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Podatek rolny

Grunty Gospodarstwa rolne
(liczba hektarów przeliczeniowych ustalona na podstawie powierzchni, rodzajów klas 
użytków rolnych)

95,- zł/ha 
przeliczeniowy 

Grunty gospodarstw rolnych o powierzchni mniejszej niż 1 ha 190,- zł/ha fizyczny

Podatek leśny

Grunty Lasy 42,73 zł/ha fizyczny

Podatek od nieruchomości

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,85/m2

pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi 
jezior i zbiorników sztucznych

4,71 zł/ha

pozostałe,
•	 zajęte pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne
•	 pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku 

publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,20 zł/m2

0,35 zł/m2

niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 
października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla któ-
rych miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie 
pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu 
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, w tym czasie nie zakończono budowy 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego

3,09 zł/m2

Budynki
lub ich części

mieszkalne 0,60 zł/m2

powierzchni użytkowej

związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich 
części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej

17,00 zł/m2 
powierzchni użytkowej

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym

10,98 zł/m2 
powierzchni użytkowej

związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,78 zł/m2 
powierzchni użytkowej

pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
blicznego przez organizacje pożytku publicznego

3,30  zł/m2 
powierzchni użytkowej

INFORMACJA O STAWKACH PODATKU
ROLNEGO, LEŚNEGO, OD NIERUCHOMOŚCI NA 2020 ROK
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INFORMACJA O STAWKACH PODATKU
OD ŚRODKów tRANspORtU NA 2020 ROK

Podatek od środków transportowych

Samochód 
ciężarowy

o dopuszczalnej masie całkowitej:  

•	 powyżej 3,5 tony do 5,5 ton włącznie 600,- zł

•	 powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 950,- zł

•	 powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1 200,- zł

Autobus w zależności od liczby miejsc do siedzenia:  

•	 mniejszej niż 22 miejsca 900,- zł

•	 równej lub wyższej niż 22 miejsca 1 550,- zł

Podatek od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita
(w tonach)

Stawka podatku dla samochodów 
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym za równoważne 
(w zł)

Stawka podatku dla samochodów z innymi 
systemami zawieszenia osi jezdnych

(w zł)
nie mniej niż mniej niż

Dwie osie jezdne

12 13 1 300,- 1 300,-

13 14 1 400,- 1 450,-

14 15 1 500,- 1 550,-

15 1 600,- 1 650,-

Trzy osie jezdne

12 17 1 700,- 1 750,-

17 19 1 800,- 1 850,-

19 21 1 900,- 1 950,-

21 23 2 000,- 2 050,-

23 25 2 100,- 2 150,-

25 2 200,- 2 250,-

Cztery osie jezdne i więcej

12 25 2 300,- 2 350,-

25 27 2 400,- 2 450,-

27 29 2 500,- 2 550,-

29 31 2 600,- 2 650,-

31 2 700,- 2 750,-

Podatku od ciągników  siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita ze-
społu pojazdów : ciągnik siodło-
wy + naczepa; ciągnik balastowy 

+ przyczepa 
(w tonach)

Stawka podatku dla ciągników 
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

uznanym za równoważne
(w zł)

Stawka podatku dla ciągników z innymi syste-
mami zawieszenia osi jezdnych

(w zł)

nie mniej niż mniej niż

Dwie osie jezdne

12 18 1 500,- 1 600,-

18 25 1 650,- 1 700,-

25 31 1 750,- 1 800,-

31 1 400,- 2 030,-

Trzy osie jezdne

12 40 1 650,- 1 700,-

40 2 250,- 2 700,-
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Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub 
wyższą niż 12 ton

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

przyczepa (naczepa) 
+ pojazd silnikowy 

(w tonach)

Stawka podatku dla przyczep i naczep 
z zawieszeniem pneumatycznym lub 

uznanym za równoważne
(w zł)

Stawka podatku dla przyczep i naczep z innymi 
systemami zawieszenia osi jezdnych

(w zł)

nie mniej niż mniej niż

Jedna oś jezdna

12 18 900,- 950,-

18 25 1 000,- 1 050,-

25 1 100,- 1 150,-

Dwie osie jezdne

12 28 1 200,- 1 250,-

28 33 1 300,- 1 350,-

33 38 1 400,- 1 450,-

38 1 500,- 1 800,-

Trzy osie jezdne i więcej

12 38 700,- 1 250,-

38 1 000,- 1 800,-

Zestawienie zbiorcze wymiaru podatku oraz zastosowanych w roku 2019 ulg ustawowych
(z tytułu nabycia gruntów oraz inwestycyjnych) w poszczególnych miejscowościach Gminy Szastarka

Miejscowość Wymiar podatku rolnego, leśnego 
i od nieruchomości (w zł)

Zastosowane ulgi ustawowe w podatku 
rolnym w złotych (inwestycyjne oraz z tytułu 
nabycia gruntów) (w zł)

BLINÓW PIERWSZY  105 828,00     4 081,00    

BLINÓW DRUGI  80 260,00     2 688,00    

BRZOZÓWKA-KOLONIA  26 022,00     1 416,00    

BRZOZÓWKA  81 123,00     1 374,00    

CIEŚLANKI  12 610,00     131,00    

HUTA JÓZEFÓW  49 355,00     3 722,00    

MAJDAN-OBLESZCZE  39 477,00     375,00    

STARE MOCZYDŁA  33 096,00     626,00    

POLICHNA PIERWSZA  83 707,00     2 223,00    

PODLESIE  39 281,00     339,00    

POLICHNA DRUGA  62 289,00     3 284,00    

POLICHNA TRZECIA  26 482,00     546,00    

POLICHNA CZWARTA  62 721,00     2 170,00    

RZECZYCA-KOLONIA  20 731,00     1 049,00    

SZASTARKA STACJA  52 906,00     1 824,00    

SZASTARKA WIEŚ  44 763,00     5 450,00    

WOJCIECHÓW-KOLON IA  34 402,00     1 900,00    

WOJCIECHÓW  20 079,00     -      

RAZEM:  875 132,00     33 178,00    

Zmiana numeru rachunku bankowego dla opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uprzejmie informujemy, że od 01.01.2020 r. obowiązuje nowy numer rachunku bankowego, 

na który należy dokonywać wpłat dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

11 8717 1077 2007 7000 3971 0073
Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej  oddział w Szastarce

Nr konta bankowego w odniesieniu do podatków oraz pozostałych opłat nie ulega zmianie.
Podstawa prawna: art. 6r ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
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INWeSTyCJe

ZMIANA LOKALIZACJI WIATy 
PRZySTANKOWeJ – BLINów 
PIeRWSZy

Na wniosek mieszkańców Blinowa Pierwszego Wójt 
Gminy Szastarka Artur Jaskowski wystosował pismo 
o zmianę lokalizacji istniejącej wiaty przystankowej.  
Dotychczasowy przystanek znajdował się na ostrym 
zakręcie i stwarzał realne zagrożenie dla osób z niego 
korzystających, a szczególnie dla  dzieci i młodzieży 
dojeżdżającej do szkół. Zarząd Dróg Powiatowych 
w Kraśniku przychylił się do naszej prośby i wyzna-
czył oraz utwardził miejsce pod posadowienie wiaty 
przystankowej w nowej lokalizacji, a  Gmina Szastarka 
zleciła i sfinansowała montaż. 

KOLeJNy eTAP MODeRNIZACJI DROGI 
GMINNEJ BLINów pIERwsZY – 
GOŚCINIEC BRZOZOwsKI

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wykonano kolejny 
etap modernizacji gruntowej drogi gminnej w Blinowie Pierw-
szym, relacji Blinów Pierwszy – Gościniec Brzozowski. Droga ta jest 
jedną z ważniejszych dróg dojazdowych do użytków rolnych oraz 
leśnych na terenie Blinowa Pierwszego. Modernizowany odcinek 
został wybrany nieprzypadkowo. Z uwagi na stromy podjazd i brak 
stabilnej podbudowy droga ta podczas intensywnych opadów 
atmosferycznych stwarzała realne zagrożenie dla użytkowników 
lub była całkowicie nieprzejezdna. 

        
  Opracowanie: Karol  Biały

LEpsZE DROGI DZIĘKI FUNDUsZOwI 
DRóG sAMORZĄDOwYCH

Stare Moczydła  i Polichna Czwarta to miejscowości, w których 
wykonane zostaną wyczekiwane inwestycje  infrastruktury drogo-
wej. W II połowie 2019 roku Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski 
podpisał z Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem umowy 
na dofinansowanie dwóch zadań drogowych zlokalizowanych 
w naszej gminie.

Podpisane umowy będą dofinansowane w ramach Funduszu Dróg 
Samorządowych na 2019 rok. Wymienione inwestycje to zadania 
jednoroczne i zgodnie z umową zostaną wykonane w najbliższym 
czasie. Należy zaznaczyć, że na realizacje niniejszych zadań roz-
strzygnięte zostały procedury przetargowe oraz zawarto umowy 
z wyłonionym w przetargu  wykonawcą, którym jest  
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z siedzibą 
w Janowie Lubelskim.

Pierwsza z zaplanowanych inwestycji drogowych 
dotyczy przebudowy nawierzchni drogi gminnej na 
odcinku prawie 1 km od Gminnego Centrum Kultury 
w Polichnie Czwartej do Drogi Krajowej Nr 19 (obok 
cmentarza). Wykonana zostanie nakładka z betonu as-
faltowego na istniejącej nawierzchni. Warto nadmienić, 
iż z drogi w Polichnie korzystają wszyscy mieszkańcy 
gminy Szastarka. Na chwilę obecną droga jest w złym 
stanie technicznym z licznymi ubytkami nawierzchni 
i koleinami. Odcinek ten stanowi ważną dla gminy  oś 
drogowo-transportową i skrót łączący drogę krajową 
Nr 19 z biegnącą przez Polichnie drogą powiatową.

 Kolejna inwestycja, która będzie wykonana w ramach Fundu-
szu Dróg Samorządowych dotyczy przebudowy drogi gminnej 
w miejscowości Stare Moczydła. Inwestycja obejmie  wykonanie 
nakładki z betonu asfaltowego na istniejącej nawierzchni na od-
cinku o długości prawie 1 km. Planowane przedsięwzięcie dotyczy 
odcinka drogi, który jest obecnie w najgorszym stanie technicznym 
(od  remizy OSP do zakrętu w kierunku Nowych Moczydeł). Droga 
ta stanowi ważną dla miejscowości oś drogowo-transportową, 
jest głównym ciągiem komunikacyjnym łączącym Stare Moczydła 
z układem komunikacyjnym dróg gminnych i powiatowych.
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WyDARZeNIA

11 listopada to dzień na stałe 
wpisany w kalendarz każdego 
patrioty jako „Święto Niepod-
ległości” czyli jedno z najważ-
niejszych świąt narodowych 
w naszym kraju. Celebrowanie 
tego dnia jest wyrazem sza-
cunku dla dokonań przodków 
walczących w obronie ojczy-
zny oraz umocnieniem patrio-
tycznych korzeni. Aby krzewić 
patriotyzm oraz oddać hołd 
walczącym w obronie ojczy-
zny w gminie Szastarka jak co 
roku zorganizowano obchody 
101. rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Tegoroczne obchody roz-
poczęły się od zbiórki na pla-
cu „im. 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości” w Szastarce 
skąd poczty sztandarowe oraz 
uczestnicy przemaszerowali 
pod ustawiony rok temu obelisk 
upamiętniający setną rocznicę 
odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Przy Obelisku głos 
zabrał Wójt Gminy Szastarka 
Artur Jaskowski, który, powitał 
poczty sztandarowe, wszystkich 
obecnych oraz wygłosił okolicz-
nościowe przemówienie pod-
kreślające rangę tego święta. 
Po przemówieniu nadszedł czas 
na składanie wieńców przez 
delegacje. Radny Rady Powia-
tu Kraśnickiego Bogdan Zuń 
odczytał okolicznościowy list 
w imieniu Starosty Kraśnickiego 
Andrzeja Rolli. Uroczystości pod 
obeliskiem zwieńczono wspól-
nym odśpiewaniem Mazurka 
Dąbrowskiego. 

Kolejnym punktem gmin-
nych obchodów była odprawio-
na msza św. w intencji ojczyzny 
w Kościele Parafialnym pw. Jana 
Marii Vianneya w Polichnie, któ-
rą sprawowali ks. kan. Krzysztof 
Piskorski oraz ks. kan. Jan Gaik. 
Po mszy świętej uczestnicy zo-
stali zaproszeni do Gminnego 
Centrum Kultury w Polichnie 
na uroczystą akademię pt. 
„W sercach zawsze Niepodległa”, 
która w tym roku została przy-
gotowana przez uczniów klas 
V – VIII z Zespołu Szkół w Hucie 
Józefów, będących pod opieką 
pani Beaty Kasicy oraz pani Do-
roty Kani.

101. ROCZNICA ODZYsKANIA pRZEZ pOLsKĘ NIEpODLEGŁOŚCI
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Wydarzeniem, które wpisało 
się w nasze gminne obchody 
Święta Niepodległości był VIII 
Gminny Bieg Niepodległości, 
na którego podium w poszcze-
gólnych kategoriach wieko-
wych stanęli:

MĘŻCZYŹNI 18+
I miejsce - Piotr Biżek
II miejsce - Karol Przytuła
III miejsce - Sławomir Butryn
 
KOBIETY 18+
I miejsce - Dominika Kosidło
 

UCZNIOWIE SZKÓŁ ŚREDNICH 
DO LAT 18
I miejsce - Oskar Biżek
II miejsce - Gabriel Lodowski
III miejsce - Samanta Machulak
 
UCZNIOWIE KLAS VII-VIII
I miejsce - Paweł Brzyski
II miejsce - Marcin Gontarz
III miejsce - Wiktoria Krysa

UCZNIOWIE KLAS IV-VI
I miejsce - Jakub Zarzeczny
II miejsce - Bartosz Boguń
III miejsce - Bartosz Butryn
 
UCZNIOWIE KLASY 0-III
I miejsce - Dominik Stanicki
II miejsce - Rafał Stanicki
III miejsce - Hubert Wieczorek

 Po dekoracji wszyscy uczest-
nicy biegu mogli liczyć na gorą-
cy poczęstunek przygotowany 
przez panie z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Polichnie.

Serdecznie dziękujemy 
za uświetnienie uroczystości 
wszystkim przybyłym pocztom 
sztandarowym, Grupie Rekon-
strukcyjno-Historycznej im. 
płk Tadeusza Zieleniewskiego 
z Majdanu-Obleszcze, uczniom 
z Zespołu Szkół w Hucie Józefów 
wraz z opiekunami, organiza-
torom „ VIII Gminnego Biegu 
Niepodległości” oraz wszyst-
kim uczestnikom.

Opracowanie: Karol Biały
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Uroczystości wręczenia sztandaru Gru-
pie Rekonstrukcyjno-Historycznej im. płk 
Tadeusza Zieleniewskiego miały miejsce 
10 listopada br. Wydarzenie rozpoczęło się 
od zbiórki zaproszonych gości w siedzibie 
grupy na posiadłości komendanta Piotra 
Groszka w Majdanie-Obleszcze. Następnie 
wszyscy zebrani na miejscu rekonstruktorzy 
przemaszerowali w szyku do miejscowej 
kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej Czę-
stochowskiej.

Tam czekali już pozostali uczestnicy tej 
podniosłej uroczystości.

Zaproszenie przyjęło wielu znamienitych 
gości m. in. Poseł na Sejm Jerzy Bielecki, 
Wicemarszałek Województwa Lubelskie-
go – Zbigniew Wojciechowski, na miejsce 
przybył także przedstawiciel Wojewody 
Lubelskiego – Piotr Mazur. Sam Wojewoda 
z natłoku obowiązków niestety nie mógł 
przybyć osobiście na naszą uroczystość.

Na tej niecodziennej uroczystości nie 
mogło również zabraknąć przedstawicieli 
zaprzyjaźnionych grup rekonstrukcyjnych 
działających w sąsiednich powiatach. Do 
Majdanu-Obleszcze przybyli: przedstawiciele 
GRH im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. 
„WIR” z Biłgoraja, GRH Zakłady Południowe ze 
Stalowej Woli, GRH im. 1 Pułku Legii Nadwi-
ślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ z Lublina, GRH 
im. Wojciecha Lisa ps. „Mściciel” (przyjechali 
w pięknych uniformach żołnierzy II Korpusu 
Polskiego na Zachodzie), GRH im. 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich z siedzibą w Lublinie, 
GRH im. 24 Pułku Ułanów Kraśnickich z Bo-
rowa nad Wisłą i Kraśnika, Grupa z 14 Pułku 
Ułanów Jazłowieckich z Obojnej. Ponadto 
przybyły: osoby zaprzyjaźnione z GRH płk 
T. Zieleniewskiego oraz miłośnicy historii 
i militariów. 

Uroczystą koncelebrę w intencji członków 
Grupy odprawili ks. kan. Krzysztof Piskorski, 
ks. Adam Warchoł, ks. kan. Zbigniew Solarz 
oraz gościnnie ks. kan. Stanisław Góra z Ża-
biej Woli, który wygłosił niezwykle płomien-
ne i wymowne kazanie.

Uroczystego poświęcenia sztandaru do-
konał ks. Adam Warchoł. Zaszczytną funkcję 

NADANIE sZtANDARU DLA GRUpY REKONstRUKCYJNO-HIstORYCZNEJ  
IM. pŁK tADEUsZA ZIELENIEwsKIEGO 

chrzestnego sztandaru pełnił Artur Jaskowski 
Wójt Gminy Szastarka, a prywatnie przy-
jaciel i mentor naszej grupy. Towarzyszyli 
mu rekonstruktorzy Mariusz Dębiec i Sta-
nisław Siembida.

Pomysłodawcą nadania sztandaru Grupie 
im. Tadeusza Zieleniewskiego był jej komen-
dant Piotr Groszek. To z jego inicjatywy do 
Lubartowskiej Pracowni Haftu Artystycznego 
udała się delegacja w celu wybrania odpo-
wiedniego projektu i dokonania zamówienia. 
Z kilku propozycji wybrany został model 
wzorowany na sztandarach pułkowych Woj-
ska Polskiego. Wyróżnia go przejrzysta szata 

graficzna pozbawiona zbędnych zdobień 
i napisów. Strona główna płata sztandaru 
przedstawia Krzyż Kawalerów Maltańskich 
barwy czerwonej, zwany także krzyżem 
rycerskim. Pośrodku krzyża widnieje napis 
BÓG HONOR OJCZYZNA – wyhaftowany 
złotym szychem. Na ramionach krzyża 
umieszczono wyhaftowane nazwy czterech 
grup stanowiących trzon zgrupowania płk 
Zieleniewskiego są to grupy: Niemen, Kowel, 
Chełm, Brześć. Pomiędzy ramiona krzyża na 
osi przekątnej wkomponowano dwie daty: 
1939 tj. rok powstania grupy płk Zieleniew-
skiego i 2019 czyli data nadania sztandaru 

8



NOWINY SZASTARSKIE

naszej grupie. Na drugim boku płata widnieje 
wizerunek Matki Bożej Żołnierskiej. U dołu 
na szarfie znajduje się wyhaftowany napis 
„Bądź Naszą Hetmanką” W otoku umieszczo-
no złoty napis z pełną nazwą naszej grupy. 
Płat o wym. 1x1m wykończony jest złotą 
frędzlą. Głowica sztandaru składa się z orła 
i podstawy wykonanej z białego metalu.

Po mszy świętej dalsza część ceremonii 
miała odbyć się przed popiersiem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, ale ze względu na rzę-
sisty deszcz, jaki nieustannie padał w tym 
dniu uroczystość pod popiersiem została 
okrojona do niezbędnego minimum.

Grupy Rekonstrukcyjno-Historyczna im. 
płk Zieleniewskiego i Wojciecha Lisa ps. 
„Mściciel” wystawiły wartę przy pomniku 
Marszałka. Następnie została podniesiona 
na maszt flaga państwowa a orkiestra dęta 
z Polichny odegrała hymn Polski. Po hymnie 
Piotr Groszek odczytał apel poległych, po 
którym nastąpiła salwa honorowa, złożenie 
wieńców i zapalenie zniczy przed popiersiem 
Józefa Piłsudskiego. Na tym zakończono 
majdańską część uroczystości, której konty-
nuacja odbyła się w Wiejskim Domu Kultury 
w Szastarce. 

W Wiejskim Domu Kultury przystąpio-
no do uroczystego wbicia „gwoździ ho-
norowych” przez fundatorów sztandaru 
w gronie, których znaleźli się m. in. ks. kan. 
Stanisław Góra, Proboszcz parafii Polichna 
ks. kan. Krzysztof Piskorskia, Wicemarsza-
łek Województwa Lubelskiego – Zbigniew 
Wojciechowski, przedstawiciel Wojewody 
Lubelskiego – Piotr Mazur, Starosta Janowski 
– Artur Pizoń, Wicestarosta Janowski – Michał 
Komacki, Burmistrz Modliborzyc – Witold Ko-
walik, Wójt Gminy Dzwola – Wiesław Dyjach, 
Wójt Gminy Batorz – Henryk Michałek, Wójt 
Gminy Szastarka – Artur Jaskowski, Sekretarz 
Gminy Modliborzyce – Marzena Dolecka-
-Jocek, Sekretarz Gminy Szastarka – Jadwiga 
Wielgus, Przewodniczący Rady Gminy Sza-
starka – Michał Kosikowski, adwokat – Jan 
Kokot. Wśród fundatorów sztandaru znaleźli 
się także Radni Gminy Szastarka, dyrektorzy 
szkół i jednostek organizacyjnych z terenu 
Gminy Szastarka, przedstawiciele Państwo-
wej Straży Pożarnej oraz przedstawiciele 
lokalnego biznesu.

Po krótkich przemówieniach komendant 
grupy Piotr Groszek dokonał symbolicznego 
przekazania sztandaru. Sztandar odebrał Karol Biały, towarzyszyli mu Mariusz Dębiec 

i Stanisław Siembida (wszyscy są członkami 
GRH im. płk Tadeusza Zieleniewskiego). 

Po wykonaniu scenariusza części oficjal-
nej wszystkich gości zaproszono na gorący 
poczęstunek. Wesoły nastrój zapewnił grając 
i śpiewając „swojskie” melodie wynajęty 
specjalnie na tę okazję zespół muzyczny. 
Swoim występem zaszczyciła nas także zna-
na i lubiana Kapela Kalina Folk z Polichny.

W przerwie na przekąski została wyświe-
tlona przygotowana specjalnie na tę okazję 
prezentacja multimedialna, której autorem 
jest Stanisław Siembida. W formie prezen-
tacji przedstawiono dzieje naszej gupy od 
początku jej powstania po dzień dzisiejszy.

Oprawę medialną zapewnili: Alina Boś 
red. nacz. „Panoramy Powiatu Janowskiego” 
i Zygmunt Wielgus – zaprzyjaźniony z naszą 
grupą fotograf i filmowiec.

Opracował: Stanisław Siembida
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GMINNe CeNTRUM KULTURy W POLICHNIe

„BLINOWIANeCZKI”
W dniu 22 października 2019 roku w Świetlicy Wiejskiej w Słod-

kowie Trzecim po raz piąty odbył się Powiatowy Konkurs Piosenki 
Ludowej „Jarzębinka”. Do tegorocznej edycji zgłoszono łącznie 15 
wykonawców. W kategorii uczniowie klas IV – VIII pierwszą nagrodę 
zdobył Zespół Śpiewaczy „Blinowianeczki” z Blinowa. Warto dodać 
iż powstały zespół to żywy przykład przekazu pokoleniowego. 
Dziewczynki ćwiczą kultywując muzyczne tradycje śpiewu ludowego, 
przez bezpośrednią obserwację, pod czujnym okiem pani Janiny 
Markut „Mistrzyni” oraz opiekunki i instruktora zespołu Ewy Białoń. 

JeSIeNNe WARSZTATy 
Polska, złota jesień jest piękną, kolorową porą roku, którą wy-

raziliśmy w nietuzinkowych pracach plastycznych przygotowy-
wanych z jesiennych skarbów natury wraz z uczniami z Zespołu 
Szkół w Szastarce. Podczas dwudniowych warsztatów wykonaliśmy 
przepiękne jesienne lampiony. Dzieci, wykazały się ogromnym 
zaangażowaniem, pomysłowością oraz kreatywnością. 

 

spOtKANIE ZE ŚwIĘtYM MIKOŁAJEM 
Każde dziecko cały rok ciężko pracowało na to, aby właśnie w tym 

dniu spotkać Świętego Mikołaja i móc odebrać od Niego podarunek. 
5 grudnia 2019 r. o godz. 18:00 w sali widowiskowej Gminnego 
Centrum Kultury w Polichnie zebrały się dzieci z terenu gminy 
Szastarka. W oczekiwaniu na najważniejszego gościa tego wieczoru, 
na dzieci oraz rodziców czekały taneczne animacje prowadzone 
przez pomocników Świętego Mikołaja. Były tańce, zabawy z chustą, 
malowanie twarzy, wspólne śpiewanie piosenek…. Aż nagle przy-

był ON. Dzieci przywi-
tały gościa i nastąpił 
długo wyczekiwany 
moment… wręczania 
prezentów. Mikołaj ni-
czym gwiazdor dziel-
nie pozował do zdjęć 
biorąc na kolana ko-
lejno po sobie dzieci.

NAGRANIA pŁYtY 
Kolędowanie jest jednym z bożonarodzeniowych zwyczajów głę-

boko zakorzenionym w polskiej tradycji. W dzisiejszych czasach trzeba 
wykazać trochę wysiłku aby wspomagać i promować kultywowanie 
dawnych zwyczajów i tradycji. I tak wspólnie z artystami działającymi 
pod egidą Gminnego Centrum Kultury w Polichnie postanowiliśmy 
stworzyć płytę z przepięknymi utworami bliskimi naszemu sercu 
i tradycji ludowej. Z inicjatywy dyrektor Ewy Białoń w listopadzie 
rozpoczęły się nagrania, które realizowane były w siedzibie GCK. 

Płyta z nagraniem kolęd w naszym wykonaniu to żywa pamiątka 
na lata, która przypominać nam będzie o naszej wspólnej pasji 
jaką jest muzyka i śpiew. To także doskonały prezent dla naszych 
znajomych i rodzin. 

Album zostanie wyprodukowany w ramach współpracy Gminne-
go Centrum Kultury w Polichnie oraz GMik Studio Blue Music Group. 
Zachęcamy do kupna płyty, która już niebawem będzie dostępna 
w GCK. Zebrane środki ze sprzedaży płyty pozwolą nam pokryć 
koszt wynagrodzenia studia nagraniowego, a także wykonanie 
projektu graficznego okładki oraz wytłoczenia płyt. 

W nagraniach udział wzięli: 
Ewa Białoń – Dyrektor GCK w Polichnie; Zespół Śpiewaczy „Blino-

wianeczki” z Blinowa; Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Blinowianki” 
z Blinowa; Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze; 
Mirosław Kolasa solista z Szastarki; Janina Markut solistka z Blinowa; 
Kapela „Czerwona Róża” z Szastarki; Kapela „Kalina-Folk” z Polichny. 

Opracowanie: Ewa Białoń
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GMINNA BIBLIOTeKA PUBLICZNA W SZASTARCe

Gminna Biblioteka Publiczna
w Szastarce

ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONKURSIE CZYTELNICZYM

„NAJLEPSZY CZYTELNIK GMINY SZASTARKA”

Do udziału w konkursie zapraszamy 
wszystkich dorosłych czytelników.

Dla trzech najlepszych czytelników z każdej 
biblioteki czekają atrakcyjne nagrody.

Termin konkursu trwa 
od 1 stycznia 2020 r. do 30 listopada 2020 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród
planowane jest na grudzień 2020 r.
Szczegółowy regulamin zostanie

opublikowany na stronie
szastarka.naszabiblioteka.com

ZAPRASZAMY
Wszelkich informacji udzielamy pod 

nr tel. 15 873-40-30

NAjAKtyWNiejSi doRośli cZytelNicy 
– ilość książek przeczytanych od początku 2019 roku

 ▶ Sajdak Iwona (Biblioteka Polichna) – 173
 ▶ Suduł Izabela (Biblioteka Polichna) – 130
 ▶ Kołtuniak Renata (Biblioteka Szastarka) – 121
 ▶ Rębecki Tadeusz (Biblioteka Blinów) – 110
 ▶ Dziuba Henrka (Biblioteka Polichna) –107
 ▶ Dziuba Witold (Biblioteka Polichna) – 97
 ▶ Miś Beata (Biblioteka Polichna) – 96
 ▶ Lenart Anna (Biblioteka Polichna) – 92
 ▶ Nawrocka Iwona (Biblioteka Polichna) – 91
 ▶ Duda Renata (Biblioteka Szastarka) – 84
 ▶ Ptak Helena (Biblioteka Polichna) – 80

NAjcZęściej WypożycZANe poZycje:
1. Komisarz – Paulina Świst
2. Serce w skowronkach – Magdalena Kordel
3. Anka: inne oblicze szczęścia – Nina Majewska – Brown
4. Cud grudniowej nocy – Magdalena Majcher
5. Prokurator – Paulina Świst
6. Co z tymi śmieciami?  – literatura dziecięca
7. Gwiazdka z nieba – Katarzyna Michalak
8. Jeżynowa zima – Sarah Jio
9. Kochanek z Malty – Melissa Moretti
10. Ktoś ukradł Prążka – literatura dziecięca
11. Miłość w kolorze bieli – Magdalena Trubowicz
12. Policjant – literatura dziecięca 
13. Weronika – Lucyna Olejniczak

WAKAcje 
w tRZeciej RZeSZy 
narodziny faszyzmu 
oczami zwykłych 
ludzi
Julia Boyd 

Ku przestrodze!
Każdy człowiek wrażliwy 

na ludzką krzywdę powinien 
przeczytać książkę „Wakacje 
w Trzeciej Rzeszy” Julii Boyd. 
Osobiście jestem wstrząśnięta 
tym, że zbrodniczy system, który 
sprowadził śmierć na miliony 
ludzi, bez serca i litości, rodził się 
na oczach całego świata, nieskry-
wany przed wzrokiem wybitnych 
polityków, naukowców, dyplo-
matów, artystów oraz zwykłych 
ludzi, turystów odwiedzających 
kraj zachwalany ze względu na 
swoje niewątpliwe walory kra-
jobrazowe i kulturalne.

Książkę mimo wszystko czyta 
się łatwo i dość szybko. Podkre-
ślić należy, że Julia Boyd musiała 
włożyć mnóstwo pracy i poświe-
cić sporo czasu na analizę źródeł, 
których bogactwo cytuje. Do-
brym zabiegiem jest trzymanie 
się porządku chronologicznego, 
bo tylko w ten sposób łatwo jest 
śledzić przyczyny, dla których 
społeczeństwo niemieckie tak 
łatwo zaakceptowało wprowa-
dzane zmiany i ograniczenia. Au-
torka przedstawia wydarzenia 
z perspektywy ludzi podróżu-

jących po Niemczech. Posługuje 
się przy tym wieloma cytatami, 
z których wynika, że nie zauwa-
żali oni nic niepokojącego w tym, 
co dzieje się w Trzeciej Rzeszy. 
My, żyjący w XXI wieku, znający 
historię nazizmu, możemy się 
temu dziwić, jednak jaką mamy 
pewność, że za pięćdziesiąt lat 
ludzkość nie będzie się dziwiła 
temu, że nie reagowaliśmy na 
sytuację w Korei Północnej, Chi-
nach, albo choćby Rosji i Ukra-
inie? A przecież uwielbiamy 
odwiedzać te kraje, interesują 
nas niezwykle, fascynują. Dlate-
go z całego serca polecam lektu-
rę „Wakacji w Trzeciej Rzeszy”, bo 
z pewnością pomoże nam otwo-
rzyć oczy na zło dziejące się za 
ścianą. Uwrażliwi na symptomy 
tego, że historia lubi się powta-
rzać, także w swoich najbardziej 
negatywnych aspektach.

jA KRÓloWA Bona 
Sforza d’ Aragona 
Renata Czarnecka 

 
Kraków, pierwsza połowa XVI 

wieku. Król Zygmunt poślubia 
młodą włoską księżniczkę Bonę. 
Łączą się dynastie Jagiellonów 
i Sforzów.

Wiosną 1518 roku Bona Sforza 
zostaje koronowana na królową 
Polski. Dwudziestoczterolatka 
szybko zdobywa serce dwukrot-
nie od niej starszego Zygmunta. 
Wkrótce na świat przychodzą ich 
dzieci. To one, w zamyśle królo-
wej, w przyszłości mają umocnić 
pozycję Jagiellonów w Europie. 
Jednak Bona, wykształcona 
i piękna, nie ogranicza się do roli 
potulnej małżonki i opiekuńczej 
matki. Przejmuje ster rządów 
w królestwie, a to przysparza jej 

wrogów. Na szczęście chroni ją 
miłość króla...

Opracowanie: 
Monika Kaczkowska -Nizińska
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pUBLICZNA sZKOŁA pODstAwOwA w pOLICHNIE

OBCHODY DNIA pAtRONA I ŚwIĘtO 
eDUKACJI NARODOWeJ

Dla całej społeczności naszej szkoły 15 października był dniem 
uroczystym i wyjątkowym, poświęconym patronowi placówki św. 
Janowi Pawłowi II, ale także Świętem Edukacji Narodowej.

Obchody tego dnia rozpoczęły się uroczystym przemarszem 
uczniów i nauczycieli wraz ze sztandarem naszej szkoły do kościoła 
parafialnego, gdzie o godzinie 900 ksiądz kan. Krzysztof Piskorski 
odprawił Mszę Świętą z okazji 1-ej rocznicy nadania szkole imie-
nia św. Jana Pawła II. O oprawę liturgii zadbali uczniowie naszej 
szkoły, którzy złożyli dary ołtarza a młodzież ze scholi zajęła się 
oprawą muzyczną.

W uroczystości udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy Sza-
starka Pan Michał Kosikowski, Sekretarz Urzędu Gminy Pani Jadwiga 
Wielgus, Dyrektor GZOPO Pani Monika Łukasik, dyrektor naszej 
szkoły Pani Marta Plichta, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz lo-
kalni mieszkańcy. Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się do 
szkoły, gdzie uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, 
którego celem było wyrażenie Papieżowi - św. Janowi Pawłowi II 
naszej wielkiej wdzięczności oraz przypomnienie Jego nauczania, 
bowiem Karol Wojtyła był nie tylko wybitnym kapłanem, teologiem, 
ale także nauczycielem i wychowawcą.

W tym dniu również uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji 
Narodowej. W stronę nauczycieli popłynęły od wdzięcznych uczniów 
podziękowania za zaangażowanie w przekazywanie niezbędnej 
wiedzy merytorycznej oraz kształtowanie osobowości młodych 
ludzi w oparciu o właściwy system wartości etycznych i moralnych, 
za ogromne poświęcenie, zaufanie a także oddanie.

wYCIECZKA UCZNIów KLAs II i III
17 października uczniowie klas II i III wraz z wychowawczynia-

mi odwiedzili Muzeum Pożarnictwa w Kraśniku. Po przybyciu na 
miejsce uczniowie spotkali się z panem Szczepanem Ignaczyńskim 

- kustoszem muzeum, który w barwny i ciekawy sposób opowiadał 
nam o historii pożarnictwa.

Kolejnym punktem wycieczki było obejrzenie w kinie filmu Angry 
Birds2. Film zaciekawił, ale też rozbawił publiczność humorystycz-
nymi sytuacjami oraz dialogami.

 

WyJAZD NA SPeKTAKL „ZeMSTA”

21 października 2019 roku uczniowie klas VII-VIII wraz z opie-
kunami uczestniczyli w spektaklu „Zemsta” przygotowanym przez 
Narodowy Teatr Edukacji z Wrocławia. Spektakl ten to, niezwykła 
w wyrazie, autorska interpretacja komedii A. Fredry. Ukazuje kon-
flikt pomiędzy dwoma przeciwstawnymi bohaterami: Cześnikiem 
Raptusiewiczem – człowiekiem wybuchowym i Rejentem Milczkiem 
– osobą na pozór opanowaną. Barwne stroje i przepiękna sceneria 
znakomicie współgrały z treścią wydarzeń oraz kwestiami, które wy-
głaszali aktorzy. Była to znakomita lekcja języka polskiego „na żywo”.

 

ŚLUBOwANIE UCZNIów KLAsY 
PIeRWSZeJ
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30 października odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubo-
wania uczniów klas pierwszych. Uroczystość ta wpisała się na stałe 
w kalendarz imprez szkolnych. To bardzo ważne wydarzenie nie 
tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności 
szkolnej zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. 
Najważniejszym momentem było złożenie przez dzieci uroczystego 
ślubowania oraz pasowania na ucznia, którego dokonała dyrektor 
szkoły Pani Marta Plichta.

Na zakończenie uczniowie otrzymali upominki, dyplomy, na-
stępnie dzieci przeszły do klas na poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.

 

spOtKANIE Z pOEtKĄ pANIĄ tEREsĄ 
MAZUR

7 listopada odbyło się w naszej szkole spotkanie z poetką. 
Mieliśmy zaszczyt gościć panią Teresę Mazur - autorkę wierszy dla 
dzieci, która spotkała się z uczniami klas 0-III. Podczas spotkania 
zaprezentowała kilka książeczek z wierszami jej autorstwa, do 
których również sama wykonała ilustracje.

Na zakończenie dzieci miały możliwość zakupienia wybranej 
książeczki z dedykacją autorki.

 

NARODOwE ŚwIĘtO 
NIEpODLEGŁOŚCI

11 listopada nasza szkoła włączyła się w obchody 101. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła 
się od zbiórki na placu przy Urzędzie Gminy w Szastarce, skąd 
poczty sztandarowe oraz uczestnicy przemaszerowali pod obelisk 
upamiętniający setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodle-
głości. Przy obelisku głos zabrał Wójt Gminy Szastarka Pan Artur 
Jaskowski, który podkreślił jak wielką wartością jest wolność i nie-
podległość kraju,następnie przybyłe delegacje złożyły wieńce pod 
obeliskiem. Uroczystości zwieńczono wspólnym odśpiewaniem 
Mazurka Dąbrowskiego.

Kolejnym punktem obchodów święta 11 listopada była odpra-
wiona w kościele parafialnym pw. św. Jana Marii Vianneya w Po-
lichnie Msza Św. w intencji Ojczyzny. Eucharystię sprawowali ks. 

kan. Krzysztof Piskorski oraz ks. kan. Jan Gaik, natomiast o oprawę 
liturgii zadbała młodzież naszej szkoły.

W ramach obchodów Święta Niepodległości wszyscy mieszkańcy 
naszej gminy mogli wziąć także udział w VIII Gminnym Biegu Nie-
podległości.W kategorii uczniów klas VII-VIII najszybszymi okazali 
się nasi uczniowie zajmując odpowiednio: I miejsce - Paweł Brzyski, 
II miejsce - Marcin Garbacz, III miejsce - Wiktoria Krysa. W kategorii 
uczniów klas IV-VI miejsce pierwsze także zajął uczeń naszej szkoły 
- Jakub Zarzeczny a miejsce trzecie - Bartosz Butryn. Po dekoracji 
wszyscy uczestnicy biegu mogli liczyć na gorący poczęstunek 
przygotowany przez panie kucharki z naszej szkoły.

 

ŚwIĘtO NIEpODLEGŁOŚCI w NAsZEJ 
SZKOLe

8 listopada społeczność naszej szkoły wzięła udział w uroczystej 
akademii z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 
Uczniowie z klasy VIII B w przedstawieniu pt. „Pociąg do wolności” 
zobrazowali, jak Polacy dążyli do odzyskania suwerenności. Część 
artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń 
poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. Recytowane wiersze 
patriotyczne pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących 
o wolność. Pieśni patriotyczne ukazały ducha narodu polskiego, który 
w czasie 123 lat niewoli stale wychodził z inicjatywą walki o Ojczyznę.

Na zakończenie uroczystości w ramach akcji „Szkoła do hymnu”, 
punktualnie o symbolicznej godzinie 11.11 wszyscy uroczyście 
odśpiewali hymn państwowy.

 

PASOWANIe NA PRZeDSZKOLAKA
W dniu 13.11.2019 r. odbyła się w naszym przedszkolu uroczystość 

pasowania na przedszkolaka. Starsze dzieci przeżywały pasowanie 
już po raz drugi, a dla maluchów było to szczególne przeżycie. 
Dzieci pod opieką swoich pań bardzo długo przygotowywały się 
do występu. Ćwiczyły recytację wierszy, śpiewanie piosenek, układy 
taneczne oraz grę na instrumentach.

W dzień pasowania odświętnie ubrane i bardzo przejęte dzieci 
zaprezentowały swoje talenty zaproszonym gościom i rodzicom. 

Po przedstawieniu były gromkie brawa, gratulacje a nawet łzy 
wzruszenia wśród rodziców. Uroczystość zakończyła się wręczeniem 
pamiątkowych dyplomów, upominków i słodkim poczęstunkiem.
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OwOCOwE ZAJĘCIA w pRZEDsZKOLU
W dniu 21 listopada w naszym przedszkolu mieliśmy „owocowe 

zajęcia”. Cały dzień upłynął nam pod znakiem zdrowych, kolorowych 
i pysznych owoców. Panie opowiadały dzieciom o tych pysznych 
darach natury. Dzieci rozpoznawały owoce po dotyku, smaku i za-
pachu, także owoce egzotyczne. Potem wspólnie przygotowywały 
sałatkę i owocowo - warzywne soki.

MIĘDZYNARODOwY DZIEŃ pRAw 
DZIeCKA Z UNICeF

20 listopada br. przypada 25. rocznica uchwalenia Konwencji 
o Prawach Dziecka. Jest to dzień, w którym uwaga wszystkich 
kierowana jest na dzieci i ich prawa.

Ustanowienie 20 listopada Ogólnopolskim Dniem Praw Dziecka 
ma przypominać szczególną rolę Polski jako inicjatora uchwalenia 
Konwencji w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka.

Także nasza szkoła przyłączyła się do obchodów tego wyjąt-
kowego dnia. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia prezentacji 
multimedialnej oraz krótkich filmów mówiących o prawach dziecka 
i tym jak są one realizowane na świecie. W ramach solidarności 
z organizacją broniącą praw dziecka - UNICEF oraz dziećmi z całego 
świata uczniowie oraz nauczyciele przyszli dziś do szkoły ubrani 
na niebiesko.

 

ŚNIADANIE DAJE MOC
Drugie śniadanie jest niezwykle ważne dla uczniów bowiem 

codzienna nauka potęguje zapotrzebowanie organizmu na energię. 
Dziecko, które zje drugie śniadanie będzie miało więcej energii do 
nauki i łatwiej osiągnie lepsze wyniki w szkole. Aby tak było, posiłek 
ten powinien zawierać przynajmniej jeden owoc oraz warzywo, ze 
względu na wysoką zawartość witamin, minerałów i błonnika. W tro-
sce o dobro naszych uczniów 21 listopada przygotowano w naszej 

szkole drugie śniadanie dla dzieci z przedszkola oraz klas I-III. Tym 
samym już po raz kolejny włączyliśmy się do ogólnopolskiej akcji 
„Śniadanie daje moc”, która ma na celu zwiększenie świadomości 
dzieci i rodziców na temat roli śniadania w życiu dziecka. Rodzice 
zadbali, aby przygotowane śniadanie było urozmaicone i zdrowe. 
Na stołach znalazły się zatem: mleko, płatki, pieczywo, wędliny, 
sery, owoce, warzywa, soki i koktajle owocowe. Dzieci chętnie 
częstowały się tymi pysznościami i nie było mowy, aby ktoś odszedł 
od stołu głodny. Takie śniadanie, zjedzone wspólnie z koleżankami 
i kolegami było nie tylko smaczne, ale i niecodzienne. Dziękujemy 
rodzicom za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie zdrowego, 
urozmaiconego śniadania.

pRóBNY EGZAMIN ósMOKLAsIstY
W dniach 20-22 listopada 2019 roku najstarsi uczniowie naszej 

szkoły przystąpili do próbnego egzaminu ósmoklasisty przygoto-
wanego przez wydawnictwo NOWA ERA. Egzamin obejmował testy 
z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

Próbny egzamin jest doskonałym sprawdzeniem własnych 
umiejętności uczniów i pozwala na zweryfikowanie ich wiedzy. 
Do kwietnia jest jeszcze czas, by utrwalić to, co sprawia trudność. 
To również sygnał dla nauczycieli, co należy dopracować w po-
szczególnych klasach. 

Dla szkoły to próba organizacji i sprawdzenia technicznej 
strony egzaminu, z zachowaniem wszelkich obowiązujących 
procedur. Wszyscy uczniowie klas VIII bardzo poważnie pode-
szli do próbnego egzaminu. Teraz cierpliwie czekają na wyniki 
swoich zmagań.

 

ANDRZeJKI
Andrzejki to stara tradycja przekazywana z pokolenia na po-

kolenie. Według dawnych wierzeń ten dzień miał magiczną moc, 
gdyż uchylał wrota do magicznej przyszłości. Jest to również czas 
ostatnich zabaw przed rozpoczynającym się Adwentem.

Zgodnie z tą tradycją w naszej szkole we wtorek 26 listopada 
zorganizowano Zabawę Andrzejkową. W godzinach przedpołudnio-
wych uczestniczyły w niej dzieci z klas 0-III. Po zajęciach lekcyjnych, 
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ZEspóŁ sZKóŁ w HUCIE JóZEFów

od godziny 1430, odbyła się dyskoteka andrzejkowa dla uczniów 
klas IV-VI, którą zorganizował Samorząd Uczniowski. 

Była to uroczystość pełna magii, konkursów i tańca. Wszyscy 
bawili się doskonale. Rodzice zadbali o poczęstunek dla dzieci za co 
serdecznie im dziękujemy. Wspólne zabawy dostarczyły dzieciom 
wiele radości i wspaniałych przeżyć. Nad przebiegiem zabawy oraz 
nad bezpieczeństwem uczniów czuwali wychowawcy klas.

 

GMINNY DZIECIĘCY KONKURs 
pIOsENKI ŻOŁNIERsKO-
PATRIOTyCZNeJ

28 listopada odbył się w naszej szkole Gminny Dziecięcy Konkurs 
Piosenki Żołniersko-Patriotycznej, w którym mogliśmy usłyszeć 
piękne utwory patriotyczne oraz żołnierskie w wykonaniu dzieci 

ze szkół naszej gminy. Wszyscy mali wykonawcy zaprezentowali się 
z jak najlepszej strony. Najwyższe miejsce na podium w poszcze-
gólnych kategoriach wiekowych zajęli:

 ▶ 4-latki – Weronika Solarz z Zespołu Szkół w Szastarce,
 ▶ 5-latki – grupa wokalna z Zespołu Szkół w Szastarce: Amelia 

Socha, Weronika Biżek, Witold Groszek, Antoni Baran, Mak-
symilian Zielonka,

 ▶ 6-latki – duet ze Szkoły Podstawowej w Polichnie: Nicola 
Tymińska, Dawid Majewski,

 ▶ Klasa I – Alicja Mróz ze Szkoły Podstawowej w Polichnie,
 ▶ Klasa II – Natalia Flis z Zespołu Szkół w Szastarce,
 ▶ Klasa III – grupa wokalna ze Szkoły Podstawowej w Polichnie: 

Marlena Żaba, Marcel Kosikowski, Mikołaj Szczepanik.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
 

Opracowanie: Grono Pedagogiczne

BRĄZOwY MEDAL  DLA JULII NAJs 
w MIstRZOstwACH ŚwIAtA!!!

10 listopada 2019 odbyły się Mistrzostwa Świata Dzieci, Kadetów 
i Juniorów w Karate Tradycyjnym w Brnie w Czechach. Julia Najs 
12-letnia mieszkanka Huty Józefów zdobyła drugie mistrzostwa 
z rzędu wywalczając brązowy medal w kumite. Julia trenuje w Klubie 
Karate Tradycyjnego Chidori pod okiem Senseiego Marka Burego.  
Pozostali zawodnicy zaprezentowali również wysoki poziom. Wielkie 
brawa dla zawodników jak i ich trenerów. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów.
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DZIEŃ OwOCów w pRZEDsZKOLU
02.10.2019 r. obcho-

dziliśmy święto owoców. 
W trakcie wspólnych za-
baw i różnorakich działań 
dzieci poznawały walory 
odżywcze wybranych 
owoców i warzyw oraz 
możliwe formy ich spo-
żywania. Uczyły się jak 
ważne dla dobrego samo-
poczucia jest uwzględnie-
nie w diecie odpowiedniej 
ilości warzyw i owoców.

 

„spOD pIóRA MIstRZA JANA …”
25.10.2019 r. uczniowie kl. VII wzięli udział w konkursie literackim 

pt. „Jan Kochanowski- jego życie, twórczość i epoka”.
Zadania podzielone na 6 zestawów uczniowie wykonywali in-

dywidualnie. Musieli wykazać się znajomością życiorysu, ważnych 
cytatów, tytułów, gatunków literackich oraz epoki renesansu, a także 
dokonać analizy i interpretacji podanego utworu. Narzekali, że za 
trudne, ale to w końcu konkurs.

Taka forma pracy była świetnym podsumowaniem twórczości 
wielkiego poety, która należy do lektur obowiązkowych. Tło do 
konkursu stanowiła klasowa gazetka tematyczna.

Najlepszymi „humanistami” tym razem okazali się: W.  Wieczorek, 
W. Furmanowicz i H. Najs. 

spOtKANIE ZE sZtUKĄ
Uczniowie klas IV-VIII mieli okazję uczestniczyć w spektaklach 

teatralnych w CKiP w Kraśniku, przygotowanych przez Narodowy 
Teatr Edukacji z Wrocławia i Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa.

Na „deskach” znalazły się sztuki: „Zemsta”, „Opowieści Białego 
Mustanga” i „Pan Twardowski”. Wyjazdy okazały się niezwykłą lekcją 
języka polskiego poza szkołą. Zachwycała wspaniała gra aktorska, 
muzyka, śpiewy, tańce i efekty specjalne. Spektakle niosły ze sobą 
ważny przekaz edukacyjny i wychowawczy: wartość życia w zgodzie 
z ludźmi i naturą, wystrzeganie się zła i wybór dobra, wytrwałość 
w podążaniu za marzeniami.

ŚLUBOwANIE KLAsY I
25.10.2019 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania 

uczniów klasy I. Cała uroczystość była wzniosłym i wzruszającym 
wydarzeniem, ponieważ nasi mali uczniowie z należytą godnością 
przeżywali każdy jej mo-
ment. Świeżo upieczeni 
uczniowie otrzymali pa-
miątkowe dyplomy, pre-
zenty od rodziców, medale 
oraz upominki od pani 
dyrektor GZOPO – Moniki 
Łukasik. Należy podkre-
ślić duże zaangażowanie 
rodziców w organizację 
uroczystości i słodkiego 
poczęstunku. Serdecz-
nie dziękujemy.

 BOHATeRON – wŁĄCZ HIstORIĘ!
Szkoła w Hucie Józefów włączyła się w ogólnopolską kampanię 

upamiętniającą uczestników Powstania Warszawskiego oraz pro-
mocję historii XX wieku. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie naszej 
szkoły poznawali okoliczności, przebieg powstania warszawskiego 
oraz biogramy żyjących powstańców. Pozwoliło im to na przygoto-
wanie prezentacji multimedialnych oraz scenek przedstawiających 
63 dni bohaterskiej walki o wolność przeplatanych wspólnym 
śpiewaniem pieśni patriotycznych. Akcja została zwieńczona wyko-
naniem przez uczniów pocztówek oraz laurek będących wyrazem 
wdzięczności dla heroizmu powstańców warszawskich.

ŚNIADANIE DAJE MOC

08.11.2019 r. odbyło się podsumowanie ogólnopolskiej akcji 
„Śniadanie daje moc”. Uczniowie  przygotowali nie tylko  znakomite 
potrawy na śniadanie, ale również wzbogacili je o strawę ducho-
wą. Były więc piosenki o tematyce zdrowego odżywiania ( klasa 
0, II), hymn Świeżaków w wykonaniu klasy I oraz  przedstawienie 
edukacyjne w wykonaniu uczniów klasy III, pt: ,,Witaminki dla 
księżniczki Marcelinki”. Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie 
się w akcję śniadaniową.

„w sERCACH ZAwsZE NIEpODLEGŁA”
Młodzież z Zespołu Szkół w Hucie Józefów z wielką starannością 

i poświęceniem zaangażowała się w przygotowania tegorocznych 
obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Pod fachową 
i troskliwą opieką pani B. Kasicy i D. Kani uczniowie przygotowali 
montaż słowno-muzyczny poświęcony dziejom naszej Ojczyzny. 

10.11.2019 r.  swoim występem młodzież uświetniła także ob-
chody 11 listopada w kościele p.w. Zmartwychwstania Pańskiego 
w Brzozówce. Po raz kolejny uczniowie Zespołu Szkół w Hucie 
Józefów zaprezentowali się szerszej publiczności 11.11.2019 r., tym 
razem dając występ w GCK w Polichnie.

DZIEŃ ŻYCZLIwOŚCI I UŚMIECHU
21.11.2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole po raz pierwszy 

Dzień Życzliwości i Uśmiechu. Jest to święto jeszcze mało  znane 
w Polsce więc ten  zwyczaj postanowiliśmy przenieść do naszej 
szkoły i  rozpropagować go wśród społeczności szkolnej. Z tej 
okazji  uczniowie kl. VI zaprezentowali scenki dramowe. Ponadto 
każda klasa przygotowała ozdobne ramki, w których znalazły się 
powiedzenia i sentencje o życzliwości. 
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DZIEŃ EDUKACJI NARODOwEJ 
W NASZeJ SZKOLe

11 października 2019 roku odbył się uroczysty apel z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Najpierw miało miejsce ślubowanie 
i pasowanie uczniów klasy I szkoły podstawowej. Wychowankowie 
pani Doroty Hałabiś - Torby przedstawili część artystyczną, w której 
zaprezentowali swoje zdolności i umiejętności nabyte w ciągu 
pierwszych miesięcy w szkole, a następnie złożyli ślubowanie 
i zostali pasowani na ucznia naszej szkoły. Na uroczystość przybyli 
pan Artur Jaskowski Wójt Gminy Szastarka i pani Monika Łukasik, 
Dyrektor GZOPO Szastarce.

 w 80. ROCZNICĘ BItwY    
pOD sZAstARKĄ

W pierwszą niedzielę października br. odbyły się w naszym ko-
ściele w Szastarce obchody 80. rocznicy bitwy pod Szastarką z 1939 
roku. Najpierw została odprawiona msza św. w intencji poległych za 
Ojczyznę, a nastepnie uczestnicy tej Eucharystii wysłuchali części 
artystycznej pt. „Dla tych, którzy polegli”. Wystąpili uczniowie Ze-
społu Szkół w Szastarce oraz Parafialna Orkiestra Dęta z Szastarki. 

INNe WyDARZeNIA W NASZeJ SZKOLe
 ▶ Udział w akcji Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu
 ▶ Dzień Pluszowego Misia 
 ▶ Akcja „Poznajemy zawody”: 
 ▶ Zajęcia poświęcone tradycji pieczenia chleba 
 ▶ Warsztaty „Jesienne lampiony”  przeprowadzone przez Dy-

rektor GCK w Polichnie, Panią Ewę Białoń

 ▶ Dyskoteka andrzejkowa – wróżby i zabawy
 ▶ Ubieranie choinki bożonarodzeniowej
 ▶ Wizyta Świętego Mikołaja

WyCIeCZKI
 ▶ Wycieczka do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej 

w Kraśniku – wystawa grzybów 
 ▶ Wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku 
 ▶ Wycieczka do GCK w Polichnie – Warsztaty jesienne 
 ▶ Wycieczka do Gospodarstwa agroturystycznego Doboszówka 

w Kalennem - warsztaty Mikołajkowe
 

KONKURSy
 ▶ Konkurs plastyczno-literacki pt. „ Miś - ulubiony bohater li-

teracki”
 ▶ Gminny Dziecięcy Konkurs Piosenki Żołniersko – Patriotycznej 
 ▶ Konkurs wiedzy o wybitnym kompozytorze opery narodowej 

-Stanisławie Moniuszce 

„BEZpIECZEŃstwO w sIECI” 
SPOTKANIe Z POLICJANTeM

 
31 Października odbyło się spotkanie z policjantem dla uczniów 

klas IV – VI. Pogadankę dla uczniów wygłosił policjant Janusz 
Majewski, rzecznik KP Policji w Kraśniku. Na spotkaniu był także 
obecny dzielnicowy KP, pan Piotr Dudek. Tematem spotkania były 
niebezpieczeństwa czyhające na każdego z nas w Internecie oraz 
konsekwencje za zamieszczanie niewłaściwych wpisów na różnych 
portalach społecznościowych. Pan policjant przypomniał także o ko-
nieczności noszenia elementów odblaskowych wieczorem i nocą.

Spotkanie zorganizowała opiekunka SU w porozumieniu z dy-
rektorem oraz po propozycji i wsparciu rodziców uczniów klasy VII. 

XIX DZIEŃ pApIEsKI
 
Dnia 17 października 2019 roku w Zespole Szkół w Szastarce 

odbył się uroczysty apel z okazji XIX Dnia Papieskiego. Przewodnim 
mottem dnia papieskiego było hasło: „Wstańcie, chodźmy”. Hasło 
to nawiązuje do tytułu książki, którą napisał papież Jan Paweł II 
w 2004 roku. W tej książce Ojciec Święty zawarł swoje refleksje 
i wspomnienia, gdy pełnił posługę biskupią w Krakowie. 16 paź-
dziernika minęła również 40. rocznica I pielgrzymki Jana Pawła II 
do naszej Ojczyzny w 1979 roku. Apel został także wystawiony 
w kościele parafialnym w Szastarce w niedzielę 20 października 
podczas mszy świętej. Uroczysty apel przygotowali uczniowie klasy 
V pod opieką pań: Ewy Dziaduch i Anny Dziadury.

AKCJA sAMORZĄDU UCZNIOwsKIEGO 
pt. „pIĄtEK DNIEM BEZ tELEFONU”

Samorząd Uczniowski naszej szkoły przy wsparciu Rady Rodziców 
i za zgodą pana dyrektora postanowił rozpocząć akcję „Piątek dniem 
bez telefonu”. Uczniowie przygotowali plakat propagujący tę akcję 
oraz zapoznali społeczność szkolną z zasadami obowiązującymi 
w każdy piątek. Mamy nadzieję, że uczniom spodoba się ten po-
mysł i włączą się na serio do tej akcji „UWAGA! PIĄTKOWY WIRUS!”

Opracowanie: Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Szastarce 
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pUBLICZNA sZKOŁA pODstAwOwA w BLINOwIE

WyCIeCZKA DO ReZeRWATU 
pRZYRODY „IMIELtY ŁUG”

 

 Dnia 18 października 2019 roku odbyła się wycieczka do re-
zerwatu przyrody ,,Imielty Ług”, a także do oczyszczalni ścieków 
w Modliborzycach. Uczniowie naszej szkoły piękny słoneczny 
dzień spędzili aktywnie na świeżym powietrzu podziwiając piękno 
przyrody. W skład rezerwatu wchodzą bagna, stawy leśne i lasy. 
Położony on jest na terenie Parku Krajobrazowego Lasy Janow-
skie w obrębie leśnictw Łążek, Gwizdów i Kochany, a jego łączna 
powierzchnia wynosi 802 ha. Ta niecodzienna nazwa rezerwatu 
pochodzi prawdopodobnie z okresu rozbiorów Polski i w tłuma-
czeniu z rosyjskiego oznacza „rozległe bagno”. Obecnie jest on 
przedzielony groblą tworząc dwa zbiorniki o nazwach Imielty Ług 
i Radełko. Głównym celem ochrony na tym terenie jest zachowanie 
charakterystycznych dla Puszczy Solskiej obszarów rozległych bagien, 
zarastających zbiorników wodnych z rzadką, chronioną roślinnością 
i ostoją ptactwa wodnego. My przeszliśmy środkiem rezerwatu 
idąc wspomnianą wcześniej groblą. Widoki, które zobaczyliśmy 
były piękne. Na zakończenie wycieczki zorganizowano ognisko.

 Po tak długiej wędrówce należał nam się zasłużony odpoczy-
nek i trochę rozrywki. Kolejną godzinę spędziliśmy zatem przy 
pieczonej kiełbasce. 

Opracowała: H. Wielgus

WyCIeCZKA DO LUBLINA
Dzieci powinny w miarę rozwoju psychofizycznego dokonywać 

konfrontacji teorii z praktyką i otaczającą rzeczywistością wyko-
rzystując zdobytą wiedzę teoretyczną. Aby to zrealizować, muszą 
wyjść poza teren szkoły.

 Dlatego też 24 października 2019 roku przedszkolaki i dzieci 
z klas I- III wraz z wychowawcami wybrały się do Lublina. Licznej 
gromadce dopisała nie tylko wspaniała pogoda, ale też dobre 
humory. Nic w tym dziwnego skoro przed nimi niezwykła przy-

goda– wprost z zatłoczonych ulic Szanghaju trafiły w zapierające 
dech w piersiach krajobrazy Himalajów. A wszystko to za sprawą 
nastolatki Yi,która spotyka młodego Yeti na dachu apartamentowca, 
we wzruszającej bajce „O Yeti!” 

To jednak nie koniec zagranicznych wojaży, bo oto pora prze-
nieść się z mroźnych gór w zupełnie inny klimat. Ogród Botaniczny 
UMCS wspaniale się do tego nadaje, prezentując niezwykłe okazy 
roślinności tropikalnej i subtropikalnej. Czyżby już powrót do domu? 
Jeszcze nie! To nie koniec wrażeń. Centrum Rozrywki i Rekreacji 
to miejsce stworzone dla dzieci i z myślą o nich, gwarantujące 
doskonałą i bezpieczną zabawę. Trudno je opuścić. Musimy więc 
tam kiedyś wrócić!

PASOWANIe NA UCZNIA

4 listopada 2019 r. odbyła się w naszej szkole w Blinowie uroczy-
stość Pasowania na Ucznia. Był to ważny dzień dla pierwszaków.

Ubrani w galowe stroje zaprezentowali zebranej publiczności 
swoje umiejętności recytatorskie i wokalne. Kulminacyjnym punktem 
uroczystości było złożenie przez dzieci ślubowania oraz pasowanie 
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na uczniów, którego dokonał dyrektor szkoły pan Andrzej Białek. 
Każdy pierwszoklasista otrzymał z tej okazji pamiątkowy dyplom. 
Uczniowie otrzymali również upominki ufundowane przez Wójta 
Gminy Szastarka pana Artura Jaskowskiego.

OBCHODY ŚwIĘtA 11 LIstOpADA
Nasza szkoła, jak co roku wzięła udział w obchodach święta 11 

listopada. Delegacja nauczycieli wraz z uczniami zebrała się o 10.30 
przy obelisku na placu im. 100-lecia odzyskania niepodległości 
w Szastarce aby złożyć wieniec oraz wraz z wszystkimi odśpiewać 
hymn polski. Po mszy św. w intencji ojczyzny w Kościele Parafialnym 
pw. Jana Marii Vianneya w Polichnie odbył się VIII Bieg Niepodle-
głości, w którym również uczestniczyli nasi uczniowie.

ŚwIĘtO NIEpODLEGŁOŚCI w NAsZEJ 
SZKOLe

11 listopada 1918 r. to niezwykły dzień w dziejach naszego 
narodu – po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. 

 13 listopada nasza szkoła uroczyście obchodziła 101. rocznicę 
tego wydarzenia. Uczniowie z klasy IV, VI i VII pod opieką mgr Jo-
anny Niezgody przygotowali podniosłą i wzruszającą akademię. 
Przypomnieli trudną drogę Polaków do upragnionej wolności. 
W sugestywnej scence przedstawili tło historyczne tego doniosłego 
wydarzenia. Ukazali heroizm i determinację naszych przodków, 
którzy doprowadzili Polskę do niepodległości. Występ wzbogaciły 
piękne wiersze i pieśni patriotyczne. Była to ważna lekcja historii 
i patriotyzmu.

sUKCEs NAsZYCH spORtOwCów
I miejsce chłopców w Igrzyskach Młodzieży w Drużynowym 

Tenisie Stołowym - Szastarka
III miejsce chłopców w Powiatowych Igrzyskach w Drużynowym 

Tenisie Stołowym – Liśnik

OGóLNOpOLsKI DZIEŃ GŁOŚNEGO 
CZyTANIA

 W dniu 14 listopada 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej 
w Blinowie odbył się w klasach I-III Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania promujący czytelnictwo. Fragmenty książki ,,Gang Sło-
dziaków” czytali uczniom klas I-III oprócz wychowawczyń z tych 
klas zaproszeni goście: dyrektor szkoły Andrzej Białek, ksiądz Piotr 
Wąsek oraz opiekunka biblioteki pani Henryka Wielgus.

Następnie dzieci z poszczególnych klas robiły sobie na tle Magicz-
nych Drzew pamiątkowe zdjęcia ze swoimi słodziakami. Magiczne 
Drzewa uczniowie każdej z klas pod kierunkiem wychowawczyń 
wykonywali kilka dni wcześniej wykorzystując materiały nadające 
się do recyklingu. Magiczne Drzewo Słodziaków ma za zadanie 
zainspirować dzieci do dbania o najbliższe otoczenie i uwrażliwić 
je na rolę drzew w środowisku.

 

GMINNY DZIECIĘCY KONKURs 
pIOsENKI ŻOŁNIERsKO 
PATRIOTyCZNeJ

W czwartek 28 listopada uczniowie naszej szkoły z klasy II oraz III 
wzięli udział w Gminnym Dziecięcym Konkursie Piosenki Żołniersko 
Patriotycznej. Konkurs ten zorganizowany został przez Publiczną 
Szkołę Podstawową w Polichnie. Klasę drugą reprezentowały: Julia 
Giżka, Oliwia Jacak, Milena Łach, Alicja Mysłowska i Natalia Obydź.

Dziewczynki zaśpiewały utwór ,,Flaga”. Zdobyły trzecie miejsce, 
w kategorii klas drugich. Uczniowie klasy III wystąpili w nastę-
pującym składzie: Mikołaj Krawczyk, Julia Kiszka, Sandra Obydź, 
Bartłomiej Obydź i Radosław Wcisło. Dzieci piosenką ,,Niepokorna 
Niepodległa” także zdobyli trzecie miejsce w kategorii klas trzecich. 
Pamiątkowe dyplomy, statuetki wręczył zwycięskim zespołom Wójt 
Gminy Szastarka Artur Jaskowski. Gratulujemy wszystkim dzieciom 
i dziękujemy organizatorom z miłą atmosferę.

Zapraszamy również na naszą stronę Internetową: 
szkolablinow.superszkolna.pl

Przygotowanie i opracowanie: 
mgr Kamila Żak, mgr Joanna Niezgoda, mgr Agata Szabat, 

mgr Agnieszka Kozik, mgr Przemysław Kowalik
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pUBLICZNA sZKOŁA pODstAwOwA w wOJCIECHOwIE

DZIEŃ pAtRONA „JEZU UFAM tOBIE” 
– Św. FAUstYNA KOwALsKA 

Dnia 4 października 2019 r. Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa im. Św. 
Faustyny Kowalskiej w Wojciechowie 
obchodziła Święto Patrona. Nie by-
łoby tego święta, gdyby nie gigan-
tyczny wysiłek mieszkańców wsi, 
bowiem 5 października 2002 roku 
z inicjatywy nauczycieli, rodziców 
i uczniów dokonano odsłonięcia 
i poświęcenia tablicy pamiątkowej 
poświęconej Patronce Szkoły. Należy 
również wspomnieć, że od 14 paź-
dziernika 2004 roku szkoła posiada 
własny sztandar z wizerunkiem św. 
Faustyny Kowalskiej. Święto rozpo-
częto uroczystą Mszą św., którą cele-
brował ks. Proboszcz Marek Danka.

 Następnie przemaszerowano 
do budynku szkoły, gdzie ucznio-
wie przygotowani pod kierunkiem 
nauczycieli zaprezentowali mon-
taż słowno – muzyczny, aby uczcić 
pamięć patronki - św. Faustyny 

Kowalskiej. Po części artystycznej Dyrektor szkoły – pani Mariola 
Tylus powitała serdecznie gości przybyłych na tę uroczystość: Panią 
Monikę Łukasik - Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek 
Oświatowych, Pana Bernarda Króla - Prezesa Stowarzyszenia na 
Rzecz Ekorozwoju Wsi Wojciechów, Panią Beatę Łukasik - Wicepre-
zesa Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Wojciechów, Panią 
Beatę Graboś - Przewodniczącą Rady Rodziców, rodziców, uczniów 
i nauczycieli. Pani Dyrektor powiedziała: „Św. Faustyna miała wielką 
wrażliwość duchową i dostrzegała potężną wartość dzieci, widziała 
je, jako dzieci Boga, istoty powołane przez Niego do życia. Głęboko 
wierzymy, że św. Faustyna będzie nadal wspaniałą opiekunką naszej 
szkoły i przykładem do naśladowania dla naszej młodzieży. Na wzór 
św. Faustyny chcemy ufać Bogu, kształcić wrażliwość i miłosierdzie 
wobec innych ludzi. Pragniemy, by nasza patronka była przewod-
niczką w poszukiwaniu prawdy i miłości. Chcemy naśladować jej 
silną wolę, cierpliwość, pracowitość i zapał do działania”. Kolejnym 
punktem spotkania były przemówienia gości, którzy podkreślali 
zalety patronki. Uwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek.

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOwEJ

Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto dla pracowników 
oświaty. Nasi uczniowie podziękowali swoim ukochanym Paniom 
i Pracownikom Szkoły za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie. 

W tym uroczystym dniu uczniowie zaprezentowali akademię 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawili się najlepiej jak umieli. 
Nie zabrakło wierszy, życzeń, piosenek, które w całości stworzyły 
piękne podziękowanie za codzienną troskę, oddanie i serdeczność. 
Na zakończenie każdy Nauczyciel Naszej Szkoły otrzymał upominek 
od uczniów. Pani dyrektor Pani Mariola Tylus skierowała do Grona 
Pedagogicznego i Pracowników Szkoły wiele ciepłych słów oraz 
życzeń dalszej, owocnej pracy.

 

OBCHODY ŚwIĘtA ODZYsKANIA 
NIEpODLEGŁOŚCI 

Dnia 12 listopada 
2019 roku obchodzi-
liśmy w naszej szkole 
Święto Odzyskania 
Nieodległości. Ucznio-
wie wspólnie z na-
uczycielami, rodzicami 
i zaproszonym gośćmi 
świętowali tę wyjątko-
wą rocznicę.

 Naszą uroczystość 
uświetniła obecność 
gości: Wójta Gminy 
Szastarka Pana Artura 
Jaskowskiego, Sekre-
tarz Gminy Szastarka 
Pani Jadwigi Wielgus, 

Dyrektor Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Pani 
Moniki Łukasik, Prezesa Stowarzyszenia Na Rzecz Ekorozwoju Wsi 
Wojciechów Pana Andrzeja Grabosia, Radnego Gminy Szastarka 
Pana Bernarda Króla, Męskiego Zespołu Śpiewaczego „Majdaniacy” 
z Majdanu-Obleszcze,Grupy Rekonstrukcyjno- Historycznej im. płk. 
Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu-Obleszcze oraz Żołnierzy z 21 
Batalionu Lekkiej Piechoty z Lublina.

Obchody rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą, którą odprawił 
ksiądz Andrzej Nowakowski w Kaplicy pod wezwaniem Św. Faustyny 
Kowalskiej w Wojciechowie.

Uczniowie podczas uroczystego apelu przypomnieli w jaki sposób 
Polska utraciła niepodległość i jak dużo wysiłku trzeba było włożyć aby 
ją odzyskać. Uczciliśmy pamięć niezwykłych Polaków, patriotów, dzięki 
którym nasza Ojczyzna mogła znów stać się niepodległym państwem.

Czynny udział brali w przedstawieniu młodsi uczniowie, którzy 
swoją wiedza i postawą udowodnili nam, że są prawdziwymi małymi 
Polakami i patriotami, i zasługują na przyjęcie do grona społeczności 
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Z ŻYCIA pARAFII

KONCeRT ORGANOWy W SZASTARCe – 24 LIstOpADA 2019 R.

24 listopada 2019 r. w kościele parafialnym 
w Szastarce  odbył się koncert organowo-wo-
kalno-instrumentalny z okazji wspomnienia 
Św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej.  Wystą-
pili Margarita Nagaieva- organy, Tomasz Wilk 
– trąbka, Karolina Koszałka-obój, Agnieszka 
Koszałka – flet poprzeczny, Bartek Kozik – pu-
zon, Albert Bryczek – tenor. Koncert zawierał 
w sobie połączenie gry na instrumentach 
dętych z organami oraz wokal z organami. 

Pani Margarita Nagaieva wykonała utwory 
solowo na organach: Jana Sebastiana Bacha, 
Georga Friedricha Haendla, Fryderyka Chopi-
na, Monasa Takle`a. Albert Bryczek zaśpiewał 
partie solowe utworów sakralnych m.in. Ave 
Maryja Gulio Cacciniego oraz Misericordias 
Domini in aeternum cantabo Henryka Jana 
Botora przy akompaniamencie pani Marga-
rity. Młodzież z Parafialnej Orkiestry Dętej: 

uczniowskiej. Pani dyrektor Mariola Tylus uroczyście pasowała ich na 
Przedszkolaków i Uczniów naszej szkoły. Z kolei Pan Wójt każdemu 
pasowanemu uczniowi wręczył podarunek.

Tego dnia został także rozstrzygnięty konkurs na najpiękniejszy 
różaniec. Zwyciężcami zostali Kacper Łukasik, Amelia Matysiak, 
Oliwier Majerowski. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie 
otrzymały nagrody książkowe ufundowane przez księdza Andrze-
ja Nowakowskiego.

Kolejnym punktem programu był występ Zespołu Śpiewaczego 
„Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze. Panowie pięknie zaśpiewali 
pieśni patriotyczne,które jeszcze bardziej przybliżyły nam te trudne 
dla naszej Ojczyzny chwile.

Wystawa militariów przygotowana przez Grupę Rekonstrukcyjno- 
Historyczną im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu-Obleszcze 
poszerzyła naszą wiedzę o czasach odbudowy Polski. Mogliśmy 
„dotknąć” historii i posłuchać ciekawych opowiadań o historii na-
szej miejscowości.

W tym dniu naszą szkołę odwiedzili też Żołnierze z 21 Batalionu 
Lekkiej Piechoty z Lublina. Pokazali uczniom wyposażenie wojskowe 
i ciekawie opowiadali o tych eksponatach.

Na zakończenie wszyscy mogli spróbować wojskowej grochówki 
i pysznych domowych wypieków przygotowanych przez rodziców 
naszych uczniów.

ANDRZeJKI
29 listopada w Szkole Podstawowej im. Św. Faustyny Kowalskiej 

w Wojciechowie odbyły się Andrzejki. Uczniowie poznali tradycje 
i historię Wigilii Św. Andrzeja. Uczniowie różnymi sposobami pró-
bowali poznać swoją przyszłość: za pomocą monet rzucanych do 
wody, serduszek z imionami, kolorowych karteczek oraz butów 
ustawionych w rzędzie. 

Nie zabrakło również tradycyjnego lania wosku. Największą ra-
dość sprawiła konkurencja przebijania balonów, z których wypadały 
karteczki z andrzejkową przepowiednią. W dobrym nastroju i miłym 
towarzystwie uczniowie poznali tradycje ludowe, które nigdy nie 
pójdą w zapomnienie.

Opracowały: Anna Gajda- Pietras, Dorota Wiśniewska

Tomasz Wilk, Karolina Koszałka, Agnieszka 
Koszałka i Bartek Kozik wraz panią Margaritą 
zaprezentowali utwory Wolfganga Mozarta 
i Franciszka Gosseca. Był to już trzeci koncert 
organowo-instrumentalno-wokalny organi-
zowany przez naszą parafię. Uważam, że było 
to ważne wydarzenie w naszej wspólnocie 
parafialnej i gminnej. Słuchacze nagrodzili 
wykonawców wielkimi brawami. 

Koncert odbył się przy udziale licznie 
zgromadzonych parafian i wielu zaproszo-
nych osób m.in. obecny był pan wójt Artur 
Jaskowski oraz radny powiatowy pan Bogdan 
Zuń. Wykonawcy zostali nagrodzeni gromkim 
brawami. Po zakończeniu koncertu zaproszeni 
goście i członkowie orkiestry, scholi i chóru 
udali się do Wiejskiego Domu Kultury w Sza-
starce na skromny poczęstunek.

Opracowanie: 
ks.kan.Andrzej Arbaczewski
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Dziś trudno jest odnaleźć jakikolwiek 
ślad miejsca, w którym kiedyś odbywało się 
wiele uroczystości, bowiem lata w których 
miały one miejsce odeszły w zapomnienie. 
Pozostało tylko kilka zdjęć i szczątkowe in-
formacje w kronice szkolnej oraz pamięć 
ludzka, która zawsze okazuje się najlepszym 
źródłem informacji. Dzięki niej udało mi się 
zebrać i stworzyć krótką historię miejsca, 
które kiedyś było hołdem złożonym wiel-
kiemu człowiekowi. To on przyczynił się do 
odzyskania przez Polskę niepodległości, 
po ponad stu latach niewoli. Uznawany za 
Ojca Narodu Polskiego. Mowa oczywiście 
o marszałku Józefie Piłsudskim.

W Polichnie Pierwszej znajdował się po-
mnik, który został zbudowany w 1930 r. 
z inicjatywy władz gminnych. Uczczono 
w ten sposób Józefa Piłsudskiego oraz boha-
terów wojny bolszewickiej z 1920 r. Miał on 
postać dwuczęściowej kamiennej kolumny 
otoczonej drewnianym płotkiem. Z relacji 
mieszkańców wynika, że materiał na ogro-
dzenie został darowany przez mieszkańców 
wsi. Na polecenie ówczesnego dyrektora 
szkoły w Polichnie każde z dzieci uczących 
się w szkole miało przynieść jedną szta-
chetkę drewnianą. Z zebranych materiałów 
w czynie społecznym wykonano ogrodzenie 
okalające pomnik. Na dolnej części pomnika 
wygrawerowany był napis w języku polskim:

„BOHATEROM ROKU 1920 WODZOWI 
MARSZAŁKOWI JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU 
i ŻOŁNIERZOM w DZIESIĄTĄ ROCZNICĘ 
WYZWOLENIA OJCZYZNY OD NAJAZDU 
BOLSZEWICKIEGO”. 

W górnej części pomnika znajdował się 
odlew wizerunku marszałka Piłsudskiego. 
Niestety, został on zdjęty przez Niemców 

DZIeJe POLICHNy

podczas II wojny światowej. Popiersie praw-
dopodobnie zostało zakopane przy dawnym 
urzędzie gminy znajdującym się na terenie 
Polichny Górnej. Wynika to z informacji jakie 
przekazali mi mieszkańcy. Po wkroczeniu na 
terytorium lubelszczyzny wojsk radzieckich, 
po raz kolejny pomnik uległ zniszczeniu. 
Z relacji mieszkańców wynika, że prawdo-
podobnie dolna część pomnika została skuta 
bagnetami i ostrzelana z broni palnej. 

Pod pomnikiem odbywały się wszelkie-
go rodzaju uroczystości historyczne. Tam 
gromadzili się mieszkańcy, aby kultywować 
ważne dla nich wydarzenia.

Udało mi się pozyskać zdjęcia, które do-
kumentują istnienie pomnika. Przedstawiają 
one mieszkańców, okolice wsi oraz miejsce, 
w którym usytuowany był ten pomnik. Lecz 
same zdjęcia nie wystarczą, gdyż jest to 

ZApOMNIANY pOMNIK MARsZAŁKA JóZEFA pIŁsUDsKIEGO w pOLICHNIE 

niemy obraz historii, a wszystkie informację 
uzyskałem od mieszkańców mojej małej 
ojczyzny i to one są głównym źródłem tego 
artykułu. Pamięć ludzka niekiedy jest zawod-
na i z czasem może ulec zatarciu, ale musiała 
mi wystarczyć by sporządzić historię miej-
sca, które kiedyś było wpisane w codzienne 
życie osób, które żyły w tamtych czasach. 
Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą 
do mieszkańców, którzy mogą wiedzieć 
coś więcej o tym pomniku, by podzielili 
się wspomnieniami. Informacje na temat 
pomnika proszę kierować do mnie, bądź 
do Urzędu Gminy. Dzięki temu może uda 
się dopełnić tą zapomnianą historię naszej 
małej ojczyzny.

Opracował: Krystian Żaba
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NOWINY SZASTARSKIE

Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce informuje...
 ...że w okresie od 01.10.2019 r. do 30.11.2019 r.  

…urodziło się 9 dzieci
…związek małżeński

zawarły 3 pary …zmarło 10 osób

Ogłoszenie dla par małżeńskich
Jubileusz 50-lecia

Wójt Gminy Szastarka prosi o zgłaszanie par małżeńskich, 
które w 2020 roku obchodzą jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

(data zawarcia związku małżeńskiego - ślub cywilny od 01.01.1970 – 31.12.1970 r.) 
oraz par, które swój jubileusz obchodziły w latach wcześniejszych, 

a nie zostały odznaczone Medalem za długoletnie pożycie Małżeńskie.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to honorowe odznaczenie nadawane 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej osobom, 

które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim.

Zgłaszać można wszystkich chętnych Jubilatów 
mających miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Szastarka. 

Z wnioskiem mogą wystąpić sami Jubilaci lub osoby im najbliższe w terminie do 28 lutego 2020 r.

Prosimy o składanie zgłoszeń na piśmie
Informacja: Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce, tel. (15) 87 -14 -130
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VIII GMINNy BIeG 
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