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Redakcja kwartalnika „Nowiny Szastarskie” zaprasza chętne osoby do współpracy przy redagowaniu kwartalnika.
Jednocześnie informuje, że materiały do numeru kolejnego przyjmowane będą do 23.09.2019 r.
Wszystkie teksty i zdjęcia prosimy dostarczać w wersji elektronicznej.
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INSTALACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE SZASTARKA
Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski zaprasza mieszkańców
Gminy Szastarka do złożenia deklaracji udziału w projekcie z zakresu
dofinansowania instalacji OZE produkujących zarówno energię elektryczną, jak i ciepło z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.
Projekty będą współfinansowane ze środków pochodzących
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wysokość dofinansowania wyniesie od 45% do 55% kosztów
kwalifikowalnych (kosztów netto).
Realizacja zakładanych inwestycji jest uzależniona od uzyskania
dofinansowania udzielanego w ramach konkursu ogłoszonego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 2014–2020, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Zainteresowani mogą składać deklaracje wraz z ankietami na
montaż poszczególnych instalacji w następującym zakresie:

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, właściciele
domów mieszkalnych jednorodzinnych, zameldowane na terenie
Gminy Szastarka.

Szczegółowych informacji dotyczących naboru wniosków uzyskać
można w Urzędzie Gminy Szastarka w pokoju nr 29 lub telefonicznie
pod nr tel.: 15 87-14-130 wew. 210.

▶▶ MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
▶▶ MONTAŻ INSTALACJI KOTŁÓW NA BIOMASĘ
▶▶ MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH
Nabór wniosków prowadzony jest przez Gminę Szastarka w celu
przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zakupu
i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych,
kotłów na biomasę z zakresu odnawialnych źródeł energii.
Wnioski zbierane będą do 26 lipca 2019 r.

Okładka: Letni krajobraz naszej gminy
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samorząd
WÓJ GMINY SZASTARKA Z ABSOLUTORIUM I WOTUM ZAUFANIA
W ostatniej nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził instytucję raportu o stanie gminy. Ma
ona stanowić podsumowanie pracy wójta
w poprzednim roku kalendarzowym. Jest to
pierwszy tak obszerny dokument obejmujący analizę wielu dziedzin funkcjonowania
samorządu gminy Szastarka.
Podczas IX sesji Rady Gminy, która odbyła
się 28 czerwca br., Wójt Gminy Szastarka
otrzymał wotum zaufania. Głosowanie
poprzedziło omówienie Raportu o stanie
Gminy Szastarka za rok 2018 oraz debata
nad dokumentem.
W debacie nad raportem wzięli udział
radni Krzysztof Skrzypek i Bernard Król.
Kolejnym punktem w porządku obrad
było głosowanie nad absolutorium. Poprzedzono je rozpatrzeniem sprawozdania i oceny z wykonania budżetu gminy Szastarka
za rok 2018. Budżetowe sprawozdanie pozytywnie zaopiniowała komisja rewizyjna
Rady Gminy Szastarka, a jej przewodniczący

Bernard Król złożył wniosek o udzielenie
absolutorium wójtowi gminy Szastarka Arturowi Jaskowskiemu.
Ze sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie wynika, że prognozowane dochody ogółem w wysokości
27 081 429,93 zł zrealizowano w kwocie
24 528 836,14 zł, co stanowi 90,57%. planu,
z tego: dochody własne planowane były na
kwotę 4 053 081,59 zł, natomiast wykonanie
wyniosło 4 207 135,83 zł co stanowi 103,65%
planu; planowane wydatki ogółem w wysokości 28 197 823,94 zł zrealizowano w kwocie
25 039 728,22 zł, co stanowi 88,80%. planu,
z tego wydatki bieżące zaplanowano na
kwotę 22 287 119,63 zł, co stanowiło 96,32%
ogółu planu wydatków.
Zadłużenie gminy na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu pożyczek, kredytów
i emisji papierów wartościowych to kwota
6 175 650,18 zł z czego zobowiązania wynikające z emisji obligacji to kwota 3 390 000 zł, co
stanowi 54,89 % ogólnego zadłużenia gminy.

inwestycje
POPRAWA NAWIERZCHNI
DROGI GRUNTOWEJ
W SZASTARCE
Informujemy iż zgodnie ze wcześniejszymi zapewnieniami zakończono prace polegające na poprawie nawierzchni gminnej
drogi gruntowej w Szastarce prowadzącej
wzdłuż torów kolejowych do gruntów rolnych oraz do kompleksu leśnego „Jurnica”.
Działania naprawcze zostały przeprowadzone na całym odcinku drogi. Jej poprzedni
stan z uwagi na rozmiękanie drogi w okresie
wiosennym oraz jesiennym przysparzał użytkownikom wiele trudności w dojeździe do
pól uprawnych oraz w transporcie płodów
rolnych.Z uwagi na planowaną modernizację
linii kolejowej doraźny remont niniejszej
drogi był uzależniony od zakończenia prowadzonych prac.
Zakres wykonanych robót obejmował
nawiezienie podbudowy z mieszaniny tłucznia kamiennego wraz z jego wyrównaniem
i mechanicznym zagęszczeniem.Wykonane
prace z pewnością poprawią komfort jak
i bezpieczeństwo użytkowników niniejszej
drogi co jest niezwykle istotne w okresie
zbliżających się żniw oraz zwiększenia intensywności prac polowych.
Karol Biały

3

Wymagalne zobowiązania nie wystąpiły.
Przy formułowaniu pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za
2018 rok Skład Orzekający RIO kierował się
podstawowym kryterium jakim jest przestrzeganie prawa przy wykonywaniu budżetu gminy. Skład Orzekający po analizie
dokumentów pozytywnie ocenił wykonanie
budżetu za 2018 rok i nie zgłosił uwag do
sposobu sporządzenia sprawozdań.
- Pragnę podziękować Radzie Gminy
Szastarka, kierownictwu oraz wszystkim
pracownikom Urzędu Gminy Szastarka za
kolejny rok dobrej współpracy. Absolutorium udzielane jest wójtowi gminy, ale jest
to praca zespołowa dla dobra całej naszej
gminy i za to raz jeszcze dziękuję. - mówi
Artur Jaskowski wójt gminy.
Artur Jaskowski pełni funkcję wójta już
drugą kadencję. Udzielone przez radnych
wójtowi absolutorium z tytułu wykonania
budżetu jest 5. z kolei.
Opracowanie Małgorzata Giżka
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WYMIANA OŚWIETLENIA
ULICZNEGO
W SZASTARCE
W kwietniu br. w Szastarce oraz Brzozówce-Kolonii wzdłuż drogi powiatowej
relacji Zakrzówek – Polichna rozpoczęto
pierwszy etap wymiany starego oświetlenia ulicznego na oświetlenie LED-owe.
Lampy LED-owe stanowią znakomitą alternatywę wobec tradycyjnego ulicznego
oświetlenia. Ich zastosowanie wpisuje się
w program ochrony środowiska.
Nowe oświetlenie to także oszczędności dla gminy, bo nowoczesne żarówki
pobierają zdecydowanie mniej energii co
oznacza mniejsze wydatki ponoszone na
oświetlenie ulic. W kolejnych latach planowana jest sukcesywna wymiana tradycyjnych lamp w pozostałych miejscowościach
Gminy Szastarka.

BUDOWA DROGI KRAJOWEJ S19 NA TERENIE GMINY SZASTARKA NABIERA TĘPA
Na chwilę obecną na terenie naszej gminy
trwają wyburzania zabudowań oraz wycinka
lasów na trasie zaplanowanego przebiegu
drogi ekspresowej S19.
Wojewoda lubelski wydał decyzję zezwalającą na budowę pierwszego z sześciu
odcinków trasy S19 pomiędzy Lublinem
i granicą z woj. podkarpackim. Otrzymana
decyzja dot. fragmentu od końca obwodnicy
Kraśnika do początku obwodnicy Janowa
Lubelskiego.
Trasa drogi S19 Kraśnik – Janów Lubelski
w większej części przebiegać będzie nowym
śladem, przecinając po drodze istniejący
układ komunikacyjny. Z uwagi na parametry
techniczne projektowanej drogi, odpowia-

dające klasie S (ekspresowej), jej dostępność
do terenów przyległych będzie ograniczona.
W ciągu trasy powstaną dwa węzły komunikacyjne jeden o nazwie Szastarka na terenie
miejscowości Podlesie i Modliborzyce.
Na łamach kwartalnika będziemy na bieżąco podawać aktualne informacje dotyczące budowy grogi ekspresowej S19
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KOLEJNE DWA WĄWOZY LESSOWE W GMINIE
SZASTARKA ZOSTANĄ UTWARDZONE
Dobiegają końca prace związane z zabezpieczaniem wąwozów lessowych, z których na co dzień korzystają mieszkańcy
gminy Szastarka. W tym roku utwardzone
betonowymi płytami zostaną wybrane
odcinki w Polichnie Czwartej (Lisiaki) i Blinowie Drugim (Wielka Góra).
Wąwóz lessowy jest głęboką doliną
o wąskim, zwykle suchym dnie i stromych
zboczach, pozbawioną stale płynącego
potoku, powstałą wskutek silnej erozji
podłoża zbudowanego z miękkich skał,
szczególnie lessu.
W gminie Szastarka wąwozy lessowe
występują dość powszechnie i pełnią funkcję nie tylko szlaków turystycznych, spacerowych, przyrodniczych ale znaczna część
z nich biegnie w śladach dróg gminnych,
z których korzystają m.in. rolnicy dojeżdżający do swoich pól i działek leśnych.
Poprzez zabezpieczenia dna płytami betonowymi i odwodnienie, zabezpieczamy
wąwozy i chronimy je przed osuwaniem
się błota oraz powstawaniem nierówności po intensywnych opadach deszczu.
W przeciwnym razie wąwozy pogłębiałyby się i zwężały, uniemożliwiając tym
samym przejazd. Należy dodać, że tego
typu działanie nie mogłyby dojść do realizacji, bez wsparcia władz państwowych,
które kierują do samorządów dotacje na
likwidację osuwisk, czy ochronę wąwozów
przed erozją.

W maju br. pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem a Wójtem
Gminy Szastarka Arturem Jaskowskim,
zawarte zostały dwie umowy dotyczące udzielenie dotacji celowej z budżetu
państwa w 2019 roku na dofinansowanie realizacji inwestycji polegających na.
„Utwardzeniu dna i odwodnienie wąwozu
lessowego.”Dotacja przyznana została
na podstawie promesy Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
W ramach dotowanej inwestycji przebudowywane są dwa wąwozy lessowe.
Pierwszy z nich w miejscowości Polichna
Czwarta (tzw. Lisiaki), na długości 321 mb,
drugi o długości 315 mb. w Blinowie Drugim (tzw. Wielka Góra).
Prace te polegają na wykonaniu cementowej podbudowy oraz ułożeniu nawierzchni z betonowych płyt drogowych
typu „JOMB”
Łączna wartość ww. inwestycji to kwota rzędu 247 tys.zł z czego 80% stanowi
przyznana dotacja a 20 % to wkład własny
Gminy Szastarka.
W przyszłym roku planujemy ubiegać
się o dofinansowanie kolejnych wąwozów
zlokalizowanych na terenie gminy Szastarka, jeśli gminie uda się otrzymać kolejną
dotację, realizacji tego typu zadań należy
spodziewać się w 2020 roku.

NAPRAWA DRÓG GRUNTOWYCH
W drugiej połowie czerwca na terenie naszej gminy miały miejsce liczne burze, którym towarzyszyły obfite opady atmosferyczne. Na
szczęście nasza gmina nie została tak doświadczona jak chociażby sąsiadująca z nami gmina Modliborzyce. Jednak w większości dróg
prowadzących do użytków rolnych lub leśnych na naszym terenie, spływające wody opadowe przyczyniły się do licznych uszkodzeń
gminnych dróg gruntowych. Te drogi są bardzo istotne dla rolników gdyż niejednokrotnie brak dojazdu przeszkodziłby lub całkiem
uniemożliwił zbiory płodów rolnych. W związku z tym natychmiast podjęto decyzję o przeprowadzeniu doraźnego remontu najbardziej
uszkodzonych dróg zlokalizowanych w sołectwach: Blinów Pierwszy, Blinów Drugi, Brzozówka, Wojciechów, Polichna Pierwsza, Polichna
Druga, Polichna Trzecia, Polichna Czwarta, Rzeczyca-Kolonia oraz Szastarka. Wykonane prace polegały na przywróceniu przejezdności
dróg poprzez odmulenie, wyrównanie, zawałowanie dróg oraz usypanie podmytych skarp.

Opracowanie Karol Biały
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ochotnicza straż pożarna
GMINNE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA ORAZ DNIA STRAŻAKA
3 maja 2019 r. obchodziliśmy 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody zostały połączone z Dniem Strażaka.
W uroczystości udział wzięli przedstawiciele
władz samorządowych, delegacje ze szkół
oraz strażaków z jednostek OSP z terenu
gminy. Pod obeliskiem na „Placu 100-lecia
Odzyskania Niepodległości przez Polskę”
w Szastarce przedstawiciele władz i szkół
złożyli wieńce.
Uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny
oraz Strażaków odprawił ksiądz Krzysztof
Piskorski w kościele parafialnym pw. św. Jana
Vianney w Polichnie. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Gminnego Centrum
Kultury w Polichnie.
Po mszy zgromadzeni goście udali się na
plac przed remizą OSP w Polichnie, gdzie
odbyły się dalsze uroczystości.
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GMINNE ZAWODY SPORTOWO-POŻARNICZE
od tych jakie prezentowały drużyny męskie. Liczymy, że w przyszłości
innym jednostkom OSP, wzorem Szastarki Stacji, także uda się uformować drużyny żeńskie.
W zaciętej rywalizacji, już nie po raz pierwszy zwyciężyła drużyna
OSP Majdan-Obleszcze. Poniżej znajduje się tabela przedstawiająca
osiągnięcia poszczególnych drużyn z gminy Szastarka.
Na ręce dowódców startujących drużyn zostały wręczone puchary
i dyplomy oraz nagrody finansowe. Ceremonii wręczenia nagród dokonali: Wójt Gminy Wilkołaz Paweł Głąb, Wójt Gminy Zakrzówek Józef
Potocki oraz Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski.

W niedzielę 26 maja 2019 r. na boisku
szkolnym przy Zespole Szkół w Szastarce
odbyły się gminne zawody sportowo–pożarnicze jednostek OSP z terenu trzech gmin:
Szastarki, Wilkołaza i Zakrzówka. W roku
bieżącym to gmina Szastarka była organizatorem i gospodarzem zawodów. W zawodach udział wzięło 21 drużyn męskich oraz
2 drużyny kobiece.
Do zmagań przystąpiło 8 z 10 jednostek
naszej gminy, tj.: OSP Blinów, OSP Huta Józefów, OSP Majdan-Obleszcze, OSP Polichna,
OSP Stare Moczydła, OSP Szastarka Stacja,
OSP Szastarka Wieś, OSP Wojciechów.
Pierwszą konkurencją, jak co roku, zgodnie
z regulaminem zawodów była sztafeta pożarnicza 7 x 50 z przeszkodami a po jej zakończeniu przeprowadzono ćwiczenia bojowe.
Wielką niespodzianką tegorocznych zawodów był debiut w zawodach sportowo-pożarniczych kobiecej drużyny z Szastarki
Stacji. Trzeba przyznać, że panie doskonale
sobie radziły a ich umiejętności nie odbiegały

Zajęte
miejsce

Sztafeta pożarnicza
Jednostka OSP

Czas

Punkty
Razem
karne

Ćwiczenia bojowe
Czas

Liczba
punktów
Punkty
Razem ogółem
karne

Drużyny kobiece
I

Szastarka Stacja

91

-

I

Majdan-Obleszcze

64

-

II

Huta Józefów

72

III

Blinów

IV

91

76

-

76

167

64

47

5

52

116

-

72

55

-

55

127

69

-

69

58

-

58

127

Szastarka Stacja

76

-

76

56

-

56

132

Drużyny męskie

V

Szastarka Wieś

71

-

71

61

-

61

132

VI

Polichna

78

-

78

62

5

67

145

VII

Wojciechów

72

-

72

58

25

83

155

VIII

Stare Moczydła

86

-

86

100

15

115

201
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KOLEJNE WYGRANE POWIATOWE ZAWODY
SPORTOWO-POŻARNICZE
W niedzielę 14 lipca br. na stadionie sportowym w Trzydniku Dużym odbyły się powiatowe zawody sportowo-pożarnicze powiatu kraśnickiego. W zawodach udział wzięło
18 drużyn, w tym 15 męskich i 3 kobiece. Naszą gminę reprezentowała jednostka z OSP
Majdan-Obleszcze oraz drużyna kobieca z OSP Szastarki Stacji.
Zgodnie z regulaminem zawody odbyły się w dwóch konkurencjach – sztafecie pożarniczej i ćwiczeniach bojowych. Drużyny oceniane były pod kątem ogólnej sprawności,
precyzji i wykonania określonego zadania w możliwym jak najkrótszym czasie.
Miło jest nam Państwa poinformować, iż spośród męskich drużyn w klasyfikacji generalnej wygrali nasi reprezentanci czyli druhowie z jednostki OSP Majdan-Obleszcze
z łącznym czasem 102,10 na drugim miejscu uplasowała się drużyna OSP Trzydnik Duży
z czasem 103,42 trzecie miejsce zajęła jednostka z OSP Majdan Grabina z wynikiem 105,52.
Kobieca drużyna z jednostki OSP Szastarka Stacja w klasyfikacji generalnej zajęła trzecie
miejsce z czasem 196,95.

Serdecznie dziękujemy wszystkim druhnom i druhom za godne reprezentowanie naszej gminy. Jednostce OSP Majdan-Obleszcze
składamy szczególne podziękowania i gratulacje za wspaniały wynik na zawodach i kolejną wygraną. Przez ostanie lata nasi panowie są
bezkonkurencyjni. Mamy nadzieję, że w takiej formie jeszcze długo pozostaną i będą nas cieszyć swoimi sukcesami czego bardzo im życzymy.
Opracowanie Małgorzata Giżka

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZASTARCE
Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
w naszej gminie
W maju 2019 roku po raz 34. obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek.
Święto to zostało zainicjowane przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i od wielu lat
rozpoczyna Tydzień Bibliotek, trwający od 8 do 15 maja. W tym roku Gmina Szastarka
i Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce miały zaszczyt współorganizować to święto
razem z powiatem kraśnickim i Powiatową Biblioteką Publiczną w Kraśniku. Uroczystość
odbyła się 12 maja br. w Wiejskim Domu Kultury w Szastarce. Gośćmi honorowymi byli
oczywiście bibliotekarze z całego powiatu kraśnickiego, zarówno czynnie pracujący jak
i emerytowani. Na uroczystość przybyli również: Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, w imieniu burmistrza Kraśnika: Krzysztof Babisz - Kierownik Wydziału Edukacji Kultury i Spraw
Społecznych, Burmistrz Annopola Mirosław Gazda, Katarzyna Michalczewska - Kierownik
Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku oraz Dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Kraśniku Ewa Kapusta.
Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski jako gospodarz powitał wszystkich przybyłych
a następnie głos zabrali inni zaproszeni goście. Wszyscy przekazali życzenia i gorące podziękowania dla bibliotekarzy i pracowników bibliotek. Był również tort od Burmistrza
Miasta Kraśnik oraz róża i słodki upominek od Starosty Kraśnickiego.
Swoimi występami uroczystość uświetniły nasze zespoły i solistki. Dziewczynki z Zespołu „Blinowianeczki” z Blinowa pod kierownictwem pani Ewy Białoń, przygotowały na
tą okazję specjalną piosenkę o bibliotekarzach. Następnie wystąpiły: Schola Parafialna
z Szastarki, Natalia Puzio z Gminnego Centrum Kultury w Polichnie, pani Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polichnie Ewa Białoń, Zespół Obrzędowo-Śpiewaczy „Blinowianki”
z Blinowa, Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze i Kapela „Czerwona
Róża” z Szastarki. Chcieliśmy bardzo podziękować wszystkim artystom, których występ
wzbudził ogólny podziw i aplauz.
A wszystkim bibliotekarzom jeszcze raz składamy serdeczne życzenia z okazji ich święta!
Opracowanie: pracownicy biblioteki
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dzień Bibliotekarza
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publiczna szkoła podstawowa W BLINOWIE
ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA
6 maja 2019 roku odbyła się w naszej
szkole uroczysta akademia upamiętniająca
228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Program artystyczny przygotowała klasa VI
pod kierunkiem wychowawcy pani Joanny
Niezgody.
Nasi aktorzy bardzo trafnie ukazali genezę
Konstytucji 3 Maja, która odegrała ogromną
rolę w historii naszej Ojczyzny. Przedstawiona przez nich żywa lekcja historii miała
na celu przybliżyć tamte wzniosłe wydarzenia związane z uchwaleniem pierwszej
w Europie, a drugiej na świecie konstytucji.
Uroczystość zachęcała do zatrzymania się
na chwilę i refleksji nad przeszłością. Niosła
przesłanie, że patriotyzm winniśmy pielęgnować w każdym dniu i jako naród dla dobra
Ojczyzny żyć odpowiedzialnie i w duchu
wzajemnego szacunku.

Święto Rodziny
We wtorek 4 czerwca 2019 r. w Publicznej
szkole Podstawowej w Blinowie odbył się
festyn z okazji Święta Rodziny.
W ramach profilaktyki szkolnej odbył
się spektakl pod hasłem „Nie biorę, nie
palę, nie piję , a zdrowo żyję”. Uczniowie
przybliżyli w krótkich scenkach problem
uzależnienia od narkotyków, dopalaczy,
papierosów, alkoholu. Uczniowie wcielili
się w role dorosłych ludzi wolnych od nałogów. Przygotowaniem występu młodych
aktorów zajęła się pani Henryka Wielgus. Po
scenkach profilaktycznych zostały ogłoszone
wyniki konkurs o tematyce prozdrowotnej
„Żyj zdrowo” i antynałogowej ,,Nałogom nie”.
Punktem następnym było przedstawienie
z okazji Święta Rodziny przygotowane przez
Barbarę Winiarczyk, Martę Błaszczak i Monikę
Biżek. Dzieci z klas 0-III słowami inscenizacji i piosenek podziękowały rodzicom za
opiekę i miłość. Następnie chętni rodzice
wraz z dziećmi uczestniczyli w konkursach.
W tym czasie odbyły się też konkurs wiedzy
ogólnej przygotowany przez Teresę Kotuła
oraz konkursy sportowe, które zorganizowała Urszula Reszko. Wszyscy uczestnicy
konkursów otrzymali dyplomy i nagrody.
Podczas przedstawienia rodzice i dzieci
częstowane były kanapkami przygotowanymi w ramach programu ,,Żyj zdrowo”
Następnie dzieci wraz z rodzicami udali
się na teren wokół szkoły. Rozmieszczone
dwie duże zjeżdżalnie i strzelnica. Było także
ognisko z tradycyjnym pieczeniem kiełbasek.
Pogoda dopisała, podobnie jak humory
dzieciom obecnym na festynie. Wszyscy
obecni świetne się bawili. Festyn zakończył
się około 18.30.

Impreza była realizowana dzięki finansowym wsparciu Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii
w Szastarce.
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Uroczystość zakończenia roku szkolnego dla klasy VIII Szkoły
Podstawowej i III Gimnazjum
We wtorek 18.06.2019 r. o godzinie 14.00
rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku
szkolnego dla klas: VIII S.P. i III G. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas: Wójt
Gminy Szastarka Pan Artur Jaskowski oraz
Dyrektor GZOPO w Szastarce Pani Monika
Łukasik .
Część artystyczną przedstawili uczniowie
klasy VIII i III gimnazjum, dla których była
to ostatnia uroczystość w tej szkole. Każda
z klas zaprezentowała swoje przedstawienie,
nie zabrakło wśród nich podziękowań dla
dyrekcji, nauczycieli za wspólnie spędzone
lata szkolne, trud włożony w wychowanie,
nieustającą motywację do nauki. Swoje
podziękowania uczniowie skierowali także
do rodziców i pracowników obsługi szkoły.
Zwieńczeniem podziękowań były kwiaty.
Miłym gestem okazały się drobne upominki wręczone przez klasę VII klasie VIII,
ósmoklasiści wręczyli upominki kolegom
i koleżankom z klasy IIIG. Absolwenci
swoje przedstawienia przygotowali pod
opieką wychowawczyń : p. Henryki Wielgus i p. Moniki Reszki. Oprawą muzyczną
zajął się p. Andrzej Wierzchowiak.
Na zakończenie uroczystości zaproszeni
goście a także Dyrektor Szkoły Pan Andrzej
Białek wręczyli uczniom klas: IV – VIIISP i IIIG
stypendia za najwyższe osiągnięcia w nauce. Uczniowie wyróżnieni z klas VIII i IIIG
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe,
a ich rodzice listy gratulacyjne.
Opracowanie:
Publiczna Szkoła Podstawowa
w Blinowie
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zespół szkół W SZASTARCE
DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

WYCIECZKA NA MAZURY
Wycieczka na Mazury odbyła się w dn. 28.-31.05.2019 r. Uczestniczyło w niej 22 uczniów i 3 opiekunów. Nocowaliśmy w Ośrodku
Wczasowym „Piecki” położonym w pięknym lesie nad jeziorem,
w drewnianych domkach wczasowych. 1. i 4. dzień przeznaczone
były na podróż do naszego celu i z powrotem, prowadzącą przez
kilka ciekawych regionów geograficznych i historycznych Polski.

Uroczyste obchody V rocznicy nadania naszej szkole imienia
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, z udziałem Pana Artura Jaskowskiego – Wójta Gminy Szastarka, Pani Moniki Łukasik – dyrektor
GZOPO oraz Pani Moniki Graboś – przewodniczącej Rady Rodziców,
miały miejsce 14 maja 2019 r.
Mszę Św. w intencji społeczności szkolnej oraz zmarłych nauczycieli i pracowników celebrował ks. Andrzej Arbaczewski. Oprawę
mszy zapewniły: Parafialna Orkiestra Dęta i Schola. Następnie (już
w szkole) uczniowie zaprezentowali wzruszający montaż słowno-muzyczny, nawiązujący do życia i działalności naszego Patrona.
Wręczono też nagrody dla laureatów konkursu plastycznego pt.
„Ten, który służył Bogu i ludziom”. Po uroczystości wszyscy udali
się na wspólny poczęstunek.

W 2. dniu wycieczki zwiedziliśmy m.in. Sanktuarium Maryjne
w Św. Lipce, wysłuchaliśmy koncertu organowego, odbyliśmy
rejs po jeziorach i kanałach wokół Giżycka i pałacu w Sztynorcie
nad jez. Mamry. 3. dnia zwiedziliśmy Mikołajki nad jez. Śniardwy,
płynęliśmy łodziami po rzece Krutyni, odwiedziliśmy Park Dzikich
Zwierząt w Kadzidłowie. Dzień zakończyliśmy biesiadą przy ognisku
w ośrodku zakwaterowania.

WSPANANIAŁYCH RODZICÓW MAM…
IX FESTYN RODZINNY

Dnia 28 maja dzieci z przedszkola i klas I-III słowem i piosenką
wyraziły miłość i wdzięczność za rodzicielską dobroć, cierpliwość
i serce. Uczniowie zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie,
wokalne i taneczne. Na twarzach rodziców dostrzec można
było nie tylko dumę ze swych pociech, ale i wielkie wzruszenie. Po zakończonym programie artystycznym dzieci wręczyły
swoim rodzicom piękne czerwone balony w kształcie serca,
a następnie zaprosiły na słodki poczęstunek.

W niedzielę 9 czerwca odbył się w naszej szkole IX Festyn rodzinny,
w którym wzięli udział uczniowie wraz z ich rodzinami, pracownicy
szkoły, a także mieszkańcy gminy. W tym roku przygotowaliśmy
wiele interesujących atrakcji. To występy wokalno-taneczne uczniów,
konkurencje sportowe, zjeżdżalnie, fotobudka, trampolinki, pokazy
policyjne i strażackie, koncert Parafialnej Orkiestry Dętej, przejażdżki dorożką, malowanie twarzy i włosów, zabawa w pianie. Nie
zabrakło również smacznego poczęstunku, w tym lodów. Każdy
mógł obejrzeć wystawkę fotografii prezentujących najciekawsze
wydarzenia z życia szkoły i sukcesy naszych uczniów. Wszyscy bawili
się wspaniale, zwłaszcza przy tak pięknej pogodzie…
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW

19 czerwca miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego. Mszę św. celebrował ks. A. Arbaczewski. Następnie wszyscy
udali się do szkoły, gdzie dyrektor i wójt gminy wręczyli uczniom
nagrody, świadectwa z wyróżnieniem, stypendia i listy gratulacyjne
dla rodziców najzdolniejszych uczniów, w tym Arka Solarza (na
2. fot.). Potem absolwenci podziękowali ze wzruszeniem za lata
nauki w naszej szkole i zatańczyli pięknego poloneza. Na koniec,
w klasach, uczniowie otrzymali świadectwa.

		
Arkadiusz Solarz, uczeń kl. III
gim., zajął I miejsce podczas etapu
wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież zapobiega pożarom”
(25 kwietnia w Lublinie), dzięki
czemu reprezentował naszą szkołę
i gminę podczas eliminacji centralnych (krajowych), które odbyły się 31 maja w Potoku Złotym
koło Częstochowy.
Nauczyciel przygotowujący:
Wioleta Wójcik

31 maja miała miejsce uroczysta gala podsumowująca konkursy przedmiotowe organizowane
przez Kuratorium Oświaty w Lublinie. W imieniu nieobecnego Arka
Solarza, laureata konkursu matematycznego (uczestniczył w ww.
konkursie pożarniczym), pamiątkowy dyplom i nagrodę odebrali:
mama ucznia – Agnieszka Solarz i dyrektor szkoły - Piotr Krzysztoń.

Z dyr. LSCDN Andrzejem Zielińskim i lubelską kurator Teresą Misiuk.

Nauczyciel: Barbara Zuń

Klasa VIII wraz z wych. – panią Dorotą Sową

W turnieju powiatowym o przepisach ruchu drogowego (9 maja
w Kraśniku) nasza drużyna (Gabriela Andrzejczak, Oliwia Kuźnicka,
Mikołaj Kopyciński, Gabriel Szczepaniak) zajęła III miejsce. Gabriel
Szczepaniak zwyciężył w konkursie indywidualnym i w nagrodę
otrzymał rower.
Nauczyciel:
Wioleta Wójcik
Tomasz Wilk, uczeń
kl. III gim., został jednym
z laureatów VIII Edycji
konkursu matematycznego „Kalejdoskop
w Reju” (25 kwietnia
w Kraśniku).
Nauczyciel: Barbara Zuń

Klasa III gim. wraz z wych. Anną Dąbrowską-Michalczyk

INNE WYDARZENIA W NASZEJ SZKOLE
- Wycieczka do Kraśnika Fabr. – bajka „Co piszczy w trawie” w CKiP,
wizyta w Wojewódzkiej Izbie Tradycji Pożarniczych (1.04.) - Warsztaty
wielkanocne w „Doboszówce” w Kalennem (3.04.)
- Projekt „Mały Miś w świecie wielkiej literatury” (15.-17.04.)
- Wycieczka do Kraśnika – bajka „Rumcajs” (21.05.)		
- Wycieczka do Zamościa – zoo oraz park linowy (10.06.)
- Wycieczka do Energylandii (17.06.)

Arkadiusz Solarz,
uczeń kl. III gim., zajął I miejsce w II Powiatowym Konkursie Krajoznawczym „Moja Polska” (24 maja w Kraśniku).
Nauczyciel: Bogdan Zuń
Laureaci konkursu ortograficznego przeprowadzonego w czerwcu
w kl. VII-VIII szk. podst. i III gim.:
• Julia Boś i Izabela Wiechnik – Szkolny Mistrz Ortografii (ex aequo),
• Wiktoria Szado – Szkolny Wicemistrz Ortografii,
• Arkadiusz Solarz, Julia Igras, Karol Mróz – wyróżnienia.
Nauczyciel: Dorota Sowa
Opracowanie: Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Szastarce
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POLICHNIE
POLACY – RODAKOM NA WSCHODZIE

14 ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II

Już po raz 19-ty lubelski senator Stanisław Gogacz organizuje
akcję „Polacy – Rodakom”, mającą na celu niesienie pomocy Polakom
mieszkającym za wschodnią granicą, a szczególnie na Ukrainie,
znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Nasza szkoła włączyła się do tej akcji i uczniowie gromadzili
artykuły spożywcze z długim terminem ważności, pluszaki, książeczki dla dzieci, chemię gospodarczą. Dary zostaną przekazane
na paczki dla polskich rodzin mieszkających na Ukrainie i Białorusi.
Za pamięć o Polakach mieszkających na obczyźnie oraz ofiarność
wszystkim darczyńcom składamy gorące podziękowania.

2 kwietnia 2019 roku społeczność naszej szkoły wzięła udział
w uroczystym apelu upamiętniającym postać Papieża Jana Pawła II
w 14 rocznicę jego śmierci. Hasłem przewodnim uroczystości były
słowa Papieża: „Nie ustawajcie w modlitwie. Módlcie się zawsze”.
W atmosferze zadumy i wyciszenia wspomnieliśmy wydarzenia
związane z życiem Papieża, nie zabrakło także myśli i przesłań
Jana Pawła II skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży. Uroczystość ta była zarówno hołdem oddanym przez uczniów naszej
szkoły największemu Polakowi wszechczasów - Świętemu Janowi
Pawłowi II, jak też podziękowaniem za jego pontyfikat, który był
wspaniałym darem dla każdego z nas.

ELIMINACJE GMINNE W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU
BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO
W dniu 24 kwietnia 2019 roku w naszej
szkole przeprowadzone zostały eliminacje
gminne w ramach Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Do turnieju przystąpiło 28 uczestników
z terenu Gminy Szastarka, podzielonych na
dwie grupy wiekowe.
Po dokonaniu oceny prac pisemnych
a także po dodaniu punktów uzyskanych
przez drużynę za przejazd rowerem po torze
przeszkód jury wyłoniło zwycięzców. Gminę
Szastarkę w kolejnej już edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na szczeblu powiatowym reprezentować będzie nasza drużyna w kategorii klasa
VIII i klasa III gimnazjum, natomiast w młodszej grupie wiekowej I miejsce zajęła drużyna z PSP w Szastarce.

OBCHODY ROCZNICY UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA

PRZERWA NA CZYTANIE

W piątek 3 maja przedstawiciele uczniów wraz z pocztem
sztandarowym i nauczycielami
naszej szkoły brali udział w uroczystościach patriotycznych
z okazji kolejnej - 228 rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
Po przemarszu pod pamiątkowy obelisk zebrani wysłuchali
krótkiego wystąpienia Wójta
Gminy pana Artura Jaskowskiego na temat znaczenia Konstytucji 3 Maja dla państwa polskiego.
Następnie poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod obeliskiem,
mieliśmy też okazję wysłuchać kilku pieśni patriotycznych.
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Nasza szkoła została zgłoszona do
projektu promującego czytelnictwo
IV PRZERWA NA CZYTANIE, który organizowany jest w ramach ogólnopolskiej akcji bicia rekordu w liczbie
osób czytających na przerwie. Akcja
odbyła się 15 maja na trzeciej i piątej przerwie.
Zadanie było bardzo proste. Czytaliśmy! Podczas trwania przerw uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy
szkoły czytali wybrane przez siebie
książki w gronie klasy, przyjaciół
bądź indywidualnie.
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UROCZYSTY APEL Z OKAZJI 99.
ROCZNICY URODZIN JANA PAWŁA II
Dnia 16 maja 2019 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel
z okazji, kolejnej rocznicy urodzin naszego patrona – Jana Pawła II.
Uczniowie, pod kierunkiem polonistki Jolanty Kamińskiej, przygotowali spektakl słowno-muzyczny p.t. „Nie lękajcie się”. Scenariusz
uroczystości oparty był na tekstach Jana Pawła II wypowiadanych
i pisanych podczas jego całego pontyfikatu.
Podczas apelu uczniowie przypomnieli zgromadzonym jakim
człowiekiem i kapłanem był Karol Wojtyła. Jak bardzo kochał ludzi
na całym świecie, że nigdy nie zapomniał o swojej ojczyźnie – Polsce.
Był to dla nas bardzo ważny dzień, ponieważ Jan Paweł II jest nie
tylko naszym Patronem, ale także przewodnikiem i autorytetem.

WYCIECZKA DO KRAŚNIKA
Dnia 23 maja 2019 roku dzieci z oddziału przedszkolnego wybrały
się na wycieczkę do Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku. Na
miejscu przedszkolaki spotkały się z panią Dorotą, która oprowadziła je po budynku Komisariatu i opowiedziała o pracy w policji.
Kolejnym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Dzieci dowiedziały się wielu
informacji dotyczących pracy strażaka.
Nasz wyjazd zakończyła świetna zabawa w sali zabaw „Madagaskar” w Kraśniku.

DZIEŃ MATKI
Jest taki jeden dzień w roku…
Dzień Matki - święto obchodzone
jako wyraz szacunku i miłości dla
wszystkich mam. Nie brakuje wtedy uścisków i pocałunków, laurek,
wierszyków, kwiatów i prezentów.
W naszym przedszkolu również
postaraliśmy się aby uczcić ten
wspaniały dzień. Przedszkolaki
przygotowały wyjątkowy prezent.
Z pomocą pań odmierzały i przygotowywały składniki potrzebne do
upieczenia ciasteczek, a następnie
z niezwykłą starannością przesypywały kolejno potrzebne składniki.
Następnie zaniosły słoiczki do swoich domów i razem ze swoimi
kochanymi mamami milo spędziły czas piekąc przepyszne ciasteczka.

„ENGLISH IS FUN”
DZIEŃ DZIECKA W DOBOSZÓWCE
W dniu 30 maja 2019 roku przedszkolaki wraz ze swoimi paniami
wyjechały do gospodarstwa agroturystycznego ,,Doboszówka”
w Kalennem. W ten właśnie sposób postanowili obchodzić Dzień
Dziecka. W ,,Doboszówce” czekało ich mnóstwo atrakcji: przejażdżka wozem konnym przez las, obserwowanie i karmienie zwierząt,
samodzielne pieczenie chleba i wyrabianie masła.
Na koniec czekała zabawa na pełnym atrakcji placu zabaw i po
dniu pełnym wrażeń powrót do przedszkola.

Dnia 31 maja 2019 roku odbył się Konkurs Języka Angielskiego
„English is Fun” dla uczniów klas IV – VI naszej szkoły. Jego celem
było rozwijanie kompetencji językowych uczniów, rozbudzanie
zainteresowania językiem angielskim, motywowanie do pogłębiania wiedzy, jak również wdrażanie uczniów do samodoskonalenia
i stworzenie im możliwości sprawdzenia swoich umiejętności we
współzawodnictwie z innymi uczniami szkoły. Wyniki konkursu
przestawiają się następująco:
• I miejsce - uczennica kl. Vb Anna Kaczmarek,
• II miejsce - uczeń kl. Vb Szymon Dobrzyński,
• III miejsce - uczennica kl. Va Katarzyna Król.
Wyróżnione osoby otrzymały dyplomy i atrakcyjne nagrody.
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
I PROJEKTU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Dnia 6 czerwca 2019 roku uczniowie naszej szkoły brali udział
w wycieczce w Góry Świętokrzyskie.
Pierwszym etapem wycieczki było zwiedzanie zamku Krzyżtopór,
następnie wyjazd kolejką na Święty Krzyż i zwiedzanie zespołu
klasztornego Ojców Benedyktynów oraz muzeum Misyjnego.
Ostatnim punktem wycieczki były warsztaty edukacyjne „Od
ziarna do tabliczki”. W trakcie prezentacji multimedialnej uczniowie
dowiedzieli się jak powstaje prawdziwa czekolada, spróbowali
ziarna kakaowca, gorącej czekolady oraz wykonali własną tabliczkę
czekolady z dodatkami.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
19 czerwca nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich uczniów. Dzisiaj 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 naukowych i sportowych dla wyróżniających się uczniów.

Został rozstrzygnięty konkurs z języka niemieckiego dla uczniów
klas V-VII szkoły podstawowej „Postkarten – Ostern” oraz projekt
„Ostern in Deutschland”’ organizowany przez Panią Beatę Sokół-Rugałę pod patronatem konsula Republiki Federalnej Niemiec.
Nasi uczniowie przygotowali barwne kartki pocztowe dla uczniów
z innych szkół z całej Polski, a także szkoły z Berlina. Poza tym
wykonali projekty tematyczne, oczywiście w języku niemieckim.
Celem przedsięwzięć było poszerzenie umiejętności językowych
oraz usprawnienie procesu kształcenia poprzez wykorzystanie
atrakcyjnych form kształcenia zarówno dla uczniów zdolnych, jak
i mających trudności w nauce.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA
W poniedziałek 3 czerwca uczniowie klasy I naszej szkoły zostali uroczyście przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej.
Uroczystość miała miejsce w bibliotece, gdzie po powitaniu przez
panią bibliotekarkę i krótkiej pogawędce na temat miejsca jakim jest
biblioteka dzieci zaprezentowały część artystyczną. Pięknie recytując
wiersze i śpiewając piosenki o tym, dlaczego warto czytać i szanować książki udowodniły, że mogą zostać czytelnikami biblioteki.

WYCIECZKA W GÓRY
ŚWIĘTOKRZYSKIE

FESTYN RODZINNY „POSTAW
NA RODZINĘ”
23 czerwca 2019 roku odbył się Festyn Rodzinny pod hasłem „Postaw na Rodzinę”. Była to już kolejna edycja takiego przedsięwzięcia,
którego głównym celem było wspólne spędzenie wolnego czasu
w gronie najbliższych. Nasza szkoła była jednym z organizatorów.
W tym dniu świętowaliśmy nie tylko Dzień Ojca i całej rodziny, ale
również rozpoczęcie wakacji. Na wszystkich tych, którzy skorzystali
z zaproszenia i pojawili się na placu przy GCK w Polichnie o 1330
czekało mnóstwo atrakcji.
Organizacja festynu nie miałaby takiego wyrazu bez naszych sponsorów, którym dziękujemy za przychylność, życzliwość i wsparcie
finansowe. Na podziękowania zasługują: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Szastarce z przewodniczącym Panem Grzegorzem Pazdrakiem,
Firma MATTHIAS, Państwo Agnieszka i Grzegorz Łukasikowie, Państwo Longina i Bogdan Spryszakowie, Państwo Małgorzata i Piotr
Kamińscy, Firma BARTEX.
Na progu rozpoczynających się wakacji życzymy wszystkim dużo
słońca, uśmiechu, ale przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku.
Udanych wakacji.

Opracowanie - Grono Pedagogiczne
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJCIECHOWIE
Apel - uchwalenie Konstytucji
3 Maja

Profilaktyczny Festyn Rodzinny

W Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Faustyny Kowalskiej
w Wojciechowie 26 kwietnia 2019 r. odbył się uroczysty apel poświęcony 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademia
rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania
hymnu państwowego. Uczniowie pod kierunkiem Pani Agnieszki
Kamińskiej i Pani Anny Gajdy-Pietras przygotowali piękną lekcję
historii, recytowali wiersze i śpiewali patriotyczne piosenki.

16 czerwca 2019 roku był bardzo ważną datą dla naszej szkolnej
społeczności, obchodziliśmy bowiem Święto Rodziny, w tym dniu
o godzinie 9:30 nasi uczniowie wraz z całymi rodzinami spotkali
się w Kaplicy pw. Nawiedzenia Matki Bożej w Wojciechowie, by
wspólnie modlić się w intencji rodziny. Następnie o godz. 14:00
nastąpiło uroczyste otwarcie profilaktycznego festynu rodzinnego, podczas którego nasi goście mogli obejrzeć przedstawienie
„Wasza przeszłość jest na scenie” przygotowanego przez naszych
najmłodszych uczniów. A potem był czas na zabawy i wiele atrakcji,
wśród nich: zabawy z animatorami gier i zabaw, malowanie twarzy
i brokatowe tatuaże, rodzinna fotobudka, przejazdy bryczkami
konnymi, występy OSP z Blinowa, koncert zespołu ”Majdaniacy”,
punkt profilaktyczno–konsultacyjny, wspólne grillowanie, słodki
poczęstunek, na koniec rodziny bawiły się na wspólnej potańcówce.

Wycieczka do Zamościa
Dnia 03.06.2019 dzieci wyruszyły na wycieczkę do Zamościa.
Zwiedzanie zamojskiego ZOO było dla naszych uczniów przeżyciem
pełnym emocji. Dzięki warsztatom, w których uczestniczyliśmy
poznaliśmy wiele szczegółów na temat życia i rodzajów gadów na
świecie. Po zwiedzaniu i wysłuchaniu pani przewodnik dzieci miały
okazje zobaczyć przepiękny rynek i ochłodzić się pod parasolem
zajadając lody. Ostatnim i bardzo wyczerpującym etapem naszej
wycieczki był park linowy.

Uroczystość zakończenia roku
szkolnego 2018/2019

19 czerwca 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Faustyny
Kowalskiej w Wojciechowie odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. dziękczynną za
cały rok nauki i pracy.Następny etap uroczystości przebiegał już w szkole,
na który przybyli zaproszeni goście, rodzice, uczniowie i nauczyciele.
Po krótkiej części artystycznej przygotowanej pod kierunkiem
pani Aleksandry Baran i Marioli Tylus nastąpiła długo wyczekiwana
przez uczniów chwila wręczenia świadectw i nagród książkowych.
Najwyższy wynik w szkole (średnią ocen 5,64) zdobyła uczennica
klasy VI Agnieszka Jarzynka, której serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. Po części oficjalnej uczniowie udali się na słodki
poczęstunek, po którym rozpoczęli upragnione wakacje.
Opracowanie Grono Pedagogiczne
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Wojciechów na Roztoczu Gorajskim

„Przeszłość nie wraca jak żywe zjawisko w dawnej postaci jednak nie umiera,
odmienia tylko miejsce, czas, nazwisko i świeże kształty dla
siebie przybiera.”
Adam Asnyk

Wstęp

Powinnością każdego jest wiedzieć jak najwięcej o swojej „Małej
Ojczyźnie”, o tym, co nas otacza, o tym, co się zmieniło i jakie są
tego przyczyny, o ludziach, którzy odeszli.
Moj opis to być może przyczynek i zachęta do szerszego opracowania, to mała cząstka historii wsi, a jak mówi rzymska maksyma
„historia magistra vitae” - „historia nauczycielką życia”.
Być może jest to materiał mało przydatny i nieciekawy, ale wbrew
opiniom tego typu: po co Ci to potrzebne, „a kogo to interesuje?”,
„a co z tego będziesz miał?”, próbuję poruszyć kilka wątków z życia
opisywanej wsi, a dopowiedź na tak postawione pytanie brzmi „pro
publico bono” (dla dobra publicznego). Jest to opis sentymentalny,
nostalgiczny, czasem sarkastyczny, czasem humorystyczny.
Co mnie skłoniło do chwytania za długopis? (Długopis to wyjątkowy wynalazek). Każdy, kto dożył określonego wieku, wraca
pamięcią do czasów dzieciństwa i młodości.
Do podjęcia się tego opisu zachęciły mnie również osiągnięcia
moich kolegów z okresu pracy w chełmskiej oświacie. O jednym
z nich wspomniałem już w moim artykule zawartym w numerze
48 z września 2017 „Wiadomości Gminne Modliborzyce”.
Drugą osobą jest Adam Kędzierawski1. To właśnie on spowodował, że zostałem członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Pawłowa.
Stowarzyszenie wydaje gazetę regionalną pt. „Głos Pawłowa”.
Pawłów to miejscowość w gminie Rejowiec Fabryczny, w tej gminie
pracowałem kilkanaście lat.
Powodem, który mnie zachęcił do podjęcia próby opisu, jest fakt,
iż urodziłem się w Wojciechowie i zamieszkiwałem tu do 20-tego

roku życia. W późniejszym czasie z różnych przyczyn odwiedzałem
rodzinne strony. Wszystko, co utkwiło mi w pamięci i opisuję, to efekt
mojego kontaktu i przeżyć. Poznawanie otaczającego środowiska
odbywało się w różnych okolicznościach, o niektórych poniżej.
Klasę siódmą kończyliśmy w Polichnie. Trzeba było pokonać
odległość ok. 4 kilometrów. Nadmienię, że w tamtych czasach tzw.
„Gimbusów” nie było. Pługów odśnieżających również nie. Ale były
„prawdziwe zimy”.
Jesienią i wiosną wracaliśmy szosą, a przy cmentarzu skręcaliśmy
w polną urozmaiconą drogę przez las, tzw. „Lisiaki”. Grupa nasza to:
Janek Baran, Józek Gwizdał, Edek Białek, Tadek Kozak i Mirek Torba.
Drogę do kościoła parafialnego w Modliborzycach już opisywałem
w poprzednim artykule. Nasze niedzielne eskapady w różne miejsca
sprzyjały poznawaniu terenu. Droga do przystanku kolejowego
w Polichnie lub przystanku autobusowego w Zarajcu (dwie ścieżki)
też sprzyjała utrwalaniu wiedzy o ukształtowaniu terenu. Latem
często robiliśmy wypady, których celem by a kąpiel w stawach
w miejscowości Lute.
Droga prowadziła doliną rzeki Lutynki, prawym dopływem Sanny. Poznawanie środowiska odbywało się w trakcie grzybobrania
i zbierania jagód. Szczególnie uciążliwe dla dzieci było poznawanie terenu z krową na łańcuchu. Ten obowiązek wypełniało się
(zależnie od pory roku) na jedną lub dwie zmiany. Poznawało się
wtedy ścieżki, miedze, wąwozy, dna i zbocza dolin oraz skraje lasu.
W tym miejscu wspomnę, że na skraju lasu, przy dawnej ścieżce do
„Bukowca” znajdowała się mogiła żołnierzy niemieckich poległych
w 1944 roku.
Wieś, o której piszę, leży w jednym z najpiękniejszych regionów
Roztocza. W pewnym stopniu poznałem Roztocze z racji odbytych
studiów i charakteru pracy zawodowej.
W dalszej części pragnę przybliżyć, przypomnieć przekazać
ewentualnym czytelnikom cząstkę wiedzy dotyczącej środowiska

1 Nauczyciel szkół podstawowych, średnich i pomaturalnych, pracownik administracji szkolnej, prezes stowarzyszenia regionalnego, autor książek i artykułów
w czasopismach regionalnych.
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naturalnego, procesów społecznych, które zachodzą i prowadzą
do zmian, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.

Położenie i rzeźba terenu

Wojciechów to wieś położona na Roztoczu w gminie Szastarka
(do 1954 roku Brzozówka) w parafii Modliborzyce.
Wg Słownika geograficznego Królestwa Polskiego z roku 1893
„Wojciechów leży na wyniosłym wzgórzu, obfitującym w łomy
kamienia wapiennego”.
Nazwa „Roztocze” pojawiła się późno, dopiero pod koniec XIX
wieku. Natomiast nazwa krainy wywodzi się od gwarowego słowa
„roztoka” oznaczającego dział wodny (profesorowie UMCS w Lublinie
H. Maruszczak i T. Wilgat 1956 r.).
Pierwszą wzmiankę o Roztoczu podał Stanisław Staszic w zapiskach z podróży po tej krainie w dziele „O ziemiorodzwie Karpatów
i innych gór i równin Polski” (1815 r.)
Obecnie Roztocze jako kraina geograficzna zostało szeroko zbadane i opisane. Kompleksowe opracowanie środowiska przyrodniczego Roztocza to monografia „Roztocze - środowisko przyrodnicze”
pod redakcją Jana Buraczyńskiego (Wyd. Lubelskie Lublin 2002 r.)
Dostępnych opracowań dotyczących Roztocza, w wersji pisanej
i elektronicznej, jest wiele. W moim artykule przytaczam minimum
informacji dla osób, które być może po raz pierwszy zetkną się
z tym tematem.
Roztocze to kraina różniąca się od sąsiadujących krain pod
wieloma względami (budowa geologiczna, rzeźba powierzchni,
klimat i roślinność).
Roztocze łączy Wyżynę Lubelską z Podolem. Rozciąga się na
długości 185 km od Polichny do okolic Lwowa. Najwyższy szczyt
to Czartowska Skała koło Lwowa - o wysokości 409 m n.p.m.
Roztocze dzieli się na regiony. Podstawą podziału na regiony są
krawędzie powstałe w wyniku ruchów górotwórczych w trzeciorzędzie (pierwszym okresie ery kenozoicznej - trwającej od około
66 mln lat do około 2 mln lat temu).
Geografowie UMCS w Lublinie A. Chałubińska i T. Wilgat (1954
r.) po raz pierwszy podzielili Roztocze polskie na Zachodnie, Środkowe i Południowe.
Wg J. Buraczyńskiego (prof. UMCS) Roztocze dzieli się na: Roztocze
Gorajskie, Szczebrzeszyńskie, Tomaszowskie, Rawskie, Janowskie
i Lwowskie.
Interesująca mnie wieś leży na Roztoczu Gorajskim, które zajmuje
północno-zachodnią część garbu od Polichny po dolinę Gorajca.
Długość tego wału wynosi 45 km, a szerokość od 15 do 25 km.
Najwyższy szczyt to wzgórze o nazwie Wielka Jeżówka, o wysokości
337,5 m n.p.m., między Gródkiem a Teodorówką.
Roztocze Gorajskie graniczy od zachodu i północy z Wniesieniami
Urzędowskimi, Wyniosłością Giełczewską, od północnego wschodu
z Kotliną Zamojską, od wschodu z Roztoczem Szczebrzeszyńskim,
a od południowego zachodu z Kotliną Sandomierską.
Obecną rzeźbę zawdzięcza Roztocze procesom zachodzącym
przy udziale różnych czynników zróżnicowanych w czasie. Decydujące znaczenie miały ruchy górotwórcze, rodzaj skał, zmiany
klimatyczne w trzeciorzędzie.
Rzeźba powierzchni podczwartorzędowej Roztocza to mozaika
bloków różnej wielkości oraz obniżeń o charakterze wąskich dolin,
rowów lub kotlin.
Na obszarze Roztocza Gorajskiego wyróżnia się 26 bloków (J.
Buraczyński, str. 45). Nas interesujący to blok Polichny, a sąsiadujące to bloki Szastarki, Sulowa, Batorza, Zdziłowic, Godziszowa,
Wierzchowisk.
Rzeźba Roztocza powstała w okresie trzeciorzędu, została zmodyfikowana w czwartorzędzie.
Czwartorzęd to okres trwający od około 2 mln lat wstecz do
współczesności. Czwartorzęd dzieli się na: plejstocen trwający od
około 2 mln lat temu do ok. 10 tys. lat temu, jest to epoka lodowcowa. Po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia rozpoczął się holocen,
trwający do czasów obecnych.
Zmiany temperatur i opadów powodowały wielokrotne powstawanie i zanikanie czap lodowców. W plejstocenie Roztocze

przykryte było lądolodem podczas zlodowacenia Sanu I (około
630 - 550 tysięcy lat temu) później zlodowaceniem San II (około
520 - 430 tysięcy lat temu ).
Zasięg tych zlodowaceń ilustruje poniższa rycina:

Zasięg lądolodów sanu i odry na Roztoczu (wg J. Buraczyńskiego 1986, uzupełniony), 1 – osady
zastoiskowe, 2 – kemy, 3 – ozy, 4 – kierunki odpływu wód, 5 – granice regionów.

W okresie zlodowacenia Odry (około 320 - 230 tysiące lat temu)
lodowiec sięgnął po krawędź Roztocza. Roztocze Gorajskie znalazło
sie w bezpośrednim kontakcie z czołem lodowca, o czym świadczą
występujące ozy i kemy koło Brzozówki. Zasięg tego lądolodu
ilustruje poniższa rycina:

Zasięg lądolodu odry na Roztoczu Gorajskim na tle rozmieszczenia osadów glacjalnych (wg
J. Buraczyńskiego i J. Supersona 1998).
1 - iły jeziorne, 2 - gliny zwałowe, 3 - piaski wodnolodowcowe, 4 - kemy i ozy, 5 - maksymalny
zasięg zlodowacenia odry, 6 - krawędzie morfologiczne, 7 - otwory wiertnicze.
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Koło Polichny powstały wówczas jezioro zastoiskowo-wytopiskowe oraz pagórki kemowe. Lodowiec przyczynił się do
powstania różnych form.
W strefie przed czołem lodowca zachodziły intensywne procesy
wietrzenia, erozji, denudacji, akumulacji, które przyczyniły się również do kształtowania rzeźby i powstania różnych form określanych
jako wzgórza, pagóry, garby, płaskowyże, wzniesienia oraz padoły,
doliny, rowy, obniżenia i kotliny.
Zmiany rzeźby powierzchni ziemi to proces trwający od zarania
dziejów naszej planety. Rzeźba powstaje w wyniku działalności
czynników zewnętrznych: wietrzenia skał, działalności wiatru, działalności wód płynących, działalności morza, działalności lodowców,
działalności wód podziemnych oraz ruchów grawitacyjnych.
Równocześnie rzeźba powierzchni jest kształtowana czynnikami
wewnętrznymi, które mogą być gwałtowne lub długotrwałe.
Stosunkowo od niedawna, zaledwie od plejstocenu czynnikiem kształtującym rzeźbę jest działalność człowieka, a efekty
są widoczne w każdym środowisku.
Budowa geologiczna i rzeźba terenu pozwoliły wyodrębnić
subregiony Roztocza Gorajskiego (J. Buraczyński, 1993 r.).
Wojciechów leży w subregionie o nazwie Płaskowyż Polichny,
a sąsiadujące to: Płaskowyż Szastarki, Płaskowyż Brzozówki, Garb
Wierzchowisk, Wzniesienie Godziszowa, Wzniesienia Modliborzyc.
W kształtowaniu rzeźby Roztocza Gorajskiego ważną rolę odgrywa
pokrywa lessowa. Less to materiał pylasty naniesiony przez wiatr,
głównie w okresie ostatniego zlodowacenia - Wisły (bałtyckiego,
115 -10 tys. lat temu). Charakterystyczne dla rzeźby lessowej są
garby wierzchowinowe oraz suche doliny. Głównym czynnikiem
rozwoju suchych dolin była ablacja. Ablacja to spłukiwanie luźnej
warstwy przez wody opadowe lub roztopowe.
Istotnym elementem rzeźby są również wąwozy. Wąwóz to forma
powstała w wyniku erozji w miękkich skałach, rozcina dna suchych
dolin oraz stoku, tworząc rozgałęzione systemy. Cechą charakterystyczną są strome zbocza i wąskie dna o głębokości kilku lub kilkunastu
metrów i o długości kilku, a nawet kilkunastu kilometrów. Mogą być
w różnym stadium rozwoju od form młodych, intensywnie rozwijających się (debra, wąwóz) do form dojrzałych i utrwalonych (parów).
Wąwozy zawdzięczają powstanie erozji wąwozowej, której natężenie jest zależne od warunków naturalnych. Ingerencja człowieka
w naturalne środowisko zaznaczyła się wzrostem natężenia procesów
erozyjnych spowodowanych karczunkiem lasów i rozwojem rolnictwa.
Na gruntach wsi zaznaczają się trzy wąwozy. Wąwóz drogowy o długości kilkudziesięciu metrów i głębokości kilku metrów
znajduje się na drodze granicznej, oddzielającej pola Starej Wsi od
Kolonii. Tędy prowadziła droga na tzw. „Kopaniny”. Dziś większość
tych działek to nieużytki. Erozja wąwozowa została zahamowana,
stoki pokryła roślinność. Ten wąwóz można uznać za dojrzewający.
Największy wąwóz to tzw. „wygon”, którego długość wynosi
około 800 m., a głębokość dochodzi do kilkunastu metrów. Tym
wąwozem prowadziła jedyna droga do pól, których właścicielami
byli gospodarze z Kolonii. W stadium, które pamiętam, był to
wąwóz młody o stromych stokach, bez roślinności i wąskim dnie.
Po intensywnych opadach stawał się nieprzejezdny. Długość tego
wąwozu sprawiała często komplikacje mijającym się wozom konnym.
Dziś jest rzadko wykorzystywany jako droga dojazdowa. Przejście
tym wąwozem to wspaniały spacer w zielonym, roślinnym tunelu.
W niewielkiej odległości od tego wąwozu występują terasy polne o wysokich krawędziach - to przykład erozji i ludzkiej pracy. Z tymi terasami
wiążą się wspomnienia o charakterze sportowym - a mianowicie skoki
w dal na zaoraną sąsiedzką działkę. To były skoki („loty”) bijące rekordy.
Przy wjeździe do Wojciechowa od strony Polichny zaznacza się
wąwóz drogowy, dziś mało widoczny, zniwelowany wybudowaną
w latach 60-tych ubiegłego wieku szosą, zamaskowany naturalnie
przez roślinność. Wąwóz ten był wyjątkowo trudnym odcinkiem
drogi łączącej wieś z sąsiednimi wioskami. Kto nie przejechał tego
wąwozu zelaźniakiem, kto nie odrabiał tzw. szarwarku, ten nie wie,
co znaczy takie błoto na drodze.

Ewolucje tych wąwozów mogłem obserwować, a obecnie porównać, gdyż każdy z nich przeszedłem dziesiątki razy i mogę
powiedzieć „wszystko to samo, ale nie takie samo”.
Opisane cechy krajobrazu Roztocza Gorajskiego są wyraźnie zaznaczone na gruntach należących do Wojciechowa. Suche doliny tworzą
naturalne granice, wyodrębniają tę część na Płaskowyżu Polichny,
oddzielają od sąsiednich subregionów. Te elementy rzeźby tworzą
piękny „roztoczański” krajobraz - wystarczy wyjść poza zabudowania.
Szukając informacji w internecie na temat interesującej mnie
wsi, natknąłem się na kilka zdań dotyczących daty powstania wsi,
przynależności do parafii, parcelacji i kolonizacji folwarku. Jest to
bardzo skromna wiedza. Wszak przez 100 lat coś się działo w tej wsi
dla społeczności. Warto o tym przypomnieć i przekazać następnemu
pokoleniu. Nie ma tu obiektów i zdarzeń o znaczeniu historycznym
i wybitnych ludzi tworzących historię. Ewentualny turysta przejedzie
przez wieś i nie zwróci uwagi na piękne krajobrazy, które znajdują
się w pewnej odległości od drogi.
Poniżej przytaczam informacje dla turysty dotyczące tejże wsi
zaczerpnięte z przewodnika po Roztoczu:
„Jesteśmy już na drodze prowadzącej przez Wojciechów do Wolicy
i dalej do Modliborzyc. Rzeźba staje się coraz bardziej urozmaicona
„roztoczańska”. Przechodzimy przez wieś i za nią wydostajemy się
na wierzchowiną płaskowyżu Polichny. Po obydwu stronach drogi,
w pewnej odległości widzimy las. Teren jest porozcinany wąwozami.”2
Urozmaicona rzeźba gruntów wsi Wojciechów, otaczające krajobrazy wyróżniają się w subregionie określanym jako Płaskowyż
Polichny. Te różnice zaznaczają się już przy przekraczaniu wsi
Polichny i wjeździe do Wojciechowa (obniżenie obok stadionu).
Zauważył to autor informacji w Słowniku geograficznym Królestwa
Polskiego (1893 r.): „Wojciechów leży na wyniosłym wzgórzu…”.
Dziś te wyraźne granice w pewnym stopniu się zatarły z powodu
wybudowania szosy prowadzącej z Polichny do Wolicy, Wierzchowisk, Modliborzyc i Janowa Lubelskiego. Szosa przebiegająca przez
wieś ma w przybliżeniu kierunek N - S i jest jak oś symetrii (będę
używał określenia: strona zachodnia i wschodnia).
Granice administracyjne wsi z trzech stron pokrywają się z granicami naturalnymi, które przebiegają krawędzią, dnem lub w pobliżu
suchych dolin. Obok stadionu w pobliżu szosy jest widoczny początek suchej doliny o przebiegu początkowo płd.-wsch., a następnie
południowym. Dolina ta o długości ok. 6 km dochodzi do doliny
Sanny, oddziela wyraźnie Płaskowyż Polichny od Garbu Wierzchowisk. Lewe zbocze doliny jest strome, przecięte kilkoma wąwozami
i bocznymi dolinami, porośnięte lasem lub krzaczastymi zaroślami.
Niektóre fragmenty dawniej użytkowane obecnie są nieużytkami.
Prawe zbocze tej doliny jest łagodniejsze, przecięte pięknym
wąwozem. Do omawianej doliny dochodzą boczne i urozmaicają
głównie pola Starej Wsi. Zbocza tej doliny, choć trudne w uprawie,
były użytkowane rolniczo. Obecnie stanowią nieużytki.
Zachodnie granice początkowo przebiegają wzdłuż krawędzi
suchej doliny i lasu tzw. „Lisiaki”, a następnie w niewielkiej odległości. Na zboczach tej doliny, w pięknym krajobrazie położona
jest wieś Michałówka. Dolina ta łączy się z Doliną Lutynki. Doliny
suche w okresie gwałtownych opadów zamieniają się w rwące
potoki. Zebraną wiedzę przekazuję w sposób amatorski, licząc, że
ktoś w sposób profesjonalny zbada dogłębniej ten temat.
Opracował
mgr Edward Białek
styczeń 2018 r.
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turystów, Wyd. Naukowe Turystyczne i Edukacyjne, Wyd. I,
Mielec 2005.
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GMINNE CENTRUM KULTURY W POLICHNIE

Postaw na rodzinę!
Pod takim hasłem odbył się 23 czerwca
Festyn Rodzinny w Polichnie. Organizatorami
byli: Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski,
Gminne Centrum Kultury w Polichnie, Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
w Polichnie. Celem imprezy było zachęcanie
rodziców do wspólnych zabaw ze swoimi
dziećmi, a także dostarczenie uczestnikom
festynu wielu okazji do radości, śmiechu
i dobrego nastroju.

Festyn jak co roku rozpoczął się wspólną modlitwą.
Atrakcjami festynu były: występy taneczne i wokalne uczniów z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Polichnie, pokaz taneczny
w wykonaniu podopiecznych GCK w Polichnie, pokaz zumby-fitness, malowanie twarzy,
żywe maskotki, bańki mydlane, dmuchańce,
rodzinne potyczki zręcznościowe oraz sportowe a także konkurs wyciskania sztangi na
ławeczce poziomej. Jednym z głównych
punktów atrakcji Festynu był tradycyjny
mecz piłki nożnej kawalerowie vs. żonaci mężczyźni.
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej
z Polichny w tym roku również wykazali się
dużym zaangażowaniem podczas organizacji
i przebiegu wydarzenia. Zaprezentowali
pokaz gaśniczy oraz pokaz rozcinania auta
przy użyciu narzędzi hydraulicznych.
Koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej
GCK w Polichnie był ostatnim punktem programu, najbardziej wyczekiwanym przez
wszystkich widzów.
Składamy podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację festynu
i już dziś zapraszamy za rok.
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BLINOWIANECZKI
W trosce o kultywowanie tradycji ludowych w Gminnym Centrum Kultury powstała
Grupa Śpiewacza „Blinowianeczki” z Blinowa.
Ich repertuar dostosowany jest do wieku
młodych artystów. Dziewczynki z terenu
gminy poprzez uczestnictwo w zajęciach
wokalnych rozwijają swoje umiejętności
i zdolności muzyczne, rozwijają słuch, wrażliwość na piękno muzyki, kształtują swój głos
poprzez elementy emisji głosu.
Zespół zaczął swoją przygodę z muzyką tradycyjną debiutując na eliminacjach
powiatowych do Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym
a następnie reprezentował nasz powiat na
eliminacjach wojewódzkich w Muzeum Wsi
Lubelskiej. Kolejnym sukcesem dziewczynek
był udział i wyróżnienie w XXVI. Ogólnopolskim Festiwalu Folklorystycznym Twórczości
Dziecięcej „Dziecko w folklorze”. Dziewczynki
wystąpiły na scenie z Panią Janiną Markut,
która jest liderką Zespołu ‚Blinowianki” i z
dużym zaangażowaniem przekazuje swoją
wiedzę młodemu pokoleniu. Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Blinowianki” z Blinowa
bierze udział w uroczystościach lokalnych
organizowanych w Gminnym Centrum Kul-

tury. Uświetnia swym występem rocznice,
jubileusze i ważne wydarzenia w życiu całej
gminy. Zespół ma na swoim koncie liczne
sukcesy, reprezentując gminę w najróżniejszych konkursach i przeglądach. Członkowie

zespołu zdobywają uznanie promując śpiewem piękno swojej małej ojczyzny, lokalne
tradycje i zwyczaje. Repertuar zespołu to
ludowe piosenki, anegdoty, humorystyczne
przyśpiewki oraz pieśni patriotyczne.

SPOTKANIE Z PIEŚNIĄ MARYJNĄ

Maj z uwagi na budząca się do życia przyrodę w obrzędowości ludowej ma szczególne miejsce, natomiast w kościele katolickim
jest to miesiąc poświęcony Matce Boskiej.
Przywodzi nam na myśl pachnące kwieciem
łąki, gdzie wieczorami przy przydrożnych,
bielonych po zimie kapliczkach zbierają się
ludzie śpiewając Litanię Loretańską.
27 maja odbyło się III Spotkanie z Pieśnią
Maryjną tym razem artyści gościli w Brzozówce. Wójt Artur Jaskowski wyraził radość
z tej inicjatywy podkreślając, że to wspaniała
okazja, żeby przybliżyć słuchaczom piękne,
wzruszające i pełne radości pieśni o Najświętszej Maryi Pannie.
Spotkanie z Pieśnią Maryjną swoimi występami uświetnili wspaniali artyści z powia-

tu kraśnickiego i janowskiego: Zespół „Och
Baby” oraz „Błękitne Korale”z Zakrzówka,
które przyjechały do nas z panią dyrektor
Małgorzatą Jamróz, Zespół Śpiewaczy „Kowalanki” z Kowalina, Kapela z Potoka Wielkiego,
Bolesław Serwatka, Kapela „Kalina-Folk” z Polichny, Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy”
z Majdanu-Obleszcze, Mirosław Kolasa, Zespół Śpiewaczo - Obrzędowy „Blinowianki”
z Blinowa, Zespół „Blinowianeczki”, Kapela
„Czerwona Róża” z Szastarki. W spotkaniu
oraz wspólnej modlitwie udział wzięli: ks.
Jan Gaik proboszcz tutejszej parafii, ks. kanonik Krzysztof Piskorski oraz Wójt Gminy
Szastarka Artur Jaskowski.
Wszyscy artyści otrzymali pamiątkowe
dyplomy, które wręczyli Wójt Artur Jaskowski
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oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
w Polichnie Ewa Białoń. Po odśpiewaniu
litanii oraz pieśni ku czci Matki Bożej wszyscy
uczestnicy spotkania udali się na wspólny
poczęstunek do remizy OSP w Brzozówce.
Współorganizatorem III Spotkania
z Pieśnią Maryjną było Starostwo Powiatowew Kraśniku.
Szczególne podziękowania kierujemy do
państwa Danuty i Adama Obydź oraz strażaków z OSP Brzozówka za przygotowanie
kapliczki i pomoc w realizacji wydarzenia.
Za przygotowanie gorącego poczęstunku
dziękujemy paniom kucharkom z Zespołu
Szkół w Szastarce.

NOWINY SZASTARSKIE

MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
Czas Wielkiego Postu - nasz czas nawrócenia. Co roku na nowo podejmujemy wysiłek
przemiany - przejścia od starego do nowego;
W tym szczególnym czasie grupa młodzieży
podejmuje działania mające na celu ukazanie
Misterium Męki Pańskiej.
Znane z Pisma Świętego sceny związane
z życiem Jezusa, Jego męką i ukrzyżowaniem to wszystko złożyło się na treść Misterium Męki
Pańskiej, które ponownie odbyło się w kościele
parafialnym w Polichnie, a w tym roku także
w kościele Błażku oraz w Szastarce. Nie zabrakło oczywiście scen związanych z ostatnią
wieczerzą, modlitwą Jezusa w ogrójcu, Jego
pojmaniem i uwięzieniem oraz skazaniem Go
na śmierć przez Piłata. Było biczowanie i droga
na Golgotę, a na koniec - ukrzyżowanie.
Misterium, jak zwykle, było przygotowane z wielką starannością oraz wielkim poświęceniem młodzieży, która - mimo niskiej
temperatury dzielnie ćwiczyła swoje role
w rożnych kościołach. Najtrudniejszą rolę
do odegrania miała oczywiście osoba, która
wcieliła się w postać Jezusa. W tym roku był to
Gabriel Kosidło. W przygotowanie misterium
włączyła się młodzież ucząca się w Szkole
Podstawowej oraz Gimnazjum w Polichnie.
Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie, za ciepłe słowa i obecność. Szczególnie
dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób przyłączyli się do pomocy i sprawili,
że po raz drugi Misterium Męki Pańskiej
mogło się odbyć. Przygotowaniem oprawy
muzycznej i nagłośnienia zajęła się Weronika
Pietura i Ewa Zarzeczna. Efekty specjalne
i oświetlenie to dzieło Krzysztofa Mazura.
Nie zabrakło także pięknych strojów, nastrojowej dekoracji i wspaniałego śpiewu Kapeli
Kalina-Folk. Nad całokształtem przedstawienia czuwała dyrektor Gminnego Centrum
Kultury w Polichnie Ewa Białoń.
Szczególne podziękowania kierujemy do
księdza Kanonika Krzysztofa Piskorskiegoza
wsparcie duchowe oraz merytoryczne podczas przygotowań i występów.
Wszystkim mieszkańcom dziękujemyza tak
liczne przybycie,ciepłe słowa i obecność podczas tegorocznego Misterium Męki Pańskiej.
Opracowanie: pracownicy GCK

Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce informuje...
...że w okresie od 01.04.25019 do 30.06.2019 r.

…urodziło się 14 dzieci

…związek małżeński
zawarło 14 par
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…zmarły 16 osoby

