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Zdjęcie na okładce: Jedna z kompozycji wielkanocnych wykonanych przez nauczycieli 
   z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Faustyny Kowalskiej w Wojciechowie 

Redakcja kwartalnika „Nowiny Szastarskie” zaprasza chętne osoby do współpracy przy redagowaniu kwartalnika.
Jednocześnie informuje, że materiały do numeru kolejnego przyjmowane będą do 30.06.2020 r. 
Wszystkie teksty i zdjęcia prosimy dostarczać w wersji elektronicznej.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów publikowanych w „Nowinach Szastarskich”, 
zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
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inwestycje

spotkanie informacyjne 
dotyczące możliwości dalszej 
rozbudowy sieci gazowej 
w miejscowościach Podlesie 
oraz rzeczyca-Kolonia

28 lutego br. w budynku remizy OSP Podlesie odbyło się zaini-
cjowane przez Wójta Gminy Szastarka Artura Jaskowskiego oraz 
Radnego Krzysztofa Skrzypka spotkanie informacyjne dotyczące 
możliwości dalszej rozbudowy sieci gazowej w miejscowości Podlesie 
oraz Rzeczyca-Kolonia w technologii skroplonego gazu ziemnego. 

W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel Oddziału Zakładu 
Gazowniczego w Lublinie Kierownik Gazowni w Kraśniku Jacek 
Jaruga, Radny Rady Powiatu w Kraśniku Bogdan Zuń, Wójt Gminy 
Szastarka Artur Jaskowski, Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwoju 
Społeczno Gospodarczego Andrzej Łach,Radny Krzysztof Skrzypek 
oraz mieszkańcy miejscowości Podlesie i Rzeczyca-Kolonia. Na 
zebranie przybyło ponad 50 osób.

Kierownik Gazowni w Kraśniku wyjaśnił na czym polega realizacja 
inwestycji, przedstawił zalety ogrzewania gazem, jego walory ekolo-
giczne, jak również zaprezentował proces przyłączenia do sieci gazowej.

Najistotniejszymi zagadnieniami dla mieszkańców był koszt 
podłączenia i ewentualnej eksploatacji oraz czy inwestycja zostanie 
zrealizowana. Koszt przyłączenia nieruchomości do sieci gazowej to 
wedle obowiązującej od 03.04.2020 r. taryfy 2 030,60 zł netto, o ile 
granica naszej działki leży mniej niż 15 metrów od nitki gazociągu. 
Jeśli więcej, to za każdy dodatkowy metr przyłączenia zapłacimy 
około 72,65 zł netto. Dodatkowym kosztem jest instalacja od licznika 
do kotła i oczywiście sam kocioł grzewczy.

Od 1 lutego 2020 r. obowiązuje nowa stawka opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi w wysokości 14,00 zł miesięcznie od każdej osoby 

zamieszkującej nieruchomość.

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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Wymagany jest projekt instalacji i pozwolenie ze starostwa powia-
towego, instalacje musi wykonać osoba/firma posiadająca wymagane 
uprawnienia. Podczas spotkania można było także usłyszeć jak będzie 
wyglądać proces inwestycyjny prowadzony przez Polską Spółkę Ga-
zownictwa. Na podstawie ilości złożonych wniosków, Polska Spółka 
Gazownictwa dokona najpierw tzw. analizy opłacalności oraz oceni 
zasadność planowania inwestycji w gminie Szastarka.

UWAGA!
Realizacja projektu rozbudowy sieci gazociągowej zależna jest od 
ilości złożonych wniosków. W związku z tym każdy zainteresowany 
przyłączem gazowym który nie złożył jeszcze stosownego wniosku ma 
możliwość pobrania go ze strony: http://gminaszastarka.pl (do pobrania) 
i złożenia w Urzędzie Gminy Szastarka w formie listownej lub wysłania 
skanu wypełnionego dokumentu na sekretariat@gminaszastarka.pl
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sPotKania inFormacyjne dla rolniKÓw z terenU Gminy szastarKa

Dzięki staraniom Gminnej 
Komisji Rolnictwa Gospodarki 
Wodnej i Ochrony Środowiska 
oraz Wójta Gminy Szastarka Ar-
tura Jaskowskiego 17 i 18 lutego 
bieżącego roku na terenie naszej 
Gminy odbyły się spotkania in-
formacyjne z przedstawicielami 
organizacji okołorolniczych.

Pierwszego dnia (17 lutego)
spotkanie zorganizowano w sie-
dzibie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Blinowie zaś drugiego dnia 
(18 lutego) w Gminnym Centrum 
Kultury w Polichnie.

Prelegentami byli przedstawi-
ciele Powiatowego Lekarza We-
terynarii, Kraśnickiego Oddziału 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kraśniku, a także Państwowego 
Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. 

Podczas spotkań Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kra-
śniku Dorota Klimek omówiła sposoby ochrony trzody chlewnej 
przed ASF, informowała jak rozpoznać tę zakaźną chorobę i co 
trzeba zrobić, jeżeli okaże się że mamy z nią do czynienia. Temat 
ASF wzbudził wśród rolników bardzo duże zainteresowanie. Rolnicy 
dopytywali m.in. czy są przewidywane odszkodowania za ponie-
sione straty w wyniku choroby ASF, pytali również o utrudnienia 
w obrocie trzodą jak również innymi zwierzętami i produktami 
odzwierzęcymi w zagrożonych strefach epizodycznych i poza nimi.

Z kolei pracownicy Kraśnickiego oddziału PIORiN Dariusz Chojecki 
i Aniela Banach podczas swojego wystąpienia przedstawili zagadnienia 
dotyczące działalności Inspekcji oraz udostępnili zainteresowanym 
osobom komunikaty i broszury. Materiały te dotyczyły zagrożeń 
związanych z występowaniem organizmów kwarantannowych 
m.in. bakteriozy pierścieniowej ziemniaka i raka ziemniaka, a także 

W ubiegłym roku ruszył rządowy program „Posiłek w szkole 
i w domu”, który zakłada m.in. wsparcie organów prowadzących 
publiczne szkoły podstawowe w organizacji stołówek i miejsc spo-
żywania posiłków. W ramach naboru wniosek o dofinansowanie 
został także złożony przez Gminę Szastarka. Dzięki sprawnej aplikacji 
po fundusze zewnętrzne w IV kwartale 2019 roku Publiczna Szkoła 
Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szastarce, 
zyskała nowe wyposażenie kuchni oraz stołówki szkolnej o łącznej 
wartości prawie 93 tysięcy złotych, z czego 80% stanowi dotacja 
w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek 
w szkole i w domu” a 20% to wkład własny Gminy Szastarka.

 Pozyskane środki finansowe pozwoliły na zakup m.in: zastawy 
stołowej, stołów, krzeseł, pieca konwekcyjno-parowego, szafy 
chłodniczej, podgrzewacza do talerzy, piekarnika elektrycznego, 
miksera planetarnego, stołu produkcyjnego, kotleciarki, termosów, 
oraz wielu innych niezbędnych rzeczy. Dzięki nowoczesnemu 
wyposażeniu kuchni przygotowane posiłki, cechują się mniejszą 
zawartością tłuszczu. Odpowiednia obróbka cieplna sprawia, że 
przygotowywane posiłki zawierają więcej mikroelementów oraz 
witamin. Z kolei nowe wyposażenie stołówki poprawiło komfort 
uczniów oraz wygląd pomieszczenia.

Opracowanie: Karol Biały

zaKUP wyPosażenia stoŁÓwKi i KUchni w PUBlicznej szKole 
Podstawowej im. KardynaŁa steFana wyszyŃsKieGo w szastarce

weryfikacji opryskiwaczy, ochrony pszczoły miodnej, wprowadzania 
i przemieszczania środków ochrony roślin na terytorium Polski. Udzie-
lano zainteresowanym informacji o procedurach wpisu do rejestru 
przedsiębiorców oraz nabywania roślin z paszportami.

Ponadto na spotkaniu poruszone były sprawy dotyczące: ak-
tualizacji działek rolnych, scalanie gruntów, aktualne dopłaty do 
krów oraz trzody chlewnej, ptasia grypa, oraz wiele innych tematów 
związanych z rolnictwem. 

Wszystkim prelegentom dziękujemy za rzeczowe przekazanie 
ważnych informacji, a uczestnikom spotkań za liczne przybycie 
oraz uczestnictwo w dyskusji.
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wydarzenia

zaKUP wyPosażenia 
edUKacyjneGo dla szKÓŁ z terenU 
gminy szastarka

Interaktywne monitory dotykowe należą do innowacyjnych 
technologii stosowanych w nauczaniu, służą głównie prezento-
waniu danych podczas zajęć lekcyjnych. Co więcej monitory łatwo 
zintegrować z komputerami i systemami nagłośnienia. Bardzo duża 
rozdzielczość, a co za tym idzie doskonałej jakości obraz to kolejne 
zalety niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzy-
staniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. Obsługa 
monitorów interaktywnych jest dotykowa, co zwiększa wygodę 
i komfort sterowania dla nauczyciela i dzieci. Monitory dotykowe 
to dodatkowa atrakcja dla dzieci, przez co te szybciej uczą się 
i przyswajają omawiane na lekcjach materiały. Są bardzo wygodne, 
oszczędzają czas, a przy tym są bardzo dobrym substytutem, co 
najmniej kilku narzędzi w klasie lekcyjnej: tablicy sucho-ścieralnej, 
telewizora, odtwarzacza muzyki czy komputera.

W czasie ostatniego kwartału 2019 roku dokonano szeregu za-
kupów pomocy edukacyjnych dla szkół z terenu Gminy Szastarka. 
Doposażone zostały szkoły w Blinowie, Szastarce oraz w Polichnie.

Do Publicznej Szkoły Podstawowej w Blinowie zakupiono 7 
nowoczesnych zestawów komputerowych. Zakup sfinansowano 
ze środków własnych Gminy Szastarka.

Zespół Szkół w Szastarce wzbogacił się o 3 monitory interaktyw-
ne, z czego jeden został zakupiony ze środków wypracowanych 
przez Zespół Szkół w Szastarce, jeden został sfinansowany przez 
radę rodzicielską oraz jeden został zakupiony ze środków własnych 
Gminy Szastarka. Z kolei do Publicznej Szkoły Podstawowej w Po-
lichnie trafiło 4 monitory interaktywne, pomoce zostały zakupione 
w ramach rezerwy subwencji oświatowej, środków własnych oraz 
dzięki wsparciu darczyńców.

Działania finansowe związane z zakupem wsparli:
•	 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii w Szastarce,
•	 FORTACOGROUP Janów Lubelski,
•	 Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej Oddział w Szastarce,
•	 INKOM Piotr Łacko,
•	 Usługi Transportowe – Edward Krzysztoń,
•	 Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Zimak,
•	 Budownictwo Drogowe Piotr Groszek,
•	 FLEXI POWER – Michał Post,
•	 EUROCOMPASS Włodzimierz Styk,
•	 TRANS-KOP Andrzej Łach,
•	 LETRANS Henryk Lenart,
•	 GROSZEK Longina Spryszak,
•	 DACH MUR Piotr Sycz,
•	 PRO-INWEST Krzysztof Michno,
•	 Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim

Z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować wszystkim 
darczyńcom, dzięki którym możliwy był zakup tak wielu urządzeń 
interaktywnych. Dziękujemy także dyrektorom szkół oraz radom 
rodzicielskim za zaangażowanie.

Ponadto na początku lutego br. w Publicznej Szkole Podstawowej 
im. św. Jana Pawła II w Polichnie została zamontowana nowa kotara 
grodząca, która umożliwia podzielenie hali sportowej na dwie równe 
części. Dzięki temu w hali mogą odbywać się równoległe rozgrywki 
sportowe, co jest niezwykle istotne np. przy rozgrywaniu turniejów 
sportowych, lub przy zajęciach organizowanych dla dużych grup 
sportowych. Zakupu dokonano ze środków własnych Gminy Szastarka.

To nie koniec inwestycji w oświatę, w najbliższym czasie planu-
jemy zakup 6 kolejnych jednostek komputerowych dla Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Blinowie, co w połączeniu z zakupionymi 
już 7 jednostkami pozwoli na całkowitą wymianę wysłużonego 
sprzętu w tamtejszej pracowni komputerowej.

sPotKanie noworoczno-
oPŁatKowe GminneGo KoŁa 
Pszczelarzy w szastarce

 
W dniu 19 stycznia 2020 roku Gminne Koło Pszczelarzy w Szastar-

ce zorganizowało noworoczno-opłatkowe spotkanie pszczelarzy. 
Poprzedziła je msza święta, odprawiona o godzinie 11.00 w kościele 
parafialnym pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbego w Szastarce 
przez księdza kanonika Andrzeja Arbaczewskiego. Oprawę mszy 
św. współtworzyły poczty sztandarowe GKP w Modliborzycach, 
oraz GKP w Szastarce. 

 W homilii celebrans podkreślił szczególną i bardzo ważną rolę 
pszczół w przyrodzie. To dzięki ich pracy – zapylaniu roślin, cieszą 

Opracowanie: Karol Biały
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1 marca 2020 r. na hali sportowej w Polichnie odbył się I Turniej 
Halowej Piłki Nożnej o Puchar Posła na sejm RP Kazimierza Chomy. 
Honorowy Patronat nad Turniejem objął Marszałek Województwa 
Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Turniej rozpoczął się o godz. 9.00 od zbiórki uczestników turnieju 
na hali sportowej. Podczas zbiórki, zawodników oraz przybyłych 
kibiców powitali wszyscy współorganizatorzy turnieju tj. Poseł na 
Sejm RP Kazimierz Choma, Marszałek Województwa Lubelskiego 
Jarosław Stawiarski oraz Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski 
życząc uczestnikom sukcesu oraz dobrej zabawy.

Po odprawie zawodników przez prowadzącego, którym był Michał 
Mularczyk nadszedł czas na pierwszy mecz turnieju, w którym starli 
się MUKS Kraśnik z GLKS Polichna. Symbolicznego rozpoczęcia roz-
grywek poprzez wymianę podań dokonali Poseł Kazimierz Choma 
oraz Wójt Artur Jaskowski.

Do turnieju zgłosiło się osiem drużyn: Unia Wilkołaz, Tęcza Kra-
śnik, GLKS Gościeradów, MUKS Kraśnik, Polesie Urszulin, FA Stalowa 
Wola, GLKS Polichna, GLKS Polichna II. 

Po meczach fazy grupowej nadeszła faza finałowa, w której 
wyniki kształtowały się następująco:

Unia Wilkołaz   – Polesie Urszulin 1 : 1 (0:2 karne)
Tęcza Kraśnik   – GLKS Polichna 1 : 3
GLKS Gościeradów   – FA Stalowa Wola 0 : 1
MUKS Kraśnik   – GLKS Polichna II 0 : 1
UNIA Wilkołaz   – Tęcza Kraśnik 3 : 0
Polesie Urszulin   – GLKS Polichna 2 : 3

Po emocjonującym dniu rozgrywek Zwycięzcą Turnieju i po-
siadaczem pucharu Posła na Sejm RP Kazimierza Chomy został 
– GLKS Polichna

II miejsce – Polesie Urszulin
III miejsce – Unia Wilkołaz
IV miejsce – Tęcza Kraśnik
V miejsce – MUKS Kraśnik
VI miejsce – GLKS Polichna II
VII miejsce – FA Stalowa Wola
VIII miejsce – GLKS Gościeradów
 

Wyróżnienia:
•	 najlepszy zawodnk turnieju – Dawid Gołoś
•	 najlepszy strzelcem turnieju – Patryk Wronka 
•	 najlepszy bramkarz turnieju – Artur Kuśmierz
•	 najmłodszy zawodnik turnieju – Łukasz Koguc
•	 nagroda FAIR PLAY została przyznana Tęczy Kraśnik
Cały turniej odbywał się pod czujnym okiem Patryka Sadowskiego, 

który pełnił funkcję Głównego Sędziego, od strony konferansjerskiej 
turniej prowadził Michał Mularczyk.

Pragniemy jeszcze raz podziękować współorganizatorom, bez 
których ten turniej by się nie odbył, Posłowi na Sejm RP Kazimierzowi 
Choma, Marszałkowi Województwa Lubelskiego Jarosławowi Stawiar-
skiemu oraz klubowi GLKS Polichna. Nieoceniony wkład w organizację 
turnieju włożyli pracownicy biura poselskiego Posła Kazimierza Chomy, 
z Michałem Stawiarskim na czele, za co z całego serca dziękujemy.

się z plonów rolnicy, sadownicy, ogrodnicy. Oprócz zapylania roślin, 
pszczoły wytwarzają produkty wspomagające układ zdrowotny 
człowieka. To nie tylko miód, ale mleczko pszczele, pyłek, wosk, 
czy kit pszczeli.

 Na dalszą część uroczystości, pszczelarze wraz z rodzinami oraz 
zaproszeni goście, udali się do GCK w Polichnie, gdzie wszystkich 
powitał prezes Gminnego Koła Pszczelarzy w Szastarce Henryk 
Machulak. Uroczystość, swą obecnością uświetnili: ksiądz kanonik 
Andrzej Arbaczewski, Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, wice-
przewodniczący Rady Gminy Szastarka Krystyna Pudło, Dyrektor 
GCK w Polichnie Ewa Białoń, Prezes WZP w Lublinie Piotr Różyński, 
Prezes GKP w Modliborzycach Stanisław Pikula wraz z zarządem, 
oraz Prezes GKP w Zakrzówku Kazimierz Piechota wraz z zarządem. 
Po okolicznościowych przemowach Wójta Gminy Szastarka, oraz 
Prezesa WZP w Lublinie, pan Henryk Machulak krótko podsumował 
miniony sezon pszczelarski. Podziękował również wójtowi naszej 
gminy za udzielaną pomoc oraz wspieranie pszczelarstwa, jak 
również ufundowanie nagród w konkursie „Najładniejsza pasieka” 
wręczanych na dożynkach gminnych. Podziękowania skierował 
również do pani Dyrektor GCK za użyczanie lokalu na zebrania, 

szkolenia i spotkania pszczelarzy, prezesa WZP w Lublinie oraz 
prezesów GKP w Modliborzycach i Zakrzówku za całoroczną współ-
pracę, życząc wszystkim udanego 2020 roku.

 Opracowanie: Zarząd Gminnego Koła Pszczelarzy w Szastarce

halowy tUrniej PiŁKi nożnej          
o PUchar PosŁa na sejm rP Kazimierza chomy

Opracowanie: Karol Biały
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Gminne centrUm KUltUry w Polichnie

orKiestra dęta z Polichny im. jana szaBata
W ostatnich miesiącach działalność Orkiestry Dętej z Polichny nabiera rozmachu. We 

wrześniu ubiegłego roku powstało Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Polichna im. Jana Szabata.
W styczniu tego roku zakończył się kapitalny remont pomieszczenia w którym wcze-

śniej znajdował się sklep spożywczy. Przeznaczono go na próby orkiestry. Jego stan przed 
modernizacją był fatalny. W sali wymienione zostało niemal wszystko. Założono nową 
instalację elektryczną, na podłodze pojawiła się wykładzina, a na suficie położone zostały 
maty do profesjonalnego wygłuszenia, co ma zapewnić maksymalny komfort orkiestrze 
w trakcie prób. Najwięcej emocji wzbudza ściana zapełniona pucharami oraz nagrodami 
zbieranymi przez kilkadziesiąt lat działalności orkiestry. 

Wszystko to stało się możliwe m.in. dzięki środkom przeznaczonym ze wszystkich części 
Polichny w ramach Funduszu Sołeckiego oraz środków z budżetu Gminnego Centrum 
Kultury w Polichnie. Członkowie orkiestry osobiście zaangażowali się w przygotowanie 
miejsca wspólnych spotkań muzycznych. Prace przy remoncie sali muzycznej zostały 
w większości wykonane w czynie społecznym przez członków orkiestry, za co składamy 
serdeczne podziękowania.

Podczas X Międzypowiatowego Przeglądu Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych 
nastąpiło poświęcenie sali prób, którego dokonał ks. kanonik Krzysztof Piskorski. Następnie 
głos zabrał Wójt Artur Jaskowski, który wyraził niezmierną dumę z tego, jak orkiestra się 
rozwija i jak na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy coraz bardziej go zaskakuje swoim 
poziomem. Wójt przypomniał także, jaką ważną rolę odgrywa przy procesie kształcenia 
nowych adeptów orkiestry pan Dariusz Tomasik, obecny kapelmistrz. Następnie głos 
zabrali obecni podczas uroczystości: Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Anna 
Baluch, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polichnie 
Ewa Białoń oraz Prezes Stowarzyszenia Daniel Mróz. 

Każdy sukces poparty jest ciężką i żmudną pracą, dlatego też, jeśli marzysz o zostaniu 
muzykiem, chciałbyś z naszą pomocą nauczyć się grać na instrumencie, jesteś głodny 
sukcesów, potrafisz działać w grupie, TO WŁAŚNIE NA CIEBIE CZEKAMY!!!

leKcje narciarstwa na stoKU w BatorzU

Pomimo wyjątkowo krótkiej i łagodnej zimy w styczniu br. 
po raz kolejny dzieciaki z naszych szkół miały okazję doskonalić 
umiejętności narciarskie na stoku w Batorzu. Organizacja wyjaz-
dów była możliwa dzięki finansowaniu ze środków pochodzących 
z budżetu Gminy Szastarka, przeznaczonych na działania w ramach 
promocji zdrowego stylu życia. Środki te przekazane zostały 
z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomani. W tym roku zajęcia rozpoczęły się 
30 stycznia, a w lekcjach nauki jazdy na nartach wzięły udział 
dzieci ze wszystkich szkół naszej gminy.

Kryteria wyboru uczniów do uczestnictwa w wyjeździe są nie-
zmienne od początku powstania tej akcji, tj. od 2016 roku, czyli 
dobre wyniki w nauce, pozytywna ocena z zachowania ucznia 
i jego aktywność lub zaangażowanie w życie szkoły. Możliwość 
uczestniczenia w tak ciekawym wydarzeniu jest na pewno dla wielu 
uczniów dużą motywacją do osiągania wysokich wyników oraz dba-
nia o swój wizerunek, jako ucznia konkretnej placówki oświatowej.

Opracowanie: Karol Biały
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W dniach 24 i 25 stycznia już po raz dziesiąty, dzięki współpracy 
Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Gminy Szastarka oraz Gminnego 
Centrum Kultury w Polichnie, zorganizowano Międzypowiatowy 
Przegląd Kolęd, Pastorałek i Widowisk Kolędniczych.

Na scenie Gminnego Centrum Kultury w Polichnie gościliśmy 
kolędników i zespoły śpiewacze z powiatów: kraśnickiego, janow-
skiego, stalowowolskiego i biłgorajskiego.

Otwarcia pierwszego dnia przeglądu dokonała Parafialna Or-
kiestra Dęta z Szastarki, natomiast uroczą prowadzącą przegląd 
była Wiktoria Świś. Wśród gości nie zabrakło przedstawicieli władz 
- w imieniu Starosty Janowskiego Artura Pizonia obecny był Wice-
starosta Janowski, pan Michał Komacki.

Występy dzieci i młodzieży oceniała komisja w składzie: Roman 
Biss – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Gościeradowie oraz 
Andrzej Gotner – Inspektor Wydziału Promocji Starostwa Powia-
towego w Kraśniku.

W przeglądzie zaprezentowało się 32 młodych artystów: so-
listów, duetów, zespołów mieszanych wiekowo. Jury przyznało 
następujące miejsca:
Kategoria I soliści/duety (klasa 0-III)
I miejsce - Duet Brother&Sister Wiktoria i Michał Małek
II miejsce - Alicja Mróz
III miejsca- Antoni Jaskowski
Kategoria I soliści/duety (klasa IV-VI)
I miejsce - Wiktoria Suchora
II miejsce - Maja Wójcik
III miejsca- Rozalia Staniec
Kategoria I soliści/duety (klasa VII-VIII)
I miejsce - Aneta Luks
II miejsce - Kinga Panek
III miejsca - Kinga Skotnicka
Kategoria I soliści/duety (szkoły średnie)
I miejsce - Patrycja Nowak
II miejsce - Oliwia Konopa
III miejsca - Natalia Biegas
Kategoria II grupy, wiekowo mieszane
I miejsce - Zespół „Teraz Wszyscy Razem”
II miejsce- Zespół „Wisienki”
III miejsca- Zespół Śpiewaczy „Blinowianeczki”

Drugi dzień przeglądu rozpoczął się od solowego występu 
Dyrektor GCK w Polichnie Ewy Białoń oraz koncertu Orkiestry 
Dętej im. Jana Szabata z Polichny. Oficjalnego otwarcia dokonali 
Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski oraz Starosta Kraśnicki 
Andrzej Rolla. W imieniu własnym oraz Marszałka Województwa 
Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego wystąpiła Radna Sejmiku 
pani Anna Baluch. Wśród zgromadzonej publiczności znaleźli się 
Radni Gminy Szastarka, ks. kanonik Andrzej Arbaczewski oraz ks. 
kanonik Krzysztof Piskorski.

 Podczas tego wydarzenia zebrani mogli wysłuchać prezentacji 
kolęd i pastorałek w wykonaniu chórów, grup śpiewaczych, kapel, 
zespołów wokalno-instrumentalnych oraz solistów. Drugiego dnia 
przegląd poprowadził Karol Biały.

Zmagania konkursowe dorosłych oceniało Jury w składzie: 
Barbara Nazarewicz - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Janowie 
Lubelskim, Dariusz Tomasik - Kapelmistrz Orkiestry Dętej im. Jana 
Szabata z Polichny, Andrzej Gotner -Inspektor Wydziału Promocji 
w Starostwie Powiatowym w Kraśniku.

Po wysłuchaniu 36 pozycji Jury przyznało następujące miejsca:
Kategoria Soliści:
I miejsce – Janina Chmiel 
Kategoria Zespoły śpiewacze a’capella
I miejsce - Zespół „Jarzębina” z Kocudzy
Kategoria Zespoły wokalno-instrumentalne
I miejsce - Zespół „Lawenda” ze Smólska
Kategoria Kapele:
I miejsce - Kapela Ludowa z Gościeradowa
Kategoria Chóry:
I miejsce - Chór Męski z Kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny z Kraśnika
Kategoria Widowiska Kolędnicze
I miejsce - Zespół „Pietroszczanki” z Trzydnika Dużego

Wszyscy artyści zostali uhonorowani pamiątkowymi dyploma-
mi, statuetkami oraz nagrodami pieniężnymi. Podziękowania za 
ogromny wkład w pielęgnowanie tradycji oraz wręczenia nagród 
dokonali: Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego Anna Baluch, 
Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla oraz Wójt Gminy Szastarka Artur 
Jaskowski. Przegląd poprowadził Karol Biały.

Po części oficjalnej rozpoczęło się wspólne biesiadowanie. Do 
tańca przygrywały: Kapela Czerwona Róża z Szastarki oraz Kapela 
Kalina-Folk z Polichny. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
tym, którzy przyczynili się do organizacji tego wyjątkowego wyda-
rzenia, a w szczególności sponsorom: firmie „Prosiaczek” Domowy 
wyrób wędlin (Sławomir Pudło), Firmie Handlowej „Groszek” Szastarka 
(Longina Spryszak), Bankowi Spółdzielczemu Ziemi Kraśnickiej o/
Szastarka (Dyrektor Anna Koguc), a także obsłudze technicznej 
przeglądu, którą zapewniło GMik Studio Blue Music Group.

 Opracowanie: Ewa Białoń

X międzyPowiatowy PrzeGląd Kolęd PastoraŁeK      
i widowisK Kolędniczych
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Gminna BiBlioteKa PUBliczna w szastarce

najlePszy mŁody 
czytelniK  2019 roKU

19 lutego b.r. mieliśmy zaszczyt gościć 
w naszej bibliotece naszych młodych czy-
telników wraz z rodzicami z okazji finału 
konkursu czytelniczego „Najlepszy młody 
czytelnik 2019 roku” .

W konkursie brały udział wszystkie dzie-
ci, które są zapisane do naszych bibliotek. 
Spośród nich wybraliśmy te osoby, które 
przeczytały największą liczbę książek. Kon-
kurs trwał od 1 stycznia do 30 listopada 2019 
roku i obejmował trzy kategorie: najmłodsi 
(1 – 7 lat), dzieci (8– 14 lat) i młodzież (15 – 18 
lat). Za najlepsze wyniki czytelnicze dzieci 
odebrały atrakcyjne nagrody, które wręczyła 
Sekretarz Gminy Szastarka Jadwiga Wielgus.

 Doceniając zaangażowanie rodziców 
najmłodszych czytelników, postanowiliśmy 
przyznać nagrody również im, gdyż niejed-
nokrotnie rodzic sam rezygnuje z obcowania 
z literaturą żeby móc przekazywać tę pasję 
swoim dzieciom.

Opracowanie: Ewa Żaba

Przybijam cię Jezu do drzewa
brzozowego 
wianuszkiem polnych 
ziół jak koronę 
cierniową
nakładam tobie spójrz

na pole zbóż, ostatnie
westchnienie na łąki 
ukwiecione i daj tchnienie 
błogosławieństwa
po raz 
ostatni.

 Paweł Koszałka

Mój śpiew prosty jak 
kawa palona przy 
świecach wieczornej 
zorzy, uniósł się daleko,

nad pokosem żyta 
przez polne dróżki 
dookoła sadu by mój 
wiersz ogarnął to 
i wam ukojenie przyniósł.

Paweł Koszałka

Kącik poetycki
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Życie pszczół 
Maurice 
Maeterlinck

Z pszczołami ma się 
sprawa podobnie jak 
z wieloma rzeczami tego 
świata. Dostrzegamy róż-
ne fakty, śledzimy obycza-
je, powiadamy: robią to 
a to, pracują w ten a ten 
sposób, królowa tak przy-
chodzi na świat, robotnice 
są dziewicami, rój nastę-
puje w tym a tym czasie. 
Wydaje nam się, że pozna-
liśmy wszystko, i nie pyta-
my o więcej. Widzimy, jak 
śpieszą z kwiatu na kwiat, 
obserwujemy rozgwar i ruch ula a egzystencję tę uważamy za bardzo 
prostą, wyznaczając jej granice od instynktownego szukania karmy 
do również instynktownego rozmnażania się. Ale gdy tylko zbliży-
my się do przedmiotu naszych badań, by sobie zeń zdać sprawę, 
uderza nas niezwłocznie niesłychana złożoność najnaturalniejszych 
zjawisk i stajemy wobec zagadki inteligencji, woli, przeznaczenia, 
celu, środków czy przyczyn. I obezwładnia nas ta niepoznawalna 
organizacja najdrobniejszego przejawu życia.

Święta ziemia. 
Opowieści 
z Izraela 
i Palestyny
Marcin Gutowski

„Najbardziej pożąda-
ny kawałek pustyni” to 
nie tylko cel religijnych 
pielgrzymek i miejsce 
nieustannego wyniszcza-
jącego konfliktu. Zamiesz-
kiwana przez Żydów, 
muzułmanów i chrześci-
jan Ziemia Święta, choć 
podzielona betonowym 
murem, dla tysięcy ludzi 
jest przede wszystkim do-
mem.

Każdy z bohaterów tej 
książki opowiada o swoim zwykłym życiu w niezwykłym miejscu.

Marcin Gutowski zabiera nas w fascynującą podróż – od roztań-
czonego Tel Awiwu, przez rozmodloną Jerozolimę aż po niemal 
zrównane z ziemią, otoczone murem arabskie wioski. Ich historie 
układają się w epicką opowieść o nieustannym balansowaniu 
na krawędzi, o wielkich namiętnościach i całkiem zwyczajnych 
marzeniach o spokojnym życiu. Dopiero patrząc na Ziemię Świętą 
oczami jej mieszkańców, można naprawdę zrozumieć jej paradoksy 
i docenić jej piękno.

Szepty przeszłości 
Milena Breś

Wzruszająca opowieść 
o walce z własnymi lękami 
i uzdrawiającej mocy przyjaźni.

Kiedy nastoletnia Miriam 
po raz kolejny wszczyna awan-
turę w klubie, matka decy-
duje się na umieszczenie jej 
w szpitalu psychiatrycznym. 
Z koszmaru, jaki rozgrywa się 
za murami placówki, uwalnia 
dziewczynę dziadek, który 
zabiera wnuczkę do siebie. 
Starszy pan stawia jeden 
warunek – Miriam musi za-
cząć chodzić do szkoły. Dla 
nastolatki, która do tej pory 
uczyła się w domu, nie będzie 
to proste, ale tym razem nie 
ma wyboru. W przystosowaniu się do nowej rzeczywistości ma jej 
pomóc Piotrek, najprzystojniejszy chłopak w liceum. Czy mu się uda? 
Zadania z pewnością nie ułatwi fakt, że Miriam ma już przyjaciela, 
który... jest niewidzialny. A to tylko początek tajemnic, jakie skrywa 
w sobie nieszczęśliwa nastolatka... 

Miło jest nam poinformować, że autorka książki – ubiegłoroczna 
maturzystka, pochodzi z Janowa Lubelskiego.

W jednym z kolejnych numerów Nowin Szastarskich postaramy 
się umieścić wywiad z młodą pisarką.

27 śmierci 
Toby’ego Obeda
Joanna Gierak-
Onoszko

To też jest Kanada: sie-
dem zapałek w słoiku, sny 
o czubkach drzew, powie-
wające na wietrze czerwo-
ne suknie, dzieci odbierane 
rodzicom o świcie. I ludzie, 
którzy nie mówią, że są ab-
solwentami szkół z inter-
natem. Mówią: jesteśmy 
ocaleńcami. Przetrwaliśmy.

Joanna Gierak-Onoszko 
spędziła w Kanadzie dwa 
lata, sprawdzając, co ukryto 
pod tamtejszą kulturową 
mozaiką. W swoim repor-
tażu autorka kreśli obraz 
Kanady, który burzy nasze wyobrażenia o tym kraju.

Dlaczego Kanada ściąga dziś z pomników i banknotów swoich daw-
nych bohaterów? Jak to możliwe, że odbierano tam dzieci rodzicom? 
Czyja ręka temu błogosławiła?

„27 śmierci Toby’ego Obeda” to reporterska opowieść o winie i pojed-
naniu, zbrodni bez kary i ludziach, którzy wymykają się przeznaczeniu.

BiBlioteKa Poleca
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PUBliczna szKoŁa Podstawowa w Polichnie

św. miKoŁaj z wizytą 
U PrzedszKolaKÓw

Nadszedł ten radosny dzień. 6 grudnia w naszym przedszkolu 
pojawił się długo oczekiwany gość - św. Mikołaj. Gość z Dalekiej 
Północy wywołał wiele radości i uśmiechu na twarzach przedszko-
laków. Mikołaj obdarował wszystkie dzieci wspaniałymi prezentami. 
Miłym akcentem spotkania były wspólne zdjęcia z naszym gościem. 
Na koniec spotkania św. Mikołaj życzył wszystkim dzieciom oraz 
Paniom zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz obiecał, 
że powróci do nas za rok.

 

Kiermasz świąteczny
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas. To moment, kiedy 

możemy się zatrzymać i oddać głębokiej refleksji. To czas życzeń, 
miłości i radości, którą dzielimy się z bliskimi.

Przed świętami tę niezwykłą atmosferę dało się również odczuć 
w naszej szkole podczas kiermaszu bożonarodzeniowego, który stał 
się już coroczną tradycją. Samorząd Uczniowski i wszyscy uczniowie 
zaangażowali się całym sercem w to przedsięwzięcie. Na specjalnie 
przygotowanych stoiskach znalazły się własnoręcznie wykonane 
bożonarodzeniowe dekoracje, m.in. choinki, wspaniałe stroiki, 
bombki, aniołki, itp. Oczywiście, jak na kiermasz przystało, nie mogło 
zabraknąć przysmaków świątecznych. Ciasta przygotowane przez 
rodziców smakowały wyśmienicie.

 

jaseŁKa
Przedświąteczny czas w naszej szkole jest wyjątkowy. Z każdej 

sali rozbrzmiewają kolędy, na choinkach błyszczą lampki i ozdoby 
wykonane przez dzieci. Jak co roku mamy także możliwość oglą-
dania jasełek bożonarodzeniowych w wykonaniu uczniów naszej 

szkoły. Przedstawienie miało za zadanie przybliżenie okoliczności 
narodzin Pana Jezusa. Scenariusz jasełek zawierał najważniejsze 
wydarzenia towarzyszące narodzinom Jezusa. Dzieci i młodzież 
wcieliły się w role Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów, trzech króli 
przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej 
stajence. Uroku inscenizacji dodały tańce i kolędy, które napełniły 
wszystkich świąteczną radością.

 

hej Kolęda, Kolęda…
Święta Bożego Narodzenia to niezwykły czas. Tradycją w naszej 

szkole są Wigilie Klasowe organizowane przez rodziców i uczniów 
klas VIII (w tym roku szkolnym w naszej szkole uczą się dwie klasy 
ósme). Uroczystości odbyły się 16 i 17 grudnia 2019 roku.

Zgodnie z tradycją na wigilijnym stole znalazły się: opłatek, 
sianko, stroiki oraz przepyszne wigilijne potrawy przygotowane 
przez rodziców. Jak zwykle najbardziej wzruszającym momentem 
uroczystości było dzielenie się opłatkiem i składanie sobie życzeń. 
Był to moment tym bardziej wzruszający, ponieważ to już jedno 
z ostatnich takich wspólnych spotkań najstarszych uczniów z na-
uczycielami, gdyż już w czerwcu zakończą edukację w naszej szkole 
i każdy rozpocznie nowy etap swojego życia.

Szczególne podziękowania należą się rodzicom, którzy bardzo 
zaangażowali się w przygotowanie i zorganizowanie tego spotka-
nia klasowego.

 

orszaK trzech KrÓli
Już po raz trzeci społeczność naszej szkoły wzięła udział w Or-

szaku Trzech Króli, który w tym roku odbył się pod hasłem „Cuda, 
cuda ogłaszają...”. Uczestnicy wydarzenia spotkali się na placu 
przy Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Polichnie. Orszak 
poprowadziła Święta Rodzina z osiołkiem, w towarzystwie aniołów 
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i diabełków, oraz oczywiście trzech króli, w rolę których wcielili 
się Wójt Gminy Szastarka Pan Artur Jaskowski, Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Michał Kosikowski oraz Radny Gminy Pan Marek 
Hołody. Korowód wyruszył spod szkoły do kościoła parafialnego, 
gdzie o godz. 1100 odprawiona została Msza Św. celebrowana przez 
ks. kanonika Krzysztofa Piskorskiego. W orszaku uczestniczyły całe 
rodziny, wszyscy mogli otrzymać piękne korony oraz śpiewniki.

 

dzieŃ BaBci i dziadKa
Święto Babci i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale 

przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, 
wzruszeń, łez i radości. 30 stycznia przedszkolaki, a także dzieci 
z klas 0-III, pod opieką wychowawczyń, przygotowały wspaniałą 
imprezę z okazji Dnia Babci i Dziadka. W trakcie uroczystości babcie 
i dziadkowie mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach 
artystycznych, a następnie każdy wnuczek i każda wnuczka obda-
rowali swoich ukochanych gości upominkami, przygotowanymi 
własnoręcznie. Dzieci chciały swoimi występami wyrazić miłość, 
wdzięczność i szacunek kochanym babciom i dziadkom.

Rodzice natomiast zadbali o przygotowanie dla naszych drogich 
gości poczęstunku w postaci ciasta, kawy, herbaty oraz owoców.

Na uroczystości był także obecny Wójt Gminy Szastarka Pan 
Artur Jaskowski.

 

Bal choinKowy
W sobotę 1 lutego uczniowie naszej szkoły mieli okazję bawić 

się na balu choinkowym, który odbył się w sali widowiskowej GCK 
w Polichnie. Zabawę rozpoczęli o godz. 1100 najmłodsi wśród spo-
łeczności szkolnej. Na uczestników balu czekała nie tylko muzyka, 
ale również wiele atrakcji, które zapewniły animatorki: p. Kasia i p. 
Wiola. Nie zabrakło więc wesołych zabaw, tańców, korowodów, 
fantastycznych baniek mydlanych i śmiesznych konkursów. Dodat-
kową atrakcją było malowanie twarzy. Na uśmiechniętych buźkach 
pani Z. Butryn wyczarowywała barwne motylki, księżniczki, wróżki, 
piratów, Batmanów itp. Dodatkowo o dobry humor swoich pociech 
postarali się rodzice, przygotowując im poczęstunek.

Tego dnia w godzinach popołudniowych na balu choinkowym 
bawili się również uczniowie klas IV- VIII. Każdy mógł potańczyć 
przy skocznej muzyce wśród swoich znajomych, przyjaciół. Rodzice 
również nie zawiedli, zapewniając bawiącym się przekąski i napoje.

 

wycieczka do warszawy
6 lutego uczniowie klas IV–VIII pod opieką swoich nauczycieli: 

Marty Plichty, Moniki Brzyskiej i Marty Sokołowskiej wybrali się na 
wycieczkę do Warszawy.

Po dotarciu do Stolicy spotkaliśmy się z przewodnikiem, który 
przybliżył nam historię zwiedzanych miejsc. Spacer po Warszawie 
rozpoczęliśmy od Belwederu – siedziby Prezydenta RP, następnie 
przeszliśmy do Łazienek Królewskich, mijając po drodze gmach 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mieszczący się przy Alejach 
Ujazdowskich. W Parku Łazienkowskim zobaczyliśmy najbardziej 
rozpoznawalny pomnik Chopina, Starą i Nową Oranżerię, Biały 
Domek, Amfiteatr oraz Pałac na Wyspie.

Jadąc pod Grób Nieznanego Żołnierza, przejeżdżaliśmy obok 
gmachu Sejmu RP. Na Placu Piłsudskiego mogliśmy obserwo-
wać zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Następnie 
przejechaliśmy na Krakowskie Przedmieście, mijając po drodze 
Pałac Prezydencki.

Na Starym Mieście zobaczyliśmy Kolumnę Zygmunta, Zamek 
Królewski, Rynek Główny Starego Miasta z symbolem Warszawy 
– Syrenką Warszawską, Katedrę Św. Jana Chrzciciela – miejsce 
zaprzysiężenia Konstytucji 3 Maja, oraz Barbakan. Przeszliśmy pod 
Pomnik Małego Powstańca oraz pod Pomnik Powstania Warszaw-
skiego. Kolejnym punktem naszej wycieczki była wizyta w Muzeum 
Powstania Warszawskiego, gdzie podzieleni na grupy wiekowe 
uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej.

Po bardzo aktywnym zwiedzaniu przyszła pora na zregenerowa-
nie sił. Obiad jedliśmy w restauracji DIFFERENT – jest to restauracja 
w ciemności prowadzona przez osoby niewidome i niedowidzące. 
Pobyt w tej restauracji był dla wszystkich niesamowicie ciekawym 
i inspirującym doświadczeniem. Uświadomiliśmy sobie, że powin-
niśmy doceniać i być wdzięczni za to, co mamy.
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zesPÓŁ szKÓŁ w szastarce

dzieŃ BezPieczneGo internetU
Od 2004 roku z inicjatywy Komisji Europejskiej w lutym obcho-

dzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Tegoroczne obchody 
DBI odbywały się pod hasłem Działajmy razem!

W ramach tego przedsięwzięcia w naszej szkole propagowaliśmy 
działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do 
zasobów internetowych oraz nagłośniliśmy tematykę dotyczącą 
bezpieczeństwa online. Został zorganizowany konkurs plastyczny 
dla uczniów klas I-III dotyczący bezpieczeństwa w sieci i cyber-
przemocy, przygotowano prezentację multimedialną poświęconą 
najczęstszym zagrożeniom, które są związane z korzystaniem 
z Internetu przez dzieci i młodzież. Były również porady, jak radzić 
sobie z cyberprzemocą oraz zachować prywatność w sieci.

Ponadto gazetki ścienne promowały witryny internetowe oświę-
cone problematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci 
oraz zawierały informacje o zasadach bezpiecznego korzystania 
z Internetu, netykiecie, radach dla dzieci i rodziców.

 

i gminny konkurs matematyczny 
„PolUBiĆ matematyKę”

W ramach projektu „Polubić matematykę” 20 lutego w naszej 
szkole odbył się I Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas 
IV-VIII z terenu gminy Szastarka. Przygotowany przez p.Bożenę 

Kowalik i przeprowadzony dzięki wsparciu sponsorów. Konkurs 
przyciągnął niemal 60 uczniów, którym matematyka nie jest straszna.

Celem projektu „Polubić matematykę” jest jej popularyzacja 
i rozwijanie związanych z nią zainteresowań uczniów, a także przy-
gotowanie do praktycznego korzystania ze zdobywanej na lekcjach 
wiedzy. W ramach tegoż projektu odbędą się jeszcze: konkurs na 
wykonanie aplikacji na platformie edukacyjnej Learning Apps, 
Dzień liczby Pi, Dzień Matematyki oraz konkursy na prezentację 
multimedialną i plakat o tematyce matematycznej.

Zakończony już konkurs stanowił doskonałą okazję do integracji 
dzieci i młodzieży z terenu gminy, a także do sprawdzenia swoich 
możliwości oraz odniesienia pierwszych sukcesów w matematycz-
nych zmaganiach.

Uczniowie zmierzyli się z zestawem zadań zamkniętych i otwar-
tych przystosowanym do kategorii wiekowej. Przed ogłoszeniem 
wyników na wszystkich pasjonatów matematyki oczekiwał słodki 
poczęstunek oraz wystawa plakatów o tematyce matematycznej 
- przygotowana przez uczniów PSP w Polichnie.

W każdej kategorii wiekowej przyznano nagrody za trzy pierwsze 
miejsca. Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach przedsta-
wiają się następująco:

•	 Klasa IV: I miejsce – Bartosz Szabat, II miejsce – Oliwia Łukasik, 
III miejsce – Dawid Kudrelek.

•	 Klasa V: I miejsce – Filip Najs, II miejsce – Rozalia Staniec, 
III miejsce – Barbara Biżek.

•	 Klasa VI: I miejsce – Matylda Butryn, II miejsce – Anna Kacz-
marek, III miejsce - Adrian Kliza.

•	 Klasa VII: I miejsce – Klemens Jarzyna, II miejsce – Wiktoria 
Furmanowicz, III miejsce – Hubert Najs.

•	 Klasa VIII: I miejsce – Dawid Kozyra, II miejsce – Kamil Pru-
szyński, III miejsce – Bartłomiej Ziętek.

Zwycięzcy otrzymali z rąk Pani dyrektor Marty Plichty i wójta Gminy 
Szastarka Pana Artura Jaskowskiego nagrody rzeczowe ufundowane 
przez sponsorów projektu, a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów 
i zaprzyjaźnienia się z matematyką na całe życie.

 

narodowy dzieŃ Pamięci żoŁnierzy 
wyKlętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest obchodzony co roku 
1 marca. Od 2011 r. jest uznawany za święto państwowe, poświęcone 
antykomunistycznym żołnierzom, którzy oddali życie za naszą wolność.

Uczciliśmy pamięć bohaterów okolicznościową tablicą oraz poświęci-
liśmy im cykl lekcji historii. Obejrzeliśmy filmy o żołnierzach niezłomnych, 
a uczennice klasy VIII B Kinga Czarnota oraz Ania Flis zaprezentowały 
swoim kolegom i koleżankom przygotowaną przez siebie prezentację, 
która została zamieszczona na stronie internetowej szkoły.

Opracowanie - Grono Pedagogiczne

BarBÓrKa
 
Z okazji barbórki przedszkolaki mogły gościć w naszej placówce 

prawdziwego górnika Pana Bogdana Gałusa. Nasz gość opowiadał 
dzieciom, jak wygląda jego praca, jakimi narzędziami posługują się 
górnicy, przybliżył etapy wydobywania węgla oraz zaprezentował 
górniczy galowy strój. Przedszkolaki zadawały Panu górnikowi wiele 
pytań, dzięki czemu pogłębiły swoją wiedzę nt. kopalni.
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św. miKoŁaj w naszej szKole
 
6 grudnia naszą szkołę odwiedził bardzo miły i długo oczekiwany 

gość – św. Mikołaj wraz z pomocnikami. Przedszkolaki w podzięko-
waniu za piękne prezenty śpiewały Mikołajowi piosenki. Oczywiście 
wszystkie dzieci zostały obdarowane słodkimi prezentami. Święty 
Mikołaju, dziękujemy za odwiedziny i do zobaczenia za rok!

wizyta aUtorKi wierszy dla dzieci 
12 grudnia przedszkolaki odwiedziła pani Teresa Mazur, autorka 

wielu wierszy dla dzieci. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem 
wysłuchały niektórych z nich. 

 

KonKUrs o stanisŁawie moniUszce

Rok 2019 został ogłoszony Rokiem Stanisława Moniuszki. Z tego 
względu wraz z Gminną Biblioteką Publiczną zorganizowany został 
konkurs pt. „Stanisław Moniuszko – wybitny kompozytor i twórca 
opery narodowej”. Rozdanie nagród miało miejsce 13 grudnia. 

 świątecznie w Klasie ii

Dnia 16 grudnia klasa II zaprosiła do szkoły swoich rodziców, aby 
zaprezentować im opowieść pt „Historia Bożego Narodzenia”. Po 
przedstawieniu wszyscy wspólnie wykonali ozdoby świąteczne. 

Kiermasz świąteczny
W tym roku (17 grudnia) ponownie zorganizowaliśmy Kiermasz 

świąteczny, który jak zwykle cieszył się dużym zainteresowaniem 
wśród uczniów, rodziców i innych osób zachwyconych pięknymi 
stroikami i ozdobami bożonarodzeniowymi. 

 

sPotKanie oPŁatKowe 
 
Aby podkreślić wyjątkowy charakter Świąt Bożego Narodzenia, 

uczniowie pod opieką pań: Małgorzaty Koszałki i Agnieszki Łukasik, 
przygotowali Jasełka pt. „Bóg się rodzi”. Życzenia dla społeczności 
szkolnej złożyli: Wójt Gminy Artur Jaskowski, dyr. Piotr Krzysztoń 
i ks. Andrzej Arbaczewski. Następnie wszyscy dzielili się opłatkiem, 
składali sobie życzenia i zasiedli do wspólnej Wigilii. Uroczystą atmos-
ferę spotkania podkreślił koncert kolęd w wyk. Parafialnej Orkiestry 
Dętej. Na zakończenie, zgodnie z wieloletnią tradycją naszej szkoły, 
uczniowie przekazali samodzielnie wykonane stroiki i ozdoby świą-
teczne starszym i samotnym mieszkańcom z terenu naszej gminy.

choinKa noworoczna
Dn. 1 lutego odbyła się w naszej szkole zabawa choinkowa połą-

czona z obchodami Dnia Babci i Dziadka. Uczniowie zaprezentowali 
bogatą część artystyczną, której kulminacyjnym punktem był występ 
przedszkolaków oraz dzieci z klas 0-III. Był on dedykowany licznie 
zgromadzonym babciom i dziadkom. Dziadkowie z uwagą oglądali 
swoje wnuczęta, na niejednej twarzy pojawiły się łzy wzruszenia, 
a mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Następnie 
odwiedził nas Św. Mikołaj, który rozdał dzieciakom prezenty. Po 
poczęstunku, przygotowanym przez panie z Rady Rodziców, roz-
poczęła się wyczekiwana przez wszystkich dyskoteka.

  

wizyta żoŁnierzy
7 lutego do przedszkola zawitali żołnierze. Podczas spotkania opowia-

dali o swojej służbie, tak ważnej dla naszej Ojczyzny. Przywieźli ze sobą 
różne elementy wyposażenia, tj. śpiwór, maskę przeciwgazową. Wielką 
atrakcją dla dzieci było przymierzanie stroju żołnierza, położenie się do 
śpiwora, a nawet zakładanie maski. Z wielką uwagą maluchy wysłuchi-
wały, w jakich sytuacjach używa się ww. elementów. Bardziej ciekawscy 
zadawali żołnierzom pytania dot. służby, oglądanych przedmiotów. 
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Uczymy się ProGramowaĆ!
13 lutego czniowie klas II - V uczestniczyli w zajęciach „Koduj 

z UKE” - nauka programowania Scottie Go! Zajęcia kodowania prowa-
dzone były przez pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej 
w Lublinie. Kodowanie to język przyszłości. Ucząc podstaw progra-
mowania, kształtowana jest wyobraźnia i kreatywność przez naukę 
i zabawę. Dzieci i młodzież w grupach dwuosobowych kodowali 
wspólnie ze Scottie, bohaterem gry. Uczniom bardzo podobały się 
te zajęcia i z dużym zaangażowaniem w nich uczestniczyli.

Bal KarnawaŁowy
W dniu 17 lutego odbył się Bal Karnawałowy zorganizowany 

przez samorząd uczniowski w ramach projektu „Bądź aktywny – 
zmieniaj swoją małą ojczyznę” (z programu FIO). W balu wzięli udział 
wszyscy uczniowie naszej szkoły, począwszy od przedszkolaków. 
Oprócz licznych atrakcji zabaw, konkursów i dyskoteki wszyscy 
mogli skorzystać z pysznego poczęstunku. Dziękujemy rodzicom 
za pomoc w przygotowaniu poczęstunku.

W ramach ww. projektu czworo przedstawicieli SU wraz z opie-
kunkami wyjechało 27 lutego na spotkanie do Lublina. 

warsztaty kosmiczne
Przedszkolaki wybrały się 28 lutego w kosmiczną podróż do kra-

iny ufoludków. Utrwaliły wiedzę o Układzie Słonecznym. Na koniec 
odbyły się kulinarne warsztaty – wykonanie zielonych szaszłyków 
i zielonego soku.  

aKcja „rodzice czytają 
dzieciom” 

W klasie II prowadzona jest akcja „Rodzice czytają dzieciom”. 6 grudnia 
dzieci wysłuchały opowiadania pt. „Wielka zadyma z Mikołajem” (mama 
Rafałka). Tego dnia uczniowie uczestniczyli też w zajęciach z kodowania 
na dywanie, tworząc sylwetki Mikołaja. 4 lutego uczniowie wysłuchali 
baśni „Kopciuszek” (mama Miłosza), a następnie odpowiadali na pyta-

nia, układali plan wydarzeń i wykonywali zadania. 2 marca uczniowie 
wysłuchali książki „Pytajnisie” (mama Gabrysi), a następnie odpowiadali 
na pytania i rozwiązywali w grupach krzyżówkę. Dzieci otrzymały od 
przybyły mam pyszne łakocie i upominki.

dzieŃ KoBiet w naszej szKole
Wszytkie panie, te młodsze, i te „trochę” starsze, dnia 6 marca 

świętowały z okazji Dnia Kobiet.

 

 sUKces naszych UczniÓw
20 lutego uczniowie kl. IV-VIII wzięli udział w I Gminnym Kon-

kursie Matematycznym w PSP w Polichnie. Nasi uczniowie – pod 
opieką pań: Barbary Zuń i Anny Dąbrowskiej-Michalczyk, zajęli 
nastepujące miejsca: 

kategoria kl. IV – Bartosz Szabat – I miejsce, 
kategoria kl. V – Barbara Biżek – III miejsce, 
kategoria kl. VIII – Bartłomiej Ziętek – III miejsce.
PROWADZIMY NAUKĘ ZDALNĄ!
Od dnia 11.03.2020 r. zajęcia w Zespole Szkół w Szastarce zostały 

odwołane. Decyzja została podjęta w związku z zagrożeniem zacho-
rowaniem na koronawirusa. W związku z zawieszeniem zajęć, a od 25 
marca obowiązku realizacji podstwy programowej, prowadzimy naukę 
zdalną, wykorzystując do tego różnorodne formy, środki i metody. 
Umożliwiamy uczniom korzystanie z dziennika elektronicznego, strony 
szkoły, programów naukowych, platform edukacyjnych, serwisów in-
ternetowych z ciekawymi propozycjami lekcji, grami edukacyjnymi czy 
filmami. Komunikujemy się z podopiecznymi za pomocą poczty elek-
tronicznej, dziennika, serwisów społecznościowych i komunikatorów. 

Pamiętajmy jednak o zasadach bezpiecznej pracy przy komputerze! 
Chrońmy hasła i stosujmy programy antywirusowe. Nie spędzajmy 

zbyt dużo czasu przed monitorem. Korzystajmy też z tradycyjnych 
form papierowych. Dbajmy o prawidłową pozycję ciała i świeże 
powietrze w mieszkaniu. A wtedy wspólnie damy radę!

Opracowanie: Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Szastarce
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PUBliczna szKoŁa Podstawowa w Blinowie

jest taKi dzieŃ
 
Tegoroczna aura nie wyzwalała w nas emocji związanych z nad-

chodzącymi świętami Bożego Narodzenia. Dlatego wielu miesz-
kańców Blinowa skorzystało z zaproszenia i przybyło do tutejszej 
szkoły na jasełka pt.: Betlejemska Gwiazda. W czwartkowe popo-
łudnie 19 grudnia 2019 roku podopieczni pani Marzeny Suchory 
- uczniowie klasy V, VI i VIII - zaprezentowali ciekawy spektakl słow-
no-muzyczny. Wykorzystano w nim przesłania z popularnych bajek 
m.in.: Dziewczynki z zapałkami, Jasia i Małgosi, Pinokia, Sierotki 
Marysi, Złotej Rybki, Kopciuszka. Tłem muzycznym były melodie 
znanych kolęd. Wszystkim zebranym bardzo spodobała się cała 
inscenizacja, którą zakończyło wspólne zaśpiewanie pastorałki 
Od serca do ucha. Następnie pani Marzena Suchora poprosiła 
o wystąpienie na środek zaproszonych gości: panią Monikę Łukasik- 
dyrektora GZOPO w Szastarce, ks. Proboszcza blinowskiej parafii, 
przedstawicieli Rady Rodziców szkoły, mieszkańców Blinowa oraz 
dyrektora szkoły i przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.

Z kolei dyrektor szkoły pan Andrzej Białek złożył życzenia w imie-
niu społeczności szkolnej wszystkim przybyłym na spotkanie, po-
dziękował uczniom występującym w jasełkach i nauczycielom: pani 
Marzenie Suchorze za przygotowanie spektaklu, panu Andrzejowi 
Wierzchowiakowi za oprawę muzyczną i panu Andrzejowi Mular-
skiemu za dekorację. Potem zaprosił wszystkich na symboliczną 
Wigilię. Zanim potrawy przygotowane przez rodziców uczniów 
i pracowników szkoły błyskawicznie zniknęły ze stołów, wspólnie 
odśpiewano kilka kolęd. Wszyscy rozchodzili się z poczuciem mile 
spędzonego czasu.

zaBawa KarnawaŁowa
 
Karnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy.
W poniedziałek 10 lutego w naszej szkole odbyła się zabawa 

karnawałowa, w której uczestniczyli uczniowie klas I-VI oraz od-
dział przedszkolny.

 Na uczestników imprezy czekały: muzyka i wiele atrakcji, które 
zapewniły panie animatorki. Były korowody, kółeczka, pociągi, 
węże, tańce w parach, a także śmieszne konkursy. Wszyscy bawili się 
wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy mimo chwilowego zmęczenia. 
Bal karnawałowy umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie 
czasu w miłej atmosferze. Był to dzień, w którym królowały muzyka, 
zabawa i dobry humor.

dzieŃ BaBci i dziadKa
 
Słowa „babcia” i „dziadek” nieodłącznie kojarzą się nam z łagod-

nością, cierpliwością, wyrozumiałością i ciepłem. Już przez sam 
fakt, że te osoby obdarzają swoje wnuki bezgraniczną miłością, 
niesłabnącym zainteresowaniem i całkowitą akceptacją, ich rola 
w życiu dziecka jest wyjątkowa.

Dnia 10 lutego w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Babci 
i Dziadka. To właśnie dla wszystkich babć i dziadków przedszkolaki 
i uczniowie klas I-III przygotowały spektakl, w którym Dziadkowie 
przenieśli się w słowno-muzyczną podróż do przeszłości. Podczas 
przedstawienia w pełnych humoru wierszach i piosenkach świętu-
jący mogli doszukać się różnych sytuacji i historii z własnego życia 
- od wczesnej młodości po dzień dzisiejszy. Dodatkową atrakcją 
dla Dziadków było wysłuchanie ludowych piosenek w wykonaniu 
zespołu „Blinowianeczki”, którego członkiniami są uczennice VI 
klasy naszej szkoły.

Na uroczystość oprócz świętujących babć i dziadków przybyli 
zaproszeni goście: Wójt Gminy Szastarka pan Artur Jaskowski, 
dyrektor GZOPO pani Monika Łukasik, rodzice, a także nauczyciele 
naszej szkoły na czele z dyrektorem panem Andrzejem Białkiem 
i proboszczem księdzem Piotrem Wąskiem.

Na zakończenie oficjalnej części uroczystości dziadkowie wy-
słuchali życzeń i gromkiego „Sto lat”. Otrzymali też upominki od 
wnucząt. Nie obyło się bez uścisków i łez wzruszeń. Słodki poczę-
stunek był dopełnieniem całej imprezy.

15



NOWINY SZASTARSKIE

PUBliczna szKoŁa Podstawowa w wojciechowie

sUKces naszych UczniÓw
20 lutego 2020r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Polichnie 

odbył się I Gminny Konkurs Matematyczny „Polubić matematykę”. 
Z naszej szkoły wzięło w nim udział 13 uczniów z klas IV-VIII. Czworo 
z nich zdobyło czołowe miejsca w swoich kategoriach i nagrody. 
Oto nasi zwycięscy:

W kategorii klas IV  
– III miejsce Dawid Kudrelek
W kategorii klas VII  
– I miejsce Klemens Jarzyna
W kategorii klas VIII 
 – I miejsce Dawid Kozyra
 - II miejsce Kamil Pruszyński
Uczniom i ich nauczycielce pani Teresie Kotule gratulujemy.
Od lewej: Dawid Kozyra, Dawid Kudrelek, Klemens Jarzyna, 

Kamil Pruszyński

dzieŃ życzliwości
„Nie proś świata, aby się zmienił na lepsze,
to Ty zmień się pierwszy”.

 Dzień Życzliwości to akcja, która zrodziła się we Wrocławiu 
2006 r. Jej celem jest promocja życzliwości i zachęcanie do czynienia 
dobra na różnych płaszczyznach.

 W roku 2019 hasło wiodące wydarzenia brzmiało: „Życzliwie, 
razem, blisko!”. To słowa zachęty do dzielenia się życzliwością, do 
wzajemnego okazywania jej i niesienia pomocy w przekonaniu, 
że dobro wraca. Razem znaczy więcej, sensowniej, bezpieczniej 
to nie puste slogany, to fakty poparte przez naukę. Być życzliwym 
to być uważnym, wrażliwym i otwartym na drugiego człowieka. To 
nieegoistyczna filozofia życia oparta na pozytywnych wartościach, 
wzajemnym zaufaniu i przekonaniu, że jesteśmy częścią większej 
całości, o którą warto dbać.

 Z okazji tego święta uczniowie Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Św.Faustyny Kowalskiej w Wojciechowie pod kierunkiem 
nauczycieli przygotowali uroczysty apel. Atrakcją była fotobudka, 
wokół której licznie gromadzili się uczniowie i robili sobie wesołe 
zdjęcia. Pomysł szkolnego święta życzliwości spodobał się uczniom 
i postanowili, że będą go kontynuować za rok.

wycieczKa do lUBlina
W środę 5 lutego 2020 roku grupa uczniów 

klas IV-VIII pod opieką pań: Marzeny Suchory, 
Urszuli Reszko i Kamili Żak-Zasuń udała się 
do Lublina. Program obejmował wizytę na 
lodowisku „Icemania” oraz projekcję filmu 
„Doktor Dolitlle” w galerii „Plaza”. Poranna 
jazda na łyżwach dała wszystkim dużo satys-
fakcji - jedni jeździli bez problemów, a innym 
trudno było utrzymać się na nogach. W do-
brych humorach uczniowie udali się potem 
na projekcję filmu, który wszystkim przypadł 
do gustu. W drodze powrotnej każdy wyrażał 
zadowolenie z udziału w tej wycieczce.

 
Przygotowanie i opracowanie:

Grono Pedagogiczne 
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w świątecznym nastrojU
W niedzielę 15 grudnia Rada Rodziców Publicznej Szkoły Podsta-

wowej im. Św. Faustyny Kowalskiej w Wojciechowie zorganizowała 
kiermasz bożonarodzeniowy. Był to dla uczniów i ich rodziców dzień 
szczególny, bowiem wtedy cała społeczność szkolna przedstawiła 
w miejscowym kościele tradycyjne jasełka. Kiermasz był także oka-
zją do zaprezentowania rękodzielniczego dorobku. Na specjalnie 
przygotowanym stoisku znalazły się własnoręcznie wykonane przez 

rodziców, uczniów i nauczycieli bożonarodzeniowe dekoracje, mię-
dzy innymi choinki z szyszek, makaronu, wspaniałe stroiki, bombki, 
aniołki i inne. Kiermasz wzbudził ogromne zainteresowanie lokalnej 
społeczności. Ozdoby były bardzo pomysłowe i kolorowe, dlatego 
rozeszły się w mgnieniu oka. Dzięki hojności i zaangażowaniu ro-
dziców i nauczycieli udało się zebrać pokaźną kwotę, która zostanie 
odpowiednio zagospodarowana na potrzeby dzieci.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział 
w szkolnej akcji. 

nowe KlasoPracownie
Szkoła w Wojcie-

chowie z własnych 
oszczędności budże-
towych wzbogaciła się 
o nowy sprzęt. Jedna 
z sal lekcyjnych została 
wyposażona w Kabinę 
SI do terapii integra-
cji sensorycznej. Za-
kupiono także tablicę 
dotykową firmy Avtec 
65 cali, telewizor firmy 
Samsung 50 cali oraz 
zestaw do karaoke. 
Dodatkowo pozy-
skano laptopy, dru-
karkę, wiele nowych 

zabawek dla dzieci oraz wyposażono klasopracownię dla oddziału 
przedszkolnego. To ogromna pomoc dla nauczycieli w prowadzeniu 
zajęć, a przede wszystkim możliwość rozwoju dla dzieci.

zimowisko w zakopanem
W dniach od 14 do 23 stycznia 2020 roku w Zakopanym, w pen-

sjonacie „U Jędrka i Hani” odbyło się zimowisko dla dzieci rolni-
ków z powiatu janowskiego i kraśnickiego. Ferie zimowe zostały 
zorganizowane przez Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów 
Wiejskich „Regiony” i były współfinansowane przez Kasę Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego.

W programie ferii były m.in.: spacer Doliną Chochołowską, wjazd 
i zjazd kolejką na Gubałówkę, spacer po Krupówkach, pobyt w Ter-
mach Chochołowskich, kulig oraz zwiedzanie Muzeum Tatrzańskiego 

Parku Narodowego. Dzieci miały możliwość jeżdżenia na nartach, 
łyżwach i sankach. Zwiedziły Sanktuarium na Krzeptówkach, Sank-
tuarium w Bachledówce i Ludźmierzu. Wzięły udział w koncercie 
kolęd i pastorałek śpiewanych przez Magdalenę Steczkowską 
oraz w spotkaniu z twórcą ludowym Piotrem Hazą. Oprócz tego 
uczestnicy zimowiska brali udział w licznych konkursach, quizach, 
zawodach i spotkaniach integracyjnych, takich jak góralskie watry 
(ogniska) i dyskoteki.

zajęcia na strzelnicy sPortowej
Uczniowie Publicznej szkoły Podstawowej im. Św. Faustyny Kowal-

skiej w Wojciechowie od marca 2020 roku uczestniczą w zajęciach 
dodatkowych – strzelaniu z broni pneumatycznej na strzelnicy 
sportowej w Godziszowie. Uczniowie strzelają z pistoletu i karabin-
ku pod opieką mgr Jana Jędzury, który prowadzi naukę strzelania 
w Publicznej Szkole Podstawowej w Godziszowie Pierwszym.

Opracowanie: Grono Pedagogiczne
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KoŁo GosPodyŃ wiejsKich w Blinowie Pierwszym

Powstanie KoŁa
Koło Gospodyń Wiejskich w Blinowie Pierwszym powstało 

30.09.2019 r., na podst. statutu, z inicjatywy pani Katarzyny Abra-
mek. I tu zaczęła się biurokracja…

Już na początku istnienia KGW mogłyśmy liczyć na pomoc stra-
żaków z OSP w Blinowie, którzy udostępnili nam miejscową remizę 
(za zgodą Wójta Gminy Szastarka). Otrzymaliśmy też wsparcie 
finansowe – 3000 zł z ARiMR, za co kupiłyśmy samowary i garnki 
(możemy je wypożyczać).

Wzięłyśmy również udział w Szkoleniu dla przedstawicieli jednostek 
samorządowych oraz Kół Gospodyń Wiejskich (9.01.2020 r., Katarzyna 
Krawczyk, Renata Wiechnik) oraz Spotkaniu informacyjnym dla poten-
cjalnych beneficjentów LGD (12.02.2020 r., Monika Mróz, Dorota Sowa).

Przygotowałyśmy też ozdoby i stroiki wielkanocne.
W marcu 2020 r. do naszego Koła należało już 25 kobiet, i tych 

młodszych, i tych trochę starszych… 
Zapraszamy na nasz profil na Facebooku, gdzie udostepniamy 

bieżące ogłoszenia i informacje nt. działalności Koła. Tylko teraz 
mała przerwa, z wiadomych przyczyn … 

 

iii miejsce w konkursie 
wojewÓdzKim

Dzień Kobiet okazał się dla naszego Koła dniem szczególnym! 8 
marca panie z naszego grona (Renata Wiechnik, Olga Krawczyk, Iwona 
Nieściór, Dorota Sowa) wzięły udział w Konkursie Wojewodzkim „Kobieta 
Gospodarna Wyjątkowa” – zorganizowanym przez Urząd Marszałkowski 
w Lublinie. Impreza zgromadziła ponad 150 kół gospodyń wiejskich 
z 8 powiatów, w tym kraśnickiego (kolejne półfinały, dla pozostałych 
powiatów, zaplanowane zostały w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu).

Nasze panie przygotowały szarlotkę (I. Nieściór), zupę „jabczan-
kę”, „fajercarze” (R. Wiechnik) i rogaliki z jabłkami (O. Krawczyk). 
Zaprezentowały również wyroby rękodzielnicze, w tym wazon 
ozdobiony ziarnami i nasionami, koszyk dziergany na szydełku 
(O. Krawczyk) z pisankami malowanymi woskiem (I. Nieściór) oraz 
palmami wielkanocnymi (Danuta Andrzejczak).   

Reprezentantki naszego Koła zajęły III miejsce za bardzo trady-
cyjne dania: „jabczankę” i „fajercarze”! Potrawy te cieszyły się dużym 
zainteresowaniem wśród innych konkursowiczów, organizatorów 
imprezy oraz gości. 

Nasz stół odwiedzili: 
•	 Europoseł – pani Elżbieta Kruk, 
•	 Marszałek Woj. Lubelskiego – pan Jarosław Stawiarski,

•	 Wicemarszałkowie Woj. Lubelskiego – pan Zbigniew Woj-
ciechowski i pan Michał Mulawa, 

•	 Czlonek Zarządu – pan Sebastian Trojak, 
•	 Dyr. Muzeum Wsi Lubelskiej – pani Bogna Bender-Motyka.
 
Panie zostały zaproszone na Galę finałową, planowaną na 2 maja 

w Sali Operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.
Nie można zapomnieć, że tego dnia wszystkie panie otrzymały 

czerwone róże. Odbył się również pokaz carvingu (rzeźbienia 
w owocach, warzywach). Nie zabrakło też występów wokalnych 
oraz … stresujących wywiadów.  

Pragniemy gorąco podziękować Wojtowi Gminy Szastarka – panu 
Arturowi Jaskowskiemu – za udostępnienie nam samochodu OSP 
w Blinowie. Dziękujemy również naszemu kierowcy – druhowi 
Krzysztofowi Smylowi.

Opracowanie: Dorota Sowa
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Znani i nieznani – biografie naszego regionu
Ojciec Rufin Józef Abramek (13.12.1937 – 30.04.1990) 

W naszym życiu spotykamy wielu wartościowych ludzi. Jednych mijamy 
niezauważalnie, sami wywierają znaczący wpływ na życie jednostek i lokal-
nych społeczności. Z biegiem czasu pamięć o wielu z nich zaciera się. Umierają 
świadkowie ich życia i działalności, dlatego tak ważne jest przypomnienie tych 
ważnych dla nas postaci.

Wielki Przeor Jasnej Góry

W niniejszym opracowaniu pragnę przy-
bliżyć postać o. Rufina Abramka (1937-1990). 
Doskonałą okazją ku temu jest przypadająca 
w tym bieżącym roku 30. rocznica śmierci 
naszego rodaka wywodzącego się z Maj-
danu-Obleszcze. Postaram się przywołać 
okruchy własnych wspomnień, informa-
cji uzyskanych od rodziny i przyjaciół ojca 
z Duszpasterstwa Akademckiego na Skałce 
w Krakowie. Ukazanie całego dorobku życia 
o. Abramka wymagałoby przygotowania 
opasłego tomu. Przedstawię więc najważ-
niejsze wydarzenia z jego życia.

Dar życia Józef Abramek otrzymał w rodzi-
nie Józefa i Karoliny Abramków 13 grudnia 
1937 roku we wsi Majdan-Obleszcze. Sakra-
ment chrztu przyjął 6 stycznia 1938 roku 
w świątyni Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
w Wierzchowiskach. Gdy miał 5 lat, zmarł 
jego ojciec. Od tego czasu wychowywany był 
wraz z trójką rodzeństwa przez matkę. Był to 
bardzo trudny czas - jak sam niejednokrotnie 
wspominał - nieraz naznaczony pragnieniem 
chleba powszedniego. Sakrament Pierwszej 
Komunii Świętej przyjął w czerwcu 1947 roku 
w Wierzchowiskach, zaś w dwa miesiące póź-
niej Sakrament Bierzmowania z rąk ówczesne-
go biskupa lubelskiego Stefana Wyszyńskiego 
– późniejszego Prymasa Tysiąclecia. 

Do szkoły podstawowej uczęszczał w swo-
jej rodzinnej miejscowości Majdanie-Oblesz-
cze. Już wówczas dało się zauważyć jego 
zdolności humanistyczne. Pisał i deklamował 
wiersze, oddawał wielki kult Matce Bożej. We 
wspomnieniach Michaliny Janik czytamy:

„W pamięci utkwiły mi się (...) majówki 
(...) Józio, siedmio-, może ośmioletni chło-
piec jedyny pośród gromadki dziewcząt, 
został <wybrany> księdzem. Był z tego 
bardzo dumny(...)”

(„Człowiek Jasnogórski” 
Ojciec Rufin Abramek)

Jako dziecko lubił samotne wyprawy do 
wąwozu znajdującego się w pobliżu domu. 
Tam na białej glinie rzeźbił patykiem kaplicz-
ki, wieże kościołów, różne figurki i sylwetki 
ludzkie. Zauważył to ks. Roman Kwieciński 
(ówczesny proboszcz parafii Wierzchowi-
ska). To dzięki jego wsparciu Józef Abramek 
rozpoczął naukę w Niższym Seminarium 
Duchowym w Lublinie (1952-1957). Po zda-
niu matury kościelnej i państwowej w 1957 
został przyjęty do Wyższego Seminarium 

Duchownego w Lublinie. Przełożeni, widząc 
jego zdolności i zaangażowanie w życie semi-
naryjne, zaproponowali klerykowi Abramkowi 
kontynuację studiów na wydziale filozofii Ka-
tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Alumn 
Józef Abramek postanowił wówczas poprosić 
o przyjecie do zakonu Paulinów. We wrześniu 
1958 roku rozpoczął nowicjat w Leśniczówce 
koło Częstochowy, przyjmując imię zakon-
ne Rufin. Było to dla niego bardzo ważne 
wydarzenie, gdyż od dzieciństwa pragnął 
poświęcić się służbie Maryi. Kolegą o. Rufina 
ze szkolnej ławy był abp. Stanisław Wielgus, 
który tak wspomina ten czas:

„Był bardzo szczęśliwy, gdy w białym 
habicie zjawił się w naszym seminarium 
w klika miesięcy po wstąpieniu do klasz-
toru (...). Powiedział, że nigdy w życiu nie 
był taki szczęśliwy i że nareszcie czuje, że 
jest na swoim miejscu.”

O. Rufin, wyróżniając się zainteresowania-
mi ponad przeciętny program seminaryjny, 
angażował się w rozmaite posługi duszpa-
sterskie, zarówno w Leśnej Podlaskiej, jak 
i w Krakowie na Skałce, gdzie studiował 
filozofię i teologię w Seminarium Duchow-
nym Ojców Paulinów. Studia seminaryjne 
ukończył napisaniem pracy dyplomowej: 
„Maryja w swoich przywilejach społecznych 
według nauki ks. Piotra Semenli”.

We wspomnieniach ojca Zachariasza Ja-
błońskiego, kolegi seminaryjnego, o ojcu 
Rufinie czytamy:

„Jego życie naznaczone było zawie-
rzeniem Maryi na wzór św. Maksymilia-
na Kolbego.”

Swoją formację duchową ukierunkował 
na odpowiednie przygotowanie do apo-
stolstwa Maryjnego, w perspektywie Ja-
snej Góry:

„...Łatwość pisania pozwoliła br. 
Abramkowi jako redaktorowi na prze-
kształcenie kwartalnika kleryków pauliń-
skich Vox Eremi na miesięcznik. W 1963 r. 
podjął współpracę z wydawanym w Sta-
nach Zjednoczonych w Doylestown dwu-
miesięcznikiem <Jasna Góra>, na łamach 
którego opublikował kilka artykułów...”

(„Człowiek Jasnogórski” 
Ojciec Rufin Abramek, s. 14)

1 lipca 1964 roku w kaplicy Cudownego 
Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, przez 
posługę bpa Stefana Bareły, diakon Rufin 
otrzymał święcenie kapłańskie. Pierwszą 

placówką, do której trafił, była Leśna Pod-
laska, gdzie w roku szkolnym 1964/1965 
pełnił obowiązki katechety w Liceum Peda-
gogicznym. Następnie rozpoczął studia na 
Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. 
Przełożeni, zauważając jego niekonwencjo-
nalne formy pracy z młodzieżą, powierzyli 
o. Rufinowi katechizacje młodzieży szkół 
średnich i duszpasterstwo pielgrzymkowe 
przy kościele Ojców Paulinów pw. św. Ducha 
w Warszawie. Wraz z grupą 16. warszawskiej 
pielgrzymki do Jasnej Góry wędrował dwu-
nastokrotnie. Tytuł magistra teologii uzyskał 
29 października 1969 roku, broniąc pracę pt. 
„Poszukiwanie najistotniejszych cech Ludu 
Bożego w Biblistyce współczesnej”.

29 czerwca 1970 roku o. Rufin został prze-
niesiony do klasztoru na Skałce w Krakowie. 
Rozpoczął pracę jako wykładowca w Wyższym 
Seminarium Duchownym Ojców Paulinów 
w Krakowie, prowadząc wykłady z archeologii 
biblijnej, teologii biblijnej i z języka hebraj-
skiego. Od lipca 1975 roku do grudnia 1978 
roku był rektorem Wyższego Seminarium 
Duchowego Ojców Paulinów w Krakowie, 
jednocześnie pełnił funkcje przeora klasztoru 
i rektora sanktuarium św. Stanisława.

Pracując na Skałce, włączył się w two-
rzenie Duszpasterstwa Akademickiego 
skupiającego studentów Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Krakowie. W 1976 roku 
o. Rufin zorganizował pieszą pielgrzymkę 
młodzieży z Krakowa na Jasną Górę. Piel-
grzymkę bez urzędowych pozwoleń, mimo 
represji ówczesnych władz. Tak wspomina 
ten czas Teresa Duda:

„...To były rekolekcje w drodze przepeł-
nione śpiewem pieśni maryjnych i konferen-
cjami biblijnymi. Ojciec nierzadko zachwycał 
się pięknem otaczającej przyrody i uczulał 
pielgrzymów na umiejętność dostrzegania 
cudów natury, dzieła bożej miłości i wszech-
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mocy. Na postojach siadał wśród nas, by 
swoją radością dodać nam otuchy. Choć 
widać było, że jest bardzo zmęczony, nie 
słyszeliśmy jednak słów skargi...”

Znamiennym jest fakt, iż pielgrzymka za-
inicjowana przez o. Rufina w 1976 roku trwa 
do dziś, a pielgrzymi po przybyciu na Jasną 
Górę, modlą się przy jego grobie.  

Kolejnym etapem pracy naukowej o. 
Abramka było uzyskanie tytułu doktora 
teologii biblijnej (7.10.1977 r.) na podstawie 
dysertacji: „Kościół jako Rodzina Boża, na 
przygotowanie rozwój i układ idei Rodziny 
Bożej w eklezjologii św. Pawła”. Praca została 
bardzo wysoko oceniona przez recenzen-
tów, co spowodowało powołanie o. Rufina 
Abramka na wykładowcę Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie (1978-1983).

Kard. Karol Wojtyła i ks. Wojciech Danielski uczestniczą w Opłatku Akademickim. 
Kraków -Skałka 15.01.1976 r.

Ojciec Rufin z grupą pieszych pielgrzymów. 
Jasna Góra, 2.07.1979 r.

Rok Akademicki 1980/1981 spędził 
w Rzymie, gromadząc materiały do rozpra-
wy habilitacyjnej. Nowym wyzwaniem w ży-
ciu o. Abramka było mianowanie w 1984 
roku na Przeora Narodowego Sanktuarium 
na Jasnej Górze. Miał świadomość tego 
trudnego powołania, ale całym sercem 
i siłami poświęcił się służbie Jasnogórskiej 
Bogurodzicy. Nieraz zmagał się z obozem 
władz komunistycznych.

Tak było między innymi, gdy zainicjował 
wydawanie miesięcznika „Jasna Góra”, jak 
sam mawiał, listu z domu Matki. Był pierw-
szym redaktorem tego pisma. W pierwszych 
egzemplarzach miesięcznika większość 
tekstów była ocenzurowana przez władze. 
Ojciec Rufin sprzeciwiał się narzucaniu ide-
ologii komunistycznej, dlatego też jego na-
zwisko znalazło się na liście księży „wrogich 
ustrojowi”. Tak czytamy we wspomnieniach 
bpa Stanisława Wielgusa:

„Ciężki wypadek samochodowy, który 
przeżył, nie był bynajmniej czymś przy-
padkowym. Prawdopodobnie był to za-
mach na jego życie.”

(„Człowiek Jasnogórski” 
Ojciec Rufin Abramek, s.315)

Ocalony z wypadku własnymi uczynił 
słowa Zbigniewa Herberta z „Przesłania Pana 
Cogito”: „…Ocalałeś nie po to by żyć / masz 
mało czasu trzeba dać świadectwo...” Odtąd 
dawał świadectwo ze zdwojoną siłą. Pełnił 
posługę duszpasterską nie tylko w kraju 
na Jasnej Górze, ale również za granicą. 
Angażował się w duszpasterstwo dla Polonii 
w Doylestown (USA) połączone z radiową 
ewangelizacją Nowego Jorku (1987 -1989). 
Jako przeor zaangażował się w ruch spo-
łeczny „Solidarność”, stając się duchowym 
opiekunem ludzi pracy. Aktywnie łączył się 
w przygotowania III pielgrzymki Jana Pawła 
II na Jasną Górę w 1987 roku.

Jedną z inicjatyw o. Rufina jako Przeora 
Narodowego Sanktuarium było pielgrzymo-
wanie do Rzymu z racji świąt Bożego Naro-
dzenia. Delegacja Ojców Paulinów zawoziła 
jasnogórski opłatek dla Ojca Świętego. W tę 
ostatnią podróż do Rzymu już nie wyruszył. 
Nagła choroba od 13 grudnia 1989 roku to 
dla rodziny i przyjaciół trudny czas. Na Jasnej 
Górze, w Krakowie i wielu innych miejscach, 
gdzie posługiwał o. Rufin, trwała nieustająca 
modlitwa o łaskę zdrowia. Bóg miał inny 
plan. Po 139. dniach przechodził z „życia 
do życia” i 30 kwietnia 1990 roku odszedł 
do domu ojca. Ciało ojca Rufina spoczęło 
w Paulińskim grobowcu na cmentarzu św. 
Rocha w Częstochowie 4 maja 1990 roku.

Nie sposób przywołać w tym miejscu 
wszystkich wydarzeń z życia ojca Abramka. 
Osobnego artykułu wymagałoby omówienie 
dorobku naukowego obejmującego ponad 
200 rękopisów, artykułów, homilii, tekstów 
nabożeństw, recenzji książek. Ukazały się one 
w czasopismach religijnych i teologicznych, 
jak m.in. Ateneum Kapłańskie, Biblioteka 
Kaznodziejska, Częstochowskie Studia Teo-
logiczne, Jasna Góra -USA, Jasna Góra- wy-
dawana w Polsce, Ład, Niedziela, Więź, Vox 
Erem, Warszawskie Studium Biblijne.

Co wniósł o. Rufin w życie lokalnej spo-
łeczności?

Kochał ojczyznę, nie wstydził się swojego 
wiejskiego pochodzenia. Ilekroć obowiązki 
na to pozwalały, odwiedzał rodzinną wio-
skę Majdan-Obleszcze. Pamiętam z czasów 
dzieciństwa odprawiane przez Ojca msze 
w ogrodzie przy domu mojej babci. Groma-
dzili się tam mieszkańcy Majdanu, włączając 
się w liturgie, zachęcani do śpiewu czy wy-
powiadania modlitwy wiernych. Wówczas 
w Majdanie-Obleszcze nie było jeszcze ka-
plicy. To właśnie o. Rufin zainicjował budowę 
kaplicy w Majdanie. Cieszył się z faktu, że 
mieszkańcy żywo angażują się w budowę. 
Sam w miarę możliwości wspomagał bu-
dowę kaplicy modlitwą i ofiarą. Podczas 
uroczystego poświęcenia kaplicy 3 sierpnia 
1986 roku o. Rufin podarował obraz Matki 
Bożej Częstochowskiej, który jest wierną 
kopią oryginalnych rozmiarów cudownego 
obrazu Czarnej Madonny z Jasnej Góry. 

2 lipca 1988 ofiarował rzeźbioną postać 
św. Józefa i powierzył opiece tegoż święte-
go mieszkańców Majdanu słowami „Niech 
Was ochrania, niech On Was strzeże”. Z jego 
inicjatywy powstała również w Majdanie-Ob-
leszcze orkiestra dęta, która przez wiele lat 
uświetniała lokalne uroczystości. To właśnie 
ojciec Rufin ufundował dla nowopowsta-
łej orkiestry instrumenty muzyczne oraz 
wspierał jej rozwój. Orkiestra ta zagrała na 
uroczystości 25-lecia kapłaństwa Ojca Rufina 
w sierpniu 1989 roku w Majdanie-Obleszcze.

Na ścianie kaplicy po prawej stronie od 
wejścia wmurowany jest również kamień 
wyjęty ze skały na której stoi Kaplica Cu-
downego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej 
w Częstochowie.
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NOWINY SZASTARSKIE

Ojciec Rufin wręcza Ojcu Św. Janowi Pawłowi II Opłatek Jasnogórski i pierwsze numery 
miesięcznika Jasna Góra

Ojciec Rufin z mamą Karoliną Abramek 1984 r.

Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce informuje...
 ...że w okresie od 01.12.2019 r. do 31.03.2020 r.  

…urodziło się 19 dzieci
...nie zarejestrowano żadnego

związku małżeńskiego …zmarło 17 osób

Jest to kolejny wyjątkowy prezent ówcze-
snego przeora Jasnej Góry dla mieszkańców 
Majdanu-Obleszcze i niewątpliwie powód do 
dumy dla mieszkańców całej naszej gminy.

O. Rufin ścieżki majdańskie porównywał 
do „pól betlejmskich”, a kaplicę do „małego 
Betlejem”, w którym czeka na nas Jezus wraz 
ze swoją Matką Maryją i świętym Józefem. 
Kierował do mieszkańców parafii listy z ży-
czeniami na Boże Narodzenie i Wielkanoc. 
Chciał być i był bratem dla wszystkich ludzi. 
Niejednokrotnie dokonywał to przez dyskret-
ną radę, dobre słowo czy pomoc materialną.

Jego osobowość głęboko utkwiła w pa-
mięci tych, wśród których przyszło mu pełnić 
kapłańską posługę. Czas upływa nieubłagal-
nie, wielu świadków życia o. Rufina Abramka 
odeszła do wieczności. Pamięć jednak trwa 
w sercach. Rodacy z Majdanu-Obleszcze 
ufundowali w kaplicy w Majdanie tablicę 
pamiątkową. Imię Rufina nadano również 
jednemu z trzech dzwonów, które znajdują 
się na placu przy kaplicy.

Dzięki uprzejmości ks. proboszcza przy 
kaplicy w Majdanie-Obleszcze powstała 
izba pamięci Ojca Rufina. Udało się nam 
zgromadzić pamiątki związane z osobą na-
szego Rodaka. Można tu zobaczyć zdjęcia, 
cząstkę publikacji związanych z o. Rufinem, 
zatrzymać się przy słowie pisanym do ro-
daków z Majdanu, zachwycać się odrobiną 
przekazu literackiego o Maryi...

Pamięć żyje w nas. Znamiennym jest fakt, 
że słowa wypowiedziane przez ojca Rufina 
mimo upływu czasu nie straciły na aktu-
alności. Nadal inspirują wielu do odnowy 
moralnej, umacniają potrzebę służenia Bogu, 
Kościołowi i Ojczyźnie. Wierzymy, że Ojciec 
Rufin patrzy na nas z Nieba i wyprasza nam 
rodakom potrzebne łaski.

Opracowanie: Anna Machulak

 W artykule zamieszczono fragmenty książki 
„Człowiek Jasnogórski Ojciec Rufin Abramek” pod 
red. Zachariasza S. Jabłońskiego OSPPE i Krystyny 
Tymińskiej. Książka ta znajduje się w zbiorach Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Szastarce.(przyp.red.)
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Czym jest koronawirus?
Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie 
COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, 
dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

zaLeCenia
Często myj ręce
Często myj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich 
dostępu, używaj płynów/żeli na bazie alkoholu(min.60%). Mycie 
rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

stosuj odpowiednie zasady 
oChrony podCzas kaszLu 
i kiChania
Podczas kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub 
chusteczką – natychmiast wyrzuć chusteczkę do zamkniętego 
kosza i umyj ręce używając mydła i wody, a jeśli nie masz do nich 
dostępu – płynów/żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust 
i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się 
zarazków i wirusów. Jeśli kichasz lub kaszlesz w dłonie, możesz 
zanieczyścić przedmioty lub dotykane osoby. 

Zachowaj beZpiecZną 
odległość
Zachowaj co najmniej 2 metry odległości między sobą a innymi 
ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Gdy 
ktoś zarażony wirusem powodującym chorobę układu oddechowego, 
taką jak COVID-19, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe 
kropelki śliny i śluzu zawierające wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, 
istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa.

unikaj dotykania oCzu, nosa 
i ust
Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być skażone wiru-
sem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, 
możesz przenieść wirusa z powierzchni na siebie.

rękawicZki
Noszenie rękawiczek jednorazowych stało się obowiązkowym 
elementem robienia zakupów w czasie pandemii SARS-CoV-2. 
Musisz jednak uważać, aby nie dotknąć nimi twarzy, w tym oczu, 
ust lub nosa, ponieważ może dojść wtedy do przeniesienia wirusa 
na błony śluzowe i zakażenia. Noś je, ale rób to prawidłowo! 
Zaraz po zdjęciu rękawiczek, wyrzuć je do kosza i dokładnie umyj 
lub zdezynfekuj ręce preparatem zawierającym min. 60% alkoholu.
Pamiętaj, nie używaj ponownie użytych rękawiczek jednorazowych 
(jak sama nazwa wskazuje – są jednorazowe).
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paMięTaj!!!
W przypadku kiedy istnieje podejrzenie zakażenia ale nie masz jeszcze 
objawów pozostań w domu, unikaj kontaktu z innymi osobami aby nie 
doszło do rozprzestrzeniania się wirusa. Wszelkie wątpliwości dotyczące 
swojego stanu zdrowia wyjaśniaj teLeFoniCznie lub innymi metodami 
zdalnej konsultacji. nie ZgłaSZaj Się SaM do prZYchodni podstawowej 
opieki Zdrowotnej (chyba, że zostaniesz o to poproszony w określonym 
terminie) ani nie udawaj się do szpitala bez wcześniejszego uzgodnienia 
gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

objawami choroby coVid-19 wywoływanej przez koronawirusa (SarS-coV-19) 
mogą być: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni 
i ogólne zmęczenie.

jeśli masz takie objawy:
• zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz 

o swoich objawach; numer telefonu: 81 884 36 73 lub telefon alarmowy 507 188 942, 
• własnym środkiem transportu pojedź do szpitala z oddziałem zakaźnym lub oddziałem 

obserwacyjno-zakaźnym, gdzie lekarze określą dalszy tryb postępowania medycznego.
• w przypadku nasilonych objawów zadzwoń pod numer alarmowy 112 lub zgłoś 

się bezpośrednio do oddziału zakaźnego – najbliższy oddział: numer telefonu 
81 534 94 16 ul. Staszica 16, Lublin 

infolinia nFZ w sprawie koronawirusa 800 190 590
Sanepid kraśnik 81 884 36 73
Telefon alarmowy 507 188 942
Szpital Zakaźny lublin 81 534 94 16
Szpital objawowo-Zakaźny puławy 81 450 22 05

ośrodek pomocy Społecznej w Szastarce informuje, że w celu udzielania niezbędnych 
informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym 
i niepełnosprawnym uruchamia codzienne dyżury pracowników w godzinach od 7.30 
– 19.00 pod numerem tel. 15 8734 012.
Z prośbą o wsparcie do ośrodków pomocy Społecznej mogą dzwonić osoby starsze, 
które w obecnej sytuacji proszone są w mediach o pozostawanie w domach, gdyż dla 
nich wirus jest wyjątkowo groźny. oczywiście dotyczy to jedynie osób samotnych, 
które nie mogą liczyć na rodzinę lub pomoc sąsiedzką. Tylko takim osobom opS-y 
będą udzielały pomocy.
osoby potrzebujące pomocy psychologicznej, w obliczu zagrożeń jakie niesie zagroże-
nie epidemiczne, mają możliwość skorzystania ze wsparcia specjalisty przez telefon. 

wszelkich porad udzieli ośrodek interwencji kryzysowej w kraśniku 
w godz. 7:30-19:00 pod numerem 665 943 069




