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inwestycje
RELACJA Z BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S19 NA TERENIE GMINY SZASTARKA
Na placu budowy drogi ekspresowej S19
w okresie od ukazania się poprzedniego kwartalnika „Nowiny Szastarskie” nastąpił olbrzymi
postęp w pracach. W chwili obecnej poprzez
prowadzone prace ziemne zarysowany jest
przebieg trasy przez teren naszej gminy a także kształt przyszłego węzła komunikacyjnego
„Szastarka”. Oprócz prac ziemnych trwają
prace związane z uprzątnięciem ściętych
drzew, stabilizacją terenu, oraz w dalszym
ciągu trwa gromadzenie kruszywa.
Warto wspomnieć, że 18-kilometrowy
odcinek (Kraśnik-Janów Lubelski) przebiegający przez naszą gminę jest odcinkiem
symbolicznym inicjującym budowę drogi
S19. Jeżeli chodzi o pozostałe odcinki trasy
S19 to wedle zapewnień GDDKiA Budowa drogi ekspresowej trwa już na czterech
z sześciu odcinków na terenie województwa

lubelskiego. Na pozostałych prace budowlane mają się rozpocząć w najbliższym czasie.
Z pierwszych ukończonych odcinków
kierowcy powinni skorzystać w połowie
2021 r. a z całej trasy pomiędzy Lublinem
i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r.

Budowa nowego wejścia na peron w Szastarce
Z końcem sierpnia zostały zakończone prace modernizacyjne
prowadzone przez Spółkę Akcyjną Polskie Koleje Państwowe związane z budową nowego wejścia na peron w Szastarce. W ramach
prowadzonych prac wybudowano z kostki brukowej wejście na
peron od strony dworca PKP dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych. Wejście na peron zostało ogrodzone
ze względów bezpieczeństwa ogrodzeniem panelowym.
Nowe wejście na peron poprawiło estetykę otoczenia dworca PKP.
Ułatwiło także okolicznym mieszkańcom dostanie się na bezpieczne przejście przez torowisko zlokalizowane na wysokości zejścia/
zjazdu z peronu od strony części Szastarki zwanej „Podlesiem”. Jest
to niezwykle istotne w perspektywie nowego roku szkolnego a co
za tym idzie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.
Przeprowadzone na terenie naszej gminy prace dotyczące
infrastruktury kolejowej to tylko część realizowanej przez spółkę
100-kilometrowej trasy Stalowa Wola Rozwadów – Lublin. Przebudowa pozytywnie wpłynie na obsługę ruchu regionalnego od
stacji Stalowa Wola Rozwadów do linii Warszawa Lublin – Dorohusk
a także na usprawnienie transportu towarów pomiędzy kopalnią

węgla kamiennego w Bogdance, a elektrownią węglową w Połańcu.
Inwestycja przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności ekonomicznej regionów oraz wpłynie na lepszą dostępność komunikacyjną
mieszkańców Polski południowo-wschodniej.
Jest to pierwsza od 30 lat tak duża elektryfikacja linii kolejowej
w Polsce.
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Budowa sieci
wodociągowej
w miejscowości
Brzozówka-Kolonia
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami
Wójta Gminy Szastarka w trzecim kwartale br.
przeprowadzono długo wyczekiwaną przez
mieszkańców Brzozówki-Kolonii inwestycję polegającą na rozbudowie wodociągu
gminnego. Prace wykonano metodą przewiertu sterowanego, za pomocą wiertnicy
horyzontalnej, czyli metodą dużo mniej
inwazyjną w porównaniu do tradycyjnego
wykopu koparką. Dzięki czemu wykopy na
działkach przez które przebiega wodociąg

zostały wykonane tylko w miejscach usytuowania przyłącza, hydrantów i zasuw. Długość
nowo wybudowanego wodociągu wynosi
ponad 700 mb. Materiał z którego wykonano wodociąg to posiadająca atest PZH

polietylenowa rura o średnicy wewnętrznej
110 mm przeznaczona do stosowania w podziemnych sieciach wodociągowych. Wartość
wykonanych robót budowlanych wynosi:
154 513,00 zł.

Kolejna promesa dla Gminy Szastarka
W dniu 11 września br. w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku Wojewoda
Lubelski Przemysław Czarnek wręczył samorządowcom powiatu kraśnickiego promesy
celowe na realizację inwestycji drogowych
z Funduszu Dróg Samorządowych. Podczas
spotkania Wojewoda pogratulował przedstawicielom samorządów złożonych do
Funduszu Dróg Samorządowych wniosków,
przekazał symboliczne karty z kwotami dofinansowania oraz zapewnił wszystkich obec-

nych, że umowy są gotowe do podpisania
w Urzędzie Wojewódzkim.
Gmina Szastarka złożyła dwa wnioski
i dzięki sprawnej aplikacji otrzymała symboliczny czek w wysokości 433 761,00 zł. Środki
te zostaną przeznaczone na przebudowę dróg
gminnych na naszym terenie.
Łącznie z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych powiat kraśnicki otrzymał
18.5 mln zł.

Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych
Trwają prace związane z remontem nawierzchni gruntowych dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych. W bieżącym
roku na bazie decyzji o wydatkowaniu funduszu sołeckiego zakupiono tłuczeń kamienny
z przeznaczeniem na remont dróg gminnych
w Brzozówce, Brzozówce-Kolonii, Rzeczycy-Koloni, Polichnie Pierwszej, Polichnie Drugiej, Polichnie Trzeciej, Polichnie Czwartej,
Hucie Józefów oraz w Majdanie-Obleszcze.
Ze środków budżetowych Gminy Szastarka
poprawiono nawierzchnię drogi gminnej zlokalizowanej w Polichnie Czwartej (tzw. lisiaki)
Ponadto równolegle prowadzone są prace
związane z modernizacją drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w Wojciechowie (tzw.
kościelna droga). Inwestycja polega na mechanicznym wykonaniu koryta wraz z zagęszczeniem gruntu i wykonaniem podbudowy
z kamienia łamanego na długości ponad 640
metrów. Szerokość modernizowanej drogi
wynosi 3 metry pozwoli to na swobodny
przejazd dużych, nowoczesnych i wydajnych
maszyn rolniczych których dojazd do tej pory
stwarzał wiele problemów. Modernizowana
droga jest jedną z głównych dróg dojazdowych do pól uprawnych w miejscowości
Wojciechów dlatego od dłuższego czasu była
to priorytetowa inwestycja w tym sołectwie.
Całkowity koszt robót budowlanych to: 113

001,47 zł z czego 59,29% stanowi dotacja ze
środków budżetu Województwa Lubelskiego w oparciu o ustawę o ochronie gruntów
rolnych i leśnych.
Nie jest to pierwsza droga gminna wykonana dzięki dofinansowaniu z FOGRu, w kadencji 2014-2018 zmodernizowano drogi
w Rzeczycy-Kolonii, Polichnie Czwartej oraz
w Majdanie-Obleszcze.
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Opracowanie Karol Biały
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wydarzenia
XVII Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr Dętych w Polichnie

XVII Międzypowiatowy Festiwal Orkiestr
Dętych w Polichnie w tym roku odbył się
21 lipca.
Rozpoczął się o godz. 12.00 uroczystą
mszą św. celebrowaną przez ks. kan. Krzysztofa Piskorskiego.
Następnie wszyscy uczestnicy i goście
zaproszeni udali się na stadion sportowy
wraz z pierwszymi dźwiękami orkiestr, które
reprezentując swoje miejscowości przeszły
w uroczystym korowodzie.
Po zaprezentowaniu się w przemarszu
muzycy ustawili się na płycie boiska. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polichnie
Ewa Białoń powitała wszystkie orkiestry
oraz gości śpiewając wspaniały utwór Haliny
Kunickiej „Orkiestry Dęte”. Po uroczystym
otwarciu Festiwalu, którego dokonał Wójt
Artur Jaskowski rozpoczęły się koncerty
indywidualne orkiestr. Mimo niesprzyjającej
aury stadion zapełnił się słuchaczami.

Z uznaniem należy stwierdzić, iż w XVII
Festiwalu Orkiestr Dętych, wzięło udział
9 Orkiestr z terenu powiatu kraśnickiego, janowskiego oraz bialskiego. Łącznie
na scenie podczas jednego niedzielnego
popołudnia wystąpiło ok. 250 muzyków.
Orkiestry, które zaprezentowały swój dorobek artystyczny to:
▶▶ Orkiestra Dęta Gminnego
Centrum Kultury w Polichnie
▶▶ Młodzieżowa Orkiestra
z Wilkołaza
▶▶ Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży
Pożarnej w Urzędowie
▶▶ Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży
Pożarnej w Kraśniku
▶▶ Sławatycka Orkiestra Dęta
▶▶ Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Niedrzwicy Kościelna
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▶▶ Młodzieżowa Orkiestra Dęta
Gminy Strzyżewic
▶▶ Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Poniatowej
▶▶ Orkiestra Dęta z Batorza
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Jesteśmy dumni, że udaje nam się pielęgnować miłość do orkiestr dętych. Festiwal
od kilku lat nie ma charakteru konkursu.
Przybyłe orkiestry nie rywalizują ze sobą
tylko wspólnie przeżywają miłe chwile i prezentują swój dorobek artystyczny, ukazując
jak ciekawa i przyjemna w odbiorze może
być muzyka grana na instrumentach dętych.
Festiwal jest okazją do muzycznego dialogu
orkiestr dętych i wspólnej integracji.
Podczas XVII Międzypowiatowego Festiwalu Orkiestr Dętych można było oddać krew w postawionym specjalnie na tę
akcję krwiobusie. Udało się zebrać ponad
5 litrów krwi.
W tegorocznej edycji organizatorzy zadbali o gusta muzyczne zarówno starszego
jak i młodszego pokolenia. Gwiazdami wieczoru w Polichnie były Krystyna Giżowska
oraz Cleo.
Dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali się w przygotowania Festiwalu. Radość
uczestników i zaproszonych gości oraz
miła atmosfera stworzona przez wszystkich
obecnych jest najlepszą nagrodą za włożony
trud w przygotowania i organizację tak
dużego przedsięwzięcia.
Opracowanie Ewa Białoń
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Dożynki Gminno-Parafialne

25 sierpnia mieszkańcy Gminy Szastarka
zebrali się aby po raz kolejny świętować
podczas Dożynek Gminno – Parafialnych.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św. celebrowaną przez proboszcza parafii ks.
kanonika Andrzeja Arbaczewskiego oraz
proboszcza parafii Blinów ks. kanonika
Piotra Wąska. Następnie barwny korowód przeszedł na plac przy Zespole Szkół
w Szastarce, aby podziękować rolnikom za
ich trud i ciężką pracę na roli. Zaszczytną
funkcję Starostów Gminnych pełnili Małgorzata Wach z Majdanu-Obleszcze oraz
Grzegorz Wcisło z Polichny Czwartej. Wraz
z nimi na plac przybyli Starostowie Parafialni
z grupami wieńcowymi: Anna Widomska
oraz Sebastian Tomiło z Szastarki, Wioletta
Mazur oraz Kazimierz Rycerz z Brzozówki,
Barbara Mróz i Zbigniew Kowal z Majdanu-Obleszcze, Bożena Pietura i Andrzej
Wcisło z Polichny Czwartej, Beata Szabat
i Andrzej Długosz z Wojciechowa oraz grupy wieńcowe z Blinowa Pierwszego oraz
Blinowa Drugiego.
Część oficjalną uroczystości rozpoczął
powitaniem gości Wójt Gminy Artur Jaskowski, następnie starostowie zgodnie
z tradycją przekazali bochen chleba na
ręce pana wójta. W uroczystościach do-

żynkowych wzięli udział zaproszeni goście:
Jerzy Bielecki Poseł na Sejm RP, w imieniu
Marszałka Województwa Jarosława Stawiarskiego przybyła Anna Baluch Radna
Sejmiku Województwa Lubelskiego, dr
Marek Kos Radny Sejmiku Województwa
Lubelskiego, radni Gminy Szastarka na czele
z Przewodniczącym Michałem Kosikowskim,
kierownicy oraz pracownicy Urzędu Gminy na czele z Sekretarz Gminy Szastarka
Jadwigą Wielgus, dyrektorzy szkół oraz
księża z terenu gminy.
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W części artystycznej z koncertem wystąpiła Parafialna Orkiestra Dęta z Szastarki.
Następnie na scenie pojawili się „Majdaniacy” z Majdanu- Obleszcze, Mirosław Kolasa z Szastarki, „Blinowianeczki” z Blinowa,
Kapela Kalina -Folk z Polichny oraz Kapela
Czerwona Róża z Szastarki. Gwiazdą dożynek był wokalista dico polo występujący
pod pseudonimem „Miły Pan”, a późnym
wieczorem odbył się koncert zespołu TEX.
Podczas dożynek rozstrzygnięte zostały
konkursy gminne na:
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„Najbardziej zadbane gospodarstwo
rolne i najładniejszy ogród przydomowy”
▶▶ I miejsce Ewa Szaja
▶▶ II miejsce Alfreda Kozłowska
▶▶ III miejsce Alicja Król
„Wzorową Pasiekę Gminy Szastarka
w 2019 roku”
▶▶ I miejsce Karol Kamiński
▶▶ II miejsce Krzysztof Placha
▶▶ III miejsce Zygmunt Igras
Zwycięzcą konkursu na „Najpiękniejszy
Wieniec Dożynkowy” w tym roku zostało
sołectwo Wojciechów.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!

Dożynki Powiatowe

Dożynki Wojewódzkie

Na Dożynkch Powiatowych, które w tym roku odbyły się 25
sierpnia w Urzędowie, Gminę Szastarka reprezentowały nasze
zespoły: na scenie Męski Zespół Spiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze, a przy stoisku promocyjnym gminy Kapela
„Czerwona Róża” z Szastarki.

W niedzielę 8 września na lotnisku w Radawcu Dużym odbyły
się Dożynki Wojewódzkie 2019. Jedną z prowadzących imprezę
była Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polichnie Ewa Białoń.
Naszą gminę reprezentował Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy”
z Majdanu-Obleszcze. Prowadził on korowód dożynkowy przechodzący przez symboliczną bramę za którą stali gospodarze
uroczystości: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław
Stawiarski, Wojewoda Przemysław Czarnek oraz Starosta Lubelski
Zdzisław Antoń. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia.
Opracowanie Ewa Białoń
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GMINNE CENTRUM KULTURY W POLICHNIE
Występy Zespołów GCK
IV Festiwal „ U zbiegu rzek”
odbył się 10 lipca 2019 roku
w kompleksie wypoczynkowo-rekreacyjnym „Wyspa Wisła” w Stężycy (powiat rycki,
woj. lubelskie). Przesłuchania
konkursowe, ludowa zabawa
taneczna, odczytanie protokołu i wręczenie nagród wszystkim uczestnikom trwały do
późnych godzin wieczornych.
Laureatami Festiwalu zostały
nasze wspaniałe zespoły: Męski
Zespół Śpiewaczy „ Majdaniacy”
z Majdanu-Obleszcze, Zespół
Śpiewaczo–Obrzędowy „Blinowianki” z Blinowa oraz Zespół
Śpiewaczy „Blinowianeczki”
z Blinowa.

Obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej Apel Poległych
św. przy akompaniamencie Orkiestry Dętej z Polichny wszyscy
w uroczystym pochodzie udali się na cmentarz gdzie przy Grobie
Nieznanego Żołnierza odbyła się dalsza część uroczystości. Piotr
Groszek dowódca Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej im.płk T.
Zieleniewskiego odczytał Apel Poległych, po którym nastąpiła salwa
honorowa. W apelu udział wzięli: Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki,
Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Anna Baluch, Radny Powiatu Kraśnickiego Bogdan Zuń,
Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, Radni Rady Gminy Szastarka
na czele z Przewodniczącym Michałem Kosikowskim. Dyrektorzy,
nauczyciele oraz uczniowie szkół z terenu Gminy Szastarka, druhowie
strażacy z OSP Polichna, Dyrektor GCK w Polichnie Ewa Białoń oraz
Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna im.płk T. Zieleniewskiego pod
dowództwem Piotra Groszka i Mirosława Wielgusa.

Na zakończenie Wójt podziękował wszystkim za udział i godne uczestnictwo w tej uroczystości patriotyczno – religijnej, po
czym wszyscy obecni na cmentarzu zostali zaproszeni do GCK
w Polichnie na prawdziwą wojskową grochówkę przygotowaną
przez panie ze stołówki szkoły w Polichnie.
Chwała Bohaterom! Cześć ich Pamięci!

W niedzielę 22 września mieszkańcy Gminy Szastarka uczcili
pamięć żołnierzy września 1939 r. W kościele parafialnym w Polichnie odprawiona została uroczysta msza św. w intencji poległych.
Następnie wszyscy obecni mogli wysłuchać krótkiego koncertu
pieśni patriotycznych połączonego z prezentacją multimedialną
nawiązującą do 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Po mszy

Opracowanie Ewa Białoń
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Gminny Ludowy Klub Sportowy w Polichnie
Obóz sportowo-rekreacyjny
za nami
Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu piłką nożną
wśród naszych młodych mieszkańców gminy, postanowiliśmy
zorganizować po raz pierwszy, obóz sportowo-rekreacyjny dla zawodników z roczników 2005-2010. Między 20 a 28 lipca 20 śmiałków
z naszego klubu przebywało w ośrodku Pszczeliniec w Krasnobrodzie, gdzie czas wypełniony był masą sportowych emocji i atrakcji,
pozytywnych wrażeń oraz wakacyjnego wypoczynku.

Program obozu został tak ułożony, by maksymalnie wykorzystać
czas na szlifowanie formy sportowej oraz na dobrą zabawę. Był to
naprawdę intensywny tydzień, w trakcie którego zawodnicy mogli
trenować pod okiem trenerów na dobrze przygotowanych obiektach
sportowych. Oprócz zajęć teoretycznych, porannych rozruchów,
treningów piłkarskich i bramkarskich zawodnicy rozgrywali mecze
kontrolne z drużynami Uni Hrubieszów oraz Legionovi Legionovo.
Na obozie nie było ani chwili na nudę, czas pomiędzy treningami
wypełniony był szczelnie dodatkowymi atrakcjami. Uczestnicy odpoczywali, opalali się i pływali nad zalewem, zwiedzali, rozgrywali
turnieje. Z zadowoleniem aktywnie spędzali czas na surviwalu,
gokartach, kajakach itp., tak więc wrażeń było pod dostatkiem.
Bardzo fajnie przebiegła integracja grupy, zawodnicy współpracowali ze sobą, pomagając i dzieląc się wiedzą i umiejętnościami
z młodszymi kolegami.
Chcielibyśmy gorąco podziękować za pomoc wszystkim rodzicom oraz instytucjom które przyczyniły się do realizacji obozu a są
to: Gmina Szastarka, Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Szastarce oraz Sklep Wielobranżowy w Szastarce - Andrzej Kopyciński.

Dziękujemy za wsparcie tego co najważniejsze, a mianowicie naszej
młodzieży. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wakacje. Jednocześnie przypominamy o naborach do grup roczników 2005-2014
pod numerem telefonu 733 000 174.
								
Opracowanie Michał Mularczyk
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publiczna szkoła podstawowa W BLINOWIE
UROCZYSTE ROzPOCZĘCIE ROKU
SZKOLNEGO

4.

W dniu 2 września jak co roku nasza społeczność szkolna po
dwumiesięcznym odpoczynku rozpoczęła nowy rok szkolny.
Na wstępnie pan dyrektor powitał nowego ks. proboszcza parafii
Blinów ks. Piotra Wąska, który jednocześnie będzie uczył religii
w naszej szkole. Uroczystość obecnością swoją uświetnił również
Pan Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, lecz najważniejszą rolę
w tym dniu pełniły dzieci, które po zasłużonym odpoczynku, pełne
energii i zapału nie mogły doczekać się spotkania z wychowawcami
oraz nowych wyzwań, które czekają ich w nowym roku szkolnym.
Życzymy sukcesów!!!

Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium
pod Klepsydrą) – Bruno Schulz
5. Orka – Władysław Stanisław Reymont
6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski
7. Sachem – Henryk Sienkiewicz
8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski
Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest
polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad
człowiekiem i społeczeństwem. Dziś teksty te nie straciły nic ze
swej aktualności. Uczą nas, że w życiu powinniśmy kierować się
szlachetnością i solidarnością, że nie wolno nam stracić wrażliwości
na ludzką krzywdę ani zapomnieć o naszej historii .,,Katarynka”
została przeczytana w całości, zaś nowele : ,,Dobra pani” i ,,Dym”
tylko wybrane fragmenty. We wspólnym czytaniu udział wzięli:
Dyrektor pan Andrzej Białek, ksiądz Piotr Wąsek, rodzice, uczniowie,
nauczyciele i pracownicy szkoły. Zebrani z wielką uwagą wysłuchali
fragmentów czytanych nowel.
Akcja ,,Narodowe Czytanie” popularyzuje czytelnictwo, niezmiennie udowadnia, że piękno polskiej literatury ma moc, aby nas
jednoczyć i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości.
Ta akcja odbywa się każdego roku w naszej szkole.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

„Nie śmiecimy - sprzątamy - zmieniamy!” –to temat tegorocznej
edycji ,,Sprzątania świata”. Uczniowie naszej szkoły w dniach 23-24
września przystąpili do wspólnego działania na rzecz poszanowania środowiska. Od najmłodszych lat musimy kształtować u dzieci
postawy proekologiczne, budzić ich świadomość ekologiczną oraz
miłość i szacunek do wszystkiego co je otacza. Można to robić w różny sposób, jednak najlepsza, najskuteczniejsza w wieku szkolnym
jest nauka poprzez działanie i przeżywanie.

NARODOWE CZYTANIE

Dnia 11 września w Publicznej Szkole Podstawowej w Blinowie
odbyło się czytanie polskich nowel, które były tegoroczną lekturą
Narodowego Czytania. Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie to:
1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
2. Dym – Maria Konopnicka
3. Katarynka – Bolesław Prus
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uczestniczyły w spotkaniu, dzieliły się swoimi spostrzeżeniami
i doświadczeniami oraz zadawały bardzo dużo pytań.

Wycieczka do Lublina
24 września uczniowie klas VII i VIII Publicznej Szkoły Podstawowej wybrali się na coroczne pokazy z fizyki na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wycieczkę rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu „Legiony” w kinie
Plaza. Piękna pogoda sprzyjała, więc spacerem przeszliśmy na
UMCS, aby obejrzeć pokazy fizyczne. W naukach przyrodniczych,
a w szczególności w fizyce, doświadczenie odgrywa bardzo ważną
rolę. W tym roku pracownicy Instytutu Fizyki przygotowali bardzo
ciekawe eksperymenty z takich działów jak:
▶▶ Prąd elektryczny
▶▶ Rezonanse
▶▶ Ciepło
▶▶ Ruch obrotowy
Zajęcia praktyczne motywują do głębszej analizy praw przyrody,
inspirują dociekliwość i postawy badawcze. Wielkim atutem pokazów
jest czynny udział uczniów w eksperymentach, dzięki czemu na
własnej skórze mogą przekonać się, że prawa fizyki rządza zjawiskami w przyrodzie i życiu codziennym. Jak co roku pokazy zostały
przeprowadzone w bardzo profesjonalny sposób z nutką humoru.

WIZYTA POLICJANTÓW W NASZEJ
SZKOLE

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA
„Bezpieczny, bo grzeczny”- takie hasło towarzyszyło przedszkolakom z Blinowa w dniu ich święta. Tego dnia bowiem gościły
u siebie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku.
Tematem spotkania było poznanie zasad ruchu drogowego, nauka bezpiecznego przechodzenia przez ulicę oraz przybliżenie
dzieciom pracy policjanta. Zaproszeni goście rozmawiali z dziećmi
o zachowaniu bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych, wyjaśniali
w których miejscach można przechodzić przez jezdnię, którą stroną
drogi należy się poruszać, gdy nie ma chodnika oraz jak ważne jest
noszenie elementów odblaskowych.
Podczas wizyty policjanci mówili o bezpieczeństwie dzieci
w domu, stosowaniu ograniczonego zaufania w kontaktach z obcą
osobą, przypominali numery alarmowe do służb ratunkowych.
Ponadto zaprezentowali dzieciom swoje wyposażenie do pełnienia służby patrolowej. Następnie wszystkie przedszkolaki ubrane
w kamizelki odblaskowe, udały się na przejście dla pieszych, gdzie
wspólnie z policjantami ćwiczyły poznane zasady. Największym
zainteresowaniem jednak cieszyło się oglądanie policyjnego radiowozu, a zwłaszcza prezentacja sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Serdecznie dziękujemy policjantom za poświęcony czas
i zapraszamy za rok.

Dnia 27 września uczniowie naszej szkoły spotkali się z funkcjonariuszami Policji. Tematem spotkania było przede wszystkim
bezpieczeństwo. Policjanci rozmawiali z uczniami o bezpiecznym
poruszaniu się po ulicach, a w szczególności omówili zasady
bezpiecznej drogi do i ze szkoły. Przypomnieli również o korzyściach noszenia elementów odblaskowych przy ubraniu bądź
tornistrze oraz jak należy zachować się, gdy zaczepi nas obca
osoba. Największym jednak zainteresowaniem cieszyły się wśród
dzieci opowiadania o codziennej pracy Policji. Dzieci czynnie
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zespół szkół W SZASTARCE
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

liły znicze i uczciły minutą ciszy pamięć żołnierza poległego na
naszych terenach we wrześniu 1939 r.

Wakacje minęły i rozpoczął się intensywny okres pracy i nauki. Zainaugurowało go uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
2019/2020, które miało miejsce 2 września – najpierw w kościele
parafialnym, gdzie ks. Andrzej Arbaczewski odprawił mszę św.
w intencji uczniów i pracowników naszej placówki, a następnie
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Szastarce. Tam, po uroczystym wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu narodowego,
dyrektor Piotr Krzysztoń powitał uczniów, rodziców, nauczycieli
i przybyłych gości, przedstawił wychowawców klas i najważniejsze
informacje, a także życzył sukcesów w nowym roku szkolnym. Życzenia wszystkim zebranym złożył również Wójt Gminy Szastarka
– pan Artur Jaskowski. Następnie wszyscy uczniowie udali się do
klas wraz ze swoimi wychowawcami.

POKAZY FIZYCZNE
Dnia 20.09.2019 r. uczniowie najstarszych klas (41 osób), pod
opieką pań: Barbary Zuń, Anny Dąbrowskiej-Michalczyk i Anny Zielińskiej, wyjechali do Lublina na 60. Pokazy fizyczne zorganizowane
przez Instytut Fizyki UMCS. Młodzież obserwowała doświadczenia
z następujących działów: Ruch obrotowy, Termodynamika, Prąd
elektryczny i Rezonanse.

Po pokazach uczniowie obejrzeli w Cinema City film pt. „Sztuka
ścigania się w deszczu”. Okazało się, że nie był to zwyczajny film
o przyjaźni człowieka z psem, jakich to już wiele każdy z nas widział w telewizji i kinie. To niezwykle wzruszające dzieło, w którym
narratorem jest … pies Enzo wspominający silną więź z kierowcą
rajdowym, marzącym o karierze w Formule 1. Trochę łez się polało…

WYCIECZKA PRZYRODNICZA

Starsza grupa przedszkolna i uczniowie klasy „0” wybrali się
12 września na wycieczkę do lasu, sadu i ogrodu warzywnego. Maluchy obserwowały naturę i zbierały materiały do kącika
przyrodniczego (np. liście, szyszki, żołędzie, kasztany, jarzębinę).
Następnie dzieciaki udały się do żołnierskiej mogiły znajdującej
się w lesie w Szastarce. Tam posprzątały otoczenie grobu, zapa-
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SPRZĄTAMY ŚWIAT!

APEL POLEGŁYCH W POLICHNIE

Przedszkolaki i uczniowie klas 0 – III – wraz z wychowawczyniami –
24 września przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątania Świata
- Polska”. Dzieci, zbierając śmieci wokół terenu naszej szkoły, miały
świadomość potrzeby szanowania środowiska, w którym żyjemy,
a także uczyły się zasad jakże ważnej selektywnej zbiórki odpadów.
Tego dnia, w ramach programu edukacji antytytoniowej „Czyste
powietrze wokół nas” najmłodsi uczniowie obserwowali otaczające ich środowisko również pod innym kątem – poznawali źródła
i rodzaje dymu.

Delegacja naszej szkoły na czele z pocztem sztandarowym wzięła
udział w uroczystych obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej, które miały miejsce 22 września w Polichnie. Po mszy
św. w kościele parafialnym i części artystycznej nasi uczniowie,
nauczyciele i dyrektor szkoły, pan Piotr Krzysztoń, udali się – wraz
z innymi uczestnikami przemarszu – na pobliski cmentarz parafialny, gdzie po odczytaniu Apelu Poległych złożyli wieniec przy
obelisku upamiętniającym poległych w czasie wojny mieszkańców
naszych okolic.

Opracowanie: Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Szastarce

ZESPÓŁ SZKÓŁ W HUCIE JÓZEFÓW
INAUGURACJA ROKU
NARODOWE CZYTANIE
SZKOLNEGO 2019/2020
18 września 2019 r. odbyło się podsumo2 września 2019 r. po raz kolejny mury
szkoły wypełniły się gwarem uczniów, którzy
powrócili z wakacyjnego wypoczynku, pełni
zapału do stawienia czoła nowym wyzwaniom. Inauguracja roku szkolnego 2019/2020
rozpoczęła się Mszą św. w Kościele Parafialnym w Hucie Józefów pod przewodnictwem
ks. Eugeniusza Ziajko i ks. Jana Gaika.
Następnie uczniowie, rodzice i nauczyciele udali się do szkoły, gdzie odbyła się
część oficjalna uroczystości. Zebrani odśpiewali hymn państwowy i wysłuchali
przemówienia p. Dyrektor, która w swoim
wystąpieniu nawiązała do wydarzeń związanych z wybuchem II wojny światowej oraz
przystąpienia szkoły do ogólnopolskiej akcji
„Przerwany marsz”.

KONKURS
FOTOGRAFICZNY
Uczniowie z klas V-VIII wzięli udział w etapie szkolnym konkursu fotograficznego
„Las i mokradła” zorganizowanego przez
Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Lublinie. Do kolejnego etapu konkursu
zostały wytypowane prace trzech uczennic: E. Tess i W. Wołoszyn z klasy VIII oraz R.
Staniec z klasy V.

wanie ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”. Wzięli w nim udział rodzice, nauczyciele
i uczniowie, którzy czytali fragmenty nowel
wybitnych polskich pisarzy m. in. H. Sienkiewicza, E. Orzeszkowej, M. Konopnickiej,
B. Prusa, S. Żeromskiego, W. S. Reymonta.

WYCIECZKA DO
LUBLINA
24 września 2019 r. uczniowie klasy VII
i VIII odwiedzili UMCS w Lublinie, gdzie mieli
okazję obejrzeć pokazy fizyczne przygotowane przez studentów i wykładowców.
Uczniowie obejrzeli również w kinie film
historyczny pt. „Legiony”.

Uczennica kl. VIII K. Nowak zaprezentowała frag. noweli
„Sachem” H. Sienkiewicza

WYCIECZKA DO PARKU
EDUKACJI I ROZRYWKI
27 września 2019 r. przedszkolaki, uczniowie klasy 5 i 6 oraz ich rodzice odbyli wycieczkę do Parku Edukacji i Rozrywki „Farma
Iluzji” w Mościskach. Farma Iluzji to wyjątkowe miejsce, pełne różnorodnych atrakcji
dla dzieci i dorosłych, edukacji oraz zabawy
i wypoczynku na świeżym powietrzu.
Opracowanie:Grono Pedagogiczne
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POLICHNIE
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU
SZKOLNEGO 2019/2020
2 września 2019 roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej
im. św. Jana Pawła II w Polichnie uroczyście inaugurowali nowy
rok szkolny. Po ponad dwóch miesiącach wspaniałych wakacji
nastał czas powrotu do szkolnych ławek i do nowych obowiązków.
Wielu uczniów przybyło do szkoły z optymistycznym nastawieniem i ogromnym zapałem do pracy. Jego uroczyste rozpoczęcie
zainaugurowała msza św. w kościele parafialnym.

wybuch wojny uniemożliwił rozpoczęcie kolejnego roku szkolnego w roku 1939 i kontynuowanie nauki. To wtedy życie Dzieci
Wojny zostało trwale napiętnowane nieopuszczającym strachem,
zatrzymanymi w pamięci obrazami okrutnej śmierci najbliższych.
Akcja „Przerwany marsz” stała się okazją do tego, aby młodsze
i starsze pokolenia mogły wspólnie przywitać nowy rok szkolny.
Niech to będzie również wyraz szacunku i wdzięczności dla żywego
pomnika historii. Punktem kulminacyjnym akcji było odśpiewanie
Mazurka Dąbrowskiego, który towarzyszy Polakom od wielu lat.
W Akcji „Przerwany marsz” w naszej szkole uczestniczyły Pani
Marianna Pietura oraz Pani Marianna Drozd, którym serdecznie dziękujemy.

NARODOWE CZYTANIE
Nasza szkoła przystąpiła do tegorocznej, ósmej już akcji Narodowe Czytanie. Tym razem w ramach akcji czytano polskie nowele.
W poniedziałek 9 września we wspólnym czytaniu wzięli udział
uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz zaproszeni goście:
rodzice i Wójt Gminy Szastarka Pan Artur Jaskowski. Zebrani
z wielką uwagą wysłuchali fragmentów czytanych nowel. Akcja
Narodowe Czytanie została zainicjowana przez Parę Prezydencką
i służy popularyzacji czytania literatury polskiej.
Następnie wszyscy przeszliśmy do szkoły, gdzie w sali gimnastycznej odbyła się część oficjalna. Po wprowadzeniu sztandaru
oraz odśpiewaniu hymnu szkoły głos zabrała Pani Dyrektor Marta
Plichta, która serdecznie powitała wszystkich uczniów, rodziców,
nauczycieli oraz gości. Niezmiernie miło było nam gościć podczas
uroczystości Wójta Gminy Szastarka Pana Artura Jaskowskiego,
dyrektor GZOPO Panią Monikę Łukasik, Przewodniczącego Rady
Gminy Szastarka Pana Michała Kosikowskiego, Księdza Kanonika
Krzysztofa Piskorskiego, nauczycieli, rodziców i uczniów. Oczywiście, nie mogło zabraknąć słów zachęty do dalszej pracy, życzeń
sukcesów i zapewnień o stałej gotowości do wsparcia nauczycieli i uczniów we wszystkich przejawach aktywności. Życzymy
wszystkim uczniom wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych
doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole.

„#sprzątaMY las”

Uroczystość przebiegała w spokojnej i radosnej atmosferze. Nie
każdy wrzesień w historii Polski był tak barwny, radosny i pełen
wakacyjnych wspomnień. Nie zawsze też dzieci w pierwszych
dniach września zdążały do szkoły, aby się spotkać ze swymi
rówieśnikami i powitać nowy rok szkolny.
1 września minęła 80. rocznica wybuchu II wojny światowej.
W związku z tymi tragicznymi wydarzeniami w ramach Akcji
„Przerwany marsz” szczególny hołd oddaliśmy osobom, którym

20 września uczniowie klasy VII i VIII pod opieką Pani Marty
Sokołowskiej i Pana Piotra Lewandowskiego udali się do Leśnictwa Mosty, gdzie w ramach zainicjowanej przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę akcji „#sprzątaMY las”,
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zaopatrzeni w worki rozpoczęli oczyszczanie lasu ze śmieci.
Wspierał nas pan Michał Kosikowski - Komendant Posterunku
Straży Leśnej. Uczniowie z ogromną werwą i zaciekawieniem
zbierali ukryte w lesie pokłady śmieci. Po pracowitych godzinach
uczniowie poczęstowani zostali kiełbaskami oraz ciepłą herbatą.
Pamiętajmy, że również na co dzień możemy dawać dobry przykład
i inspirować innych do pozytywnego działania: podczas wizyty
w lesie zbierz i wynieś z niego przynajmniej pięć śmieci, pochwal
się tym w mediach społecznościowych i zachęć znajomych do
podjęcia wyzwania.

APEL POLEGŁYCH

Mijają złe czasy i przychodzą dobre. Następują po sobie pokolenia w każdym narodzie. Zmieniają się poglądy, idee, ustroje. Jedno
tylko na przestrzeni dziejów nie zmienia się – miłość Ojczyzny.
Dlatego udział naszych dzieci i młodzieży w tej pięknej uroczystości, ich zaangażowanie pokazuje że trud pedagogów nie idzie na
marne, że wychowanie w poczuciu patriotyzmu nauczyło naszych
wychowanków zawsze nieść tę płonącą żagiew, którą doniosły
im przez wszystkie wichry dziejowe pokolenia poprzednie i daje
pewność, że będą ją nieść następnym pokoleniom.
Składamy podziękowania rodzicom naszych uczniów za wsparcie
naszej inicjatywy oraz za ich osobisty udział w uroczystościach.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW

„[…] żołnierze – tornistry wasze z obłoków, pełne świerszczy
i krwawych plam zórz,
żołnierze – a przecież wrzesień dzień za dniem
to puszyste obłoki szrapneli,
to śmiertelne wieka wierszy[…]”
Wiersz Czesława Janczarskiego pt. „Wrzesień” wyrecytowany przez uczniów naszej szkoły Natalię Kułagę oraz Mateusza
Zarzecznego podczas Apelu Poległych był jednym z wyrazów
najpiękniejszych uczuć ludzkich – o miłości Ojczyzny.

26 września 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. św.
Jana Pawła II w Polichnie obchodzono Europejski Dzień Języków.
Głównym celem tego międzynarodowego święta, ustanowionego z inicjatywy Rady Europy i obchodzonego w całej Europie 26
września jest zachęcenie uczniów do nauki języków obcych oraz
propagowanie zalet różnorodności językowej.
Przygotowania do obchodów rozpoczęto dużo wcześniej. Klasy
pracowały metodą projektu i każdy z uczniów włączył się w jego
realizację poprzez:
▶▶ wykonanie plakatu o danym kraju,
▶▶ naukę podstawowych zwrotów w różnych językach
▶▶ zrobienie klasowych prezentacji - „Dlaczego warto uczyć
się języków?”,
▶▶ przygotowanie stolików degustacyjnych z przystawkami
i przekąskami danego państwa,
▶▶ dekorację swoich klas,
▶▶ swój indywidualny strój.

22 września byliśmy współorganizatorem obchodów 80–tej
rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Miłość do Ojczyzny wyraziliśmy również przemarszem sprzed
budynku szkoły pocztów sztandarowych szkół z terenu gminy,
OSP w Polichnie, Urzędu Gminy Szastarka, Druhów Strażaków,
z udziałem Grupy Rekonstrukcyjno – Historycznej im. płk. T. Zieleniewskiego, Orkiestry Dętej, przedstawicieli władz wojewódzkich,
powiatowych oraz gminnych, społeczności lokalnej a przede
wszystkim przy licznym udziale naszej społeczności szkolnej, do
kościoła parafialnego, gdzie modlitewnym uczestnictwem we
Mszy Świętej oraz pieśnią w wykonaniu naszej uczennicy Łucji
Kosikowskiej podziękowaliśmy bohaterom wojennym za podjęcie
nierównej a zarazem ofiarnej, bohaterskiej walki z niemieckim
i sowieckim okupantem.

Ponadto przedstawiciele poszczególnych klas brali udział
w quizie językowym. Uczniowie pracowali metodą stacji i musieli
wykazać się nie tylko swoją wiedzą o językach, a także umiejętnością wykorzystania kodów QR.
Za udział w konkursie pt. „Poznaj naszą wielojęzyczną Europę”
wyróżniono następujące klasy:
▶▶ I miejsce – klasa VI B,
▶▶ II miejsce - klasa VIII A,
▶▶ III miejsce – klasy IV, VIA, VII, VIII B.
W quizie językowym przyznano miejsce I – klasa VI A i VI B,
miejsce II – klasa VIII A i VIII B i miejsce III dla klasy VII.
Jesteśmy przekonani, że wykonanie tego projektu poszerzyło
wiedzę uczniów o poszczególnych krajach, przybliżyło znaczenie
znajomości języków i zachęci ich w przyszłości do nauki.
Europejski Dzień Języków pozostanie w naszej pamięci jako
atrakcyjna forma nauki przez zabawę. Wierzymy, że zarówno
uczniowie, nauczyciele i rodzice chętnie przyłączą się do jego
obchodów w przyszłym roku.
Opracowanie - Grono Pedagogiczne

15

NOWINY SZASTARSKIE

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJCIECHOWIE
Uroczyste rozpoczęcie roku
szkolnego 2019/ 2020
W dniu 2 września 2019 roku odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Wojciechowie. O godzinie 10. 30 nauczyciele, uczniowie oraz rodzice wzięli udział
we mszy świętej. Następnie w szkole miał miejsce uroczysty apel.
Pani dyrektor Mariola Tylus przywitała wszystkich zebranych oraz
wygłosiła przemówienie. Wśród zaproszonych gości był obecny
Prezes Stowarzyszenia pan Andrzej Graboś.

22 września 2019 roku uczniowie, rodzice, nauczyciele naszej
szkoły wraz z panią dyrektor Mariolą Tylus wzięli udział w uroczystym Apelu Poległych w Polichnie. Po mszy świętej delegacja naszej
szkoły złożyła kwiaty pod pomnikiem poległych. Była to wspaniała
okazja do przypomnienia tych tragicznych chwil naszej historii
i uczczenia pamięci ofiar drugiej wojny światowej.

Akcja „Sprzątanie Świata”

Narodowe Czytanie
Dnia 10 września 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im.
Faustyny Kowalskiej w Wojciechowie odbyła się VIII edycja Narodowego Czytania – polskiej akcji społecznej propagującej znajomość
literatury narodowej oraz promującej czytelnictwo. Spotkanie odbyło
się na terenie naszej placówki, gdzie dyrektor szkoły -pani Mariola
Tylus serdecznie przywitała zgromadzonych i zachęcała do czytania, które rozwija osobowość i kształtuje wszelkie zainteresowania.
Chętni uczniowie i nauczyciele odczytali fragmenty następujących
nowel: Katarynki Bolesława Prusa, Dym Marii Konopnickiej oraz
Dobra pani Elizy Orzeszkowej.

Wspólne spotkanie było okazją odkrywania piękna i aktualności
polskich nowel. Piękno polskiej literatury ma moc, aby nas jednoczyć
i zespalać wokół wspólnych celów i wspólnych wartości.

Apel Poległych

„Sprzątanie Świata” to międzynarodowa akcja mająca na celu zachęcanie do działań na rzecz ochrony środowiska oraz sprzątania
i segregacji odpadów. To ważne działanie, podejmowane corocznie
przez szkołę jest jednym z ważniejszych punktów edukacji ekologicznej
uczniów oraz interesującą metodą pracy wychowawczej. W tym roku
sprzątanie świata przebiegało pod hasłem„ Nie śmiecimy – sprzątamy
– zmieniamy ”. Nasza szkoła również przyłączyła się do Akcji Sprzątania
Świata– Polska 2019, której celem jest promowanie nieśmiecenia,
edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy
się nasz negatywny wpływ na środowisko. Uczniowie wszystkich klas
szkoły podstawowej pozytywnie zmotywowani szczytnym celem akcji
wraz ze swoimi nauczycielami, zaopatrzeni w rękawiczki ochronne
sprzątali teren wokół szkoły 25 września 2019 roku. Akcja przebiegała
sprawnie, sprzątanie miało nie tylko charakter ciężkiej pracy, ale także
wspaniałej zabawy. Mamy wielką nadzieję, że tego typu akcje zaowocują
chęcią codziennego dbania o środowisko i udowodnią, że są niezwykle
pożytecznym narzędziem w procesie edukacji młodego pokolenia.

Dzień Chłopaka

Dnia 30 września obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Chłopaka. W tym dniu dziewczynki złożyły chłopcom piękne i płynące
z serca życzenia, natomiast rodzice zakupili wszystkim chłopcom
drobne upominki.
Opracowanie: Mariola Tylus, Mariola Wójcik
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZASTARCE
„Mała Książka Wielki Człowiek”.
Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce
po raz drugi przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „Mała Książka - Wielki Człowiek”. Zapraszamy wszystkich rodziców
lub opiekunów dzieci urodzonych w latach
2013-2016, wraz z dziećmi, do odwiedzenia
naszych bibliotek na terenie gminy Szastarka.
Każdy uczestnik kampanii, który przyjdzie do
biblioteki i zostanie jej czytelnikiem otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze
czytanki dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę
w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki tej akcji
dziecko pozna ciekawe miejsce jakim jest biblioteka oraz będzie
miało możliwość poszerzania swojej pasji czytelniczej. Akcja ta ma
również zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego
czytania z dzieckiem.

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce
otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych.
Całość zadania opiewa na kwotę
5 102,00 zł.
Za pozyskane środki biblioteka zakupiła
książki do zasilenia księgozbioru dla dorosłych,
dzieci i młodzieży do bibliotek w Szastarce, Filii
Blinów i Filii Polichna.
Niektóre z nich tutaj Państwu proponujemy:

DZIEWCZYNKA
W CZERWONYM PŁASZCZYKU
Sławomir Koper

AGENTKI
Douglas Boyd
Lucie Aubrac uwolniła męża z rąk hitlerowskiego oprawcy Klausa Barbiego. Amy Thorpe
wykradła szyfry z sejfu ambasady państwa Vichy. Corrie ten Boom uratowała setki Żydów
i agentów ruchu oporu w okupowanej Holandii. Krystyna Skarbek wyzwoliła Francisa
Cammaertsa z rąk gestapo niedługo przed planowanym rozstrzelaniem.
To tylko niektóre sensacyjne historie opowiedziane w książce. Agentki to rzecz o dzielnych kobietach, które podczas wojen światowych, wojen domowych i zimnej wojny
zdobywały poufne informacje, wykradały tajne dokumenty, przemycały listy, pieniądze
i broń, walczyły podstępem i z bronią w ręku. Korzystały ze swoich wrodzonych atutów:
nie budziły takich podejrzeń jak mężczyźni i wykorzystywały kobiece wdzięki, aby uwodzić
ważne osobistości z obozu wroga. Nierzadko były więzione, bite, gwałcone, zabijane, a za
swoje poświęcenie często płaciły najwyższą cenę.

Impulsem do napisania tej książki, była
postać dziewczynki w czerwonym płaszczyku z filmu „Lista Schindlera”, w której Roma
Ligocka rozpoznała samą siebie. Z perspektywy dziecka opisała wszystkie bolesne doświadczenia, o których tak bardzo stała się
zapomnieć: dzieciństwo spędzone w getcie,
strach, upokorzenie, śmierć bliskich. Poznamy również jej powojenne losy: zabawy w towarzystwie kuzyna - Romana Polańskiego
i przyjaciela - Ryszarda Horowitza, przelotna
fascynacja komunizmem, świat cyganerii
artystycznej Krakowa, przyjaźń z Piotrem
Skrzyneckim, liczne romanse, a wreszcie
emigracja i kariera w show businessie.
Ujawnia też długie zmagania z depresją, będącą rezultatem wojennej traumy,
uzależnienie od leków, z którego wielkim
wysiłkiem udało jej się uwolnić.

Opracowanie pracownicy biblioteki

17

NOWINY SZASTARSKIE

Budowa zbiorników paliwa lotniczego w Szastarce

Po odzyskaniu niepodległości w 1918
roku, Polska znalazła się w niezwykle niekorzystnym położeniu narażającym, nasze
nowo powstałe państwo na liczne zagrożenia i konflikty. Położenie terytorialne Polski
w 1939 roku znacznie różniło się od tego
jakie mamy obecnie. W obrębie granic III
Rzeszy znajdował się Śląsk oraz Pomorze.
W skład terytorium II RP wchodziły ziemie
należące obecnie do Białorusi i Ukrainy.
W wyniku tego w samym centrum naszego
państwa znalazło się właśnie województwo
lubelskie, które było w okresie międzywojennym trzecim co do wielkości w Polsce
i miało o jedną trzecią większą powierzchnię
niż obecnie.
Gospodarka Polski w latach dwudziestych
przeżywała ogromne trudności. Dopiero
okres ożywienia gospodarczego lat 19261928 zaowocował koncepcją rozbudowy
polskiego przemysłu, w tym między innymi
jego gałęzi zbrojeniowej. Jego lokalizację
planowano w tzw. trójkącie „bezpieczeństwa” w widłach Sanu i Wisły. Obszar ten jako
jedyny w całym państwie polskim znajdował się bowiem poza zasięgiem lotnictwa
niemieckiego i radzieckiego.
W 1936 roku w kołach rządowych podjęto
próbę opracowania programu inwestycyjnego. Niezależnie od pracy planistów cywilnych, w Ministerstwie Spraw Wojskowych
i Sztabie Generalnym prowadzono prace
nad 6-letnim planem rozwoju i rozbudowy polskich sił zbrojnych. Plan ten zakładał wydanie 6 miliardów złotych w latach
1936-1941 na modernizację wyposażenia
i uzbrojenia wojska. Jednak wobec niemożliwości zakupu odpowiedniego sprzę-

tu za granicą, konieczna stała się budowa
własnego przemysłu zbrojeniowego. Fakt
ten zaowocował w głównej mierze decyzją
o budowie Centralnego Okręgu Przemysłowego. O lokalizacji COP przesądziły przesłanki zarówno ekonomiczne jak militarne
i społeczne. Dotychczas bowiem przemysł
w Polsce skupił się w kilku tradycyjnych
ośrodkach na zachodzie i w centrum kraju, co
ukształtowało się jeszcze w czasie rozbiorów.
COP miał więc wypełnić lukę na terenach
słabo uprzemysłowionych i być pomostem
między terenami rozwiniętymi gospodarczo,
a zacofanymi kresami wschodnimi wówczas
mającymi opinię Polski „B”. Centralny Okręg
Przemysłowy obejmował swoim zasięgiem
obszary ówczesnego województwa krakowskiego, lubelskiego, kieleckiego i lwowskiego
oraz częściowo mazowieckiego (Radom).
Poszczególne regiony COP miały uzupełniać się wzajemnie. Region kielecki, bogaty
w kopaliny, miał stanowić zaplecze surowcowe, region lubelski miał być zapleczem
rolniczym, a region sandomierski bazą
energetyczną (ropa naftowa, gaz ziemny,
elektrownie wodne). Najważniejsza część,
z centrum w Sandomierzu, leżała właściwie na granicy polski „A” i „B”. Prace podjęto
z dużym zaangażowaniem rozpoczynając
budowę wielu obiektów jednocześnie. Pod
Rozwadowem powstały huty, zakłady zbrojeniowe i miasto Stalowa Wola, gdzie produkowano m.in. haubice 100 mm. W Dębicy
zbudowano fabrykę opon i farb; w Mielcu
– Państwowe Zakłady Lotnicze; w Rzeszowie – fabrykę silników lotniczych i sprzętu
artyleryjskiego; w Niedomicach pod Tarnowem – fabrykę celulozy do produkcji prochu;
w Dębie – Wytwórnię Amunicji Nr 3. Całą
ideę Centralnego Okręgu Przemysłowego
można chyba uznać za jedno z najambitniejszych założeń polskiego XX-lecia międzywojennego.
Również w znajdującym się w bliskim
sąsiedztwie Szastarki, Kraśniku, Departament Budownictwa Ministerstwa Spraw
Wojskowych w dniu 26 października 1936
roku postanowił zlokalizować inwestycję
mającą bezpośrednie znaczenie dla obronności kraju. Wydzielony pod budowę fabryki
obszar był znacznie większy od obszaru
zakupionego. Między Kraśnikiem, a Urzędowem zbudowano Fabrykę Amunicji Nr
II. Do momentu wybuchu wojny, na terenie
fabryki wybudowano 29 budynków murowanych, położono 16 km torów kolejowych
i 5,5 km dróg.
Decyzja o natychmiastowym zajęciu
gruntów na terenie Szastarki dla potrzeb
wojska zapadły latem 1938 roku. Wtedy to
Szefostwo Budowniczego Dowództwa Okręgu Korpusu nr II dnia 12 sierpnia 1938 roku
w Lublinie wystosowało pismo do starosty
powiatowego w Janowie Lubelskim. W nim
to na podstawie zarządzenia Ministerstwa
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Spraw Wojskowych z dnia 6 sierpnia 1938
roku poproszono wspomnianego starostę o wydanie, na zasadzie rozporządzenia prezydenta, orzeczenia zezwalającego
Dowództwu Korpusu NR II na natychmiastowe zajęcie części gruntów wsi i koloni
Rzeczycy w gminie Trzydnik Duży o powierzchni około 87 ha 7455 m3, oraz części
gruntów wsi Szastarka gmina Brzozówka
o powierzchni około 36 ha 1212 m3, wykazanych na załączonych planach i w rejestrach
pomiarowych sporządzonych w roku 1938
przez mierniczego przysięgłego Leopolda
Reiffa. Natychmiastowe zajęcie tłumaczono
koniecznością niezwłocznego rozpoczęcia
na wspomnianych terenach budowy obiektów wojskowych dla obrony państwa. Już
w owym roku na omawianych gruntach
zakazano chłopom dokonywania żadnych
upraw rolnych po zbiorze obecnych jeszcze
na polach w chwili wydania pisma plonów
i płodów. Nadmieniono również, że po sporządzeniu szczegółowych dokumentów
pomiarowych Dowództwa Okręgu Korpusu
Nr II wystąpi z wnioskiem o wywłaszczenie
z wymieniowych terenów do wojewody
Być może bezpośrednią przyczyną było
planowanie w niedalekiej przyszłości utworzenie w Kraśniku Brygady Liniowej (lekkie
bombowce PZL-46 „Sum”, lub angielskie Fairey Battle w liczbie 63 samolotów). Poza tym
w Kraśniku w początku 1940 roku miała być
utworzona Szkoła Podchorążych Lotnictwa.
Decyzja dowództwa była jednak nieodwracalna. Już kilka dni później 17 sierpnia
1938 starosta powiatowy janowski Henryk
Banaszkiewicz wydał zarządzenie uprawniające DOK Nr II w Lublinie do natychmiastowego zajęcia odpowiednich gruntów
i podjęcia robót związanych z budową obiektów wojskowych. Wysokość odszkodowania
za utracone przez właścicieli grunty miała
być określona, a odszkodowanie wpłacone
w czasie i trybie przewidzianym w prawie
na którym oparto postępowanie wywłaszczeniowe. Od owego zarządzenia nie było
osobnego środka odwoławczego i zarządzenie to ze względu na interes publiczny
i nagłą potrzebę miało być natychmiast
wykonalne. W zakończeniu wspomniano,
że winni niezastosowania się do zarządzenia
starosty ulegną w myśl prawa o postępowaniu wywłaszczeniowym karze aresztu
do trzech miesięcy lub grzywny do 3000 zł,
jeżeli za czyn nie grozi kara surowsza.
Starosta powiatowy janowski w obwieszczeniu z 12 stycznia 1939 roku podał do
publicznej wiadomości, że na skutek decyzji
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z dniem
4 stycznia zostało wszczęte na wniosek DOK
Nr II w Lublinie postępowanie wywłaszczeniowe celem odjęcia prawa własności na
rzecz Skarbu Państwa (Ministerstwo Spraw
Wojskowych), gruntów ukazowych położonych we wsi Szastarka, gmina Brzozówka,
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powiatu Janowskiego o powierzchni 37
ha 4566 m2 stanowiące własność osób wyszczególnionych i rejestrem pomiarowo–szacunkowym. Stan sytuacyjny wraz z planem
klasyfikacyjnym i rejestrem pomiarowo-klasyfikacyjnym wyłożonym został w lokalu
Zarządu Gminnego Brzozówka z siedzibą
w Polichnie, do przejrzenia w godzinach
urzędowych przez okres 14 dni. Ponadto
treść obwieszczenia została podana do wiadomości mieszkańców wsi Szastarka, za
pośrednictwem sołtysa i rozplakatowana na
wsi. Wydział Ogólny Urzędu Wojewódzkiego
Lubelskiego dnia 9 lutego 1939 zawiadomił
Zarząd Gminny Brzezówki, że dnia 24 lutego
1939 roku, o godzinie 11 na stacji kolejowej
Szastarka odbędzie się rozprawa w sprawie
wywłaszczenia wspomnianych gruntów na
cele wojskowe.
Jeszcze wcześniej 20 stycznia 1939 roku,
mieszkańcy wsi Szastarka wystosowali pismo do wojewody lubelskiego w którym
to wyjaśniali, że po pomiarach gruntów
wykonanych na wiosnę 1938 roku i zajęciu
ich na obiekty wojskowe w sierpniu tego
samego roku nie otrzymali odszkodowania, wspominając o ciągle drożejącej ziemi.
Mieszkańcy Szastarki otrzymali jedynie pisma Szefostwa DOK Nr II, że wypłata za zajęte
grunty zostanie im wypłacona po sprawie
wywłaszczeniowej przez Urząd Wojewódzki.
W piśmie nadmienili również, że w pobliżu
ich miejscowości znajduje się 45 ha ziemi
do nabycia i chcąc nabyć tyle ziemi ile każdemu na obiekty wojskowe zajęto, proszą
o łaskawe rozpatrzenie sprawy i tym samym
przyśpieszenie wypłat odszkodowań.
Kolejne, po braku rekompensaty pieniężnej za ziemie, komplikacje wynikłe w wyniku
wywłaszczenia mieszkańców Szastarki wiązały
się z brakiem przejazdu, a raczej niemożliwością swobodnego przejazdu, przez wojskowe
tereny do dalej oddalonych gruntów rolnych.
15 kwietnia 1939 roku mieszkańcy napisali
pismo do wojewody lubelskiego, w którym
podają że w lutym odebrano im drogę dojazdową od strony północnej obiektów wojskowych ponieważ nie wszyscy stawali się na
zebrania komisji. Droga faktycznie była chłopom niezbędna, ponieważ skracała dojazdu
do pozostałych w ich własności gruntów do
0,5 km., przy 4 km., odległości dojazdu od
strony południowej. W pismach z 13, 14 i 17
kwietnia 1939 roku pewna grupa pokrzywdzonych mieszkańców skierowała przez Urząd
Wojewódzki w Lublinie odwołanie do Ministra
Spraw Wewnętrznych w Warszawie w którym to skarżyli się na zaniżenie powierzchni
gruntów z których zostali wywłaszczeni. 29
maja 1939 roku mieszkańcy zwrócili się do
wojewody z kolejną prośbą, w tym razem
w związku z ustaleniem ceny za utracone
grunty. Wcześniej bowiem, 24 maja do porozumienia z Komisją Wojewódzką, nie doszło,
gdyż chłopi zażądali 5000 zł za hektar. Odstąpili jednak od tej kwoty, ale zaoferowane
2800 zł za hektar uznali za zbyt mało, gdyż
jak podali, wywłaszczono ich z najlepszych

kawałków. Jako dodatkowe szkody podali
wspomnianych wcześniej wydłużony kilkakrotnie dojazd oraz fakt, że w pobliżu nie
mają możliwości nabycia nowych gruntów
w miejsce utraconych. Powiatowy Zarząd
Drogowy w Janowie Lubelskim w odpowiedzi
dla Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego
w Lublinie poinformował, że prywatna droga
dojazdowa do ornych gruntów wsi Szastarka, przylegająca do terenów Ministerstwa
Spraw Wojskowych i zaprojektowana przez
Kierownictwo Robót przy stacji kolejowej Szastarka została skasowana na mocy uchwały
większości mieszkańców wsi Szastarka, przez
komisje składającą się z członków Urzędu
Wojewódzkiego, Szefostwa Budownictwa
i Kierownictwa Budowy przy stacji kolejowej
w Szastarce. W załączonym protokole Technik
Wydziału Powiatowego Zarządu Drogowego,
Jerzy Gmilewicz podaje, że dnia 9 marca 1939
roku w obecności Wójta Gminy Brzozówka,
Ignacego Szostaka oraz zainteresowanych
mieszkańców wsi, dokona oględzin na miejscu skasowanej drogi, przyległej do granicy
budowy obiektów wojskowych jako droga dojazdowa do gruntów ornych. Stwierdza dalej,
że zaprojektowana droga została skasowana
na postawie zgody mieszkańców wsi, którzy
nie zdawali sobie sprawy z potrzeby istnienia
tej drogi, popisując protokół bez żadnych
zastrzeżeń o potrzebie wolnego przejazdu.
Technik podaje, że skasowana droga byłaby
dla mieszkańców wielkim udogodnieniem,
gdyż dojazd do gruntów ornych byłby skrócony z 5 km do 2 km. Trudno powiedzieć
czy mieszkańców ktoś celowo wprowadził
w błąd tak, że zgodzili się na utratę drogi, czy
sami źle określili długość nowego dojazdu
i zrezygnowali z wytoczonej drogi od strony
północnej. A może liczyli na możliwość swobodnego przejazdu przez tereny wojskowe
bez żadnych objazdów?
Wojewoda Lubelski Jerzy Albin de Tramecourt w orzeczeniu o ustalenie odszkodowania z dnia 22 czerwca 1939 roku, ustalił
kwotę odszkodowania w wysokość 2800 zł.
Do odszkodowania przyznano jednak odsetki w wysokości stopy dyskontowej Banku
Polskiego. Jeżeli mieszkańcy nie zgodzili
się z ustalonym odszkodowaniem mogli
w ciągu 3 miesięcy żądać ustalenia odszkodowania przez właściwy sąd. Ostatecznie
jednak wywłaszczeni chłopi nie otrzymali rekompensaty pieniężnej za odebrane
grunty. Przeszkodził w tym wybuch wojny.
Odebrana im ziemia długo jednak nie pozostała bezużyteczna. Zaraz po opróżnieniu
zbiorników z paliwa przez Niemców i utracie
ich znaczenia strategicznego teren ponownie został zagospodarowany.

Zarys kompleksu

Do budowy składnicy przystąpiono natychmiast po dokonywaniu wywłaszczenia chłopów, a więc po żniwach 1938 roku.
W zbiorach archiwalnych nie zachowała
się żadna dokumentacja budowy. Z relacji
mieszkańców wynika że prace budowlane
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wykonały dwie firmy z Warszawy i z Wilna,
razem zatrudniając kilkaset robotników. Stalowe zbiorniki przyjechały do Szastarki koleją
na początku 1939 roku. Każdy z racji swoich
wymiarów (18 m i 3 m, wysokości), zajmował
dwa wagony kolejowe. Z wagonów zostały dosłownie zaciągnięte na miejsce spoczynku po drewnianych okrąglakach. Tam
przed umieszczeniem w betonowych łożach
zostały zaizolowane z zewnątrz (w środku
były fabrycznie emaliowane). Stacja pomp
tłoczyła paliwo z cystern wjeżdżających na
specjalną bocznicę kolejową. Paliwo przez
rozdzielnię trafiało do zbiorników. Cała składnica otoczona była specjalnym maskującym
wałem ziemnym i podwójnymi zasiekami.
Do czasów obecnych zachowały się łącznie
2 wielkie betonowe kopuły, 5 wysokich „wieżyczek”, oraz 16„wieżyczek – wejść”. Nie istnieje już trzecia kopuła (zburzona w 2007 roku
przez : „właścicieli” dla pozyskania gruzu i stali
zbrojeniowej), oraz niewielki budynek przepompowni, znajdującym się na ternie szkoły
i służący niegdyś za budynek szkolny (nazywany elektrownią), został zburzony w 2008 roku
z uwagi na zagrożenie zawaleniem.
Opracował Paweł Koszałka na pdst. pracy
magisterskiej Andrzeja Wójcika „Budowa
zbiorników paliwa lotniczego w Szastarce
na tle historii polskiego lotnictwa i regionu
w XX-leciu międzywojennym”.
Praca magisterska przygotowana
w Zakładzie Historii Polski XIX wieku pod
kierunkiem naukowym
prof. dr hab.Jana Lewandowskiego,
Lublin 2009

NOWINY SZASTARSKIE

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego – „ZŁOTE GODY”

Ostatnia niedziela września w gminie Szastarka upłynęła pod znakiem Złotych Godów.
Jedenaście par z terenu całej gminy otrzymało z rąk Wójta Gminy Artura Jaskowskiego
odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie.
Nieczęsto zdarza się spotkać małżeństwa
z takim stażem, dlatego należy podkreślić,
że jest to absolutnie szczególna okazja do
świętowania 50 lat wspólnego pożycia
małżeńskiego! To czas na chwilę refleksji
i radości.
Tradycyjnie świętowanie rozpoczęło się
od przemarszu Jubilatów i zaproszonych
gości do kościoła pw. Św. Jana Marii Vianneya
w Polichnie gdzie ks. kan. Krzysztof Piskorski
sprawował uroczystą mszę świętą w intencji
Jubilatów. W trakcie mszy św. małżonkowie
odnowili swoje ślubne przyrzeczenia. Była to
bardzo wzruszająca chwila. Po zakończonym
nabożeństwie Jubilaci przy akompaniamencie orkiestry dętej przemaszerowali na dalszą
część uroczystości do Gminnego Centrum
Kultury w Polichnie.
Jubilatów i przybyłych gości powitała
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Jadwiga
Wielgus, która skierowała wiele ciepłych słów
pod adresem wyróżnionych małżonków.
Swoją obecnością na jubileuszu zaszczyciła nas również Agata Grula Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie, która w imieniu Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka złożyła
Jubilatom serdeczne życzenia i przekazała

słodkie upominki. Okolicznościowe życzenia
naszym tegorocznym Jubilatom przesłał
również Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla. Na
zakończenie wystąpień Wójt Gminy Artur
Jaskowski z uznaniem i szacunkiem zwrócił
się do Jubilatów doceniając ich trud i wyrzeczenia, podkreślając wytrwałość i konsekwencję oraz fakt, że wbrew wszelkim
przeciwnościom losu dochowali przysięgi
małżeńskiej, którą ponad pół wieku temu
uroczyście składali. Wszystkim świętującym
50. rocznicę ślubu, miłe i serdeczne życzenia
złożyli także zastępca kierownika USC Sylwia
Szabat, Michał Kosikowski Przewodniczący
Rady Gminy Szastarka oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Gminy: Krystyna Pudło
i Małgorzata Pudło.
Uroczystego aktu dekoracji medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudę, dokonał Wójt Gminy
Artur Jaskowski. Oprócz medali Jubilatom
wręczono, ufundowane przez Wójta,pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty.
- Zgodność Waszego pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół wieku rodziny doceniony został
przez nasze władze państwowe, dowodem
czego jest przyznanie Wam od prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej specjalnych odznaczeń za długoletnie pożycie małżeńskie
– powiedziała Jadwiga Wielgus Kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego w Szastarce. - Akt
dekoracji będzie niejako oficjalnym przypieczętowaniem ze strony państwa prawdy
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o wzorze Waszego małżeństwa dla innych,
a równocześnie wyrazem nadziei, że dalej
będziecie służyć swym przykładem i doświadczeniem dla dobra przyszłych pokoleń.
Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni
goście oraz dostojni Jubilaci wznieśli toast
symboliczną lampką szampana. Zaśpiewano
wspólnie „Sto lat”. Uroczystość uświetnił
występ Męskiego Zespołu Śpiewaczego
„Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze. Panowie
specjalnie na tę okazję przygotowali dla
Jubilatów nowy utwór, nawiązując w nim
pięknie a niekiedy i humorystycznie do lepszych i gorszych chwil we wspólnym życiu.
Dla Jubilatów i przybyłych gości przygotowano poczęstunek. Nie zabrakło też
słodkiego akcentu w postaci tortu. Spotkanie było wspaniałą okazją do wspomnień
i podsumowań.
W imieniu Jubilatów głos zabrał pan Józef
Piasecki, który podziękował za zorganizowaną uroczystość oraz wyraził zadowolenie
z tak miłej atmosfery i podniosłej rangi wydarzenia.
Pary obchodzące Jubileusz, które nie
mogły uczestniczyć w uroczystości, Wójt
wraz zastępcą kierownika USC Sylwią Szabat
odwiedzili w domu i wręczyli pamiątkowe
medale, dyplomy i kwiaty.
Wszystkim dostojnym Jubilatom życzymy
dalszych wspólnych szczęśliwych lat
Opracowanie Jadwiga Wielgus
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Stanisława i Eugeniusz Marchewkowie

Stanisława i Franciszek Martynowie

Teresa i Jan Zielińscy

Medale Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie z rąk Wójta Gminy Artura Jaskowskiego odebrali:

Barbara i Stefan Wielgusowie

Czesława i Zbigniew Kowalowie

Kazimiera i Heronim Drozdowie
Maria i Tadeusz Kędziorowie
Czesława i Zbigniew Kowalowie
Regina i Albert Kozdrowie
Stanisława i Eugeniusz Marchewkowie
Stanisława i Franciszek Martynowie
Henryka i Józef Piaseccy
Barbara i Stefan Wielgusowie
Maria i Zenon Wołoszynowie
Teresa i Jan Zielińscy
Maria i Wojciech Żabowie
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Henryka i Józef Piaseccy

Kazimiera i Heronim Drozdowie
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Z życia parafii
Wyjazd Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki do Tolkmicka

W dniach 20-26.07.2019 odbył się wyjazd
Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki do Tolkmicka. To malownicze miasteczko położone
jest w województwie warmińsko-mazurskim
nad Zalewem Wiślanym. O organizację wyjazdu i jego wymiar duchowy zadbał Ksiądz
Proboszcz Andrzej Arbaczewski. Opiekę muzyczną sprawował poprzez łącza telefoniczne
Kapelmistrz Orkiestry Pan Wojciech Durak,
nieustannie czuwający nad poziomem i postępami muzyków. W planach wyjazdu był cykl
koncertów Orkiestry, warsztaty muzyczne jak
również integracja grupy podczas wspólnej
modlitwy, zwiedzania i odpoczynku nad Bałtykiem. Dzięki gościnności Księży Salezjanów
muzycy Orkiestry zakwaterowali się w Domu
Rekreacyjno-Wypoczynkowym przy Parafii
pw. Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku.
Pierwszy koncert Orkiestry odbył się
w niedzielę. Koncert poprzedzał uroczystą
Mszę Świętą odprawioną w trakcie trwających Tolkmickich Dni Jakubowych,w ramach
IV Festiwalu Pielgrzymi Północy. Wspomniana Msza nabrała szczególnego charakteru
poprzez oprawę muzyczną przygotowaną
przez Scholę Teatru Węgajty. Akcent śpiewów gregoriańskich pięknie wybrzmiewał na
przemian z dźwiękami Orkiestry w murach
gotyckiego kościoła. Gośćmi honorowymi
uroczystości byli reprezentanci władz: Burmistrz Miasta Pani Magdalena Dalman, a także Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pani
Bogusława Orzechowska. Po Mszy nastąpił
przemarsz Orkiestry po Tolkmickim rynku.
Po południu w porcie Zatoki Wiślanej miało
miejsce poświęcenie statków i akwenu, podczas którego Orkiestra dała koncert na łodzi.
Zwieńczeniem dnia było pływanie łodziami
rybackimi w zatoce portu. Zarówno wspólne
granie na pokładzie łodzi, jak również pływanie
po zatoce przyniosło wszystkim wiele radości.
Kolejnego dnia młodzi muzycy Orkiestry
zwiedzali Krynicę Morską i odpoczywali na
plaży Bałtyku. Do Krynicy Morskiej młodzież
dotarła na pokładzie tramwaju wodnego
„Generał Kutrzeba”. Rejs statkiem po Zalewie
Wiślanym i imponujące widoki zrobiły niecodzienne wrażenie na uczestnikach wycieczki.

We wtorek słoneczną pogodę udało się
wykorzystać na wspólne zwiedzanie Zamku
Krzyżackiego w Malborku. Ten największy na
świecie ceglany zamek, wpisany na światową
listę UNESCO, swoim ogromem wzbudził
podziw wśród młodych muzyków. Wspólne
zwiedzanie pozwoliło na powrót oczami
wyobraźni do czasów gdy w refektarzach,
dormitoriach i kaplicach przebywali Rycerze
Zakonu Niemieckiego Szpitala Najświętszej
Marii Panny. Ta żywa lekcja historii z pewnością na długo zostanie w pamięci.
Oprócz wymiaru duchowego i walorów
edukacyjnych, wyjazd Orkiestry miał również
charakter prozdrowotny, dlatego w kolejnym
dniu młodzi muzycy ponownie udali się nad
polskie morze. Uczestnicy z przyjemnością
korzystali z dostępności zdrowego jodu
i lokalnego jedzenia. Zebrane muszelki i zrobione zdjęcia będą pamiątką tych wesołych
chwil spędzonych razem na plaży Bałtyku.
Ostatni dzień pobytu nad morzem przypadał na Odpust w Tolkmickiej Parafii. Oprawę
muzyczną uroczystej Mszy zapewniła Orkiestra.
Po Mszy odbyła się procesja i koncert Orkiestry.
Po południu tego dnia młodzież zwiedzała położony nieopodal Zamek we Fromborku. Najważniejszym budynkiem tego
kompleksu jest Katedra, uznawana za perłę
sakralną w Europie. Świątynia ujęła pięknym
barokowym wystrojem i zabytkowymi XVI

wiecznymi organami, których brzmienie
zachwyciło podczas koncertu w wykonaniu
Pana mgr. Mateusza Kotwicy.
Frombork nierozłącznie wiąże się z postacią wielkiego Polaka – Kanonika Katedry
Fromborskiej Mikołaja Kopernika. W tym
miejscu ten duchowny, astronom, naukowiec prowadził swoje obserwacje nieba
i napisał rewolucyjne dzieło „O obrotach
sfer niebieskich”. Świadomość przebywania
w miejscu, w którym ten wszechstronnie
wykształcony człowiek dokonał przełomowego odkrycia nakłaniała do zastanowienia.
Pochylenie nad grobem Mikołaja Kopernika,
dotknięcie ołtarza przy którym odprawiał
msze skłaniało do refleksji nad granicami
ludzkiego poznania. Zwiedzanie zakończono
podziwianiem panoramy Fromborka i Zatoki
Wiślanej z zabytkowej wieży widokowej.
Wizyta Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki mocno zarysuje się zarówno w pamięci
muzyków Orkiestry jak i mieszkańców Tolkmicka. Orkiestrowy akcent rozbrzmiewał
podczas koncertów, jak również wieczorami,
gdy trębacze Tomasz Wilk i Kacper Anklewicz
z wieży kościelnej odgrywali Apel Jasnogórski.
W podsumowaniu podkreślić należy, że
cały wyjazd odbył się z inicjatywy Księdza Proboszcza Andrzeja Arbaczewskiego - Opiekuna
Orkiestry, dla którego ważne było, by młodzież
Orkiestry miała szansę wzbogacić się duchowo,
doskonalić umiejętności muzyczne a także
poznać historię odwiedzanych regionów.

Anna Wożniak
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POMOC DLA POWODZIAN
W wyniku powodzi jaka miała miejsce w Wierzchowiskach
i Pasiece (powiat janowski) w dniu 19 czerwca 2019 r., dla poszkodowanych zorganizowaliśmy zbiórkę na terenie Gminy Szastarka
na terenie poniższych Parafii zebrano kwotę 40.750,00 w tym
w miejscowościach:
▶▶ Blinów		
13 130,00 zł,
▶▶ Brzozówka		
3 935,00 zł,
▶▶ Majdan-Obleszcze 6 120,00 zł,
▶▶ Stare Moczydła
2 020 zł,
▶▶ Polichna		
6 427.00 zł,
▶▶ Szastarka		
4 217,90 zł
▶▶ Wojciechów		
4 855,00 zł

Ponadto 13 Radnych Gminy Szastarka przekazało jedną swoją
dietę z sesji dla poszkodowanych w łącznej kwocie 2.000,00 zł.
W dniu 28 czerwca 2019 roku Rada Gminy Szastarka podjęła
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Modliborzyce w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na usuwanie
skutków powodzi, przekazując kwotę 5.000,00 zł.
Dodatkowo Wójt Gminy Szastarka zainicjował zbiórkę, która
została przeprowadzona przez Caritas Diecezji Sandomierskej
podczas Festiwalu Orkiestr Dętych w Polichnie w dn. 21 lipca 2019 r.
Ogółem łączna kwota pomocy Gminy Szastarka dla powodzian z Wierzchowisk i Pasieki to 47.750,00 zł

"Jak trudno żegnać na zawsze kogoś,

kto jeszcze mógł być z nami"

Łącząc się w żałobie i smutku składamy kondolencje
z powodu śmierci

Ukochanej Córki
Panu Witoldowi Kowalikowi
Burmistrzowi Miasta i Gminy Modliborzyce
Łączymy się z w bólu i modlitwie
Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski wraz z pracownikami Urzędu Gminy

Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce informuje...
...że w okresie od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.

…urodziło się 17 dzieci

…związek małżeński
zawarło 27 par
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…zmarło 13 osób

Wójt Gminy Szastarka
Artur Jaskowski
ogłasza
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Akcja trwa od 10 października 2019 roku do 15 maja 2020 roku

