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W dniu 28 lutego 2017 roku Oddział Wojewódzki Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa 
Lubelskiego podpisał umowę z Zarządem Województwa Lubelskie-
go na realizację Projektu w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona 
środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, z Działania 6.1 
Bezpieczeństwo ekologiczne Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  pn. „Zabezpieczenie 
przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubel-
skiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych 
dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.

 Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
Województwa Lubelskiego jest Partnerem Wiodącym, Partnerami 
Projektu są 43 Gminy, a samochody ratowniczo-gaśnicze docelowo 
otrzymają 43 Ochotnicze Straże Pożarne biorące udział w projekcie.

Zgodnie z umową całkowita wartość Projektu wynosi 
31.961.220,83 PLN. Całkowite wydatki kwalifikowane Projektu 
wynoszą 31.961.220,83 PLN. Kwota dofinansowania nie przekracza 
60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu, tj. 
19.176.732,24 PLN. Wkład własny stanowiący nie mniej niż 40% 
kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu zapewniły 
samorządy gminne.

Dzięki projektowi nastąpi pogłębienie płaszczyzny współpracy 
samorządów, Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym celem 
przedsięwzięcia jest poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego 
województwa lubelskiego oraz zapobieganie degradacji środo-
wiska naturalnego poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji 
ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie 
skutków zagrożeń naturalnych i technicznych przez jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt jest zbieżny z główną misją 
funkcjonowania OSP polegającą na zapewnieniu ochrony życia, 
zdrowia i mienia ludzkiego przed pożarami, klęskami żywiołowymi 
i innymi zagrożeniami. Cel główny projektu zostanie osiągnięty 
przez zaopatrzenie jednostek OSP w 43 samochody ratowniczo-

-gaśnicze (średnie i ciężkie) dzięki czemu zwiększy się poziom 
bezpieczeństwa publicznego, środowiskowego i ekologicznego, 
a przede wszystkim bezpieczeństwa przeciwpożarowego i prze-
ciwpowodziowego wsi, gminy, powiatu, województwa oraz kraju 
w obliczu klęsk, katastrof i zagrożeń.

W dniu 5 lipca 2017 roku nastąpiło otwarcie ofert w postępo-
waniu przetargowym na dostawę 43 samochodów ratowniczo 
gaśniczych dla poszczególnych partnerów Projektu. Jest to kolejny 
krok przybliżający nas do zakończenia procedury zakupu tak długo 
wyczekiwanego nowego pojazdu dla OSP Blinów. 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego.

PROJEKT ZAKUPU ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO 
DLA OSP W BLINOWIE

PODZIĘKOWANIE 
DLA PANI MARII KĘDZIORY

W związku z przejściem na emeryturę Pani Marii Kędziory, 
Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski wraz z pracownikami 
składa podziękowanie za 40–letnią pracę w Urzędzie Gminy 
Szastarka. 

Dziękujemy za sumienne wykonywanie obowiązków służ-
bowych, oraz gotowość służenia swoją radą i pomocą przez 
cały okres Pani pracy. 

Na dalsze lata życzymy aby na zasłużonej emeryturze cie-
szyła się Pani dobrym zdrowiem, szczęściem rodzinnym, życz-
liwością ludzką oraz nieprzemijającą energią do korzystania 
z uroków życia.
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SAMORZĄD

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH 
PRZY BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLICHNIE 
ORAZ PRZY DRODZE GMINNEJ OBOK SZKOŁY 
W WOJCIECHOWIE

 
Nasza Gmina wzbogaca się o kolejne miejsca parkingowe:
• przy budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Polichnie,
• przy drodze gminnej obok szkoły w Wojciechowie.
Środki finansowe z Funduszu Sołeckiego zostały przeznaczone 

na ww. inwestycje przez Naszych Mieszkańców w celu poprawy 
warunków bezpieczeństwa, komfortu osób korzystających z usług 
medycznych i edukacyjnych na terenie Naszej Gminy. 

Zgodnie z umową całość przedsięwzięcia zostanie ukończona do 
17 lipca 2017 roku. Całkowity koszt budowy parkingu przy SPZOZ 
w Polichnie to kwota rzędu 53 000,00 zł, natomiast przy drodze 
gminnej obok szkoły w Wojciechowie to kwota rzędu 21 000,00 zł.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  
SZASTARKA STACJA - BRZOZÓWKA-KOLONIA

Gmina Szastarka pod koniec marca br. rozstrzygnęła przetarg na 
wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 108619L 
Szastarka Stacja – Brzozówka-Kolonia na odcinku od 195 m do 1+ 
993 m w formule zaprojektuj i wybuduj.”

Na realizację ww. operacji Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski 
pozyskał w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich,” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 - 2020, dofinansowanie w kwocie 1 100 000,00 zł.

Blisko 1,8-kilometrowy odcinek drogi gminnej zrealizuje kon-
sorcjum firm PBI INFRASTRUKTURA S.A. ul. Kolejowa 10 E, 23-200 
Kraśnik, Partner konsorcjum PBI WMB Sp. z o.o. ul. Błonie 8, 27-600 
Sandomierz. Wartość inwestycji po przeprowadzonej procedurze 
przetargowej wynosi 1 599 205,15 zł. Zgodnie z umową zawartą 
z wykonawcą inwestycja zostanie zakończona 8 września br.

Zakres prac budowlanych obejmie: roboty przygotowawcze, 
wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej, przebudowę z kru-
szywa łamanego zjazdów na nieruchomości zabudowane położone 
wzdłuż przedmiotowej drogi, rekonstrukcję rowów odwadniających.

W rezultacie przeprowadzonej inwestycji poprawie ulegną wa-
runki komunikacyjne, wzrośnie bezpieczeństwo dróg gminnych, 
podwyższy się standard życia mieszkańców i osób, które przyjadą tu 
w celach turystycznych. Efektem będzie również znaczna poprawa 
powiązań komunikacyjnych terenów o charakterze mieszkalnym 
i usługowym z głównymi ciągami komunikacyjnymi, przede wszyst-
kim z drogami powiatowymi.

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W BUDYNKU 
PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
I GIMNAZJUM W POLICHNIE

Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, na realizację inwestycji 
pozyskał dofinansowanie ze środków z budżetu Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 13 INFRASTRUK-
TURA SPOŁECZNA, Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna. 

Na podstawie umowy o dofinansowanie projektu Gminie Szastar-
ka przyznana została pomoc w kwocie 154 767,49 zł na realizację 
zadania pn.:  „Dostosowanie i przebudowę pomieszczeń w budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Polichnie na potrzeby 
funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego.” 

 Wraz z początkiem okresu wakacyjnego rozpoczęto roboty 
remontowe, umowy z wykonawcami zostały zawarte 22 czerwca 
2017 r. Głównym wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Remonto-
wo Budowlane Janusz Sobaszek. Przewidywane zakończenie robót 
budowlanych i wyposażenie pomieszczeń przedszkola nastąpi do 
14 sierpnia 2017 r.

Miejsca postojowe przy drodze gminnej obok szkoły w Wojciechowie

Miejsca postojowe SPZOZ w Polichnie



NOWINY SZASTARSKIE

4

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZASTARCE

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ 
ŚWIADCZENIA RODZINNE 
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 
SPECJALNY ZASIŁEK DLA OPIEKUNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce informuje, że obecnie 
ze świadczenia wychowawczego 500+ na terenie naszej gminy 
korzysta 445 rodzin, w tym 723 dzieci, tj. 66,7% dzieci w wieku od 
urodzenia do 18 roku życia.

Spośród w/w 225 rodzin korzysta ze świadczenia kwalifikując 
się do pomocy na pierwsze dziecko. Pozostałe rodziny przekra-
czają kryterium dochodowe w związku z czym uprawnione są do 
pomocy państwa na drugie i kolejne dziecko.

Przypominamy, że świadczenie wychowawcze reguluje usta-
wa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 
2016 r. i jest finansowane ze środków budżetu państwa.

W miesiącu czerwcu na świadczenia wychowawcze w gminie 
Szastarka wydatkowano kwotę 360.200,00 zł.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW 
NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018

Osoby zamieszkałe na terenie gminy Szastarka, ubiegające się 
o przyznanie świadczeń rodzinnych, wychowawczych 500+, fun-
duszu alimentacyjnego oraz specjalnego zasiłku dla opiekuna na 
okres zasiłkowy 2017/2018 mogą od 1 sierpnia 2017 r. pobierać 
wnioski o ustalenie prawa do w/w świadczeń w Ośrodku Pomocy 
Społecznej. 

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 
świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na miesiąc, na 
drugie i każde kolejne dziecko tak jak w  poprzednim okresie za-
siłkowym będzie wypłacane bez względu na wysokość dochodu 
rodziny. Nie zmienia się również kryterium dochodowe upraw-
niające do uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko, tj. 800 zł 
miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1 200 zł gdy  przynajmniej 
jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną.

W celu ustalenia dochodów rodziny będą brane pod uwa-
gę dochody członków rodziny za rok 2016. 

W przypadku zmian mających miejsce po roku bazowym tj. 
2016 wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia doku-
mentów potwierdzających utratę dochodu  (świadectwo pracy) 
lub uzyskanie dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie o docho-
dzie netto za miesiąc kolejny po miesiącu podjęcia pracy zarob-
kowej, decyzję o przyznaniu zasiłku macierzyńskiego, zasiłku lub 
stypendium dla bezrobotnych i innych).

Przypominamy, że do składania wniosków o świadczenia 
rodzinne nie wymagane są zaświadczenia z Urzędu Skarbo-

wego i zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych !!!

W dochodzie rodziny trzeba uwzględnić kwoty otrzymane 
w 2016 r. na podstawie art. 27f ust. 8-10 ustawy z dnia 26 lipca 
1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. część ulgi 
prorodzinnej-nadwyżka, wykazana na PIT z 2015r). Kwotę należy 
wpisać na oświadczeniu o dochodach nieopodatkowanych.

Osoby pobierające świadczenia rodzinne zobowiązane są 
do niezwłocznego powiadomienia OPS w Szastarce 
o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do 

świadczeń rodzinnych.

Dotyczy to m.in. informacji o:

	zmianie liczby członków rodziny,

	uzyskaniu dochodu, co oznacza uzyskanie dochodu spo-
wodowane: zakończeniem urlopu wychowawczego, uzy-
skaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobot-
nych, uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej 
z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy 
o dzieło, uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego, świad-
czenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenie 
kompensacyjnego, emerytury, renty, renty rodzinnej, renty 
socjalnej, rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodar-
czej, uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia reha-
bilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących 
po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

	wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospoli-
tej Polskiej,

	W przypadku dzieci, na które zasiłek jest pobierany:  
informacji o zawarciu związku małżeńskiego, zaprzestaniu 
uczęszczania do szkoły po ukończeniu 18 roku życia, wystą-
pieniu uprawnienia do zasiłku rodzinnego na własne dziec-
ko, umieszczeniu w instytucji zapewniającej całodobowe 
utrzymanie albo w pieczy zastępczej (np. dom dziecka, po-
gotowie opiekuńcze, rodzina zastępcza),

	W przypadku osób pobierających zasiłek pielęgnacyjny 
– m.in. o nabyciu uprawnienia do dodatku pielęgnacyjne-
go,  o umieszczeniu w instytucji zapewniającej nieodpłatnie 
pełne utrzymanie, wyjeździe członka rodziny poza granice 
Rzeczypospolitej Polskiej,

	W przypadku osób pobierających świadczenie pielę-
gnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – m.in. o zaprze-
staniu sprawowania osobistej opieki, podjęciu zatrudnienia 
lub innej pracy zarobkowej, uzyskaniu prawa do: emerytu-
ry, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego 
świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalne-
go lub świadczenia przedemerytalnego, zawarciu związku 
małżeńskiego przez osobę wymagającą opieki, umieszcze-
niu osoby, nad którą sprawowana jest opieka w: rodzinie 
zastępczej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, 
w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, na-
byciu za granicą przez członka rodziny prawa do świadcze-
nia na pokrycie wydatków związanych z opieką nad osobą 
wymagającą opieki.

	W przypadku legalnej pracy, działalności gospodarczej, 
pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub studiowania 
w krajach Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) lub Szwajca-
rii przez co najmniej jednego z rodziców dzieci, organem 
właściwym do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych 
jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w  Lublinie. W 
takim przypadku wnioski o świadczenia rodzinne, tj. o: za-
siłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie pielęgnacyj-
ne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny oraz 
świadczenie wychowawcze 500+ przekazywane będą za 
pośrednictwem OPS w Szastarce do ROPS w Lublinie.

Wnioski są wydawane i przyjmowane w sie-
dzibie OPS–u w pokoju nr 7 w godzinach od 7:30 
do 15:30. Dodatkowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 15 87 34 012.
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DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOŁACH
 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce informuje, 
że od 21 sierpnia 2017 r. przyjmowane będą wnioski  

na dożywianie dzieci w szkołach na okres 
od 1 września do 31 grudnia 2017 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce dofinansuje jeden 
gorący posiłek w szkole od 1 września 2017 r., a wnioski złożone 
we wrześniu - od dnia złożenia wniosku przez rodzica w OPS. 

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzi-
nom, w których dochód netto w przeliczeniu na osobę w rodzinie 
nie przekracza kwoty 771,00 zł.

W celu uzyskania pomocy w formie dożywiania dla dzieci 
w szkole należy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Sza-
starce pokój nr 8 lub 9 złożyć wniosek o pomoc i dołączyć sto-
sowne dokumenty:
	potwierdzające wysokość dochodów netto za miesiąc po-

przedzający miesiąc złożenia wniosku (zaświadczenie od 
pracodawcy,odcinek z renty, odcinek z emerytury, itp.)

	nakaz podatkowy za bieżący rok lub zaświadczenie o  po-
siadaniu gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy w  której 
znajduje się gospodarstwo, a w przypadku nieposiadania 
gospodarstwa rolnego odpowiednie zaświadczenie z Urzę-
du Gminy właściwego dla miejsca zamieszkania ( kwota do-
chodu z 1ha przeliczeniowego wynosi 288,00 zł na miesiąc)

	aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku 
gdy w rodzinie są osoby niepełnosprawne,

	oświadczenie o uzyskanym dochodzie za miesiąc poprze-
dzający złożenia wniosku – w przypadku osób prowadzą-
cych działalność gospodarczą.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce informuje również, 
że od 1.09.2017 r. do 15.09.2017 r. będą przyjmowane wnioski 
na stypendia szkolne. Ubiegać się o w/w pomoc mogą rodziny, w 
których dochód na osobę nie przekracza 514 zł.

Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w Szastarce w okresie 
od stycznia do czerwca 2017 skorzystało 156 rodzin tj. 232 osób. 
Zostało wydanych 232 decyzji przyznających pomoc w formie 
pieniężnej i niepieniężnej.

Wykaz form pomocy w okresie od stycznia do czerwca 2017 r.:
	zasiłki stałe
 Z tej formy pomocy korzysta 26 osób - kwota wypłaconych 

świadczeń – 82 696,92 zł
	zasiłki okresowe
 Z tej formy pomocy skorzystało 16 rodzin – kwota wypłaco-

nych świadczeń – 12 832,83 zł
	zasiłki celowe i specjalne zasiłki celowe
 Z tej formy pomocy skorzystało 19 rodzin – kwota wypłaca-

nych świadczeń – 6 891,54 zł
	dożywianie dla dzieci w szkole
 Z tej formy pomocy korzysta 172 osób. Kwota wypłaconych 

świadczeń – 39 456,50 zł
	dożywianie dla dzieci w szkole na wniosek dyrektora
 Kwota wypłaconych świadczeń – 4 273,60 zł
	stypendia szkolne
 Z tej formy pomocy skorzystało 117 osób – kwota wypłaco-

nych świadczeń – 51 432,00 zł 
	opłata za pobyt w domu pomocy społecznej
 Z tej formy pomocy korzysta 12 osób - kwota wypłaconych 

świadczeń – 143 818,45 zł
	prace społecznie – użyteczne 
 Kwota wypłaconych świadczeń – 1  944,00 zł dla 3 osób.  

W/w kwota w 60% pokrywana jest z budżetu Powiatowego 
Urzędu Pracy w Kraśniku

	usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania 
 Z tej formy pomocy korzysta 5 osób na kwotę 48 570,63 zł.

GMINNE OBCHODY PATRONA 
STRAŻAKÓW ŚW. FLORIANA

W niedzielę 7 maja 2017 r. w Brzozówce odbyły się uroczysto-
ści związane z obchodami „Dnia Strażaka”. Obchody św. Floriana 
rozpoczęły się przemarszem do Kościoła pw. Zmartwychwstania 
Pańskiego w Brzozówce, gdzie w intencji wszystkich strażaków 
odprawiona została Msza Święta sprawowana przez ks. Jana Gaika 
- proboszcza parafii Brzozówka. Po uroczystej Mszy Świętej wszyscy 
zebrani udali się na plac przed jednostką OSP Brzozówka, gdzie 
została poświęcona figura św. Floriana.

W uroczystości udział wzięli Andrzej Maj - Prezes Zarządu Od-
działu Powiatowego ZOSP RP w Kraśniku, Artur Jaskowski - Prezes 
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP, St. Kpt. Piotr Michałek – KP 
PSP Kraśnik, Wioletta Wilkos - Prezes Lokalnej Grupy Działania 
Ziemi Kraśnickiej, Jadwiga Wielgus - Sekretarz Gminy Szastarka. 
Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Dętej Gminnego Centrum 
Kultury w Polichnie oraz przedstawienie zorganizowane przez dzieci 
z przedszkola „Jaś i Małgosia.”

Orkiestra Dęta z Szastarki brała udział w XXXII Wojewódzkim 
Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Nałęczowie. Zajęła 5 premiowane 
miejsce i będzie reprezentować nie tylko naszą gminę ale także 
województwo lubelskie w Przeglądzie Rejonowym.
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Publiczne Gimnazjum w Blinowie
1. Agata Zuń uczennica klasy II 
2. Mateusz Kudrelek uczeń klasy III 
3. Paweł Szkutnik uczeń klasy II 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Polichnie
1. Weronika Jaszyna uczennica klasy V 
2. Wiktoria Krysa uczennica klasy V 
3. Aleksandra Pietras uczennica klasy V 
4. Weronika Machulak uczennica klasy V 
5. Kinga Czarnota uczennica klasy V 
6. Gabriela Wnuk uczennica klasy VI 
7. Oliwia Mróz uczennica klasy VI 
8. Patrycja Sycz uczennica klasy V 
9. Wiktoria Świś uczennica klasy VI 
10. Natalia Drozd uczennica klasy VI 
11. Julia Król uczennica klasy VI 
12. Samanta Machulak uczennica klasy VI 
13. Laura Lodowska uczennica klasy VI 
14. Patrycja Lewandowska uczennica klasy VI 
15. Martyna Butryn uczennica klasy VI 

Publiczne Gimnazjum w Polichnie
1. Aleksandra Kozieł uczennica klasy III 
2. Agata Flis uczennica klasy III 
3. Dominika Kosidło uczennica klasy III 
4. Małgorzata Tupaj uczennica klasy III 
5. Paulina Sarna uczennica klasy III 
6. Paulina Olech uczennica klasy III 
7. Katarzyna Kraska uczennica klasy III 
8. Kinga Flis uczennica klasy II 
9. Anna Galek uczennica klasy II 
10. Izabela Wiśniewska uczennica klasy II 
11. Aneta Wielgus uczennica klasy II 
12. Natalia Mróz uczennica klasy I 
13. Natalia Pietras uczeń klasy  I 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szastarce
1. Magda Matysiak uczennica klasy VI 

Publiczne Gimnazjum w Szastarce
1. Wiktor Osmoła  uczeń klasy I 

STYPENDIA SZKOLNE

Stypendium za osiągnięcia bardzo dobrych wyników 
w nauce w II semestrze roku szkolnego 2016/2017
     

Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie
1. Bartosz Kudrelek uczeń klasy V 
2. Aleksandra Mróz uczennica klasy VI 
3. Krystian Rugała uczeń klasy V 
4. Dorota Zuń uczennica klasy V  
5. Alicja Ptasznik uczennica klasy VI 

Publiczne Gimnazjum w Blinowie
1. Patryk Rugała uczeń klasy I 
2. Bartłomiej Sulowski uczeń klasy II 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Polichnie
1. Aleksandra Kasica uczennica klasy IV 
2. Oliwia Samborska uczennica klasy IV 
3. Łucja Kosikowska uczennica klasy IV 
4. Hubert Zięba uczennica klasy IV 
5. Aleksandra Pietras uczennica klasy V 
6. Gabriela Zimak uczennica uczennica klasy V 
7. Szymon Żurawski uczeń klasy V 
8. Patrycja Lewandowska uczennica klasy VI 
9. Laura Lodowska uczennica klasy VI 
10. Martyna Butryn uczennica klasy VI 
11. Gabriela Wnuk uczennica klasy VI 
12. Wiktoria Świś uczennica klasy VI 
13. Samanta Machulak uczennica klasy VI 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szastarce
1. Iwona Kolasa uczennica klasy IV 
2. Martyna Jachura uczennica klasy IV 
3. Oliwia Kuźnicka uczennica klasy IV 
4. Wiktoria Szado uczennica klasy VI 
5. Maria Wilk uczennica klasy V 
6. Izabela Wiechnik uczennica klasy VI
7. Kamila Goral uczennica klasy  VI 

Publiczne Gimnazjum w Szastarce
1. Julia Boś uczennica klasy I 
2. Arkadiusz Solarz uczeń klasy I
3. Tomasz Wilk uczeń klasy I 
4. Wiktoria Szabat uczennica klasy II P

Stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe 
w II semestrze  roku szkolnego 2016/2017

Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie
1. Kacper Szkutnik uczeń klasy III 
2. Fabian Jachura uczeń klasy IV 
3. Kornelia Ozga uczennica klasy VI 
4. Pruszczyński Kamil uczeń klasy V 
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W BLINOWIE

UDZIAŁ W AKCJI „CAŁA POLSKA 
CZYTA DZIECIOM”

Jak co roku kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom” jest 
koordynowana przez panie bibliotekarki Henrykę Wielgus i Agnieszkę 
Kochaniec-Mularską. 28 marca br. z okazji zbliżającego się „Dnia 
Książki dla Dzieci”(2 kwietnia) odbyło się wspólne czytanie baśni 
H. CH. Andersena. W tym dniu baśnie czytali: nauczyciele, bibliote-
karki, pan dyrektor, pani dyrektor, pracownicy szkoły, a także ksiądz.

UROCZYSTY APEL Z OKAZJI 226. ROCZ-
NICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

Dnia 5 maja w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 226. 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości brali udział 
uczniowie z kl. V-VI pod opieką pani Joanny Niezgody. Uczniowie 
zaprezentowali montaż słowno-muzyczny oddający klimat walk 
narodowo-wyzwoleńczych, emigracji podczas zaborów i ucisku 
Polaków przez okupantów. Podczas przedstawienia usłyszeliśmy 
także pieśni: „Rota”, „Witaj majowa jutrzenko…”, „Wiwat Maj” oraz 
„Taki kraj” - w solowym wykonaniu wokalnym Doroty Zuń. Dla 
uświetnienia tej doniosłej dla każdego Polaka rocznicy uczniowie 
zaprezentowali taniec z flagą.

DZIEŃ ZIEMI
Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzimy na całym świecie 

22 kwietnia. Imprezy proekologiczne przyjmują różną postać  
i odbywają się nie tylko tego dnia, ale zarówno wcześniej, jak też 
później. 10 maja w naszej szkole zaprezentowano inscenizację 
słowno-muzyczną poświęconą Dniu Ziemi. Występowali uczniowie 
z klas IV-VI pod opieką pani Urszuli Reszko. Uroczystość uświetnił 
śpiew chórku uczennic klasy I gimnazjum oraz duet wokalny Doroty 
Zuń i Emilii Tylus. W scence początkowej zaprezentowano dialog 
uczniów dotyczący dbałości o środowisko, następnie młodzi artyści 
opowiadali o planetach Układu Słonecznego, wytykając fakt, iż 
Ziemia jest zanieczyszczona, a pozostałe są czyste. 

Celem przedstawienia było zwrócenie uwagi, że własne śro-
dowisko powinno być dla każdego sprawą najważniejszą. Trzeba 
segregować śmieci i robić wszystko, aby Ziemia pozostała czysta, 
co ma wpływ też na nas i nasze życie.

CYFROWOBEZPIECZNI
Nasza szkoła bierze udział 

w projekcie „Cyfrowobezpieczni.
pl - Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. 
18 maja w ramach tego projek-
tu Edukator - pan Tomasz Ku-
śmierz - przeprowadził  warsztaty 
z uczniami szkoły podstawowej. 
Prowadzący uświadomił nas, jakie zachowania są bezpieczne, a jakie 
stanowią zagrożenie podczas korzystania z zasobów Internetu. 
Zaprezentował krótkie filmiki oraz scenki rodzajowe, sytuacje, jakie 
zdarzają się podczas surfowania w sieci. Wskazał uczniom, jak należy 
się zachować, kiedy grozi nam niebezpieczeństwo. Po spotkaniu 
z uczniami odbyła się prezentacja dla nauczycieli.

 

PIKNIK RODZINNY
W sobotę 3.06.2017 r. odbył 

się projekt gimnazjalny pt. „Piknik 
Rodzinny”, który zorganizowała 
klasa II gimnazjum pod nadzorem 
pani Marzeny Suchory, z dużym 
zaangażowaniem nauczycieli  oraz 
pracowników szkoły. 

Projekt rozpoczął się piosenką 
dla mam pt. „Najmilsza na świecie” 
w wykonaniu klas gimnazjalnych. W dalszej kolejności widzowie 
obejrzeli przedstawienie pt. „Ukryty skarb” przygotowane przez 
przedszkolaków. Następnie klasy I-III prezentowały się na scenie, 
śpiewając i tańcząc. Nie zabrakło także solistów przygotowanych 
rzez panią Monikę Reszkę.  Podczas występów miały miejsce 
inne atrakcje: loteria fantowa oraz malowanie twarzy, konkursy 

- plastyczny i wiedzy 
ogólnej oraz konkurs 
znajomości postaci 
literackich H. Sienkie-
wicza. Imprezę uświet-
niał śpiew dziewcząt 
z gimnazjum.  
Podczas pikniku od-
wiedził nas także Wójt 
Gminy Szastarka pan 
Artur Jaskowski.

Opracowała Agnieszka Kochaniec-Mularska
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WYCIECZKA SZKOLNA 
OPATÓW - KUROZWĘKI - UJAZD

 
Dnia 8.06.2017 r. w słoneczny poranek cała społeczność szkolna 

wybrała się na wycieczkę. Pierwszym punktem zwiedzania była 
Podziemna Trasa Turystyczna w Opatowie. Następnie udaliśmy się do 
Kurozwęk. Po posiłku w Pałacu Kurozwęki rozpoczęliśmy zwiedza-
nie podziemi i wnętrza pałacu. Uczestniczyliśmy również w „safari 
bizon”, w szukaniu bajkowych postaci w labiryncie bukowym oraz 
jeździe na koniu. Po zabawach na placu zabaw wyruszyliśmy do 
miejscowości Ujazd, aby podziwiać Zamek Krzyżtopór. Zmęczeni, 
ale zadowoleni wróciliśmy do domu.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJCIECHOWIE

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ ZIEMI
 

24.04.2017 r. w naszej szkole obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Ziemi. Jego celem było uświadomienie dzieciom korzyści 
wynikających z troski o środowisko naturalne, a także propago-
wanie i kształtowanie postaw ekologicznych. Poprzez montaż 
słowno – muzyczny dzieci z klas II – IV chciały zwrócić uwagę na 
problem niszczenia środowiska naturalnego przez człowieka, wy-
mieranie kolejnych gatunków zwierząt i roślin, wycinanie lasów, 
zatruwanie gleby, wód i powietrza oraz na inne zjawiska groźne 
dla zdrowia i życia.

WIWAT RODZICE!
 
26 maja 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Wojciechowie 

odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Matki i Ojca, w którym wzięli 
udział uczniowie naszej szkoły. Recytowali znane wiersze i śpiewali 
piosenki. Po części artystycznej dzieci wręczyły swoim rodzicom 
słodkie upominki, a następnie zaprosiły na poczęstunek. Dziękujemy 
serdecznie wszystkim rodzicom za przybycie.

DZIEŃ DZIECKA 
– PODRÓŻ NADWIŚLAŃSKĄ KOLEJKĄ 
WĄSKOTOWOWĄ

 
Jedzie pociąg z daleka… - te słowa piosenki towarzyszyły uczniom 

i opiekunom podczas przejazdu zabytkową kolejką wąskotorową 
w dniu 1 czerwca 2017 r. w miejscowości Karczmiska. Dodatkową 
atrakcją Dnia Dziecka była przejażdżka wozem konnym oraz ognisko 
z pieczeniem kiełbasy i zabawami ruchowymi w Polanówce. Dzień 
Dziecka w całości zorganizowany został ze środków pozyskanych 
z gminnego konkursu zbiórki makulatury.

Opracowały: Agata Król, Monika Wielgus

POMAGAMY…
 
Uczniowie naszej szkoły włączają się w różne akcje charytatywne. 

W bieżącym roku szkolnym zebrali 50 kg plastikowych nakrętek, 
które przekazali mamie chorego na autyzm Szymonka z Janowa 
Lubelskiego. Pozyskane fundusze ze sprzedaży nakrętek w całości 
przeznaczone będą na leczenie i rehabilitację dziecka.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W HUCIE JÓZEFÓW

GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 
O TYTUŁ „MISTRZA ORTOGRAFII”

 

24 marca 2017 r. odbył się XIV Gminny Konkurs Ortograficzny 
o tytuł „Mistrza Ortografii” dla uczniów klasy II i III ze szkól podsta-
wowych z terenu gminy Szastarka. Pomysłodawcą i organizatorem 
konkursu jest Zespół Szkół w Hucie Józefów.  

W br. do konkursu przystąpiło 26 uczniów. Komisja konkursowa 
po sprawdzeniu prac wyłoniła następujących zwycięzców:

Klasa II 
I miejsce – Marcin Żurawski (ZS Huta Józefów) 
II miejsce – Wojciech Tylus (ZS Blinów) 
III miejsce – Barbara Biżek (ZS Szastarka)
 
Klasa III  
I miejsce – Zofia Oponowicz (ZS Huta Józefów) 
II miejsce – Jakub Rozesłaniec (ZS Huta Józefów) 
III miejsce – Martyna Matysiak (ZS Szastarka) 

 Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

ŻYJEMY W ŚWIECIE WARTOŚCI
 
12 kwietnia 2017 r. uczniowie klasy VI pod kierunkiem pani Anny 

Szwedo, nauczycielki języka polskiego, podsumowali projekt eduka-
cyjny pt. „Jutro pójdę w świat… Bez wartości?” Prezentowali scenki 
dramowe z utworów literackich, recytowali utwory poetyckie oraz 
fragmenty Nowego Testamentu, a wszystko to łączyło przesłanie: 

Żyj, czyli wyznaczaj cele, wypełniaj obowiązki, zdobywaj wiedzę, 
bądź życzliwy dla innych, ustąp miejsca, podziel się, bądź wdzięczny. 
Dopełnieniem projektu była prezentacja multimedialna ukazująca 
autorytety do naśladowania.

FESTYN RODZINNY
 
11 czerwca 2017 r. po raz kolejny społeczność szkolna wzięła 

udział w Festynie rodzinnym pod hasłem „Rodzinnie, sportowo 
i zdrowo”. W organizację imprezy włączyli się nauczyciele i pracow-
nicy szkoły, Rada Rodziców oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Oświaty i Kultury Wiejskiej w Hucie Józefów.  

Na uczestników festynu czekało wiele atrakcji, m. in. występy 
artystyczne w wykonaniu uczniów, pokazy karate, warsztaty garn-
carskie, warsztaty świecowe, zabawy z animatorami, dmuchany plac 
zabaw, loteria fantowa. Zwieńczeniem festynu był Bieg Pokoleń, 
w którym wzięli udział uczniowie, absolwenci i rodzice.

WYCIECZKA W PIENINY
 
W dniach 19-20 czerwca 2017 r. 32 uczniów z kl. IV-VI SP i I-

-III gimnazjum wyjechało na wycieczkę w Pieniny. Po spotkaniu 
z przewodnikiem w Krościenku wyruszyli na szczyt Trzy Korony od 
strony Sromowców. Zwiedzili także zamek w Niedzicy, słuchając 
opowieści przewodnika o Brunhildzie, Janosiku i filmach kręconych 
na zamku. Następny dzień rozpoczęli rejsem po zbiorniku wodnym, 
a następnie wędrowali po wąwozie Homole i zwiedzali Szczawnicę. 
Wycieczkowicze wrócili do domu szczęśliwi i pełni wrażeń.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej naszej szkoły 
www.sphjozef.pl.

Opracowanie: Grono Pedagogiczne ZS w Hucie Józefów

Uczestnicy konkursu z p. A. Jaskowskim – Wójtem Gminy i panią A. Skórą – dyrektorem szkoły.

Prezentacja projektu

Pokazy tańca nowoczesnego w wykonaniu gimnazjalistek.

W drodze na Trzy Korony.
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY 
BEZPIECZEŃSTWA O RUCHU 
DROGOWYM

W dniu 12.04.2017 r. w szkole w Polichnie odbyły się gminne eli-
minacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Bezpieczeństwa o Ruchu 
Drogowym. Konkurs miał na celu podnoszenie bezpieczeństwa 
i świadomości stosowania zasad w ruchu drogowym użytkowników 
dróg. Swoim zakresem obejmował test dotyczący wiedzy o ruchu 
drogowym oraz praktyczną jazdę rowerem.

Do współzawodnictwa przystąpiły drużyny ze szkół podstawo-
wych i gimnazjów z terenu naszej gminy.

W kategorii szkoły podstawowe zawodnicy zajęli następują-
ce miejsca:

I. Szkoła Podstawowa w Polichnie
II. Szkoła Podstawowa w Hucie Józefów
III. Szkoła Podstawowa w Blinowie 

Szkoła Podstawowa w Szastarce
IV. Szkoła Podstawowa w Wojciechowie

W kategorii gimnazja zawodnicy zajęli następujące miejsca:
I. Gimnazjum w Polichnie
II. Gimnazjum w Szastarce
III. Gimnazjum w Blinowie
IV. Gimnazjum w Hucie Józefów

MARATON CZYTANIA
23 kwietnia przypada Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 

To ustanowione w 1995 roku przez UNESCO doroczne święto 

mające na celu promocję czytelnictwa, edytorstwa i ochronę 
własności intelektualnej.

W związku z obchodami Dnia Książki w naszej szkole odbył się 
Maraton Czytania. Jego celem było zachęcenie gimnazjalistów 
do czytania, integracja społeczności szkolnej oraz rozbudzenie 
aktywności uczniów i realizacja ich pomysłów.

Na spotkanie, które odbyło się 27 kwietnia w bibliotece szkolnej, 
każdy uczestnik mógł przynieść ulubioną książkę, poduchy, koce oraz 
napoje. Wspólnie z nauczycielami oraz dyrektorem szkoły uczniowie 
czytali ulubione fragmenty z książek i zachęcali poszczególnych 
uczestników do ich przeczytania.

„NA ZIEMIĘ UPADAMY, WSTAJEMY, 
NIE GINIEMY…!”

Pod tym hasłem 29.04.2017 r. w odbył się w GCK spektakl po-
świecony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Montaż słow-
no-muzyczny przygotowali uczniowie ze szkoły podstawowej 
i gimnazjum pod kierownictwem pana Pawła Koźmali z pomocą 
pani Urszuli Olszówki i Gminnego Centrum Kultury w Polichnie.

DZIEŃ ZIEMI
Dnia 10 maja 2017 r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia 

Ziemi. To wspaniała okazja, aby pomyśleć, co każdy z nas może 
zrobić dla swojej planety, aby była zdrowa, piękna i czysta. Część 
artystyczną przygotowali uczniowie naszego gimnazjum. Podczas 
przedstawienia widzowie mogli przenieść się do lasu i posłuchać 
co myślą ogień, woda, zwierzęta oraz drzewa na temat zagrożeń 
środowiska naturalnego.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 
I PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W POLICHNIE

Uczniowie gimnazjum podczas Maratonu Czytania

Uczestnicy Turnieju Wiedzy Bezpieczeństwa o Ruchu Drogowym

Spektakl z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Apel z okazji Dnia Ziemi
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA 
I PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W POLICHNIE

DZIEŃ DZIECKA

1 czerwca obchodzimy Dzień Dziecka, czyli święto wszystkich 
dzieci. Jest to dzień wolny od zajęć edukacyjnych, dzień, w którym 
w szkole królują radość, uśmiech i zabawa. Tak właśnie było wśród 
naszej społeczności szkolnej. Dzieci mogły bawić sie na placu zabaw, 
uczestniczyć w rozgrywkach sportowych lub w innych zajęciach 
organizowanych przez wychowawców w klasach. Aby mieć siłę do 
zabawy oraz rywalizacji sportowej, uczniowie zajadali ciepłe, grillo-
wane kiełbaski, a na deser lody. Pobyt w szkole upłynął wszystkim 
w miłej, radosnej atmosferze.

CECYLION
6 czerwca odbył się w Stróży już po raz kolejny Festiwal Pieśni 

Religijnej - Cecylion 2017. Jak co roku, braliśmy udział również 
w tegorocznej edycji festiwalu. Szkołę podstawową reprezentowała 
Łucja Kosikowska - uczennica klasy IV, wykonując pieśń religijną „Ty 
tylko mnie poprowadź”. Społeczność gimnazjalną reprezentowała 
Iza Wiśniewska z klasy II. Wykonując pieśń „Schowaj mnie”, zajęła 
III miejsce w kategorii soliści. Obie dziewczyny pięknie zaśpiewały 
przygotowane utwory i godnie reprezentowały naszą szkołę.

CZAS SZKOLNYCH WYCIECZEK
Zbliżający sie koniec roku szkolnego to czas wycieczek klaso-

wych. Społeczność uczniowska szkoły podstawowej i gimnazjum 
w ostatnim czasie miała okazję zwiedzić ciekawe miejsca w różnych 
regionach naszego kraju.

W dniach 22 - 24 maja uczniowie odpoczywali nad polskim 
morzem. Zwiedzili Gdańsk, Gdynię i Sopot. Odwiedzili również Hel, 
gdzie główną atrakcją była obserwacja fok w miejscowym fokarium. 
W drodze powrotnej zwiedzili Zamek Krzyżacki w Malborku.

31 maja dzieci z klas 0, I, IIIA wybrały się do Farmy Iluzji w Mo-
ściskach. Przy pięknej pogodzie wspaniale bawiły się, odwiedza-
jąc zakamarki Farmy: kopalnię złota, Latającą Chatę Tajemnic, 
zakręcony dom i wiele innych. Szaleństwom nie było końca na 
urządzeniach lunaparkowych.

5 czerwca klasa IIIB wyjechała z kolei na wycieczkę w Góry 
Świętokrzyskie. Uczniowie zwiedzali klasztor na Świętym Krzyżu, 
który znajduje się na szczycie Łysej Góry w otoczeniu pięknych 
lasów świętokrzyskich. Dużą atrakcją wyjazdu był pobyt w Parku 
Rozrywki i Miniatur Sabat Krajno.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
23 czerwca nadszedł długo wyczekiwany moment dla wszystkich 

uczniów. Dzisiaj oficjalnie zakończył się kolejny rok szkolny. Dla 
niektórych był on trudny, dla innych pełen wyzwań i sukcesów, 
nowych doświadczeń. Po raz ostatni w tym roku szkolnym dyrekcja, 
nauczyciele i uczniowie spotykali się w pełnym składzie, aby uro-
czyście zakończyć miniony rok oraz nagrodzić tych uczniów, którzy 
przez dziesięć miesięcy ciężkiej pracy zasłużyli na wyróżnienie.

Opracowanie: Grono Pedagogiczne 

Dzień Dziecka

Uczniowie naszej szkoły nad Bałtykiem

Zakończenie roku szkolnego

Na Farmie Iluzji w Mościskach
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZASTARCE

NOC SÓW 
 

31 marca 2017 r. uczniowie klas 4-6 wzięli udział w Nocy Sów - 
ogólnopolskim wydarzeniu edukacyjnym organizowanym przez 
Ptaki Polskie. Opiekunkami były panie: Anna Dziadura (organizator 
imprezy), Dorota Sowa, Beata Biała i Monika Nizińska. Spotkanie 
trwało od godziny 18:00 do 6:00 rano. Atrakcje Nocy Sów były 
następujące: 

- spotkanie z Sebastianem Sobowcem - przyrodnikiem,
- kolorowanie rysunków sów, prace z modeliny, 
- nocne poszukiwanie sów, 
- kolacja (pizza i własnoręcznie wykonane ciasteczka), 
- nocleg w szkole. 
Wszyscy uczestnicy Nocy Sów otrzymali pamiątkowe dyplomy.

SUKCES NASZEGO UCZNIA W KONKURSIE 
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”

 
24.04.2017 r. odbyły się wojewódz-

kie eliminacje turnieju pożarowego 
„Młodzież zapobiega pożarom”. Do 
konkursu przystąpił Arkadiusz Solarz, 
uczeń kl. I gimn., zdobywca I miejsca 
na szczeblu powiatowym.  

W Lublinie w gimnazjalnej grupie 
wiekowej brało udział 20 uczniów – 
przedstawicieli powiatów z naszego 
województwa. Arek Solarz za zajęcie 

IV miejsca otrzymał tablet. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

OBCHODY DNIA PATRONA SZKOŁY

12 maja 2017 r. obchodziliśmy po raz trzeci Dzień Patrona szko-
ły, Kard. Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą 
Św. w kościele. Następnie w uroczystym pochodzie z pocztem 
sztandarowym wróciliśmy do szkoły. Tu odbył się apel poświęcony 
Patronowi Szkoły. Następnie zostały wręczone nagrody za konkurs 
multimedialny dotyczący Kard. Stefana Wyszyńskiego. Nagro-
dy książkowe ufundowane przez panią Joanna Bigos, otrzymali 

uczniowie kl. I gimn.: Julia Boś, Natalia Flis, Tomasz Wilk. Uroczystość 
zakończył wspólny obiad.

Tego dnia gościliśmy władze samorządowe: pana Artura Jaskow-
skiego - Wójta Gminy Szastarka, panią Jadwigę Wielgus - Sekretarz 
Urzędu Gminy, panią Annę Kowal - Dyrektor GZOPO oraz rodziców 
naszych dzieci.

WSZYSTKIE KWIATY DLA MAMY I TATY
 

25 maja kl. I – III, a 26 maja przedszkolaki i kl. 0 świętowały Dzień 
Mamy i Taty. Uroczystość przebiegała pod hasłem „Wszystkie kwiaty 
dla mamy i taty”. Po występach, w których dzieci zaprezentowały 
swoje zdolności recytatorskie, wokalne i taneczne, na twarzach 
rodziców zauważyć można było wzruszenie i dumę ze swoich 
pociech.  

Po skończonym występie dzieci złożyły życzenia i wręczyły 
rodzicom własnoręcznie wykonane prezenty i zaprosiły na słod-
ki poczęstunek.

VII FESTYN RODZINNY 
 
28 maja 2017 r. społeczność szkolna oraz goście bawili się na 

VII Festynie Rodzinnym. Przygotowaliśmy wiele atrakcji: występy 
wokalne i taneczne uczniów, taniec „Belgijka” z udziałem publicz-
ności, występ zespołu tanecznego Swag Queen, scholi parafialnej, 
zespołu „Czerwona Róża” z Szastarki, koncert parafialnej orkiestry 
dętej z Szastarki. 

Dzieci mogły skorzystać z wielu bezpłatnych atrakcji, jak zjeż-
dżalnia, basen z piłkami, zabawa w pianie, malowanie twarzy, 
konkursy. Na dzieci i dorosłych czekał smaczny darmowy poczęstu-
nek. W namiotach można było obejrzeć fotorelacje z życia szkoły 
i przedszkola.  

Serdecznie dziękujemy sponsorom za pomoc w organizacji 
festynu, a wszystkim obecnym za przybycie.
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SPORT W SZKOLE

KOLEJNE PODIUM W POWIECIE  

Dziewczyny z PG Nr 1 w Polichnie nie zwalniają tempa. Tym razem 
wywalczyły III miejsce w powiecie w piłce nożnej. Kolejny sukces, 
lecz niesmak pozostanie, ponieważ jeden rzut karny zadecydował, 
że to nie my zagramy w finale.  

Zawody rozgrywano na orliku przy SP Nr 5 w Kraśniku Fabrycz-
nym.

MISTRZOSTWA GMINY W PIŁCE 
NOŻNEJ DZIEWCZĄT I CHŁOPCÓW 
(SZKOŁY GIMNAZJALNE)

 

10.04.2017 r. w Potoku Stany na orliku odbyły się Mistrzostwa 
Gminy Szastarka w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców. W zawodach 
wystartowało sześć drużyn po trzech chłopców i trzy dziewczęta. 
Turniej stał na dobrym poziomie sportowym. Oto wyniki rywalizacji. 

Dziewczęta: miejsce I - Polichna, II - Huta - Józefów, III - Szastarka.
Chłopcy: miejsce I - Szastarka, II - Polichna, III - Huta-Józefów. 
Wszystkie zespoły otrzymały puchary oraz wywalczyły awans 

do półfinału powiatowego, który odbędzie się w Stróży.

WYGRALIŚMY ZAWODY POWIATOWE 

WYCIECZKI 
 

W ostatnim czasie nasi 
uczniowie wyjechali na 
wiele ciekawych wycie-
czek. Oto one: 

- 1.06. - „Magiczne Ogro-
dy” w Janowcu (przedszko-
le),

- 1.06. - gospodarstwo 
agroturystyczne „Dobo-
szówka” w Kalennem (kl. „0”),

- 1.06. - rajd rowerowy do Wierzchowisk (kl. I gimn.), 
- 6.06. - wyjazd do komend powiatowych policji i straży pożarnej 

w Kraśniku (przedszkole),  
- 5.06. - Park Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” (kl. I, IIIa b),
- 6.-8.06. - wycieczka w Bieszczady dla ucz.kl. IV-VI SP, I-III PG 

(m.in. Komańcza, Tarnica, Krasiczyn).

Dziewczynki ze Szkoły Podstawowej w Polichnie zwyciężyły 
w mistrzostwach powiatu w piłce halowej. Jak zawsze takie zawody 
to wielkie emocje oraz wiele meczów, które trzeba wygrać, aby 
odnieść zwycięstwo w Powiecie Kraśnickim. Pokonaliśmy drużyny 
z Szastarki, Huty-Józefów, Stróży, Wilkołaza, Sulowa i Kraśnika.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZASTARCE

Opracowanie : Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Szastarce

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 
 
Po mszy św. 23 czerwca 2017 r. miało miejsce uroczyste zakoń-

czenie roku szkolnego. Po mszy celebrowanej przez ks. Andrzeja 
Arbaczewskiego uczniowie, pracownicy szkoły i rodzice zebrali 
się w sali gimnastycznej, gdzie Pan Artur Jaskowski - Wójt Gminy 
Szastarka oraz Dyrektor Piotr Krzysztoń powitali zebranych, wręczyli 
nagrody najzdolniejszym uczniom, złożyli gratulacje dzieciom i ich 
rodzicom oraz życzyli udanych i bezpiecznych wakacji. Następnie 
odchodząca już z naszej szkoły klasa III gimnazjum (której wychowaw-
cą była pani Dorota Sowa) podziękowała nauczycielom za trzy lata 
pracy i zatańczyła pięknego poloneza. Na koniec wszyscy uczniowie 
udali się z wychowawcami do klas, by odebrać świadectwa szkolne.
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Oto lista nagrodzonych czytelników:
BIBLIOTEKA W SZASTARCE

1. Kołtuniak Renata
2. Kędziora Tadeusz

3. Rębacz Ewa
BIBLIOTEKA W POLICHNIE

1. Dziuba Henryka
2. Kowal Genowefa

3. Bartyzel Agnieszka
BIBLIOTEKA W BLINOWIE

1. Rębecki Tadeusz
2. Szabat Agata

3. Breś Teresa oraz Mularczyk Marianna
Każda z wyżej wymienionych osób otrzymała nagrodę książkową 

ufundowaną przez Pana Wójta Artura Jaskowskiego oraz Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Szastarce.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZASTARCE

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KSIĄŻKI 
DLA DZIECI

W dniach 5 – 6 kwietnia 2017 r. odbyły się w filiach w Blinowie 
i Polichnie spotkania z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla 
Dzieci, którego patronem jest Hans Christian Andersen. W  tym roku 
w naszych bibliotekach wydarzenie to odbyło się po raz pierwszy, 
ale mamy nadzieję, że nie ostatni. Było wspólne czytanie, rozmowa 
i wymiana poglądów na temat swoich ulubionych książek.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się  kalambury i zabawy gdzie 
motywem przewodnim byli bohaterowie bajek Andersena. Na 
koniec dzieci przystąpiły do robienia zakładek do książek. Bardzo 
dziękujemy naszym młodym czytelnikom za liczne przybycie i duże 
zaangażowanie zarówno w zabawę jak i  w późniejsze warsztaty. 

ROZWIĄZANIE KONKURSU
17 maja 2017 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Szastarce 

odbyło się rozstrzygnięcie konkursu czytelniczego „NAJLEPSZY 
CZYTELNIK GMINY SZASTARKA”. Konkurs trwał od 1 czerwca 2016 
r. do 31 marca 2017 r. Mogli w nim wziąć udział wszyscy czytelnicy 
powyżej 18 roku życia, którzy byli zapisani do naszych bibliotek. 
Zainteresowanie konkursem było bardzo duże, a spośród osób, 
które brały w nim udział wybrano po trzy osoby z każdej z trzech 
bibliotek, z największą liczbą przeczytanych książek. Na rozstrzy-
gnięcie konkursu przybyli zwycięzcy oraz Pani Sekretarz Jadwiga 
Wielgus, która dokonała wręczenia nagród.

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce  

ogłasza konkurs 
 

„Z książką na wakacjach” 
 

Zasady są bardzo proste J 
Konkurs polega na zrobieniu sobie lub komuś 
zdjęcia z książką w czasie wakacji i wysłanie 

na nasz adres e-mail gbpszastarka@tlen.pl 
w polu „temat” wpisując   

„Z książką na wakacjach”. 
W treści wiadomości należy napisać: swoje 
imię i nazwisko, adres, wiek oraz miejsce,  

gdzie zdjęcie zostało zrobione. 
Fotografie z książką można nadsyłać cały czas, 

ale w konkursie będą brały udział zdjęcia 
przysłane tylko w terminie  

od 24.06.2017 do 24.09.2017. 
Konkurs kierowany jest do wszystkich 

miłośników książek, fotografii oraz wakacji. 
Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych 

czy terytorialnych. 
Regulamin konkursu dostępny na stronie 

szastarka.naszabiblioteka.com 
 

Wszelkich informacji udzielamy pod  

nr tel. 15 873-40-30 

 Blinów – zabawa w kalambury

Polichna – robimy zakładki

Najlepsi  czytelnicy naszej  gminy z pracownikami bibliotek i gminy

 
Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce  

ogłasza konkurs 
 

„Z książką na wakacjach” 
 

Zasady są bardzo proste J 
Konkurs polega na zrobieniu sobie lub komuś 
zdjęcia z książką w czasie wakacji i wysłanie 

na nasz adres e-mail gbpszastarka@tlen.pl 
w polu „temat” wpisując   

„Z książką na wakacjach”. 
W treści wiadomości należy napisać: swoje 
imię i nazwisko, adres, wiek oraz miejsce,  

gdzie zdjęcie zostało zrobione. 
Fotografie z książką można nadsyłać cały czas, 

ale w konkursie będą brały udział zdjęcia 
przysłane tylko w terminie  

od 24.06.2017 do 24.09.2017. 
Konkurs kierowany jest do wszystkich 

miłośników książek, fotografii oraz wakacji. 
Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych 

czy terytorialnych. 
Regulamin konkursu dostępny na stronie 

szastarka.naszabiblioteka.com 
 

Wszelkich informacji udzielamy pod  

nr tel. 15 873-40-30 
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GMINNE CENTRUM KULTURY W POLICHNIE

WARSZTATY PALM WIELKANOCNYCH
 

1 kwietnia w Gminnym Centrum Kultury w Polichnie odbyły się 
warsztaty wykonywania tradycyjnych palm wielkanocnych. 

Pod czujnym okiem Pani Anny Mitrut razem z dorosłymi sztukę 
tworzenia tradycyjnych polskich ozdób na Niedzielę Palmową 
opanowywało także młodsze pokolenie. Dzieci nauczyły się, jak 
robić barwne palmy, jakie już za tydzień można będzie wykorzystać 
w procesji palmowej, tydzień przed Wielkanocą. 

Warsztaty zostały zorganizowane we współpracy z Lokalną Grupą 
Działania Ziemi Kraśnickiej, za co serdecznie dziękujemy Pani Prezes 
Wioletcie Wilkos. Niespodzianką dla uczestników warsztatów była 
wizyta Moniki Maciejewskiej oraz Rafała Pop z Lubelska.tv, którzy 
zarejestrowali materiał do programu o świętach i tradycjach two-
rzenia palm wielkanocnych.

SPOTKANIE Z PIEŚNIĄ MARYJNĄ

W dniu 10 maja w Blinowie Pierwszym odbyło się „Spotkanie 
z Pieśnią Maryjną” zorganizowane przez Wójta Gminy Szastarka, 
Gminne Centrum Kultury w Polichnie oraz Zespół Śpiewaczo-
-Obrzędowy „Blinowianki” z Blinowa. Na majówce przy figurze 
zgromadzili się zarówno starsi, jak i młodzi mieszkańcy Blinowa 
oraz okolicznych wsi.  

W majówce wzięli udział soliści i zespoły z terenu powiatu kra-
śnickiego i janowskiego. Po wspólnym odśpiewaniu Litanii Loretań-
skiej mogliśmy wysłuchać pieśni ku czci Matki Bożej w wykonaniu 
artystów ludowych. 

Po występach wszyscy uczestnicy majówki w przemarszu udali 
się na poczęstunek do remizy OSP w Blinowie Pierwszym.

FESTYN RODZINNY  
„RODZINA NA DOBRE I NA ZŁE”

 

Opracowała Ewa Białoń

15 czerwca na placu przy GCK w Polichnie odbył się Festyn 
Rodzinny „Rodzina na dobre i na złe”, nad którym uroczysty 
patronat objął Ks. Proboszcz Krzysztof Piskorski. Organizatorami 
festynu byli Wójt Gminy Szastarka, Gminne Centrum Kultury oraz 
Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum w Polichnie. 
Niewątpliwie duże emocje wzbudził mecz piłki nożnej kawalerowie 
kontra żonaci mężczyźni. Nie chodziło o wynik, ale o dobrą zabawę. 
Zaskoczeniem dla uczestników był fakt, iż drugą połowę meczu 
musieli zagrać ubrani w bumper ball. Zwycięski puchar powędrował 
tym razem do drużyny kawalerów.  

Dzięki naszym strażakom OSP Polichna podziwialiśmy wyko-
nany przez nich pokaz gaśniczy oraz ratownictwa medycznego. 
Uczestnicy festynu mogli przeprowadzić akcję pierwszej pomocy 
na fantomie udostępnionym przez strażaków. 

W trakcie trwania festynu odbywały się również konkurencje 
sportowe prowadzone przez Panie nauczycielki. Na deskach naszej 
sceny pojawili się uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum oraz 
podopieczni GCK w Polichnie.  

Na zakończenie naszej rodzinnej imprezy wystąpiła Kapela 
Kalina-Folk z Polichny. Najmłodsi wesoło bawili się na placu zabaw 
i korzystali z urządzeń pneumatycznych, malowania twarzy oraz 
tatuaży wodnych.
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BLINÓW W CZASACH POWSTAŃ 
I WOJEN

W Blinowie nie rozegrały się ważne bitwy, które mogły wpły-
nąć na losy wojen i przyszłość Polski, jednak działania zbrojne nie 
ominęły tej miejscowości. W XVII w. wieś została zniszczona w cza-
sie najazdu kozackiego. W roku 1499 miał miejsce najazd  tatarski, 
zaś w latach 1656-57 - szwedzki. Być może takich zdarzeń na tym 
terenie było więcej (przecież wojny nie ominęły Lubelszczyzny), 
jednak informacje na ten temat nie zostały odnotowane w doku-
mentach historycznych, a przynajmniej nie są mi znane. 

Ludność powiatu janowskiego, do którego należał także Bli-
nów, brała udział w postaniu listopadowym w 1831 r. oraz stycz-
niowym w 1863 roku. W czasie tego ostatniego zrywu niepodle-
głościowego powstańcy zaatakowali garnizony rosyjskie, które 
stacjonowały w Kraśniku i Modliborzycach. 18 lipca 1863 r. mię-
dzy Stróżą i Polichną doszło do krwawej potyczki między oddzia-
łem Tomasza Wierzbickiego, zorganizowanym przez leśnika mjr. 
Wagnera (ok. 350 osób), a wojskiem carskim liczącym aż 4 roty 
piechoty i sotnię Kozaków. Podczas tych starć 29 powstańców 
zostało rannych, natomiast zginęło 14, w tym pochodzący z Kra-
kowa 21-letni Adam Romiszewski, kasjer oddziału i adiutant płk. 
Tomasza Wierzbickiego, dr filozofii w Brukseli. Prawdopodobnie 
został zabity na terenie Brzozówki, a pochowany na cmentarzu 
w Blinowie dzięki staraniom swego ojca. Na nagrobku znajduje 
się nazwisko „Romiszewski”, ale w kilku materiałach historycznych 
spotkałam się z formami „Rumiszewski” i „Remiszewski”. 

Z tymi wydarzeniami wiąże się legenda o zakopanym przez 
powstańców skarbie. Powstańcy kierowali się ku Lublinowi, jed-

nak w okolicy Rzeczycy Księżej 
zostali otoczeni przez Kozaków. 
Dowódca podzielił od dział na 
dwie grupy. Jedna miała wyru-
szyć do Lublina (przez Szastarkę, 
Blinów i Zakrzówek) - z żelazną 
skrzynią, w której ukryto doku-
menty, sztandar, a także pienią-
dze i złoto zebrane w zaborze 
austriackim od polskiego naro-
du. Druga udała się inną trasą, by 
zmylić uwagę Kozaków - nieste-
ty została okrążona, a żaden z za-
atakowanych powstańców nie 
przeżył. Mieszkańcy Stróży po-
chowali ich w zbiorowej mogile.  
Grupa ze skrzynią udała się 
w kierunku Szastarki przez las 
zwany „Mosty”. Kiedy powstańcy 
zorientowali się, że są tropieni, 
na rozkaz dowódcy rozproszyli 
się po lesie, tworząc trzyoso-
bowe zespoły. Mieli wszelkimi 
sposobami starać się dotrzeć 

do Lublina i powiadomić o klęsce władze wojewódzkie. W „Mo-
stach” Kozacy dopadli powstańców, wielu z nich zabili (odnale-
zione ciała pochował leśniczy). W Brzozówce zaatakowali kolejną 
z trójek powstańczych, zabijając dwie osoby. Trzeci mężczyzna 
doczołgał się do karczmy dzierżawionej przez niejakiego C… Po-
wstaniec rzucił szynkarce grubą sakiewkę, by ta pomogła mu się 
uratować przed pogonią. Kobieta wzięła pieniądze i kazała męż-
czyźnie schować się pod kontuarem. Niestety wkrótce wydała 
go Kozakom, a ci rozstrzelali go w sadzie. Przed śmiercią przeklął 
kobietę i jej rodzinę. Odtąd rodzina karczmarki została napiętno-
wana przez okolicznych chłopów. Wkrótce - za pieniądze zdra-
dzonego powstańca i te otrzymane od rządu carskiego - objęła 
w dzierżawę folwark Stróża, ale zaczęły ją i jej rodzinę spotykać 
różne nieszczęścia (choroby umysłowe, wypadki, samobójstwa). 
Jeszcze w czasach II wojny światowej w okolicznych wsiach ludzie 
ostrzegali się słowami: „temu, kto się ośmieli o cokolwiek oskarżyć 
chrześcijańską i katolicką krew przed Niemcami, wykapieje poko-
lenie tak jak rodzina C…” 

Po kilku latach od upadku powstania styczniowego do lasu 
„Mosty” przybyło kilku mężczyzn, którzy przeżyli tamte wydarze-
nia. Szukali skrzyni, lecz jej nie znaleźli. Razem z nimi zjawił się 
również ojciec Adama Romiszewskiego, by odszukać mogiłę syna 
zabitego przez Kozaków. Mieszkańcy Brzozówki wskazali mu to 
miejsce, a on - w porozumieniu z blinowskim proboszczem - prze-
niósł szczątki powstańca na tamtejszy cmentarz. Dziś znajduje się 
tam pomnik z napisem: Poległemu 18 lipca 1863 r. w wieku życia 21 
Adamowi Romiszewskiemu doktorowi filozofii Uniwersytetu w Bruk-
seli stroskany ojciec pomnik ten postawił.  

W roku 1915 w Blinowie miały miejsce działania zbrojne. Woj-
sko rosyjskie (cofające się z Karpat) chciało spalić słomę w miejsco-
wym folwarku, leżącym blisko kościoła. Dzięki ks. Markowskiemu 
żołnierze nie zrobili tego, jednak przez trzy dni trwała strzelanina. 
Być może właśnie wtedy zginął por. Jan Ihnatowicz ze Lwowa, 
o czym mówi  tablica pamiątkowa znajdująca się w kościele (pod 
chórem), ufundowana przez rodzinę oficera poległego w bitwie 
pod Blinowem. 

W  czasie działań wojennych, które toczyły się w latach 1914-
15 na terenie powiatu kraśnickiego i janowskiego, zginęło wielu 
Polaków z tych terenów. Niestety nie jest mi wiadome, czy wśród 
nich byli także blinowiacy.  

BLINÓW - MOJA „MAŁA OJCZYZNA” (C.D.)

Tablica upamiętniająca por. Jana Ihnatowicza poległego w bitwie pod BlinowemGrób Adama Romiszewskiego
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W czasie II wojny światowej na terenie Blinowa nie toczyły się 
walki z okupantem, jak to miało miejsce np. w przypadku Szastar-
ki czy Polichny. Przez Blinów przemaszerowało regularne wojsko 
polskie wchodzące w skład Grupy „Kowel” - dowodzonej przez płk. 
dypl. Leona Wacława Koca. W tym miejscu warto wspomnieć kil-
ka słów na temat powstania tego oddziału i prowadzonych w na-
szym rejonie działań zbrojnych. Wojsko Polskie z Grup „Kowel”, 
„Brześć”, „Chełm” i innych pułków, zgodnie z rozkazami Naczelne-
go Wodza, miało udać się ku granicy rumuńskiej i węgierskiej na 
wojenne wychodźstwo. Oddziały zbierały się od 25 września 1939 
r. w okolicach Krasnegostawu, a dowództwo nad nimi objął płk 
Tadeusz Zieleniewski. Na południe przebijano się trzema kolum-
nami marszowymi: kolumną płk. Koca, który z Bychawy kierował 
się przez Blinów ku Szastarce i Polichnie (29 września doszło w tej 
okolicy do bitwy z czołówką niemieckiej 27 Dyw. Piechoty, zgru-
powaną wokół Kraśnika), kolumną płk. Filipkowskiego podążają-
cego trasą Wysokie-Ździłowice-Godziszów (zaatakował Niemców 
w Janowie Lubelskim), a także kolumną płk. Płonki wędrującego 
przez Żółkiewkę, Turobin, Chrzanów i Dzwolę (tutaj miała miej-
sce walka z niemieckim dywizjonem przeciwpancernym z 27 
Dyw. Piechoty - stacjonującym w Kraśniku i Janowie). Ostatecz-
nie polskie wojsko wycofało się jednak do lasów w okolicach wsi 
Kąty-Momoty Górne. 1 października płk Zieleniewski, przystając 
na propozycję władz sowieckich, wydał rozkaz o przerwaniu dzia-
łań wojennych i złożeniu broni. Niestety Rosjanie nie dotrzymali 
umowy i nie zwolnili oficerów - wielu z nich zginęło w Katyniu. 

II wojna światowa nie przyniosła zbyt dużych zniszczeń mate-
rialnych, jednakże hitlerowcy nękali mieszkańców, a wiele osób 
wysiedlono i wywieziono do Niemiec na tzw. „roboty przymuso-
we”. Wiosną 1943 r. Komenda Powiatowa Żandarmerii w Kraśni-
ku, dowodzona wówczas przez oberleutnanta Junkera, powołała 
tzw. „oddział ruchomy” przeznaczony do walki z ruchem oporu. 
Zadaniem „komanda” było m.in. oczyszczanie zagrożonych tere-
nów z osób podejrzanych o współpracę z „bandytami”, ściganie 
„band”, kontrola prac sołtysów i wójtów, represje wobec ukrywa-
jących się Żydów. Junker oferował 500 zł każdemu, kto schwyta 
i dostarczy Żyda władzom niemieckim. Wg sprawozdania za okres 
od 10 marca do 14 kwietnia 1943 r. komando przeprowadziło ak-
cje represyjne w następujących wsiach: Lute, Kolonia Szastarka, 
Stojeszyn, Blinów, Majdan-Obleszcze. Aresztowano wtedy 21 par-
tyzantów i 23 podejrzanych o współpracę z ruchem oporu. 

Z opowieści babci wiem, że Niemcy zajęli budynki folwarku, 
a ludzie musieli wykonywać na rzecz okupanta przeróżne prace. 
Wiele razy niemieccy piloci ostrzeliwali wieś, sądząc, że ukrywa-
ją się tu partyzanci. Babcia wspominała zwłaszcza jedno z takich 
zdarzeń, kiedy jako nastolatka musiała się schronić na polu peł-
nym słoneczników. Mieszkańców wsi nękały również grasujące 
na tych obszarach bandy. Być może to właśnie jeden z ich człon-
ków - o nazwisku lub pseudonimie Kot - ukrywał się w tzw. „kociej 
jamie” wydrążonej w zboczu jednego z blinowskich wąwozów. 
Zaglądanie do tej jamy (póki nie osunęła się ziemia) było jedną 
z atrakcji wielu dzieciaków. Nie zaprzeczę, że nieraz i ja zajrzałam 
tam z ciekawości.

  

DZIEJE PARAFII W BLINOWIE
Blinów, Majdan Blinowski i Wola Blinowska należały początko-

wo do parafii w Potoku Wielkim. Pierwsza wzmianka na jej temat 
pochodzi z roku 1326, z „Liber Beneficiorum” Jana Długosza. Do 
końca XVIII w. parafia w Potoku należała do diecezji krakowskiej, 
zaś na pocz. XIX w. do diecezji kieleckiej. Wchodząc w skład diece-
zji lubelskiej należała do dekanatu janowskiego, potem kraśnic-
kiego i zaklikowskiego. Była to olbrzymia parafia, w której praco-
wali: proboszcz, od 1 do 2 wikariuszy, prebendarz, a od XVIII w. 
księża z kościołów filialnych w Blinowie, Rzeczycy Ziemiańskiej 
i Rzeczycy Kościelnej. Na przełomie XVIII i XIX w. liczba parafian 
wynosiła 3000 osób. Od 1992 r. parafia w Potoku Wielkim weszła 
w skład diecezji sandomierskiej.  

Wg opracowania ks. Romana Bednarczyka (o czym wspomnę 
później) w Blinowie, wybudowano kaplicę, do której przyjeżdżali 
wikariusze z Potoka. W związku z dużą odległością wsi od głównej 
siedziby parafii oraz złym stanem dróg ordynat Andrzej Zamoy-
ski zgodził się (w porozumieniu z proboszczem - ks. prał. Toma-
szem Bożeńcem Jełowickim) na utworzenie filii parafii w Blinowie. 
Świadectwo tego zdarzenia zostało sporządzone w Warszawie 
24.10.1782 r., a potwierdzone w Lublinie 24.01.1783 r. Ordynat 
ofiarował w tym celu 6 mórg ziemi, na której obiecał wybudować 
kościół, budynek mieszkalny dla komendarza [osoby czasowo za-
rządzającej parafią, otrzymującej 800 zł rocznie z kasy ordynacji 
Zamoyskich], jak również wyznaczyć teren na ogród.  

Obowiązkiem parafian z Blinowa i Majdanu Blinowskiego oraz 
ich komendarza było udanie się dwa razy w roku do kościoła pa-
rafialnego w Potoku Wielkim: w dzień Św. Trójcy i w pierwszą nie-
dzielę po dniu św. Bartłomieja. Pierwszy ksiądz, zaproponowany 
przez proboszcza, a zatwierdzony przez dziedzica i ostatecznie 
przez biskupa, objął swój urząd w roku 1783. Niestety nie zacho-
wał się dokument potwierdzający erygowanie parafii w Blinowie. 
Jeszcze pod koniec XIX w. Blinów pełnił rolę filii parafii w Potoku, 
natomiast - wg istniejących dokumentów - funkcjonował w latach 
20. XX w. jako samodzielna parafia w dekanacie janowskim.  

W skład nowo powstałej parafii weszły: Blinów, Brzozówka 
i Moczydła. Z czasem wydzielone zostały części ww. miejscowo-
ści: Blinów I i II, Brzozówka Wieś i Kolonia, Moczydła Stare i Nowe. 
Do parafii przyłączono wieś Cieślanki, a następnie Samary. W roku 
1982 Moczydła Nowe przeszły do parafii w Batorzu, a w 1989 r. 
Brzozówka i Kolonia Brzozówka weszły w skład nowo powstałej 
parafii w Brzozówce.  

Filia, a następnie parafia w Blinowie należała do dekanatu urzę-
dowskiego (dwukrotnie), zaklikowskiego (trzykrotnie), janowskie-
go, kraśnickiego i ostatecznie od 1986 r. do dekanatu Zakrzówek.

BUDYNKI PARAFIALNE I CMENTARZE
Informacje nt. kościołów istniejących w Blinowie są nieco od-

mienne, co na szczęście znacząco nie wpływa na obraz począt-
ków naszej świątyni. Spotkałam się z rozbieżnościami między za-
pisami w opracowaniach książkowych i źródłach internetowych, 
a analizą tego zagadnienia w pracy ks. Romana Bednarczyka, 
opierającego się przecież na różnorodnych dokumentach, w tym 
pochodzących z archiwów Archidiecezji Lubelskiej, do których 
miał dostęp - w przeciwieństwie do mnie.  

Wg dokumentów, do których dotarłam, pierwszy kościół 
drewniany wybudowany został dzięki ks. Tomaszowi Bożeńcowi 
Jełowickiemu w połowie XVIII w. Następny, też drewniany, po-
wstał w 1781 r. dzięki fundacji Jana Jakuba Zamoyskiego. Obecna 
świątynia, pw. św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Apostoła (jak 
poprzednie kościoły), zbudowana została w latach 1871-1899 ze 
środków fundacji Maurycego Zamoyskiego. 

Dane nt. powstania kościołów w Blinowie zawarte w obszer-
nym, opartym na bogatym materiale źródłowym, dziele ks. Bed-
narczyka, są następujące: 

Wnętrze kościoła parafialnego w Blinowie
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Na początku wybudowano w Blinowie kaplicę. Dojeżdżali do 
niej na nabożeństwa dla administracji dworu wikariusze z Potoka 
Wielkiego. Mieszkańcy wsi musieli wędrować do siedziby głównej 
parafii. Dzięki pomocy ks. T. Bożeńca Jełowickiego, proboszcza 
parafii Potok Wielki, i zezwoleniu ordynata Andrzeja Zamoyskie-
go, utworzono w Blinowie filię kościoła w Potoku, o czym pisałam 
już wcześniej. 

Nowy budynek blinowskiej świątyni został wzniesiony w 1781 
r. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św. Andrzeja Apostoła - wg 
opisu z akt wizytacji w 1801 r. -  był drewniany, z zakrystią. Dach 
z wieżyczką pokryto drewnianym gontem. Kościół posiadał jeden 
ołtarz - z obrazem Matki Bożej Bolesnej. Nie było ambony, za to 
znajdowały się konfesjonał i chrzcielnica. Budynek został powięk-
szony przez pierwszego komendarza - ks. M. Pawlikowskiego, 
proboszcza z Potoka - ks. Sołtyka oraz parafian blinowskich, ale 
nie jest znana dokładna data tej rozbudowy. 

Z czasem kościół został wzbogacony o 2 starożytne ołta-
rze (przeniesione z Potoka na polecenie biskupa), umieszczane 
w nich i w innych miejscach obrazy, m.in. św. Michała, Niepokala-
nego Poczęcia NMP, Św. Trójcy, Św. Anny, balaski przed ołtarzem 
głównym, feretrony, pacyfikał z relikwią św. Jana Kantego, dodat-
kowe ławki. Prowadzono liczne remonty (m.in. w latach 1837-38 
z polecenia ordynata Zamoyskiego) i przebudowy.  

W związku z tym, że mimo ww. napraw budynek groził zawale-
niem, w latach 1871-1899 wybudowano nowy kościół, funkcjonu-
jący do dzisiaj. Budowę sfinansowali parafianie i ordynat Maurycy 
Zamoyski.   

Obecny kościół jest drewniany. W jego skład wchodzą: 1 dość 
krótka nawa z wieżyczką na sygnaturkę, prezbiterium i 2 zakrystie 
(prawa przez lata służyła za punkt katechetyczny), kruchta. Okna 
z witrażami mają ostrołukowe wykroje, wnętrze świątyni oświe-
tlają żyrandole. Z góry zwiesza się lampka wieczna. Są trzy drew-
niane, rokokowe ołtarze, dwa boczne i jeden główny. W głównym 
mieści się płaskorzeźba Matki Bożej Bolesnej, kiedyś zasłaniana 
obrazem św. Antoniego, a dziś św. Jana Chrzciciela. Znajdują się 
tu również figury apostołów Piotra i Pawła. W lewym ołtarzu mie-
ści się statua Serca Pana Jezusa - przysłaniana obrazem św. Fran-

ciszka z Asyżu, zaś w prawym - płaskorzeźba św. Anny z Maryją 
i Jezusem.  

W kościele znajdują się też m.in.: ambona, chrzcielnica, taber-
nakulum, monstrancja, pulpit, kredencja, stacje Drogi Krzyżowej, 
figury świętych, feretrony, chorągwie procesyjne, malowidła na-
ścienne (niektóre, jak te nad drzwiami do obu zakrystii, zostały za-
malowane podczas remontów), ławy, konfesjonały, szopka bożo-
narodzeniowa, obrazy. Wiele z tych elementów wystroju kościoła 
zostało wykonanych lub ofiarowanych przez parafian. Niestety 
z kościoła zaginęły dwa obrazy: starożytny obraz św. Anny z dona-
torami Tęczyńskimi oraz obraz św. Antoniego, który sprowadzono 
z Rzymu. 

W pierwszym kościele nie było chóru. Wbudowano go dopie-
ro w 1804 r. Znajdował się tam pozytyw wymagający naprawy. 
W drugim kościele istniał mały chór (parafianie nie zgadzali się 
na jego rozbudowę). Po zepsuciu się pozytywu msze odprawiano 
bez muzyki. Nowe organy kupiono w 1929 r. od firmy Jagodziń-
skiego z Lublina. Poddano je wielu naprawom i strojeniu. Wresz-
cie podłączono je do sieci elektrycznej. Ks. Ziarek kupił też fishar-
monię dla chóru parafialnego.

Dawne wnętrze kościoła - z balaskami przed ołtarzem głównym

Ołtarze: lewy, prawy i główny

Niektóre z figur oraz chrzcielnica znajdujące się w kościele

Chór i organy

W kościele wykonywano niezbędne naprawy, większe 
i mniejsze remonty, złocenia ołtarzy, jednak dopiero w ostat-
nich latach przeprowadzono pełną renowację - w ramach 
projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013) - 
obejmującą m.in. remont fundamentów, ścian, podłogi i izo-
lacji przeciwwilgociowej. Prace prowadzone były pod nadzo-
rem konserwatora zabytków, ponieważ blinowska świątynia 
jest wpisana do rejestru zabytków ze względu na duże zna-
czenie historyczne i architektoniczne.  

Niestety nie ma już pięknego starodrzewu (w skład któ-
rego wchodziły m.in. lipy i graby), rosnącego wzdłuż szosy 
biegnącej koło kościoła. A pojawiały się tam piękne borowiki, 
które zbierali okoliczni sąsiedzi. Pozostały jedynie głogi roz-
mieszczone wzdłuż części ogrodzenia. A szkoda…
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Niektóre z figur oraz chrzcielnica znajdujące się w kościele

Chór i organy

Pora powiedzieć kilka słów o dzwonnicy. Informacje o niej po-
chodzą z roku 1801. Kolejna wybudowana została w roku 1838, 
a następna w roku 1899. W tej drewnianej dzwonnicy zawieszone 
zostały 3 dzwony (z firmy Felczyńskich) o wadze 250 kg (dedy-
kowany w 1963 r. Matce Bożej z okazji 1000-lecia Chrztu Polski), 
100 kg (z 1909 r., dedykowany św. Franciszkowi) i 25 kg (z 1912 
r.). W czasie II wojny światowej zostały one zakopane w ogrodzie 
parafialnym - w związku z niemiecką akcją zbierania metali kolo-
rowych. Koło dzwonnicy postawiono w 1971 r. dębowy krzyż - na 
pamiątkę misji parafialnych. Obecnie został wymieniony na nowy, 
a w dzwonnicy pozostały tylko dwa dzwony, z 1909 r. i 1963 r.

Przez lata zmieniało się ogrodzenie otaczające świątynię 
i cmentarz przykościelny. Najpierw był to drewniany parkan, po-
tem nowy z 1899 r., kolejny - ze sztachet, na który wyraziły zgodę 
władze carskie, czwarty wybudowany w 1944 r. Później wylano 
betonową płytę przed drzwiami kościoła, ułożono schody, prze-
dłużono skarpę, a w latach 1977-82 powiększono plac, ułożono 
chodnik, zrobiono nowe schody i ogrodzenie, posadzono głogi 
od strony płd-zach. Obecne ogrodzenie jest metalowe z murowa-
nymi słupkami, bramą i furtkami. W jego narożnikach znajdują się 
murowane kapliczki. 

Budowę pierwszej plebanii, obiecanej komendarzowi przez 
ordynata A. Zamoyskiego, rozpoczęto w roku 1782 lub 1783. 
W 1889 r. powstał nowy budynek - drewniany. W ciągu następ-
nych lat był wielokrotnie remontowany i rozbudowywany. Nową 
plebanię, tym razem murowaną, postawiono (w stanie surowym) 
w roku 1972, za czasów ks. Zygmunta Grabca. 

Budowę domu dla służby kościelnej - organisty i kościelnego - 
uchwalono w 1924 r. Informacja o jego istnieniu pochodzi z 1929 
r. Ks. Grabiec wybudował nową organistówkę w 1976 r. W la-
tach 1923-29, dzięki ks. Siedleckiemu, powstał w Blinowie dom 
przeznaczony dla tercjarek, kobiet należących do III Zakonu Św. 
Franciszka z Asyżu. Drugi dom, przekazany na rzecz parafii, został 
wybudowany w 1933 r. Obecnie mieszka w nim żona byłego ko-
ścielnego, Krzysztofa Świątka, natomiast druga część należała do 
nieżyjącej już pani Sumery, która opiekowała się ostatnią tercjar-
ką - Katarzyną Brodowską.

Dokumenty z wizytacji z 1801 r. mówiły o kilku budynkach 
gospodarczych (krytych strzechą): stodole i stajni (pod jednym 

dachem), młocarni, oborze i spichlerzu. Postawił je - na swój 
koszt - pierwszy komendarz w Blinowie, ks. Michał Pawlikowski. 
Za pieniądze z ordynacji wybudowano chlew i wozownię. Infor-
macja z 1813 r. mówiła też o tzw. składzie. Pod k. XIX w. te bu-
dynki uległy zniszczeniu. W 1945 r. obok nich postawiono drugą 
stodołę i drwalnię. W latach kolejnych prowadzono liczne remon-
ty i budowy. Tak powstały: studnia, 2 piwnice, w 1968 r. - obora, 
a w 1973 r. - murowany budynek będący stodołą i oborą. Kilka lat 
temu przed nim przygotowano plac pod przykościelny parking 
i obsadzono go świerkami. Wzmocniono przykościelną skarpę 
i posadzono na niej rośliny.

Początkowo kościół otaczał cmentarz przy-
kościelny, pełniący również funkcję grzebalne-
go do ok. 1806 r. Wtedy założono drugi - na nie-
dostępnym wzgórzu, na polu nazwanym „nad 
kusym dołem”. 26 września 1843 r. poświęcono 
plac pod nowy, trzeci już cmentarz - działający 
do dzisiaj. Z czasem został ogrodzony i powięk-
szony. Wykopano tam też studnię. Stary cmen-
tarz natomiast zalesiono. 

Na obecnym cmentarzu grzebalnym, w jego 
najstarszej części, spotkać można kilka cieka-
wych nagrobków - z II poł. XIX w. i początku XX 
w. Wśród nich znajduje się również wspomnia-
ny wcześniej grób Adama Romiszewskiego, 
uczestnika powstania styczniowego.

Nagrobki:  proboszcza - ks. Stanisława Froga (z 1933 r.), Józefa Tietza (z 1875 r.), 
proboszcza - ks. Melchiora (Adama) Chmielewskiego (z 1884 r.), Jana Dudka (z 1908 r.)

Organistówka

Dawny dom tercjarek

Kościół wraz dzwonnicą i krzyżem

Plebania
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    Protokół z 1801 r. mówił o kruchcie (kaplicy cmentarnej) do-
budowanej do kościoła, zaś ostatnia zachowana wzmianka na jej 
temat dotyczyła remontu przeprowadzonego w latach 1828-38. 
Na drugim cmentarzu prawdopodobnie nie było żadnej kaplicy, 
za to pojawiła się informacja o stojącej tam figurze. Na obecnym 
cmentarzu postawiono drewnianą kostnicę, a kiedy uległa znisz-
czeniu, ks. Stańczak rozebrał ją i przerobił na kurnik.  

W Blinowie nie ma kapliczek o dużej wartości artystycznej. Na 
uwagę zasługuje - teraz już murowana - kapliczka z figurą św. Flo-
riana. Nie zachowały się również najstarsze drewniane krzyże. 

KAPŁANI PRACUJĄCY W BLINOWIE
 
Zamieszczony tutaj wykaz księży pracujących w Blinowie po-

chodzi głównie z pracy magisterskiej ks. Romana Bednarczyka. 
Wszystkich zainteresowanych dokładniejszą historią naszej para-
fii zachęcam do lektury tego opracowania.

Kapłani pracujący w Blinowie: 
- ks. Michał Pawlikowski (1783-1803);  
- ks. Paweł Stodulski (1804-1823);  
- ks. Marcin Substylewicz (1824-1826);  
- ks. Andrzej Prociński (1827-1828);  
- ks. Kajetan Wróblewski (1829-1837);  
- ks. Wincenty Kostecki (1837-1839);  
- ks. Melchior Chmielewski (1841-1884);  
- ks. Hieronim Dąbrowski (1884-1892);  
- ks. Władysław Solnicki (1894-1902);  
- ks. Seweryn Śluzkowski (1902-1905);  
- ks. Alfons Chrzanowski (1905-1911);  
- ks. Stanisław Furmanik (1911-1912);  
- ks. Jan Paweł Markowski (1912-1919);  
- ks. Stefan Kajetan Boćkowski (1919-1920);  
- ks. Stanisław Fróg (1920-1922);  

- ks. Kazimierz Siedlecki (1922-1930);  
- ks. Jan Gosek (1930-1935);  
- ks. Kazimierz Wojtan (1935-1947);  
- ks. Eugeniusz Stańczak (1947-1953);  
- ks. Longin Ziarek (1953-1969);  
- ks. Zygmunt Grabiec (1969-1987);  
- ks. Feliks Łojewski (1987);  
- ks. Zygmunt Dębicki (1987-2003);  
- ks. Jerzy Muciek (2003);  
- ks. Jan Florek (2003 - do dziś).

ORGANIZACJE PARAFIALNE
Na koniec warto wspomnieć o działających w parafii organiza-

cjach parafialnych. Były to:
• Bractwo Różańcowe ( pierwsza wzmianka z lat 1916-26, ostat-
nia z roku 1968);
• Stowarzyszenie Żywego Różańca (od 1921 r. - do dziś członko-
wie kółek różańcowych wymieniają się tajemnicami); 
• Różaniec Rodzinny (powstał w 1967 r., z czasem zaangażowanie 
rodzin znacznie zmalało); 
• tercjarstwo (od 1922 r. do lat 70. XX w.; praktyki i obowiązki 
tercjarzy: troska o wewnętrzną doskonałość, częsta komunia św., 
codzienna adoracja ekspiacyjna i komunia duchowa we własnych 
domach, abstynencja alkoholowa, posługa charytatywna, udział 
w procesjach); 
• Stowarzyszenie 5 panien - tercjarek (mieszkały w domu ter-
cjarek, prowadziły własne gospodarstwo rolne, dbały o czystość 
w kościele, wspomagały procesje); 
• Koło Misyjne (pocz. XX w.); 
• Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej i Żeńskiej, Apo-
stolstwo Modlitwy, Akcja Katolicka (okres międzywojenny).

Kapliczka św. Florian i jeden ze starszych blinowskich krzyży
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3.  Kościoły i cmentarze na terenie Gminy Szastarka (zasoby 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szastarce).

 Dorota Sowa

BLINÓW NA STAREJ FOTOGRAFII
 
Na koniec kilka starych fotografii udostępnionych przez miesz-

kańców Blinowa.

Dawny dom p. Gumińskich-fot. z okresu przedwojennego

Stara kuźnia

Fotografia ze zbiorów państwa Gumińskich

Zdjęcie z lat 60
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JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

W niedzielę 4 czerwca 2017 roku zorganizowana została wyjąt-
kowa uroczystość. Małżeństwa, które przetrwały różne życiowe 
zawieruchy i wytrwały ze sobą pół wieku, obchodziły Złote Gody, 
czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Świętowanie rozpoczęło się uroczystą mszą św. w Kościele 
pw. Św. Jana Marii Vianneya w Polichnie Trzeciej. W trakcie mszy 
małżonkowie odnowili swoje ślubne przyrzeczenia. Dalsza część 
uroczystości odbyła się w Gminnym Centrum Kultury w Polichnie. 
Podczas tego niecodziennego spotkania Wójt Gminy Szastarka 
Artur Jaskowski wręczył Jubilatom nadane przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

W uroczystości wzięli również udział: Pani Joanna Bigos, Radna 
Rady Powiatu Kraśnickiego, która reprezentowała Starostę Kraśnic-
kiego Pana Andrzeja Maja, Przewodniczący Rady Gminy Szastarka 
Pan Mariusz Jakubaszek oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy: 
Pani Krystyna Pudło i Pan Krzysztof Lewandowski, a także Kierownik 
Urzędu Stanu Cywilnego w Szastarce Pani Jadwiga Wielgus oraz 
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Sylwia Szabat.

Tradycją jest wręczanie medali nadawanych przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej parom, których staż małżeński wynosi 
50 lat lub więcej.

W tym roku medale za długoletnie pożycie małżeńskie otrzymało 
dwadzieścia dziewięć par z terenu Gminy Szastarka. Są to Państwo:

1. Anna i Tadeusz Dziadosz
2. Kazimiera i Stefan Fila
3. Zenona i Edward Gnat
4. Bronisława i Roman Grela
5. Maria i Janusz Gumińscy
6. Wiktoria i Józef Igras
7. Janina i Stanisław Jachura
8. Marianna i Stanisław Kapusta
9. Jadwiga i Zygmunt Kosidło

10. Anna i Marian Król
11. Władysława i Józef Lipińscy
12. Kazimiera i Aleksander Łatka
13. Danuta i Aleksander Michałek
14. Daniela i Bolesław Pcion
15. Henryka i Bolesław Serwatka

16. Teresa i Władysław Siek
17. Janina i Jan Sikora
18. Danuta i Józef Skowrońscy
19. Irena i Tadeusz Sobieszczańscy
20. Zofia i Józef Spryszak
21. Krystyna i Antoni Sulowscy
22. Leokadia i Roman Tokarscy
23. Zofia i Stefan Turek
24. Stanisława i Aleksander Tylus
25. Sabina i Czesław Wieleba
26. Bogumiła i Michał Wilk
27. Maria i Tadeusz Wójtowicz
28. Kazimiera i Henryk Zdybel
29. Władysława i Jan Żaba

Uroczystość uświetnił koncert Orkiestry Dętej z Polichny, która 
towarzyszyła Jubilatom także podczas przemarszu do kościoła. 
Przybyłym gościom czas umiliła część artystyczna w wykonaniu: 
zespołu „Małe Bajoro” z Kraśnika, Kapeli „Kalina Folk” z Polichny oraz 
zespołu „Czerwona Róża” z Szastarki.

Bogumiła i Michał 
Wilk

Zofia i Stefan 
Turek

Wiktoria i Józef 
Igras

Bronisława i Roman 
Grela

Henryka i Bolesław 
Serwatka

Danuta i Aleksander 
Michałek

Drodzy Jubilaci!
Składamy serdeczne gratulacje za dotrzymanie złożonej przed 

pół wiekiem przysięgi małżeńskiej.
Państwa postawa jest godna naśladowania, zwłaszcza wśród 

młodego pokolenia, gdyż dzisiejsze czasy niestety nie zachęcają 
do podejmowania wysiłku w walce o trwałość małżeństwa. Złote 
Gody uświadamiają nam, że dwoje kochających, wspierających 
i szanujących się ludzi, których połączyło uczucie pół wieku temu, 
wytrwało w swojej miłości, jaką pielęgnowali i o jaką się troszczyli.

Pragniemy złożyć Państwu z serca płynące gratulacje i życzenia.
Życzymy Wam, Drodzy Jubilaci, długich lat życia w zdrowiu, 

zadowoleniu, radości, spokoju i życzliwości ludzkiej, oraz satysfakcji 
z tego, co zbudowaliście, trwając przy sobie zgodnie ze złożonym 
przed pół wiekiem przyrzeczeniem, a także tego, byście doczekali 
wspólnie kolejnych pięknych jubileuszy.
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Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce informuje...
 ...że w okresie od 01.04.2017 r. do 30.06.2017 r.

…urodziło się 15 dzieci:
• Aleksak Wiktor
• Bednarczyk Zofia
• Butryn Karol
• Duda Ewa
• Dziuba Jan Janusz
• Gil Wojciech
• Jachura Stanisław
• Kolasa Mikołaj
• Kosidło Zofia Maria
• Krawczyk Maja
• Lewandowski Igor Jan
• Matysiak Karol
• Piasecka Amelia
• Pudło Tymon
• Wcisło Luiza Maria

…związek małżeński zawarło 
      17 par:
• Pastucha Tadeusz i Bielak Marianna
• Budkowski Patryk i Parczyńska Sylwia
• Daśko Robert i Hołody Katarzyna
• Depa Michał i Jachura Iwona
• Gersztyn Adam i Głaz Katarzyna
• Kaczmarski Arkadiusz  i Krzysztoń Paulina
• Kamiński Karol i Stec Aneta
• Komsa Łukasz i Rubaj Justyna
• Futyma Marcin i Lenart Aleksandra
• Łach Paweł i Dorcz Dorota
• Łukasik Tomasz i Kowalczyk Aneta
• Samol Sławomir i Kraska Ewelina
• Sulowski Krzysztof i Partyka Agnieszka
• Tomiło Damian i Pudło Kinga
• Wach Marcin i Kolano Ilona
• Wieleba Andrzej i Wierzchowiak Angelika 
• Winiarczyk Rafał i Skrzypek Sylwia

…zmarło 16 osób:
• Lib Dariusz
• Lisek Łucja
• Łatka Aleksander
• Mazur Henryk
• Nogal Feliks Wincenty
• Serafin Józef
• Serwatka Jan
• Stec Antoni Czesław
• Szwedo Stanisław
• Świś Czesław
• Wach Józef Alojzy
• Wcisło Natalia Klaudia
• Wieczerzak Stanisława Franciszka
• Winiarczyk Marianna Karolina
• Zarzeczna Janina
• Zdybel Przemysław Piotr

Władysława i Jan Żaba

Janina i Jan Sikora

Kazimiera i Henryk 
Zdybel

Anna i Tadeusz Dziadosz Zenona i Edward Gnat

Kazimiera i Stefan Fila

Maria i Janusz 
Gumińscy
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