane serce, wcielili
się w role aktorów i oprócz wierszy i
skocznych piosenek przedstawili kilka
humorystycznych scenek z życia
szkoły, w których nie jeden uczeń
mógł zobaczyć siebie, swoje zacho-
wanie, stosunek do nauki (niekoniecz-
nie właściwy). Uczniowie docenili rolę
nauczyciela i wyrazili w ciepłych sło-
wach wdzięczność za poświęcenie i
wychowanie. Zwrócili uwagę na to, że:
„Praca wychowawcy to praca nie łatwa, 
Bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa. 
Kocha ona figle i chętnie się czubi Lecz
stroni od książki, uczyć się nie lubi.
Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić,
Aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić,
Który, gdy dorośnie, dopiero zrozumie,
Jak jest w życiu ciężko, gdy się mało umie.”

Na zakończenie odbyła się

gala oskarowa a właściwie jabłkowa,
w której docenieni zostali wszyscy
nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
Symbolicznym oskarem był upominek
w postaci jabłka i słodyczy przygoto-
wany przez wychowawcę i uczniów
klasy trzeciej. Oskary wręczone zos-
tały w różnych kategoriach np. „Baw
się z nami laleczkami”, „Znawca
chrząszcza i chrabąszcza”, „Znawca
tabliczki mnożenia”, „Przyjaciółki
szczoteczki i zmioteczki”, „Niebiański
anioł”, „Łakomczuszki pełne brzuszki” itp.

Samorząd Uczniowski wrę-
czył kwiaty i złożył życzenia jak ró nież
Rodzice, od których jak co roku otrzy-
maliśmy pyszne ciasta. Dziękujemy,
że doceniacie Państwo naszą pracę.

Renata Chmielewska-Puchała

Szkoła
pamięta

Szkoła Podstawowa w Czer-
niejowie włączyła się w akcję Minister-
stwa Edukacji Narodowej „Szkoła
pamięta”. Projekt powstał w roku waż-
nych wydarzeń historycznych - 80
rocznicy wybuchu II wojny światowej i
75 rocznicy wybuchu Powstania War-
szawskiego. Jego celem było zorgani-
zowanie działań upamiętniających te
ważne wydarzenia i postaci oraz upa-
miętnienie wszystkich zmarłych za-
równo bliskich jak i tych, którzy w
szczególny sposób zapisali się w ogól-

nopolskiej i lokalnej historii. Projekt łą-
czył się z dniem Wszystkich Świętych,
kiedy częściej niż zwykle myśli są kie-
rowane w kierunku tych, którzy odeszli
na zawsze.

W ramach akcji podjęto w
szkole szereg inicjatyw. Jedną z nich
było zorganizowanie dzieciom przed-
szkolnym, ze starszych klas i mło-
dzieży z klasy siódmej i ósmej wyjścia
na pobliski cmentarz. Uczniowie wraz
z opiekunami zapalili znicze i pomodlili
się przy zbiorowej mogile mężczyzn

zamordowanych podczas II wojny
światowej. Byli to mieszkańcy gminy
Jabłonna - synowie, mężowie i ojco-
wie w wieku od kilkunastu do czter-
dziestu kilku lat, którzy zostali
rozstrzelani przez okupanta. Dla dzieci
i młodzieży była to żywa lekcja historii
oraz lekcja wrażliwości na pielęgno-
wanie pamięci o bohaterach związa-
nych z okolicą zamieszkania.

Urszula Pudło
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Ślubowanie klas
pierwszych

w Piotrkowie

Pierwszoklasiści z Zespołu Szkół w
Piotrkowie są już pełnoprawnymi
uczniami. W środę 16 października
2019 roku odbyło się uroczyste paso-
wanie na ucznia.

Zanim pierwszoklasiści zostali
przyjęci do grona społeczności szkol-
nej musieli przedstawić to, czego już
się w szkole nauczyli. Gotowi, od-
świętnie ubrani i bardzo przejęci przy-
stąpili do zaprezentowania swoich
umiejętności. Zadaniem uczniów było
m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja
wierszy oraz umiejętność odpowiedzi
na szereg bardzo ważnych pytań. Po

zakończonej prezentacji wszyscy
zgodnie potwierdzili, iż wszystkie
dzieci wspaniale zdały "egzamin
pierwszoklasisty". Doniosłym momen-
tem uroczystości było ślubowanie
pierwszoklasistów, które wzbudziło
wiele emocji. Kolorowym ołówkiem
aktu pasowania dokonała dyrektor
szkoły – pani Wioletta Woźnica. Tym
samym pierwszaki zostały włączone
do społeczności uczniowskiej. 

Nie obyło się również bez
drobnych upominków i dyplomów. Ślu-
bowanie uczniów klas pierwszych to
bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla

najmłodszych, ale również dla ich ro-
dziców, dziadków, bliskich. Pięknie z
śpiewane piosenki, z przejęciem wy-
recytowane wiersze, wycisnęły nie-
jedną łezkę z oczu bliskich. Ten dzień
na długo pozostanie w pamięci nas
wszystkich. Miłym zakończeniem tej
uroczystości były wspólne fotografie i
poczęstunek przygotowany przez ro-
dziców.

Wszystkim pierwszoklasistom
życzymy sukcesów w nauce i jak na
lepszych ocen na pierwszym szkol-
nym świadectwie.

Małgorzata Janusz

Wieczór
patriotyczny

w Czerniejowie

Szkoła Podstawowa w Czer-
niejowie w sposób szczególnie uro-
czysty obchodziła Narodowe Święto
Niepodległości.

7. listopada w odświętnie ude-
korowanej sali gimnastycznej odbył
się Wieczorek z poezją i pieśnią pat-
riotyczną pod hasłem „Polska w sercu
moim”. Przybyłych na uroczystość
gości powitała dyrektor szkoły pani
Wanda Pacek. Na początku wystąpiły
dzieci z grup przedszkolnych, przed-
stawiając program opracowany przez
panie: Ewę Królewiecką i Monikę Pia-
secką. Następnie uczniowie klas star-
szych, pod kierunkiem p. Małgorzaty
Wilczek i p. Urszuli Oberdy, zaprezen-

towali montaż liryczno – muzyczny.
Uroczystości towarzyszył

podniosły nastrój, skupienie i zaduma.
Zaproszeni goście włączyli się do
wspólnego śpiewania znanych
wszystkim pieśni patriotycznych.

Oprawę muzyczną i pla-
styczną przygotowały panie: Urszula
Cękała i Małgorzata Mikulska. Po czę-
ści oficjalnej goście i młodzi aktorzy
mogli liczyć na słodki poczęstunek
zorganizowany przez rodziców
uczniów poszczególnych klas. Całość
przebiegła w serdecznej i miłej atmos-
ferze.

Urszula Oberda



EDUKACJA|  Puls Gminy Jabłonna     Nr 3-4 (20-21)/2019, Grudzień 2019

24

I my tam byliśmy,
tort pyszny
jedliśmy…

Media, Nadawcy, Odbiorcy -
to myśl przewodnia Młodzieżowych
Warsztatów Dziennikarskich, które w
tym roku były dla naszych młodych re-
daktorów z Zespołu Szkół w Jabłonnie
wyjątkowe. Mieliśmy zaszczyty
uczestniczyć w XVIII Akademii Dzien-
nikarskiej, która miała miejsce w bu-

dynku telewizji TVP3 w Lublinie. Jak
na 18-stkę przystało, był pyszny tort, a
także wspomnienia i refleksje znanych
lubelskich osobowości pracujących w
mediach.

Podczas uroczystości otrzy-
maliśmy nagrody za zajęcie I miejsca
w konkursie na projekt tytułowej strony

gazety szkolnej. Jesteśmy szczęśliwi  
dumni, że zostaliśmy docenieni. Wy-
grana jeszcze bardziej zmobilizuje nas
do pracy w redakcji naszej gazetki
SZkolne CZasopismo URwisów
(Szczur).

Agnieszka Pytka

O potrzebie historii
słów kilka...

Nie wiem ilu uczniów współ-
czesnej polskiej szkoły interesuje się
historią. Mniemam, że jest ich trochę.
Ale są też i tacy, którzy sądzą, że his-
toria jest passe. Po co uczyć się o tym,
co zdarzyło się w zamierzchłej często
przeszłości, wkuwać daty, informacje
o postaciach i wydarzeniach?

Z pewnością historia nie jest
przedmiotem łatwym. Ciężko jednak
bez niej zrozumieć zjawiska i procesy,
także te współczesne. Bez historii nie
sposób także wyobrazić sobie eduka-
cji patriotycznej. To historia uświada-
mia nam poczucie wspólnoty,
rozbudza poczucie dumy z faktu przy-
należności do narodu, daje wzory do
naśladowania, zaszczepia w nas
uczucie patriotyzmu, uczy zakorzenia-
nia.

Piękną lekcją patriotyzmu są
chociażby wspólnotowe świętowania

np. Dnia Niepodległości 11 Listopada.
Uczniowie i pracownicy Szkoły Pod-
stawowej w Skrzynicach przystąpili w
ubiegłym i obecnym roku do ogóln pol-
skiej akcji Szkoła do Hymnu. Od od-
śpiewania wszystkich czterech
zwrotek Mazurka Dąbrowskiego roz-
poczynaliśmy uroczystość histo-
ryczno- patriotyczną z okazji
Narodowego Święta Niepodległości.

Śpiewanie hymnu w naszej
małej wspólnocie było podniosłym wy-
darzeniem zarówno dla uczniów
szkoły, jak i dzieci z oddziału przed-
szkolnego. Można było odnieść wra-
żenie, że nasze maluchy czuły, że
biorą udział w czymś naprawdę wyjąt-
kowym, niezapomnianym.

Podczas ostatnio odbytej wy-
cieczki do pobliskiego Lublina ucznio-
wie klas VI-VIII udali się na spacer po
najstarszej lubelskiej nekropolii -

cmentarzu przy ulicy Lipowej. Z nau-
czycielem historii jako przewodnikiem
odwiedzili mogiły żołnierzy insurekcji
kościuszkowskiej i wojen napoleoń-
skich, powstańców styczniowych,
księdza - emisariusza Piotra Ściegien-
nego, żołnierzy II wojny światowej
oraz pomordowanych więźniów
Zamku Lubelskiego. Na grobach za-
palili znicze - symbole pamięci o boha-
terach.

Wizyta na cmentarzu trwała
około godziny. Był to czas przyswaja-
nia nowej wiedzy połączony z przeży-
waniem, czas zadumy i refleksji.

Teresa Wrześniewska
Szkoła Podstawowa

w Skrzynicach
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Dzieciaki – Słodziaki
czytają!

Akcje czytania w Szkole Pod-
stawowej w Jabłonnie to już tradycja,
trwająca od 5 lat. Przybiera różne
formy. W tym roku dodatkowo za radą
Słodziaków włączyliśmy się w akcję
Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czy-
tania”.

Uczniowie z klas starszych
wcielili się w role m.in.: wróżki, piłka-
rza, osiołka, ale była też prawdziwa
harcerka, przewodnicząca SU. Przy-
gotowali dla młodszych kolegów frag-
menty wybranych z biblioteki książek i

pięknie im głośno czytali.
Gdy przychodzi miesiąc listo-

pad, a potem marzec czytają wszyscy
uczniowie szkoły – codziennie kwad-
rans. Na dobry początek dnia dzieci z
klas I-III słuchają wzorcowego czyta-
nia nauczyciela. Książki wybierają
wspólnie dzieci z wychowawcą. W lis-
topadzie - oczywiście Słodziaki. Każda
grupa ma swojego bohatera, na czy-
tanie zaprasza Lucek, Zosia i Zuzia.

W klasach I-III zaczynamy od
słuchania, następnie przechodzimy do

samodzielnego czytania w klasach IV-
VIII, po prostu „od słuchania do czytania”.

Na tej bazie realizowane są
kolejne działania. Powstają prace pla-
styczne, mini konkursy, quizy, opowia-
dania, teatrzyki klasowe.

Uczniowie z klasy II b przygo-
towali słodziakowy kącik z materiałów
do recyklingu. Słodziaki słuchają, czy-
tają i uczą się dbać o środowisko na-
turalne.

Jolanta Fidut
Alicja Łaska

Kolejny sukces
uczniów

w tenisie stołowym

Jesień to czas, kiedy w szko-
łach rozgrywają się mistrzostwa w te-
nisie stołowym w ramach Igrzysk
Młodzieży Szkolnej. Uczniowie Szkoły
Podstawowej w Tuszowie od wielu lat
odnoszą znaczące sukcesy w tenisie
stołowym na szczeblu gminy, powiatu,
rejonu i województwa. Również ten
rok obfitował w sukcesy.

Naszą szkołę w zawodach re-
prezentowali uczniowie klasy VIII:
Piotr Goszczyński i Krystian Glegoła,
którzy zaprezentowali wysoki poziom
umiejętności technicznych i zajęli wy-
sokie lokaty. 

Piotr Goszczyński został Mist-
rzem Powiatu, Wicemistrzem Rejonu,

a na Mistrzostwach Wojewódzkich,
zajął IV miejsce. Jest to bardzo dobry
wynik!!!

Aktualnie Piotr Goszczyński
trenuje tenis stołowy w klubie Heksa w
Niedrzwicy Dużej. Wielokrotnie zajmo-
wał I miejsca w Wojewódzkich Turnie-
jach Kwalifikacyjnych do Grand Prix
Polski.

Ogromne gratulacje!!! Wie-
rzymy, że w kolejnych latach nasi
uczniowie będą odnosić jeszcze więk-
sze sukcesy w tenisie.

Elżbieta Kochaniec
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Europejskie
Lubelskie

We wrześniu, dzieci z klas
młodszych Zespołu Szkół w Piotrko-
wie przystąpiły do konkursu plastycz-
nego pt. „Europejskie Lubelskie”. Ideą
konkursu było ukazanie oczyma dzieci

z obszarów wiejskich jak europejskie
fundusze zmieniają krajobraz polskiej
wsi i podnoszą jakość życia w najbliż-
szym otoczeniu.

Pierwszy etap konkursu miał
miejsce w szkole. Do drugiego etapu
konkursu zakwalifikowane zostały trzy
prace. Zostały one następnie wysłane
do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Lubelskiego, Departament
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

I tu wielki sukces. Praca Bar-
tosza Kacprzaka, ucznia klasy pierw-
szej została zauważona przez Jury.
Bartek zdobył II miejsce w kategorii
uczniów klas I-III. Wręczenie nagród
odbyło się podczas wernisażu wy-
stawy pokonkursowej 10 października
2019 roku.

Nasz laureat otrzymał w na-
grodę głośnik bezprzewodowy JBL
Charge 4. Warto brać udział w konkur-
sach. Bartku gratulujemy.

Małgorzata Janusz

Odblaski
to podstawa

O tym, że noszenie odbla-
sków jest ważne wiedzą wszyscy
uczniowie. Ale jak zachęcić ich do
tego? Konkurs „Odblaski to podstawa"
miał finał na zabawie andrzejkowej w
Zespole Szkół w Piotrkowie.

Dziewczęta z klas VIb i VII w
rytmie muzyki, w ciemności, w świetle
latarek zaprezentowały pokaz „mło-
dzieżowych strojów odblaskowych".
Mamy nadzieję, że przekonały swoim
występem kolegów do tego, że wi-

doczność na drodze jest bardzo
ważna.

Katarzyna Wierzchoń
Joanna Grzegorczyk

Mikołajkowy
zawrót głowy

Uczniowie i pracownicy Ze-
społu Szkół w Piotrkowie dołączyli do
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci z
Chorobami Krwi w Lublinie i pomogli
w przygotowaniu Mikołajek dla Pacjen-
tów Oddziału Hematologii, Onkologii 
i Transplantologii Uniwersyteckiego

Szpitala Dziecięcego w Lublinie.
Każda klasa, oddziały przed-

szkolne, nauczyciele i pracownicy ad-
ministracji zakupili prezenty dla dzieci,
których Mikołaj odwiedzi w szpitalu,
były to m.in.: super gry planszowe,
puzzle, słuchawki, głośniki, maskotki i

prześliczne lalki. Cieszymy się, że
mogliśmy wziąć udział w tej akcji i zos-
tać pomocnikami św. Mikołaja.

Katarzyna Wierzchoń
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23. Jesienny
Konkurs

Recytatorski

Pomimo szaroburej aury w
Centrum Kultury zrobiło się chociaż na
chwilę kolorowo, a to za sprawą Je-
siennego Konkursu Recytatorskiego.
Odbył się on 30 października, a temat
tegorocznej edycji to „Pamiętajcie o
ogrodach”.

Na naszej scenie zaprezento-
wało się 31 recytatorów z naszej
gminy. Młodych, zdolnych uczestn
ków oceniało Jury w składzie: Barbara
Cywińska (dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Bychawie, regionalistka),
Dominika Jarosz (recytatorka, absol-
wentka Animacji kultury na Uniwersy-
tecie Marii Curie – Skłodowskiej w
Lublinie, studentka logopedii, finalistka
62. Ogólnopolskiego Konkursu Recy-
tatorskiego), Kamila Janik (absolwen-
tka wydziału aktorskiego AST w
Krakowie oraz studentka judaistyki na
UJ).

Po wysłuchaniu i obejrzeniu

wszystkich prezentacji, postanowiło
przyznać: 6 nagród oraz 5 wyróżnień:
Kategoria I: klasy I-III
I miejsce (kwalifikacja do kolejnego
etapu konkursu):
Wiktoria Wnuk (ZS w Piotrkowie).
Wyróżnienia:
Wiktoria Skrzypek (ZS w Piotrkowie),
Gustaw Król (SP w Tuszowie),
Kacper Gorajek (SP w Tuszowie).
Kategoria II: klasy IV-VI
I miejsce (kwalifikacja do kolejnego
etapu konkursu):
Julia Ścibura (SP w Tuszowie).
II miejsce (kwalifikacja do kolejnego
etapu konkursu):
Alicja Szkudnik (SP w Skrzynicach),
Paweł Ossowski (ZS w Piotrkowie),
oraz Manuela Góra (ZS w Jabłonnie).
Wyróżnienia:
Joanna Wadowska (ZS w Jabłonnie).
Kategoria III: klasy VII-VIII
I miejsce (kwalifikacja do kolejnego

etapu konkursu):
Natalia Ścibura (SP w Tuszowie).
Wyróżnienia:
Zuzanna Salasa (ZS w Jabłonnie).

Osoby z kwalifikacją do kolej-
nego etapu miały szansę zaprezento-
wać swoje umiejętności recytatorskie
na Turnieju rejonowym w Centrum
Kultury w Lublinie 19-20 listopada. Z
dumą pragniemy poinformować i po-
gratulować Pawłowi Ossowskiemu z
Zespołu Szkół w Piotrkowie, który
otrzymał wyróżnienie w tym konkursie.

Serdecznie gratulujemy
wszystkim uczestnikom konkursu, jes-
teśmy pod wrażeniem Waszych umie-
jętności, przygotowania i pięknej
interpretacji.

Izabela Giza
Centrum Kultury Gminy Jabłonna

„Albowiem zapłatą
za grzechy jest

śmierć”
Rz 6,23

Pierwszy raz usłyszałam 
o nim przy okazji grywalizacji organi-
zowanej w Gminnej Bibliotece Publicz-
nejw Jabłonnie. I tyle. Drugi raz
„wpadliśmy na siebie” podczas dłuż-
szego przystanku w podróży. Nie lubię
bezczynności i tradycyjnie odwiedzi-
łam wszystkie księgarnie na dworcu w
poszukiwaniu lektury do pociągu.
„Grzech” wzywał mnie z księgarnianej

półki, wzięłam go do ręki i zaczęłam
czytać krótki opis z tylnej okładki: 
„W Lublinie dochodzi do serii zagi-
nięć…” i już wiedziałam, że to książka
dla mnie. Od razu kupiłam obie części.
Nie pamiętam jak dotarłam do Lublina.
Świat zbrodni popełnianych w dobrze
znanych mi miejscach totalnie mnie
pochłonął. Razem z komisarzem Ery-
kiem Deryło próbowałam rozwikłać za-
gadkę mordercy, który na swoje ofiary
wybiera wyłącznie kobiety. Wierzcie
mi, książka nie jest dla ludzi o słabych
nerwach, a fabuła ciągle zaskakuje. 
I mój Lublin w tle, który nie jest już
spokojnym miastem z przyjaźnie na-
stawionymi ludźmi. To przedsionek
piekła. Nie wiem czy jeszcze kiedykol-
wiek odważę się chodzić sama po
zmroku znajomymi – nieznajomymi
ulicami.

Jeżeli nudzą Was kolejne
książki „genialnych” pisarzy, koniecz-
nie musicie sięgnąć po serię z komi-

sarzem Deryło. Ich autor, Max Czor-
nyj, doskonale posługuje się słowem
pisanym zwodząc komisarza i nas, by
za chwilę przyprawić niemalże o zawał
serca. Kolejne część również nie dają
wytchnienia wyobraźni, która podczas
czytania pracuje na najwyższych obro-
tach.

Lublin, już nigdy nie będzie
dla Was taki sam…

#skrzyniczanka



KULTURA|  Puls Gminy Jabłonna     Nr 3-4 (20-21)/2019, Grudzień 2019

28

Spacer po
Krzczonowskim

Parku Krajobrazowym
- nowy przewodnik

i tablica

Mijający rok 2019 był kolej-
nym rokiem współpracy Zespołu Lu-
belskich Parków Krajobrazowych z
Gminą Jabłonna zgodnie z podpisaną
w maju 2017 roku umową o współ-
pracy między obiema jednostkami. W
ramach działań będących realizacją
w/w umowy wydany został drukiem
przewodnik po pieszo-rowerowym
szlaku po Krzczonowskim Parku Kra-
jobrazowym. Szlak ów był owocem
projektu pod nazwą: „Edukacja ekolo-
giczna w Gminie Jabłonna i Gminie
Krzczonów w 2016 roku” zrealizowa-
nego przy wsparciu Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Lublinie. Szlak
ma długość bez mała 12 km i na jego
trasie ustawionych zostało 6 tablic zaś
w „newralgicznych” miejscach dodat-
kowo jeszcze słupki ze znakami wska-
zującymi kierunek marszu. Ułatwiło to
poruszanie się po nim, ponieważ sam
szlak nie jest oznakowany. W ramach
projektu wydrukowana została także
ulotka informacyjna.

Pracownicy Zespołu Lubel-
skich Parków Krajobrazowych wyko-
rzystują szlak do prowadzenia
edukacji przyrodniczej, zwłaszcza z
osobami młodymi. Stąd też narodził
się pomysł i potrzeba, by wspominaną
ulotkę „poszerzyć” do rozmiarów nie-
wielkiego przewodnika, pomocnego
przy prowadzeniu edukacji. I w ten
sposób powstał 32-stronnicowy prze-
wodnik zawierający dość obszerną in-

formację dotyczącą obiektów znajdu-
jących się na szlaku lub w niedalekim
jego sąsiedztwie.

Mimo tego, że szlak nie jest
bardzo długi, to posiada na trasie
swego przebiegu wiele ciekawych
obiektów. W pierwszej kolejności są to
formy ochrony przyrody, których na
szlaku lub w niewielkim od niego od-
daleniu spotkamy aż 5. To połowa
wszystkich ustawowych form ochrony
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przyrody tworzonych w naszym kraju.
Są to odpowiednio: Krzczonowski
Park Krajobrazowy, przez teren któ-
rego przebiega szlak; rezerwaty przy-
rody (Chmiel i Olszanka); obszary
Natura 2000, ostoje siedliskowe – są
nimi wspominane rezerwaty; pomniki
przyrody ożywionej i nieożywionej, do
tych pierwszych należy buk w Lesie
Piotrkowskim do drugich głaz w Nowi-
nach Żukowskich.

Ostatnią z form ochrony przy-
rody – najrzadszą – jest zespół przy-
rodniczo-krajobrazowy, został on
utworzony na Szabałowej Górze, w
stosunkowo niewielkim oddaleniu od
szlaku. Osoby korzystające ze szlaku
mają też możliwość poznania różnych
gatunków drzew (dęby, graby, lipy,
brzozy brodawkowate, buki, modrze-
wie, sosny, świerki, klony i wiele in-
nych) i zbiorowisk roślinnych, jak np.
grądy.

Wędrując szlakiem możemy
spotkać także wielu przedstawicieli
fauny poczynając od owadów i mię-
czaków, poprzez płazy (żaby trawne),
gady (zaskrońce, padalce), liczne ga-
tunki ptaków (wróblowe, dzięcioły, dra-
pieżniki), a kończąc na ssakach wraz
z największym przedstawicielem kra-
jowej teriofauny – łosiem. Nie brak na
szlaku także obiektów przyrody nie-
ożywionej. To ostańce denudacyjne:
Szabałowa Góra, Góra Chełmiec,
Góra Gliniana; głazy w Nowinach Żu-
kowskich oraz położone niedaleko
szlaku pulsujące źródełka w dolinie
Olszanki. Wśród obiektów histo-
ryczno-kulturowych należy wymienić:
pochowania z okresu I wojny świato-
wej (grób oficera koło Chmiela Dru-
giego i cmentarz w Lesie
Piotrkowskim), przydrożne krzyże i ka-
pliczki czy drewniane budynki wiej-
skie, a także kamieniołomy i
wyrobiska. Te ostatnie są one świa-
dectwem minionych czasów, kiedy to
na budowę domów i budynków gospo-
darczy stąd właśnie czerpano budu-
lec. Albo też jeszcze dawniejszych
czasów, kiedy z Góry Chełmiec czy
Góry Kobylej wydobywano twarde
krzemionkowe piaskowce na żarna
czy koła młyńskie. O wszystkim tym
można przeczytać w opisywanym
przewodniku, którego autorem jest
niżej podpisany.

Przewodnik w wersji elektro-
nicznej jest do pobrania na stronie Ze-
społu Lubelskich Parków

Krajobrazowych pod adresem:
http://parki.lubelskie.pl/media/6018/file
/przewodnik-po-szlaku-pieszo-rowero-
wym-w-krzczonowskim-parku-krajob-
razowym.pdf. Po wersję drukowaną
zapraszamy do Biura ZLPK przy ul.
Karłowicza 4 (7 piętro) w Lublinie.

Innym ważnym działaniem
ZLPK w zakresie edukacji i populary-
zacji wiedzy o Krzczonowskim Parku
Krajobrazowy jest stawianie tablic in-
formacyjnych. Dotychczas na terenie
Parku stało ich 12. W mijającym roku
postawiono 2 nowe tablice. Jedna z
nich stanęła przy Centrum Kultury
Gminy Jabłonna w Piotrkowie Drugim.
Tablica została zlokalizowana tak by
korzystać z niej mogli także ci, którzy
przemieszczają się ścieżką rowerową.

Owoce opisanych działań posłużą
poznaniu walorów Krzczonowskiego
Parku Krajobrazowego i ich ochronie.
Nie mogłyby być one zrealizowane
gdyby nie wsparcie finansowe Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej, a także
przychylności gospodarzy gminy.
Pragniemy wyrazić wdzięczność Pani
Wójt Magdalenie Sałek-Lewczyk i
Panu Marcinowi Pastuszakowi – Za-
stępcy Wójta Gminy Jabłonna, a także
Pani Katarzynie Krzywickiej, dyrektor
Centrum Kultury Gminy Jabłonna

Na koniec warto wspomnieć,
że prócz w/w działań w mijającym roku
współpraca Zespołu Lubelskich Par-
ków Krajobrazowych z Centrum Kul-
tury Gminy Jabłonna realizowana była
także w zakresie edukacji ekologicz-
nej. To jednak temat na osobny arty-
kuł.

tekst i zdjęcia:
Krzysztof Wojciechowski

Zespół Lubelskich
Parków Krajobrazowych
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Lato w Kulturze

Zapraszamy do obejrzenia fo-
torelacji i powspominania dni, gdy było
cieeeepło! Lato w Centrum Kultury
Gminy Jabłonna spędziliśmy wspa-
niale na organizacji mnóstwa fajowych
imprez i warsztatów. 

Był Dzień Błota, spotkania
klubu Mamy Czas (także w Stajni Gą-
siorówka), planszówki, leśne wakacje
dla dzieci pt. Lato Leśnych Ludzi, a
także tradycyjnie już u nas warsztaty
letnie dla młodzieży z wycieczkami i

nocowaniem. Wakacje to też czas Do-
żynek oraz letnich festynów, ale o nich
już gdzie indziej…

Katarzyna Krzywicka
Centrum Kultury Gminy Jabłonna
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Konkurs
na okładkę

rozstrzygnięty!

Bardzo nam miło, że w kon-
kursie na okładkę świątecznego wyda-
nia gazety, którą trzymacie w rękach,
wpłynęło do Centrum Kultury aż 74
prace! WSZYSTKIM, którzy wzięli
udział w konkursie gratulujemy 
talentu, odwagi, zaangażowania.
Gdyto czytacie, osoby które zdobyły
nagrody już je otrzymały i zostały
przez nas wyściskane – ale jeszcze raz
gratulujemy!

W imieniu jury chcę nadmie-
nić, że doceniamy zawsze pracę
własną dzieci – to naprawdę widać,
więc zachęcamy do wspierania dzie-
ciaków w ich samodzielnych wyborach
– kolorów, dodatków, kompozycji.

Wspomniane już jury w skła-
dzie: Agata Sztorc (kierownik działu

edukacji Galerii Labirynt w Lublinie),
Marcin Pastuszak (Zastępca Wójta
Gminy Jabłonna) oraz moja skromna
osoba po obejrzeniu wszystkich 74
prac, postanowiło przyznać nagrody i
wyróżnienia:
Grand Prix: Lena Misztal;
Kategoria I:
1. Dominik Pilch, Ignacy Pilch,
2. Marcelina Wrońska,
3. Łukasz Antoniewicz, Marta Antoniewicz.
Wyróżnienia: Antonina Skałecka, 
Antoni Grabowski, Hania Grabowska;.
Kategoria II:
1. Kornelia Miśtal;
2. Franciszek Mielko;
3. Konstanty Kubić.
Wyróżnienia: Emilia Tatara, Joanna
Gnyp, Michalina Kubić.

Kategoria III:
1. Maja Nowak,
2. Kuba Tatara,
3. Natalia Mazurek.
Wyróżnienia: Oliwia Wiktoria Nie-
dźwiedź, Paweł Żmudziak.
Kategoria IV:
1. Ignacy Wawrzycki;
2. Aleksandra Poleszak;
3. Oliwia Wójcik.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć zwy-
cięskich prac: miejsca 1-3 w kat I-IV.
Grand Prix prosimy podziwiać na
okładce tego numeru Pulsu.

Katarzyna Krzywicka
dyrektor „Kultury”

Nagrodzeni - kategoria I

Nagrodzeni - kategoria III

Nagrodzeni - kategoria II

Nagrodzeni - kategoria IV
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Cebulaki – 3 edycje
kulinarnych spotkań

rodzinnych

#1 Jabłko
Pierwszą edycję zorganizowaliśmy
wraz z KGW Jabłonna Pierwsza,
KGW Jabłonna Druga, OSP Jabłonna
i Stowarzyszeniem Czerwone Jab-
łuszko. Podczas niej odbył się pokaz
kulinarny szefa, kucharza z tytułem
mistrza w zawodzie, promotora sma-
ków Lubelszczyzny Kamila Kotar-
skiego, degustacje, konkurs kulinarny
na najlepszą potrawę z jabłkiem (bo

byliśmy w Jabłonnie!), dyskusja nt.
smaków dzieciństwa i wspomnień ku-
linarnych związanych z Lubelsz-
czyzną, a także warsztaty - dla dzieci
i dla dorosłych. Serdecznie dzięku-
jemy za udział w tej części naszym ju-
rorom: Małgorzacie Olechowskiej,
Barbarze Cywińskiej, Markowi Wojcie-
chowskiemu, Marcinowi Pastuszakowi
i Kamilowi Kotarskiemu; prelegentom:
Małgorzacie Olechowskiej, Barbarze
Cywińskiej, Ewie Rębeckiej oraz
przedstawicielkom KGW z terenu
gminy Jabłonna: Annie Lis, Krystynie
Lipskiej, Danucie Niedźwiadek i Elż-
biecie Michalak. Dziękujemy także
wszystkim, którzy wzięli udział w kon-
kursie, gratulujemy pomysłowych i
smacznych dań. W drugiej części wy-
darzenia oddaliśmy stery w ręce KGW
Jabłonna Pierwsza i Druga, które
przygotowały program rozrywkowy,
konkursy, zabawy, potańcówkę i sto-
iska kulinarne. Przez całe wydarzenie
dostępna była też strefa zabaw dla
dzieci.

#2 Niepodległość
Na dwa dni przed 11 listopada zapro-
siliśmy mieszkańców i gości do świę-
towania wolności Polski w sposób
najbliższy Polakom - przy stole, przy
goszczeniu się i we wspólnym śmie-
chu. To była jesienna i niepodległo-
ściowa edycja, więc na warsztatach i
pokazie zagościły: dynie, buraki, ka-
pusta, gęsina i rogale a`la świętomar-
cińskie. Dorośli przygotowali pierogi z
gęsiną na czerwonej kapuście z żura-
winą, a dzieci z rodzicami muffiny dy-
niowe. Kamil Kotarski na pokazie
przyrządził zupę krem z pieczonych
buraków, którą dzięki pracy pań z
KGW Piotrków Pierwszy i KGW Piotr-
ków Drugi podaliśmy z diablotkami
(mrugnięcie okiem w stronę spek-
taklu!). A na deser przenieśliśmy się
prawie do Poznania za sprawą rogali.
Wisienką na torcie tego dnia był spek-
takl „Igraszki z diabłem" z Centrum
Kultury i Promocji w Piotrkowicach w
reż. B.Gąbki.
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#3 Święta!
Jak święta to pierniki! Dlatego w ra-
mach 3. edycji projektu zaproponowa-
liśmy dzieciakom ozdabianie
pierników, częstowaliśmy „kultural-
nymi” piernikami i ogólnie bawiliśmy
się świątecznie. W konkursie kulinar-
nym na świąteczną potrawę w szranki
stanęły naprawdę pyszne dania zwią-
zane z tradycjami świąt Bożego Naro-
dzenia: postne i odświętne – autorom
i zwycięzcom gratulujemy, a naszemu
jury: Bogna Bender-Motyka, Zofia
Gorgol, Kamil Kotarski, dziękujemy za
wspólne smakowanie. Poza smakami
królowały też ozdoby świąteczne – na
warsztatach można było wyproduko-

wać własne niecodzienne bombki,
kreatywne ekoozdoby i lampiony, zaś
na licznych stoiskach kupić od ręko-
dzielników piękne dekoracje, stroiki i
prezenty świąteczne. Grupy dzieci
uczestniczących w zajęciach w Kultu-
rze zaprezentowały świąteczne pro-
gramy: teatralny, muzyczny i taneczny,
a na koniec rozstrzygnęliśmy konkurs
na okładkę numeru, który trzymacie
Państwo w ręku. Tak wyposażeni – ru-
szajcie w wir świąteczny!

# Dziękujemy za bycie z nami, 
gotowanie,smakowanie, zabawę!

Projekt realizowany był we współpracy
z Fundacją Rozwoju i Aktywizacji
Mieszkańców. Finansowanie: „Euro-

pejski Fundusz Rolny na rzecz Roz-
woju Obszarów Wiejskich: Europa in-
westująca w obszary wiejskie”.
Operacja pod nazwą „Imprezy i wyda-
rzenia kulturalne promujące obszar
LSR KwL: Cebulaki” mająca na celu
promocję lokalnego i regionalnego
dziedzictwa kulinarnego współfinanso-
wana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowa-
nego przez społeczność” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Katarzyna Krzywicka
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Boski Taczanowski
– co było

i co będzie?

W ramach finasowania z LGD
Kraina wokół Lublina realizujemy pro-

jekt przybliżający postać światowej
sławy ornitologa, urodzonego w Jab-
łonnie, a prawie tu nieznanego – Wła-
dysława Taczanowskiego.

W ramach niego odbyło się
już kilka wydarzeń: warsztaty malar-
skie i fotograficzne, gra terenowa, wy-
daliśmy także grę planszową „Śladami
Taczanowskiego” i planujemy turniej w
planszówki w styczniu (z super nagro-
dami!).

Właśnie ogłosiliśmy konkurs
plastyczny na współczesny wizerunek
ornitologa – czy teraz nosiłby trampki?
Czy byłby eko-działaczem? Czy
miałby lornetkę i eko-torbę? Na te py-

tania niech odpowiedzą prace dzieci –
szczegóły na załączonym plakacie i
naszej stronie www.kultura.gminajab-
lonna.pl. Do wygrania naprawdę cie-
kawe nagrody.

A co jeszcze nas czeka? 26
stycznia, na zakończenie ferii zapra-
szamy na eko-imprezę: będą warsz-
taty przyrodnicze, duża wystawa o
Taczanowskim, a także wystawa prac
– fotografii i malarstwa naszych
uczestników i inne super atrakcje. Pla-
nujcie w kalendarzach ten czas!

Katarzyna Krzywicka



Pierwsze czytanki
dla przedszkalaków
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Każdy przedszkolak, który
przyjdzie z rodzicem do biblioteki w
Jabłonnie, Skrzynicach, Chmielu i
Piotrkowie otrzyma w prezencie nie-
zwykłą książkę „Pierwsze czytanki
dla…”, przygotowaną specjalnie przez
Instytut Książki. W ponad 5200 biblio-
tekach w całej Polsce na dzieci w
wieku 3-6 czeka 300 tysięcy wyjątko-
wych wyprawek czytelniczych. To ko-
lejny etap wielkiego projektu

bookstartowego „Mała książka – wielki
człowiek”. Do tej pory książki otrzymy-
wali młodzi rodzice na szpitalnych od-
działach położniczych oraz trzylatki,
teraz wyprawki trafią także do wszyst-
kich dzieci w wieku przedszkolnym.
Program jest finansowany ze środków
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego.

Zaproszenie przedszkolaków
do bibliotek to rozwinięcie programu
prowadzonego od 2017 roku. Wów-
czas Instytut Książki rozpoczął dystry-
bucję wyprawek czytelniczych dla
noworodków w szpitalach. Do połowy
2019 roku przekazano ok. 600 tysięcy
książek. Teraz w bibliotekach, biorą-
cych udział w programie, na młodych
czytelników czeka wyjątkowy prezent
– książka „Pierwsze czytanki dla…”,
dostosowana pod względem formy i
treści do potrzeb przedszkolaka i speł-
niająca najwyższe standardy w projek-
towaniu pięknych i mądrych książek
dla najmłodszych.

W starannie dobranym zesta-
wie utworów wybitnych polskich po-
etów i pisarzy dziecięcych znajdują się
zarówno pozycje klasyczne, jak i
współczesne. W gronie autorów znaj-
dziemy m.in. Joannę Papuzińską,
Wandę Chotomską, Czesława Jan-
czarskiego czy Hannę Januszewską.
W publikacji obecni są również Liliana
Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna
Onichimowska, Małgorzata Strzał-
kowska, Adam Bahdaj, Michał Rusi-
nek, Agnieszka Frączek, Joanna
Kulmowa, Marcin Brykczyński, Jan
Twardowski i Grzegorz Kasdepke –
twórcy tak różni, jak różne są perspek-
tywy spoglądania na świat – nieogar-
niony, a przy tym pociągający i
pobudzający dziecięcą ciekawość. 

Całość została wzbogacona
znakomitymi ilustracjami artysty Jó-
zefa Wilkonia.

W wyprawce dzieci otrzymają
także Kartę Małego Czytelnika. Za
każdą wizytę w bibliotece Mały Czytel-
nik dostanie naklejkę, a po zebraniu
dziesięciu zostanie uhonorowany
imiennym dyplomem, potwierdzają-
cym jego czytelnicze zainteresowania.
W wyprawce znajdą coś dla siebie
także rodzice i opiekunowie – przygo-
towana dla nich broszura informacyjna

„Książką połączeni, czyli przedszkolak
idzie do biblioteki” przypomni o nie-
ocenionej roli czytania w rozwoju ich
dziecka oraz o korzyściach wynikają-
cych z częstego odwiedzania biblio-
teki.

Celem projektu „Mała książka
-wielki człowiek” jest systemowa po-
prawa stanu czytelnictwa w Polsce po-
przez skoordynowane, wieloletnie
działania na rzecz promocji, edukacji
czytelniczej oraz kształtowania na-
wyku obcowania z książką od naj-
młodszych lat. Projekt ma zachęcić
rodziców do odwiedzania bibliotek,
które dzisiaj, poza udostępnianiem
księgozbiorów, pełnią również funkcję
nowoczesnych centrów kultury. Dzieci
natomiast, wyrabiając nawyk czytania,
poznają bibliotekę jako miejsce bę-
dące ciekawą alternatywą dla telewizji
i komputera. 

Zapraszamy przedszkolaków
po książki do Gminnej Biblioteki Pub-
licznej w Jabłonnie oraz filii w Skrzyni-
cach, Chmielu i Piotrkowie,

Instytut Książki
Gminna Biblioteka Publiczna

w Jabłonnie
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Egzekucja
w Jabłonnie

Listopadowe wspomnienie
wszystkich wiernych zmarłych moty-
wuje nas do wzbudzania w sobie re-
fleksji nad życiem ludzkim.
Odwiedzamy wtedy groby naszych bli-
skich, ale napotykamy również takie,
które w jakiś sposób skupiają naszą
uwagę, nie przez wygląd pomników.
Zadajemy sobie pytania. Kto w tym
miejscu został pochowany? Kim był?
Co w życiu osiągną? Jakimi warto-
ściami się kierował? Jak umarł? 

W takim czasie, jak tu nie
wspomnieć o zbiorowej mogile znajdu-
jącej się na cmentarzu parafialnym w
Czerniejowie? Grób 27 studentów Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
jest dość dobrze znany miejscowej
ludności, choć nie koniecznie wia-
doma jest szczegółowa historia wyda-
rzeń, które miały miejsce 77 lat temu.
Większość świadków tych wydarzeń
przecież już nie żyje. Możliwość z jej
zapoznaniem daje nam zachowany w
archiwum parafii Krzczonów list ks.
Hieronima Świcia (wikariusza krzczo-
nowskiego od 2 września 1941 roku
do 8 września 1942 roku) do ks. Toma-
sza Ruska (proboszcza krzczonow-
skiego w latach 1960-64), który na
potrzeby kroniki parafialnej gromadził
informacje na temat losów parafii pod-
czas okupacji hitlerowskiej. Ksiądz
Hieronim był naocznym świadkiem eg-
zekucji 27 młodych mężczyzn, choć
relacje te zostały spisane po ponad 20
latach, co przyczyniło się do pewnych
nieścisłości, szczególnie w kwestii
liczby straconych. Warto zapoznać się
ze szczegółowym opisem zawierają-
cym nie tylko cykl wydarzeń, ale rów-
nież emocji, jakie towarzyszyły tym
brutalnym i strasznym wydarzeniom.
Treść listu:
Wójt w Jabłonnie, Niemiec polski, Mül-
ler [właściwie: Józef Mueller] miał
urazę do ks. [Czesława] Zmysłow-
skiego i postanowił mu dokuczyć. Po-

nieważ miała się odbyć w Jabłonnie
egzekucja przewiezionych z zamku lu-
belskiego studentów, Müller, aby wy-
wołać grozę w społeczeństwie
postanowił spędzić okolicznych księży,
nauczycielstwo i inteligencję, aby byli
świadkami egzekucji. Po ks. Zmysłow-
skiego wysłał w przeddzień żandar-
mów z Souderdienst [niemiecka
policja pomocnicza powołana przez
Hansa Franka], aby przywieźli go do
Jabłonny. Krytycznego dnia rano, ks.
Zmysłowski około g. 9-tej udał się do
doktora Kulczyckiego. Niemcy wpadli,
jedni przez kuchnię inni od frontu. Za-
pytani przeze mnie, czego sobie życzą
odrzekli, że chcą widzieć się z ks.
Zmysłowskim. Odrzekłem, że ks.
Zmysłowski gdzieś wyjechał. Oni zaś
oświadczyli, ze przyjdą na obiad i ks.
Zmysłowski ma być koniecznie, bo bę-
dzie źle. Gdy odeszli posłałem służą-
cego z plebanii do ks. Zmysłowskiego,
który był u doktora, z kartką, aby na-
tychmiast zwiewał z terenu i to w prze-
braniu cywilnym, bo sprawa
niewyraźna, jako że Niemcy otaczali
plebanię, a więc zamiary nieczyste.
Ks. Zmysłowski zadekował się dobrze
w Krzczonowie i czekał na dalsze wy-
padki. Ja tymczasem zamówiłem
dobry obiad na kuchni i czekałem
pełen trwogi na 4-ch Niemców. Uradzi-
liśmy bowiem z ks. Piotrem [Gąderem
vel Gonderem - wikariuszem krzczo-
nowskim w latach 1941-43], że nie bę-
dziemy zwiewać skoro nas nie ruszali.
Tymczasem, gdy Niemcy nie przyszli
na zamówiony obiad do g. 14.00 sam
spożyłem i poszedłem potem na po-
cztę. W międzyczasie ci sami Niemcy
przyszli pijani, a gdy im nikt nie otwie-
rał drzwi wyłamali i zaaresztowali ks.
Gądera. Wracając z poczty natknąłem
się niespodziewanie na Niemców pro-
wadzących ks. Piotra. „A! gut! gut! –
Komm mit” [A dobrze! Dobrze! Chodź
z nami] ryknął jeden. Idziemy zatem z

Piotrusiem na przód pełni rozpaczli-
wych myśli, strofując sam siebie, że
tak głupio dałem się złapać w po-
trzask. Po stronie lewej niedaleko ple-
banii miał knajpę nielegalną [z punktu
widzenia władz niemieckich] niejaki
Buda. Naprzeciw jego domu na szosie
stała ciężarówka, a dwaj esesmani z
tej ciężarówki wstąpili do Budy na
wódkę. Buda widząc oknem, ze nas
Souderdient pędził przed sobą, zwrócił
się do pijanych esesmanów z prośbą:
„Ratujcie panowie księży – oni są nie-
winni”. Ci dwaj esesmani chwycili za
nagany i bez czapek chwiejąc się na
nogach zabiegają nam drogę. Stanęli
przed nami, skierowali w nas lufy i
przepitym głosem woła jeden: „Halt!”
[Stać!], stanęliśmy. „Wy dziady jedne,
woła do Souderdienstów, kto wam roz-
kazał ich aresztować?”. Tamci z re-
spektem odrzekli, że Müller z
Jabłonny. Wówczas następuje ostra
wymiana zdań, a potem wzajemnie się
lżą i wyzywają po niemiecku. Wresz-
cie pijany esesman rozkazuje nam,
abyśmy wracali do domu: „Kehren Sie
nach Hause zurück” [Proszę wracać
do domu] przymierzając lufy rewolwe-
rów do piersi, a za nami czterech dra-
bów. Karabiny opuścili z nas, z
wściekłością powtarzają: „Komm mit”
[Chodź z nami]. Staliśmy w miejscu
bezradni, życie nasze wisiało na
włosku. Szarpanina ta trwała dłuższy
czas, a wreszcie Souderdient rozbra-
jają esesmanów, zabierają pasy i legi-
tymacje mówiąc im, że staną jutro pod
sąd wojenny, a nas zwalniają do domu
z nakazem stawienia się jutro w Jab-
łonnie na posterunku na godz. 6-tą
rano.

Ciąg dalszy na stronie 37
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Wówczas esesman bierze ks. Piotra
pod rękę, mnie pod drugą i prowadząc
do plebanii daje swa moralna naukę:
„Sluchajcie, ja was broniłem, bo mnie
prosił mein Kamerad [kolega] Buda.
Nie dlatego, że jesteście księżmi – bo
ja w Boga nie wierzę. Dla mnie bo-
giem jest Adolf Hitler i narodowy socja-
lizm. Jutro macie stanąć w Jabłonnie
na 6-ta rano, choć nie wiem co was
tam czeka. Wiem, że macie dużo
czasu do ucieczki, ale jeśli zdecyduje-
cie się uciekać, to dobrze uciekajcie i
módlcie się do swojego Boga, aby
mnie rozwalili za przeszkodzenie w
wykonaniu rozkazu. Należałoby się to
– bo i ja dużo ludzi już posłałem do
ziemi. A jeśli ja się wytłumaczę z tej
opresji, to was znajdę, gdyby ze-
chciało się wam uciekać, a wtedy
będę zadawał takie tortury o jakich
wam się nie śniło nawet. Auf Wieder-
sehen [Do widzenia] rzekł i wrócili obaj
do ciężarówki, a my zostaliśmy zdrę-
twieli przy żywopłocie koło plebanii. 

Co za straszna rozterka! Co
teraz robić? Ja twierdziłem, że należy
uciekać natychmiast, gdzie pieprz roś-
nie. Ks. Gąder mówił uparcie, ze
trzeba się stawić w Jabłonnie jutro
rano, a matka ks. Piotra, moje zdanie
popierała. Spieraliśmy się parę godzin
– wreszcie ustąpiłem ze swojego zda-
nia, a więc decyzja zapadła: Jutro je-
dziemydo Jabłonny. Kolacji nie
mogliśmy jeść i o śnie nie było mowy.
Wójt [Władysław Hofman] wyznaczył
dla nas furmankę urzędowo. Wyjecha-
liśmy o 4-tej rano. Przed szóstą by-
liśmy koło gminy i posterunku w
Jabłonnie.

Kręcili się ci sami Souderdien-
sty, ale nas nie zaczepiali. Wyszedł
Müller i zapytał: „A gdzie ks. Zmysłow-
ski?”. Mówimy, że zachorował i gdzieś
wyjechał – a on na to: „Ehe! To chytry
lis, ale ja go cholerę jeszcze dojmię w
swoje ręce”. Wstąpiła w nas otucha,
że nas nie zamknęli do karceru tylko
każą czekać pod gminą. W niedługim
czasie przyjechał ks. Bobrowski vel.
Bobrocki z Czerniejowa i zalękniony i
strwożony pyta nas po, co my tutaj
przyjechali? Bo mnie, powiada, naka-
zali przyjechać pod karą śmierci, i co
oni teraz z nami zrobią, mój Boże ko-
chany?

Potem zajechał ks. Szczepań-
ski z Chmiela i coraz więcej ludzi
świeckich z okolic, razem zebrało się
około 200 osób, a nikt nie wiedział co

będzie. O g. 9-tej, a była to niedziela,
Müller kazał ustawić się wszystkim w
czwórki, księża na czele mają prowa-
dzić w stronę dworskich zabudowań,
ale zabronił nam iść szosą tylko
rowem, fosą błotnistą. Zaprowadził
nas na gumno folwarczne, dość duży
plac, na którym stały gotowe 6 szubie-
nic.

Przy szubienicach ustawił nas
i w postawie na baczność nakazał
czekać. Za pół godziny zawarczały
motory i zajechały dwie ciężarówki. W
pierwszej było 23 młodych chłopców
[faktycznie było ich 27, błąd prawdo-
podobnie spowodowany tym, iż rela-
cja spisana była 20 lat po
wydarzeniach], więźniów – a w drugiej
Niemcy – pluton egzekucyjny. W ta-
ksówkach zajechali oficerowie Ges-
tapo i skład sądu niemieckiego.
Więźniowie zeszli z ciężarówki. Sze-
ściu z nich miało ręce skrepowane
drutem w tył, a reszta powiązana pa-
rami po dwóch drutem za ręce, prawa-
lewa. Starszy gestapowiec wyjął z
teczki arkusz papieru i zaczął czytać.
Był to wyrok. Zrozumiałem, że w Jab-
łonnie miał miejsce napad na gminę w
dzień. Zabrano pieniądze, zniszczono
wszystkie dokumenty, a gdy przypad-
kowo w czasie tej operacji zajechał
niemiecki oficer do gminy, „polnische
Banditen” [„polscy bandyci” z punku
widzenia Niemców] zamordowali ofi-
cera tego i jego szofera. Ale oto nie-
miecka „Geheimnis-Schutzpolizei”
[Urząd Tajnej Policji Państwowej] wy-
łapała wszystkich polskich bandytów,
postawiła przed sąd niemiecki, który
wydał sprawiedliwy [według Niemców]
wyrok skazując 6-ciu na śmierć przez
powieszenie, a 17-stu na śmierć przez
rozstrzelanie, po czym wymienił na-
zwiska, mocno je zniekształcając. Sta-
liśmy zdrętwieni, zszokowani i mało
przytomni. Przed nami stali młodzi pol-
scy studenci, których przyłapano na
drukowaniu tajnych gazetek i nadawa-
niu Komunikatów do Anglii. Śmiałych
sprawców napadu na gminę w Jabłon-
nie nie złapali, ale trzeba było poka-
zać, że Gestapo zdolne wykryć każde
przestępstwo, a kara nikogo nie omi-
nie. Skazańcy mieli głowy ogolone,
ciała białe bez kropki krwi, wynędz-
niali, sponiewierani, złamani fizycznie
i moralnie. Patrzyli na nas zbolałymi,
zmętniałymi pełnymi łez oczyma.

Kat przystąpił do dzieła. Wziął
pierwszego z biegu skazańca o skrę-

powanych rękach do tyłu i wprowadził
na rusztowanie, założył stryczek na
szyję i zepchnął. Zawisł człowiek na
sznurku i począł się lekko kołysać.
Twarz mu posiniała, a całe ciało po-
częło drgać konwulsyjnie. Ksiądz Bob-
rocki załkał cicho jak małe niemowlę.
Ksiądz Szczepański pochylił głowę na
piersi, a biały był jak kreda. Traciłem
łokciem Bobrockiego, aby się uspokoił
i szepnąłem, aby mi przypomniał jaka
jest formuła rozgrzeszenia. Spojrzał
na mnie błędnym wzrokiem. Ktoś
szepnął: „Dominus noster Jezus
Christus te absolvat…” [Pan nasz
Jezus Chrystus niechaj cię rozgrze-
szy…]. Zaczęliśmy wszyscy szeptać
formułę rozgrzeszenia, nad każdym
idącym na śmierć. Ale oto kat prowa-
dzi drugiego. Ten odważnie wchodzi
na szafot i woła z całej mocy: „Bracia!
Giniemy niewinnie! Pomścijcie nas! A
wy mordercy Europy, będziecie też tak
wisieć”.

Dreszcz przeszedł po mnie,
ktoś w szeregach zaczął szlochać,
skurczył się każdy zmiażdżony stra-
chem. Niemiec, który czytał wyrok
pyta tłumacza, co on wołał. Tłumacz
wyjaśnił. Ale ten co wołał już zawisł.
Niemiec krzyczy z wściekłością do
kata, aby nie pozwolił wołać skazań-
com. Kat bierze do ręki pół cegły z
ziemi i jedna ręką nakłada sznur, a
druga ma uzbrojona w cegłę i następ-
nego skazańca wołającego: „Niech
żyje Polska!” uderza straszliwie cegłą
w zęby raz, drugi i trzeci. Bluzgnęła
krew, a zmasakrowane usta jeszcze
wołają… Boże! Nogi zaczęły pode
mną drżeć, czułem że lada chwila
upadnę. Kiedy to się skończy? Wyda-
wało mi się, ze stoję tu już cale wieki.
Powiesili zbrodniarze wszystkich sze-
ściu, a potem ustawili dwóch, naprze-
ciw Niemcom w hełmach i z
karabinami. Niemców w plutonie było
24-ch. Strzelali na komendę w piersi
skazańców, którzy po salwie upadli w
tył jak słupy. Czasami dobiegał uszu
naszych lekki jęk lub jakieś zawodze-
nie jak skarga dziecka, a widziało się
na moment po salwie, czerwona
mgiełkę wytryśniętej krwi męczeńskiej.
Skończyli krwawe dzieło. Ludzie leżeli
na ziemi szeregiem jeden koło dru-
giego. Podszedł Niemiec do leżących,
z krótką bronią i wystrzelił parę razy w
głowę temu lub owemu, „Ordnung
muss sein” [Porządek musi być].

Ciąg dalszy na stronie 38
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Następnie zabrał głos jakiś szwab, ale
po polsku: „Wy takie, owakie syny – je-
żeli nie będziecie słuchać władzy nie-
mieckiej, jeżeli nie będziecie oddawać
podatków i kontyngentów to wszyscy,
tak będziecie wisieć. Macie to powtó-
rzyć innym! A teraz! Rozejść się!
Schnell [Szybko]!!!”.

Wszyscy poczęliśmy uciekać
w kierunku szosy wyczekując kiedy
zagrają karabiny maszynowe do nas
skierowane. Dopadliśmy naszej fur-
manki, chłop zaciął konie i pomknę-
liśmy szosą w kierunku Krzczonowa.
Przyjechaliśmy na godz. 13.30. Koło
Kościoła zgromadziło się bardzo dużo
ludzi. Dowiedzieliśmy się, że ks. Zmy-
słowski też gdzieś wyjechał, mszy dzi-
siaj nie było wcale, a ludzie strwożeni
czekali, czy tez wrócą młodzi księża
czy nie? Kazaliśmy przesygnować na
sumę choć mocno spóźnioną i ks.
Gąder odprawił cicha sumę, a ja wy-
głosiłem kazanie, ale krótkie, bo cos
mnie w piersiach i w gardle utykało.

Trzeciego dnia po tym wy-
padku przyjechał znów ten esesman,
który nas bronił, ciężarówką po
drzewo do Królewszczyzny, zatrzymał
samochód koło plebanii – wszedł do
ks. Gądera, kazał mnie zawołać i po-
wiedział tak: „Wiem, że stawiliście się
w Jabłonnie, równe jesteście chłopy.
Ja się też wytłumaczyłem, że byłem
pijany, zostałem uniewinniony –
wobec tego przygotować ma matka
jajek, bo przywiozłem litrę, którą mu-
simy wypić”. Wytłumaczyliśmy, że my
przysięgaliśmy, ze wódki pić nie bę-
dziemy. Zawołał wobec tego szofera,
który był belgijczykiem [Belgiem] w
armii niemieckiej, wychlali obaj wódkę,
zżarli jajecznicę przygotowaną przez
matkę Piotrusia i pojechali po drzewo.
Księdza Prob. Zmysłowskiego nie było
przez parę tygodni. Urzędowaliśmy
sami. 

Wieść o tych strasznych wy-
darzeniach w Jabłonnie rozległa się
po okolicznych wsiach w mgnieniu

oka. Okrzyki, które wznosili skazańcy
stojący na szubienicy w ostatnich
chwilach przed śmiercią, dodały innym
walczącym o wolną i suwerenną Pol-
skę otuchy i nadziei na odzyskanie
niepodległości oraz doczekania się
sprawiedliwości dziejowej.

Wojciech Cioczek

Przerwy
z muzyką

Sukcesy
Ady Wójcik

Z inicjatywy Samorządu
Uczniowskiego pojawiły się w Zespole
Szkół w Piotrkowie „przerwy z mu-
zyką". Coś nieprawdopodobnego - jak
uczniowie potrafią sie bawić, tańczyć,
śpiewać. Wszyscy uczniowie czekają
na te przerwy, przedszkolaki wycho-
dzą ze swoich sal - jest wesoło, ta-
necznie. Bartek odpowiedzialny za
muzykę trafia w gust..., chociaż w pla-
nach ma prezentowanie różnych „te-
matów muzycznych" może kiedyś
walc, cha-cha, jive, a może muzyka
klasyczna?

Opiekunowie SU

Ada Wójcik uczennica klasy
VIII Szkoły Podstawowej w Czerniejo-
wie, jako reprezentantka naszej
szkoły, wzięła udział w rozgrywkach
młodzieży szkolnej w indywidualnym
tenisie stołowym. Na szczeblu gmin-
nym, powiatowym i rejonowym zajmo-

wała pierwsze lokaty.
Ostatnim etapem były mist-

rzostwa województwa lubelskiego,
które odbyły 15. listopada 2019 r. w
Hrubieszowie. Ady też tam nie mogło
zabraknąć. Musiała się jednak zmie-
rzyć z zawodniczkami klasy ogólno-

polskiej.
Po zaciekłej rywalizacji, wska-

zującej na prawdziwy hart ducha oraz
fascynujących pojedynkach Ada upla-
sowała się pomiędzy 9 a 11 miejscem.
Gratulujemy Adzie i jej rodzicom.

Anna Grzanka
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Mistrzowie
i wicemistrzowie

Powiatu w pływaniu
z Zespołu Szkół

w Jabłonnie!

Zawody powiatowe w pływa-
niu odbyły się w dniu 19.11.2019 na
basenie w Bełżycach. Zespól Szkół w
Jabłonnie reprezentowało czterech
uczniów.

W kategorii wiekowej rocznik
2007 i młodsi był to: Maciej Deruś z
klasy VI, a w kategorii wiekowej 2005-
06 byli to: Alan Bornus z klasy VII oraz
dziewczęta z klasy VIII - Natalia Pole-
szak i Zuzanna Salasa. 

Miejsca naszych uczniów z fi-
nału powiatowego:

Maciej Deruś w stylu motylkowym – 
II miejsce.
Salasa Zuzanna w stylu motylkowym
– I miejsce.
Natalia Poleszak w stylu dowolnym -
II miejsce.
Alan Bornus w stylu dowolnym -
IV miejsce.

Gratulujemy sukcesów spor-
towych naszym uczniom i życzymy w
kolejnych etapach.

Renata Czapska
i Radosław Filozof

Sukcesy
Moniki Vlasak

w tenisie stołowym

Monika Vlasak z Zespołu
Szkół w Jabłonnie, po przejściu przez
kolejne etapy rozgrywek szkolnych w
tenisie stołowym zakwalifikowała się
do finału wojewódzkiego, który odbył
się 15 listopada w Hrubieszowie. Za-
wody wojewódzkie Monika zakończyła
na 17 miejscu wśród 24 zawodniczek.
Gratulujemy jej sukcesu i życzymy ko-
lejnych w przyszłym roku.

Miejsca Moniki w poszczegól-
nych etapach rozgrywek:

Gminne - II miejsce,
Półfinał powiatowy - II miejsce,
Finał powiatowy – III miejsce,
Półfinał wojewódzki - IV miejsce,
Finał wojewódzki - XVII miejsce.

Renata Czapska
i Radosław Filozof

Chłopcy
z Zespołu Szkół

w Jabłonnie
walczyli o Puchar

Tymbarku

W dniach 23 i 24 października 2019 na
stadionie w Bełżycach odbyły się finały powiatowe
o Puchar Tymbarku. Zespół Szkół w Jabłonnie re-
prezentowały dwie drużyny chłopców w kategorii
U8 i U10.

W kategorii U8 zajęliśmy III miejsce na 
12 drużyn, ulegając w półfinale późniejszym zwy-
cięzcom.

W kategorii U10 zajęliśmy II miejsce na 
14 drużyn. Do dalszego etapu zakwalifikowali się
tylko zwycięzcy finałów powiatowych. Wszyscy za-
wodnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy.
Gratulujemy sukcesu.

Kadra U8: Bartosz Ż, Dominik M, Szymon
B, Staś L, Daniel D, Kacper R, Michał N, Staś O,
Wojtek F.

Kadra U10: Mikołaj P, Mateusz F, Patryk
P, Jakub O, Paweł K, Hubert G, Miłosz S, Szymon
G, Łukasz S, Bartłomiej S.

Radosław Filozof




