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podatki

Drodzy Czytelnicy!

Wszystko dobre, co się dobrze kończy, a rok 2022 dla naszej gminy 
niewątpliwie ma szczęśliwy i bardzo owocny finał. Dla dobra naszych 
Mieszkańców i w celu zwiększenia atrakcyjności naszej gminy zreali-
zowaliśmy praktycznie wszystkie zamierzone w planie finansowym 
zadania. W tym numerze Nowin Szastarskich znajdziecie Państwo 
najważniejsze inwestycje, które w bieżącym roku zostały zakończone 
i odebrane. Często mogliście na bieżąco obserwować nasze wysiłki 
i starania w swojej najbliższej okolicy. 

Trwają prace nad uchwałą budżetową na rok 2023, która zakłada 
realizację nowych inwestycji, w praktycznie wszystkich miejscowo-
ściach naszej gminy. Jestem usatysfakcjonowany faktem, że wszystkie 
zaproponowane przeze mnie działania zostały zaakceptowane przez 
Radę Gminy bez żadnych poprawek, co niewątpliwie potwierdza, 
że nasza wspólna wizja dynamicznych zmian gminy Szastarka, 
oparta na zrównoważonym rozwoju, leży nam wszystkim na sercu 
i solidarnie dążymy do jej realizacji. Znaczna ilość zamierzeń jest 
wynikiem szerokich konsultacji, również bezpośrednio z miesz-
kańcami poszczególnych sołectw, co miało odzwierciedlenie na 
zebraniach sołeckich przeprowadzonych jesienią we wszystkich 
miejscowościach. To bardzo ważne, że nasze społeczeństwo bierze 
czynny udział w kształtowaniu naszej lokalnej rzeczywistości i nadaje 
kierunki rozwoju Gminy Szastarka. 

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, w imieniu własnym 
oraz pracowników Urzędu Gminy Szastarka, życzę Państwu z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, aby ten cudowny pełen 
radości czas Świąt przyniósł wiele szczęścia i powodzenia w życiu 
osobistym. Życzę Państwu także wielu sukcesów, odważnych marzeń 
i satysfakcji oraz zdrowia i pomyślności w nadchodzącym 2023 roku. 

Życzę miłej lektury
Wójt Gminy Szastarka

Artur Jaskowski

W 2023 roku stawki podatku od środków transportowych 
wynoszą rocznie:

1. Od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całko-
witej pojazdu: 
a. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 600,00 zł 
b. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 950,00 zł 
c. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1200,00 zł 

2. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego 
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopusz-
czalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony 
i poniżej 12 ton – 1600,00 zł 

3. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silni-
kowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton 
i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z dzia-
łalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku 
rolnego 1000,00 zł. 
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Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej iż 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita 

w tonach
Stawka podatku dla samochodów 

z zawieszeniem pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla samochodów z innymi 
systemami zawieszenia osi jezdnych ( w zł)

nie mniej niż mniej niż

Dwie osie jezdne
12 13 1300 1300
13 14 1400 1450
14 15 1500 1550
15 1600 1650

Trzy osie jezdne
12 17 1700 1750
17 19 1800 1850
19 21 1900 1950
21 23 2000 2050
23 25 2100 2150
25 2200 2250

Cztery osie jezdne
12 25 2300 2350
25 27 2400 2450
27 29 2500 2550
29 31 2600 2650
31 2700 2750

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

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: 

przyczepa (naczepa) + pojazd 
silnikowy (w tonach)

Stawka podatku dla przyczep i naczep 
z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym

 za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla przyczep i naczep z innymi 
systemami zawieszenia osi jezdnych (w zł)

nie mniej niż mniej niż

Jedna oś jezdna
12 18 900 950
18 25 1000 1050
25 1100 1150

Dwie osie jezdne
12 28 1200 1250
28 33 1300 1350
33 38 1400 1450
38 1500 1800

Trzy osie i więcej
12 38 700 1250
38 1000 1800

Stawki podatku od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie 
całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton 

Dopuszczalna masa całkowita 
zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy 

+ naczepa; ciągnik balastowy + 
przyczepa 
( w tonach)

Stawka podatku dla ciągników z zawieszeniem 
pneumatycznym 

lub uznanym za równoważne (w zł)

Stawka podatku dla ciągników z innymi systemami 
zawieszenia osi jezdnych (w zł)

nie mniej niż mniej niż

Dwie osie jezdne
12 18 1500 1600
18 25 1650 1700
25 31 1750 1800
31 1500 2030

Trzy osie i więcej
12 40 1650 1800
40 2250 2700

Stawki od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:
a) mniejszej niż 22 miejsca – 900,00 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1550,00 zł
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inwestycje 2022 roku

Końcówka roku to świetny czas podsumowań, wobec czego 
i my chcemy podsumować nasze osiągnięcia w dziedzinie inwe-
stycji. Zadania, którymi gmina zajmowała się w bieżącym roku 
są dość rozległe, zaczynają się od dróg poprzez oświetlenia przy 
drogach, wodociągi, hydrofornię w Wojciechowie, „cyfrową gminę”, 
termomodernizację budynku SP ZOZ w Polichnie a kończą się na 
„posiłku w domu i szkole”. Mimo zaangażowania na tak szerokim 
„froncie robót” we wszystkich zagadnieniach możemy pochwalić 
się osiągnięciami. 

Najbardziej widoczna i oczekiwana zmiana nastąpiła w dziedzinie 
dróg. Przebudowa dróg gminnych nr 108629L w Hucie Józefów 
i nr 108652L w Majdanie-Obleszcze, to wydatek inwestycyjny rzę-
du blisko 860 000,00 PLN, pozyskany w ramach dofinansowania 
pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład – Program 
Inwestycji Strategicznych, gdzie gmina Szastarka pokryła tylko 
około 5% wydatkowanej kwoty. Dzięki tej przebudowie poprawi-
ła się jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwo użytkowników 
korzystających z unowocześnionej infrastruktury na odcinku 1 781 m 
(z czego 999 m w miejscowości Majdan-Obleszcze, gdzie wykonana 
została nowa nakładka asfaltowa na trzech odcinkach drogi gminnej 
i 782 m w miejscowości Huta Józefów gdzie została przebudowana 
droga gminna w formie nakładki asfaltowej). Całkowita wartość 
wykonanych robót wyniosła 871 327,64 PLN.

PODATKI LOKALNE 2022 rok
(w zł)

2023 rok
(w zł)

Grunty gospodarstw rolnych od 1 ha przeliczeniowego powierzchni 95,00 100,00

Grunty rolne poniżej  1 ha powierzchni fizycznej od 1 ha powierzchni 190,00 200,00

podatek od nieruchomości Stawka za 1 m2 powierzchni 
(w zł)

gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,95 0,95

gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi 
płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 5,17 5,79

gruntów pozostałych zajętych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne 0,30 0,30
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,45 0,45

gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji 3,40 3,81
budynków mieszkalnych 0,70 0,70
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,00 18,00

budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifi-
kowanym materiałem siewnym 12,04 13,47

budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,25 5,87

budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 5,00 5,00

Poprawa bezpieczeństwa i estetyki to także remont drogi gminnej 
nr 108622L w miejscowości Blinów Drugi, polegający na wyko-
naniu nakładki z betonu asfaltowego na dwóch odcinkach drogi 
o łącznej długości 840 m. Wartość wykonanych prac to 272 904,97 
PLN z czego 50% wydatków sfinansowano z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg, pozostała kwota pokryta została z budżetu gminy.

Do poprawy bezpieczeństwa w naszej gminie przyczyniła się 
również budowa oświetlenia drogowego na dziewięciu istniejących 
słupach w miejscowości Rzeczyca-Kolonia przy drodze gminnej. 

Majdan-Obleszcze

Blinów Drugi

Majdan-Obleszcze
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Wartość wykonanych prac wyniosła blisko 40 000,00 PLN i była 
sfinansowana ze środków budżetu gminy.

Dalsze nasze starania, choć czasami niewidoczne, bo zakopane 
w ziemi znacznie ułatwiają i podnoszą komfort życia w naszej gminie. 
W ramach pozyskanego dofinansowania z Rządowego Funduszu 
Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych prowadzona będzie 
przebudowa stacji wodociągowych na terenie gminy Szastarka 
w miejscowościach: Polichna Pierwsza, Szastarka, Majdan-Ob-
leszcze, Stare Moczydła, Blinów Pierwszy. W chwili obecnej trwają 
przygotowania proceduralne dotyczące realizacji tak potrzeb-
nej nam wszystkim inwestycji. Planowane prace będą polegały 
między innymi na wykonaniu nowej instalacji elektrycznej wraz 
z zabezpieczeniami i montażem sterowania pomp, znajdujących 
się w pomieszczeniach przepompowni, modernizacji budynków 
hydroforni, wymianie rurociągów międzyobiektowych. 

W ramach zadania gminy dotyczącego zaopatrzenia miesz-
kańców w wodę, przeprowadzona została również przebudowa 
sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Polichna 
Czwarta – wybudowano sieć o łącznej długości 2 404,42 mb, z 67 
przyłączami domowymi o łącznej długości 2 045,65 mb.

Wartość inwestycji: 1 502 233,96 PLN
Finansowanie: Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 800 000,00 

PLN, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
w wysokości 321 130,08 PLN, wkład własny w kwocie 381 103,88 PLN.

Zakończyła się również przebudowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w miejscowości Wojciechów-Kolonia. Inwestycja 
została sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w wysokości 1 802 615,97 PLN. Całkowita wartość inwestycji wynio-
sła 2 571 684,88 PLN. Dzięki dofinasowaniu w miejsce najstarszej 
hydroforni w gminie został wybudowany nowoczesny budynek 
stacji wodociągowej.

 Inicjatywą na płaszczyźnie poprawy jakości usług elektronicznych 
świadczonych przez gminę Szastarka było przystąpienie do projektu 
„Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. W obszarze realizacji tego przedsięwzięcia znalazł 
się zakup komputerów stacjonarnych, przenośnych, nowoczesne-
go serwera dla urzędu oraz wdrożenie e-usług publicznych dla 
mieszkańców gminy. Już niebawem mieszkańcy uzyskają możli-
wości logowania do rozliczeń podatków i opłat lokalnych. W chwili 
obecnej trwają prace nad wdrożeniem e-usług i udostępnieniem 
ich dla mieszkańców. Planowany całkowity koszt inwestycji wy-
niesie 171 990,00 PLN i w 100% będzie pokryty z dofinansowania 
otrzymanego przez gminę na realizację tego zadania.

Kompleksowa termomodernizacja budynku Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polichnie to kolejna 
inwestycja, która rozpoczęła się w bieżącym roku. Zakres prac obej-
muje ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, wykonanie elewacji, 
konstrukcji dachu i połaci dachowych, ocieplenie stropu, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę instalacji centralnego ogrze-
wania, montaż izolacji przewodów instalacji c.o., montaż automatyki 
do sterowania systemem c.o., wymianę oświetlenia na LED wraz 
z oprawami. Wartość inwestycji wyniesie około 3 317 310,00 PLN 
z czego na 85% wartości tej kwoty udało się pozyskać dofinanso-
wanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zakończenie trwających 
prac jest przewidywane na czwarty kwartał 2023 roku. 

Kolejna płaszczyzna naszej działalności to inwestycje w bazę 
lokalową szkół prowadzonych przez Gminę Szastarka. Wydatki na 

Huta Józefów

Huta Józefów

Nowy budynek hydroforni w Wojciechowie

 Hydrofornia w Wojciechowie przed remontem.

Wizualizacja termomodernizacji budynku 
SP ZOZ w Polichnie Drugiej.
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realizację programu „Posiłek w domu i szkole” zostały sfinansowa-
ny ze środków Rządowego Programu Wsparcia Finansowanego 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w ramach Moduł 3 
dotyczącego wzmocnienia opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej 
poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez 
uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole. Na ten cel zostały wy-
datkowane środki pozyskane w ramach dofinansowania w kwocie 
76 800,00 PLN i wkład własny gminy w wysokości 20 228,55 PLN. 
Zakupione zostało wyposażenie umożliwiające przygotowanie 
posiłków w szkole (piece konwekcyjno-parowe, taborety kuchen-
ne, kuchnie gazowe, garnki, patelnie i inne urządzenia kuchenne) 
jaki i wyposażenie umożliwiające spożywanie posiłków w szkolnej 
stołówce (stoły i krzesła, talerze, kubki, sztućce). 

 „Labolatoria przyszłości” to kolejny projekt dedykowany dla 
placówek oświatowych, finansowany przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. Celem tej inicjatywy było wsparcie szkół podstawowych 
w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości. Wszystkie 
szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Szastarka otrzymały 
wsparcie finansowe na zakup wyposażenia umożliwiającego naukę 
przez eksperymentowanie i nabywanie praktycznych umiejętności. 
Koszt zadania wyniósł 157 768,00 PLN, dofinansowanie pokryło 
wydatki w kwocie 157 461,00 PLN.

Podsumowując dalej bieżący rok udało się nam pozyskać do-
finansowania z 

1. Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 
3 102 615,97 PLN z przeznaczeniem na: 

 ▶ 800 000,00 PLN – przebudowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w miejscowości Polichna Czwarta;

 ▶ 1 802 615,97 PLN – przebudowa sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami w miejscowości Wojciechów-Kolonia;

 ▶ 500 000,00 PLN – wkład własny do wniosku przebudowa 
stacji wodociągowych;
•	 wkład własny do przebudowa dróg gminnych w miej-

scowościach Majdan-Obleszcze i Huta Józefów; 
•	 wykorzystane na wkład własny do wniosku na kom-

pleksową termomodernizację budynku Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

2. Cyfrowa Gmina – 171 990,00 PLN
3. Posiłek w szkole i w domu – 76 800,00 PLN
4. Laboratoria przyszłości – 150 000,00 PLN
5. Rządowy Fundusz Polski Ład (nabór I ) w kwocie 7 391 376,00 PLN 

z przeznaczeniem na:
 ▶ Kompleksową termomodernizację budynku Samodziel-

nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej;
 ▶ Przebudowę stacji wodociągowych w miejscowościach: 

Polichna Pierwsza, Szastarka, Majdan-Obleszcze, Stare 
Moczydła, Blinów Pierwszy;

 ▶ Przebudowę dróg gminnych: Nr 108629L w Hucie Józefów 
i drogi Nr 108652L w miejscowości Majdan-Obleszcze.

6. Rządowy Fundusz Polski Ład (nabór II) w kwocie 10 022 500,00 PLN 
z przeznaczeniem na:

 ▶ Przebudowa dróg gminnych – 4 987 500, 00 PLN;
 ▶ Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do grun-

tów rolnych – 1 045 000, 00 PLN;
 ▶ Przebudowa dróg gminnych poprzez utwardzenie płytami 

YOMBA – 3 990 000, 00 PLN.
 Miniony rok to również okres ścisłej współpracy ze Starostwem 

Powiatowym w Kraśniku między innymi w dziedzinie przebudowy 
dróg powiatowych. 

W 2022 r. wspólnie udało się przebudować: 
1. odcinek drogi powiatowej nr 2737L w miejscowości Szastarka, 

długość zmodernizowanego odcinka to 650 mb., całkowita 
wartość wykonanych robót to 513 402,00 PLN. Realizacja 
zadania polegała na przebudowie nawierzchni drogi w tech-
nologii MCE, profilowaniu i zagęszczeniu podłoża pobocza; 

2. odcinek drogi powiatowej nr 2741L w miejscowości Polichna 
Czwarta, długość przebudowanego odcinka 200 mb., wartość 

wykonanych robót 181 548,00 PLN. W tym przedsięwzięciu 
również położono nawierzchnię drogi w technologii MCE, 
oczyszczono i wyprofilowano skarpy rowów. Koszt finan-
sowy wykonania robót obu zadań, leżący po stronie Gminy 
Szastarka to 120 000,00 PLN.

Kolejne wspólne przedsięwzięcia z Powiatem Kraśnickim to wyko-
nanie miejsc parkingowych wraz z zatoczką postojową w miejscowości 
Brzozówka oraz zbliżająca się do zakończenia przebudowa drogi 
powiatowej nr 2740L w miejscowości Polichna Czwarta. Długość 
przebudowywanego odcinka wynosi 998 mb., wartość inwestycji 
sfinansowana przez Gminę Szastarka to około 139 798,72 PLN, 
natomiast wartość całości inwestycji wyniesie blisko 1 800 000,00 PLN. 
Realizacja zadania obejmuje  przebudowę nawierzchni drogi w tech-
nologii MCE, wybudowaniu pobocza utwardzonego kostką brukową 
betonową i utwardzeniu pobocza masą bitumiczną. 

Odmiennym od „twardych przedsięwzięć” ale bardzo ważnym 
w naszej ocenie zadaniem, podtrzymującym tradycję i pamięć jest 
przystąpienie do projektu „Pod biało-czerwoną”.

Celem realizowanego od 2020 roku projektu, było godne upa-
miętnienie zwycięstwa wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolsze-
wicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, ale także zachęcanie do 
patriotycznych postaw i dumy z bycia Polakami. Umieszczenie flagi 
na maszcie w wyjątkowym miejscu to dowód na to jak ważne są 
symbole narodowe w życiu Polaków, za które życie w walce o wol-
ność Ojczyzny poświęcali nasi przodkowie. Otrzymaliśmy dofinan-
sowanie w wysokości 8 000,00 PLN. Na miejsce instalacji masztu 
został wytypowany plac „im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości” 
(naprzeciwko dworca PKP w Szastarce). Pierwsze podniesienie flagi 
odbyło się 11 listopada 2022 roku.

W ramach długoletniej i dobrej współpracy z Komendą Powiatową 
Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku w 2022 r. udało się pozyskać 
średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Mercedes dla OSP w Sza-
starce Stacji. Nowy samochód zastąpił dotychczas używanego Stara. 
Na cześć bardzo cenionego przez druhów, wieloletniego Komendanta 
oraz Naczelnika OSP w Szastarce nowy Mercedes otrzymał imię „Boguś”.

Choć tylko w części, ale udało nam się zmodernizować i unowo-
cześnić również bazę lokalową Strażaków Ochotników, którzy na co 
dzień dbają o nasze bezpieczeństwo. W budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Hucie Józefów wykonana została posadzka i położone 
płytki gresowe. Wartość zakupionych materiałów i wykonanych 
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prac wyniosła 20 247,12 PLN. W budynku tej strażnicy w 2023 roku 
planowane są dalsze prace remontowe w ramach Funduszu Sołec-
kiego. Natomiast dla Ochotniczej Staży Pożarnej w Blinowie zostały 
zakupione stoły i krzesła bankietowe za kwotę 24 630,75 PLN, oraz 
regały chromowane jako doposażenie kuchni za kwotę 2 871,93 PLN.

W bieżącym roku w ramach realizacji zadań własnych gmina zaku-
piła przyczepę rolniczą, jednoosiową o ładowności 3 500 kg, która jest 
wykorzystywana do transportu przy pracach porządkowych. Również 
ze środków własnych za kwotę 31 980,00 PLN zakupiona została 
beczka o pojemności 4350 litrów do przewozu wody pitnej. Beczka 
już zdała egzamin w „warunkach specjalnych” i pomogła w dowożeniu 
doraźnym wody pitnej dla mieszkańców w czasie awarii wodociągu. 

Jeżeli chodzi o inwestycje w 2022 r. zrobiliśmy aż tyle, dla niektórych 
może tylko tyle. Ale staramy się nie zaniedbywać żadnej dziedziny, która 
przekłada się na jakość życia naszych mieszkańców. Dla jednych ważne są 
szkoły i edukacja, dla innych bezpieczeństwo, zdrowie, drogi, komunikacja, 
kultura, estetyka otoczenia, środowisko i koszty życia. Środki budżetu 
jakim dysponuje gmina nie pozwalają na zaspokojenie w ciągu jedne-
go roku, wszystkich potrzeb mieszkańców. Dlatego przejęta przez nas 
strategia postępowania jak w dużej, wielodzietnej i wielopokoleniowej 
rodzinie, polegająca na analizowaniu potrzeby wszystkich, zawieraniu 
kompromisów i wzajemnym poszanowaniu przynosi wymierne efekty.

FUNDUSZ SOŁECKI W GMINIE 
sZastarka

W celu większego zaangażowania mieszkańców w życie gminy 
i realizację wszelkiego rodzaju inwestycji, Rada Gminy Szastarka 
podjęła uchwałę o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Dzięki 

temu mieszkańcy sołectw mogli zgłaszać swoje propozycje 
zadań do realizacji w 2023 roku. Ustawa z dnia 21 lutego 2014 r. 
o funduszu sołeckim tworzy system wsparcia inicjatyw lokalnych, 
który umożliwia realizację ważnych społecznie przedsięwzięć na 
terenie sołectwa. Warto zaznaczyć, że fundusz sołecki można 
przeznaczyć na realizację przedsięwzięć służących poprawie 
warunków życia mieszkańców, które są zadaniami własnymi 
gminy i są zgodne ze strategią rozwoju gminy oraz na pokrycie 
wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klę-
ski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. 
o stanie klęski żywiołowej.

Wysokość przyznanych środków na poszczególne gminy zależy 
od liczby mieszkańców danego sołectwa. Po wykonaniu zadania 
gmina otrzymuje z budżetu państwa zwrot części wydanych z tego 
funduszu pieniędzy, w formie dotacji celowej. Sołectwo, które 
zamierza skorzystać z funduszu sołeckiego, składa wniosek do 
wójta o przyznanie z niego środków sołectwu. Wniosek danego 
sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady 
sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 
Wniosek zawiera wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do 
realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych 
dla danego sołectwa oraz szacowane koszty przedsięwzięć wraz 
z uzasadnieniem. Następnie sołtys danej miejscowości, w terminie 
do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego 
dotyczy wniosek, przekazuje go wójtowi, celem uwzględnienia 
w projekcie budżetu gminy. Projekt budżetu Gminy Szastarka 
na 2023 rok zakłada do realizacji wszystkie wnioski zgłoszone 
przez sołectwa. 

Poniżej przedstawiamy planowane do wykonania w 2023 roku 
przedsięwzięcia w poszczególnych sołectwach: 

Nazwa sołectwa Kwota w PLN Nazwa zadania

Blinów Pierwszy

15000,00 Wymiana stolarki okiennej w OSP Blinów Pierwszy

26347,13 Zakup i montaż instalacji klimatyzacji w budynku Remizy OSP w Blinowie

41347,13 Łączna kwota

Blinów Drugi

17194,11 Zakup tablicy multimedialnej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Blinowie

17194,11 Pokrycie asfaltem parkingu przy kościele parafialnym w Blinowie

34388,22 Łączna kwota

Cieślanki 13003,52 Modernizacja (przebudowa) dróg gminnych w Cieślankach

Huta Józefów 27124,53 Wykonanie łazienki w budynku OSP Huta Józefów

Majdan-Obleszcze

4584,74 Zakup wyposażenia do strażnicy OSP w Majdanie-Obleszcze oraz zakup wyposażenia osobistego strażaków

20000,00 Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Majdan-Obleszcze

24584,74  Łączna kwota

Polichna Pierwsza 22400,60 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Polichna

Polichna Druga 28394,41 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Polichna

Polichna Trzecia 18743,36 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Polichna

Polichna Czwarta 35099,35 Zakup samochodu strażackiego dla OSP Polichna

Podlesie 20521,18 Budowa oświetlenia w miejscowości Rzeczyca-Kolonia  przy drodze powiatowej

Rzeczyca-Kolonia

9403,69 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Rzeczyca-Kolonia przy drodze gminnej nr 118041L

10000,00 Budowa oświetlenia w miejscowości Rzeczyca-Kolonia  przy drodze powiatowej

19403,69  Łączna kwota

Stare Moczydła 20267,21 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szastarka (Stare Moczydła Nr 108620 L, Majdan-Obleszcze)

Szastarka Stacja

25607,30 Zakup wyposażenia wozu strażackiego OSP Szastarka Stacja

10000,00 Wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry dętej w Szastarce

35607,30  Łączna kwota

Szastarka Wieś

2000,00 Zakup obuwia dla zespołu Czerwona Róża

11000,00 Na wynagrodzenie kapelmistrza Parafialnej Orkiestry Dętej

16153,24 Na zakup materiałów i budowę ogrodzenia przy Zespole Szkół w Szastarce

3000,00 Zakup hełmów strażackich i wężów strażackich w-52/50m dla OSP Szastarka Wieś

32153,24  Łączna kwota

Wojciechów 19810,05 Przebudowa dróg gminnych w Wojciechowie i Wojciechowie- Kolonii

Wojciechów-Kolonia 24026,04 Przebudowa dróg gminnych w Wojciechowie i Wojciechowie- Kolonii
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BLINOWIE PIERWSZYM

Koło Gospodyń Wiejskich w Blinowie Pierwszym zaangażowało 
się ostatnio w wiele działań. Oto one:

DZIEŃ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
Nasze Koło wsparło Publiczną Szkołę Podstawową w Blinowie 

w organizacji Dnia Dziedzictwa Kulturowego, przygotowując re-
gionalne potrawy i domowe ciasta, prezentując stoisko z nowym 
banerem i własnym rękodziełem, dekorując salę jadalną, ustawiając 
wszystko na stołach oraz pomagając w trakcie poczęstunku. 

 

piknik rodZinny i rajd
W niedzielę 5 czerwca miały miejsce 2 ważne wydarzenia: Pik-

nik Rodzinny w PSP w Blinowie, a także Pierwszy Rodzinny Rajd 
Rowerowy im. Św. Jana Pawła II po gminie Szastarka. Nasze Koło 
aktywnie włączyło się w te wydarzenia. Podczas Pikniku i finiszu 
Rajdu we współpracy z personelem szkoły oraz druhami strażakami 
wydawałyśmy kiełbaski z grilla oraz bigos. 

 

KOBIETA GOSPODARNA WYJĄTKOWA
 
Dnia 12 czerwca wzięłyśmy udział w półfinale konkursu „Kobieta 

Gospodarna Wyjątkowa”, który odbył się w Lubelskim Centrum 
Konferencyjnym. Zgłosiłyśmy się do wszystkich trzech konkurencji 
(„Potrawy z kaszą”, „Ciasto z owocami”, „Malowane na drewnie”). 
W konkursie zajęłyśmy II miejsce za ciasto gnieciuch z jabłkami! 
Otrzymałyśmy 400 zł oraz nagrody rzeczowe.

16 lipca reprezentantki naszego Koła uczestniczyły w finale kon-
kursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”, który odbył się w Zamościu. 
W imprezie wzięły udział: Katarzyna Abramek, Katarzyna Krawczyk 
i Dorota Sowa, prezentując ciasto „Gnieciuch z jabłkami” przygo-
towane przez Renatę Wiechnik. Na finał przybyły przedstawicielki 
ok. 160 kół. Szkoda, że nasze Koło nie zajęło miejsca na podium, 
ale II miejsce w konkursie powiatowym to i tak olbrzymi sukces.

100-LECIE OSP W BLINOWIE
 
100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Blinowie już za nami! 

Nasze Koło zaangażowało się całym sercem w przygotowanie tej 
wspaniałej uroczystości. Dziękujemy Druhom Strażakom za doce-
nienie naszej pomocy i wręczoną pamiątkową statuetkę. Jesteśmy 
wdzięczne za Wasz trud i Wasze poświęcenie. Życzymy pomyślności 
w życiu zawodowym i prywatnym, dużo zdrowia i satysfakcji z tak 
niebezpiecznej pracy dla dobra nas wszystkich.

 

 FESTIWAL MALINIAKI 2022 
Koło Gospodyń Wiejskich w Blinowie Pierwszym reprezentowało 

Gminę Szastarka na Festiwalu MALINIAKI 2022 w Urzędowie. Nasze 
stoisko przyciągało uwagę wszystkich uczestników imprezy ze 
względu na oryginalną dekorację i bogactwo kulinarnych smaków. 
A przygotowałyśmy: bigos, kaszankę, pierogi z malinami, ciasto ze 
szpinakiem, wiejski chleb ze smalcem i ogórkiem, sałatkę ziemnia-
czaną, fajercarze z konfiturą malinową, pieróg gryczany i jaglany, 
kilka ciast z malinami, babeczki, sery, swojskie wędliny, lemoniadę, 
domowe nalewki.  

 PROJEKT „ZIELONY ZAKĄTEK”
Nasze Koło zrealizowało projekt pt. „Zielony Zakątek” (w ramach 

projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodacje FIO 5”). Projekt, którego 
operatorem jest Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej 
oraz Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, sfinansowano 
ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju 
Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu 
Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. 
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Na jego realizację przyznano nam 6000 zł dotacji. Celem projektu 
było stworzenie obok budynku remizy OSP w Blinowie miejsca 
integracji i spotkań członków społeczności lokalnej.  

Projekt obejmował: zburzenie starych, nieczynnych toalet, wy-
wiezienie gruzu i złomu, wyrównanie terenu przy budynku OSP, 
spulchnienie ziemi, posadzenie krzewów i kwiatów, zasianie trawy, 
przygotowanie miejsca na ognisko (utwardzenie i ułożenie obrze-
ży), a następnie zakup drewnianych ławek do ogniska, kompletu 
ogrodowego z daszkiem, kociołka i kijków do ogniska.

Dnia 11 sierpnia zorganizowałyśmy otwarcie Zielonego Zakątka. 
Przybyli na nie okoliczni mieszkańcy z dziećmi, dla których przy-
gotowaliśmy poczęstunek i różne atrakcje. Odwiedzili nas również 
przedstawiciele władz samorządowych: Anna Baluch, Paweł Kudrel, 
Artur Jaskowski, Michał Kosikowski. Naszymi gośćmi byli także: Mi-
chał Stawiarski, Ewa Białoń, Ilona Stolarz i Prezes Zarządu Fundacji 
FL Ziemi Biłgorajskiej Irena Gadaj. Uczestnicy imprezy podkreślali, 
że z dawnego terenu zrobiłyśmy rewelacyjne miejsce spotkań, 
gdzie można usiąść, odpocząć, zorganizować ognisko czy nawet 
lokalną uroczystość.

 Gorąco dziękujemy druhom strażakom i mieszkańcom Blinowa za 
udzieloną nam pomoc, a przybyłym gościom za wręczone upominki. 

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE 
w sZastarce

W niedzielę 28 sierpnia uczestniczyłyśmy w Dożynkach Gminno 
- Parafialnych w Szastarce. Wspomogłyśmy też sołectwo Blinów 
Drugi, które z okazji Święta Plonów zaprezentowało piękny wieniec 
dożynkowy. 

Przedstawicielki naszego KGW wzięły udział w mszy św., a także 
w uroczystym przemarszu z kościoła na boisko przy ZS w Szastarce. 
Przygotowałyśmy też stoisko, na którym oferowałyśmy smaczne 
dania oraz różnorodne ciasta.

 Na uwagę zasługuje fakt, że wieniec z Blinowa Drugiego zajął 
drugie miejsce w konkursie. Dyplom i nagrodę odebrała Gabriela 
Krawczyk sołtys Blinowa Drugiego.

Nasze stoisko odwiedzili mieszkańcy naszej gminy, przedstawi-
ciele władz lokalnych, powiatowych i wojewódzkich, a także nasz 
proboszcz ks. Piotr Wąsek.

 
Za otrzymaną pomoc i wsparcie dziękujemy Wójtowi Gminy 

Szastarka Arturowi Jaskowskiemu oraz Ewie Białoń Dyrektor GCK 
w Polichnie.
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Opracowanie: Dorota Sowa

DOŻYNKI GMINNO–powiatowe 
W TRZYDNIKU DUŻYM

 W ramach współpracy z firmą OX2 przygotowałyśmy miejsce 
promujące jej działania. OX2 to szwedzki deweloper odnawialnych 
źródeł energii, w tym farm wiatrowych. Nasze KGW jest propagato-
rem nie tylko tradycji, lecz również rozwiązań, które w przyszłości 
usprawnią życie każdego z nas. W związku z tym z chęcią wywie-
siłyśmy baner firmy OX2 oraz rozdawałyśmy gościom naszego 
stoiska różnorodne materiały informacyjne i gadżety promocyjne. 

 Wzięłyśmy również udział w mszy polowej celebrowanej ze sceny 
dożynkowej dla zebranych na stadionie uczestników Święta Plonów.

Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem. Jak zwykle 
odwiedziło nas wiele osób związanych z Lubelszczyzną i naszą 
„małą ojczyzną”.

 W ramach współpracy z firmą OX2 wywiesiłyśmy jej baner 
reklamowy, informowałyśmy mieszkańców o zakresie działań pro-
wadzonych przez tego dewelopera odnawialnych źródeł energii, 
a także rozdawałyśmy ulotki i materiały promocyjne. 

W czasie Dożynek mieszkańcy naszej parafii mieli okazję wysłu-
chać pięknego koncertu Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki i jej 
solisty - Alberta Bryczka, jak również skosztować pysznych ciast, 
gorącej grochówki i dziczyzny.

W niedzielę 4 września 2022 r. reprezentowałyśmy Gminę Sza-
starkę na Dożynkach Gminno-Powiatowych w Trzydniku Dużym. 
Na naszym stoisku oferowałyśmy różnorodne regionalne dania 
i ciasta, które przyciągnęły niejednego uczestnika Święta Plonów. 
Zadbałyśmy również o dekorację naszego stoiska. Musimy się 
pochwalić, że w konkursie na najładniejsze stoisko dożynkowe 
zajęłyśmy III MIEJSCE i otrzymałyśmy nagrodę!

 

DOŻYNKI PARAFIALNE W BLINOWIE
W niedzielę 11 września nasze KGW wspomogło sołectwo Blinów 

Drugi w organizacji Dożynek Parafialnych w Blinowie. Wcześniej 
przygotowałyśmy dekoracje na terenie przykościelnym, a podczas 
Święta Plonów wzięłyśmy udział w uroczystym przemarszu do 
Kościoła, oczywiście z pieśnią na ustach.

10

NOWINY SZASTARSKIE



GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZASTARCE

WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ
W czasie wakacji w naszych bibliotekach dzieci oraz młodzież mogli uczestniczyć w zajęciach literacko-plastyczno-technicznych. 

Tematyka takich zajęć była przeróżna. Kiedy jednego dnia tworzyliśmy sówki, to na drugi dzień opowiadaliśmy sobie o symbolach 
i zwyczajach Lubelszczyzny. W następnym dniu zachwycaliśmy się otaczającą nas przyrodą, a w kolejnym wykonywaliśmy rzeczy zwią-
zane z polskimi legendami. Pomysłów nie brakowało ani pracownikom, ani uczestnikom zajęć. Mamy nadzieję, że takie zabawy stanął 
się już tradycją w naszych placówkach. 

narodowe cZytanie  2022 
W tym roku mieliśmy przyjemność wziąć udział w Narodowym 

Czytaniu, przepięknym wydarzeniu, którego celem jest promocja 
czytelnictwa polskiej literatury. W roku 2022 obchodzimy Rok 
Romantyzmu Polskiego, z tego powodu podczas tegorocznego 
Narodowego Czytania  usłyszeliśmy „Ballady i romanse” Adama Mic-
kiewicza.

W czytaniu udział wzięli: Artur Jaskowski – Wójt Gminy Szastarka, 
Piotr Krzysztoń – dyrektor ZS w Szastarce, Ewa Białoń -dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury w Polichnie oraz Gminnej Biblioteki 
Publiczne w Szastarce oraz Panie Ewa Żaba, Joanna Żaba, Teresa 
Baran - bibliotekarki z terenu Gminy Szastarka.

Naszymi słuchaczami były Dzieci z klasy II Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Szastarce.
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NOC BIBLIOTEK 
Jesień to dla wszystkich miłośników książek wymarzona pora 

na czytanie. Długie wieczory plucha i chłodny wiatr zachęcają do 
spędzenia czasu z książką. 

Kolejna edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek odbyła się 
w GBP Filia Blinów.

Zorganizowane wydarzenie pełne było atrakcji oraz wspaniałej 
zabawy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Za słodki poczęstunek chcielibyśmy bardzo serdecznie podzię-
kować Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Blinowie Pierwszym. 
Druhom strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Blinowie 
dziękujemy za przygotowanie ogniska!

MAŁA KSIĄŻKA  –  WIELKI CZŁOWIEK
To już 5 edycja ogólnopolskiej kampanii „Mała książka – wielki 

człowiek” i kolejna, w której nasze biblioteki biorą udział. W tym 
roku projekt skierowany jest dla dzieci w wieku przedszkolnym 
i obejmuje roczniki 2016-2019. Warunkiem uczestnictwa w pro-
jekcie jest bycie czytelnikiem naszych bibliotek. Każde dziecko 
w wieku uprawniającym do udziału w akcji, które przyjdzie do 
naszych placówek dostanie Wyprawkę Czytelniczą, składającą 
się z książeczki oraz Karty Małego Czytelnika. Za każdą wizytę 
w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki 
z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po 
zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania oraz gadże-
tami czytelniczymi.

Serdecznie zapraszamy naszych Małych Czytelników do wzięcia 
udziału w kampanii oraz zachęcamy rodziców do jak najszerszego 
wprowadzania dzieci w życie kulturalne naszej społeczności.

Projekt nawiązuje do kampanii proczytelniczych realizowanych 
na całym świecie, a zapoczątkowanych w 1992 r. przez brytyjską 
fundację BookTrust.

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.
Organizator: Instytut Książki

WIZYTA W PRZEDSZKOLU
W ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki czło-

wiek” udaliśmy się z wizytą do Punktu Przedszkolnego w Szastarce. 
Naszym celem było spotkanie z małymi czytelnikami i zapoznanie 
ich z ofertą jaką dla nich przygotowaliśmy razem z Instytutem 
Książki. Opowiedzieliśmy przedszkolakom o całej akcji i o wyprawce 
czytelniczej, którą otrzymają, kiedy przyjdą do biblioteki i wypo-
życzą książki. Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły w spotkaniu, 
co nas niezmiernie cieszy. Bardzo serdecznie dziękujemy Paniom 
z przedszkola, za tak ciepłe przyjęcie.

KIERMASZ KSIĄŻKI UŻYWANEJ
Nasza biblioteka uczestniczyła w dożynkach gminnych w Sza-

starce, gdzie na naszym stoisku można było w ramach kiermaszu 
kupić używaną książkę. Bardzo nam miło, że tak duża liczba osób 
znalazła podczas naszego kiermaszu coś dla siebie. Pieniądze ze-
brane w ramach sprzedaży używanej książki, zostały wykorzystane 
na zakup nowości wydawniczych.
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SZKOŁY

Festyn rodZinny
Dnia 6 czerwca w Zespole Szkół w Szastarce odbył się XII Festyn 

rodzinny. Program imprezy był następujący:
1. Uroczysta msza św. w kościele parafialnym.
2. Występy dzieci: piosenki z okazji Dnia Matki, recytacja 

wierszy o Patronie naszej szkoły.
3. Zjeżdżalnie, gry dla dzieci, zabawy z animatorem.
4. Rozstrzygnięcie konkursów zorganizowanych przez biblio-

tekę, a dotyczących Patrona szkoły.
5. Konkursy ze znajomości lektur szkolnych.
6. Konkursy i zawody sportowe w ramach projektu „Samorząd 

uczniowski – działamy wspólnie”.
7. Poczęstunek.

Zespół Szkół w Szastarce

Zespół Szkół w Szastarce

piknik rodZinny i pierwsZy 
rodZinny rajd rowerowy   
IM. ŚW. JANA PAWŁA II

Dnia 5 czerwca 2022 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Bli-
nowie zorganizowała Piknik Rodzinny, na którym gościliśmy uczest-
ników Pierwszego Rodzinnego Rajdu Rowerowego im. św. Jana 
Pawła II. Wydarzenie organizowane było przez Stowarzyszenie 
Wschód Lubelskich Serc we współpracy z Powiatem Kraśnickim, 
Gminą Szastarka i Gminnym Centrum Kultury w Polichnie. 

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki, medale i dyplomy. 
Goście mogli obejrzeć bogaty program artystyczny zaprezen-

towany przez uczniów naszej szkoły. Po części artystycznej zabrali 
głos przybyli goście: Poseł na sejm RP pan Kazimierz Choma, Mar-
szałek Województwa Lubelskiego pan Jarosław Stawiarski, Radna 
Województwa Lubelskiego pani Anna Baluch, Starosta Kraśnicki 
pan Andrzej Rolla, Wicestarosta Kraśnicki pan Paweł Kudrel, Prze-

wodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego pan Jacek Dubiel, Prezes 
Stowarzyszenia „Wschód Lubelskich Serc” pan Michał Stawiarski, 
Wójt Gminy Szastarka pan Artur Jaskowski, Przewodniczący Rady 
Gminy Szastarka pan Michał Kosikowski, Dyrektor GCK w Polichnie 
pani Ewa Białoń oraz ks. proboszcz Piotr Wąsek i pani Dyrektor 
Ilona Stolarz.

Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie

Następnie odbyło się z niecierpliwością wyczekiwane losowanie 
rowerów, a po nim ostatni punkt programu artystycznego przygo-
towanego przez uczniów naszej szkoły. Miłą rozrywką był występ 
Zespołu Śpiewaczego Majdaniacy oraz taniec w wykonaniu grupy 
tanecznej z GCK w Polichnie. Mnóstwo atrakcji czekało również na 
najmłodszych uczestników.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
2021/2022

Dnia 24 czerwca odbyło się zakończenie roku szkolnego 
2021/2022. 
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Zespół Szkół w Szastarce

Zespół Szkół w Szastarce

Zespół Szkół w Szastarce

Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie

Zespół Szkół w Hucie Józefów

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Polichnie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w  Polichnie

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 
2022/2023

1 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Wakacje minęły 
w okamgnieniu i przyszedł czas na powrót do szkoły. Dyrektorzy 
podczas uroczystości skierowali ciepłe słowa powitania i życzenia 
do uczniów oraz nauczycieli.

Delegacja Zespołu Szkół w Szastarce została zaproszona do 
Janowa Lub. na wojewódzką inaugurację roku szkolnego z udzia-
łem pani Teresy Misiuk Lubelskiego Kuratora Oświaty. Uroczystości 
rozpoczęły się 2 września mszą św. w Sanktuarium Matki Bożej. 
Dalsza część inauguracji i otwarcie hali gimnastycznej odbyły się 
w ZS im. W. Witosa.

narodowe cZytanie 2022 
Jak co roku szkoły przystąpiła do akcji Narodowego Czytania. 

Tegoroczną lekturą były „Ballady i romanse” autorstwa Adama Mic-
kiewicza.

Wydarzenie organizowane po raz 11. ma promować czytelnictwo 
w Polsce i przypominać najważniejsze dzieła rodzimej literatury.

Tego dnia żegnaliśmy uczniów klas ósmych oraz panią Annę 
Dobrowską-Michalczyk, która postanowiła udać się na emeryturę, 
ale na… nowym rowerze! 
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SPOTKANIE Z POLICJĄ
Jak co roku we wrześniu organizowane są spotykania z Poli-

cjantami. Tematem numer jeden jest bezpieczeństwo dzieci na 
drogach. Dzielnicowy rozmawia z dziećmi o bezpiecznym zacho-
waniu na drodze, przypomina jak prawidłowo przechodzić przez 
jezdnię, jak zachować się, gdy zaczepi nas obca osoba. Policjanci 
przypominają również o korzyści noszenia ubrań posiadających 
elementy odblaskowe. 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Polichnie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Polichnie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Faustyny Kowalskiej w Wojciechowie Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Faustyny Kowalskiej w Wojciechowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie

Zespół Szkół w Szastarce

Zespół Szkół w Szastarce

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH
W obecności zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli, rodziców 

w każdej szkole odbyło się ślubowanie klas pierwszych. Najpierw 
jednak uczniowie musieli przedstawić swoje umiejętności w progra-
mie artystycznym, przygotowanym przez swoje wychowawczynie. 
Pierwszoklasiści swoją postawą udowodnili, że są gotowi do złożenia 
uroczystego ślubowania. Po złożeniu ślubowania dyrektor szkoły 
dokonał symbolicznego pasowania na ucznia. Wszyscy pierwszo-
klasiści otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
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Zespół Szkół w Szastarce

Zespół Szkół w Hucie Józefów

konkursy, konkursy…
Konkursy w których uczestniczyli uczniowie z Zespołu Szkół 

w Szastarce
KONKURS „ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE”
W Zespole Szkół w Szastarce biblioteka zorganizowała konkurs 

plastyczny o zwyczajach wielkanocnych. Wyróżnieni uczniowie 
otrzymali nagrody książkowe, a pozostali – upominki.

KONKURS „POLUBIĆ MATEMATYKĘ”
21 kwietnia w PSP w Polichnie odbył się Trzeci Gminny Konkurs 

Matematyczny „Polubić matematykę”, w którym uczniowie (przygo-
towywani przez panie: Barbarę Zuń i Annę Dąbrowską-Michalczyk) 
zajęli wysokie miejsca:

I miejsce – Rafał Stanicki (kategoria „Klasa IV”);  
I miejsce – Bartosz Szabat (kat. „Klasa VI”); 
II miejsce – Katarzyna Kozik (kat. „Klasa V”); 
III miejsce – Zofia Oponowicz (kat. „Klasa VIII”). 
Wyróżnienia: M. Gołoś (kl. IV), H. Michalski (kl. VIII).

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 
FoX 2022

Dnia 26 kwietnia odbył się „Ogólnopolski Konkurs Języka Angiel-
skiego – FOX 2022”, do którego zgłosiło się 958 szkół z całej Polski. 
Nasi uczniowie, przygotowywani przez panią Renatę Rzeszutko, 
jako jedyni z powiatu kraśnickiego wzięli w nim udział i osiągnęli 
wysokie wyniki.

Do konkursu przystąpili uczniowie w kategorii „Bunnies” (K. 
Padała, A. Jakubaszek, P. Lewandowska z kl. VI) oraz w kategorii 
„Ducks” (B. Pastucha, Z. Widomska z kl. VII, L. Kowal, Z. Oponowicz, 
A. Wcisło z kl. VIII).

KONKURS PIOSENKI ŻOŁNIERSKO-
patriotycZnej

10 maja w Polichnie odbył się Gminny Dziecięcy Konkurs Piosenki 
Żołniersko-Patriotycznej. Oto wyniki naszych uczniów:

I miejsce – Oliwia Machulak, Lena Konefał, Filip Beksiak (kl. II); 
Karina Szabat, Zuzanna Tomiło (kl. III); III miejsce – Amelia Socha, 
Zuzanna Biała, Witold Groszek (kl. I).

41. MAŁY KONKURS 
recytatorski  

Dnia 12 maja w GCK w Polichnie 
odbyły się eliminacje gminne do 41. 
Małego Konkursu Recytatorskiego. Do 
kolejnego etapu zakwalifikował się Bar-
tosz Szabat z klasy VI, przygotowywany 
przez panią Dorotę Sowę. Eliminacje 
powiatowe odbyły się 17 maja w GOK-u 
w Dzierzkowicach. 

konkurs 
recytatorski  

Dnia 18 listopada uczniowie kla-
sy VI i VII – Katarzyna Kozik i Bartosz 
Szabat – wzięli udział w eliminacjach 
gminnych 26. Jesiennego Konkursu 
Recytatorskiego „Współczesność” i za-
kwalifikowali się do kolejnego etapu. 
W konkursie powiatowym, który odbył 
się 22 listopada w Trzydniku Dużym, 
wystąpiło aż 56 recytatorów z powiatu 
kraśnickiego. Bartosz Szabat otrzymał 
wyróżnienie! Gratulujemy! 

EGZAMIN 
ÓSMOKLASISTY

Musimy się pochwalić, że nasza 
uczennica Zofia Oponowicz podczas 
egzaminu ósmoklasisty uzyskała bar-
dzo wysoki wynik – prawie 100%! 

Gratulujemy i życzymy sukcesów 
w szkole średniej!
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Konkursy w których uczestniczyli uczniowie z Publicznej 
Szkoły Podstawowowej  im. św. Jana Pawła II w Polichnie

Konkursy w których uczestniczyli uczniowie z Publicznej Szko-
ły Podstawowej  im. św. Faustyny Kowalskiej w Wojciechowie

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
„JESIENNY KAPELUSZ”

Jesień jest niezwykle barwną i piękną porą roku. To także czas, 
kiedy otaczająca nas przyroda pokazuje swoje kolorowe oblicze, 
a ciepłe i słoneczne dni zachęcają do spacerów i podziwiania uroków 
jesiennego krajobrazu. By na dłużej zatrzymać i móc podziwiać 
tą niepowtarzalną atmosferę jesieni, przedszkole zorganizowało 
konkurs pt. ”Jesienny kapelusz”.

Otrzymaliśmy 19 prac konkursowych. Ponieważ prace były bardzo 
piękne, dyplomy i słodkości otrzymali wszyscy uczestnicy konkursu.

Na specjalne wyróżnienie zasługują: Marysia Jachura, Klaudia 
Surowska, Filip Wiśniewski, Aleksandra Mróz, Jagoda Szczepanik, 
Nikola Żaba.

Gratulujemy wspaniałych pomysłów i dziękujemy rodzicom 
i dzieciom za zaangażowanie w życie przedszkola i szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II  w Polichnie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II  w Polichnie

SUKCES ALICJI MRÓZ W XXIII 
PRZEGLĄDZIE PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ 
I RELIGIJNEJ

Nasza uczennica Alicja Mróz zajęła 2. miejsce w XXIII Przeglądzie 
Pieśni Patriotycznej i Religijnej, który odbył się w Janowie Lubel-
skim. Gratulujemy!

KONKURS PLASTYCZNY ,,SERCE 
MIŁOSIERNE JEZUSA’’

Św. Faustyna Kowalska matka Miłosierdzia Bożego uczy nas wiele 
dobra, miłości do bliźniego. Aby utrwalać w naszych dzieciach to 
przesłanie został zorganizowany konkurs plastyczny. Liczba prac 
mówi o tym, że nasi wychowankowie, uczniowie są dumni z tego, 
iż siostra Faustyna jest patronką naszej szkoły. Na uczestników 
konkursu czekały nagrody. Dziękujemy dzieciom za aktywność 
w życiu szkoły!!!

W NASZEJ SZKOLE OBCHODZIMY 
DZIEŃ …

DZIEŃ DZIECKA 
Zespół Szkół w Szastarce

Na zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego pana 
Jarosława Stawiarskiego nasi uczniowie udali się do Lublina na 
obchody Dnia Dziecka. Byliśmy jedną z ośmiu wyróżnionych w ten 
sposób szkół. 
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II  w Polichnie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie

Dnia 1 czerwca 2022 roku, przy pięknej, słonecznej pogodzie 
odbył się rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka. Grupa starszych 
uczniów wyruszyła w trasę i udała się do Nadleśnictwa Rudki 
w Kraśniku. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, po przejechaniu 
około 40 km wróciliśmy przed budynek szkoły. 

Młodsi uczniowie wraz z opiekunami przyjechali do leśniczówki 
autokarem, gdzie mogli aktywnie spędzić czas na świeżym powie-
trzu, posilić się kiełbaską z ogniska i pysznymi, słodkimi piankami. 
To był wspaniały Dzień Dziecka.

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

14 października uczniowie i nauczyciele w szkołach obchodzą 
Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji Dyrektorzy szkół oraz Wójt 
Gminy Szastarka pan Artur Jaskowski składają wszystkim życzenia, 
nauczyciele i pracownicy szkoły otrzymują nagrody. 

Zespół Szkół w Szastarce

Zespół Szkół w Szastarce

Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie

Szkoła w Polichnie obchodziła 22. Dzień Papieski, w 44. rocz-
nicę wyboru Jana Pawła II na Stolice Piotrową. Z tej okazji odbyła 
się uroczystość pod hasłem „Musimy być mocni” upamiętniająca 
postać Jana Pawła II – naszego największego rodaka. Została ona 
przygotowana przez uczniów klas V-VII pod kierunkiem nauczycielki 
języka polskiego – pani Jolanty Kamińskiej.

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada wszystkie szkoły świętują Dzień Niepodległości. 
Charakter tego szczególnego dnia podkreśla strój galowy uczniów 
i nauczycieli. Cała społeczność szkoły bierze udział w akcji „Szkoła 
do hymnu” i o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewała „Mazur-
ka Dąbrowskiego”.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Faustyny Kowalskiej w Wojciechowie
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Zespół Szkół w Hucie Józefów

DZIEŃ KROPKI

Międzynarodowy Dzień Kropki to popularne święto kreatywności, 
odwagi i zabawy, które obchodzimy 15 września. W naszej szkole 
najmłodsi uczniowie już od samego rana cieszyli się tym dniem. 
Dzień Kropki ma bardzo ważne przesłanie nie tylko dla dzieci i mło-
dzieży, ale też dorosłych. Każdy ma przecież jakiś talent. Bądźmy 
kreatywni! Czasem wystarczy zacząć od kropki.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II  w Polichnie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II  w Polichnie

Zespół Szkół w Szastarce

Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA

Dnia 20 września w przedszkolach świętowany jest Ogólnopolski 
Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji zorganizowany był wyjazd w Pu-
blicznej Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Polichnie do 
sali zabaw „Dżungla” w Kraśniku Fabrycznym.

Natomiast w Publicznej Szkole Podstawowej w Blinowie w młod-
szej grupie przedszkolnej zorganizowane były zajęcia, które umiliły 
spędzony czas w przedszkolu. Dzieci brały udział w zabawach 
tanecznych oraz ruchowych.

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA 2022

Dnia 26 września 2022 r. uczniowie spotykają się na święcie 
pieczonego ziemniaka. Poznają historię i wiele ciekawostek na 
temat tego popularnego obecnie warzywa. Dzieci biorą udział 
w konkursach i zawodach, a także w pieczeniu kiełbasek, degustacji 
pieczonych ziemniaków.
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Faustyny Kowalskiej w Wojciechowie

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Polichnie

DZIEŃ CHŁOPAKA OBCHODZONY 
W PRZEDSZKOLACH

30 września odbył się w naszym przedszkolu Dzień Chłopaka. 
Chłopcy dostali medale i małe upominki ze słodyczami a dziewczynki 
słodycze. Oprócz wyśmienitej wspólnej zabawy dzieci mogły sobie 
zrobić zdjęcie w pamiątkowej foto-budce. Wszystkim Chłopakom, 
mniejszym i większym, wszystkiego najlepszego!

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW W PUBLICZNEJ 
SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II  
POLICHNIE

26 września – jak co roku-  obchodziliśmy Europejski Dzień Języ-
ków. Z tej okazji uczniowie, wzorem lat ubiegłych, zaprezentowali 
się w charakterystycznych strojach i kolorach flag danego kraju, 
zadbali o piękny wystrój swoich klas, przygotowali stoliki degu-
stacyjne z przekąskami. Przedstawili również krótkie scenki, tańce, 
zapoznali się ze zwrotami grzecznościowymi w różnych językach, 
uczestniczyli w quizie o językach oraz dyktandzie. 

DZIEŃ JĘZYKÓW W PRZEDSZKOLU

Przedszkolaki wykazały ogromna ciekawość i pilnie wysłuchały 
ciekawostek na temat Londynu oraz innych krajów anglojęzycznych. 
Bawiąc się w tworzenie makiety Londynu zapamiętały charakte-
rystyczne budowle tego miasta, ciekawostki z nim związane oraz 
kulturę jaka w nim obowiązuje. 

DZIEŃ JABŁKA W PUBLICZNEJ SZKOLE 
PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II  
POLICHNIE

28 września obchodziliśmy Dzień Jabłka. Podkreślając jego zna-
czenie, przedszkolaki z pomocą pań zrobiły sok, upiekły szarlotkę 
i babeczki. Po pracy nastąpił słodki poczęstunek.

DZIEŃ UŚMIECHU W PUBLICZNEJ SZKOLE 
PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II  POLICHNIE

Dzień Uśmiechu to radosne święto obchodzone w pierwszy piątek 
października od 1999 roku. Nasi uczniowie po raz pierwszy włączyli 
się w obchody tego święta. Wychowawcy ze swoimi podopiecz-
nymi przeprowadzili zajęcia o roli uśmiechu w życiu. Uczniowie 
obdarowywali się uśmiechami i wykonali piękne „uśmiechnięte” 
prace, które ozdobiły korytarz.
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DZIEŃ POSTACI Z BAJEK

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek. To święto wszystkich 
bajkowych postaci i dobry moment, aby przypomnieć sobie część 
z nich.

Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II  w Polichnie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie

ŚWIATOWY DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 
2022 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ 
W BLINOWIE

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania to jedno z tych wydarzeń, 
które jest zarówno przyjemne jak i pożyteczne. Patronką wybrano 
Joannę Porazińską, wybitną pisarkę literatury dziecięcej. Data 29 
września to dzień urodzin zasłużonej Polki. W tym dniu dzieciom 
z klas młodszych czytała Pani dyrektor Ilona Stolarz i nauczyciele.

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY W PUBLICZNEJ SZKOLE 
PODSTAWOWA IM. ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ

13.10.2022 roku w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona 
Szkoły, którym jest  Św. Faustyna Kowalska.

Z tej okazji została przygotowana akademia, podczas której 
chcieliśmy jeszcze raz przybliżyć sobie postać tej wspaniałej siostry 
zakonnej niosącej całemu światu orędzie Miłosierdzia. To siostra 
Faustyna jest naszą mentorką w codziennym życiu - czy to w szkole, 
czy w domu. Cieszymy się, że Św. Faustyna Kowalska jest patronką 
naszej szkoły „Bo czym jest życie bez miłości do bliźniego”.

„BLASK PRAWDY” - UROCZYSTE OBCHODY XXII 
DNIA PAPIESKIEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W HUCIE 
JÓZEFÓW

Aby uczcić kolejną rocznicę wyboru Karola Wojtyły na stolicę 
Piotrową, uczniowie naszej szkoły przygotowali montaż słowno-mu-
zyczny pt. „Blask Prawdy”, zgodnie z hasłem XXII Dnia Papieskiego.

Z programem wystąpili uczniowie klas IV-VIII. Poprzez recytację 
poezji, śpiew i fragmenty wypowiedzi Jana Pawła II, przypomnieli 
jego nauczanie: „Prawda to Chrystus. Miłujcie prawdę!... Nie lękajcie 
się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania”. 

Uroczystość była okazją do wyrażenia wdzięczności Bogu za 
pontyfikat Papieża Polaka.
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Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie

AKCJE CHARYTATYWNE, EKOLOGOCZNE 
I SPOŁECZNE

ALERT EKOLOGICZNO-ZDROWOTNY W ZESPOLE 
SZKÓŁ W SZASTARCE

4 czerwca w ZS nr 3 w Kraśniku Fabrycznym odbyło się podsu-
mowanie XI Edycji Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego oraz konkursu 
plastycznego LAPBOOK - EKO NA OKRĄGŁO, w którym brali udział 
nasi uczniowie: L. Zając, L. Konefał, K. Szabat, M. Pawelec, K. Pizoń, 
K. Padała, Z. Widomska i M. Pcion. Każdego roku chętnie bierzemy 
udział w działaniach alertowych. Koordynator pani Wioleta Wójcik 
odebrała nagrody za udział w Alercie. Kasia Pizoń zajęła III miejsce 
za własny projekt LAPBOOKA. 

PROJEKT „TRADYCYJNY SAD” – ZAKŁADAMY 
SAD W ZESPOLE SZKÓŁ W SZASTARCE

Na 67 szkół biorących udział w projekcie w kategorii od VI klasy 
nasza szkoła zajęła 9. miejsce. Otrzymaliśmy grant w wysokości 
250 zł na wydatki związane z zakładaniem sadu i przystąpiliśmy 
do działania.

1. Zakupiliśmy 5 szt. odmian tradycyjnych wiśni - Szklankę 
Polską (3 szt.) i Łutówkę (2 szt.).

2. Posadziliśmy drzewka oraz rośliny towarzyszące: miętę, 
aksamitki, tawuę i trzmielinę.

3. Przeprowadziliśmy akcję promocyjną projektu.
4. Podczas wywiadówki przedstawiliśmy prezentację.
5. Obserwowaliśmy nasze drzewka w kierunku chorób i szkod-

ników oraz podlewaliśmy je.
6. Dokumentowaliśmy działania w Księdze Sadu.

ZAKŁADAMY MINI SAD PRZY PUBLICZNEJ 
SZKOLE PODSTAWOWOWEJ W BLINOWIE 

 
#SZKOŁY DLA OLUSIA 
Do akcji #szkolydlaOlusia przystąpiły również szkoły z terenu 

naszej gminy.

Zespół Szkół w Szastarce

Zespół Szkół w Szastarce po nominowaniu przez szkołę w Słod-
kowie Trzecim przystąpił do akcji #szkolydlaOlusia. Przygotowaliśmy 
plakat, prowadziliśmy działania informacyjne, umieściliśmy zdjęcia 
na stronie i fb szkoły, a w ramach zbiórki pieniędzy zebraliśmy 
2552,05 zł. Ta kwota została wpłacona na dedykowaną Olusiowi 
skarbonkę https://www.siepomaga.pl/challenge-szkoly-dla-olusia. 
Po zakończeniu akcji nominowaliśmy dwie kolejne szkoły – w Ba-
torzu i Modliborzycach.
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Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Faustyny Kowalskiej w Wojciechowie

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie się, zachęcamy do 
włączania się w tę i inne akcje charytatywne, a Olusiowi życzymy 
powrotu do zdrowia!

wyciecZki

WYCIECZKI UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ 
W SZASTARCE

WYCIECZKA DO OSADY DOBOSZÓWKA
Zerówka i najmłodsze przedszkolaki wybrały się 22 maja do 

Doboszówki na warsztaty: „Lekcja przyrody – w krainie zwierząt” 
oraz „Od ziarenka do bochenka”.

Atrakcje podczas warsztatów: bliski kontakt ze zwierzętami,  
własnoręczne młócenie zboża za pomocą cepów, przesiewanie 
zboża przez przetak i młynek, mielenie zboża w kamiennych żar-
nach i obserwowanie powstawania z nich otrąb i mąki,  formowanie 
własnych chlebków i przygotowanie ich do pieczenia, wspólne 
ubijanie i degustacja masła.

W GOSPODARSTWIE AGROTURYSTYCZNYM

Starsze przedszkolaki z okazji Dnia Dziecka wybrały się na wy-
cieczkę do Gospodarstwa Agoturystycznego „Nad Stawem” w Rud-
niku Pierwszym. Tam uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych 
„Pieczenia fajercarzy”, podczas których poznały ich recepturę i spo-
soby wypiekania. Były zabawy na zjeżdżalniach, zabawy ruchowe 
i odpoczynek nad stawem. Przy okazji dzieci spotkały się z Papą 
Smerfem i Myszką Minnie.

MUSICAL O MITYCZNYCH BOGACH I HEROSACH 
Dnia 16 maja uczniowie klas IV-VIII wyjechali do CKiP w Kraśniku 

Fabr. na musical pt. „Bogowie i herosi – opowieści Afrodyty”. Opie-
kunkami 70-osobowej grupy były panie: Anna Sala, Dorota Sowa 
i Barbara Zuń. 

Aktorzy przenieśli nas do mitycznego świata Olimpu, w dow-
cipny sposób prezentując nie tylko jego boskich mieszkańców, 
ale również znane dziś związki frazeologiczne, jak np. „nić Ariadny” 
czy „syzyfowa praca”.

WYCIECZKA DO LUBLINA
Dnia 7 czerwca uczniowie klas I-III uczestniczyli w wycieczce do 

Lublina w ramach projektu „Poznaj Polskę”. Najpierw obejrzeliśmy 
sztukę pt. „Pipi Langstrump” w teatrze im. H. Ch. Andersena. Po 
spektaklu udaliśmy się na Zamek, gdzie zwiedziliśmy Kaplicę Trójcy 
Świętej oraz wystawy muzealne, m.in. Galerię Malarstwa Polskiego, 
Sztukę Ludową Regionu Lubelskiego i Kolekcję Zbroi. Następnie 
udaliśmy się do Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie podziwialiśmy drew-
niane chaty z różnych zakątków Polski, wiatrak, studnię, kuźnię, 
szkołę, zakład fryzjerski, piwiarnię oraz inne budynki z dawnych lat.

Po obiedzie w Mc Donald’s uczniowie odwiedzili Ogród Bo-
taniczny UMCS. Piękna pogoda zachęcała do spacerów alejami 
wypełnionymi różnorodnością kwiatów, krzew i drzew. Uczniowie, 
biorąc udział w lekcji edukacji przyrodniczej w terenie, mieli możli-
wość zobaczenia i poznania rzadko spotykanych gatunków roślin.
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WYCIECZKA W BIESZCZADY
W ramach projektu MEiN „Poznaj Polskę” nasi uczniowie (50 osób) pod 

opieką pana dyrektora Piotra Krzysztonia oraz pań: Doroty Sowy, Sylwii 
Zając i Beaty Krzysztoń wyjechali na wycieczkę w Bieszczady.  

8 czerwca zwiedziliśmy Muzeum – Zamek w Łańcucie, a następnie 
udaliśmy się do ośrodka wypoczynkowego Latarnia Wagabundy 
w Woli Michowej. Kolejny dzień to wizyta w Komańczy, miejscu 
internowania kard. Stefana Wyszyńskiego. Po zwiedzeniu Klasztoru 
Sióstr Nazaretanek pojechaliśmy do Soliny, gdzie zwiedziliśmy za-
porę wodną i udaliśmy się w rejs statkiem po jeziorze. 10 czerwca 
czekało na nas wiele atrakcji: przejażdżka Bieszczadzką Kolejką 
Leśną, spotkanie ze smolarzami, a po południu kilkugodzinna 
wycieczka piesza z przewodnikiem przez michowskie połoninki. 
W sobotę 11 czerwca udaliśmy się w stronę Szastarki. Po drodze 
zwiedziliśmy trzy muzea: Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, 
Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu oraz Muzeum Kultury 
Łemkowskiej w Zyndranowej. Późnym popołudniem wstąpiliśmy 
do KFC w Rzeszowie. Przed godz. 20.00 znaleźliśmy się przed szkołą 
w Szastarce, gdzie na naszych uczniów czekali wytęsknieni rodzice.

WYCIECZKA DO SANDOMIERZA 
12 października odbyła się wycieczka do Sandomierza w ramach 

projektu „Poznaj Polskę”. Uczestnikami wycieczki byli uczniowie klas 
I-III. Celem wyjazdu było poznanie miasta, jego historii i zabytków. 
Po dotarciu na sandomierski rynek uczniowie wraz z opiekunami 
(paniami: Dorotą Hałabiś-Torbą, Urszulą Ciasnochą, Małgorzatą 
Koszałką, Anetą Matyjasek i Agnieszką Solarz) oraz przewodnikiem 
ruszyli odkrywać piękne zakątki miasta.

W DNIACH 17-20.10.2022 R. WYBRALIŚMY SIĘ 
DO KRAKOWA…

1 dzień – Sandomierz (Stare Miasto, dziedziniec zamkowy, Pod-
ziemna Trasa Turystyczna, Zbrojownia Rycerska, rejs statkiem). 

2 dzień – Wieliczka (Kopalnia soli), Wadowice (Dom Rodzinny 
Ojca świętego Jana Pawła II – nowoczesne muzeum multimedialne, 
papieskie kremówki). 

3 dzień – Kraków (Zamek Królewski na Wawelu, Skarbiec Koronny, 
Zbrojownia, reprezentacyjne komnaty królewskie, Smok wawelski, 
Rynek Główny, pomnik Adama Mickiewicza, Sukiennice, Kościół 
Mariacki). 

4 dzień – Zator (Energylandia).
Opiekunami wycieczki byli: dyr. Piotr Krzysztoń i panie: Sylwia 

Zając, Anna Zielińska i Beata Krzysztoń.

WYCIECZKI UCZNIÓW Z PUBLICZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JANA PAWŁA II 
W POLICHNIE 

WYCIECZKA DO FARMY ILUZJI ORAZ LUBLINA
5 października dzieci z klas I – III wyjechały na wycieczkę do 

Farmy Iluzji oraz Lublina. Wycieczka była zorganizowana w ramach 
projektu „Poznaj Polskę”.
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WYCIECZKI UCZNIÓW Z PUBLICZNEJ SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ W BLINOWIE

WYCIECZKA DO MAGICZNYCH OGRODÓW KOŁO 
JANOWCA

Dnia 9 czerwca 2022 roku dzieci 5 i 6-letnie oraz uczniowie klas 
1-4 wraz z wychowawcami i opiekunami uczestniczyli w wycieczce 
do Magicznych Ogrodów koło Janowca. 

WYCIECZKA DO ENERGYLANDII
14 czerwca 2022 roku na pewno na długo zapadnie w pamięci 

uczniów Naszej Szkoły. W tym dniu uczniowie z klas 3-8 wybrali się 
na wycieczkę do Energylandii. Uczestnicy wycieczki udali się na teren 
największego parku rozrywki w Polsce i rozpoczęła się przygoda 
z atrakcjami, na czele z hyperionem, który góruje nad wszystkimi. 

WYCIECZKA DO ZAKOPANEGO Z PROGRAMEM 
„POZNAJ POLSKĘ”

W dniach 10 – 12 października 2022 roku klasy 4 - 8 Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Blinowie wzięły udział w wycieczce współfi-
nansowanej z programu „Poznaj Polskę” do Krakowa i Zakopanego.

WYCIECZKA DO ZAMOŚCIA
W dniu 25 października 2022 r. odbyła się wycieczka uczniów z klas 

I-III, do Zamościa, współfinansowana z programu „Poznaj Polskę”.

WYCIECZKI UCZNIÓW Z ZESPOŁU SZKÓŁ 
W HUCIE JÓZEFÓW

WYCIECZKA DO LUBLINA
3 października 2022 r. uczniowie klas V-VIII wraz z wychowawcami 

wybrali się do stolicy naszego województwa.
Zwiedzanie rozpoczęło się od zamku królewskiego, który od 

1957r. jest siedzibą główną Muzeum Narodowego w Lublinie. 
Z wielkim zainteresowaniem wszyscy wysłuchali opowieści pani 
przewodnik o historii gotyckiej kaplicy Trójcy Świętej z XIV wieku, 
ufundowanej przez Kazimierza Wielkiego, która jest jednym z naj-
cenniejszych zabytków sztuki średniowiecznej w Polsce i w Europie. 

Następnie zwiedzający weszli na wieżę zamkową - donżon, 
gdzie z tarasu widokowego można podziwiać panoramę miasta. 
Baszta i kaplica to jedyne miejsca ocalałe ze spustoszonego zamku 
podczas wojen szwedzkich i kozackich.

W dalszej części wycieczkowicze udali się do Muzeum Wsi Lu-
belskiej, gdzie dla gości otwarta jest 23 - hektarowa powierzchnia 
skansenu. Zwiedzający mogli tu dotknąć historii lubelskiej wsi 
i miasteczka, spacerując wśród pięknych widoków przyrody.

Na koniec przyszedł czas na posiłek, relaks i kino familijne.
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PARAFIALNA ORKIESTRA DĘTA W SZASTARCE

TOURNEE 2022 PARAFIALNEJ 
ORKIESTRY DĘTEJ Z SZASTARKI

„Po górach dolinach…”
Nawiązując do tytułu tej przepięknej pieśni Maryjnej, bliskiej 

wszystkim katolikom, tym razem, prócz dźwięku dzwonu, pejzaże 
gór i dolin począwszy od Beskidu Żywieckiego, poprzez góry Słowacji 
a kończąc w Alpach na terenie Austrii i Niemiec zostały ubogacone 
muzyką Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki. 

Trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy narodziła się idea zor-
ganizowania zagranicznego tournee Parafialnej Orkiestry Dętej 
z Szastarki. Trochę łatwiej będzie odpowiedzieć, gdzie powstała 
myśl takiego wyjazdu. Nieistotnym były by jednak pytania o to: 
kiedy i gdzie, gdyby nie postawić podstawowego pytania: kto był 
inicjatorem i pomysłodawcą tego projektu? Otóż w tym przypadku, 
co nie jest zaskoczeniem, spiritus movens całego zajścia był ksiądz 
kanonik Andrzej Arbaczewski, proboszcz parafii pw. Świętego 
Maksymiliana Kolbego w Szastarce, opiekun duchowy Orkiestry 
Dętej z Szastarki. To on zainicjował pomysł wyjazdu swoich pod-
opiecznych – muzyków. 

Parafrazując ewangelistę Jana, by idea, myśl, słowo stało się 
ciałem, ziarno musi spaść na żyzną glebę. W tym przypadku, w śro-
dowisku parafii w Szastarce i jej bliskim, o taką glebę nietrudno. 
W pierwszej kolejności, na informację o tournee, odpowiedzieli 
muzycy Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki pod batutą Kapel-
mistrza Wojciecha Duraka. Przez około rok trwały intensywne 
próby i przygotowania niezbędne do tego, by orkiestra mogła 
zaprezentować się przed publicznością na najwyższym poziomie. 
Wydawałoby się, że kolejną trudnością będzie organizacja samego 
wyjazdu dla blisko 40 muzyków, ich zakwaterowanie podczas tygo-
dniowego tourne, kwestie wyżywienia oraz organizacja wolnego 
czasu podczas przerw w koncertowaniu. W tym miejscu, niejako na 
scenie, pojawia się organizator przedsięwzięcia proboszcz parafii 
pw. NMP w Wygnanowicach ks. Jacek Zaręba. Pasjonat historii, 
miłośnik podróży, znawca krajów niemieckojęzycznych i Włoch, 
profesjonalista w kwestiach organizacyjnych, wspaniały przewodnik 
w turystyce, pszczelarz, to tylko niektóre z cech które skupia w sobie 
ks. proboszcz Jacek Zaręba. Obecność księdza Jacka na pokładzie, 
czyni pewnym powodzenie i szczęśliwy przebieg wyjazdu.

Dzień Pański, pierwszy dzień tygodnia, początek tourne Parafial-
nej Orkiestry Dętej z Szastarki. Ten dzień wszyscy muzycy orkiestry 

oraz ich rodziny rozpoczęli od mszy świętej w kościele parafialnym 
w Szastarce w intencji udanego wyjazdu i pomyślnego koncer-
towania orkiestry. Po mszy uczestnicy zapakowali do autokaru 
instrumenty i bagaże, ostatnie pożegnania z rodziną, księża Jacek 
i Andrzej dają znak do odjazdu. W drogę!

Wyjazd Parafialnej Orkiestry Dętej miał charakter trójwymiaro-
wy. Dla ducha, oka i ucha. Wymiar duchowy zapewniły Orkiestrze 
wizyty w takich miejscach jak: Kalwaria Zebrzydowska, centrum 
Pasyjno- Maryjne z piękną Bazyliką Matki Boskiej Anielskiej i klasz-
torem ojców Bernardynów. Członkowie orkiestry mieli szansę 
poznać historię tego miejsca, gospodarzy - ojców Bernardynów 
oraz przechadzać się dróżkami Kalwarii Zebrzydowskiej, przy któ-

Kalwaria Zebrzydowska

Hallstatt
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rej znajduje się 42 kaplice. Kalwaria Zebrzydowska nazywana jest 
także Polską Jerozolimą.

Interesującym punktem programu, były odwiedziny w Centrum 
Oazy Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem. Pani przewodnik 
oprowadziła muzyków po obiekcie centrum oazowego, zapoznała 
z jego historią. Wizytę orkiestra zakończyła na modlitwie przy grobie 
założyciela Ruchu Światło-Życie księdza Franciszka Blachnickiego. 

Zagraniczną część podróży objęły wizyta w Mariazell, austriackim 
sanktuarium Matki Bożej. W Mariazell odbyła się msza święta, po 
niej uczestnicy mieli okazję zwiedzić sanktuarium. 

Kolejnym punktem o tym charakterze był wyjazd do Wiednia. 
W Wiedniu muzycy zobaczyli m.in. katedrę św. Szczepana, kościół 
św. Piotra. Największą ciekawostką były odwiedziny kościoła pw. 
Św. Elżbiety w pobliżu katedry św. Szczepana. Kościół św. Elżbiety 
do dzisiaj służy za kościół Zakonu Krzyżackiego. Zakon krzyżacki 
nigdy nie został przez papieży rozwiązany. Przetrwał do dzisiejszych 
czasów, jednak współcześnie nic nie pozostało z jego wojowniczego 
charakteru. Zakon pełni rolę instytucji charytatywnej.

Następnym punktem w podróży były odwiedziny w mieście 
Hallstatt, gdzie oprócz koncertowania, muzycy uczestniczyli we 
mszy świętej oraz zwiedzili kościół p.w. Wniebowzięcia Matki Bożej 
stojący na stromym zboczu, który otacza cmentarz z kostnicą. W jej 
wnętrzu w równych rządkach leży 1200 ludzkich czaszek, z których 
610 ozdobionych jest kolorowymi malunkami. 

Podczas wyjazdu Parafialna Orkiestra Dęta miała okazję zachwycić 
się pięknem krajobrazu gór tak na terenie Polski, gdzie przeby-
wała w takich miejscach jak Huba nad zalewem Czorsztyńskim, 

Krościenko nad Dunajcem czy też Laliki w Beskidzie Żywieckim, 
a także na terenie Austrii i Niemiec, podziwiając widoki Alp. Ponadto 
uczestnicy zwiedzili Park Przyrody Alpejskiej Ferleiten podglądając 
bogaty świat flory i fauny tego miejsca. Ekscytującym punktem 
podróży było także zwiedzanie najnowszej ekspozycji aut marki 
BMW w głównej siedzibie firmy, która znajduje się w Monachium.

Muzycznie Parafialna Orkiestra Dęta z Szastarki miała okazję 
ubogacić mieszkańców miast: Sankt Johann im Pongau gdzie 
znajdował się ośrodek wypoczynkowy, w którym mieszkali muzycy, 
Werfen z malowniczym zamkiem Hohenwerfen, przy którym od-
był się koncert orkiestry, Halstatt – malownicze miasteczko gdzie 
koncert odbył się w jego centrum.

W Polsce orkiestra koncertowała w miejscowości Huba na spe-
cjalne zaproszenie tamtejszej społeczności. Repertuar orkiestry 
stanowiły w dużej mierze utwory nawiązujące do twórczości W. A. 
Mozarta. Uczestnicy wyjazdu zwiedzając miasto Salzburg mieli okazję 
zobaczyć pośród malowniczych uliczek, dom w którym urodził się 
i mieszkał Mozart. Koncerty były entuzjastycznie przyjmowane przez 
publiczność. Po nich wywiązywały się rozmowy z publicznością, 
która miała wiele pytań o Parafialną Orkiestrę, o muzyków czy też 
o parafię w Szastarce.

Po tygodniu, członkowie orkiestry zadowoleni, pełni uśmiechu, 
powrócili do Polski. Ubogaceni duchowo, intelektualnie, z udo-
skonalonym warsztatem muzycznym, mogli powrócić do swoich 
codziennych zajęć a wspomnieniami wracać do pięknie przeżytych 
chwil z podróży.

Sankt Johann im Pongau – Koncert OrkiestryKoncert Orkiestry w Werfen

Koncert Orkiestry w Werfen Koncert Orkiestry w Halstatt
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GMINNE CENTRUM KULTURY W POLICHNIE

JUBILEUSZ 15-LECIA KAPELI CZERWONA 
RÓŻA

24 września swój jubileusz 15-lecia działalności artystycznej 
świętowała Kapela Czerwona Róża z Szastarki. Z racji Jubileuszu 
w kościele parafialnym w Szastarce odbyła się Msza Święta w in-
tencji Kapeli, którą celebrował ks. Proboszcz Andrzej Arbaczewski. 
Oprawę muzyczną mszy św. zapewnił Chór Parafialny z Szastarki 
na czele z Albertem Bryczkiem.

Po mszy św. wszyscy udali się do Wiejskiego Domu Kultury w Sza-
starce aby wziąć udział w dalszej części zaplanowanych uroczystości.

Jubileusz prowadziła dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Po-
lichnie Ewa Białoń, prezentując krótką historię Kapeli Czerwona Róża 
po czym oddała głos zaproszonym gościom. W uroczystościach udział 
wzięła Anna Baluch Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, która 
reprezentowała Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława 
Stawiarskiego. Pani Baluch przekazała na ręce kierownik Kapeli 
Wiesławy Chmielewskiej Dyplom Uznania od Marszałka. W imieniu 
Posła na Sejm RP Kazimierza Chomy przybył Paweł Kudrel Wice-
starosta Powiatu Kraśnickiego, który reprezentował także Starostę 
Kraśnickiego Andrzeja Rollę, złożył życzenia członkom Kapeli oraz 
przekazał okolicznościowy list gratulacyjny, kwiaty i upominki, a na 
ręce liderki Kapeli wręczył honorowy medal Starosty Kraśnickiego 
w dowód uznania za popularyzację i krzewienie kultury i folkloru 
tutejszego regionu.

W uroczystościach udział wzięli również: Przewodniczący Rady 
Gminy Szastarka Michał Kosikowski wraz z Radnymi, Sekretarz 
Gminy Szastarka Jadwiga Wielgus, Kierownik Agencji Restruktu-
ryzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kraśniku Teresa Jachura, Prezes 
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej Wioletta Wilkos, Dyrektor 
Zespołu Szkół w Szastarce Piotr Krzysztoń, Dyrektor Gminnego 
Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim Robert Ptasznik, Mariusz Fila, 
delegacja z Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Wsi, Mirosław 
Kolasa oraz Bolesław Serwatka.

Podczas uroczystości nie zabrakło serdecznych życzeń, miłych 
wspomnień, prezentów, gromkich śpiewów w wykonaniu zaprzy-
jaźnionych zespołów. Uczestnicy spotkania zostali ugoszczeni 
poczęstunkiem. Jak przystało na tak wyjątkową uroczystość nie 
zabrakło jubileuszowego tortu. Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski 
gratulował pięknego jubileuszu dziękując członkom Kapeli za kulty-
wowanie tradycji ludowych i folklorystycznych w Gminie Szastarka.

O część artystyczną zadbali sami Jubilaci oraz zaproszone ze-
społy: Zespół Wokalny „Jubilat” z Kraśnika, Męski Zespół Śpiewaczy 
„Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze, Kapela „Kalina-Folk” z Polichny 
oraz Zespół Muzyczny „Meteor”.

 Paniom i Panom z Kapeli Czerwona Róża z Szastarki życzymy 
wszystkiego co najlepsze, wszelkiej pomyślności oraz dalszej wspa-
niałej aktywności twórczej.

Organizatorem Jubileuszu był Wójt Gminy Szastarka, Gminne 
Centrum Kultury w Polichnie oraz Starostwo Powiatowe w Kraśni-
ku, które poprzez wsparcie finansowe włączyło się w organizację 
niniejszego jubileuszu.

IV SPOTKANIE Z PIEŚNIĄ MARYJNĄ
W polskiej tradycji kościelnej maj jest miesiącem poświęconym 

Matce Bożej. W maju po zakończonych pracach polowych, przy 
krzyżach lub kapliczkach, spotykali się dorośli, młodzież i dzieci 
żeby wspólnie odmówić Litanię Loretańską i śpiewać pieśni maryj-
ne. Chcąc pielęgnować tą niezwykłą, wciąż żywą polską tradycję, 
26 maja w Dzień Matki odbyło się IV Spotkanie z Pieśnią Maryjną 
- wspólne majówkowe śpiewanie przy figurze Matki Najświętszej 
w Polichnie. Udział w nim wzięli: Wicestarosta Kraśnicki Paweł 
Kudrel, Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, Przewodniczący 
Rady Gminy Michał Kosikowski, Dyrektor GCK w Polichnie Ewa 
Białoń, ks. Henryk Jargiło proboszcz parafii pw. św. Jana Vianneya 
w Polichnie oraz mieszkańcy.

Podczas IV Spotkania z Pieśnią Maryjną wystąpili:
 ▶ Orkiestra Dęta im. Jana Szabata z Polichny
 ▶ Męski Chór Parafialny z parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Kraśniku
 ▶ Chór Parafialny z Polichny
 ▶ Chór Parafialny z Szastarki
 ▶ Zespół Wokalny „Babeczki znad Bystrej” 
 ▶ Zespół Wokalny „Błękit” z Zakrzówka
 ▶ Kapela „Czerwona Róża” z Szastarki
 ▶ Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze
 ▶ Zespół Śpiewaczy „Blinowianeczki” z Blinowa
 ▶ Mirosław Kolasa z Szastarki
 ▶ Kapela „Kalina-Folk” z Polichny.

Występujący artyści otrzymali pamiątkowe dyplomy i kosze 
pełne słodyczy. Po części artystycznej wszyscy uczestnicy udali się 
do GCK na poczęstunek.

Partnerem w organizacji wydarzenia było Starostwo Powiatowe 
w Kraśniku.

Szczególne podziękowania kierujemy do strażaków OSP w Polich-
nie oraz pracowników z Publicznej Szkoły Podstawowej w Polichnie.
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REKONSTRUKCJA BITWY SZASTARKA- 
POLICHNA 29 WRZESIEŃ 1939 R.

W niedzielę 11 września na polach na  przeciwko stadionu 
sportowego w Polichnie Czwartej odbyła się „Rekonstrukcja Bitwy 
Szastarka - Polichna 29 wrzesień 1939 r.” poprzedzona uroczystą 
mszą św. oraz Apelem Poległych i złożeniem kwiatów przy Grobie 
Nieznanego Żołnierza na miejscowym cmentarzu. To religijno-
-patriotyczna uroczystość poświęcona żołnierzom września 1939 
roku zamordowanym właśnie w Polichnie.

Apel Poległych odczytał Piotr Groszek - Komendant Grupy 
Rekonstrukcyjno-Historycznej im. płk T. Zieleniewskiego z Majda-
nu-Obleszcze, po czym na rozkaz dowódcy Mirosława Wielgusa 
żołnierze oddali salwę honorową.

Pod Pomnikiem Poległych wieńce złożyli: w imieniu Europoseł 
Beaty Mazurek - Michał Stawiarski, w imieniu Posła na Sejm RP Kazi-
mierza Chomy - Agnieszka Skrok, w imieniu Marszałka Województwa 
Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego - Członek Zarządu Henryk Flis, 
w imieniu Starosty Kraśnickiego Wicestarosta Kraśnicki Paweł Kudrel 
wraz z Radnym Powiatu Kraśnickiego Bogdanem Zuniem, Wicesta-
rosta Powiatu Janowskiego Michał Komacki, Wójt Gminy Szastarka 
Artur Jaskowski wraz z Sekretarz Gminy Szastarka Jadwigą Wielgus, 
Radni Rady Gminy Szastarka, dyrektorzy i delegacje uczniów szkół 
z terenu gminy Szastarka, druhowie strażacy z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Polichne oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury 
w Polichnie Ewa Białoń. Po zakończeniu Apelu Poległych wszyscy 
udali się na żywą lekcję historii z bardzo wyraźnym, patriotycznym 
przekazem skierowanym do młodzieży i nie tylko. Połączone Grupy 
rekonstrukcyjne, pod kierownictwem GRH im. płk T. Zieleniewskiego 
z Majdanu-Obleszcze, odtworzyły bój spotkaniowy, do którego do-
szło 29 września 1939 roku pod Polichną i Szastarką. Kolumny wojsk 
polskich ze składu zgrupowania płk Zieleniewskiego starły się z wy-
dzielonym oddziałem niemieckim, wysłanym z Kraśnika na odsiecz 
okrążonemu pod Dzwolą dywizjonowi przeciwpancernemu Kondor, 
ze składu 27 szwabskiej dywizji piechoty – cofającej się spod Lwowa.

Głównym celem takiego widowiska było krzewienie historii 
poprzez pokazanie na żywo repliki sprzętu, ubioru, taktyki, komend 
oraz języka stosowanego w przeszłości.

Po skończonej bitwie na wszystkich czekała gorąca wojskowa 
grochówka przygotowana przez Panie kucharki z Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. św. Jana Pawła 
II w Polichnie.
W rekonstrukcji udział wzięli:

 ▶ GRH im. płk Tadeusza Ziele-
niewskiego z Majdanu-Ob-
leszcze,

 ▶ GRH im. cc. mjr „Zapory” ,
 ▶ Szwadron Kawalerii Toma-
szów Lubelski,

 ▶ GRH „Gregor” z Puław,
 ▶ GRH „Zakłady Południowe” 
w Stalowej Woli”

 ▶ GRH „Ordon” z Łańcuta,
 ▶ GRH im. por. Konrada Barto-
szewskiego ps. „WIR” z Biłgoraja,

 ▶ GRH Ludności Cywilnej Toma-
szów Lubelski,

 ▶ mieszkańcy Polichny: Tomasz 
Tejman, Grzegorz Brzyski,

 ▶ Monika Brzyska, Paweł Brzyski, 
Krzysztof Brzyski, Adam  Kozak, 
Kazimierz Kowal, Mieczysław 
Bigos, Grzegorz Pazdrak, Anna 
Jaskowska, Krystian Żaba, Piotr Saja i Wojciech Krzysztoń.

Narrator: Mariusz Lenart.
Śpiew: Ewa Białoń, Męski Zespół Śpiewaczy Majdaniacy.

Oprawę muzyczną całej uroczystości zapewniała Orkiestra Dęta 
im. Jan Szabata z Polichny działająca przy Gminnym Centrum 
Kultury w Polichnie. Rolę Kapelmistrza Orkiestry pełni Jan Piech. 

Organizatorzy: Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, Gminne 
Centrum Kultury w Polichnie, Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna 
im. płk T. Zieleniewskiego z Majdanu-Obleszcze.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Beata Mazurek 
Poseł do Europarlamentu, Kazimierz Choma Posła na Sejm RP, 
Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, Andrzej 
Rolla Starosta Kraśnicki.

Partnerzy wydarzenia: Urząd Marszałkowski Województwa Lu-
belskiego program „Warto być Polakiem”, Powiat Kraśnicki.

Współorganizatorzy: Publiczna Szkoła Podstawowa w Polichnie, 
Ochotnicza Straż Pożarna w Polichnie.
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Fotografia Ewa Białoń

DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE
Dożynki Gminno-Parafialne, to jeden z najpiękniejszych dni 

w roku dla każdego rolnika. Jest zwieńczeniem całorocznej mo-
zolnej i trudnej pracy. To symboliczny sposób zakończenia żniw. 
Po tak trudnym i pełnym poświęcenia okresie przychodzi moment 
na świętowanie, które jest wyrazem hołdu i szacunku dla pracy, 
a także podziękowaniem Bogu za pomyślne zbiory.

Dożynkowe święto rozpoczęto uroczystą mszą świętą celebrowa-
ną przez ks. Kanonika Andrzeja Arbaczewskiego proboszcza parafii 
pw. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Szastarce. Za piękną oprawę 
uroczystości dziękujemy Parafialnej Orkiestrze Dętej z Szastarki, która 
w tym dniu występowała pod batutą Pani Anny Durak-Krawczyk.

Po zakończeniu mszy św. w barwnym korowodzie wszyscy udali 
się na boisko szkolne na dalszą część uroczystości. Rolę prowadzącej 
imprezę przejęła dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polichnie 
Ewa Białoń, która od początku do późnych godzin wieczornych 
towarzyszyła na scenie wszystkim zebranym w tym dniu uczest-
nikom uroczystości.

Część oficjalna rozpoczęła się wystąpieniem Wójta Gminy Artura 
Jaskowskiego, który podkreślił jak ważnym świętem są Dożynki, że 
chleb, który możemy spożywać dzięki pracy rąk rolników symboli-
zuje wszystko to, co najcenniejsze mamy od Boga, jest darem, który 
należy szanować i dzielić się z innymi, oraz przekazaniem przez 
starostów dożynkowych na jego ręce bochna chleba. Starostami 
Gminnymi tegorocznych Dożynek byli: Anna Radwan z Brzozówki-
-Kolonii oraz Jarosław Janik ze Starych Moczydeł.

podziękowali rolnikom za ciężką pracę, wytrwałość, kultywowanie 
narodowych i lokalnych tradycji zwyczajów. 

W trakcie trwania uroczystości dożynkowych miało miejsce 
rozstrzygnięcie konkursów gminnych:

Najładniejszy wieniec:
I miejsce Huta Józefów
II miejsce Blinów Drugi
III miejsce Szastarka
Wzorowa pasieka:
I miejsce Grzegorz Serafin z Majdanu-Obleszcze
II miejsce Karol Kamiński ze Starych Moczydeł
III miejsce Michał Samol z Blinowa Pierwszego
Najładniejszy ogródek przydomowy:
I miejsce Agnieszka Osmoła z Szastarki
II miejsce Alicja Król z Polichny 
III miejsce Krystyna Nogal z Brzozówki-Kolnii

Koła Gospodyń Wiejskich z Blinowa Pierwszego i Huty Józefów 
oraz panie z Zespołu Szkół w Szastarce przygotowały suto zasta-
wione stoły z lokalnymi potrawami i wypiekami, które cieszyły się 
ogromnym powodzeniem wśród dożynkowych gości.

Podczas dożynek odbyły się także występy lokalnych zespołów 
działających przy Gminnym Centrum Kultury w Polichnie: Zespół 
Śpiewaczy „Blinowianeczki” z Blinowa, Kapela Czerwona Róża 
z Szastarki, Kapela Kalina-Folk z Polichny, Męski Zespół Śpiewaczy 
„Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze oraz solisty Mirosława Kolasy 
z Szastarki. Mogliśmy wysłuchać także koncertu Parafialnej Orkie-
stry Dętej z Szastarki wraz z solistą Albertem Bryczkiem. Gwiazdą 
wieczoru był zespół Shantel oraz Tex.

Po powitaniu gości głos zabrali: Poseł na Sejm RP Kazimierz 
Choma, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, 
Wicestarosta Kraśnicki Paweł Kudrel, w imieniu Europoseł Beaty Ma-
zurek Michał Stawiarski, Kierownik ARiMR w Kraśniku Teresa Jachura 
,która odczytała list od Prezes Haliny Szymańskiej oraz Joanna Bigos, 
która oczytała list od Europosła Krzysztofa Hetmana. Obecni byli 
również Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego Bogdan 
Zuń oraz Radny Powiatu Kraśnickiego Henryk Flis, dyrektorzy szkół 
oraz Radni z terenu gminy Szastarka. Goście przede wszystkim 

Na boisku szkolnym dzięki stowarzyszeniu DriveTime Lubelskie, 
którego prezesem jest Dawid Skowroński, mogliśmy oglądać orygi-
nalne, wyróżniające się na tle innych, rzadko spotykane na naszych 
drogach auta. Stowarzyszenie działa niecały rok. Aktualnie jest to 
największy klub w województwie pod względem ilości aut i ludzi 
na eventach. W tym roku organizowali Moto Majówkę w Janowie 
Lubelskim, na której było ok. 400 aut. Dziękujemy za obecność.

Dziękujemy serdecznie dyrektorowi Zespołu Szkół w Szastarce 
Piotrowi Krzysztoniowi oraz wszystkim pracownikom za zaangażo-
wanie i pomoc w organizacji Dożynek a także pracownikom Gmin-
nego Centrum Kultury w Polichnie, Gminnej Biblioteki w Szastarce 
oraz pracownikom Urzedu Gminy. Dziękujemy zespołom, kapelom 
i soliście, druhom strażakom z OSP w Szastarce Stacji i w Szastarce 
Wsi, którzy czuwali nad bezpieczeństwem uczestników uroczystości.
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I RODZINNY RAJD ROWEROWY IM. ŚW. 
JANA PAWŁA II PO GMINIE SZASTARKA

Cóż to był za Rajd! blisko 500 uczestników wzięło udział w wy-
darzeniu. Ogromne emocje towarzyszyły wszystkim do końca. 
Wszyscy uczestnicy rajdu, którzy dotarli do mety mieli szansę na 
udział w losowaniu nagród głównych – 8 rowerów.

Ośmiu szczęśliwców wylosowało nowe rowery!
”I Rodzinny Rajd Rowerowy im. św. Jana Pawła II po gminie 

Szastarka”, stał się propozycją dla uczestników rajdu na zwiedzanie 
atrakcyjnych terenów naszej gminy. Uczestnicy rajdu mieli do prze-
jechania trasę na odcinku około 20 kilometrów. Start zaplanowano 
w Polichnie przy szkole podstawowej, metę natomiast w Blinowie 
Drugim, w pięknym, starym parku przy szkole.

Na starcie uczestnicy rajdu otrzymali pakiety, które zawierały 
kartę startową z mapką rajdu oraz okolicznościową koszulkę. Trasa 
przejazdu wiodła przez następujące miejscowości: Polichna - Sza-
starka - Brzozówka – Polichna Czwarta – Majdan-Obleszcze – Stare 
Moczydła – Blinów Pierwszy i Blinów Drugi.

Celem wydarzenia było pielęgnowanie polskości; ochrona dzie-
dzictwa narodowego; upowszechnianie walorów przyrodniczo-
-krajobrazowych Lubelszczyzny, promowanie zdrowego stylu życia 
poprzez sport, propagowanie roweru jako ekologicznego środka 
transportu, stwarzanie warunków do aktywnego wypoczynku dla 
całej rodziny, propagowanie aktywnych form wypoczynku integra-
cja społeczności międzygminnej, promowanie bezpiecznej jazdy 
rowerem - znajomość przepisów ruchu drogowego, umiejętności 
bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych, promowanie 
postaw patriotycznych.

Rajdowi towarzyszyła degustacja potraw regionalnych oraz 
prezentacja stoiska promocyjnego przygotowanego przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Blinowie. Grono Pedagogiczne wraz z ucznia-
mi szkoły w Blinowie przygotowali bogate ekspozycje. Można było 
zobaczyć m.in.: wystawę starych przedmiotów używanych na naszym 
terenie wśród mieszkańców, wystawę makiet obiektów architekto-
nicznych oraz herbów Gminy Szastarka wykonanych przez uczniów, 
a także wystawy fotograficzne pt. „Blinów dawniej i dziś”, „Cudze 
chwalicie swego nie znacie…”, „Najpiękniejsze zakątki Blinowa”.

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji. Dzieci mogły wyszaleć 
się na dmuchanych zjeżdżalniach, odpocząć w strefie relaksu i zabaw 
konstrukcyjnych. Wielkim powodzeniem cieszyło się malowanie 
twarzy, bańki mydlane, fotobudka z akcesoriami i chusta animacyjna. 
Wszystkie te atrakcje były dostępne dzięki kreatywności Dyrektor 
Szkoły Ilony Stolarz i jej pracowników.

Patronatem medialnym rajd rowerowy objęli: TVP3 Lublin, Polskie 
Radio Lublin, lublin112.pl, Kurier Lubelski, Radio ESKA, Dziennik 
Wschodni, Goniec Gazeta Powiatowa, kraśnik24.pl.

Wydarzenie organizowane było przez Stowarzyszenie Wschód 
Lubelskich Serc we współpracy z Powiatem Kraśnickim, Gminą 
Szastarka i Gminnym Centrum Kultury w Polichnie oraz Publiczną 
Szkołę Podstawową w Blinowie.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Prze-
ciwdziałania Narkomanii w Szastarce, na czele z Przewodniczącym Grze-
gorzem Pazdrakiem, ufundowała 6 rowerów. Pozostałe 2 rowery oraz 
inne nagrody rzeczowe zostały ufundowane przez sponsorów Rajdu.

Serdecznie dziękujemy organizatorom „Pierwszego Rodzinnego 
Rajdu Rowerowego im. św. Jana Pawła II”.  Dziękujemy Wójtowi 
Gminy Szastarka Arturowi Jaskowskiemu, Prezesowi „Stowarzyszenia 
Wschód Lubelskich Serc” Michałowi Stawiarskiemu, Dyrektor GCK 
w Polichnie Ewie Białoń, nauczycielom, pracownikom i Radzie Ro-
dziców Szkoły Podstawowej w Blinowie, paniom z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Blinowie, druhom strażakom OSP w Blinowie, sponsorom 
za pomoc i organizację tego wydarzenia.

„DUMNI Z POLSKI” - I PATRIOTYCZNY 
rajd rowerowy Z sZastarki do 
ZakrZÓwka

15 sierpnia 2022 r. kilkuset cyklistów wzięło udział w I Patrio-
tycznym Rajdzie Rowerowym „Dumni z Polski”. Był to kolejny w tym 
roku rajd, który odbywał się na naszym terenie i którego współ-
organizatorem była Gmina Szastarka. Do pokonania było ponad 
20 km z Szastarki do Zakrzówka. Uczestnicy startowali z parkingu 
przy kościele w Szastarce. Meta natomiast była na stadionie STOK 

w Zakrzówku. Dla pierwszych 400 osób organi-
zatorzy przewidzieli medale, a także pamiątkową 
koszulkę. Jedną z nagród, dla uczestników Raj-
du, ufundowało 14 Radnych Gminy Szastarka. 
Przeznaczyli oni na ten cel prywatne środki 
finansowe, z których zakupiony został rower. 
Do wylosowania wśród uczestników było 6 
rowerów i 200 rowerowych gadżetów.

Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji: 
pokazy wyposażenia wojskowego, służb mundu-
rowych (policji, straży pożarnej i straży ochrony 
kolei), sparingi bokserskie, stoiska promocyjne 
i pokazy strażackie, atrakcje dla dzieci i wiele, 
wiele innych ciekawych punktów programu.

Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzy-
szenie Wschód Lubelskich Serc, Gmina Szastarka, 
Gmina Zakrzówek i Powiat Kraśnicki.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział 
w Rajdzie.
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JUBILEUSZ 100-LECIA OCHOTNICZEJ 
STRAŻY POŻARNEJ W BLINOWIE

26 czerwca 2022 r. w naszej gminie obchodziliśmy jubileusz 
100-lecia powstania jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Blinowie.

O godzinie 11:20 pododdziały zebrały się na placu przed remizą 
OSP w Blinowie, by uroczyście przemaszerować na mszę świętą do 
kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Blinowie. Mszę 
świętą w intencji strażaków sprawowali: ks. kan. Andrzej Krasowski 
proboszcz parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 
w Świdniku oraz ks. kan. Piotr Wąsek proboszcz miejscowej parafii, 
który pełni także funkcje gminnego kapelana strażaków. Ponadto 
asystę podczas mszy św. pełnili księża z Dekanatu Zakrzówek. Po 
mszy uczestnicy ponownie przemaszerowali na plac OSP Blinów 
gdzie nastąpiła oficjalna część uroczystości.

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Blinowie została zało-
żona w 1922 roku, 4 lata po odzyskaniu prze Polskę niepodległości 
i rok po powstaniu ogólnopolskiej organizacji strażackiej pod 
nazwą Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochotnicza Straż Pożarna w Blinowie była jedną z pierwszych 
jednostek, które powstały na terenie dzisiejszej gminy Szastarka. 
Ambicje lokalnej braci strażackiej nie pozwalały im stać w miejscu, 
czego efektem jest prężnie działająca, włączona do Krajowego 

Systemu Ratowniczo Gaśniczego jednostka, nowoczesne wyposa-
żenie oraz to co najważniejsze czyli druhowie, których liczba oraz 
młody wiek pozwala ze spokojem patrzeć w przyszłość jednostki 
OSP KSRG Blinów.

Strażacy usłyszeli w czasie mszy i późniejszych przemówień 
podczas uroczystości, że jest to ważna i pełna poświęceń służba: 
strażak nie zwleka, zostawia swoje obowiązki i biegnie, by bronić 
i służyć bliźniemu, a także – że ochotnicze pożarnictwo ma swój 
wielki wkład w rozwijanie postaw patriotycznych społeczeństwa 
polskiego. W czasie uroczystego apelu przypomniano też hasło ze 
sztandarów OSP „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Gminne Centrum Kultury w Polichnie, również włączyło się 
w organizację Jubileuszu. Oprawę muzyczną całej uroczystości 
przejęła Orkiestra Dęta im. Jana Szabata z Polichny, część artystyczną 
zapewniła Kapela „Czerwona Róża” z Szastarki, natomiast obsługą 
techniczną nagłośnienia całej uroczystości zajęła się Dyrektor 
Ewa Białoń.
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GLKS – KLUB SPORTOWY

TURNIEJ „LUBELSKIE WITA WAKACJE” 
Z GLKS POLICHNA

2 lipca na stadionie  w Polichnie około 150 dzieci reprezentują-
cych 16 drużyn w dwóch kategoriach wiekowych 2011-2012 oraz 
2013-2014 rywalizowało ze sobą, jednocześnie witając wakacje 
i świetnie się bawiąc. Idealna pogoda i dobrze przygotowane 
boiska, mimo czerwcowych upałów sprawiły, że radość z gry była 
ogromna a dodatkowo poczęstunek, medale, puchary i upominki 
dodały uśmiechu wszystkim najmłodszym adeptom piłki nożnej 
zebranym w tym dniu na turnieju w naszej gminie.

Jak widać GLKS nie tylko szkoli w klubie blisko 100 dzieci i mło-
dzieży, ale też organizuje wydarzenia mające na celu popularyzację 
aktywności fizycznej wśród mieszkańców okolicznych miejscowości.

Dziękujemy za pomoc współorganizatorom imprezy Stowarzy-
szeniu Wschód Lubelskich Serc oraz Gminie Szastarka.

Ogromny zaszczyt i podziękowania kierujemy dla znakomitych 
osób, które objęły patronatem honorowym nasze wydarzenie. Wśród 
nich są: Jarosław Stawiarski Marszałek Województwa Lubelskiego, 
Beata Mazurek Poseł na Sejm UE, Kazimierz Choma Poseł na Sejm RP.

Dziękujemy partnerom wydarzenia, którymi byli: Województwo 
Lubelskie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego oraz 
Starostwo Powiatowe w Kraśniku. 

SENIORZY GLKS POLICHNA Z AWANSEM 
DO „A” KLASY

Sezon 2021/2022 zawodnicy GLKS Polichna  zakończyli wysoką 
wygraną 7:1  z drużyną Poraju Kraczewice. Drużyna prowadzona 
przez trenera Michała Mularczyka w bardzo dobrym stylu pokazała 
się w rozgrywkach lubelskiej klasy ,, B ‘’  wygrywając ligę z dużą 
przewagą nad pozostałymi 13 drużynami. Jest to niewątpliwie 
sukces całego klubu, który mocno otworzył się w ostatnich latach 
na naszą lokalną młodzież czego efekty widać w wynikach i działal-
ności GLKS Polichna. Zawodnicy i sztab szkoleniowy liczą na szybką 
aklimatyzację w rozgrywkach na wyższym szczeblu a z czasem 
może i walkę o czołowe lokaty w kolejnych sezonach. 

Akademia GLKS Polichna 

zaprasza na treningi!
Czy Twoje dziecko lubi dobrą zabawę 

i ma niespożyte zasoby energii?
A może przesiaduje zbyt dużo czasu przed telefonem 

lub komputerem?

Jeśli tak, nie czekaj zapisz już dziś na zajęcia 
ogólnorozwojowe z elementami piłki nożnej.

Akademia Piłki Nożnej GLKS Polichna zaprasza na treningi 
wszystkie zainteresowane

dzieci i młodzież z roczników 2008-2017

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych 
do kontaktu z trenerami!

Zapisz swoje dziecko już dzisiaj!

PLAN TRENINGÓW GRUP MŁODZIEżOWYCH GLKS POLICHNA

Rocznik 2011-2012 poniedziałki – środy 17.00-18.30
Trener Patryk Sadowski tel. 512 274 525

Rocznik 2013-2014 poniedziałki – środy 18.30-20.00
Trener Tomasz Sadowski tel.661 075 984

Rocznik 2015-2017 wtorki – piątki 17.30 -18.45
Trener Patryk Pochwatka tel. 603 362 810

Trener Koordynator Michał Mularczyk tel. 733 000 174
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URZĄD STANU CYWILNEGO W SZASTARCE

ZŁOTE GODY – JUBILEUSZ 50-LECIA 
POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale Złote Gody 
to rocznica niezwykła, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli 
razem pół wieku.

To właśnie ta piękna okazja była powodem uroczystości, która 
odbyła się w niedzielę 17 lipca br. w Gminnym Centrum Kultury 
w Polichnie.

Tegoroczne obchody Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego, 
tradycyjnie już, rozpoczęły się przemarszem Jubilatów i zaproszo-
nych gości do kościoła pw. Św. Jana Marii Vianneya w Polichnie 
gdzie przez ks. Przemysława Ruszniaka z Grupy Oazy Nowej Drogi 
z Bychawy została odprawiona uroczysta msza święta w intencji 
Jubilatów. W trakcie mszy św. małżonkowie odnowili swoje ślubne 
przyrzeczenia. Po nabożeństwie, przy akompaniamencie orkiestry 
dętej, Jubilaci i zaproszeni goście przemaszerowali na dalszą część 
uroczystości do Gminnego Centrum Kultury w Polichnie.

W tej doniosłej chwili Jubilatom towarzyszyli: Poseł na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Choma, Wicestarosta Kraśnicki 
Paweł Kudrel, Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, Przewodniczący 
Rady Gminy Szastarka Michał Kosikowski, Wiceprzewodniczące 
Rady Gminy Krystyna Pudło i Małgorzata Pudło, Kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego w Szastarce Jadwiga Wielgus, Zastępca Kierownika 
Urzędu Stanu Cywilnego Sylwia Szabat.

Tą wyjątkową uroczystość rozpoczęła w Gminnym Centrum 
Kultury Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Jadwiga Wielgus. Wi-
tając Jubilatów podkreśliła, że dzielenie razem życia to niełatwa 
sztuka, która często wymaga pójścia na kompromis, trzeba przecież 
wykazać się mnóstwem cierpliwości, zrozumienia i otwartości na 
potrzeby swojego partnera.

Uroczystego aktu wręczenia medali nadanych przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę, dokonał Wójt Gminy Artur 
Jaskowski. Skierował do dostojnych Jubilatów słowa wyrażające 
podziw, szacunek i uznanie. Wójt pogratulował uhonorowanym 
małżeństwom tak wspaniałego jubileuszu i życzył kolejnych lat 
przeżytych przede wszystkim w zdrowiu, pełnych szczęścia, pomyśl-
ności i wytrwałości. Jednocześnie zaakcentował, że te małżeństwa 
są najlepszym przykładem dla przyszłego pokolenia ludzi młodych. 
Pogratulował parom wychowania dzieci, doczekania się wnuków. 

Życzenia i gratulacje pięknego jubileuszu złożyli również przybyli 
goście, którzy wręczyli Jubilatom upominki, pamiątkowe dyplomy 
oraz kwiaty. Nie zabrakło również tortu oraz symbolicznego toastu 
lampką szampana. Odśpiewano gromkie „Sto lat” jak przystało na 
wydarzenie tej rangi.

Uroczystość uświetniła swoim występem Orkiestra Dęta im. Jana 
Szabata z Polichny, Kapela „Kalina Folk” oraz Ewa Białoń Dyrektor 
GCK w Polichnie, która wystąpiła w kilku solowych aranżacjach. 
Dziękujemy za piękną i wzruszającą oprawę muzyczną Jubileuszu.

W imieniu Jubilatów głos zabrał Pan Ryszard Dudek, który podzię-
kował za zorganizowanie tej uroczystości oraz wyraził zadowolenie 
z tak podniosłej rangi wydarzenia.

Wszystkim parom serdecznie gratulujemy doczekania tak pięk-
nego jubileuszu i życzymy długich oraz pogodnych lat życia w jak 
najlepszym zdrowiu i zadowoleniu, w niegasnącej miłości najbliż-
szych. Życzymy Państwu kolejnych wspaniałych Jubileuszy.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy okazali swoją pomoc 
przy zorganizowaniu tej wyjątkowej uroczystości Złotych Godów.

W tym roku medale za długoletnie pożycie małżeńskie przy-
znane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę 
otrzymało 13 par małżeńskich z terenu gminy Szastarka. 
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Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce informuje...
 ...że w okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 30 listopada 2022 roku 

…urodziło się 18 dzieci
... związek małżeński 

zawarło 35 par …zmarły 43 osoby

25 października 2022 roku w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Lublinie odbyła się konferencja regionalna „Cyfryzacja i cybe-
rzagrożenia w procesach rejestracji stanu cywilnego”. Poruszono 
zagadnienia związane z bezpiecznym, wielojęzycznym serwisem 
internetowym, rejestracją stanu cywilnego, planowanym wejściem 
w życie elektronicznej karty urodzenia i zgonu oraz cyfryzacją 
procesów rejestracji stanu cywilnego.

Na tym spotkaniu, Wojewoda lubelski Lech Sprawka, uhonorował 
kierowników i pracowników organu nadzoru LUW w Lublinie i USC 
Dyplomami Uznania Wojewody Lubelskiego. Wręczając dyplomy 
Wojewoda podkreślił prawidłowe funkcjonowanie naszego Urzędu 
oraz życzliwą i kompetentną współpracę.

Miło jest nam poinformować, że wśród osób nagrodzonych jest 
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Szastarce Jadwiga Wielgus.

Jest to duże wyróżnienie dla pracowników całego naszego Urzędu 
Stanu Cywilnego. Zakres zadań realizowanych przez kierownika 
urzędu stanu cywilnego jest bardzo duży, tym bardziej jest to ważne, 
że Wojewoda dostrzegł i docenił zaangażowanie i trud pracy jaki 
został włożony w wypełnianie obowiązków przez pracowników.

DYPLOM UZNANIA 
wojewody

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZASTARCE

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce od 1 stycznia 2022 roku realizował nowe, dodatkowe zadania skierowane do mieszkańców 
gminy Szastarka. Według danych na dzień 1 grudnia 2022 roku pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Szastarce przyjęli łącznie 
2705 wniosków i wypłacana została, na poniżej przedstawione zadania, dla mieszkańców naszej gminy kwota o łącznej wysokości 
4 207 417,80 zł.

Rodzaj zadania
Liczba 

złożonych 
wniosków

Liczba 
wydanych 

decyzji

Liczba 
wypłaconych 

dodatków

Kwota 
wypłaconych 

świadczeń 
w PLN 

Dodatek osłonowy 1001 963 963 692 917,80

Dodatek węglowy 1503 1168 1050 3 150 000,00

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania 
niektórych źródeł ciepła (pelet drzewny, drewno kawałkowe, gaz 
skroplony, olej opałowy)

201 185 185 364 500,00

Tabela przedstawia dane na dzień 01.12.2022 r.
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W tym roku, w zaszczytnym gronie 
dostojnych Jubilatów, znaleźli się:

 ▶ Elżbieta i Ryszard Dudek
 ▶ Maria i Stanisław Góra
 ▶ Danuta i Jan Hain
 ▶ Stanisława i Adam Jakubaszek
 ▶ Stanisława i Jan Janik
 ▶ Alina i Czesław Kozak
 ▶ Henryka i Jan Łatka
 ▶ Krystyna i Teodor Mróz
 ▶ Danuta i Henryk Myszak
 ▶ Irena i Stanisław Szwedo
 ▶ Henryka i Eugeniusz Wieleba
 ▶ Halina i Władysław Wieleba
 ▶ Edwarda i Krzysztof Woś

Danuta i Jan Hain

Stanisława i Jan Janik

Elżbieta i Ryszard Dudek

Halina i Władysław Wieleba

Irena i Stanisław Szwedo

Krystyna i Teodor Mróz

Alina i Czesław Kozak

Maria i Stanisław Góra

Henryka i Eugeniusz Wieleba

Danuta i Henryk Myszak

Stanisława i Adam Jakubaszek


