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okładka: Gminny Dzień Strażaka i poświęcenie samochodu strażackiego.

SPRAWOZDANIE Z XLIV SESJI RADY GMINY SZASTARKA VII KADENCJI ODBYTEJ 
NA SALI NARAD W URZĘDZIE GMINY SZASTARKA W DNIU 26 CZERWCA 2018 R.

Do 30 czerwca rady wszystkich gmin 
w Polsce miały czas na ocenę pracy prezy-
dentów, wójtów i burmistrzów za rok 2017. 
Niektóre lokalne parlamenty uporały się 
z tym w pierwszych dniach czerwca, ale 
większość, tak jak w Gminie Szastarka, nad 
tzw. absolutorium, głosowało w ostatnich 
dniach tego miesiąca. Zanim jednak radni 
w głosowaniu jawnym na sesji rady podniosą 
ręce „za” bądź „przeciw”, praca gminnego 
włodarza podlega surowej i wnikliwej ocenie 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. 
W całej procedurze bardzo istotne są termi-
ny. Do końca marca każdego roku sprawoz-
danie opisowe z wykonania budżetu za rok 
miniony otrzymują radni Gminy Szastarka 
i Regionalna Izba Obrachunkowa w Lubli-
nie. Kolejnym dokumentem jaki musi być 

przedłożony Radzie Gminy jest sprawozdanie 
finansowe. Później pozostaje już tylko cze-
kać na opinię RIO dotyczącą sprawozdania 
z wykonania budżetu za rok 2017 wraz z in-
formacją o stanie mienia gminy. Opinia RIO 
pomaga Komisji Rewizyjnej wypracować 
swoje stanowisko w sprawie absolutorium.

Zakończenie całej procedury zwieńczyła 
Sesja absolutoryjna 26 czerwca, w której 
uczestniczyło 12 radnych. Przed głosowa-
niem w sprawie udzielenia absolutorium głos 
zabrał wójt Artur Jaskowski który omówił, 
a także przedstawił w formie prezentacji waż-
niejsze inwestycje z okresu sprawozdawcze-
go. Kolejnym punktem sesji było odczytanie 
przez panią skarbnik opinii Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, która pozytywnie zaopi-
niowała przedłożone przez Wójta Gminy 

Szastarka sprawozdanie z wykonania budże-
tu za rok 2017. Następnie głosu udzielono 
przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, panu 
Michałowi Kosikowskiemu, który udzielił 
obszernych informacji popartych cyframi na 
temat realizacji budżetu (tabela poniżej) oraz 
w imieniu Komisji Rewizyjnej zawnioskował 
do wszystkich radnych o udzielenie absolu-
torium Wójtowi – Arturowi Jaskowskiemu. 

W głosowaniu Wójt Artur Jaskowski uzy-
skał pełną aprobatę swoich działań za rok 
2017. Rada Gminy jednogłośnie udzieliła 
absolutorium. Następnie Wójt podziękował 
Radnym Rady Gminy Szastarka oraz wszyst-
kim współpracownikom za zrozumienie oraz 
dobrą i owocną współpracę dla wspólnego 
dobra mieszkańców Gminy Szastarka.

Lp. Rodzaj wydatku według klasyfikacji budżetowej Plan Wykonanie 
budżetu

1. Rolnictwo i łowiectwo 353 914,12 345 080,64
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 310 744,64 288 622,25
3. Transport i łączność 2 262 393,26 2 058 450,91
4. Gospodarka mieszkaniowa 64 900,00 57 990,18
5. Działalność usługowa 11 000,00 8 877,80
6. Administracja publiczna 2 018 061,17 1 863 458,15
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 940,00 1 940,00
8. Obrona narodowa 700,00 700,00
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 998 141,53 865 220,27

10. Obsługa długu publicznego 210 000,00 188 904,59
11. Różne rozliczenia 6 500,00 -
12. Oświata i wychowanie 8 237 609,48 8 097 996,86
13. Ochrona zdrowia 94 351,10 89 489,17
14. Pomoc społeczna 1 303 913,00 1 145 251,45
15. Edukacyjna opieka wychowawcza 749 261,00 734 961,05
16. Rodzina 7 074 874,00 6 767 015,06
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 578 495,51 1 399 021,00
18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 533 821,43 533 490,43
19. Kultura fizyczna 79 741,65 79 561,00

WYKONANIE BUDŻETU RAZEM 25 890 361,89 24 526 030,81
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INWESTYCJE

WYKAZ WYBRANYCH INWESTYCJI 
GMINNYCH REALIZOWANYCH 
W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2018 ROKU

1. modernizacja drogi gminnej w miejscowości maJDan-
-oBLeSzcze

W dniu 18 i 19 kwietnia br. wykonano prace związane z mo-
dernizacją drogi gminnej w miejscowości Majdan-Obleszcze 
na odcinku 331 mb. Wartość inwestycji 64 678,00 zł.

•	 patelnię elektryczną,
•	 taboret gazowy,
•	 basen gastronomiczny,
•	 regały.

Wartość inwestycji 27 288,24 zł (fundusz sołecki).
6. modernizacja części dachu remizy oSp huta Józefów

Modernizacja polegała na:
•	 wykonaniu nowego deskowania dachu,
•	 wykonaniu obróbki blacharskiej,
•	 montaż nowych prefabrykowanych rynien oraz rur spu-

stowych,
•	 wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy ocynkowanej 

w pasie rozebranego pokrycia,
•	 wykonanie podbitki okapu
Wartość inwestycji 19 334,74 zł.

7. remonty bieżące dróg gminnych
Zakończono I etap remontu cząstkowego nawierzchni 

dróg gminnych mieszankami mineralno-bitumicznymi  
w miejscowościach: Huta Józefów, Polichna, Brzozówka-
Kolonia, Stare Moczydła, Majdan-Obleszcze.

8. zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ricoh mp-2501 - 
drukarki) dla publicznej Szkoły podstawowej w polichnie

Wartość zakupu 5 300,00 zł.

9. usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest
W bieżącym roku zostały podpisane umowy na utylizację 

azbestu z 37 gospodarstw o łącznej wadze 73 073 kg opie-
wające na kwotę 18 099,62 zł. Łącznie w latach 2015-2018 
zostało zutylizowanych 427 ton wyrobów zawierających azbest. 
Łączny koszt utylizacji to 120 371,38 zł z czego Urząd Gminy 
Szastarka pozyskał z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie  118 271,59 zł. Wkład 
ze środków własnych Gminy Szastarka wynosił 2 099,97 zł.

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI
1. przebudowa drogi powiatowej nr. 2737L w miejscowości 

polichna
Z końcem czerwca bieżącego roku ruszyły prace związane 

z przebudową drogi powiatowej nr. 2289L w miejscowości Po-
lichna na odcinku 990 metrów. Wartość zadania to 765 489,58 zł. 
Zadanie jest finansowane po 50% ze środków własnych Gminy 
Szastarka oraz Powiatu Kraśnickiego.

2. trwają prace związane z remontem nawierzchni grunto-
wych dróg gminnych

W bieżącym roku z funduszu sołeckiego zakupiono materiał 
kamiennego frakcji 0-31,5mm z przeznaczeniem na remont 
nawierzchni gruntowych dróg gminnych. Remontem zajmuje 
się wyłoniona w przetargu nieograniczonym Firma GEO-SER-
WIS z Siennicy Różanej.

3. utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego drogi 
gminnej w miejscowości Blinów pierwszy

Wykonawcą zadania pod nazwą „Utwardzenie dna 
i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej 
nr 118014L Blinów Pierwszy – Gościniec Brzozowski od km 
1+713 do km 1+996 w miejscowości Blinów Pierwszy” jest Firma 
GEO-SERWIS. W ramach tej inwestycji zostanie utwardzony 
płytami ażurowymi  odcinek o długości 283 mb. Wszystkie 
prace powinny być zakończone do 31 lipca 2018 r. Wartość 
inwestycji 96 689,16 zł z czego 76 000,00 zł dotacji zostało 
przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu 
terytorialnego związanych z zabezpieczeniem wąwozów 
lessowych przed erozją.

2. Dostawa i montaż instalacji solarnych w budynkach 
mieszkalnych i użyteczności publicznej na terenie gminy 
Szastarka

W  roku 2017 zamontowano 49 pieców na biomasę, na-
tomiast w bieżącym roku 175 instalacji solarnych. Łączny 
koszt inwestycji to 2 707 378,20 zł. Budżet Gminy + wkład 
mieszkańców – 603 075,43 zł. Dofinansowanie z UE RPO WL 
2014-2020 – 2 104 302,77 zł.

3. wymiana stolarki okiennej  w publicznej Szkole podsta-
wowej w Blinowie

W ramach tego zadania zdemontowano stare okna drew-
niane, zamontowano nowe okna o niskim współczynniku 
przewodności cieplnej oraz wykonano obróbki ościeży. Wartość 
inwestycji to: 34 636,80 zł.

Nowe okna o tak niskim współczynniku przenikania ciepła 
z pewnością przyczynią się do oszczędności w opale a także 
poprawią komfort nauki uczniów.

4. zakup i montaż instalacji klimatyzacji do strażnicy ochot-
niczej Straży pożarnej w Brzozówce

Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozówce zakupiono 
3 sztuki klimatyzatorów podsufitowych Kaisai KUE24HRF47 
o mocy chłodniczej 8,2 kW i mocy grzewczej 8,8 kW każdy oraz 
klimatyzator naścienny Kaisai KWF- 18 HRDI o mocy chłod-
niczej 6,1 kW oraz grzewczej 6,7 kW. Łączna moc wszystkich 
urządzeń wynosi  30,7 kW mocy chłodniczej oraz 32,5 kW 
mocy grzewczej. Klasa energetyczna zamontowanych urzą-
dzeń – A++. Koszt inwestycji – 21 336,00 zł (fundusz sołecki).

5. Dostawa i montaż wyposażenia kuchni dla oSp wojciechów
W ramach inwestycji zakupiono m.in.:
•	 zmywarkę gastronomiczną,
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Opracował Karol Biały

WYKAZ WYBRANYCH INWESTYCJI GMINNYCH 
PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W DRUGIM 
PÓŁROCZU 2018 ROKU
1. przebudowa drogi gminnej w miejscowości Blinów Drugi

W drugim półroczu 2018 r. zaplanowano realizację inwestycji pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 1086221 L Blinów Pierwszy – Blinów Drugi 
w miejscowości Blinów Drugi”. Na realizacje tej inwestycji został złożony 
wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu na Rzecz 
Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej 
Infrastruktury Drogowej. Niniejszy wniosek został rozpatrzony pozy-
tywnie dzięki czemu otrzymaliśmy dotację w kwocie 150 030,73 zł. Ze 
środków będących w dyspozycji Ministra Inwestycji i Rozwoju w ramach 
Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów 
poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Inwestycja została podzielona na dwa odcinki :
ODCINEK NR 1  kilometry: (od 1+090 do 1+287)
•	 długość: 197,00 m
•	 szerokość: 5,00 m
•	 powierzchnia: 985,00 m2

ODCINEK NR 2A kilometry: (od 1+656 do 2+202)
•	 długość: 546,00 m
•	 szerokość: 5,00 m
•	 powierzchnia 2 730,00 m2

Szacunkowa wartość inwestycji to 187 538,41 zł
2. przebudowa drogi powiatowej nr 2737L w miejscowości Szastarka

W trzecim kwartale bieżącego roku planowane jest rozpoczęcie prac  
związanych z przebudową drogi powiatowej nr 2737L w miejscowości Sza-
starka na odcinku 526 metrów bieżących. Wartość zadania to 222 012,69 zł. 
Zadanie jest finansowane po 50% ze środków własnych Gminy Szastarka 
oraz Powiatu Kraśnickiego.

3. Budowa wielofunkcyjnego boiska spor-
towego przy Szkole podstawowej w po-
lichnie Drugiej

W trzecim kwartale 2018 r. zaplanowano 
realizację inwestycji pn. „Budowa wielofunk-
cyjnego boiska sportowego przy Szkole Pod-
stawowej w Polichnie Drugiej”. Na realizacje tej 
inwestycji został złożony wniosek w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Niniejszy wniosek został rozpa-
trzony pozytywnie dzięki czemu otrzymaliśmy 
dotację w kwocie: 111 182,00 zł. Przedmiotem 
inwestycji jest utworzenie otwartej strefy re-
kreacyjnej w Polichnie Drugiej polegające na 
budowie boiska wielofunkcyjnego o sztucznej 
nawierzchni wraz z wyposażeniem oraz bieżni 
do skoku w dal.

Niniejsze boisko wielofunkcyjne przystoso-
wane będzie do trzech dyscyplin sportowych:
•	 piłka ręczna z ewentualnym wykorzysta-

niem do piłki nożnej,
•	 koszykówka,
•	 siatkówka,

Szacunkowa wartość inwestycji: 174 732,84 zł.

4. zakup i montaż monitoringu i oświetle-
nia do publicznej Szkoły podstawowej 
w polichnie

Planowany zestaw do monitoringu wi-
zyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Polichnie obejmuje  12 kamer zewnętrz-
nych i 17 wewnętrznych umożliwiających 
rejestrację zdarzeń na zewnątrz budynków, 
w kolorze i rozdzielczości wystarczającej do 
identyfikacji osób, urządzenie rejestrujące, 
kolorowy monitor oraz urządzenia dodatko-
we niezbędne do zainstalowania zestawu.

Szacunkowa wartość zamówienia 24 600,00 zł.

Plan sytuacyjny dotyczący lokalizacji boiska wielofunkcyjnego 
przy szkole w Polichnie Drugiej

Mapa poglądowa dotycząca przebudowywanej drogi gminnej w miejscowości Blinów Drugi



5

NOWINY SZASTARSKIE

OChOTNICZA STRAż POżARNA

GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POżARNICZE OSP

WOjEWÓDZKIE ZAWODY SPORTOWO-
POżARNICZE

W niedzielę 24 czerwca na stadionie w Krasnymstawie odbyły się wojewódzkie zawody sportowo-pożarnicze Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Do rywalizacji przystąpiło 37 drużyn, w tym 22 zespoły męskie i 15 kobiecych. Zawody rozgrywano w konkurencjach: ćwi-
czenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7 razy 50 m z przeszkodami. 

Reprezentująca powiat kraśnicki Ochotnicza Straż Pożarna z Majdanu-Obleszcze, w klasyfikacji generalnej zajęła 9 miejsce. Na 
szczególną uwagę zasługuje fakt, iż drużyna reprezentująca Gminę Szastarka od dawna nie tylko nie wygrała zawodów powiatowych 
ale także nie  zaszła tak wysoko w klasyfikacji wojewódzkiej.

Składamy serdeczne gratulacje jednostce OSP Majdan-Obleszcze i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej gminy na szczeblu 
powiatowym i wojewódzkim.

kobieca. Uczestnicy zmagali się w dwóch 
dyscyplinach: sztafecie oraz w ćwiczeniu 
bojowym. 

Gminę Szastarka reprezentowało 8 jedno-
stek Ochotniczej Straży Pożarnej, tj. Blinów, 
Brzozówka, Huta Józefów, Majdan-Obleszcze, 
Polichna, Stare Moczydła, Szastarka Stacja 
i Wojciechów. Najlepszą drużyną z terenu 

naszej gminy po raz kolejny została jednost-
ka OSP Majdan-Obleszcze natomiast drugie 
miejsce zajęła OSP Brzozówka. To właśnie te 
dwie jednostki będą reprezentowały naszą 
gminę na zawodach powiatowych. 

W ubiegłym roku wójtowie trzech gmin: 
Szastarki – Artur Jaskowski, Wilkołaza – Pa-
weł Głąb i Zakrzówka – Grzegorz Lemiecha, 
ufundowali „Puchar Przechodni”  z własnych, 
prywatnych środków. Puchar ten przez cały 
rok jest w posiadaniu drużyny, która  w kla-
syfikacji końcowej wypadła najlepiej spośród 
wszystkich rywalizujących tego dnia jedno-
stek. „Puchar przechodni” – zgodnie z nazwą 
– jest przekazywany kolejnym zwycięzcom 
zawodów. Jeżeli zdarzy się, iż dana drużyna 
OSP po raz trzeci z rzędu zajmie najwyższe 
miejsce – otrzyma go na własność. W ubie-
głym roku szczęśliwym posiadaczem tego 
pucharu była jednostka OSP z Majdanu-
-Obleszcze. Tegoroczna rywalizacja wyłoniła 
innego zwycięzcę i puchar powędrował do 
jednostki OSP Rudnik Pierwszy z gminy Za-
krzówek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim  jed-
nostkom za godne reprezentowanie naszej 
gminy oraz za stałą współpracę i ciągłą go-
towość do niesienia pomocy mieszkańcom.

W niedzielę 17 czerwca 2018 r. na sta-
dionie sportowym w Wilkołazie odbyły się 
gminne zawody sportowo–pożarnicze, które 
od kilku lat są organizowane wspólnie przez 
trzy gminy: Szastarkę, Wilkołaz i Zakrzówek.  
Gospodarzem tegorocznych zawodów był 
Wójt Gminy Wilkołaz  Paweł Głąb.W zawo-
dach brały udział 22 drużyny w tym jedna 
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GMINNY DZIEŃ STRAżAKA
ORAZ UROCZYSTE PRZEKAZANIE NOWEGO SAMOCHODU DLA OSP BLINÓW

W niedzielę, 6 maja 2018 r. w Blinowie odbyła 
się uroczystość gminnych obchodów „Dnia 
Strażaka” połączona z poświęceniem i oficjalnym 
przekazaniem nowego samochodu ratowni-
czo-gaśniczego marki IVECO Eurocargo dla 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Blinowie.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:15 
zbiórką na placu przy remizie OSP w Blino-
wie. O godz. 10:30 w asyście orkiestry dętej 
Gminnego Centrum Kultury w Polichnie i pod 
dowództwem druha Pawła Pawłaska nastąpił 
przemarsz pocztów sztandarowych i zapro-
szonych gości do kościoła parafialnego pw. 
św. Jana Chrzciciela, gdzie o godz.11:00 roz-
poczęła się uroczysta Msza św. którą odprawił 
i homilię wygłosił ks. proboszcz Jan Florek.

Po udzieleniu uroczystego błogosławień-
stwa przez księdza proboszcza, poczty sztan-
darowe i pododdział OSP wraz z zaproszonymi 
gośćmi i mieszkańcami Blinowa przemaszero-
wali w regulaminowym szyku na plac przed 
remizą, gdzie o godz. 12:40 rozpoczęła się 
ceremonia poświęcenia i oficjalnego przekaza-
nia kluczyków do nowego samochodu IVECO.

Po krótkiej zapowiedzi komentującej nie-
dzielne wydarzenia, Dyrektora Gminnego 
Centrum Kultury w Polichnie - Ewy Białoń, któ-
ra przedstawiła zebranym plan uroczystości, 
dowódca uroczystości druh PawełPawłasek 
złożył meldunek o rozpoczęciu uroczystego 
apelu Prezesowi Zarządu Oddziału Powiato-
wego OSP RP dh Andrzejowi Majowi.

Po przeglądzie pododdziałów i przywi-
taniu ze strażakami przy dźwiękach hym-
nu państwowego wciągnięto na maszt 
flagę państwową.

Następnie Wójt Gminy Szastarka, a zara-
zem Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP 
RP Artur Jaskowski, powitał przybyłych gości, 
którzy skorzystali z zaproszenia i zaszczycili 
swoją obecnością. Wśród nich byli: w imieniu 
Jarosława Stawiarskiego Wiceministra Sportu 
i Turystyki - Agnieszka Lenart Dyrektor Biura 
Poselskiego; Marek Kos - Radny Sejmiku 
Województwa Lubelskiego, który repre-
zentował także Sławomira Sosnowskiego 
- Marszałka Województwa Lubelskiego; An-

drzej Maj - Starosta 
Kraśnicki; Joanna 
Bigos - Radna Po-
wiatu Kraśnic-
kiego; Sławomir 
Kloc- Sekretarz 
Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego 
Związku OSP RP; 
Marzena Sucho-
ra - v-ce Dyrektor 
Publicznej Szko-
ły Podstawowej 
w Blinowie; Anna 
Koguc-Dyrektor 

Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej, Od-
dział w Szastarce; Jadwiga Wielgus- Sekretarz 
Gminy Szastarka wraz z pracownikami Urzędu 
Gminy, Mariusz Jakubaszek - Przewodni-
czący Rady Gminy Szastarka; Radni Gminy 
Szastarka oraz Krystyna Suchora Sekretarz 
Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP. 
Szczególnie serdecznie Wójt Gminy powitał 
przybyłych mieszkańców.

Po otwarciu uroczystości prezes OSP w Bli-
nowie, Marian Sokół, 
przedstawił rys histo-
ryczny jednostki, po 
czym ks. proboszcz 
poświęcił nowy sa-
mochód ratowniczo-
-gaśniczy oraz figurkę 
św. Floriana. Następ-
nie na ręce naczelnika 
OSP Blinów Mariana 
Brzeziny i kierow-
cy-konser watora 
Krzysztofa Nieścióra 
kluczyki i dokumen-
ty przekazali Starosta 
Kraśnicki Andrzej Maj 
i Wójt Gminy Szastar-
ka - Artur Jaskowski.

H o n o r o w y m i 
chrzestnymi samocho-
du ratowniczo-gaśni-
czego, który otrzymał 
imię „Maniuś”, zostali 
Krystyna Pudło i An-
drzej Łach - Radni Gmi-
ny Szastarka.

Podczas uroczy-
stości, zasłużonym 

druhom i sympatykom OSP, wręczono me-
dale i odznaczenia.
Srebrny medal za zasługi dla pożarnic-
twa otrzymali:
•	 Krzysztof Nieściór,
•	 Franciszek Winiarski,
•	 Andrzej Łach,
•	 Wioleta Wójcik,
•	 Artur Jaskowski.
Brązowy medal za zasługi dla pożarnic-
twa otrzymali:
•	 Grzegorz Bucoń,
•	 Krzysztof Giżka,
•	 Artur Kurczak,
•	 Marcin Kurczak,
•	 Paweł Lodowski,
•	 Damian Pawłasek
•	 Paweł Pawłasek,
•	 Krzysztof Smyl,
•	 Krzysztof Ptaszek,
•	 Jarosław Mróz.

Odznakę „Strażak Wzorowy” otrzymali:
•	 Mateusz Baran,
•	 Michał Mularczyk,
•	 Karol Andrzejczak.
Ponadto pamiątkowe statuetki otrzymali:
•	 Bolesław Pazdrak,
•	 Eugeniusz Bucoń,
•	 Grzegorz Serafin,
•	 Jan Krzysztoń,
•	 Jan Pudło,
•	 Jan Wcisło,
•	 Jerzy Kamiński,
•	 Krystyna Pudło,
•	 Krystyna Suchora,

Opracowanie: pracownicy UG Szastarka
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEj W SZASTARCE

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Szastarce informuje, że 
wnioski o ustalenie prawa do 
świadczenia ,,Dobry Start’’, 
na okres zasiłkowy (2018/2019) 
będą przyjmowane:
•	elektronicznie od 1 lipca 

2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy 
Emp@tia oraz wybranych systemów bankowych,

•	 tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 
30 listopada 2018 r. w siedzibie ośrodka pomocy Społecznej 
w Szastarce.

ważne!
SzkoŁa w rozumieniu programu oznacza: szkołę podstawową, 
dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i do-
tychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły 
policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której 
jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także mło-
dzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-
-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek 
rewalidacyjno-wychowawczy.
uwaga! 300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się 
w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne 
(tzw. zerówka) w szkole lub przedszkole.

Świadczenie przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.
Dla kogo wsparcie „Dobry Start”?

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem 
roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się :
•	 20 roku życia
•	 24 roku życia- w przypadku dzieci lub osób legitymującym się 

orzeczeniem o niepełnosprawności.

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć wniosek. Mogą to zrobić 
rodzice dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy 
zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny 
dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
kiedy rodzina otrzyma pomoc?

Złożenie wniosku w lipcu lub w sierpniu gwarantuje wypłatę 
świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony 
w kolejnych miesiącach, to pomoc do rodziny trafi w ciągu 2 mie-
sięcy od dnia złożenia wniosku.
przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wyda-
nia decyzji.

Organ przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świad-
czenia „Dobry Start” na wskazany przez niego adres poczty elektro-
nicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej 
we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu 
poczty elektronicznej, organ, odbierając wniosek od wnioskodawcy, 
informuje go o możliwości odebrania od tego organu informacji 
o przyznaniu świadczenia „Dobry Start”. Nieodebranie informacji 
o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

ważne!
złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu 
to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

komu świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje?
Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje

•	 jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu 
pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie popraw-
czym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej 
lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie 
pełne utrzymanie;

•	 na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przed-
szkolnego.

•	 Marian Brzezina,
•	 Marian Sokół,
•	 Wiesław Wronka,
•	 Zbigniew Giżka.

Po zaprezentowaniu sprawności bojowej samochodu głos zabrali 
zaproszeni goście, którzy w swych wystąpieniach wysoko ocenili 
dotychczasową działalność OSP Blinów, jej szczególne osiągnięcia 
w działalności statutowej, a także wypracowany przez wiele pokoleń 
druhów obecny pozytywny wizerunek jednostki. Nie zabrakło także 
życzeń dla wszystkich strażaków z okazji święta patrona strażaków 
św. Floriana oraz gratulacji dla odznaczonych i podziękowań dla 
władz samorządowych za sfinansowanie zakupu samochodu. 

Na koniec oficjalnej uroczystości prezes OSP w Blinowie Marian 
Sokół wręczył pamiątki z okazji poświę-
cenia samochodu chrzestnym a także 
Wójtowi Gminy Arturowi Jaskowskiemu, 
podkreślając jego szczególne zaanga-
żowanie w pozyskaniu tego samocho-
du pożarniczego.

Następnie dowódca uroczystości druh 
Paweł Pawłasek złożył druhowi Andrzejowi 
Majowi meldunek o zakończeniu uroczy-
stego apelu i wyprowadził pododdziały do 
defilady przed trybuną honorową.

Ostatnim akcentem tej doniosłej uro-
czystości był wspólny strażacki obiad, 
koncert orkiestry dętej z GCK w Polichnie 
oraz występ Kapeli Kalina-Folk.
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ŚWIADCZENIE WYChOWAWCZE 500+
ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

zapraSzamy Do SkŁaDania wnioSkÓw na nowy 
okreS zaSiŁkowy 2018/2019

Osoby zamieszkałe na terenie gminy Szastarka, ubiegające się 
o przyznanie świadczeń rodzinnych i wychowawczych 500+ na okres 
zasiłkowy 2018/2019 mogą od 1 sierpnia 2018 r. pobierać wnioski 
o ustalenie prawa do w/w świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej. 

Wnioski są wydawane i przyjmowane w siedzibie OPS –u w pokoju 
nr 7 w godzinach od 7:30 do 15:30. Dodatkowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu 15 87 34 012.

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 
świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na miesiąc, na drugie 
i każde kolejne dziecko tak jak w poprzednim okresie zasiłkowym 
będzie wypłacane bez względu na wysokość dochodu rodziny. 
Nie zmienia się również kryterium dochodowe uprawniające do 
uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko, tj. 800 zł miesięcznie 
na osobę w rodzinie lub 1200 zł gdy przynajmniej jedno z dzieci 
jest osobą niepełnosprawną.

W celu ustalenia dochodów rodziny będą brane pod uwagę do-
chody członków rodziny za rok 2017. W przypadku zmian mających 
miejsce po roku bazowym tj. 2017 wnioskodawca zobowiązany jest 
do przedłożenia dokumentów potwierdzających utratę dochodu 
(świadectwo pracy) lub uzyskanie dochodu (umowa o pracę, 
zaświadczenie o dochodzie netto za miesiąc kolejny po miesiącu 
podjęcia pracy zarobkowej, decyzję o przyznaniu zasiłku macie-
rzyńskiego, zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych i innych).

przypominamy, że do składania wniosków o świadczenia 
rodzinne nie wymagane są zaświadczenia z urzędu Skarbo-
wego i zaświadczenia z zakładu ubezpieczeń Społecznych !!!

osoby pobierające świadczenia rodzinne zobowiązane są do 
niezwłocznego powiadomienia opS w Szastarce o wystąpieniu 
zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

Dotyczy to m.in. informacji o:
•	 zmianie liczby członków rodziny,
•	 uzyskaniu dochodu, co oznacza uzyskanie dochodu spowodowane: 

zakończeniem urlopu wychowawczego, uzyskaniem prawa do zasiłku 
lub stypendium dla bezrobotnych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie 
umowy o dzieło, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego, świadczenia 
przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenie kompensacyj-
nego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty socjalnej, rozpoczęcia 
pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskaniem zasiłku choro-
bowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, 
przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

•	 wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
•	 w przypadku dzieci, na które zasiłek jest pobierany: informacji 

o zawarciu związku małżeńskiego, zaprzestaniu uczęszczania do 
szkoły po ukończeniu 18 roku życia, wystąpieniu uprawnienia do 
zasiłku rodzinnego na własne dziecko, umieszczeniu w instytucji 
zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej 
(np. dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, rodzina zastępcza),

•	 w przypadku osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny – m.in. 
o nabyciu uprawnienia do dodatku pielęgnacyjnego, o umiesz-
czeniu w instytucji zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, 
wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,

•	 w przypadku osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 
i specjalny zasiłek opiekuńczy – m.in. o zaprzestaniu sprawowania 
osobistej opieki, podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarob-
kowej, uzyskaniu prawa do: emerytury, renty, renty socjalnej, 
zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, 
zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 
zawarciu związku małżeńskiego przez osobę wymagającą opieki, 
umieszczeniu osoby, nad którą sprawowana jest opieka w: rodzi-
nie zastępczej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, 
w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, nabyciu za 
granicą przez członka rodziny prawa do świadczenia na pokrycie 
wydatków związanych z opieką nad osobą wymagającą opieki.

W przypadku legalnej pracy, działalności gospodarczej, pobierania 
zasiłku dla bezrobotnych lub studiowania w krajach Unii Europejskiej, 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Nor-
wegia) lub Szwajcarii przez co najmniej jednego z rodziców dzieci, 
organem właściwym do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych 
jest Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie. W takim przypadku wnio-
ski o świadczenia rodzinne, tj. o: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, 
świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek 
pielęgnacyjny oraz świadczenie wychowawcze 500+ przekazywane 
będą za pośrednictwem OPS w Szastarce do LUW w Lublinie.

DOżYWIANIE DZIECI W SZKOŁACh
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce informuje, że od 27 

sierpnia 2018 r. przyjmowane będą wnioski na dożywianie dzieci 
w szkołach na okres od 1 września do 31 grudnia 2018 r.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzinom, 
w których dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 771,00 zł.

Wnioski o pomoc należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Szastarce w pokoju nr 8 i 15. Do wniosku należy dołączyć:
•	 dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za mie-

siąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od 
pracodawcy, odcinek z renty lub emerytury, itp.)

•	 nakaz podatkowy za bieżący rok lub zaświadczenie o posiadaniu 
gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy w której znajduje się 
gospodarstwo ( kwota dochodu z 1ha przeliczeniowego wynosi 
288,00 zł na miesiąc)

•	 orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie 
jest osoba niepełnosprawna.

Opracowanie: pracownicy OPS

STYPENDIA SZKOLNE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce informuje także, że od 

01.09.2018 r. do 15.09.2018 r. będą przyjmowane wnioski na stypen-
dia szkolne. W/w pomoc przysługuje rodzinom w których dochód 
netto na osobę w rodzinie nie przekracza 514,00 zł. Do wniosku na 
stypendia szkolne należy dołączyć:
•	 dokumenty potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc 

poprzedzający miesiąc złożenia wniosku
•	 nakaz podatkowy za bieżący rok lub zaświadczenie o posiadaniu 

gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy w której znajduje się go-
spodarstwo

•	 orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie 
jest osoba niepełnosprawna

•	 zaświadczenie ze szkoły jeśli uczeń uczęszcza do szkoły ponad-
podstawowej.
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GMINNE CENTRUM KULTURY W POLICHNIE

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEj
 
Niezwykłym wydarzeniem Wielkiego Tygodnia w Polichnie było 

przedstawienie „Misterium Męki Pańskiej” przygotowane przez 
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum pod czujnym okiem 
pani dyrektor Ewy Białoń.

 Przedstawienie przypominało nam o drodze krzyżowej Pana 
Jezusa, o Jego Męce i wszystkich przeżyciach, które Mu wówczas 
towarzyszyły. Dzięki temu historia stała się dla nas bliższa, bardziej 
znana i głębiej przeżywana. Szczególnie przejmująca była scena 
biczowania Pana Jezusa, wywołała ona wiele emocji wśród uczestni-
ków Misterium. Gra świateł oraz oprawa muzyczna odegrały wielką 
rolę w przedstawieniu.

 Dziękujmy za pomoc w realizacji Misterium Księdzu Probosz-
czowi Krzysztofowi Piskorskiemu oraz pani dyrektor Marcie Plichta. 
Szczególne podziękowania należą się młodzieży, która wcieliła się 
w postacie biblijne i przybliżyła nam istotę Męki Pańskiej.

jUbILEUSZ MĘSKIEGO ZESPOŁU 
ŚPIEWACZEGO „MAjDANIACY” 
Z MAjDANU-ObLESZCZE

W sobotę 7 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury w Polichnie 
odbył się Jubileusz 20-lecia istnienia Męskiego Zespołu Śpiewaczego 
„Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze, który rozpoczął się Mszą Świętą 
w Kaplicy pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Majdanie-Obleszcze. 
Mszę Św. odprawili ks. proboszcz Zbigniew Solarz oraz ks. proboszcz 
parafii pw. Jana Marii Vianneya  w Polichnie Krzysztof Piskorski. 

Podczas obchodów Jubileuszu 20-lecia działalności artystycznej 
Zespołu „Majdaniacy” Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski pogra-
tulował członkom zespołu dotychczasowych osiągnięć, składając 
jednocześnie uznanie za godne reprezentowanie naszej gminy, 
powiatu oraz województwa. Po wystąpieniu Wójta nastąpiło uro-
czyste wręczenie dyplomów i okazjonalnych upominków.

 Jak przystało na tak wyjątkową uroczystość nie zabrakło jubi-
leuszowego tortu.

 Z okazji Jubileuszu, wszystkim Członkom Męskiego Zespołu 
Śpiewaczego „Majdaniacy”, życzymy wszelkiej pomyślności, dużo 
sukcesów oraz dalszej wspaniałej aktywności twórczej, aby kolejne 
lata były równie owocne, jak te dotychczasowe.

FESTYN RODZINNY „MŁODOŚć 
bEZ UZALEżNIEŃ”

 
26 maja na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Polichnie 

odbył się Festyn Rodzinny pod hasłem: „Młodość bez uzależnień”, nad 
którym uroczysty patronat objął ks. proboszcz Krzysztof Piskorski.

Organizatorami festynu byli Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskow-
ski, Gminne Centrum Kultury oraz Publiczna Szkoła Podstawowa 
i Publiczne Gimnazjum w Polichnie.

 Imprezę rozpoczęto od wspólnej modlitwy, w której wzięli 
udział mali i duzi uczestnicy festynu. Po modlitwie przyszedł czas 
na wspólną zabawę. Niewątpliwie duże emocje wzbudził mecz piłki 
nożnej kawalerowie kontra żonaci mężczyźni. Zwycięski puchar 
powędrował tym razem do drużyny żonatych.

Dzięki obecności naszych strażaków OSP Polichna, mogliśmy 
podziwiać w ich wykonaniu pokaz gaśniczy oraz ratownictwa me-
dycznego. Uczestnicy festynu mogli przeprowadzić akcję pierwszej 
pomocy na fantomie udostępnionym przez strażaków.

 W trakcie trwania festynu odbywały się również konkurencje 
sportowe prowadzone przez panie nauczycielki.

Na deskach naszej sceny pojawili się uczniowie szkoły podstawowej, 
gimnazjum oraz podopieczni Gminnego Centrum Kultury w Polichnie. 



NOWINY SZASTARSKIE

10

SPOTKANIE Z PIEŚNIą MARYjNą
Maj jest w kościele miesiącem szczególnie poświęconym uwielbie-

niu i czci Matki Bożej. Słynne „majówki” - nabożeństwa odprawiane 
wieczorami w kościołach, przy krzyżach, kapliczkach i przydrożnych 
figurach, na stałe wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną 
częścią jest Litania Loretańska.

Chcąc pielęgnować ten dawny zwyczaj postanowiliśmy zachęcić 
wszystkich do wspólnej maryjnej modlitwy organizując już po raz 
drugi „Spotkanie z Pieśnią Maryjną”, które w tym roku odbyło się 
w Szastarce Wsi.

 W spotkaniu oraz wspólnej modlitwie udział wzięli: ks. proboszcz 
Andrzej Arbaczewski, ks. proboszcz Krzysztof Piskorski, Wójt Gminy 
Szastarka Artur Jaskowski, przewodniczący Rady Gminy Szastarka 
Mariusz Jakubaszek, radny Józef Kania oraz licznie zgromadzeni 
mieszkańcy naszej gminy.

Spotkanie z Pieśnią Maryjną swoimi występami uświetnili wspa-
niali artyści działający przy Gminnym Centrum Kultury w Polichnie 
oraz zespoły z powiatu kraśnickiego i janowskiego.

 Współorganizatorem Spotkania z Pieśnią Maryjną było Starostwo 
Powiatowe w Kraśniku.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę i do-
bre słowo.

WYCIECZKA DO RODZINNEGO 
PARKU ROZRYWKI W ZATORZE – 
ENERGYLANDII

 
19 czerwca 2018 r. odbyła się wycieczka do Rodzinnego Parku 

Rozrywki w Zatorze – Energylandii. W wycieczce wzięło udział blisko 
40 uczniów z kl. VII oraz I i II gimnazjum.

Wycieczka została zorganizowana prze Gminne Centrum Kultury 
w Polichnie dla młodzieży, która czynnie bierze udział w wydarze-
niach organizowanych przez GCK.

Podczas naszej wycieczki mieliśmy okazję oglądać pierwszy 
mecz naszej reprezentacji na Mistrzostwach Świata w Rosji w Strefie 
Kibica stworzonej na terenie parku.

Każdy z uczestników wycieczki znalazł coś dla siebie. Młodzież 
mogła wyszaleć się na specjalnie dla nich przystosowanych atrak-
cjach. Największą atrakcją cieszyły się: roller-coastery, auta, kolejki, 
łódki, huśtawki i zjeżdżalnie wodne oraz kino 7D.

Uczestnicy szalonej zabawy chętnie korzystali z bardziej eks-
tremalnych atrakcji, gdzie znajdują się najszybsze i największe 
urządzenia. W Energylandii nie brakowało również miejsc w których 
można było odpocząć oraz zaspokoić głód i pragnienie.

Składamy serdeczne podziękowania dla mieszkańców Polichny, 
którzy przyczynili się do zorganizowania wyjazdu. Dziękujemy 
również paniom: dyrektor PSP w Polichnie Marcie Plichta, Agnieszce 
Dziadosz oraz Bożenie Kowalik za opiekę i wyrozumiałość podczas 
naszego wyjazdu.

SUKCES ZESPOŁU ŚPIEWACZO-
ObRZĘDOWEGO „bLINOWIANKI” 
Z BLINOWA

Panie z Blino-
wa zajęły I miejsce 
w kategorii Zespoły 
Śpiewacze podczas 
52. Ogólnopolskie-
go Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludo-
wych w Kazimierzu 
Dolnym, który od-
był się w dniach 21-
24.06.2018 r.

W tym roku widzowie TVP1 a także Telewizji Lublin mieli możliwość 
poznać przebieg Festiwalu w bezpośrednich relacjach telewizyjnych. 
Nasz zespół z Blinowa miał przyjemność wystąpić na obu antenach 
TVP. Panie z zespołu oczarowały prowadzącą Annę Popek swoją 
oryginalnością i poczuciem humoru. 52. Ogólnopolski Festiwal Kapel 
i Śpiewaków Ludowych to kultowa impreza, która pozwala ludziom 
wędrować w czasie i kulturze. W Kazimierzu zrodziło się wiele kon-
cepcji ożywiania, rekonstruowania, wspierania folkloru muzycznego 
w Polsce. Obecna formuła Festiwalu to cztery dni, w czasie których 
odbywa się seminarium folklorystyczne, a na kazimierskim rynku 
trwają targi sztuki ludowej i całodniowe przesłuchania konkursowe. 
Dodatkowe wystawy plastyczne, koncerty i spektakle muzyki ludowej 
i folkowej szczelnie wypełniają każdą chwilę festiwalu. 

Opracowanie: pracownicy GCK
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZASTARCE

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIążKI DLA DZIECI

RAjD ROWEROWY „ObjAZDOWY bIbLIOTEKARZ”

 W dniu 10.06.2018 r. ( niedziela ) odbył się 
II Rajd Rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” 
w Szastarce. Jest to wydarzenie ogólnopol-
skie, w którym biorą udział bibliotekarze, 
czytelnicy, miłośnicy książek i rowerów. Prze-
jeżdżając przez miejscowości należące do 
naszej gminy, akcja ma na celu przyjemne 

 W dniach 11 – 13 kwietnia 2018 r. w na-
szych bibliotekach odbyły się spotkania 
z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla 
Dzieci. Pierwsze obchody tego święta miały 
miejsce w 1967 r. Od tego czasu, co roku wy-
bierane jest jedno państwo, które pełni rolę 
gospodarza tego wydarzenia. W tym roku 
gospodarzem jest Łotwa, a hasło akcji brzmi 
,,W książce małe jest wielkie”. Tegoroczne 
spotkania miały służyć zapoznaniu się z twór-
czością jednych z największych bajkopisarzy 
wszech czasów – braci Grimm. W naszych 
bibliotekach wydarzenie to odbyło się po raz 
drugi i liczymy, że na dobre zagości w ka-
lendarium naszych wydarzeń kulturalnych.

Nasze spotkania zaczęliśmy od przedsta-
wienia naszym młodym czytelnikom krótkiej 
biografii Jacoba i Wilhelma Grimm. Następ-

nie przeszliśmy do przeczyta-
nia bajek ich autorstwa. Dzieci 
chętnie czytały wybrane baj-
ki i szło im to bardzo dobrze. 
Potem dzieci brały udział 
w quizie o twórczości braci. 
Ku naszemu zaskoczeniu, 
poradziły sobie znakomicie. 
Na koniec zebrani uczestnicy 
mieli do wykonania zadanie 
polegające na dopisaniu wła-
snego zakończenie danej bajki, 
bądź narysowaniu motywu 
kojarzącego się z wylosowa-
nym utworem. Dzieci poradziły sobie z tym 
zadaniem wyśmienicie. Powstały piękne 
rysunki i zaskakujące zakończenia.

Bardzo dziękujemy naszym młodym czy-
telnikom, że tak licznie przybyli na nasze 
zajęcia. Mamy nadzieję, że ten czas spędzony 
w bibliotekach upłynął im mile i owocnie, 
a za rok będzie nas jeszcze więcej.

i aktywne spędzenie czasu, wśród ludzi, 
z którymi można dzielić podobne pasję, 
a także podziwiać piękno naszej „Małej Oj-
czyzny” w myśl przysłowia „cudze chwalicie, 
swego nie znacie”.

Rajd rozpoczął się o godzinie 15:00 wy-
jazdem spod Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Szastarce. Pierwszy postój miał miejsce 
przy bibliotece w Polichnie. Tutaj razem 
z instruktorką fitness Panią Joanną Szawar-
ską, mieliśmy możliwość odbyć rozgrzewkę 
pt.”Gimnastyka z książkami”. Dzięki ćwicze-
niom fizycznym, mogliśmy przygotować 
się do dalszej drogi. Następnie uczestnicy 
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Urodziłem i wychowałem się w Szastarce. 
Połowa mojej rodziny stąd pochodzi, część 
nadal zamieszkuje, więc często bywam tu 
w odwiedzinach. Wspominając „dawne 
czasy” z różnymi członkami rodziny, bądź 
znajomymi zostałem zachęcony do opisania 
niektórych wydarzeń mających miejsce na 
terenie mojej rodzinnej wsi Szastarka.

Przeglądając lokalną prasę „Nowiny 
Szastarskie” zauważyłem, ze oprócz lokal-
nych spraw związanych z całokształtem 
działalności różnego rodzaju podmiotów 
działających na terenie gminy Szastarka, są 
w nich zawarte także wątki historyczne. Dla 
młodego pokolenia tu zamieszkałego fakt 
ten pozwala uzupełniać wiedzę dotyczącą 
lokalnych wydarzeń, które miały miejsce 
w przeszłości, a dla starszego pokolenia, 
chociażby ich przypomnienie.

Dlatego też, chcąc uchronić przed zapo-
mnieniem niektóre fakty (minęło od tamtego 
czasu ponad 55 lat) chciałbym przedstawić 
ciekawy wątek działalności-zaangażowania 
ówczesnej młodzieży z lat 1962-1965.

Ja osobiście jako młody 16-letni chłopak 
pasjonowałem się fotografią, zwłaszcza przy-

Działalność młodzieży lat 60-tych z Szastarki i okolic  (cz. I)

Szastarska młodzież lat 60-tych. Stoją od lewej: Janusz Lis, Stanisława Nygard z d.Kaczkowska, 
Bronisław Wieleba ze Słodkowa, Bogumiła Wilk z d.Puk, Marian Kaczkowski, Teresa Reszka 
z d.Kurczak, Ryszard Biegaj

WSPOMNIENIA MIESZKAŃCÓW GMINY SZASTARKA

rody (sam wywoły-
wałem zdjęcia), grą 
na akordeonie, a naj-
bardziej strzelec-
twem. Bardzo dużo 
czytałem wydaw-
nictw historycznych 
i specjalistycznych 
co miało znaczą-
cy wpływ na moje 
dalsze zaintereso-
wania i realizowaną 
do aktualnego czasu 
profesję. Z uwagi , 
że w tamtych latach 
jedyną rozrywką dla 
młodzieży, zwłaszcza 
wiejskiej było z regu-
ły uczestnictwo w za-
bawach tanecznych 
organizowanych przez miejscową OSP lub 
spotkania na tzw.”Piórniach”, postanowiłem 
niejako poszerzyć formę rozrywki i zain-
teresowań swych rówieśników i nie tylko. 
Wiedząc, że większość kolegów interesowała 
się militariami, miałem wówczas może jako 

jedyny wiatrówkę więc z grupą znajomych 
zbieraliśmy się żeby sobie postrzelać. Zapro-
ponowałem więc im zorganizowanie tzw. 
oddziału samoobrony, oczywiście zgodnie 
z istniejącymi wówczas przepisami prawa. 
Skontaktowałem się z Ligą Przyjaciół Żołnie-

NAJAKTYWNIEJSI  
CZYTELNICY:
w kategorii – dorośli:
•	 Gumińska Maria ( Blinów ) – 66
•	 Duda Renata ( Szastarka ) – 58
•	 Kowal Ewa ( Polichna ) – 57
•	 Dziuba Henryka ( Polichna ) – 48
•	 Breś Teresa ( Blinów ) – 45 
•	 Serwatka Anna ( Polichna ) - 45
•	 Hawryluk Wiesława ( Szastarka ) – 43
•	 Hawryluk Jerzy ( Szastarka ) – 42
•	 Dziuba Witold ( Polichna ) – 42
•	 Mularczyk Marianna ( Blinów ) – 42

najczęściej wypożyczane pozycje:

1. Komisarz – Paulina Świst
2. Serce ze szkła – Emma Scott
3. Tajemnica zamku – Krystyna Mirek
4. Cena szczęścia – Krystyna Mirek
5. Prawdziwa miłość – Krystyna Mirek
6. I że ci nie odpuszczę – Joanna Szarańska
7. Kocha, lubi, szpieguje – Joanna Sza-

rańska
8. Magiczny wieczór – Agnieszka Kraw-

czyk
9. Prokurator – Paulina Świst
10. Spełnienia marzeń! – Katarzyna Mi-

chalak

rajdu wyruszyli w stronę Starych Moczydeł, 
gdzie panie z Koła Gospodyń Wiejskich ze 
Starych Moczydeł świetnie zorganizowały 
nam postój i poczęstunek. Przy ognisku, 
podczas wspólnego pieczenia kiełbasek 
nie zabrakło śmiechu, rozmów i wymienia-
nia wrażeń z trasy. Po zaspokojeniu głodu 
i pragnienia, uczestnicy rajdu wzięli udział 
w grze podróżniczej „Wyprawa z Martyną 
Wojciechowską”. Trzy grupy walczyły zacię-
cie o każdy punkt. Na koniec postoju Wójt 
Gminy Szastarka Pan Artur Jaskowski wręczył 
puchary dla Najmłodszego i Najstarszego 
Uczestnika Rajdu. Kolejny odcinek rajdu był 
dla nas nagrodą - trasa w cieniu i cały czas 
z górki. Na ostatnim postoju  przy bibliotece 
w Blinowie wszyscy chętnie wzięli udział 
w konkursie „Kalambury z literatury”. Polegał 
on na odgadnięciu tytułu znanych książek 
oraz podaniu ich autora. Po zakończeniu 
konkursu najwytrwalsza grupa ruszyła w dal-
szą drogę, aby zakończyć rajd w Szastarce. 
Każdy uczestnik rajdu dostał pamiątkowy 
zestaw „Odjazdowego Bibliotekarza” oraz 
słodką przekąskę od Pana Wójta Artura Ja-
skowskiego.

Drodzy „odjazdowi rowerzyści”, dziękuje-
my za Waszą obecność i atmosferę jaką stwo-
rzyliście. Cieszymy się, że wspólnie mogliśmy 
spędzić to niedzielne popołudnie. Szczegól-

ne podziękowania i wyrazy uznania nale-
żą się paniom z Koła Gospodyń Wiejskich 
ze Starych Moczydeł. Dzięki ich pracy, 
pomocy i zaangażowaniu,  na postoju 
z poczęstunkiem czuliśmy się jak na 
pikniku u dobrych znajomych. A ciasta 
i pączki przez nich zrobione: palce lizać!   
Szczególne podziękowania dla Pani Soł-
tys - Anny Janik. Uśmiechy na twarzach 
uczestników oraz prośby o organizację 
rajdu „Odjazdowy Bibliotekarz” za rok, 
były dowodem na to, że impreza okazała 
się świetnym pomysłem.

Serdeczne podziękowania pragnie-
my również złożyć na ręce Pani Anny 
Koguc – dyrektor Banku Spółdzielczego 
Ziemi Kraśnickiej oddziału w Szastar-
ce, za wsparcie zarówno duchowe jak 
i materialne.

Bardzo dziękujemy również Panu 
Tomkowi Możdżeniowi za uwiecznie-
nie naszego rajdu na fotografiach oraz 
strażakom z OSP Blinów za pomoc tech-
niczną.

                                                                                                                                
Ewa Żaba

 Monika Kaczkowska-Nizińska
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rzy, późniejszą Ligą Obrony Kraju w Kraśniku, 
gdzie uzyskałem wytyczne do realizacji tego 
przedsięwzięcia. Koledzy wiadomość tą przy-
jęli z radością i aprobatą. Z własnych pienię-
dzy zebraliśmy niezbędną kwotę na uszycie 
mundurów i już poniekąd zorganizowana 
formacja, której przewodziłem jako prezes, 
rozpoczęliśmy swą działalność. Zaczęła się 
ona od wybudowania strzelnicy w wąwozie 
leśnym, położonym pomiędzy linią kolejową 
Szastarka-Rozwadów, a zachodnią częścią 
Szastarki Wsi (wcześniej strzelaliśmy przy 
asyście instruktora LOK w wąwozie pomiędzy 
Szastarką a Słodkowem). Z mojej inicjatywy 
odbyły się powiatowe ćwiczenia strzeleckie 
tzw.zgrywające na terenie od Szastarki do 
Kaczeńca. Jakaż to była frajda dla naszych 
chłopaków, którzy strzelali co prawda ślepą 
amunicją lecz z prawdziwej bojowej broni 
i rzucali imitujące granaty, głośne wojskowe 
petardy. Mieliśmy już na wyposażeniu własną 
broń, którą pobrałem z LOK-u w Kraśniku po 
skończeniu budowy strzelnicy. Broń prze-
trzymywałem we własnym domu, jak mnie 
pamięć nie myli to mieliśmy: 4 szt. Karabinów 
Mosin, 1 szt. PM Szpagina (tzw.pepesza) i 6-8 
szt. Kbks. Byliśmy grupą dobrze zorganizo-
waną, wszyscy byli już członkami LOK-u, 
w tym również ok.9-10 naszych koleżanek, 
należeli do niej m.in.:
1. Mieczysław Tokarski, b. oficer WP
2. Ryszard Biegaj
3. Bronisław Boczek
4. Feliks Cielma
5. Jan Dziuba
6. Janusz Lis
7. Adam Mazurek
8. Jan Mazurek
9. Tadeusz Mazurek
10. Jan Puk
11. Halina Krawczyk z d.Sobótek
12. Tadeusz Sobótek
13. Jan Szewc
14. Irena Tabaczyk

Przechodząc pewnego razu obok opusz-
czonego, zdewastowanego drewnianego 
budynku byłej szkoły (gdzie mniej więcej 
obecnie stoi budynek OSP Szastarka Wieś), 
wszedłem do niego i pomyślałem, że nasza 
tak liczna już organizacja mogłaby mieć tutaj 
fajne miejsce na zebrania czy okolicznościo-
we spotkania, gdyż do tej pory nie mieliśmy 
takiego lokalu. Budynek ten wymagał gene-
ralnego remontu ale nas to nie wystraszyło. 
Szkoda, że nie zachowały się zdjęcia ze stanu 
technicznego tego budynku jako dokument 
czego dokonaliśmy. Był to remont kapitalny, 
każdy przynosił co mógł: szyby, deski, płyty, 
farby także meble. Co trzeba było dokupić, 
kupowaliśmy i w efekcie powstał ładny lokal. 
Pomyśleliśmy, że szkoda by było żeby nie 
był w pełni wykorzystywany, wobec czego 
założyliśmy w nim klubokawiarnię. Mogliśmy 
spotykać się teraz nie tylko my sami, lecz 
także pozostała młodzież nie tylko z Sza-
starki ale i z okolicznych miejscowości. Moż-
na było teraz podyskutować, wypić kawę, 

pograć w szachy czy 
warcaby. Właśnie tam 
powstał pomysł zało-
żenia Koła Związku 
Młodzieży Wiejskiej. 
Chcąc urozmaicić 
naszą teraz wspólną 
działalność, do której 
włączyła się również 
moja siostra Stani-
sława Kaczkowska, 
założyliśmy teatrzyk 
w którym początko-
wo dawane występy 
były w remizie stra-
żackiej w Szastarce 
Wsi o różnej, raczej 
miernej kulturowo 
treści – skecze, ko-
mediowe spektakle 
itp. lecz mimo to 
miejscowi miesz-
kańcy byli zadowo-
leni. W późniejszym 
okresie gdy już od-
szedłem do wojska, 
moja siostra wraz 
z Jadwigą Kosidło 
z d.Szabat, Henryką 
Łoska z d. Rząd i przy 
pomocy bardziej do-
świadczonego Bole-
sława Szabata, dalej 
realizowali tę dzia-
łalność na już nieco 
wyższym poziomie.

Ja odchodząc do 
wojska przekazałem 
w obecności instruk-
tora LOK z Kraśnika 
broń Ryszardowi Bie-
gajowi, lecz niedłu-
go (z powodu m.in. 
słabszej działalności 
naszego oddziału) 
musiał ją zdać do ma-
gazynu LOK w Kra-
śniku i praktycznie 
nasza organizacja 
przestała istnieć.

Marian Kaczkowski

Przerwa w pracy przy budowie strzelnicy, na zdj. od lewej: Marian Kaczkowski z akordeonem , 
Bronisław Boczek z Kaczeńca z karabinem Mosin , Janek  Dziuba, pochylony Tadeusz Sobótek, 1963 r.

Lato 1964 r., zdjęcie zrobione po strzelaniu na naszej strzelnicy. Stoją od lewej: Marian Kacz-
kowski, Halina Krawczyk z d.Sobótek, Jan Dziuba, leży na ziemi z karabinem Irena Tabaczyk

Pasja życia: strzelectwo, na zdj. M.Kaczkowski  w wojsku 1966 r.

Marian Kaczkowski - ur. 1946r. w Szastarce - społecznik, pasjonat strzelectwa i propagator tej 
dziedziny sportu w swojej społeczności, członek zarządu Związku Strzelectwa Sportowego, 
współorganizator Okręgowego Związku Strzelectwa Sportowego w Siedlcach, założyciel Klubu 
Strzelectwa Sportowego w Garwolinie, instruktor ds. sportów obronnych, sędzia strzelecki 
pierwszego stopnia, opiekun w szkole średniej sekcji strzeleckiej, a także żołnierz zawodowy, 
myśliwy i łowczy koła myśliwskiego, Komendant Straży Miejskiej w Garwolinie, właściciel 
Agencji Ochrony i założyciel prywatnej strzelnicy. (przyp.red.)

Ps. W przygotowaniu II część artykułu m.in. o działalności teatrzyku i Związku Młodzieży 
Wiejskiej na terenie Szastarki. Osoby, które chciałyby się podzielić posiadaną wiedzą lub 
fotografiami na w/w temat prosimy o kontakt z redakcją lub z Gminną Biblioteką Publiczną 
w Szastarce, tel.15 873 40 30
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Święto Rodziny

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZASTARCE

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY
 
Dnia 14 maja świętowaliśmy Dzień Patrona. Po Mszy Św. - w ra-

mach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepod-
ległości - na placu szkolnym został zasadzony przez uczniów oraz 
zaproszonych gości Dąb Niepodległości.  

 Następnie odbył się uroczysty apel pod hasłem „Cały w Bogu” - 
poświęcony patronowi naszej szkoły, Kard. S. Wyszyńskiemu. Montaż 
słowno-muzyczny zaprezentowali uczniowie klas IV-VI i II gimn. pod 
opieką pań: Anny Sali, Julii Łazariewej i Wiolety Wójcik. Po apelu 
dyrektor szkoły, pan Piotr Krzysztoń i Wójt Gminy Szastarka, pan 
Artur Jaskowski wręczyli uczniom nagrody za konkurs „Złote myśli 
Kardynała Wyszyńskiego”. Następnie uczniowie gimnazjum pod 
kier. pana Mariana Mroza przygotowali prelekcję nt. Konstytucji 
3 Maja. Uroczystość zakończyła się wspólnym obiadem. 

 

DZIEŃ MAMY I TATY
 
Dnia 25 maja dzieci z przedszkola i klas I-III świętowały Dzień 

Mamy i Taty. Słowem i piosenką wyraziły miłość i wdzięczność za 
matczyną dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie 
i wybacza, oraz za mądrość i ojcowski autorytet. Kiedy uczniowie 
prezentowali swoje liczne zdolności, na twarzach rodziców widać 
było wzruszenie i dumę ze swoich pociech. Po programie artystycz-
nym dzieci wręczyły swoim rodzicom własnoręcznie wykonane 
upominki i zaprosiły na słodki poczęstunek. Te wzruszające chwile 
na długo pozostaną w pamięci wszystkich obecnych.

 

VIII FESTYN RODZINNY 
Dnia 10 czerwca odbył się VIII Festyn Rodzinny. Ta uroczystość 

jest okazją do świętowania dla uczniów i ich rodzin, dla pracowni-
ków szkoły i wszystkich, którzy chcą ciekawie spędzić niedzielne 
popołudnie. 

Oto atrakcje naszego festynu: występy wokalno-taneczne 
uczniów, konkursy, zabawa w kulach i na zjeżdżalni, malowanie 

twarzy, prezentacja motocykli i wozów wojskowych, pokazy stra-
żackie i kąpiel w pianie, przejazd dorożką, musztra wojskowa, wy-
stępy ułanów oraz parafialnej orkiestry dętej, mecz dorośli kontra 
uczniowie i oczywiście smaczny darmowy poczęstunek. 

Gorąco dziękujemy przybyłym gościom i sponsorom! 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

22 czerwca 2018 r. zakończyliśmy rok szkolny. Po mszy św. 
wszyscy zebrali się w holu szkoły, gdzie Pan Artur Jaskowski - Wójt 
Gminy Szastarka oraz Dyrektor Piotr Krzysztoń wręczyli nagrody 
i stypendia najzdolniejszym uczniom, złożyli gratulacje dzieciom 
i ich rodzicom oraz życzyli wspaniałych wakacji. Następnie - już 
w sali gimnastycznej - klasa III gimn. (której wychowawcą była 
pani Barbara Zuń) zatańczyła pięknego poloneza. Na koniec nasi 
uczniowie udali się wraz z wychowawcami do klas, gdzie odebrali 
świadectwa szkolne.

 

WYCIECZKI 
Nasi uczniowie wyjechali na następujące wycieczki:

•	 do CKiP w Kraśniku na baśń muzyczną „W tajemniczej krainie 
krasnali - 23.04.2018 r.;

•	 do Lublina do Muzeum na Majdanku i do Atrium Felicity na film 
„Tam, gdzie mieszka Bóg” - 16.05.2018 r.;

•	 do Lublina do KUL-u w ramach projektu „Razem odkryjmy świat 
programowania” - 22.05.2018 r.;

•	 do Osady Leśnej „Doboszówka” (Kalenne) - 29.05.2018 r.;
•	 na warsztaty garncarskie do Łążka Garncarskiego oraz Parku 

K r e a t y w n e -
go w Janowie 
Lubelskim - 
4.06.2018 r.

•	 do Bałtowa - 
do Bałtowskie-
go Kompleksu 
Turystycznego 
- 5.06.2018 r.;

•	 do Rodzinnego 
parku rozrywki 
„Energylandia” 
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w Zatorze - klasa III gimn. i uczniowie, którzy zwyciężyli w gmin-
nym konkursie „Zbiórka makulatury” (20. i 21.06.2018 r.)

•	 do Włoch (przez Czechy i Austrię) - młodzież z ZS w Szastarce 
i parafii w Wygnanowicach (23.-30.06.2018 r.)

 Najpierw odwiedziliśmy Kalwarię Zebrzydowską, a następnie 
wstąpiliśmy do Wiednia. We Włoszech zobaczyliśmy wspaniałe 
Dolomity, zwiedziliśmy Wenecję i Padwę, kąpaliśmy się w wodach 
Adriatyku. Nocowaliśmy w Brnie, a potem przez kilka nocy w Bassa-
no del Grappa, gdzie sami przygotowywaliśmy smaczne śniadania 
i obiadokolacje. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Salzburg, udaliśmy 
się na nocleg w okolicach Czeskich Budziejowic do miejscowości 
Veseli nad Lužnicki i na obiad do Łagiewnik. 

Pogoda wspaniała, cudowne atrakcje, humor i wielkie zaangażo-
wanie uczestników wycieczki - czego chcieć więcej? Może kolejnej 
wyprawy już wkrótce…

NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA ROKU
 
„Kurier Lubelski” przeprowadził plebiscyt na najlepsze przedszkola, 

grupy przedszkolne i nauczycielki w naszym województwie. Może-
my pochwalić się wielkim sukcesem! Najwięcej głosów w powiecie 
kraśnickim zdobyła nasza koleżanka - pani Janina Białek - i otrzymała 
tytuł Nauczyciela przedszkola roku. Warto również dodać, że przez 
długi czas prowadziliśmy w rankingu na najlepsze przedszkole 
w powiecie kraśnickim. Gratulujemy!

Fot. Janina Białek - Nauczyciel przedszkola roku - 5. z prawej.

 SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW 
Przedstawiamy najważniejsze sukcesy naszych uczniów:

•	 Stypendyści Wójta Gminy Szastarka:
•	  Gminny konkurs 
„Zbiórka makulatury”:
I m. - klasa III gimn. - 
2891,58 kg; Artur Wiel-
gus - 1914,58 kg; Sandra 
Zawrotniak - 1626,17 kg
•	 Ogólnopolski kon-
kurs przedmiotowy Edi 
„Panda”:

- II m. (laureat z chemii): Julia Boś, 
- V m. (laureat z matematyki): Arkadiusz Solarz, 
- VI m. (wyróżn. z j. angielskiego): Wiktoria Szabat, 
- VII m. (wyróżn. z j. polskiego): Julia Boś,
- IX m. (wyróżn. z przyrody): Kuba Polski.

•	 Mały Konkurs Recytatorski w Dzierzkowicach (eliminacje powia-
towe) - wyróżnienie: Maria Wilk;

•	 XV Gminny Konkurs Ortograficzny w Hucie Józefów 
- I miejsce: Bartosz Szabat, Zuzanna Widomska; 

•	 Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 
Pożarom” (eliminacje powiatowe) 
- I miejsce Arkadiusz Solarz;

•	 I Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Moja Polska” 
- III miejsce: Arkadiusz Solarz;

•	  V Konkurs Twórczości Literackiej „Pisać każdy może…” w Kra-
śniku - I miejsce: Wiktoria Szabat;

•	 XI Powiatowy Konkurs Recytatorski „Myśląc Ojczyzna” w Kraśniku 
- III miejsce: Julia Igras;

•	 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Przebudzeni do życia” 
w Terpentynie (eliminacje powiatowe) 
- wyróżnienie: Julia Igras;

•	 Powiatowy Konkurs Recytatorski „Strofy dla Ojczyzny” w Za-
krzówku:  
- I miejsce: Julia Igras, II miejsce: Ewa Kowalczyk, III miejsce: 

Martyna Andrzejczak;

•	 Konkurs ortograficzny „Szkolny Mistrz Ortografii”:
- I m. Julia Boś, II m. Wiktoria Szado, wyróżnienia - Wiktoria Szabat, 

Wiktoria Skowrońska;
•	 Szkolny konkurs ortograficzny „Ach, ta ortografia!”:

I m. Karolina Ziętek, Iwona Kolasa, Maria Wilk.
życzymy dalszych sukcesów!
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KONKURS Z jĘZYKA ANGIELSKIEGO 
„POKAż jĘZYK”

23 kwietnia 2018 r. uczennice kl. III naszego gimnazjum: Izabela 
Wiśniewska, Anna Galek oraz Julia Pietura brały udział w drugiej 
edycji konkursu z języka angielskiego dla szkół gimnazjalnych 
„Pokaż Język” - organizowanego przez Zespół Szkół nr 3 w Kraśniku.

Nasza gimnazjalistka Izabela Wiśniewska zajęła I miejsce w konkursie.
 

KONKURS WIEDZY PREWENCYJNEJ 
„jESTEM bEZPIECZNY”

Celem kon-
kursu „JESTEM 
BEZPIECZNY” or-
ganizowanego 
przez Komendę 
Powiatową Policji 
w Kraśniku jest 
upowszechnienie 
wiedzy o zagro-
żeniach, z jakimi 
mogą spotkać się 
młodzi ludzie oraz 
zapoznanie z sys-

temem działania służb i instytucji niosących pomoc w sytuacjach 
niebezpiecznych dla życia i zdrowia.

Od początku roku szkolnego uczniowie poznawali zagadnienia 
objęte tematyką konkursu. Eliminacje szkolne wyłoniły sześciu 
najlepszych uczestników. Okazali się nimi: Natalia Lewandowska, 
Krystian Świś, Łucja Kosikowska, Oliwia Samborska, Paweł Brzyski 
i Aleksandra Pietras.

 

AKCJA SADZENIA DRZEW
27 kwietnia uczniowie naszych szkół wzięli udział w akcji sadzenia 

drzew pod hasłem „1000 drzew na minutę”. Akcja miała miejsce 
w Leśnictwie Mosty i została zorganizowana przez Wójta Gminy pana 
Artura Jaskowskiego przy współpracy z Nadleśnictwem Kraśnik. 
Wspólnymi siłami udało 
się posadzić około 1500 
dębów na powierzchni 
20 arów. Po pracy był 
czas na odpoczynek 
przy ognisku.

 

ObChODY ŚWIĘTA KONSTYTUCjI 3 MAjA 
10.05.2018 r. odbyła się uroczysta akademia z okazji 227. Rocznicy 

Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie ze szkoły podstawowej oraz 
gimnazjum przygotowali bogaty program artystyczny, który przybliżył 
uczniom sytuację polityczną Polski na przełomie lat 80. i 90. XVIII w.

Częścią uroczystości było posadzenie Dębu Niepodległości 
z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. 
W związku z tym na uroczystość przybył także przedstawiciel 
Lasów Państwowych Pan Michał Kosikowski, który odczytał list od 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

 

MAŁY KONKURS RECYTATORSKI
9 maja w Gmin-

nym Centrum Kultury 
w Polichnie odbyły się 
gminne eliminacje 37. 
Małego Konkursu Recy-
tatorskiego. Do udziału 
w konkursie zgłosiło się 
16 uczestników z tere-
nu gminy. Naszą szkołę 
reprezentowali: Oliwia 
Łukasik i Bartosz Bu-
tryn, recytując wiersz 
„Kwoka”, oraz Szymon 
Dobrzyński i Natalia Lewandowska, deklamując wiersz „Kurcze 
blade”. Do etapu powiatowego zakwalifikowała się Oliwia Łukasik, 
uczennica kl. II. 

Etap powiatowy konkursu miał miejsce 15 maja w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Dzierzkowicach i wzięło w nim udział 30 uczniów 
z terenu powiatu kraśnickiego. Naszą szkołę reprezentowała wspo-
mniana już Oliwia, występując z wierszem J. Brzechwy „Kwoka”.

POWIATOWE ELIMINACJE DO 
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU 
bEZPIECZEŃSTWA O RUChU DROGOWYM

10 maja w Kraśni-
ku Fabrycznym od-
były się eliminacje 
powiatowe do Ogól-
nopolskiego Turnieju 
Bezpieczeństwa w Ru-
chu Drogowym. Nad 
przebiegiem poszcze-
gólnych dyscyplin czu-
wali policjanci z KPP 
w Kraśniku.
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W eliminacjach udział wzięli nasi uczniowie, zarówno ze szkoły 
podstawowej (Paweł Brzyski, Weronika Jaszyna, Samanta Machulak, 
Kacper Dudka), jak i gimnazjum (Jakub Zarawski, Natalia Mróz, Filip 
Wcisło). Drużyna ze szkoły podstawowej zajęła 5 miejsce - na 10 
drużyn, a gimnazjaliści 7 miejsce.

Dużym sukcesem okazał się udział w turnieju dla Kacpra Dudki, 
który indywidualnie uzyskał najwięcej punktów i zdobył nagrodę 
główną - rower i kask.

DZIEŃ PAPIESKI
17 maja społeczność naszych 

szkół obchodziła Dzień Papie-
ski, który rozpoczął się mszą św. 
odprawioną przez ks. Krzysztofa 
Piskorskiego w tutejszym koście-
le. Następnie w szkole odbyła się 
uroczysta akademia poświęcona 
papieżowi św. Janowi Pawłowi II.

Uroczystość ubogaciły prezen-
tacje multimedialne. Pierwsza 
z nich przybliżyła i przypomniała 
nam kolejne etapy życia Karola 
Wojtyły, a później papieża Jana 

Pawła II. Kolejne dwie to prezentacje, które zwyciężyły w szkolnym 
konkursie i zostały przygotowane oraz zaprezentowane przez uczen-
nice: Samantę Machulak i Aleksandrę Pietras. Zgodnie z tradycją, 
„słodkim” zakończeniem uroczystości były papieskie kremówki.

CZAS SZKOLNYCH WYCIECZEK
W dniach 23 

- 25 maja 2018 r. 
uczniowie szko-
ły podstawowej 
i  g imnazjum 
wzięl i  udział 
w wycieczce Bia-
łowieża - Augu-
stów. Ciekawym 
punktem wy-
jazdu było min.: 
zwiedzanie Mu-
zeum Przyrodni-
czo - Leśnego 
oraz Rezerwatu 
Pokazowego Żubrów, wizyta we wsi Kruszyniany – gdzie wspól-
nie żyją katolicy, prawosławni i muzułmanie, wizyta w meczecie, 
zwiedzanie Białej Synagogi, rejs statkiem do Studziennicznej, gdzie 
uczniowie zwiedzali Sanktuarium Matki Boskiej.

 21 czerwca dwunastu uczniów z naszej szkoły pojechało na 
wycieczkę do Energylandii w Zatorze. Wyjazd był nagrodą za udział 
w konkursie „Zbieramy makulaturę”. Pobyt w Parku Rozrywki okazał 
się bardzo atrakcyjny i dostarczył naszym wycieczkowiczom wielu 
niezapomnianych wrażeń.

FESTYN RODZINNY „MŁODOŚć 
bEZ UZALEżNIEŃ”

26 maja na placu przy Gminnym Centrum Kultury w Polichnie 
odbył się Festyn Rodzinny pod hasłem: „Młodość bez uzależnień”, nad 
którym uroczysty patronat objął Ks. Proboszcz Krzysztof Piskorski.

Organizatorami festynu byli Wójt Gminy Szastarka Pan Artur 
Jaskowski, Gminne Centrum Kultury oraz Szkoła Podstawowa i Gim-
nazjum w Polichnie. Nasi uczniowie zaprezentowali się w bogatej 
części artystycznej. Niewątpliwie duże emocje wzbudził mecz piłki 

nożnej kawalerowie kontra żonaci mężczyźni. Zwycięski puchar 
powędrował tym razem do drużyny żonatych. Dzięki obecność 
strażaków OSP Polichna, mogliśmy podziwiać w ich wykonaniu 
pokaz gaśniczy oraz ratownictwa medycznego. Kto poczuł głód, 
mógł degustować przygotowane przysmaki.

POWIATOWY PRZEGLąD PIOSENKI 
RELIGIJNEJ, PATRIOTYCZNEJ 
I HARCERSKIEJ

12 czerwca w Stróży odbył się 
XI Powiatowy Przegląd Piosenki 
Religijnej, Patriotycznej i Harcer-
skiej. Nasze szkoły reprezento-
wali: uczennice klasy II - Milena 
Kaczmarek, Marysia Kraska, Oli-
wia Łukasik, Dominika Garbacz, 
Julka Szczuka i Ola Wojtalaś oraz 
uczniowie gimnazjum - Anna Ga-
lek, Iza Wiśniewska i Michał Galek.

Mimo dużej konkurencji nasi soliści odnieśli sukces. Dziewczynki 
ze szkoły podstawowej wyśpiewały i wytańczyły II miejsce w ka-
tegorii zespół. Gimnazjaliści Ania i Michał Galek zdobyli I miejsce 
w kategorii zespół, a Iza Wiśniewska otrzymała wyróżnienie.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
22 czerwca nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszyst-

kich uczniów. Wtedy oficjalnie zakończył się kolejny rok szkolny. 
Dla niektórych był on trudny, dla innych pełen wyzwań, sukcesów 
oraz nowych doświadczeń. Po raz ostatni w tym roku szkolnym 
dyrekcja, nauczyciele i uczniowie spotykali się w pełnym składzie, 
aby uroczyście zakończyć miniony rok oraz nagrodzić tych uczniów, 
którzy przez dziesięć miesięcy ciężkiej pracy zasłużyli na wyróżnienie.

Zakończenie roku szkolnego było również okazją do wręczenia 
przez Wójta Gminy Pana Artura Jaskowskiego stypendiów nauko-
wych i sportowych dla wyróżniających się uczniów.

Szczególne chwile przeżywała Pani Dyrektor Jadwiga Spryszak, 
dla której było to ostatnie zakończenie roku szkolnego. Pani Dyrektor 
zakończyła z nami współpracę i udała się na zasłużony odpoczynek. 

Dziękujemy za wszystkie lata pracy z Panią, za Pani pracowitość, 
wytrwałość, cierpliwość, wkład w funkcjonowanie naszej szkoły 
i zaangażowanie. Każdego dnia będziemy miło Panią wspominać.

 
Opracowanie: Grono Pedagogiczne
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O KAPTURKOWYM CZERWONKU… 
CZYLI jAK ZAChOWAć 
bEZPIECZEŃSTWO W SIECI

O takim tytule kl. II gimn. zrealizowała edukacyjny projekt gim-
nazjalny pod opieką wychowawczyni pani A. Kochaniec-Mularskiej. 
Scenariuszem i reżyserką zajęła się Aleksandra Wereska, która też 
była narratorem. W roli Czerwonego Kapturka wystąpiła Aleksandra 
Samol, rola babci przypadła Agacie Lodowskiej, mamą Kapturka 
była Agata Ozga, a w rolę wilka wcielił się Mariusz Krawczyk. Przed-
stawienie to efekt pracy zespołowej, dekoracja, stroje oraz oprawa 
muzyczna i multimedialna stanowiły całość. Bajka zawierała morał, 
aby nie ufać obcym w Internecie. Gimnazjaliści przypomnieli główne 
zasady korzystania z Internetu oraz Netykietę.

W roku szk. 2017/18 do naszej biblioteki zostały zakupione 
książki na kwotę 8100 złotych. Liczba zakupionych książek: 415, 
w tym lektur: 360. Woluminy te wzbogaciły nasz księgozbiór, 
z którego mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele i wszyscy 
pracownicy szkoły. Zakupy książek były konsultowane z uczniami, 
nauczycielami i rodzicami.

Dnia 21 marca 2018 r. zostało zorganizowane wspólne czyta-
nie. W wydarzeniu udział wzięli: Wójt Gminy Szastarka pan Artur 
Jaskowski, Sekretarz Gminy pani Jadwiga Wielgus, dyr. szkoły 
pani Marzena Suchora, st. sierż. pan Piotr Dudek, nadkom. pani 
Dorota Węcławska - Baran oraz rodzice: panie Monika Mróz i Marta 
Pastucha. Wszyscy zachęcili dzieci i młodzież do czytania książek. 
Uroczystość uświetnili uczniowie klas I, II, III, VII poprzez recytację 
wierszy „Książka - mój przyjaciel prawdziwy”.

„WIEDZĘ MOŻEMY ZDOBYWAĆ OD INNYCH, 
ALE MĄDROŚCI MUSIMY NAUCZYĆ SIĘ SAMI”

Adam Mickiewicz

Uczniowie klasy V przedstawili inscenizację mitu pt: „Demeter 
i Kora”. W wykonaniu uczniów usłyszeliśmy interpretacje piosenek 
„Kolorowa Książka”, „Wiosna - ach, to ty!”. Występujący otrzymali 
gromkie brawa za piękny apel ze wspaniałą oprawą plastyczną 
i muzyczną, a także za stroje, których wykonaniem zajęli się rodzice. 
Apel przygotowały panie bibliotekarki: Henryka Wielgus i Agnieszka 
Kochaniec – Mularska oraz pani Joanna Niezgoda.

PRZEDSTAWIENIE „KTO MA OLEj 
W GŁOWIE?”

Pierwszoklasiści pod opieką wychowawczyni pani Barbary 
Winiarczyk przygotowali i przedstawili teatrzyk pt. ”Kto ma olej 
w głowie?” promujący ekologiczne zachowania wśród najmłodszych. 
Do obejrzenia zostali zaproszeni wszyscy uczniowie klas II i III oraz 
dwa oddziały przedszkolne. Młodzi artyści zachęcali publiczność 
do dbania o nasze lasy, łąki, powietrze oraz wodę. W ich wykonaniu 
usłyszeliśmy piosenki o tematyce ekologicznej. Przedstawienie 
zakończyło się stwierdzeniem „Myśląc o ziemi, pomyśl o sobie, bo 
ty też żyjesz na ziemskim globie”. Nawyki związane z wprowadze-
niem i przestrzeganiem zasad ekologicznych należy utrwalać od 
najmłodszych lat. Tylko wtedy nasza planeta - Ziemia będzie miała 
odpowiedzialnych mieszkańców.

APEL Z OKAZJI DNIA ZIEMI
Obchody Dnia Ziemi na stałe wpisały się w kalendarz uroczystości 

szkolnych. W tym roku kl. IV pod kierunkiem pani Urszuli Reszko 
zaprezentowała inscenizację pt. „Aby Ziemia była piękna”.

Uczniowie, wcielając się w dziennikarzy, chcieli przeprowadzić 
wywiad z Matką Ziemią, ale ta niespodziewanie zachorowała 
i trafiła do szpitala. Tam okazało się, że jej stan jest poważny. Na złą 
kondycję Ziemi wpłynęły: zanieczyszczone powietrze, olbrzymie 
ilości śmieci, zatrucie wody, efekt cieplarniany, tzw. dziura ozonowa 
(zmniejszenie się warstwy ozonu w atmosferze). Lekarze po naradzie 
oznajmili, że znaleźli receptę, jak uzdrowić Ziemię, aby znów była 
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piękna i zdrowa. Swoje rady przekazali zebranym, głos zabrały też 
zwierzęta i owady, które poinformowały, jak należy dbać o to, aby 
Ziemia była piękna, zdrowa i zasobna.

W trakcie inscenizacji można było usłyszeć wybrane utwory klasyki 
światowej, takie jak: „Poemat” Fibicha, „Marzenie” Szumana, „Taniec 
łabędzi” Czajkowskiego. Występ uświetniły piosenki o tematyce 
ekologicznej w wykonaniu klasy IV.

WITAj MAjOWA jUTRZENKO...
Uroczystość związana z rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

rozpoczęła się na placu przed szkołą, gdzie zebrali się nauczyciele, 
uczniowie, pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców. 
Na miejscu gościliśmy także Wójta Gminy Szastarka pana Artura 
Jaskowskiego, ks. Wojciecha Palucha, pana Michała Kosikowskiego 
z Nadleśnictwa Kraśnik. Pani dyrektor Marzena Suchora serdecznie 
powitała zgromadzonych gości i poinformowała, że nasza szkoła 
włączyła się do akcji sadzenia Dębu Niepodległości.

Pan Michał Kosikowski odczytał list Dyrektora Regionalnej Dy-
rekcji Lasów Państwowych w Lublinie, w którym zaznaczył, że akcja 

została zainicjowana przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 
i stanowi cenną propozycję o wymiarze zarówno patriotycznym, jak 
i przyrodniczym. Później przystąpiono do posadzenia dębu. Będzie 
on stanowił pamiątkę nie tylko bohaterskiej przeszłości polskiego 
narodu, ale także symbol wspólnych działań łączących pokolenia. 

Potem wszyscy zebrani przenieśli się do gmachu szkoły, gdzie 
odbyła się uroczysta akademia związana z majowym świętem. 
Przedstawienie przygotowała pani Joanna Niezgoda z uczniami 
kl. VI, VII i II gimnazjum. Zaaranżowanie studia telewizyjnego TVN 
24 w XVIII wieku - połączone z prezentacją multimedialną - stano-
wiło niezwykle ciekawe widowisko dla oglądających. Uroczystość 
uświetniły melodie, piosenki i pieśni patriotyczne. Na zakończenie 
pan Artur Jaskowski zaproponował uczczenie minutą ciszy tych, 
którzy walczyli o niepodległość Polski. 

  
Opracowała: Agnieszka Kochaniec-Mularska

ZESPÓŁ SZKÓŁ W hUCIE jÓZEFÓW

ObChODY ŚWIĘTA KONSTYTUCjI 3 MAjA
Dnia 9 maja 2018 w ZS w Hucie Józefów odbyła się uroczysta 

akademia z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
W tym roku program artystyczny przygotowali uczniowie kl. II gimn. 
pod kierunkiem – pani Beaty Kasicy. Uczniowie kl. II udowodnili 
swoim występem, że bardzo dobrze znają historię Polski i potrafią 
wytłumaczyć swoim młodszym koleżankom i kolegom, czym 
była Ustawa Rządowa z dnia 3 maja 1791 r. Po części artystycznej 
zabrała głos pani Anna Skóra – Dyrektor ZS w Hucie Józefów, która 
odczytała list od Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka. 
Pan Zdzisław Borek – leśniczy Nadleśnictwa „Mosty” odczytał list 
od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, zaś Artur Jaskowski 
- Wójt Gminy Szastarka - wygłosił okolicznościowe przemówienie, 
a także wyraził swoje uznanie dla uczniów za zaprezentowanie 
bogatego programu artystycznego. Po przemowach cała społecz-
ność szkolna włączyła się w akcję sadzenia Dębu Niepodległości, 
prowadzonej na terenie województwa lubelskiego z okazji setnej 
rocznicy odzyskania niepodległości. 

WYCIECZKA DO LUBLINA
W ramach projektu „Razem odkryjmy świat programowania ‚’ 

i Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współ-
finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
uczniowie klas I i II naszej szkoły wyjechali na wycieczkę do Lublina, 
której celem były zajęcia wyjazdowe realizowane w KUL-u Jana 

Pawła II oraz w IQ Studio Centrum Nauki i Zabawy. Uczestnicy mieli 
okazję zwiedzić uczelnię, która w tym roku obchodzi 100 - lecie 
powstania oraz poznać miejsce, w którym przez 25 lat pracował 
i wykładał etykę JAN PAWEŁ II. Uczniowie zobaczyli liczne pamiątki 
związane z naszym wielkim świętym. Ponadto uczestnicy zapoznali 
się z najnowszymi trendami w technologii w SCNiZ. Mieli możliwość 
powalczyć w robotycznym turnieju strzeleckim oraz zobaczyć pokazy 
sterowania dronem, a także nim pokierować. Dzieci zobaczyły też 
robota interaktywnego BB-8 w tajnej misji. Niestety - ze względu 
na brzydką pogodę - czasu wolnego nie mogliśmy przeznaczyć na 
zwiedzanie Starego Miasta i nowej fontanny na Placu Litewskim. 
W tej sytuacji wycieczkowicze udali się do sali zabaw i na posiłek 
w Mc Donald’ s.

WYCIECZKA DO USTRZYK DOLNYCH
W dniu 22 maja br. proboszcz parafii z Huty Józefów ks. Eugeniusz 

Ziajko oraz proboszcz z parafii Brzozowka ks. Jan Gaik zorganizowali 
pielgrzymkę dla uczniów klasy III i ich rodziców. W programie wyjaz-
du było zwiedzanie Sanktuarium Matki Bożej Bieszczadzkiej, gdzie 
odprawiona została msza św. w intencji wszystkich pielgrzymów. 
Następnym miejscem zwiedzania był Klasztor Sióstr Michalitek 
w Miejscu Piastowym oraz muzeum misyjne. Kolejną atrakcją było 
Sanktuarium św. Michała Archanioła i muzeum Błogosławionego 
ks. Bronisława Markiewicza. Pełni wrażeń i wewnętrznych przeżyć 
szczęśliwie wszyscy wrócili do domów.



NOWINY SZASTARSKIE

20

ZESPÓŁ SZKÓŁ W hUCIE jÓZEFÓW

PRZEDSTAWIENIE „WIOSENNA ŁąKA”
Dnia 24 kwietnia 2018 r. dzieciaki z przedszkola przygotowały 

wiosenne przedstawienie dla kolegów z klas I-III. Były wiersze 
i piosenki. Dzieci zagrały swoje role przepięknie, a stroje i dekoracja 
sprawiły, że wszyscy poczuli ciepły powiew wiosny.

WARSZTATY PIERWSZEJ POMOCY 
PRZEDMEDYCZNEJ

W dniu 15 maja br. w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty 
z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nad przebie-
giem zajęć czuwał ratownik medyczny - pani Monika. Podczas 
warsztatów dzieci uczyły się, jak postępować w razie wypadku, 
jak zabezpieczyć miejsce, sprawdzić stan poszkodowanego, we-
zwać profesjonalną pomoc. Ćwiczyły układanie poszkodowanego 
w pozycji bezpiecznej oraz resuscytację na fantomach. Utrwalały 
numery alarmowe, jak również kolejność podejmowania działań 
podczas udzielania pomocy. 

WIZYTA W GOSPODARSTWIE 
Dnia 24 maja br. dzieci z przedszkola wybrały się na wycieczkę 

do pobliskiego gospodarstwa rolnego państwa Sieków. Przedszko-
laki zwiedzały gospodarstwo, dowiedziały się ciekawych rzeczy 
o hodowli zwierząt, uprawie roli, jak również widziały hodowlę 
gęsi oraz maszyny rolnicze. Ponadto gospodarze przygotowali dla 
nas wiele atrakcji oraz poczęstunek. Dzieci bardzo zmęczone, ale 
zadowolone wróciły do przedszkola. 

Chcieliśmy jeszcze raz serdecznie podziękować państwu Siekom 
za miłe ugoszczenie nas i oprowadzenie po swoim gospodarstwie. 

DZIEŃ MAMY
Dnia 25 maja br. w naszej szkole odbyło się spotkanie z okazji Dnia 

Mamy. Uroczystość, zgodnie ze szkolnym ceremoniałem, rozpoczęła 
się od zabrania głosu przez panią Dyrektor, która powitała przybyłych 
gości. Z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem dzieci śpiewały 
piosenki, recytowały wiersze, dziękowały za miłość, trud wychowania, 
troskę i cierpliwość. Po części artystycznej - zakończonej gromkimi 
brawami - przedszkolaki oraz uczniowie klas I – III wręczyli Mamom 
kwiaty i zaprosili na słodki poczęstunek przygotowany przez wy-
chowawców. Uroczystość przebiegła w ciepłej i miłej atmosferze 
- i pozostanie na długo w pamięci dzieci oraz ich Rodziców.

FESTYN RODZINNY 
„żYjEMY bEZPIECZNIE”

W dniu 3 czerwca br. w naszej szkole odbył się festyn rodzinny, 
którego głównym celem było spędzanie wspólnie z rodziną czasu 
wolnego w bezpieczny sposób. Imprezę plenerową rozpoczęła pani 
Dyrektor, która serdecznie powitała zebranych oraz przedstawiła 
atrakcje przygotowane dla uczestników festynu. Na początku swoje 
umiejętności wokalno – taneczne zaprezentowali uczniowie z kl. 
I, III, VI i III gimn. Zwieńczeniem części artystycznej była sztuka 
przygotowana przez uczniów kl. IV – VI pt. „Pani Twardowska”. 
Dużym zainteresowaniem cieszyły się pokazy musztry wojskowej 
zaprezentowane przez Grupę Rekonstrukcyjno – Historyczną 
im. Pułk. Tadeusza Zieleniewskiego. Koleją atrakcją było stoisko 
z eksponatami z czasów II wojny światowej. Wszyscy chętni mogli 
skorzystać z przejażdżki bryczką oraz samochodami wojskowymi. 
Następnie przed zgromadzonymi zaprezentowała się Ochotnicza 
Straż Pożarna z Blinowa (wraz z Komendantem Gminnym p. M. 
Brzeziną), która zaaranżowała akcję ratowniczą podczas wypadku 
samochodowego. Strażacy w profesjonalny sposób udzielili pierwszej 
pomocy poszkodowanemu kierowcy uwięzionemu w samochodzie. 
Podczas festynu można było również oznakować swój rower. Akcję 
tę przeprowadził st. sierż. z KPP w Kraśniku p. Piotr Dudek. Dodatko-
wymi atrakcjami festynu były dmuchane zjeżdżalnie, quady i zabawy 
z animatorami oraz stoisko z rękodziełem artystycznym. Dużym 
zainteresowaniem cieszyło się stoisko „Słodkiej Manufaktury”, gdzie 
dzieci własnoręcznie „kręciły” kolorowe lizaki. Chętni mogli skorzy-
stać z „Fotobudki”, gdzie wykonać mogli sobie pamiątkowe zdjęcie. 
Dla wszystkich uczestników festynu przygotowano smaczny bigos, 
ognisko z pieczoną kiełbasą oraz ciasto. Punktem kulminacyjnym 
był Bieg Pokoleń, w którym udział wzięli chętni uczniowie i rodzice. 
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe medale. Na zakończenie pani 
Dyrektor złożyła podziękowania wszystkim, którzy w jakikolwiek 
sposób przyczynili się do organizacji i wsparcia imprezy.

SPORT W SZKOLE

MISTRZOSTWA POWIATU DZIEWCZąT I ChŁOPCÓW 
ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCh W CZWÓRbOjU 
LEKKOATLETYCZNYM

W dniu 10.05.2018 r. odbyły się zawody sportowe dzieci ze szkół podstawowych w czwór-
boju lekkoatletycznym. Turniej składał się z czterech dyscyplin, tj. skoku w dal, rzutu piłeczką 
palantową, biegu na 60 m i 600 m (dziewczęta) oraz 1000 m (chłopcy). Zawody zakończyły 
się zdobyciem III miejsca przez dziewczęta ze Szkoły Podstawowej z Polichny. Uczennice 
otrzymały puchar oraz stypendia sportowe. To kolejny sukces sportowy dzieci ze Szkoły 
Podstawowej z Polichny. Gratulacje dla zawodników i trenera Piotra Lewandowskiego.  

Opracował Piotr Lewandowski
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PUbLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOjCIEChOWIE

DZIEŃ MAMY I TATY 
 
Jak co roku z wiel-

ką radością witaliśmy 
w progach naszej szkoły 
Kochane Mamy. W tym 
roku Mamom towa-
rzyszyli też Tatusiowie. 
Rodzice przybyli z oka-
zji Dnia Matki i Ojca, 
aby wysłuchać swoich 
pociech. Po wesołych 
piosenkach i wierszach 
na wszystkich czekał słodki poczęstunek.

 

DZIEŃ SPORTU
 
W tym roku Dzień Dziecka w naszej szkole przebiegał „na spor-

towo”. 5 czerwca 2018 r. nauczyciele przygotowali szereg konku-
rencji, w których współzawodniczyć mogli uczniowie z całej szkoły. 
Uczniowie bardzo chętnie brali udział w różnych konkurencjach 
sportowych. Szkolny Dzień Sportu był doskonałą zabawą połączoną 
ze sportową rywalizacją. Po podliczeniu wyników wyłoniono najlep-
szych zawodników, którym wręczono drobne upominki, a wszyscy 
uczestnicy otrzymali słodkie nagrody pocieszenia.

 BEZPIECZNE WAKACJE 
6 czerwca 2018 r. 

w naszej szkole od-
było się spotkanie 
z Policjantem. Głów-
nym celem przybycia 
Pana Policjanta była 
pogadanka na temat 
bezpiecznych waka-
cji i poruszania się po 
drogach. Dzieci chęt-
nie słuchały rad, brały 
udział w rozmowie. 

 

WYCIECZKA DO ENERGYLANDII 
Dnia 21 czerwca 2018 r. pięcioro uczniów naszej szkoły wyjechało 

do największego w Polsce Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia, 
który znajduje się w miejscowości Zator. Opiekunem została pani 
Agnieszka Kochan. Wycieczka była nagrodą dla uczniów, którym uda-
ło się zebrać największą ilość makulatury w naszej szkole. Wycieczka 

rozpoczęła się zbiórką dzieci przed szkołą w Polichnie o godzinie 
5:30. Stamtąd wyruszyliśmy w stronę Krakowa. Na miejscu byliśmy 
o godz. 10:00. Mieliśmy więc sześć godzin na zabawę i zwiedzanie 
parku. O godzinie 16:00 opuściliśmy Energylandię i udaliśmy się 
do autokaru. Do domu wróciliśmy o godz. 22:00. Dla uczniów wy-
cieczka ta okazała się przygodą, którą na pewno zapamiętają na 
długo. Wrażenia po pobycie w Energylandii były niezapomniane.

 

ZAKOŃCZENIE ROKU 
Zakończenia roku szkolnego 2017/2018 tradycyjnie rozpoczęło 

się uroczystą mszą św. w kaplicy w Wojciechowie o godz. 11.00. 
Dalszy ciąg uroczystości przebiegał w naszej szkole. Pani dyrektor 
w szczególny sposób podziękowała rodzicom, uczniom, nauczycie-
lom i pracownikom szkoły za współpracę w roku szk. 2017/2018. Po 
części oficjalnej nastąpiła część artystyczna zaprezentowana przez 
uczniów. Następnie pani dyrektor wspólnie z wychowawcami klas 
wręczyła nagrody i dyplomy dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą 
średnią i otrzymali świadectwo z paskiem. Pozostali uczniowie 
otrzymali świadectwa od swych wychowawców. Wszystkim uczniom 
życzymy udanych wakacji i zasłużonego wypoczynku.

 Opracowanie: Grono Pedagogiczne PSP w Wojciechowie
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Z żYCIA PARAFII - SZASTARKA
W ubiegłym roku kościół parafialny 

w Szastarce wzbogacił się o organy pisz-
czałkowe. Początkowo nie mieliśmy takiego 
zamiaru ze względu na zaplanowane już 
w parafii inwestycje. Podczas letniego wy-
poczynku Parafialnej Orkiestry Dętej z Sza-
starki w Tolkmicku nad Zalewem Wiślanym 
w lipcu 2016 r. trwały prace remontowe 
znajdujących sie tam zabytkowych organów, 
które prowadził znany organmistrz pan An-
drzej Kowalewski z pobliskiego Braniewa. 
Nasze rozmowy zeszły na tematy związane 
z organami i wówczas wyraziłem pragnienie, 
by podobne organy, oczywiście mniejsze, 
zainstalować w kościele parafialnym w Sza-
starce. Pan Andrzej zobowiązał się poszukać 
ich dla naszej parafii. 

Nie myślałem, że tak szybko zrealizują się 
nasze marzenia. W marcu 2017 roku otrzyma-
łem telefon od pana Andrzeja z informacją, 
że organy dla naszego kościoła znajdują 
się w parafii św. Jadwigi w Białogardzie na 
Pomorzu. Zanim te organy dotarły do naszej 
parafii, przebyły długą drogę. Parafia w Bia-
łogardzie otrzymała je jako dar od parafii ka-
tolickiej w Hurth koło Kolonii w Niemczech. 
22 listopada 2003 roku przywędrowały do 

parafii św. Jadwigi w Białogardzie i służyły 
do roku 2017. 

Gdy tylko informacja o organach dotarła 
do nas, zrobiłem spotkanie Rady Parafialnej, 
na której to radni jednogłośnie podjęli decy-
zję o sprowadzeniu ich do naszej świątyni. 
30 kwietnia 2017 r. organy do Szastarki, 
oczywiście w częściach, przywieźli panowie 
Mirosław i Przemysław Kowalik. Od samego 
początku było duże zainteresowanie tym 
instrumentem, bo do samego rozładunku 
przyszło około 30 osób. 

W lipcu pan Andrzej Kowalewski przystą-
pił do montażu organów na chórze kościoła. 
Organy są podwieszane i nie zajmują dużo 
miejsca. Spokojnie mieszczą się chórzyści 
i orkiestra dęta. Parafianie bardzo chętnie 
wspierali również finansowo tę inicjatywę, 
gdyż wiadomo, że organy piszczałkowe 
oprócz tego, że wzbogacają muzycznie, to 
również podnoszą wartość i rangę kościoła. 

Tak opisuje organy organmistrz pan An-
drzej Kowalewski z Braniewa z woj. warmiń-
sko-mazurskiego:

„Wiek około 40 lat. Świetny instrument wy-
konany na elementach produkcji niemieckiej 
w doskonałej kondycji. Wszystkie elementy 
składowe wytworzone specjalnie dla budow-
nictwa organowego. Drewno w bardzo do-
brym stanie, brak działalności jakichkolwiek 
szkodników drewna. Materiał piszczałkowy 
najwyższej jakości. Swoistym „rodzynkiem” 
jest głos językowy Trąba 8’ niespotykany 
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Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce informuje...
 ...że w okresie od 01.03.2018 r. do 30.06.2018 r.

…urodziło się 14 dzieci
…związek małżeński

zawarło 21 par …zmarło 19 osób

w Szastarce. Planuję już kolejne wspaniałe 
koncerty. Nowy instrument służy teraz w pa-
rafii na chwałę Bożą, a brzmienie organów 
pomaga wiernym w skupieniu się na mo-
dlitwie oraz unosi serce pełne wdzięczności 
do Pana Boga. 

Ks.kan.Andrzej Arbaczewski
- proboszcz Parafii Szastarka

w tej wielkości instrumentach. Dodatkowym 
elementem wzbogacającym możliwości or-
ganów jest podział głosów Bordun 8’ oraz 
Trompete 8’ na Bass i Diskant. Każdy z tych 
głosów włączany jest dwoma oddzielnymi 
niezależnymi włącznikami, co stwarza wyko-
nawcy dodatkowe możliwości urozmaicenia 
kolorystyki brzmienia.

Swoistym zbiegiem okoliczności – co uznać 
należy za niemalże nadprzyrodzoną interwen-
cję - jest kompaktowa budowa, która idealnie 
wpasowuje się w istniejące już przecież wnętrze 
świątyni w Szastarce. Instrument tak pasuje 
do kształtu chóru, jego wymiarów, nawet 
rozstawu filarów, jakby miał być budowany 
właśnie dla tego kościoła.”

W dniu 20 sierpnia 2017 r. w kościele 
pw. Świętego Maksymiliana Marii Kolbego 
w Szastarce nastąpiło uroczyste poświęcenie 
nowych organów piszczałkowych. Z tej okazji 
odbył się koncert organowy w wykona-
niu Margaryty Nagaievej, organistki parafii 
pw. Św. Wojciecha na Podwalu w Lublinie. 
Pani Margaryta pochodzi z Ukrainy, jest ab-
solwentką Konserwatorium Muzycznego 
w Łucku w klasie fortepianu i organów. Swoje 

koncerty grała m. in. w Niemczech, Polsce 
i Ukrainie. W koncercie wzięli również udział: 
Agnieszka Koszałka – flet poprzeczny, Albert 
Bryczek – tenor oraz 
kapelmistrz parafialnej 
orkiestry dętej Wojciech 
Durak – trąbka. Dzięki 
duetom organy - trąbka 
czy organy połączone 
ze śpiewem, koncert 
był bardzo różnorodny 
i zaskakujący dla słu-
chacza. Artyści zabrali 
odbiorców w „muzyczną 
podróż” od czasów baro-
ku do muzyki współcze-
snej. Wykonane utwory 
Jana Sebastiana Bacha 
czy Franza Schuberta to 
klasa sama w sobie, które wspaniale pokazu-
ją potęgę brzmienia nowego instrumentu. 
Artyści zostali nagrodzeni wielkimi brawami 
oraz owacjami na stojąco, a słuchacze byli 
bardzo wzruszeni.  

Ten koncert to dopiero początek przy-
gody muzycznej w kościele parafialnym 

Ks.kan.Andrzej Arbaczewski



KONKURS EKOLOGICZNY ROZSTRZYGNIĘTY!!!
w czerwcu 2018 roku rozstrzygnięto konkurs ekologiczny polegający na zbiórce makulatury. 
Jesteśmy mile zaskoczeni zaangażowaniem uczniów. w ciągu trwania zbiórki zebraliśmy 38,61 ton makulatury. 

Bezkonkurencyjny okazał się Zespół Szkół w Szastarce. Placówka zebrała ponad 16 ton makulatury. 
Nagrodą dla zwycięzców był wyjazd do „ENERGYLANDII” – rodzinnego parku rozrywki w Zatorze. Komisja konkursowa, ze względu na bardzo 
duże zaangażowanie, postanowiła przyznać nagrody w sumie dla 80 uczniów z terenu Gminy Szastarka.
Zwycięzcami konkursu zostali:
Wśród klas:
•	 Klasa III gimnazjum w Podstawowej Szkole Publicznej w Blinowie (uczniowie zebrali 3 650 kg makulatury- w przeliczeniu na jednego 

ucznia 304,16 kg);
•	 Klasa III gimnazjum z Zespołu Szkół w Szastarce (uczniowie zebrali 2 890 kg makulatury – w przeliczeniu na jednego ucznia 225,67 kg).

Wśród uczniów, którzy zebrali najwięcej makulatury:
•	 Artur Wielgus  – kl. III gimnazjum, Zespół Szkół w Szastarce – 1914 kg;
•	 Sandra Zawrotniak  – kl. VI, Zespół Szkół w Szastarce – 1626 kg;
•	 Oliwier Łopian   – kl. O, Podstawowa Szkoła Publiczna  w Blinowie– 1210 kg;
•	 Aleksandra Mróz  – kl. VII, Podstawowa Szkoła Publiczna w Blinowie– 834 kg;
•	 Krzysztof Pudło   – kl. VII, Zespół Szkół w Szastarce – 764 kg;
•	 Julia Gil    – kl. I, Zespół Szkół w Szastarce - 742 kg;
•	 Martyna Jachura  – kl. V, Zespół Szkół w Szastarce – 717 kg;
•	 Wiktoria Lewandowska  – kl. VI, Zespół Szkół w Szastarce – 716 kg.

Nagrodzone dzieci były zachwycone wyjazdem. Bardzo chętnie korzystały z dostępnych atrakcji parku takich jak: „Energuś”, „RMF Dragon 
RollerCoaster”, „MAYAN”, „Formuła RollerCoaster” czy „SpeedWaterCoaster”. Dla dzieci dostępne było również kino 7D, Wioska Wikingów 
oraz całe mnóstwo innych atrakcji. 
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim dzieciom i ich rodzicom, którzy tak chętnie zaangażowali się w zbiórkę. 
Opinia uczestników po wyjeździe była jedna: WARTO BYŁO ZBIERAĆ MAKULATURĘ!
Gratulujemy zwycięzcom. Zachęcamy do dalszego zbierania makulatury. We wrześniu rusza kolejna edycja konkursu, w której 
organizatorzy przewidują również ciekawe nagrody dla uczestników.


