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Urząd Gminy w Szastarce
Szastarka 121, 23-225 Szastarka
tel. 15 871 41 45, fax: 15 871 41 30, e-mail: nowinyszastarskie@wp.pl
Drukarnia Comernet Sp. z o.o., ul. Ceramiczna 24, 20-150 Lublin, tel. 81 452 91 23
Monika Kaczkowska-Nizińska, Agnieszka Kowalik, Ewa Białoń,
Paweł Kudrel, Dorota Sowa, Małgorzata Kosikowska, Jadwiga Wielgus
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 9.12.2020 r.
Wszystkie teksty i zdjęcia prosimy dostarczać w wersji elektronicznej.

UWAGA!!!

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

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.

PROŚBA O UDOSTĘPNIENIE ZDJĘĆ
Urząd Gminy w Szastarce informuje, że zbieramy
materiały do „Kalendarza Gminy Szastarka” na 2021 rok.
W związku z tym zwracamy się z prośbą do miłośników fotografowania
o udostępnianie swoich zdjęć krajobrazowych, głównie przedstawiających
Gminę Szastarka i okolice ale również mile widziane są zdjęcia z ciekawych
miejsc w całej Polsce i na świecie, zdjęcia zwierząt, budynków, roślin,
motywów świątecznych a także inne.
Zdjęcia będą mogły być wykorzystane do kalendarza gminnego,
materiałów promujących naszą gminę a także w kolejnych publikacjach
„Nowin Szastarskich”.
Każde opublikowane zdjęcie będzie opatrzone
imieniem i nazwiskiem autora.
W razie chęci współpracy prosimy kontaktować się z Dyrektorem
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szastarce,
panią Moniką Kaczkowską-Nizińską, tel. 15 873-40-30.
Zdjęcia można również wysłać na adres e-mailowy:
nowinyszastarskie@wp.pl
Za każda przekazaną fotografię serdecznie dziękujemy
UWAGA!
URZĄD GMINY informuje, że:
• prośba nie ma charakteru konkursu,
• nie gwarantuje żadnego wynagrodzenia pieniężnego lub
rzeczowego za przekazane zdjęcie!
• konieczne jest pisemne przekazanie praw autorskich do zdjęcia.

2

NOWINY SZASTARSKIE

inwestycje
Skutkiem podpisanej umowy dotacyjnej są rozpoczęte obecnie
prace związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Polichnie Czwartej. Inwestycja polega na mechanicznym
wykonaniu koryta, zagęszczeniu gruntu, wykonaniu podbudowy
dolnej z kamienia łamanego oraz wykonaniu podbudowy górnej
z kruszywa wraz z zawałowaniem na długości prawie 700 metrów.
Szerokość modernizowanej drogi wynosi 3 metry. Koszt inwestycji
to ponad 116 tys. zł. z czego 66 tys. zł. stanowi dotacja ze środków
budżetu Województwa Lubelskiego w oparciu o ustawę o ochronie
gruntów rolnych i leśnych.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MAJDANIE-OBLESZCZE

PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH DLA GMINY
SZASTARKA W RAMACH FUNDUSZU
INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH
Gmina Szastarka otrzymała pół miliona złotych z rządowego
Funduszu Inwestycji Samorządowych na działania inwestycyjne.
Promesę, zapowiadającą przyznanie pieniędzy z rąk premiera Mateusza Morawieckiego odebrał Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski.
Podczas spotkania w Kraśniku premierowi towarzyszyli m.in.: Wiceminister Aktywów Państwowych Artur Soboń, posłowie Przemysław
Czarnek i Kazimierz Choma, Marszałek Województwa Lubelskiego
Jarosław Stawiarski i Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla. Fundusz stanowi
wsparcie dla gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, oferowane w ramach
rządowej tarczy przygotowanej w związku z pandemią COVID-19.
Kwoty dotacji dla poszczególnych samorządów wynikają z relacji
wydatków majątkowych i zamożności gmin i powiatów.
Środki przekazane przez rząd będzie można wykorzystać na cele
inwestycyjne. Decyzja o wydatkowaniu środków zostanie podjęta
po przeanalizowaniu budżetu pod kątem inwestycyjnym o czym
niezwłocznie państwa poinformujemy.

Dzięki pozyskanemu wsparciu finansowemu z Funduszu Dróg
Samorządowych w sierpniu br. wykonano prace związane z przebudową blisko kilometrowego odcinka drogi gminnej w Majdanie-Obleszcze. Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni
z mieszanek mineralno-bitumiczno-grysowych. W celu poprawy
bezpieczeństwa na przebudowanym odcinku droga została dodatkowo poszerzona o 30 cm. Całkowita wartość inwestycji wyniosła:
178 741,26 zł w tym 125 118,00 zł zostało przekazanych w formie
dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych.
Ponadto w ramach uzupełniającego naboru wniosków z Funduszu
Dróg Samorządowych na 2020 rok został złożony wniosek o dofinansowanie remontu prawie kilometra drogi gminnej nr 108627L
w miejscowości Brzozówka-Kolonia. Jeśli nasz wniosek zostanie
oceniony pozytywnie to jeszcze w tym roku zostanie przeprowadzony remont wyżej wymienionego odcinka drogi gminnej.
Wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, jakie niesie ze
sobą Fundusz Dróg Samorządowych jest możliwe dzięki solidarnemu finansowaniu zarówno przez budżet państwa, jak i państwowe
osoby prawne i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa. FDS jest to
narzędzie pozwalające na pomoc mniej zamożnym samorządom
w rozwoju ich infrastruktury transportowej i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ
DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW
ROLNYCH W POLICHNIE CZWARTEJ
29 lipca 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego
w Lublinie odbyło się podpisanie umowy na przekazanie środków
pochodzących z samorządu województwa lubelskiego na remont
dróg gminnych w ramach Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.
Urząd Marszałkowski reprezentował Członek Zarządu Zdzisław
Szwed, natomiast Gminę Szastarka reprezentowali Wójt Gminy
Artur Jaskowski oraz Skarbnik Agnieszka Biegas.
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POROZUMIENIE DOTYCZĄCE
BUDOWY NOWEJ LINII KOLEJOWEJ
SZASTARKA – JANÓW LUBELSKI –
BIŁGORAJ

NOWOCZESNA SIEĆ
ŚWIATŁOWODOWA W NASZEJ GMINIE
Na terenie Gminy Szastarka już wkrótce pojawią się światłowody,
które pozwolą mieszkańcom korzystać z wysokiej jakości usług
w zakresie dostawy Internetu.
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC)
Inwestor Fibee I Sp. z o.o. wygrała przetarg na zaprojektowanie
i wybudowanie sieci szerokopasmowej do punktów stanowiących
białe plamy na mapie dostępu do Internetu. Na terenie gminy
Szastarka Ministerstwo Cyfryzacji wyznaczyło ponad 800 punktów
adresowych w tym trzy szkoły: Zespół Szkół w Szastarce, Publiczną
Szkołę Podstawową w Blinowie, Zespół Szkół w Hucie Józefów.
Obecnie Inwestor Fibee I Sp. z o.o. działa w ramach tzw. trzeciego
konkursu, który objął 33 najtrudniejsze pod względem inwestycyjnym obszary Polski, na które we wcześniejszych naborach nie
podpisano umów o dofinansowanie.

W sobotę 4 lipca br. w Janowie Lubelskim odbyła się konferencja,
na której zostało podpisane porozumienie w sprawie budowy nowej
linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz z poprawą
dostępności do transportu kolejowego w mieście Kraśnik, w ramach
programu Kolej+. Podczas konferencji Tomasz Gontarz Zastępca
Dyrektora Biura Ministra Infrastruktury, Pełnomocnik Wojewody
Lubelskiego ds. rozwoju infrastruktury kolejowej w województwie
lubelskim zaprezentował program Kolej+ i omówił projekt budowy
nowej linii kolejowej Szastarka – Janów Lubelski – Biłgoraj wraz
z poprawą dostępności do transportu kolejowego w mieście Kraśnik.
Celem Programu jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenia
kolejowe z miejscowościami gdzie populacja wynosi powyżej
10 tys. mieszkańców oraz które nie posiadają dostępu do połączeń
pasażerskich z miastami wojewódzkimi lub takich, które posiadają
dostęp do kolei, ale istniejące połączenia wymagają usprawnienia.
Program jest skierowany przede wszystkim do jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków metropolitalnych, które byłyby zainteresowane rozwojem infrastruktury kolejowej na swoim terenie, przy
uwzględnieniu potrzeb komunikacyjnych mieszkańców. Program
zakłada realizację inwestycji liniowych – tj. modernizację istniejącej
lub budowę nowych linii kolejowych oraz inwestycje punktowe, jak
np. budowa nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.
Po prezentacji programu podpisano oficjalnie porozumienie
przez samorządowców oraz przedsiębiorców. Powiat kraśnicki reprezentowali Kazimierz Choma – Poseł na Sejm RP, Grzegorz Czelej
- Senator, Anna Baluch - Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego,
Andrzej Rolla – Starosta Kraśnicki, Andrzej Cieśla - Wicestarosta
Kraśnicki i Artur Jaskowski - Wójt Gminy Szastarka.

W ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
„Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do
szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”
współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fibee I Sp. z o.o.
wygrały konkursy na inwestycje w 21 obszarach, na terenie siedmiu
województw w Polsce (m.in. powiat kraśnicki i powiat janowski).
Wybudowana infrastruktura umożliwi mieszkańcom naszej
gminy dostęp do szerokopasmowego Internetu o wysokiej przepustowości, telewizji online oraz innych usług internetowych.
Zbudowana sieć będzie mieć charakter otwarty, tzn. że wszyscy
operatorzy, również lokalni, będą mogli skorzystać z nowoczesnej
infrastruktury, oferując tam swoje usługi. Takie rozwiązanie pozwoli
mieszkańcom na dostęp do wysokiej jakości usług u wybranego
indywidualnie dostawcy.
Bardzo prosimy mieszkańców, do których trafią przedstawiciele
Fibee I Sp.z o.o. o życzliwość oraz podpisanie umów, które nie
powodują dla właścicieli posesji żadnych skutków finansowych.
O lokalizacji linii światłowodowej decydowali projektanci Fibee
I Sp.z o.o.. Mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości z budowanej
linii światłowodowej będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy
naszej gminy.
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
https://fibee.pl
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WYMIANA POKRYCIA DACHU NA
BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W BRZOZÓWCE

wprowadzając jednocześnie obowiązek prowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów z wykorzystaniem metod i techniki kształcenia
na odległość. Nauka taka wymaga wykorzystania nowych narzędzi
oraz stosowania zupełnie innych niż dotychczas metod nauczania.
Uczniowie i nauczyciele w ramach kształcenia na odległość musieli
zacząć korzystać np. z serwisów społecznościowych na smartfonie, tablecie czy komputerze. Dobór narzędzi pracy zdalnej stał
się bardzo ważny a jednocześnie trudny ponieważ nie wszyscy
uczniowie mieli dostęp do takich urządzeń. Ministerstwo Edukacji
Narodowej zdecydowało o możliwości bezpłatnego użyczenia
uczniom i nauczycielom sprzętu przez samorząd do kształcenia na
odległość. To rozwiązało część problemów wynikających z braku
odpowiednich urządzeń.
W wyniku programów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła +” do naszej
gminy trafiło prawie 115 tys. zł. W obu przypadkach dofinansowanie
wynosiło 100% poniesionych kosztów. Pozyskana kwota pozwoliła
na zakup 50 nowoczesnych laptopów wraz z oprogramowaniem.
Laptopy zostały przekazane do dyspozycji dyrektorów szkół dla
których organem prowadzącym jest Gmina Szastarka. Ci z kolei
przekazali sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom. Zakupiony
sprzęt komputerowy po wakacjach wrócił do szkół i będzie służył
do stacjonarnej nauki w placówkach szkolnych.
Oprócz zakupu laptopów Gmina Szastarka była także beneficjentem akcji pod hasłem: „Lubelskie Wspiera Uczniów”. W ramach której
Zarząd Województwa Lubelskiego zakupił dla uczniów wykluczonych
cyfrowo 1900 sztuk tabletów na
kwotę blisko 2,5 mln zł. Do szkół,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Szastarka, trafiło
15 szt. tabletów z opłaconym
3-miesięcznym abonamentem
internetowym oraz dostępem
do pakietu Microsoft Office.

Z końcem marca rozpoczęto wyczekiwaną przez członków OSP
Brzozówka inwestycję polegającą na wymianie pokrycia dachowego
budynku remizy OSP w Brzozówce. Zakres przeprowadzonych prac
obejmował m.in. demontaż i utylizację stanowiących dotychczasowe
pokrycie dachowe płyt azbestowo-cementowych, demontaż orynnowania oraz rur spustowych, ołacenie połaci dachowych, montaż
obróbek blacharskich (obróbki kalenicowe, obróbki grzbietów,
obróbka komina), montaż orynnowania oraz rur spustowych, położenie membrany dachowej oraz pokrycie dachu blachą trapezową
powlekaną. Powierzchnia nowego dachu wynosi ponad 500 m2.

Podczas wymiany pokrycia dachowego nieocenioną pomocą
wykazali się druhowie strażacy z jednostki OSP Brzozówka, którzy
w każdej chwili służyli pomocą oraz w ramach dbałości o wygląd
swojej jednostki pomalowali w kolorze nowego pokrycia dachowego zadaszenie schodów przed głównym wejściem. Inwestycja
ta pozwala strażakom spokojnie myśleć o kolejnych latach i daje
gwarancję, iż wszystkie prace remontowe wykonane wewnątrz
obiektu nie będą narażone na zalanie oraz zacieki. Łączny koszt
wymiany pokrycia dachowego to ponad 60 tys. zł. brutto.

MONTAŻ INSTALACJI OZE DLA
MIESZKAŃCÓW GMINY SZASTARKA

ZAKUP LAPTOPÓW NA POTRZEBY
SZKÓŁ Z TERENU GMINY
SZASTARKA W RAMACH PROGRAMU
„CYFROWA POLSKA”

8 września bieżącego roku został ogłoszony przetarg na zadanie
pn.„Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji
fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie gminy Szastarka” realizowane w ramach projektu „Instalacje odnawialnych
źródeł energii w gminie Szastarka etap II”. Łącznie na posesjach
należących do mieszkańców gminy zainstalowanych zostanie
235 instalacji OZE
• 35 zestawów instalacji kolektorów słonecznych,
• 157 zestawów instalacji fotowoltaicznych,
• 43 szt. kotłów na biomasę.

W związku z pandemią COVID-19 Minister Edukacji Narodowej
zarządził w marcu tego roku zamknięcie placówek oświatowych

Ogłoszony przetarg jest rezultatem opracowania wniosku, który
Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania.
Dzięki decyzji władz województwa ponad 186,2 mln zł unijnego
dofinansowania trafiło do 76 gmin z Województwa Lubelskiego.
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Wczesne rozpoczęcie rekrutacji do projektu oraz doświadczenie
w aplikacji po środki zewnętrzne sprawiło, że w gronie beneficjentów znalazła się także gmina Szastarka, której przedstawiciele
w osobie Wójta Artura Jaskowskiego oraz Skarbnika Agnieszki
Biegas 19 maja 2020 r. podpisali z Marszałkiem Województwa
Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim umowę na dofinansowanie
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego 2014-2020 projektu pn. „Instalacja Odnawialnych źródeł
Energii w Gminie Szastarka etap II”. Ogólna wartość projektu wynosi
ponad 3,5 mln zł, z czego ponad 2,1 mln zł stanowi wsparcie unijne.
Sfinalizowanie etapu konkursowego oraz ogłoszenie przetargu
cieszy tym bardziej, iż konkursy dotyczące odnawialnych źródeł
energii charakteryzują się dużym zainteresowaniem beneficjentów.
W ramach naboru dotyczącego Działania 4.1 - Wsparcie wykorzystania OZE, wpłynęło aż 210 projektów. Do dofinansowania wybranych
zostało 86 projektów. Nasz wniosek uplasował się na 79 miejscu.
Warto dodać, że grupą docelową niniejszego projektu są mieszkańcy naszej gminy, którzy w ubiegłym roku wyrazili chęć udziału w projektach poprzez wypełnienie stosownych deklaracji. Jeśli wszystko
przebiegnie zgodnie z przyjętym harmonogramem, montaż instalacji
i pieców zakończy się najpóźniej we wrześniu przyszłego roku.
To już trzeci projekt związany z odnawialną energią realizowany
przez gminę Szastarka, na który Samorząd pozyskał środki z Unii
Europejskiej.

Grupy Rekonstrukcyjno Historycznej im. płk Tadeusza Zieleniewskiego
z Majdanu-Obleszcze postanowili upamiętnić miejsce tego tragicznego wydarzenia poprzez ustawienie obelisku z tablicą pamięci.
Uroczystości rocznicowe w Majdanie-Obleszcze rozpoczęły się
od mszy św. w intencji zamordowanych odprawianej w Kaplicy pw.
Matki Bożej Częstochowskiej. Mszę św. sprawowali proboszcz parafii
Wierzchowiska - ks. kan. Zbigniew Solarz oraz ks. Adam Warchoł.

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE
HITLEROWSKI MORD NA RODZINIE
GAJURÓW
Majdan-Obleszcze 01.06.2020 r.

Wśród uczestników uroczystości znaleźli się parlamentarzyści,
władze szczebla powiatowego, oraz gminnego, weteran II Wojny
Światowej – kpt. Jan Jabłoniec ps. „Fiat” żołnierz walczący w oddziale Zdzisława Brońskiego „Uskoka”. Obecni byli także żyjący
krewni rodziny Gajurów, lokalni miłośnicy historii oraz mieszkańcy
Majdanu-Obleszcze.
Po mszy św. wszyscy zebrani udali się na miejsce tragicznych
wydarzeń z 1 czerwca 1943 roku gdzie nastąpiło poświecenie
obelisku upamiętniającego mord na ludności cywilnej. Aktu poświęcenia dokonał ks. kan. Zbigniew Solarz. Po poświęceniu obelisku
Piotr Groszek Komendant GRH im. płk Tadeusza Zieleniewskiego,
odczytał apel poległych następnie rozległa się salwa honorowa
w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej.
Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców którego
dokonali: Poseł na Sejm RP. Kazimierz Choma, Magdalena Kamińska
w imieniu Posła na Sejm RP Jana Bieleckiego, Wicestarosta Janowski
Michał Komacki, Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, weteran II
Wojny Światowej kpt. Jan Jabłoniec wraz z Józefem Stanickim oraz
Piotrem Gawryszczukiem dr nauk historycznych, Józef Adamek
(wnuk zamordowanej Józefy Gajur). Wieniec złożyli także najmłodsi
przedstawiciele GRH. Im. płk Tadeusza Zieleniewskiego: Mateusz
Wcisło, Piotr Groszek i Witold Groszek.
Po złożeniu wieńców głos zabrali: Poseł na Sejm RP Kazimierz
Choma, Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski oraz Józef Adamek.
Plany uroczystości rocznicowych zakładały m.in. przeprowadzenie
rekonstrukcji historycznej lecz ze względu na sytuację epidemiologiczną zostały okrojone do części oficjalnej.
Inicjatorem uroczystości rocznicowych była Grupa Rekonstrukcyjno
Historyczna im. płk Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu-Obleszcze.
Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Mirosława Wielgusa,
którego determinacja doprowadziła do upamiętnienia mordu oraz
na ręce Piotra Groszka za pomoc w pracach budowlanych.
								
		
Opracowanie: Karol Biały

77 lat temu, 1 czerwca 1943 roku, Niemcy poinformowani przez
konfidenta o obecności w rodzinie Gajurów dziecka o żydowskim
pochodzeniu, zaszli z dwóch stron zlokalizowane na granicy sołectwa Majdan-Obleszcze gospodarstwo, ustawili się w półpierścień
i zaczęli strzelać w strzechy budynków, które natychmiast stanęły
w płomieniach.
W wyniku działań 2 Kompanii 32 Pułku policji niemieckiej,
w płomieniach zginęli: Józefa Gajur lat 55 (babcia dzieci), Kazimierz
lat 12, Józef lat 10, Władysław lat 5 oraz przekazane przez ukrywających się rodziców siedmiomiesięczne niemowlę żydowskiego
pochodzenia Lejb Bursztyn.
Pamięć o ofiarach jest wciąż żywa pośród potomków rodziny
Gajurów oraz mieszkańców Majdanu-Obleszcze, dlatego członkowie
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wydarzenia
DOŻYNKI PARAFIALNE W BLINOWIE

W niedzielę 13 września w Blinowie mieliśmy podwójną uroczystość - odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej oraz dożynki parafialne.
Główną mszę św. celebrował ks. Michał Szadziuk (goszczący w naszej
parafii), z udziałem naszego proboszcza – ks. kan. Piotra Wąska
i dziekana ks. kan. Dariusza Ziółkowskiego. Uroczystość zaszczycili
swoją obecnością m.in. przedstawiciele władz gminnnych – pan
Wójt Artur Jaskowski i pani Sekretarz Jadwiga Wielgus, a także
dyrektor PSP w Blinowie – pani Ilona Stolarz.
Jak w poprzednim roku, także i teraz mogliśmy liczyć na zaangażowanie parafian. Wielu z nich przyniosło smaczne ciasto. Pan
Andrzej Łach ofiarował pieczonego dzika, którym wszyscy delektowali się ze smakiem. Za piękne dekoracje, bigos i wydawanie
poczęstunku odpowiadali mieszkańcy Moczydeł Starych, natomiast
gospodarzami naszego parafialnego Święta Plonów i autorami
wieńca dożynkowego byli mieszkańcy Samar – reprezentowani
przez Koło Gospodyń Wiejskich „Czeremcha”.
W uroczystościach dożynkowych uczestniczyli również: Koło
Gospodyń Wiejskich w Blinowie Pierwszym, zespół śpiewaczo-obrzędowy Blinowianki, zespół śpiewaczy Blinowianeczki, Orkiestra
Dęta im. Jana Szabata z Polichny, a także druhowie strażacy z OSP
w Blinowie.
O godz. 10.40 spod remizy OSP w Blinowie rozpoczął się uroczysty przemarsz z udziałem przedstawicieli Samar, Blinowianeczek,
Koła Gospodyń Wiejskich, Orkiestry i druhów strażaków. Na czele

znaleźli się gospodarze dożynek – jadący z wieńcem na świątecznie
udekorowanym ciągniku. Uczestniczki barwnego korowodu – reprezentanci Samar i członkinie Koła Gospodyń Wiejskich – śpiewały
piękne pieśni nawiązujące do tematyki żniwnej i religijnej, zaś
Orkiestra Dęta z Polichny mogła pochwalić się swymi umiejętnościami muzycznymi.
Przed kościołem, po wysłuchaniu kolejnych pieśni i utworów
orkiestry, nastąpiło uroczyste otwarcie Święta Plonów i wprowadzenie wieńca przez ks. proboszcza i ks. dziekana.
W trakcie mszy św. o oprawę muzyczną zadbała orkiestra i nasza
organistka Aleksandra Mróz. Wysłuchaliśmy też pieśni w wykonaniu
gospodarzy dożynek z Samar, a także Blinowianek.
Ks. proboszcz przyjął chleb od starostów dożynkowych, a pod
koniec mszy poświęcił go wraz z wieńcem. Parafianie i przybyli
goście wzięli również udział w procesji odpustowej wokół kościoła,
mogąc przy okazji podziwiać wspaniałe dekoracje.
Po mszy św. wszyscy mogli wysłuchać koncertu orkiestry, pieśni w wykonaniu przedstawicieli Samar, Koła Gospodyń Wiejskich
w Blinowie Pierwszym, Blinowianeczek, jak również skosztować
ciasta, bigosu i dzika.
A w tle naszej uroczystości oczywiście tradycyjnie stoiska kramarzy odpustowych ...
Opracowanie: Dorota Sowa
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GMINNE CENTRUM KULTURY W POLICHNIE
„BLINOWIANECZKI” W NOWYCH
STROJACH

LETNIE KINO PLENEROWE
12-14 lipca odbyło się Letnie Kino Plenerowe. Wchodzenie do
strefy kinowej odbywało się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
także z zapisywaniem się na listę obecności.
Podczas seansów oglądaliśmy filmy takie jak: „Teraz albo nigdy”,
„Cudowny chłopak” oraz „Bodyguard -zawodowiec”. Frekwencja
przerosła nasze oczekiwania.Prawie wszystkie leżaki były zajęte, widzowie mogli spędzić czas wspólnie z rodziną w kinie „pod chmurką”.

Zespół Śpiewaczy „Blinowianeczki” zaprezentował się w nowych
strojach na dożynkach parafialnych w Blinowie.

Dziękujemy bardzo Wójtowi Gminy Szastarka Arturowi Jaskowskiemu oraz Radnym Gminy Szastarka na czele z Przewodniczącym
Michałem Kosikowskim za przekazanie środków finansowych na
zakup tych pięknych lubelskich strojów.
„Blinowianeczki” ćwiczą pod czujnym okiem pani Janiny Markut
„Mistrzyni” oraz opiekunki i instruktora zespołu Ewy Białoń.

AKCJA KRWIODAWSTWA

APEL POLEGŁYCH

W związku z pandemią i znacznym ograniczeniem liczby i częstotliwości akcji honorowego krwiodawstwa, w bankach krwi jest
ciężka sytuacja. Ale nawet w tak trudnych czasach nasi krwiodawcy
nie zawiedli. 19 lipca na parkingu Gminnego Centrum Kultury
w Polichnie stanął krwiobus, gdzie ponad 25 osób oddało krew.
Chętnych było znacznie więcej ale z powodu ograniczeń czasowych
nie wszyscy mogli się do tej inicjatywy dołączyć. Akcja przebiegła
bardzo sprawnie przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności.
Dziękujemy wszystkim dawcom za poświęcenie oraz ekipie wyjazdowej z lubelskiego RCKiK za sprawne przeprowadzenie akcji.

Apel Poległych organizowany w trzecią niedzielę września to
uroczystość związana z obchodami 81. rocznicy wybuchu II wojny
światowej. Spotkaliśmy się tego dnia by wspólnie uczcić pamięć
ofiar oraz bohaterów tamtych dni. Wojna odcisnęła piętno na pokoleniach naszych dziadków i rodziców. Nauka płynąca z tamtych
wydarzeń wymaga naszej uwagi, skupienia i wysłuchania tych,
którzy pamiętają czasy wojny. Nasza rola w tym, by pamiętać
i nie dopuścić do tego, aby kiedykolwiek ktoś musiał przechodzić
przez podobne doświadczenia jak ci, którzy doświadczyli wojny
i jej skutków.
W tym roku w Apelu Poległych udział wzięli: w imieniu Posła na
Sejm RP Kazimierza Chomy – Joanna Janiec, w imieniu Marszałka
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Zespół w swoim repertuarze posiada pieśni ludowe, religijne,
kolędy, pastorałki, pieśni patriotyczne, partyzanckie i wojskowe.
„Majdaniacy” są laureatami wielu nagród i wyróżnień w przeglądach,
festiwalach i konkursach na szczeblach powiatowych, wojewódzkich
i ogólnopolskich. W wieloletniej działalności zespół m.in. stał się
wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą oraz dwukrotnym laureatem Wojewódzkiego Przeglądu Pieśni Partyzanckiej i Wojskowej
w Aleksandrowej. W 2017 r. podczas Festiwalu Folkloru Polskiego
„Sabałowe Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej zespół otrzymał I miejsce w swojej kategorii. W tym roku nasz zespół wystąpił po raz piąty
w 54. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych i to
ten występ zapewnił naszym artystom BASZTĘ, czyli najważniejszą
nagrodę w Polsce w dziedzinie muzyki ludowej.
Gratulujemy!

I MIEJSCE DLA KAPELI „KALINA-FOLK”
Z POLICHNY W IV FESTIWALU PIEŚNI
PATRIOTYCZNEJ W TUROBINIE

Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego – Henryk Flis,
w imieniu Starosty Kraśnickiego Andrzeja Rolli – Radny Powiatu Kraśnickiego Marek Kołtun, Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski wraz
z przedstawicielami pracowników Urzędu Gminy Szastarka, Radni Rady
Gminy Szastarka na czele z Przewodniczącym Michałem Kosikowskim,
Janina Kolasa reprezentująca Gminne Koło Kombatantów, dyrekcja,
nauczyciele oraz uczniowie szkół z terenu Gminy Szastarka, druhowie
strażacy z OSP Polichna, OSP Szastarka, OSP Blinów, Dyrektor GCK
w Polichnie Ewa Białoń oraz Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna
im. płk. T. Zieleniewskiego pod dowództwem Piotra Groszka oraz
Mirosława Wielgusa. Uroczystość uświetnili: Orkiestra Dęta im. Jana
Szabata z Polichny, Kapela „Kalina-Folk” z Polichny oraz Męski Zespół
Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze.

Zamierzeniem Festiwalu jest umożliwienie obcowania z muzyką
wielbicielom piosenki patriotycznej, zarówno wykonawcom, jak
i słuchaczom, a także integracja międzypokoleniowa i skorzystanie
z umiejętności i doświadczenia innych wykonawców. Kapela „Kalina-Folk” z Polichny postanowiła spróbować swoich sił w innym niż na
co dzień prezentowanym przez siebie repertuarze. Występ z dobrze

BASZTA, CZYLI NAJWAŻNIEJSZA
NAGRODA W POLSCE W DZIEDZINIE
MUZYKI LUDOWEJ
54. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą zrzesza artystów ludowych kultywujących tradycje
regionalne i promuje wyłącznie repertuar pieśni, które są zgodne
z reprezentowanym przez artystów regionem. Jury surowo ocenia
autentyzm prezentowanego folkloru. Zaistnieć na scenie w czasie
festiwalu jest marzeniem wielu artystów. Tradycja ludowego śpiewu
i muzykowania jest cenną i istotną częścią polskiego, niematerialnego
dziedzictwa kulturowego, która nie może zostać zaprzepaszczona
w nowych warunkach cywilizacyjnych.
Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze,
działający przy Gminnym Centrum Kultury w Polichnie, powstał
w grudniu 1998 r. Początkowo zespół liczył 4 członków, w którego
skład wchodzili: Mirosław Budkowski, Janusz Gil, Jan Garbacz, Marian
Szpyra. Zespół zadebiutował 14 stycznia 1998 r. na Międzypowiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Modliborzycach, zdobywając
I miejsce. Zespół zmienił skład w 2001 r. - do ówczesnego składu
doszedł Edward Breś. W późniejszych latach z zespołu odszedł Jan
Garbacz, a jego miejsce zajął Andrzej Serwatka.

dobranym repertuarem piosenek wojskowych przyniósł im wygraną! Nasze Kalinki wystąpiły w strojach sanitariuszek wojennych.
Gratulujemy!
								
Opracowanie: Ewa Białoń
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZASTARCE
„MAŁA KSIĄŻKA - WIELKI CZŁOWIEK”
Są takie wydarzenia i rytuały w życiu dziecka, które nie tylko
pozostają na długo w pamięci, ale mają też istotny wpływ na jego
dorosłe życie. Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród
książek są bardziej pewne siebie, mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki z czytania
mają także konkretny wymiar materialny: czytające dzieci osiągają
sukcesy i zarabiają więcej od tych, które nie czytają.
Ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika odgrywa biblioteka: uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych
wyborów, rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy. Biblioteka to miejsce, gdzie rodzic wspólnie z dzieckiem może
spędzić czas w sposób twórczy oraz przeżyć nową, fantastyczną
przygodę z wypożyczoną książką. A wszystko to za darmo.
Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce po raz trzeci przystąpiła
do ogólnopolskiego projektu „Mała Książka - Wielki Człowiek”. Zapraszamy wszystkich rodziców lub opiekunów dzieci urodzonych w latach
2014-2018, wraz z dziećmi, do odwiedzenia naszych bibliotek na
terenie gminy Szastarka. Każdy uczestnik kampanii, który przyjdzie do
biblioteki i zostanie jej czytelnikiem otrzyma w prezencie Wyprawkę
Czytelniczą, a w niej: książkę „Pierwsze czytanki dla…” , Kartę Małego
Czytelnika i mały upominek. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego,
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze
zainteresowania. Dzięki tej akcji dziecko pozna ciekawe miejsce jakim
jest biblioteka oraz będzie miało możliwość poszerzania swojej pasji
czytelniczej. Akcja ta ma również zachęcić rodziców do odwiedzania
bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.
ZAPRASZAMY!

ZAKUP NOWOŚCI WYDAWNICZYCH
DO BIBLIOTEK PUBLICZNYCH
Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program
rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do
bibliotek publicznych. Całość zadania opiewa na kwotę 6000,00 zł.
Za pozyskane środki biblioteka zakupiła książki do zasilenia księgozbioru dla dorosłych, dzieci i młodzieży do bibliotek w Szastarce,
Filii Blinów i Filii Polichna.
Niektóre z nich tutaj Państwu proponujemy:

NIEGRZECZNE
- Historie
dzieci z ADHD,
autyzmem
i zespołem
Aspergera
Jacek Hołub
„Niegrzeczne” to reportaż, który przybliża nam
codzienne życie rodzin,
w których wychowują
się dzieci z zaburzeniami
takimi jak ADHD, autyzm
czy zespół Aspergera. Życia
trudnego, bo pełnego łez,
niepokoju o przyszłość i samodzielność swoich dzieci,
strachu o zdrowie i życie
rodzeństwa oraz swoje.
Książka to w dużej mierze, zbiór opowieści matek dzieci z zaburzeniami, ale znajdziemy tutaj
również relację ojczyma chłopca z autyzmem, rozmowy prowadzone
z pracownikami instytucji takich jak poradnia psychologiczno-pedagogiczna, z dyrektorką gimnazjum czy opowieść szesnastoletniego
Kacpra z zespołem Aspergera. Wszystkie te historie są pełne emocji.
Widać tytaniczną walkę matek o szczęście i zrozumienie potrzeb
swoich dzieci. To one wykazują się większą cierpliwością, choć i im
czasem brakuje siły. Mają pretensje do instytucji państwowych, że
zostały z problemem same. I poniekąd tak jest. Nadal za mało pomocy
państwo oferuje dzieciom z zaburzeniami, a najmniej wsparcia otrzymują osoby z ADHD. Tutaj pretensje matek skierowane są również do
szkół i nauczycieli, że nie realizują wszystkich zajęć wyszczególnionych w zaleceniach. Prawda jest taka, że takie zajęcia przewidziane
są w zależności od otrzymanych środków od organu prowadzącego
daną placówkę. I nie na wszystkie niestety starcza pieniędzy. To nie
jest spowodowane niechęcią nauczycieli, a decyzjami podjętymi na
wyższym szczeblu władzy. Temat zdecydowanie nie jest łatwy. Wzruszające były sytuacje, gdy znajomi, a nawet krewni odwracali się od
rodziny, nie akceptując zachowania dziecka z zaburzeniami. Poczucie
osamotnienia w takich rodzinach jest ogromne.
„Ta książka nie jest źródłem wiedzy na temat ADHD i spektrum autyzmu. Nie zajmuję się w niej poszukiwaniem ich przyczyn, nie wskazuję
najlepszych metod wychowawczych i terapii. To opowieść o dzieciach,
ich rodzinach oraz o tym, jak z innością radzą sobie społeczeństwo,
szkoła i instytucje” – Jacek Hołub
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biblioteka poleca
OSTATNIE DNI
KRÓLOWYCH

BANDERA

Jean-Christophe
Buisson
W rożnych państwach
i w różnych epokach kobiece królowanie wyglądało inaczej. O ile wiele
z ukoronowanych pań
cieszyło się przywilejami
królowych, o tyle mało
z nich sprawowało oficjalną
władzę. Książka pokazuje
schematy rządów sprawowanych przez kobiety, od
starożytności po wiek XX,
przez pryzmat ostatnich dni
władczyń. Wśród prezentowanych dwudziestu opowieści znajdują się sceny morderczych
tortur (Brunhilda), samobójstwa (Kleopatra), zabójstwa (Sissi, Draga
Obrenović), matkobójstwa (Agrypina), dekapitacje (Maria Stuart, Maria
Antonia), egzekucje bez procesu (ostatnia caryca). Równolegle do tych
wszystkich tragicznych śmierci, na uwagę zasługują także ostatnie
chwile tych, które nie straciły życia od ciosu nożem czy na gilotynie
i u kresu swoich dni z godnością, w zaciszu prywatnych komnat i publicznie, podejmowały ostatnią walkę, tym razem ze śmiercią. Nawet
jeżeli ostatnie dni królowych mogłyby wydawać się nam banalne, to
one nigdy nie są „normalne”. „W moim końcu jest mój początek”, oto
motto wybrane przez Marię Stuart, na długo przed egzekucją.

BIBLIOTEKARKA
Z AUSCHWITZ
Antonio Iturbe
Oparta na historii czeskiej więźniarki obozu
Auschwitz-Birkenau, Dity
Kraus, opowieść o nastolatce, która ryzykowała
życiem, aby ocalić magię
literatury w piekle Holokaustu. Ma zaledwie czternaście lat i wytatuowany
na ręce numer 73 305. Dita
przyjechała do Auschwitz-Birkenau transportem
z getta w Teresinie. Razem
z matką i ojcem trafiła do
tak zwanego obozu rodzinnego. To jedyne miejsce
w „fabryce śmierci”, w którym dzieci i ich rodzice mogą mieszkać
razem. Jedyne, w którym działa tajna szkoła, z niewidzialnymi tablicami i zeszytami, lekcjami wypowiadanymi szeptem i przerywanymi,
niczym dzwonkiem, brutalnymi rewizjami. Ale książki są prawdziwe.
Osiem rozlatujących się tomów. Każdy na wagę ludzkiego życia. Najmniejsza biblioteka świata. Dita została ich strażniczką, szmugluje je
między barakami, co noc znajduje dla nich nowe kryjówki, kładąc na
szali własne życie.

faszyzm,
ludobójstwo,
kult. Życie i mit
ukraińskiego
nacjonalisty
Grzegorz RossolińskiLiebe
„Bandera. Faszyzm,
ludobójstwo, kult. Życie
i mit ukraińskiego nacjonalisty” to pierwsza
naukowa biografia Stepana Bandery i pierwsze
dogłębne studium jego
kultu. Książka oparta jest
na długoletnich i obszernych badaniach w kilkudziesięciu archiwach całego świata. Napisana jest w sposób krytyczny, ale też ciekawy i wciągający.
Grzegorz Rossoliński-Liebe osadza biografię Bandery w kontekście
faszyzmu europejskiego, Holokaustu i działalności Organizacji
Ukraińskich Nacjonalistów.
Książka rzuca światło na szereg najciemniejszych momentów
współczesnej historii ukraińskiej i ukazuje powiązania między
historią ukraińską, żydowską, polską, rosyjską, niemiecką i radziecką. Jednym z najciekawszych elementów monografii jest analiza
narodzin kultu Bandery w latach 30. XX wieku i przestudiowanie
jego złożonej i pełnej niespodziewanych przemian ewolucji, aż
do końca pierwszego dziesięciolecia tego wieku.
Grzegorz Rossoliński-Liebe to polsko-niemiecki historyk, zajmujący się głównie publikacjami związanymi z Holokaustem,
nazizmem, ZSRR, czy także badaniami nad postacią Stepana
Bandery. Autor w swoim, doprawdy olbrzymim woluminie stara
się przedstawić nam postać człowieka, który na Ukrainie uznawany jest niemal za świętego, a wszelkie głosy krytykujące jego
działalność są z miejsca zagłuszane, autor takich publikacji,
może liczyć na szczególnie nieprzyjemne konsekwencje. A sam
Bandera, mimo tego że w okresie kiedy ludność wołyńska była
mordowana, przebywał akurat w więzieniu, jest jednak w jakimś
stopniu odpowiedzialny za tą zbrodnie, bowiem organizacja
powołana przez niego i powołująca się na niego dokonała rzezi.
Nie tylko na ludności polskiej, ale i na ukraińskich sąsiadach,
którzy ośmielili się bronić swoich przyjaciół, czy nierzadko rodzin.
Bohater Ukrainy, który praktycznie wszędzie indziej budzi spore
kontrowersje swoimi działaniami. Mamy okazję zapoznać się
z działalnością Bandery praktycznie od czasu jego narodzin, do
jego śmierci, kiedy to został zamordowany w nietypowy sposób.
Doskonałe dzieło, które czyta się jak najlepszą powieść. Autor
doskonale wie o czym mówi, a jego argumenty przemawiają do
czytelnika. Święty, czy zbrodniarz, oto jest pytanie. Rossoliński
nie zostawia gotowej odpowiedzi. Mając przed sobą to dzieło
każdy praktycznie może wyrobić sobie własne zdanie na temat tej
postaci. Bo Bandera to nie tylko Wołyń. Polecam do przeczytania.
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POLICHNIE
WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
PT. „ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II
W OCZACH DZIECI”

Początkowo do dyspozycji całej społeczności szkolnej pozostawały: rekomendowana przez MEN Zintegrowana Platforma
Edukacyjna e-podręczniki.pl, materiały przygotowane przez CKE
i OKE, a także inne wskazane przez nauczyciela. Od maja mogliśmy
korzystać z platformy Office 365 z aplikacją TEAMS.

19 maja 2020 r. został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Święty
Jan Paweł II w oczach dzieci”. Nasi najmłodsi uczniowie zmierzyli się
z niełatwym wyzwaniem wyrażenia w formie artystycznej swoich
wyobrażeń na temat św. Jana Pawła II.

Prace naszych uczniów były wykonane różnymi technikami.
Okazały się niezwykle interesujące i pomysłowe, dlatego też jury
konkursowe postanowiło nagrodzić wszystkie nadesłane prace
oraz te, które zostały przyniesione do szkoły.
Dziękujemy wszystkim dzieciom, które wzięły udział w konkursie i w
ten sposób uczciły pamięć naszego wybitnego Polaka. Mamy nadzieję,
że nasz patron – św. Jan Paweł II jest dumny z pokolenia małych Polaków,
o których mówił:„…dzieci są wiosną rodziny i społeczeństwa, nadzieją,
która ciągle kwitnie, przyszłością, która bez przerwy się otwiera”.
Ograniczenia związane z pandemią bardzo utrudniły nam organizację finalnej wystawy, powiązanej z zakończeniem konkursu. Wiele
z tych utrudnień jest niezależnych od nas, czynimy wielkie starania,
by nasi młodzi artyści czuli satysfakcję z uczestnictwa w konkursie.
Serdecznie wszystkim gratulujemy!

ZDALNE NAUCZANIE W PSP POLICHNA
W związku z okresem zawieszenia funkcjonowania szkół i placówek
oświatowych do odwołania, w naszej szkole realizowaliśmy nauczanie
zdalne. Uczniowie oraz rodzice zostali poinformowani przez wychowawców o zasadach realizowania zadań szkoły w tym trudnym czasie
drogą mailową, w indywidualnych przypadkach przy użyciu telefonu.

Nauczyciele pracowali wg tygodniowego zakresu treści nauczania. Przygotowane treści uwzględniały realizację podstawy
programowej. Lekcje zdalne odbywały się zgodnie z planem zajęć,
który został przygotowany po uwzględnieniu: możliwości psychofizycznych uczniów, zróżnicowania zajęć w każdym dniu, łączenia
nauczania z użyciem komputera i bez niego, oraz równomiernego
obciążenia uczniów.
Nauczyciele przygotowali różne formy pracy - filmy, zdjęcia,
animacje oraz przeróżne ćwiczenia. Nie zabrakło także tego, co
uczniowie lubią najbardziej - ćwiczeń i ciekawych quizów. Odbywały
się także lekcje online na MS Teams, w których uczniowie mogli na
żywo spotkać się z nauczycielami i wziąć udział w lekcji.
Nauczyciele wspierali uczniów i rodziców na każdym etapie
działania. Kontakt odbywał się za pomocą poczty elektronicznej
albo w Teamsie.
Na czas realizowania zajęć w formie nauczania zdalnego dokonano zmian w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, tak aby
w czytelny sposób i przy uwzględnieniu możliwości psychofizycznych uczniów dokonywać monitorowania postępów edukacyjnych uczniów.
Uczniowie klas ósmych naszej szkoły przystąpili do egzaminu
kończącego szkołę podstawową w dniach 21-23 czerwca 2020 r.
przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
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ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
2019/2020
Za nami kolejny rok szkolny. Bez wątpienia był inny niż zwykle.
Ze względu na pandemię wirusa COVID-19 od marca pracowaliśmy
zdalnie, wykorzystując różne komunikatory. Ta nowa szkolna rzeczywistość nie przeszkodziła w zdobywaniu wiedzy i umiejętności.
Wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Jana
Pawła II w Polichnie otrzymali promocję do klasy programowo wyższej, a ósmoklasiści od 26 czerwca 2020 roku są jej absolwentami.

Nasza szkoła jest dobrze przygotowana do nowej rzeczywistości związanej z pandemią. Z optymizmem i nadzieją wracamy do
szkoły. Wszystkim uczniom, szczególnie tym, którzy w tym roku
rozpoczynają przygodę z nauką, życzymy, aby spełniły się Wasze
marzenia o szkole, by zdobywanie wiedzy stało się piękną przygodą,
a rozpoczynający się rok szkolny był pełen sukcesów.

BALLADYNA JULIUSZA SŁOWACKIEGO
LEKTURĄ DZIEWIĄTEJ ODSŁONY
NARODOWEGO CZYTANIA
Balladyna Juliusza Słowackiego to wybitne dzieło polskiego
romantyzmu. Dramat został ukończony w grudniu 1834 roku,
a wydany pięć lat później w Paryżu. Powstał na emigracji w czasie
dyskusji na temat przyczyn niedawnej klęski powstania i debat nad
wspólną historią i przyszłym losem narodu. Poeta połączył w tym
utworze realizm i fantastykę, koncentrując się na analizie postaw
i czynów bohaterów.

O zaangażowaniu i wysiłku uczniów najlepiej świadczą przyznane stypendia za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie,
a także szczególne osiągnięcia sportowe.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2020/2021
1 września 2020 r. rozpoczął się nowy rok szkolny. Rok, w którym
będziemy się mierzyć nie tylko z nauką, ale i z przestrzeganiem
nowego reżimu sanitarnego.
W związku z istniejącą pandemiczną sytuacją i z uwagi na dalszą
potrzebę stosowania się do zaleceń służb sanitarnych rozpoczęcie
roku szkolnego 2020/2021 wyglądało inaczej niż w latach ubiegłych.
O godzinie 900 uczniowie – wraz ze sztandarem szkoły, rodzice
oraz pracownicy szkoły wzięli udział w mszy świętej, której przewodniczył ksiądz Henryk Jargiło.
Po mszy wszyscy udali się do szkoły. W tym roku, ze względu na
bezpieczeństwo, nie było uroczystej akademii z całą społecznością
szkolną, a jedynie spotkania wychowawców z uczniami w klasach.
Ze względu na bezpieczeństwo tylko dzieci z klas najmłodszych
i przedszkolaki mogły wejść do szkoły z jednym z rodziców – przy
zachowaniu reżimu sanitarnego. Wszyscy uczniowie zostali poinformowani o nowych zasadach obowiązujących w szkole w tym
jakże trudnym czasie.

Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach
– Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży
wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę, a powstałe na przestrzeni
lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów
i aktorów scen polskich, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Społeczność naszej szkoły jak co roku włączyła się w akcję Narodowego Czytania. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną fragmenty „Balladyny” czytane były w poszczególnych klasach wspólnie
z nauczycielami i wychowawcami w dniu 7 września, natomiast
4 września nasi uczniowie uczestniczyli w wydarzeniu on–line,
podczas którego „Balladynę” czytali lubelscy parlamentarzyści,
samorządowcy, przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Lublinie,
uczniowie, nauczyciele, duchowni i aktorzy.
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zespół szkół W SZASTARCE
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
Dnia 25 czerwca dzieci z Punktu Przedszkolnego, zaś 26 czerwca uczniowie szkoły podstawowej zakończyli, choć w nietypowy
sposób (wg harmonogramu, zachowując wymagane środki bezpieczeństwa – zgodnie z wytycznymi MEN) rok szkolny 2019/2020,
którego ostatnie miesiące nauki odbywały się w formie zdalnej. Za
sumienną i przynoszącą efekty pracę uczniowie otrzymali stypendia,
nagrody, dyplomy i świadectwa z wyróżnieniem.

ZABAWY INTEGRACYJNE NA ŚWIEŻYM
POWIETRZU
Przedszkolaki uwielbiają zabawę na szkolnym placu zabaw. Dlatego też dzieci z naszego przedszkola korzystają z pięknej pogody
i możliwości zabawy. Przed wyjściem przedszkolaki poznały zasady
bezpiecznego korzystania z urządzeń znajdujących się na placu.
Szaleństwa na świeżym powietrzu przy piaskownicy, huśtawkach
są nie tylko świetną zabawą, ale także integracją z grupą i prawdziwą nauką. Plac zabaw jest dla dzieci miejscem codziennej zabawy
podejmowanej indywidualnie lub wspólnie z rówieśnikami. Jest dla
nich także źródłem radości, relaksu, odpoczynku oraz możliwością
nabywania wielu sprawności ruchowych.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 również różniło się od
dotychczasowych tego typu uroczystości. Zaplanowane zostało na
boisku szkolnym, jednak z powodu złej pogody miały miejsca tylko
spotkania z wychowawcami klas. Zgodnie z wytycznymi MEN do szkoły
mógł wejść tylko jeden rodzic/opiekun dziecka z klas młodszych.
Osoby wchodzące do budynku musiały założyć maseczkę, rękawiczki
lub odkazić dłonie, zachowując wymagany dystans społeczny.

CO NOWEGO W NASZEJ SZKOLE?
W związku sytuacją w naszym kraju zachęcamy do zapoznania
się z zamieszczonymi na stronie naszej szkoły (www.zsszastarka.
szkolnastrona.pl) regulaminami pracy i procedurami bezpieczeństwa
mającymi na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród
uczniów, rodziców i pracowników ZS w Szastarce.
W czasie nauki zdalnej, jeszcze w roku szkolnym 2019/2020,
wprowadziliśmy dziennik elektroniczny UONET+ firmy VULCAN,
który zastąpił dotychczasowy tzw. papierowy. Zachęcamy uczniów
i rodziców do korzystania z możliwości dziennika. To m.in. wgląd do
ocen, uwag i frekwencji, usprawiedliwianie nieobecności, sprawdzenie planu lekcji czy terminu sprawdzianu itp.

14

NOWINY SZASTARSKIE

APEL POLEGŁYCH W POLICHNIE
Delegacja uczniów i nauczycieli z naszej szkoły uczestniczyła
w Apelu Poległych w Polichnie. W tym roku obchodziliśmy 81. rocznicę
agresji Niemiec Hitlerowskich na Polskę. Z tej okazji odbyła się Msza św.
w kościele w Polichnie. Następnie wszyscy uczestnicy w uroczystym
pochodzie udali się na pobliski cmentarz, aby na grobie żołnierzy,
którzy na naszym terenie zginęli podczas II wojny światowej, złożyć
wiązanki kwiatów i oddać hołd poległym za Ojczyznę.

PROJEKT SU
Samorząd Uczniowski ZS w Szastarce przystąpił do projektu
„Bądź aktywny – wspieraj swoją małą ojczyznę” w ramach FIO
przy współpracy z fundacją ARTOS. Tegoroczna inicjatywa będzie
polegać na podjęciu działań zmierzających do pomocy zwierzętom
znajdującym się w schronisku. Uczniowie przygotują wystawę
poświęconą czworonożnym przyjaciołom oraz udokumentują całą
akcję. Końcowym efektem pracy będzie zbiórka karmy dla zwierząt w schronisku. Uczniowie najaktywniejsi zostaną nagrodzeni.
Zapraszamy uczniów naszej szkoły i rodziców do przyłączenia się
do tej inicjatywy.

nowych umiejętności. Dlatego już w tym wieku należy dziecku ukazać
potęgę i piękno otaczającego świata, wzbudzić pozytywne uczucia,
takie jak odpowiedzialność wobec siebie i przyrody.
Dzieci wyposażone w rękawice ochronne i plastikowe worki
na odpady przemierzały teren wokół szkoły. Udział w sprzątaniu
poprzedzony został zajęciami dydaktycznymi, które zainspirowały
dzieci do działania mającego na celu dbanie o nasze najbliższe
środowisko. Dzieci dowiedziały się, jak należy dbać o przyrodę,
chronić ją, by korzystać z jej uroków. Przedszkolaki i uczniowie
naszej szkoły z wielkim zaangażowaniem porządkowały otoczenie
szkoły. Akcja odbyła się sprawnie, z wielką energią.

KOLOROWA STOŁÓWKA
A tak w tym roku wygląda nasza stołówka:

AKCJA „SPRZĄTANIE ŚWIATA 2020 R.”
W tym roku nasza szkoła również wzięła udział w akcji „Sprzątanie
świata” - pod hasłem „Rezygnuję, Redukuję, Segreguję”. Kształtowanie
właściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem
świadomość człowieka formuje się przez całe życie. Wiek przedszkolny
i szkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i wrażliwości
emocjonalnej. Dzieci posiadają wtedy dużą zdolność przyswajania
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SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
• Bartosz Szabat - za zad. 2. („Dziękuję Ci, Prymasie” – list otwarty lub
wiersz);
• Karolina Ziętek – za zad. 4 (prezentacja
multimedialna pod hasłem „Człowiek
niezwykłej miary”).
Spotkanie podsumowujące projekt odbędzie się w trybie online 28 października
2020 r.
Na fotografii Bartosz Szabat, obecnie uczeń kl. V

W poprzednim roku szkolnym wzięliśmy udział w projekcie organizowanym
przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego – „Prymas
Wyszyński – Człowiek Niezwykłej Miary”.
Projekt był realizowany w ramach Programu
Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017
- 2022 i został objęty patronatem Ministra
Edukacji Narodowej.
Każda szkoła miała za zadanie zrealizować
5 z 10 zaproponowanych zadań. W związku z pandemią i odroczeniem beatyfikacji
naszego Patrona zmieniły się forma i harmonogram konkursu, w tym sposób przekazania wykonanych prac (online) i termin
ogłoszenia wyników (dopiero 21.09.2020 r.).
Komisja oceniła ponad 300 prac spełniających kryteria. Nasi uczniowie otrzymali
dwa wyróżnienia:

A oto wiersz autorstwa Bartosza Szabata,
wówczas ucznia kl. 4:
„Dziękuję Ci, Prymasie”
Choć jestem jeszcze dzieckiem
I mam niewiele lat,
To wiem, kim był nasz patron,
Co bardzo zmienił świat.
Był kiedyś zwykłym chłopcem
Zupełnie tak jak ja
I kochał całą Polskę,
Najbardziej jak się da.
Lecz stała się rzecz straszna,
Miał wtedy dziewięć lat,
Odeszła jego mama,
Ta, którą kochał tak.
Choć smutek go przeszywał,
Matki mu było brak,
Zawierzył się Maryi
Na święty ruszył szlak.
Gdy został już kapłanem,
Czcił Boga, o kraj swój dbał,

On bronił chrześcijaństwa
I w wierze zawsze trwał.
Ukochał Jasną Górę
Podążał Marii śladem.
Klękał nocą i dniem
Przed Jej świętym obrazem.
Nasz Prymas Tysiąclecia
Niełatwe miał zadanie.
Pomimo prześladowań
W Bogu miał zaufanie.
To właśnie z Bożą pomocą
Bronił narodu godności.
To on nauczył Polaków
Żyć w zgodzie i jedności.
On mówił, by przebaczać
I dobrym być człowiekiem,
By myśleć dobrze o wszystkich,
Bo miłość na wszystko jest lekiem.
Dziękuję Ci, Kardynale,
Że Polsce byłeś oddany.
To za Twą miłość do ludzi
Wszyscy Cię bardzo kochamy.
Bo chociaż jesteś już w niebie,
U Boga masz swoje mieszkanie.
W pamięci i sercach ludzkich
Na zawsze już pozostaniesz.
Opracowanie: Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół w Szastarce

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJCIECHOWIE
PODZIĘKOWANIE DLA RODZICÓW

DZIEŃ MATKI W NASZEJ SZKOLE
Jest już tradycją w naszej szkole, że dzieci z przedszkola i uczniowie szkoły podstawowej przygotowują spotkanie ze swoimi Mamusiami. Dzieci zaprosiły swoje Mamy 26 maja do szkoły aby złożyć im
serdeczne życzenia, zaśpiewać piosenkę i podarować piękne laurki.
Dzieci z klasy I i II zrobiły laurki, w których napisały za co kochają
swoją mamę: że jest przyjacielem, lekarzem, kucharką i sprzątaczką,
że dała im życie. Na twarzach Mam dało się zauważyć wzruszenie,
radość a czasem łezkę w oku. Na koniec dzieci zaśpiewały swoim
Mamom 100 lat.

Jest na świecie tyle rzeczy, za które nie można zapłacić żadnymi
pieniędzmi, tylko radością, pamięcią i słowem : DZIĘKUJ
Te słowa pełne wdzięczności kierujemy do Rodziców uczniów
uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Faustyny
Kowalskiej w Wojciechowie za wielki dar serca i pomoc w przeprowadzeniu remontu szkoły, za bezinteresowne zaangażowanie
i wykonanie wszystkich prac. Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej
woli możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Głęboko
wierzymy, że okazywana nam siła serca będzie nas wspierać w dalszej pracy podejmowanej dla dobra dziecka.
Dzięki ofiarności ludzi, czyniących dla naszej szkoły nieskończenie wiele dobrego, skromnych, pomagających nam bez wielkich
słów i rozgłosu, pięknieje nie tylko otoczenie, ale także nasze życie.
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KONKURS
PLASTYCZNY
ORGANIZOWANY
PRZEZ KRUS

AKCJA NARODOWE CZYTANIE
W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FAUSTYNY
KOWALSKIEJ W WOJCIECHOWIE

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadziła
w tym roku dziesiątą, jubileuszową edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci
Bezpiecznie na wsi, którego celem
jest promowanie pozytywnych
zachowań związanych z pracą
i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.
Konkurs przebiegał pod patronatem honorowym Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana
Krzysztofa Ardanowskiego. Współorganizatorami przedsięwzięcia
byli: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja
Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Tegoroczne hasło konkursowe:
„Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” miało zwrócić szczególną
uwagę najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na sposoby zapobiegania wypadkom
i chorobom zawodowym rolników
związanym z obecnością zwierząt
w gospodarstwie rolnym, zachęcić
dzieci do zapoznania się z zasadami bezpiecznego zachowania
w jego obrębie, a także przypomnieć „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych
z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.
Do konkursu z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Faustyny
Kowalskiej w Wojciechowie zgłosiło się 7 uczestników. Wszyscy
uczestnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz
drobnymi upominkami ufundowanymi przez KRUS. Jeden z uczestników – uczeń klasy VII Daniel Zięba otrzymał specjalne wyróżnienie
za kreatywność oraz sposób wykonania swojej pracy.

Wraz z początkiem roku szkolnego 2020/2021 uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Faustyny Kowalskiej w Wojciechowie intensywnie rozpoczęli działania związane z promocją
czytelnictwa. Akcja Narodowe Czytanie jest doskonałą okazją,
aby docenić wartość czytania. W tym roku 5 września odbyła się
9. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której
Polacy czytali dramat Balladyna Juliusza Słowackiego.
Wychodząc naprzeciw inicjatywie Pary Prezydenckiej, uczniowie
i nauczyciele naszej szkoły wzięli aktywny udział w tym wydarzeniu, które miało miejsce w poniedziałek 8 września. Na początku
nauczycielka języka polskiego – pani Mariola Wójcik dokonała
krótkiego wprowadzenia w klimat epoki romantyzmu, zapoznała
uczniów z biografią Juliusza Słowackiego oraz omówiła najważniejsze zagadnienia poruszone w lekturze. Następnie uczniowie
wysłuchali tekstu listu Prezydenta Andrzeja Dudy skierowanego
do uczestników akcji oraz obejrzeli dwa krótkie filmy, w których
Para Prezydencka zachęcała do wzięcia udziału w akcji oraz czytała fragmenty Balladyny. Na koniec uczniowie czytali wybrane
fragmenty utworu.

DELEGACJA UCZNIÓW, RODZICÓW
I NAUCZYCIELI PUBLICZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FAUSTYNY
KOWALSKIEJ W APELU POLEGŁYCH
W POLICHNIE

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU
SZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FAUSTYNY
KOWALSKIEJ W WOJCIECHOWIE
Dnia 1 września nieco odmiennie rozpoczęliśmy rok szkolny
2020/2021. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną odbyły
się: ogólne spotkanie w bardzo ograniczonym gronie - z udziałem
pani Dyrektor Marioli Tylus - oraz tradycyjne spotkania uczniów
z wychowawcami w klasach. Należy dodać, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego poprzedziła msza św. w miejscowej kaplicy.
Przed nami nietypowy rok ze względu na reżim sanitarny.
Wszystkim życzymy sukcesów szkolnych, ale przede wszystkim
dużo zdrowia!

Dnia 20 września 2020 r. odbył się w Polichnie Apel Poległych
z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Naszą szkołę
reprezentowała Mariola Tylus – Dyrektor szkoły, Grażyna Grela
– nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, Beata Łukasik – wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Ekorozwoju Wsi Wojciechów oraz
uczniowie – Agnieszka Jarzynka, Kacper Łukasik i Bartłomiej Tes.
Zawsze pamiętaj o poległych żołnierzach.
Zawsze pamiętaj ojców i synów na wojnie.
Zawsze pamiętaj o pogrzebanych w historii.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W HUCIE JÓZEFÓW
ROZWIJAMY ZAINTERESOWANIA
UCZNIÓW
W roku szkolnym 2019/2020 uczniowie mieli możliwość rozwijać swoje umiejętności i kompetencje poprzez udział w zajęciach
dodatkowych realizowanych w ramach innowacji pedagogicznych:
„Programowanie w środowisku scratch” zajęcia rozwijające
zainteresowania informatyczne uczniów klas I-III;
„Matematyka jest wszędzie” zajęcia rozwijające zainteresowania
matematyczne uczniów klas IV-VI;
Pięknie i poprawnie w języku ojczystym – podniesienie kompetencji ortograficznych uczniów klas IV-VIII;
Co jest miarą wartości człowieka – kształtowanie systemu wartości wśród uczniów klas I-VIII.

SUKCESY UCZNIÓW 				
- PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO
2019/2020
Uczennice kl. VIII wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie „Mały
ekonomista przyszły finansista” zorganizowanym przez Zespół Szkół
Technicznych w Janowie Lubelskim. Kinga Nowak zajęła III miejsce.
Na zaproszenie ZSCKR w Potoczku 2-osobowy zespół z kl. VIII
zmierzył się z zadaniami Konkursu wiedzy o zdrowym odżywianiu.
W rozgrywkach drużynowych nasz zespół zdobył II miejsce, natomiast w rozgrywkach indywidualnych Kinga Nowak zajęła III miejsce.
Mimo że od marca uczyliśmy się zdalnie, to w maju odbyły się
online dwa etapy Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”, w których wzięło udział 9 uczniów z naszej szkoły, osiągając
wysokie wyniki. Uczennica kl. VIII Wiktoria Wołoszyn zdobyła tytuł
Mistrza powiatu kraśnickiego, natomiast Hubert Najs – uczeń kl.
VII i Kinga Nowak – uczennica kl. VIII zdobyli tytuł Wicemistrza.

Uczniowie mieli także możliwość zaprezentować swoje umiejętności artystyczne, przygotowując prace do:
• konkursu plastycznego „Jak mogę pomóc pszczołom”, którego
organizatorem był Urząd Marszałkowski w Lublinie,
• X Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz
i szanujesz”, organizowanego przez KRUS, w którym uczennica
kl. III – Julia Brzuszkiewicz zdobyła wyróżnienie;
• XVI edycji konkursu plastycznego pod hasłem „Zdrowy, wolny od
dymu tytoniowego styl życia”, zorganizowanym przez PSSE w Kraśniku.
Wszystkim uczestnikom konkursów dziękujemy za ogromne
zaangażowanie, zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

W DUCHU WIARY
Nikogo nie trzeba przekonywać, że rok 2020 to czas niezwykle
wyjątkowy. Jest tak z wielu względów: 100-lecie urodzin Jana Pawła
II, przygotowania do beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
30-lecie poświęcenia budynku szkoły w Hucie Józefów przez bpa
Jana Śrutwę czy wizyta duszpasterska bpa Edwarda Frankowskiego
w naszej szkole, która miała miejsce 25.02.2020 r.
Dla społeczności szkolnej i parafii w Hucie Józefów to również
wyjątkowy czas za sprawą dwóch absolwentów naszej szkoły.
Michał Owczarz ukończył Wyższe Seminarium Duchowne Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie i 23.05.2020 r.
przyjął święcenia kapłańskie z rąk abpa Henryka Hosera w kościele
pw. Chrystusa Króla w Warszawie.
Z kolei Jan Golec, który kształci się w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu w czerwcu br. przyjął święcenia diakonatu
w Katedrze Sandomierskiej z rąk bpa Edwarda Frankowskiego.
Księdzu Michałowi i diakonowi Janowi życzymy wielu Łask Bożych.
Niech Chrystus, który wybrał ich na swoich kapłanów, błogosławi
im na Niwie Kapłańskiej.
Opracowanie: Grono Pedagogiczne

publiczna szkoła podstawowa W BLINOWIE
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W PSP
W BLINOWIE
Nowy rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się
1 września uroczystą Mszą św. o godz. 8.00,
którą odprawił w tutejszym kościele proboszcz
ks. Piotr Wąsek. Po zakończeniu Mszy głos
zabrała powołana na stanowisko Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Blinowie Pani Ilona
Stolarz. Serdecznie powitała zgromadzonych
rodziców, uczniów, nauczycieli i przedstawiła harmonogram inauguracji nowego roku
szkolnego. Później głos zabrał dotychczasowy
Dyrektor szkoły Pan Andrzej Białek. Wspominał
początki swojej pracy w szkole. Podziękował
gronu pedagogicznemu i rodzicom za współpracę. Następnie nauczyciele i pracownicy
obsługi złożyli Dyrektorowi serdeczne podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz szkoły.
Na zakończenie wręczono kwiaty Pani Ilonie
Stolarz i Panu Andrzejowi Białkowi. Ostatnim
punktem uroczystości było spotkanie uczniów
z wychowawcami.
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NARODOWE CZYTANIE 2020

Konkurs podzielony był na dwie kategorie wiekowe. Uczniowie
klas IV-VI przygotowali prace plastyczne pt. „Portret Juliusza Słowackiego”, natomiast zadaniem uczniów klas VII-VIII było wykonanie
ilustracji do dramatu Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”.
Jury konkursowe wyłoniło zwycięzców. W kategorii klas IV-VI
pierwsze miejsce zajęła Emilia Mróz z klasy VI, natomiast wyróżnienie
otrzymał Dawid Kudrelek z klasy V.
W kategorii klas VII-VIII pierwsze miejsce zdobyła Dominika Zięba,
zaś wyróżnienie otrzymała Magdalena Groszek - uczennice klasy VII.
Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat wybitnego
dzieła polskiego romantyzmu i jego twórcy, a także rozwijanie
wyobraźni plastycznej.

Narodowe Czytanie to ciesząca się ogromną popularnością
inicjatywa literacka, ale i społeczna, która od lat gromadzi rzesze
Polaków w kraju i zagranicą na wspólnym czytaniu, słuchaniu,
wreszcie przeżywaniu piękna polskiej mowy.
Zapoczątkowana w roku 2012 przez Prezydenta Rzeczpospolitej
Polskiej akcja na stałe wpisała się w kalendarz ważnych wydarzeń
literackich. Tym razem lekturą była „Balladyna” Juliusza Słowackiego,
o której Prezydent Andrzej Duda, inaugurując tegoroczną akcję,
powiedział, że jest „elementem naszej tożsamości, polskiej kultury
i polskiej duszy”.

APEL POLEGŁYCH W POLICHNIE

Dnia 10 września nasza szkoła wzięła udział w 9. edycji ogólnopolskiej akcji czytelniczej Narodowe Czytanie 2020. Na początku
głos zabrała Pani Dyrektor Ilona Stolarz, która serdecznie powitała
wszystkich uczniów, rodziców, nauczycieli oraz gości. Niezmiernie
miło było nam gościć podczas uroczystości Wójta Gminy Szastarka
Pana Artura Jaskowskiego, Sekretarz Gminy Panią Jadwigę Wielgus,
Dyrektor GZOPO Panią Monikę Łukasik, ks. Piotra Wąska, a także
przedstawicieli rodziców: Panią Katarzynę Krawczyk i Panią Dorotę Wereską.
Następnie fragmenty „Balladyny” z podziałem na role czytali
przedstawiciele Urzędu Gminy w Szastarce, rodzice, uczniowie,
nauczyciele i pracownicy obsługi. Skrócony spektakl podobał się
i dorosłym, i dzieciom, o czym świadczyły gromkie brawa.
Narodowe Czytanie z pewnością zwiększa zainteresowanie ojczystą literaturą. Próbuje pokazać, że dzieła wyciągane ze skarbca
naszej kultury mogą wywoływać emocje i rozbudzać żywe dyskusje. Nie czekajmy zatem rok na kolejną edycję prezydenckiej akcji,
zaglądajmy do bibliotek jak najczęściej, szukajmy tego, co karmi
nasz intelekt, poszerza horyzonty i rozpala wyobraźnię!

KONKURS PLASTYCZNY
W dniu 15 września został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny zorganizowany w ramach akcji Narodowego Czytania
„Balladyny” 2020.

W niedzielę 20 września delegacja z naszej szkoły wzięła udział
w podniosłej uroczystości religijno-patriotycznej, upamiętniającej
81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Po mszy św. w kościele
parafialnym w Polichnie nasi uczniowie, nauczyciele i dyrektor
szkoły, pani Ilona Stolarz, udali się – wraz z innymi uczestnikami
przemarszu - na pobliski cmentarz. Po odczytaniu Apelu Poległych
złożyli wieniec przed pomnikiem żołnierzy poległych we wrześniu
1939 roku.
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parafialna orkiestra dęta w szastarce
Festyn Parafialny z okazji 10-lecia powstania Parafialnej Orkiestry
Dętej w Szastarce

W niedzielę 13 września 2020 r. w naszej parafii zorganizowany
został festyn z okazji jubileuszu 10-lecia powstania Parafialnej Orkiestry Dętej w Szastarce. Był on częścią projektu realizowanego
przez Stowarzyszenie Parafialna Orkiestra Dęta Szastarka w ramach
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej pod nazwą „Poprawa oferty
turystycznej poprzez organizację Festynu parafialnego w Szastarce”.
Członkowie orkiestry swój jubileusz świętowali wspólnie z zaproszonymi gośćmi oraz lokalną społecznością.
Uroczystość obchodów 10-lecia powstania orkiestry rozpoczęła się mszą świętą dziękczynną w kościele parafialnym p.w. Św.
Maksymiliana Marii Kolbe celebrowaną przez proboszcza ks. kan.
Andrzeja Arbaczewskiego oraz ks. Marcina Jankiewicza z Ogniska
Światła i Miłosierdzia z Kaliszan. Słowo Boże wygłosił ks. Adam Galek,
który podziękował wszystkim za wkład serca włożony w powstanie i funkcjonowanie orkiestry a szczególnie tym, którzy muzyką
i swoimi talentami chwalą Boga i ubogacają swoją duchowość.
Po mszy świętej historię powstania orkiestry przybliżył jej założyciel - ks. proboszcz Andrzej Arbaczewski wykorzystując piękną
prezentację multimedialną.
Ksiądz proboszcz wspomniał, że powstanie orkiestry zbiegło się
ze srebrnym jubileuszem powstania naszej parafii. Na te uroczystości przybył do naszej wspólnoty ks. arcybiskup Józef Życiński,
który zachęcał do kontynuowania pracy z dziećmi i młodzieżą.
Determinacja, zapał młodzieży i pomoc ludzi dobrej woli oraz władz
samorządowych doprowadziła do reaktywowania orkiestry dętej,
która zakończyła swoją działalność pod koniec lat sześćdziesiątych
ubiegłego stulecia. Z biegiem lat orkiestra zmieniała swoje oblicze.
Zakupiono mundury, przybywało nowych instrumentów, zmieniał
się również skład zespołu. Obecnie stanowią go głównie ludzie
młodzi: uczniowie, studenci, absolwenci szkoły muzycznej. Opiekun
orkiestry ks. Andrzej Arbaczewski troszczy się o rozwój duchowy
swoich podopiecznych organizując dla nich okolicznościowe msze

święte, konferencje duchowe, rekolekcje, dni skupienia, wypoczynek letni i zimowy, zachęcając młodzież do przygody z muzyką, jak
również pozyskując fundusze na jej dalszy rozwój.
W okresie 10 lat swojej działalności orkiestra zdobyła wiele
wyróżnień, dyplomów uznania, a także pozytywne oceny władz
samorządowych oraz lokalnego społeczeństwa. Tych imponujących
i licznych sukcesów nie udałoby się osiągnąć, gdyby nie sumienna
praca i kompetencje kapelmistrza Pana Wojciecha Duraka, absolwenta Akademii Muzycznej w Katowicach. Muzycy uświetniają
swoim udziałem uroczystości patriotyczno-religijne, festyny, dożynki i przeglądy. Repertuar orkiestry obejmuje szerokie spektrum
muzyczne – od muzyki patriotycznej i religijnej, poprzez utwory
musicalowe, po polskie i światowe standardy muzyki rozrywkowej.
Po zakończeniu liturgii wszyscy udali się na przykościelny parking,
gdzie odbywała się dalsza część festynu.
Jak na jubileusz przystało, przyszedł czas na życzenia i prezenty
składane na ręce księdza proboszcza Andrzeja Arbaczewskiego,
założyciela i opiekuna orkiestry. List gratulacyjny oraz pamiątkową
statuetkę w imieniu Starosty Kraśnickiego przekazał członek Zarządu Powiatu Pan Roman Bijak. Pan Andrzej Rolla, Starosta Kraśnicki
podziękował zarówno członkom orkiestry, jak i osobom czuwającym nad jej pracą, za tworzenie muzyki, która jest uniwersalnym
językiem tworzącym porozumienie ponad podziałami i różnicami.
To dzięki ciężkiej pracy i talentom muzyków i kapelmistrza oraz
zaangażowaniu osób, dla których działania na rzecz orkiestry to
prawdziwa pasja, możliwe jest realizowanie różnorakich przedsięwzięć artystycznych i prezentowanie tak wysokiego poziomu
artystycznego na wielu scenach i estradach.
W imieniu władz samorządowych oraz społeczności gminy
Szastarka podziękowania i gratulacje złożył również Wójt Gminy
Szastarka Artur Jaskowski. Przekazał wyrazy uznania, że już od
dekady młodzież ma możliwość rozwijania swoich muzycznych
talentów i zainteresowań i kształtowania wrażliwości w środowisku
lokalnym. Podziękowania popłynęły na ręce wszystkich byłych i obecnych członków orkiestry oraz jej działaczy. Dzięki reaktywowaniu
orkiestry mamy tę przyjemność, że jej muzyka jest stale obecna
w żuciu kulturalnym gminy Szastarka. Pan wójt wyraził również
nadzieję na kontynuację wielu owocnych spotkań z publicznością
i osiąganie kolejnych sukcesów artystycznych.
Na ręce kapelmistrza i proboszcza trafiły kwiaty i wiele ciepłych
słów uznania od członków orkiestry.
Dopełnieniem uroczystości był koncert jubileuszowy orkiestry
opatrzony komentarzami kapelmistrza, pana Wojciecha Duraka,
dotyczącymi prezentowanych utworów. Publiczność miała niepowtarzalną okazję podziwiać talent i wspaniałe wykonanie utworów
z repertuaru orkiestry, wciąż doskonalonego przez ostatnie lata.
Wzbogaceniem festynu były występy lokalnych solistów i zespołów.
Na scenie zaprezentował się nasz parafialny chór i schola, zespoły
„Czerwona róża” i „ Endeffis” oraz soliści: pan Mirosław Kolasa i nasz
organista pan Albert Bryczek.
Oprócz uczty dla ducha miała miejsce również uczta dla ciała:
przez cały czas trwania festynu serwowano bardzo smaczne przekąski, dania ciepłe i napoje, a na zakończenie uczestników festynu
poczęstowano pysznym okolicznościowym tortem.
Mamy nadzieję i głęboko pokładamy ufność w Bożej Opatrzności,
że nasza Parafialna Orkiestra Dęta ma szansę dalej rozwijać się przy
wsparciu władz Gminy Szastarka i wszystkich ludzi dobrej woli aby
w przyszłości świętować kolejne piękne jubileusze.
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BLINOWIE PIERWSZYM
FINAŁ KONKURSU „KOBIETA
GOSPODARNA WYJĄTKOWA”

A na koniec wiersz o blinowskich fajercarzach.

W piątek 2 października reprezentantki Koła Gospodyń Wiejskich
w Blinowie Pierwszym (Monika Mróz, Dorota Sowa, Renata Wiechnik)
wzięły udział w finale konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”,
który odbył się w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Podobnie
jak w półfinale, kiedy zajęłyśmy III miejsce, przygotowałyśmy (a tak
naprawdę R. Wiechnik) zupę „japconkę” i fajercarze. Niestety tym
razem nam się nie udało, ale III miejsce to dla tak krótko istniejącego
Koła i tak duży sukces.

W Gali wzięli udział: Pierwsza Dama Pani Agata Kornhauser-Duda i gospodarz wydarzenia – Pan Marszałek Jarosław Stawiarski,
z którymi udało się nam zrobić pamiątkowe fotografie. Uroczystość
uświetniły występy: zespołu „Majdaniacy”, ZTL UMCS „Leszczyniacy”
oraz Alicji Majewskiej.
Szczere słowa wdzięczności kierujemy do Wójta Gminy Szastarka
Pana Artura Jaskowskiego za wsparcie i umożliwienie nam przyjazdu
na Galę. Dziękujemy również towarzyszącym nam: Męskiemu Zespołowi Śpiewaczemu „Majdaniacy” oraz Dyrektor GCK w Polichnie
Pani Ewie Białoń. Pozdrawiamy uczestniczące wraz z nami w finale
KGW z Moczydeł Starych.

„Pieśń o blinowskim fajercarzu”
Przez żołądek do serca … - to stare przysłowie
zna każda mieszkanka wsi zwanej Blinowem.
W tej małej wioseczce, w lubelskiej krainie,
niepozorne danie wciąż ze smaku słynie.
To są fajercarze podpłomykiem zwane
- każdemu w dzieciństwie jakże często znane.
Jeśli nikt z was nie zna tajnej receptury,
niechaj nie rozpacza – łatwa jest z natury.
Wystarczy do nich mąka, soli odrobina,
soda, zsiadłe mleko – i ciasto się „rozczynia”.
Potem mały problem – bo w dzisiejszej dobie
nie ma już fajerek na kuchni węglowej.
A to one przecież cuda wypiekały
- nasze fajercarze, przysmak doskonały.
Każdy z nas pamięta, jak babcia z uśmiechem
częstowała plackiem podawanym z mlekiem.
A ten podpłomyków kształt niezapomniany…
bowiem kręgi fajerek odciśnięte miały.
Potem krajalnicy ni noża nie trzeba,
rwało się placek w rękach jakby pajdy chleba.
I to wystarczało, by zachwycić smakiem
i dzielić się kawałkiem z sąsiadem i bratem.
Nawet w czasach pizzy, potraw bez glutenu,
bez soli, eko, wege, a z mnóstwem selenu,
takie zwykłe danie zachwyci każdego,
i mieszkańca wioski, i „pana wielkiego”.
A tego dowodem jest sukcesu chwała,
która się memu Kołu znienacka dostała.
Koło Gospodyń Wiejskich niedawno powstało,
a już trzecie miejsce w konkursie dostało.
Nie za wykwintne ciasta i pyszne zakąski,
a za te fajercarze – z naszej małej wioski!
Kobieta Gospodarna i ta Wyjątkowa,
której tam szukano, jest właśnie z Blinowa!
Więc zachęcam wszystkich – wstąpcie do mej wioski!
Skosztujecie tam dań różnych, polskich, a nie włoskich.
Nasz jadłospis bogaty – różny w każdym domu.
Dań mamy bowiem wiele, jak mówią – do gromu.
To bigos, zacierka i pierogów masa,
to pęcak ze śmietaną, a nawet kulasza,
cebularz lubelski, kluski i schabowy,
biłgorajski pieróg i chlebek domowy,
to smaczna szarlotka z lubelskich jabłuszek
i placek ziemniaczany, drożdżowy racuszek,
i zupa „japconka”, janowskie gryczaki …
Ale nie ma to jak nasze fajerczaki!
Zapewne – powiecie – zbytnio proste danie,
aby pisać o nim wiersze i opowiadanie.
Ale gdy ktoś zajdzie kiedyś w nasze progi
(przypadkiem, specjalnie czy też zjedzie z drogi)
i spróbuje placka z fajerek węglowych,
to poczuje niebo w kubeczkach smakowych.
Powróci tu wkrótce z rodziną, z kochanką,
i z wójtem, i z księdzem, z miejscową śmietanką,
z teściem i teściową, i wrogim sąsiadem,
by się delektować tym pysznym obiadem.
Tak, rzekłam „obiadem”. To było celowe,
bo nasze placuszki są całodobowe.
Podpłomyków kęsy – na każdą okazję!
Na śniadanie, obiad, a nawet kolację!
Można je podawać w sposób różnorodny
– na słono czy na słodko – jaki jest wygodny.
A w dzisiejszych czasach, gdy pełne markety,
przejdą placki z curry i glonem – niestety!
A w obecnym roku, w tej wirusa dobie,
najważniejsze przecież będzie ludzkie zdrowie.
Uszy więc do góry, uśmiechy na twarze,
bo Koło z Blinowa co dobre pokaże.
To nie żadne frytki i inne fast foody,
nie Taniec z gwiazdami i filmowe nudy,
nie posty z Facebooka i tweety z Twittera,
nie plotki z Pudelka, futro od Laurena,
to nie puste gadki o ziemi ochronie,
nie sejmowe mowy o granic obronie,
lecz proste jedzenie, z naszej Lubelszczyzny,
będące tradycją tej pięknej Ojczyzny.
Pora więc na hasło gospodyń z Blinowa,
które zawiesimy na płotach, na domach:
Zamiast plotek, swarów, zamiast polityki,
wszyscy odtąd jedzą nasze podpłomyki!

Dorota Sowa
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jubileusz
JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W GMINIE SZASTARKA

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile,
lecz po czasie jej trwania”
		

			

26 lipca w gminie Szastarka małżonkowie,
którzy pół wieku temu powiedzieli sobie
sakramentalne „tak” i wytrwali przy złożonej sobie przysiędze, spotkali się na uroczystości wręczenia medali za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie.
Świętowanie rozpoczęło się uroczystą
mszą świętą w intencji Jubilatów, odprawioną przez ks. proboszcza Henryka Jargiło, w kościele pod wezwaniem Św. Jana
Marii Vianneya w Polichnie. W trakcie mszy
świętej małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia.
Dalsza część uroczystości – wręczenie
medali za długoletnie pożycie małżeńskie
odbyła się w Gminnym Centrum Kultury
w Polichnie. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy dokonał Wójt
Gminy Szastarka – Artur Jaskowski.
Padło wiele słów uznania pod adresem
dostojnych Jubilatów, podziękowań za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny
przykład dla młodego pokolenia i zrozumienie wielkich celów małżeństwa.

Robert Paulet

Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski
wręczył Jubilatom, przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medale
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” a także
upominki i pamiątkowe listy gratulacyjne.
Dostojnych Jubilatów zaszczycił swoją
obecnością na uroczystości także Starosta
Kraśnicki Andrzej Rolla. Wręczył wszystkim
przybyłym parom pamiątkowe listy gratulacyjne i kwiaty.
Jubilatom świętującym rocznicę ślubu, miłe i serdeczne życzenia złożył także
Michał Kosikowski Przewodniczący Rady
Gminy Szastarka wraz z obecnymi na uroczystości radnymi oraz ks. proboszcz Henryk Jargiło.
Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć symbolicznej lampki szampana, słodkiego tortu oraz jak przystało na tak ważną
rocznicę gromkiego „Sto lat”.
W imieniu Jubilatów głos zabrała Pani
Helena Brzyska, która przez wiele lat pracowała w Urzędzie Gminy w Szastarce
jako Zastępca Kierownika Urzędu Stanu

Cywilnego. Podziękowała Panu Wójtowi
i wszystkim osobom zaangażowanym, za
zorganizowanie uroczystości.
Pary obchodzące jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, którym w tym roku
Prezydent RP nadał Medal za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie:
• Helena i Stefan Brzyscy
• Danuta i Adolf Cygan
• Bernarda i Kazimierz Galek
• Urszula i Izydor Jaskowscy
• Czesława i Jan Kułaga
• Anna i Zygmunt Magdowscy
• Marianna i Zygmunt Matysiak
• Tadeusza i Jan Olech
• Henryka i Józef Serwatka
• Teresa i Jan Sulowscy
• Zofia i Władysław Surowscy
• Ewa i Stanisław Szabat
• Janina i Roman Szostek
Wszystkim parom serdecznie gratulujemy doczekania tak pięknego jubileuszu
i życzymy długich oraz pogodnych lat życia
w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu,
w niegasnącej miłości najbliższych.
Wszystkiego najlepszego!
Opracowanie Jadwiga Wielgus

22

NOWINY SZASTARSKIE

urząd stanu cywilnego w szastarce

ZESTAWIENIE NATURALNEGO ruchu ludności W GMINIE SZASTARKA 		
W LATACH 2015 – 2020
URODZENIA

MAŁŻEŃSTWA

ZGONY

Kwartał

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I
styczeń-marzec

12

14

12

14

9

17

II
kwiecień-czerwiec

18

7

15

6

12

13

III
lipiec-wrzesień

14

10

21

15

19

9

IV
październik-grudzień

17

10

14

15

10

-

Kwartał

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I
styczeń-marzec

2

3

3

5

3

2

II
kwiecień-czerwiec

11

12

13

19

14

8

III
lipiec-wrzesień

14

15

15

19

28

26

IV
październik-grudzień

9

7

3

11

3

-

Kwartał

2015

2016

2017

2018

2019

2020

I
styczeń-marzec

19

15

26

18

26

13

II
kwiecień-czerwiec

23

21

16

15

18

16

III
lipiec-wrzesień

21

8

22

12

13

12

IV
październik-grudzień

20

10

14

21

16

-

23

Złote Gody
JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO W GMINIE SZASTARKA

Danuta i Adolf Cygan

Tadeusza i Jan Olech

Bernarda i Kazimierz Galek

Urszula i Izydor Jaskowscy

Ewa i Stanisław Szabat

Henryka i Józef Serwatka

Państwo Helena i Stefan Brzyscy z Wójtem Gminy Szastarka Arturem Jaskowskim, Kierownikiem USC Jadwigą Wielgus i Zastępcą Kierownika USC Sylwią Szabat.

