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HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW NA 2017 ROK
Pojemniki i worki należy wystawiać do godz. 700. Odpady segregowane zbierane są w tym samym dniu drugim samochodem.

Lp.
ZMiesZANe ODPADY

 KOMUNALNe,
FRAKcjA sUcHA

ZBiÓRKA OBjAZDOWA* MiejscOWOŚci

1.

2017-05-02          2017-09-05
2017-06-06          2017-10-03                
2017-07-04          2017-11-07       
2017-08-01          2017-12-05

2017-04-25
2017-11-30

Huta Józefów
Podlesie

Polichna Pierwsza
Polichna Druga

Rzeczyca-Kolonia

2.

2017-04-11          2017-08-08
2017-05-09          2017-09-12
2017-06-13          2017-10-10
2017-07-11          2017-11-14
                                2017-12-12

2017-04-26
2017-11-30

Majdan-Obleszcze
Polichna Trzecia 

Polichna Czwarta
Wojciechów

Wojciechów-Kolonia

3.

2017-04-18         2017-08-22
2017-05-16         2017-09-19
2017-06-20         2017-10-17
2017-07-18         2017-11-21
                               2017-12-19

2017- 04-27
2017-11-30

Brzozówka
Brzozówka-Kolonia

Szastarka Wieś
Szastarka Stacja

4.

2017-04-25        2017-08-29
2017-05-23        2017-09-26
2017-06-27        2017-10-24
2017-07-25        2017-11-28
                              2017-12-27 

2017-04-28
2017-11-30

Blinów Pierwszy
Blinów Drugi

Cieślanki
Stare Moczydła

Nie wyrzucaj odpadów
do lasu i rowu!

Wszyscy właściciele nieruchomości są zo-
bowiązani do ponoszenia opłat za odbierane 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. 
W zamian za opłatę odpady odbierane są bez-
pośrednio sprzed posesji. Jednak są takie osoby, 
które wolą wywozić śmieci na pobocza dróg 
lub do lasu.

Uprzątnięcie dzikiego wysypiska to koszt kilku 
a nawet kilkunastu tysięcy złotych, pokrywanych 
ze  środków budżetu gminy. 

Wobec osób, które będą tworzyć nielegalne wysypiska lub 
pozbywać się odpadów w sposób nieprawidłowy, wyciągnięte 
zostaną konsekwencje prawne.

Sprawcy nie mogą liczyć na pobłażliwość. 
Jeżeli ktoś zostanie złapany na wyrzucaniu 
śmieci może zostać sporządzony wniosek do 
sądu. Sąd może wymierzyć sprawcy karę do 5 
tysięcy złotych. Ponadto sprawa może zostać 
skierowania do Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kraśniku i Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lu-
blinie, które obligatoryjnie nakładają karę 
w wysokości 10 tysięcy złotych.
Jeżeli nie zaczniemy prawidłowo oddawać 
odpadów, stawka opłaty za gospodarowa-
nie odpadami ulegnie znacznej podwyżce. 
Każdy mieszkaniec zapłaci za wyrzucanie 

odpadów do lasu czy rowu.    
Nie dajmy cichego pozwolenia na zaśmiecenie środowiska.
REAGUJMY!!!

Opracowała Elżbieta Kowalczyk

*odpady budowlane, wielkogabarytowe (np. meble) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
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budżet

Spłaty kredytów i pożyczek 2017 – 2026

Lata Kredyty 
i pożyczki

Obligacje Razem

2017 349 405,52 500 000 849 405,54

2018 349 405,52 500 000 849 405,94

2019 164 072,26 500 000 664 072,26

2020 164 072,26 500 000 664 072,26

2021 164 072,26 500 000 664 072,26

2022 164 072,26 500 000 664 072,26

2023 164 072,26 500 000 664 072,26

2024 164 072,26 500 000 664 072,26

2025 164 072,28 390 000 554 072,28

2026 37 144,34 37 144,34

Opracował Paweł Kudrel

Przebudowa drogi gminnej Nr 108619 L Szastarka Stacja - 
Brzozówka Kolonia. 

Inwestycja realizowana w ramach działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Do września br. na odcinku od Banku Spółdzielczego Ziemi 
Kraśnickiej w Szastarce do skrzyżowania z drogą powiatową obok 
posesji Pana Roberta Zaorskiego wykonana zostanie przebudowa 
nawierzchni drogi gminnej i zjazdy do poszczególnych posesji, do 
granicy pasa drogowego. 

Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm PBI Infrastruktura 
Spółka Akcyjna w Kraśniku, które reprezentowane jest przez Pana 
Prezesa Mieczysława Wilka. Umowa na realizację zadania została 
zawarta 27 marca 2017 roku. Całkowity koszt inwestycji wynosi 
1.580 miliona złotych. Refundacja ze środków unijnych to kwota 
rzędu 1 miliona złotych.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2727 L Słodków II – Szastarka 
Stacja - inwestycja będzie realizowana z udziałem środków pozy-
skanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 w partnerstwie z Powiatem Kraśnickim. W ramach 
niniejszej inwestycji wykonana zostanie przebudowa nawierzchni 
drogi od Słodkowa Drugiego poprzez Szastarkę Wieś w kierunku 
Szastarki Stacji. Koniec przebudowywanego odcinka znajduje się na 
7+350 km ( parking przy kościele w Szastarce). Obecnie dzięki bardzo 
dobrej współpracy Wójta Gminy Szastarka Artura Jaskowskiego 
i Starosty Kraśnickiego Andrzeja Maja oraz dzięki ich wytężonej 
pracy powstanie około 2,2 kilometrowy odcinek drogi na terenie 
naszej gminy, przy wkładzie własnym gminy Szastarka na poziomie 
140 tysięcy złotych, gdzie wartość całej inwestycji to kwota rzędu 
1,5 miliona złotych. 

Dla porównania warto zaznaczyć, iż w poprzedniej kadencji wyko-
nany został chodnik od skrzyżowania obok remizy OSP w Szastarce 
Wsi do kościoła na odcinku 356,55 mb za kwotę rzędu 246 tysięcy 
złotych. Niestety z przykrością należy stwierdzić, że zabrakło inicja-
tywy ówczesnych władz, aby zabiegać o dofinansowanie budowy 
chodnika z jakichkolwiek środków zewnętrznych. Inwestycja została 
w całości sfinansowana z budżetu Gminy Szastarka co stanowiło 
znaczne obciążenie dla własnego budżetu. 

INWeStYCJe dROGOWe  ZAPLANOWANe dO ReALIZACJI W 2017 ROKu

INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU Z  KREDYTAMI I ZOBOWIĄZANIAMI 
ZACIĄGNIĘTYMI DO ROKU 2014 PRZEZ POPRZEDNICH WŁODARZY 
GMINY SZASTARKA DO SPŁATY POZOSTAJĄ NASTĘPUJĄCE KWOTY

Należy zaznaczyć, że do spłaty z tytułu zaciągniętych zobowią-
zań i kredytów pozostaje kwota rzędu 6 274 461,66 złotych, przy 
czym z tytułu emisji obligacji w okresie 2010 r. -2014 r. do spłaty 
pozostaje kwota 4 390 000,00 zł. 

Z przykrością należy zauważyć, że znaczący wzrost zadłużenia 
gminy Szastarka nastąpił podczas trwania kadencji 2010 - 2014. 
Pomimo tak dużego zadłużenia, Wójt Gminy Szastarka Artur Ja-
skowski zabiega i pozyskuje szereg dotacji na realizację zadań 
inwestycyjnych wykonywanych przez Gminę Szastarka. 

Zarówno Wójt jak i Radni Rady Gminy Szastarka borykają się 
z deficytem środków finansowych na zabezpieczenie wkładu 
własnego w większości planowanych zadań inwestycyjnych dyk-
towanych potrzebami mieszkańców. 

Dzięki dużemu zaangażowaniu i wytężonej pracy obecnego Wójta 
Gminy Szastarka w najbliższym okresie przystąpimy do realizacji 
projektów polegających na montażu odnawialnych źródeł energii 
tj.: kolektorów słonecznych na budynkach mieszkańców gminy 
i wymianie pieców CO. na piece zasilane biomasą.
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POdAtKI

StAWKI POdAtKOWe NA 2017 ROK
Stawki podatkowe na 2017 roku uchwalone na sesji Rady Gminy 

Szastarka dnia 4 listopada 2016 r. przedstawiają się następująco:
I. Podatek rolny: 85,00 zł za 1 hektar przeliczeniowy i powyżej, 

150,00 zł poniżej 1 ha przeliczeniowego
II. Podatek od nieruchomości:

1. od gruntów:
a. związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 0,74 zł od 1m² 
powierzchni, 

b. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod 
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbior-
ników sztucznych – 4,54 zł od 1ha powierzchni, 

c. pozostałych:
•	 zajętych pod budownictwo mieszkaniowe jedno-

rodzinne - 0,20 zł od 1 m² powierzchni;
•	 pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-

płatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizację pożytku publicznego - 0,35 zł od 
1 m² powierzchni, 

d. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, 
o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777), 
i położonych na terenach, dla których miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usłu-
gową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym 
obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli 
od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do 
tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie 
zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego - 2,98 zł od 1 m² powierzchni ;

2. od budynków lub ich części:
a. mieszkalnych - 0,40 zł od 1 m² powierzchni użyt-

kowej, 
b. związanych z prowadzeniem działalności gospodar-

czej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej- 
17,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

c. zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym - 10,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

d. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych 
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej 
,zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 
- 4,61 zł od 1 m² powierzchni użytkowej, 

e. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego - 3,30 zł od 
1m² powierzchni użytkowej, 

3. od budowli - 2 % ich wartości. 
III. Podatek od środków transportowych:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej 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 – 1.200,00 zł 

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie 
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, 
stawki podatku są następujące:

Spłaty kredytów i pożyczek 2017 – 2026

Dopuszczalna 
masa całkowita 

zespołu pojazdów: 
przyczepa (na-

czepa) + pojazd 
silnikowy 

 (w tonach)

Liczba 
osi

jezd-
nych

Stawka podat-
ku dla przy-

czep i naczep 
z zawiesze-
niem pneu-
matycznym 

lub uznanym 
za równoważ-

ne (w zł)

Stawka 
podatku dla 

przyczep i na-
czep z innymi 

systemami 
zawieszenia 
osi jezdnych 

(w zł)Nie mniej 
niż

Mniej
niż

Jedna oś

12 18 900 950

18 25 1000 1050

25 1100 1150

Dwie osie

12 28 1200 1250

28 33 1300 1350

33 38 1400 1450

38 1500 1800

Trzy osie i więcej

12 38 1200 1250

38 1500 1800

3. od autobusu, w zależności od liczby miejsc do sie-
dzenia poza miejscem kierowcy:
a. mniejszej niż 22 miejsca – 900,00 zł 
b. równej lub wyższej niż 22 miejsca – 1.550,00 zł 

Podatek leśny – stawka została ogłoszona przez Prezesa Głów-
nego Urzędu Statystycznego i wynosi 42,02 zł za 1 hektar.

Na podstawie uchwały Rady Gminy Szastarka z dnia 4 listopada 
2016 r. obniża się średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 
2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów 
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 
2017 (M. P. z 2016 r., poz. 993 ) z kwoty 52,44 zł za 1 dt - do kwoty 
34,00 zł za 1 dt, mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku 
rolnego na 2017 r. na obszarze gminy.

KWOTA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMU-
NALNYMI W 2017 ROKU

Stawka opłaty wynosi odpowiednio:
5,50 zł za odpady zbierane w sposób selektywny
9,00 zł za odpady zbierane nieselektywnie za każdą osobę 

zamieszkałą na nieruchomość
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy 

uiszczać na konto Urzędu Gminy w Szastarce: 85 8717 1077 2007 
7000 3971 0002 do końca każdego miesiąca.

KWOTA OPŁATY ZA WODĘ
Cena za dostarczoną wodę wynosi 2,48 zł/m³
Stawka opłaty abonamentowej – wodomierz 8,10 zł / odbiorca/ 

raz na kwartał
Stawka opłaty abonamentowej – z ryczałtu 8,10 zł / odbiorca/ 

raz na kwartał
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fot. Praca 
Wiktorii Kosidło

fot. Praca 
Pauliny Sowy

fot. Praca 
Agaty Zuń

OGÓLNOPOLSKI KONKuRS 
PLAStYCZNY

W dniu 10.03.2017 r. w Sali Narad Urzędu Gminy Szastarka odbyły 
się eliminacje gminne XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Pla-
stycznego pod hasłem ,,25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni.”

Na konkurs wpłynęły 42 prace. Komisja w składzie: Agnieszka 
Kochaniec – Mularska (Przewodnicząca), Ewa Białoń oraz Agnieszka 
Kowalik (Członkowie), Krzysztof Kapusta (Sekretarz), wyłoniła naj-
lepsze spośród przedłożonych prac pod względem staranności, 
a także zgodności z regulaminem.  

Wyróżnieni uczniowie:
I grupa:
1. Wiktoria Kosidło – ZS Blinów
2. Kacper Łukasik – SP Wojciechów
3. Andżelika Mysłowska – ZS Blinów
4. Dominika Wieleba – ZS Blinów
5. Magdalena Groszek – ZS Blinów
II grupa:
1. Paulina Sowa – ZS Blinów
2. Wiktoria Szado – ZS Szastarka
3. Natalia Biała – ZS Szastarka
4. Anna Sudół – ZS Szastarka
5. Sandra Piechota – ZS Blinów
III grupa:
1. Agata Zuń – ZS Blinów
2. Jessica Michałek – ZS Szastarka
3. Sandra Michałek – ZS Szastarka
4. Wiktoria Szabat – ZS Szastarka
5. Kacper Gierłach - PG Polichna

OGÓLNOPOLSKI tuRNIeJ WIedZY 
POżARNICZeJ

W dniu 24 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej w Polichnie 
odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 
,,Młodzież zapobiega pożarom na szczeblu gminnym.” Do turnieju 
przystąpiło 27 uczestników podzielonych na dwie grupy wiekowe: 
I grupa wiekowa – uczniowie szkół podstawowych (15 osób) i II gru-
pa wiekowa – uczniowie szkół gimnazjalnych (12 osób). Pytania 
w konkursie dotyczyły zagadnień z zakresu pożarnictwa, a także 
z pierwszej pomocy medycznej.

Laureatem turnieju w I grupie został Szymon Żurawski (SP Polich-
na), zdobywając 20 punktów. II i III miejsce zajęli kolejno: Aleksandra 
Mróz, otrzymując 18 punktów (ZS Blinów) oraz Laura Lodowska, 
z wynikiem 16 punktów (SP Polichna). W II grupie zwycięzcą został 
Arkadiusz Solarz (ZS Szastarka) zdobywając 26 punktów. II miejsce 
zajął Jakub Lenart (ZS Huta Józefów) z wynikiem 21 punktów, 
natomiast III miejsce zajął Bartłomiej Sulowski (ZS Blinów), otrzy-
mując 19 punktów.

Arkadiusz Solarz zajął również pierwsze miejsce w eliminacjach 
powiatowych OTWP i będzie reprezentował naszą gminę w elimi-
nacjach wojewódzkich.

Wszyscy uczestnicy eliminacji gminnych Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 
upominki ufundowane przez Wójta Gminy Szastarka.  

W skład komisji sędziowskiej weszli: Komendant Gminny OSP 
Marian Brzezina – przewodniczący komisji, Krzysztof Kapusta – se-
kretarz Komisji oraz członkowie: kpt. Artur Malinowski z jednostki 
PSP w Kraśniku, Krystyna Suchora, Agata Król. 

Gratulując uczestnikom turnieju, zapraszamy do udziału w ko-
lejnej edycji w roku następnym.

Opracował Krzysztof Kapusta
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PIeRWSZY dZIeŃ WIOSNY 
W uRZĘdZIe GMINY 
SZAStARKA

 
W Pierwszy Dzień Wiosny, miłą niespodzianką 

dla Pana Wójta Artura Jaskowskiego i pracowni-
ków Urzędu Gminy Szastarka były odwiedziny 
dzieci z Zespołu Szkół w Szastarce. 

Spotkanie rozpoczęto czytaniem poezji przez 
uczniów, a następnie wesoła gromadka dzieci 
zwiedzała gabinet Pana Wójta i Pani Sekretarz. 
Na zakończenie wizyty każde dziecko otrzymało 
skromny upominek.

Bardzo dziękujemy za tegoroczne odwiedziny 
i zapraszamy na kolejne!
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GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PRObLeMÓW ALKOHOLOWYCH 
I PRZeCIWdZIAŁANIA NARKOMANII 
W SZAStARCe

 
Alkoholizm to stale postępujące, przewlekłe schorzenie. Uza-

leżnienie od alkoholu powoduje szereg groźnych dla zdrowia 
i życia powikłań. Alkoholizm jest chorobą całej rodziny, a nie tylko 
jednego z jego członków. Objawy alkoholizmu osoby w rodzinie 
nadają kształt życiu rodzinnemu. W okresie początkowym rodzina, 
podobnie jak alkoholik, zaprzecza istnieniu problemu choroby 
alkoholowej. Nikt na tym etapie nie myśli o szukaniu pomocy. Póź-
niej następują próby pozbycia się problemu, tzn. rodzina ogranicza 
kontakt z otoczeniem. Kolejny etap uzależnienia od alkoholu to 
faza chaosu - wiąże się z utratą nadziei na rozwiązanie problemu. 
U dzieci coraz bardziej widoczne stają się problemy emocjonalne, 
a współmałżonek toleruje picie, chroni i kryje pijącego. Wynika to 
z tego, że cała energia rodziny koncentruje się głównie na próbach 
wpłynięcia na zachowania alkoholika i na przeciwdziałaniu im. Przez 
to zaniedbuje się inne ważne sfery życia rodzinnego.

Alkoholizm zaczyna dominować w obszarze myślenia, kształ-
towania postaw oraz działań krewnych osoby pijącej. Osoby 
współuzależnione są najczęściej nieświadomymi pomocnikami 
w piciu i w największym stopniu przyczyniają się do decyzji o jego 
zaprzestaniu i zwróceniu się o pomoc, mającej na celu możliwe jak 
najszybsze rozpoznanie objawów alkoholizmu i rozpoczęciu spe-
cjalistycznego leczenia. Tu kryje się problem trudności w podjęciu 
działań, mających na celu przeciwstawienie się alkoholizmowi człon-
ka rodziny. Krewni osoby pijącej odczuwają dyskomfort, związany 
z błędnym przekonaniem, że wystąpią przeciw niej.

Należy postawić sobie pytanie, jak się zachować i co zrobić, 
żeby nie pomagać w piciu. Dlatego proponujemy, aby sięgnąć 
po odpowiednie wskazówki i podpowiedzi, jakich możesz uzyskać 
w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii w Szastarce.

 
Jacek Bucoń – Przewodniczący GKRPAiPN w Szastarce przyjmuje 
interesantów we wtorki w godz. 8-11 w pokoju Nr 13 w Urzędzie 
Gminy Szastarka

Ośrodek Terapii Uzależnień w Kraśniku ul. Fabryczna 6, Przy-
chodnia FŁT I piętro tel. 508646459

W 2016 roku do komisji zgłosiło się 20 osób z podejrzeniem 
nadużywania alkoholu i przeprowadzono rozmowę motywacyjną.

 Wydatki komisji w 2016 roku:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii w Szastarce dofinansowała: 
•	  zakup klarnetu dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Szastarce 
•	 zakup instrumentu dętego dla Gminnego Centrum Kultury 

w Polichnie 
•	 wyjazd dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szastarka na stok 

do Batorza
•	 spektakle profilaktyczne dla dzieci 
•	 zakup książek dla dzieci
•	 wyjazd dzieci i młodzieży z Młodzieżowej Orkiestry Dętej 

w Szastarce do Topolnicka 
•	 zakup produktów potrzebnych do zorganizowania imprezy 

„Łączymy Pokolenia..”
•	 zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży 

z Gminy Szastarka
•	 zakup medali i pucharów dla dzieci i młodzieży z osiągnię-

ciami sportowymi
•	 działalność Biblioteki Publicznej w Szastarce
•	 wyjazd 4 dzieci na kolonie letnie do Białego Dunajca
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OŚROdeK POMOCY SPOŁeCZNeJ W SZAStARCe

W czwartek 23 lutego 2017 r. (tłusty czwartek) w Gminnym Cen-
trum Kultury w Polichnie odbyło się spotkanie dla mieszkańców 
Gminy Szastarka pod tytułem „Łączymy Pokolenia. Melodie Życiem 
Pisane”. Organizatorami ww. spotkania byli: Wójt Gminy Szastarka, 
Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminne Centrum Kultury w Polichnie. 

Spotkanie zostało zorganizowane, aby zwiększyć integrację 
między pokoleniami oraz zachęcić do aktywności społecznej se-
niorów, młodzież i dorosłych poprzez działania związane z kulturą.

Uczestników spotkania powitali: Wójt Gminy Szastarka Artur 
Jaskowski, p. o. Dyrektor GCK Polichna Ewa Białoń oraz Kierownik 
OPS Szastarka Irena Szpyra.

Impreza czwartkowa została wzbogacona przez występy ze-
społów ludowych z terenu Gminy Szastarka (Zespół Śpiewaczo-
-Obrzędowy „Blinowianki”, Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy”, 
Zespół „Czerwona Róża”, Kapela Kalina - Folk, Hieronim Markut, 
Mirosław Kolasa, Bolesław Serwatka), dzieci i młodzież z Zespołu 
Szkół w Szastarce, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Blinowie, dzieci 
z Przedszkola „Jaś i Małgosia” w Brzozówce oraz dzieci i młodzież 
z formacji tanecznej Gminnego Centrum Kultury w Polichnie. Po-
nadto uczestnicy spotkania mieli przyjemność wysłuchać koncertu 
Orkiestry Dętej Gminnego Centrum Kultury w Polichnie, a także 
występu Parafialnego Chóru z Polichny.

Impreza przebiegała w miłej i rodzinnej atmosferze, gdzie naj-
młodszy artysta miał lat 4, a najstarszy 83. Program spotkania zawierał 
także: wspólne śpiewanie piosenek ludowych, tańce i poczęstunek, 
który przygotował Ośrodek Pomocy Społecznej dzięki dofinanso-
waniu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Szastarce.

Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, Kierownik OPS w Sza-
starce Irena Szpyra i p.o. Dyrektor GCK w Polichnie Ewa Białoń 
dziękują wszystkim artystom za występy i uczestnikom za udział 
we wspólnym spotkaniu.

żYWNOŚĆ Z bANKu żYWNOŚCI
W dniu 20.03.2017 r. została sprowadzona żywność z Banku 

Żywności w Lublinie w ilości 13687,50 kg. Jest to kontynuacja 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2016.

Zostały sprowadzone następujące produkty: makaron, ryż, 
herbatniki, ser, fasola, powidła, gulasz, filet z makreli, szynka wie-
przowa i pasztet. Z pomocy żywnościowej skorzystało 550 osób 
z terenu gminy Szastarka, które spełniały kryteria kwalifikujące do 
pomocy w formie żywnościowej tj. kryterium dochodowe na osobę 
samotnie gospodarującej – 951,00 zł i osobę w rodzinie – 771,00 zł.

Opracowanie - pracownicy OPS
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Opracowanie: A. Skóra

StYPeNdYŚCI
Dnia 9.12. 2016 r. w sali operowej Centrum Spotkania Kultur 

w Lublinie odbyła się Gala wręczenia stypendiów w ramach pro-
gramów stypendialnych „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016 
– 2017” realizowanych przez Województwo Lubelskie. W gronie 
najlepszych uczniów w województwie biorących udział w programie 
stypendialnym jest uczennica klasy III gimnazjum - Barbara Duda. 

1.03.2017 r. zostały wręczone stypendia za wyniki w nauce 
uczniom, którzy osiągnęli za I semestr średnią ocen min. 4,75 oraz 
wzorowe zachowanie.

Stypendia zostały ufundowane przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej w Hucie Józefów. Wśród naj-
lepszych znaleźli się:

W. Furmanowicz (kl. IV), H. Najs (kl. IV), N. Najs (kl. IV), N. Wasil 
(kl. IV), W. Wieczorek (kl. IV), K. Nowak (kl. V), W. Wołoszyn (kl. V), 
K. Dębniak (kl. V), K. Beksiak (kl. VI), P. Breś (kl. VI), J. Nitkiewicz 
(kl. II gimn.), B. Duda (kl. III gimn.).

Na podium od lewej Hubert i Natalia Najs.

ZeSPÓŁ SZKÓŁ W HuCIe JÓZeFÓW

bOże NAROdZeNIe I KARNAWAŁ
 
Ten czas obfitował w różne wydarzenia związane z kultywo-

waniem tradycji i zwyczajów. W grudniu zostały zorganizowane 
warsztaty dla uczniów i rodziców, podczas których uczestnicy 
wykonywali ozdoby choinkowe i piekli świąteczne pierniczki.

W ostatnim dniu nauki poprzedzającym przerwę świąteczną 
odbyły się wigilie klasowe oraz spotkanie opłatkowe dla całej spo-
łeczności szkolnej. Styczeń to czas kolędowania i zabawy. 9.01.2017 r. 
na Wieczorze Kolęd i Pastorałek uczniowie, pracownicy szkoły, rodzice 
i zaproszeni goście wspólnie śpiewali pieśni bożonarodzeniowe.

14.01.2017 r. odbyła się zabawa choinkowa dla uczniów, którą 
poprowadzili wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Kraśniku.

Największą atrakcją dla najmłodszych było spotkanie ze św. 
Mikołajem, który wręczył wszystkim uczniom paczki ze słodyczami 
- ufundowane przez Radę Rodziców.

 W tłusty czwartek, tj. 23.02.2017 r., do szkoły zostali zaproszeni 
Babcie i Dziadkowie. Goście obejrzeli występy artystyczne przed-
szkolaków oraz uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Mieli także 
okazję spotkać się ze znajomymi przy herbacie i tradycyjnym pączku.

SuKCeSY NASZYCH uCZNIÓW
W dniach 3-5.03.2017 odbył się Międzynarodowy Turniej Karate 

Fudokan „Winter Cup” w Trokach na Litwie, w którym Hutę Józefów 
reprezentowali N. Najs i H. Najs. Natalia zdobyła złoty medal w kata 
indywidualnym i srebrny medal w kata drużynowym, natomiast 
Hubert wywalczył srebrny medal w kata indywidualnym i srebrny 
w kata drużynowym. Po zakończonym sukcesami turnieju dzieci 
zwiedzały Troki i Wilno.

B. Duda, uczennica kl. III gimn., zdobyła tytuł finalisty konkursu 
ortograficznego organizowanego przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

J. Lenart, uczeń kl. III gimn., zajął II miejsce w eliminacjach 
gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
zapobiega pożarom”.

Uczennice gimnazjum zajęły II miejsce w Turnieju Szkół Gimnazjal-
nych w Piłce Nożnej Dziewcząt o Puchar Dyrektora ZSCKR w Potoczku.

B. Duda, uczennica kl. III gimn., zajęła III miejsce w konkursie 
„Zainwestuj w zdrowie” zorganizowanym przez ZS im. W. Witosa 
w Janowie Lubelskim.

CZYtAMY I WYGRYWAMY
Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkursu Czytel-

niczego „Wielka liga czytelników”, który jest objęty patronatem 
Ministra Edukacji Narodowej. W konkursie wzięło udział 20 uczniów 
z klas II-VI SP. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się: F. Najs 
(kl. II), J. Rozesłaniec (kl. III), W. Kopiwoda (kl. III), N. Najs (kl. IV), 
W. Wołoszyn (kl. V), K. Beksiak (kl. VI).
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ZeSPÓŁ SZKÓŁ W SZAStARCe

dZIeŃ bAbCI I dZIAdKA  
 
W naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka jest 

już tradycją. W styczniu i lutym odbyły się aż 4 takie imprezy przy-
gotowane przez przedszkole oraz klasy 0-II. W tych dniach dzieci 
zaprosiły do szkoły babcie i dziadków, aby podziękować im za 
miłość, cierpliwość i zrozumienie. Uczniowie zaprezentowali swoje 
umiejętności aktorskie, wokalne i taneczne, a kl. „0” zaprosiła do 
„Familiady z Babcią i Dziadkiem.” Na koniec niecodzienni goście 
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. 

ZAbAWA CHOINKOWA  
 
Dnia 11 lutego społeczność szkolna oraz goście bawili się na 

choince. Dzieci z punktu przedszkolnego wystąpiły w przedsta-
wieniu związanym z Dniem Babci i Dziadka. Uczniowie z klasy „O” 

PIeRWSZY dZIeŃ WIOSNY - 
StYPeNdIA 

22 marca uczniowie i rodzice obejrzeli przedstawienie „Witaj 
Wiosno” (przygotowane przez panią Julię Łazariewą), a także wy-
słuchali piosenek w wykonaniu dzieci z kl. „0” (pod opieką pani 
Anny Hałabiś).  

Tego dnia Wójt Gminy Szastarka - pan Artur Jaskowski wręczył 
stypendia za wysokie wyniki w nauce najzdolniejszym uczniom. 
Nagrodzeni zostali też uczniowie (przygotowywani przez panią 
Annę Dziadurę), którzy otrzymali wyróżnienia w Ogólnopolskim 
konkursie wiedzy nt. zdrowia i jego ochrony  „MEDITEST”: Iga Kowal, 
Natalia Biała, Kamila Goral, Aleksandra Łukasik, Maria Wilk, Sandra 
Zawrotniak, Julia Boś, Sandra Michałek, Karol Mróz, Wiktor Osmoła. 

KONKuRSY Z udZIAŁeM NASZYCH 
uczNiów

17 listopada 2016 r. w CKiP 
w Kraśniku miało miejsce 
podsumowanie XIII edycji 
konkursu plastycznego „Zdro-
wy, wolny od dymu tytonio-
wego styl życia”. Uczniowie 
naszej szkoły przystąpili do 
konkursu pod opieką pani 
Anny Zielińskiej.  W ś r ó d 
nagrodzonych znalazła się 
Anna Sudół, uczennica kla-
sy V. Zajęła ona III miejsce, 
za które otrzymała dyplom 
i nagrodę rzeczową.

Tak świętowaliśmy Dzień Babci i Dziadka

Występy naszych uczniów podczas choinki

Zdobywczyni III m. - Anna Sudół

zaśpiewali piosenki, m.in. utwór „Babcia tańczy rock and rolla”. Klasa 
II przygotowała taniec do utworu „Mamma Mia (He`s Italiano)” oraz 
„Polkę Lata z Radiem”, znaną jako „Polka Dziadek”. Część artystyczną 
zamknął koncert piosenek w wykonaniu uczniów naszej szkoły. 
Następnie odwiedził nas Św. Mikołaj. Choinkę zakończyła dyskoteka.
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Opracowanie : Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Szastarce

Dnia 15 lutego, z okazji walen-
tynek, biblioteka szkolna przepro-
wadziła konkurs recytacji prozy 
„O zakochanych parach w litera-
turze”. Zwycięzcy otrzymali na-
grody książkowe i upominki. Oto 
laureaci:  

I miejsce - Julia Igras (kl. 
I gimn.), II m. - Julia Boś (kl. I gimn.), 
III m. - Wiktoria Szado i Izabela 
Wiechnik (kl. VI).

Pamiątkowa fotografia uczestników konkursu

23 uczniów przystąpiło do Ogól-
nopolskiego Konkursu Przedmioto-
wego PINGWIN z języka polskiego, 
języka angielskiego, matematyki, 
przyrody, biologii oraz chemii. Ar-
kadiusz Solarz (kl. I gimn.) z mate-
matyki zajął  5. miejsce (otrzymał 
dyplom laureata i nagrodę książ-
kową), a Julia Boś (kl. I gimn.) zajęła 
6. miejsce z języka polskiego oraz 
8. z matematyki (otrzymała dyplo-
my wyróżnienia).

„CAŁA POLSKA CZYtA dZIeCIOM” 
Włączyliśmy się w ogólnopolską akcję „Cała Polska czyta dzieciom” 

mającą na celu podniesienie poziomu czytelnictwa wśród uczniów. 
Do akcji zaprosiliśmy starszych uczniów, nauczycieli, rodziców, dziad-

Uczniom kl. III b czytają Wójt i Sekretarz Gminy Szastarka - pan Artur Jaskowski i pani Jadwiga 
Wielgus 

W kl. I czyta radny Gminy Szastarka - pan Krzysztof Lewandowski - w stroju niedźwiadka

Dominika Szaja z kl. III gimn. czyta uczniom kl. III a Przedszkolakom czyta pani Joanna Bigos

ków i władze samorządowe. Najmłodsi wychowankowie z uwagą 
wysłuchali fragmentów utworów, a potem chętnie odpowiadali na 
pytania nt. ich treści. A akcja wciąż trwa…
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PubLICZNA SZKOŁA POdStAWOWA W WOJCIeCHOWIe

Opracowanie: Agata Król, Magdalena Andrzejczak

WIGILIA W dObOSZÓWCe 
W dniu 22.12.2016 r. cała społeczność szkoły spotkała się w „Do-

boszówce” w miejscowości Kalenne na Wigilii oraz szkolnym świę-
towaniu. Dzieci tworzyły tradycyjne ozdoby choinkowe, ubierały 
choinkę, piekły i zdobiły pierniki, śpiewały kolędy oraz robiły stroiki 
bożonarodzeniowe. Następnie zaczęły się przygotowania do szkolnej 
Wigilii. Dzieci odczytały Ewangelię wg Św. Łukasza o Narodzeniu 
Pana Jezusa, pomodliły się oraz złożyły sobie życzenia, łamiąc się 
opłatkiem. Wszyscy zasiedli do wspólnego wigilijnego stołu, aby 
spożyć wigilijne potrawy przygotowane przez gospodarzy.

ZAbAWA CHOINKOWA Z bAbCIĄ 
I dZIAdKIeM

W sobotę 14 stycznia 2017 r. w naszej szkole obyła się zabawa 
choinkowa połączona z Dniem Babci i Dziadka. Pani Dyrektor Jadwiga 
Kramek powitała przybyłych na uroczystość Dziadków, Rodziców, 
Nauczycieli oraz Uczniów. Następnie wystąpił zaproszony gość - 
Klaun Walduś, który zabawiał publiczność, pokazując magiczne 
sztuczki. Kolejnym punktem uroczystości był występ Wnuków 
dla Dziadków oraz wręczenie Dziadkom bukietów własnoręcznie 
wykonanych z cukierków. Po słodkim poczęstunku rozpoczęła się 
zabawa taneczna Wnuków z Dziadkami.

ROZWIJAMY ZAINteReSOWANIA… 
W dniu 25.02.2017 r. uczniowie naszej szkoły Paweł Wójcik i Da-

niel Zięba wraz z opiekunami p. Moniką Wielgus i p. Magdaleną 
Andrzejczak oraz mamą Emilią Wójcik mieli możliwość wyjazdu 
na Krajową Wystawę Psów Rasowych do Lublina. Chłopcy obejrzeli 
wiele gatunków psów, którymi się interesują i które bardzo kochają. 
Kontakt ze zwierzętami i stymulacja bodźców, w tym dogoterapia, 
są ważne w procesie rehabilitacji.

dZIeŃ KObIet
W środę 8 marca 2017 r. uczciliśmy Dzień Kobiet inscenizacją 

słowno – muzyczną i pokazem multimedialnym Kiedy Pan Bóg 
stworzył Kobietę. Dziewczynki i Kobiety otrzymały w tym dniu 
kwiaty i słodki upominek.

NIeCOdZIeNNA LeKCJA PRZYROdY
W dniu 20.02.2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Woj-

ciechowie odbyła się „żywa” lekcja przyrody pt „Naukowa epidemia, 
czary mary i alchemia”. Poprzez elementy wykładu, quizu i kabaretu 
dzieci obejrzały eksperymenty fizyczno – chemiczne połączone 
z ciekawostkami z zakresu przyrody. Spektakl dostarczył uczniom 
niesamowitych wrażeń oraz poszerzył zdobytą wiedzę.
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Opracowanie: Grono Pedagogiczne

PubLICZNA SZKOŁA POdStAWOWA 
I PubLICZNe GIMNAZJuM NR 1 W POLICHNIe

KOROWÓd tRZeCH KRÓLI
9 stycznia 2017 roku przeszliśmy sprzed budynku szkoły do 

kościoła parafialnego w korowodzie Trzech Króli. Na czele, za gwiaz-
dą, szli „Trzej Królowie” w asyście księdza proboszcza Krzysztofa 
Piskorskiego oraz pana Wójta Artura Jaskowskiego, a następnie 
uczniowie i nauczyciele. Przemarsz zakończyła msza św. odprawiona 
przez księdza proboszcza, poprzedzona krótką częścią artystyczną. 
Korowód okazał się po części imprezą środowiskową, ponieważ 
w trakcie przemarszu dołączali do nas mieszkańcy Polichny.

PASOWANIe NA CZYteLNIKA 
bIbLIOteKI SZKOLNeJ

W piątek 10 lutego najmłodsi uczniowie klasy pierwszej zostali 
uroczyście przyjęci w poczet czytelników biblioteki szkolnej. Wśród 
zebranych w świetlicy szkolnej gości byli obecni: pani dyrektor 
Jadwiga Spryszak, rodzice i dzieci z oddziału przedszkolnego.

Pani dyrektor w swoim krótkim wystąpieniu zachęcała pierw-
szaków do czytania. Podczas pierwszej części uroczystości dzieci 
przedstawiły krótką inscenizację, w której przeniosły wszystkich 
w zaczarowany świat małych strażników szkolnej biblioteki – Krasnali. 
Mogły w niej pochwalić się swoją wiedzą na temat poszanowania 
książek oraz znajomości zasad korzystania ze zbiorów biblioteki. 
Na zakończenie nowi czytelnicy złożyli przyrzeczenie, że będą kochać 
i szanować książki. Potem wszyscy zostali pasowani na Czytelników.

bAL CHOINKOWY
W sobotę 11 lutego, w pięknie udekorowanej hali sportowej 

budynku szkoły, odbył się bal choinkowy. Tego dnia młodsi i nieco 
starsi uczniowie naszej społeczności szkolnej mogli bawić się przy 
dźwiękach skocznej muzyki. Rodzice zadbali o to, aby ich pociechy 
miały siłę do zabawy, przygotowując pyszny poczęstunek.

OGÓLNOPOLSKI tuRNIeJ WIedZY 
POżARNICZeJ „MŁOdZIeż 
ZAPObIeGA POżAROM 2017

24 lutego 2017 r. w Szkole Podstawowej w Polichnie odbył się etap 
gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Za-
pobiega Pożarom 2017”, którego celem jest upowszechnianie wśród 
dzieci i młodzieży wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Zwycięzcą tur-
nieju został reprezentant naszej szkoły Szymon Żurawski z klasy V b.

Szymkowi gratulujemy i życzymy powodzenia w turnieju po-
wiatowym.

WYJAZd NA NARtY
10 i 16.02.2017 r. uczniowie naszych szkół wyjechali na narciarską 

przygodę do Batorza. Wyjazdy cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Za niewielką opłatą mogli korzystać bez limitu z wyciągu, ucząc się 
i doskonaląc swoje umiejętności narciarskie pod czujnym okiem 
instruktorów. Wyjazd zorganizowany został dzięki sponsorowi, 
którym była Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Szastarce.
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ZeSPÓŁ SZKÓŁ W bLINOWIe

Opracowała Agnieszka Kochaniec-MularskaŚwięto Rodziny

OPOWIeŚĆ WIGILIJNA
Jak co roku, w ostatnim tygodniu przed świętami Bożego Naro-

dzenia odbyła się w naszej szkole uroczysta Wigilia poprzedzona 
inscenizacją opartą na motywach powieści Karola Dickensa „Opo-
wieść Wigilijna”. W role wcielili się gimnazjaliści oraz uczniowie kl. V 
pod opieką p. Marzeny Suchory. Wśród widzów byli zaproszeni 
goście: p. Artur Jaskowski – Wójt Gminy Szastarka, ks. Wojciech 
Paluch, rodzice, pracownicy szkoły. 

Na zakończenie aktorzy wraz z zaproszonymi gośćmi zasiedli 
do wspólnej wigilii i - dzieląc się opłatkiem - przekazali wszyst-
kim zebranym najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia. Dzieci z oddziału przedszkolnego wręczyły gościom 
wykonane przez siebie (pod opieką wychowawczyni p. Marty 
Błaszczak) stroiki świąteczne. 

dZIeŃ bAbCI I dZIAdKA
W piątek 10 lutego o godz. 13.00 odbyła się w naszej szkole 

uroczystość poświęcona babciom i dziadkom. Część artystyczną 
przygotowały panie: Agata Szabat i Barbara Winiarczyk, a na scenie 
wystąpili uczniowie z klas I – III, oddział przedszkolny oraz grupa 
pięciolatków. Na początku uroczystości dyrektor szkoły przywi-
tał licznie zgromadzonych gości i złożył im serdeczne życzenia. 
Program artystyczny pt. „Cały rok dla Babci i Dziadka” obejmował 
cztery pory roku.

Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, a babcie i dziad-
kowie ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane pod ich 
adresem. Nie zabrakło odśpiewania „Sto lat” oraz laurek i prezen-
tów zrobionych własnoręcznie. Po części artystycznej zaproszono 
zebranych na przygotowany z tej okazji poczęstunek.

Następnego dnia pozostali uczniowie szkoły wraz ze swoimi 
wychowawczyniami wybrali się do pobliskiego lasu na kulig zor-
ganizowany przez Radę Rodziców. Na miejsce zabawy uczestnicy 
dowiezieni zostali szkolnym autobusem. Nie lada gratką okazało się 
ognisko, przy którym 80-osobowa gromada miała okazję ogrzać się 
oraz upiec kiełbaskę. Nie obyło się także bez bitwy na śnieżki oraz 
innych zabaw na śniegu. Wszyscy opuszczali imprezę w wyśmieni-
tych humorach, a kulig okazał się niezapomnianym wydarzeniem.

ZAbAWA KARNAWAŁOWA Z WRÓżKĄ
W tłusty czwartek odwiedziła nas Wróżka, z którą bawili się wszyscy 

uczniowie z klas szkoły podstawowej. Dzieci tańczyły w rytm najnow-
szych przebojów oraz wykonywały układy taneczne aranżowane 
przez Wróżkę. Po trzech godzinach dzieci z żalem opuszczały salę.

tANeCZNe WYStĘPY W KRAŚNIKu
Dziewczynki z klas I-III szkoły podstawowej pod opieką p. Agaty 

Szabat przygotowały układy taneczne do piosenek: „Rudy rydz” oraz 
„Parasolki” i to właśnie z tym repertuarem 5 marca br. wystąpiły w wy-
pełnionej po brzegi hali sportowej ZS nr 1 w Kraśniku. Tego dnia trwały 
obchody Dnia Kobiet zorganizowane w niedzielne popołudnie przez 
Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej. Występy naszych tancerek 
zostały bardzo ciepło przyjęte przez zgromadzoną publiczność, która 
nagrodziła je gromkimi brawami. Fragmenty występu można obejrzeć 
w materiale wideo dostępnym na portalu krasnik24.pl.

KuLIG
Wystarczył pomysł i trochę śniegu, aby zapewnić dzieciom świetną 

zabawę. W czwartek 16 lutego br. dyrektor Zespołu Szkół w Blinowie 
zorganizował najmłodszym dzieciom naszej szkoły kulig na boisku 
szkolnym. Uczniowie jeździli saniami zaprzęgniętymi w konie. Radość 
była niesamowita i spotęgowana przyjemnością pieczenia kiełbasek, 
natomiast wspaniała pogoda zachęcała do zabaw na śniegu.
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NIePubLICZNY PuNKt PRZedSZKOLNY „JAŚ I MAŁGOSIA” W bRZOZÓWCe

Opracowanie – Grono Pedagogiczne Niepublicznego Punktu 
Przedszkolnego „Jaś i Małgosia” w Brzozówce

CHOINKA 
     
 W sobotę 21 stycznia 2017 r. w Niepublicznym Punkcie Przed-

szkolnym w Brzozówce odbyła się choinka noworoczna. Na samym 
początku został zorganizowany słodki poczęstunek dla wszystkich.

O godz. 11.00 na sali rozpoczął się bal karnawałowy dla dzieci 
z przedszkola oraz rodziców i przybyłych gości. Bal prowadziły 
Pani Paprocka Ilona i Pani Pawusiak Agnieszka. Wszyscy ciekawie 
poprzebierani tańczyli podczas zabaw organizowanych przez pro-
wadzących. Tego dnia do przedszkola przybyli Kowboje, Batmani, 
Rycerze, Krasnoludki, Wróżki, Księżniczki, Motylki i wiele innych 
ciekawych postaci. Było dużo śmiechu i radości. Wyśmienicie bawiły 
się zarówno dzieci, jak również rodzice i nauczycielki. Prowadzący 
organizowali konkursy z nagrodami dla dzieci i dla rodziców.

dZIeŃ bAbCI I dZIAdKA
 20 stycznia w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie, na 

które przybyli szczególni goście. Świętowaliśmy, bowiem Dzień 
Babci i Dziadka. Dziadkowie i babcie licznie przybyli na uroczystość. 
Na samym początku przywitaliśmy wszystkich zgromadzonych 
gości gromkimi brawami oraz przygotowaną częścią artystycz-
ną pt. „Babcia Gienia i Dziadek Stefan – czyli bajka o rosołku”. 
Dziadkowie mogli zobaczyć jak pięknie występują ich wnuczęta.

Przedszkolaki śpiewały piosenki, tańczyły i recytowały wier-
szyki. Goście byli poruszeni. W oczach niektórych, można było 
dostrzec łzę wzruszenia. Występy dzieci zostały nagrodzone 
gromkimi brawami. Kolejną niespodzianką dla naszych gości 
były własnoręcznie wykonane przez dzieci laurki oraz pięknie 
zdobione świeczniki. Na koniec wszyscy rozkoszowali się pysznymi 
ciastami domowego wypieku. Spotkanie przebiegło w serdecznej 
atmosferze. I za rok znów się spotkamy z naszymi miłymi dziadkami.

WYJAZd dO KINA W JANOWIe 
LubeLSKIM

W styczniu dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Jaś 
i Małgosia” w Brzozówce wybrały się na wycieczkę do kina miesz-
czącego się w Janowskim Ośrodku Kultury w Janowie Lubelskim na 
film animowany pt. „Gdzie jest Dory?”. Wspaniały film swoją fabułą 
i akcją przeniósł dzieci w niesamowite miejsca z baśni, wywierając 
ogromne wrażenie na małych widzach. Wycieczka wzbogaciła dzieci 
o nowe, ciekawe doświadczenia.

ŁĄCZYMY POKOLeNIA – MeLOdIe 
żYCIeM PISANe Z „JASIeM 
I MAŁGOSIĄ”

Dzieci z Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Brzozówce 
wzięły udział w imprezie Łączymy pokolenia... organizowanej przez 
Wójta Gminy Szastarka, Gminne Centrum Kultury w Polichnie oraz 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce. Dzieci zaprezentowały 
inscenizację pt. „Babcia Gienia i dziadek Stefan czyli – bajka o rosołku”, 
która odebrana została przez publiczność z dużym entuzjazmem.

„Babci i dziadka, przyznać to trzeba, każdemu dziecku 
w życiu potrzeba.

Znana to para, bardzo kochana. Przez wszystkie dzieci 
jest szanowana.

No, a gdyby ich nie było, dzieciom trudno by się żyło.
Babcia i dziadek wciąż o nas dbają. Tak jak rodzice bardzo kochają.

Dają nam w życiu wiele radości. Nigdy nie szczędzą dla 
nas czułości”.
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StYPeNdYŚCI SZKOLNI

PubLICZNA SZKOŁA POdStAWOWA I PubLICZNe GIMNAZJuM NR 1 
W POLICHNIe

 

Sportowe Stypendia 
Szkoła Podstawowa

Klasa V                                              
1. Weronika Jaszyna
2. Wiktoria Krysa
3. Aleksandra Pietras
4. Kamila Jakubiec

Naukowe Stypendia 
Szkoła Podstawowa

Klasa IV
1. Aleksandra Kasica
2. Oliwia Samborska
3. Łucja Kosikowska
Kl. V
1. Natalia Kułaga
2. Aleksandra Pietras
Klasa VI
1. Patrycja Lewandowska
2. Laura Lodoawska
3. Martyna Butryn 

Klasa VI
1. Laura Lodoawska
2. Oliwia Mróz
3. Patrycja Sycz
4. Wiktoria Świś
5. Natalia Drozd
6. Julia Król
7. Samanta Machulak

ZeSPÓŁ SZKÓŁ W bLINOWIe
Stypendia Naukowe otrzymali: 

1. Dorota Zuń - klasa V
2. Aleksandra Mróz- klasa VI
3. Patryk Rugała- klasa I gim.
4.Bartłomiej Sulowski – klasa II gimn.

Stypendia sportowe otrzymali:
1. Kacper Szkutnik – klasa III
2. Fabian Jachura – klasa IV
3.J ulia Abramek – klasa VI, 
4. Aleksandra Mróz – klasa VI
5. Dawid Sobótka – klasa VI
6. Paweł Szkutnik – klasa II gimn., 
7. Mateusz Kudrelek – klasa III gimn.

ZeSPÓŁ SZKÓŁ W SZAStARCe
Naukowe Stypendia otrzymali:

1. Iwona Kolasa – klasa IV
2. Martyna Jachura – klasa IV
3. Sandra Zawrotniak  - klasa V
4. Iga Kowal – klasa V
5. Maria Wilk – klasa
6. Wiktoria Szado -klasa VI
7. Kamila Goral – klasa VI
8. Julia Boś – klasa I gimn.
9. Arkadiusz Solarz -klasa I gimn.
10. Tomasz Wilk – klasa I gimn.,
11. Wiktoria Szabat – klasa II gimn.

Sportowe Stypendia  
- Gimnazjum
1. Aleksandra Kozieł - kl. III
2. Agata Flis - kl. III
3. Dominika Kosidło - kl. III
4. Anna Galek - kl. II
5. Kinga Flis - kl. II
6. Paulina Sarna - kl. III

7. Natalia Mróz - kl. I
8. Michał Wieleba - kl. III
9. Piotr Wojtalaś - kl. III
10. Kacper Zygmunt Kamiński - kl. III
11. Mateusz Brankiewicz - kl. II
12. Michał Galek - kl. II
13. Patryk Krysa - kl. II
14. Hubert Żaba - kl. I
15. Grzegorz Wielgus - kl. I
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SPORt

KOLeJNe OSIĄGNIĘCIe SPORtOWe 
dZIeWCZĄt Z PubLICZNeGO 
GIMNAZJuM W POLICHNIe

W miesiącu lutym 2017 r. odbyły  się coroczne eliminacje  w piłce 
ręcznej dziewcząt i chłopców z gimnazjum. Dziewczęta z PG Polich-
na, po zwycięstwie w eliminacjach gminnych i międzygminnych 
awansowały do mistrzostw powiatu, które odbywały się 01.03.2017 
w PG nr.2 w Kraśniku. Losowanie nie było szczęśliwe, gdyż trafiliśmy 
na gospodynie i ta porażka wyeliminowała nas z finału. Drużyna 
wygrała dwa spotkania z PG Terpentyna i o trzecie miejsce z PG 
Urzędów wynikiem 14 do 2 co dało ostatecznie III miejsce w turnieju. 

Gratulacje dla drużyny i Pana Piotra Lewandowskiego. 

MIStRZOStWA GMINY W HALOWeJ 
PIŁCe NOżNeJ dZIeWCZĄt 
I CHŁOPCÓW Z GIMNAZJuM

 Zawody - Mistrzostwa Gminy w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt 
i Chłopców z Gimnazjum, odbyły się 24.03.2017 r. w hali sportowej 
w Polichnie. Do turnieju przystąpiły po trzy zespoły dziewcząt 
i chłopców w liczbie 54 ze szkół gimnazjalnych. Rozgrywki prze-
prowadzono systemem ,, każdy z każdym” w swoich kategoriach. 
Wyniki zawodów: Dziewczęta: Miejsce I - Polichna, Miejsce II Huta 
– Józefów, Miejsce III - Szastarka, Chłopcy: Miejsce I - Polichna, 
Miejsce II - Huta- Józefów, Miejsce III - Szastarka.

 Puchary wręczył Pan Wójt Artur Jaskowski. Zwycięzcy będą reprezen-
towali Gminę Szastarka w półfinale powiatowym 29.03.2017 w Wilkołazie. 

tuRNIeJ PIŁKI HALOWeJ O PuCHAR 
WÓJtA GMINY SZAStARKA

W hali sportowej w Polichnie dnia 05.03.2017 r. odbył się kolejny 
turniej piłki halowej o Puchar Wójta Gminy Szastarka. W zawodach 
wzięło udział 72 uczestników, co jest rekordem frekwencji. Rywalizacja 
przebiegała w dwóch grupach po 5 drużyn, w systemie rozgrywek 
„każdy z każdym”. Łącznie rozegrano 24 mecze. Turniej stał na bardzo 
wysokim poziomie, a największą niespodziankę sprawiła drużyna ju-
niorów z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Polichnie, zajmując 4 miejsce.

Wyniki zawodów: 
Miejsce I - AC Pizoń, Miejsce II - Szastarka 
Miejsce III – Majdan;, Miejsce IV - PG Nr 1 w Polichnie
Najlepszy strzelec – Piotr Zieliński
Najlepszy bramkarz – Mateusz Jakubiec
Drużyna turnieju – Gimnazjum
Gośćmi honorowymi turnieju byli: Pan Wójt Artur Jaskowski 

oraz Pani Sekretarz Jadwiga Wielgus. Wyróżnione drużyny oraz 
zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary, statuetki i ciepły posiłek. 
Turniej sędziowali trener Ryszard Brzychcy i Piotr Lewandowski.

ZAWOdY SPORtOWe 
O MIStRZOStWO POWIAtu 
KRAŚNICKIeGO W PIŁCe RĘCZNeJ

21.03.2017 w hali sportowej przy SP nr 2 w Kraśniku odbyły się 
zawody sportowe o Mistrzostwo Powiatu Kraśnickiego w piłce 
ręcznej. Gminę Szastarka reprezentowały dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej z Polichny. Turniej rozgrywano w dwóch grupach 
A i B. Nasze dziewczyny wylosowały grupę A, w której zawsze jest 
trzy zespoły, rywalizujące ze sobą systemem ,,każdy z każdym”. 
W pierwszym meczu z SP Gościeradów padł remis, natomiast w me-
czu o zwycięstwo w grupie A dziewczęta pokonały w ładnym stylu 
SP Zakrzówek 8:2 i awansowały do finału turnieju. W finale padł 
wynik 12:6 dla gospodyń, a nasza drużyna zajęła wysokie i w pełni 
zasłużone II miejsce, co jest powtórzeniem sukcesu z ubiegłego roku. 

Gratulacje dla zawodniczek i trenera Piotra Lewandowskiego. 

Dziękujemy i życzymy sukcesów sportowych w nadchodzącym 
sezonie wiosennym juniorom i seniorom GLKS.

Opracował Piotr Lewandowski
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GMINNe CeNtRuM KuLtuRY W POLICHNIe

VII MIĘdZYPOWIAtOWY PRZeGLĄd 
KOLĘd, PAStORAŁeK I WIdOWISK 
KOLĘdNICZYCH 

W dniach 29 i 30 stycznia w Gminnym Centrum Kultury w Po-
lichnie odbył się VII Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek 
i Widowisk Kolędniczych. Celem Przeglądu jest kultywowanie 
tradycji bożonarodzeniowego kolędowania, umożliwienie ze-
społom i twórcom z regionu zaprezentowania się przed szerszą 
publicznością, jak również integracja lokalnej społeczności. Or-
ganizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, 
Gminne Centrum Kultury w Polichnie oraz Starostwo Powiatowe 
w Kraśniku wraz  ze Starostą Andrzejem Majem.

Publiczność wysłuchała różnych interpretacji popularnych kolęd, 
a także pastorałek i pieśni świątecznych. Wszystkim zebranym w GCK 
towarzyszyła rodzinna i życzliwa atmosfera. Popołudnie spędzone 
z artystami przyniosło uczestnikom wiele pozytywnych wrażeń.

1. dnia swoje talenty muzyczne prezentowały dzieci i młodzież, 
Jury w składzie: przewodnicząca Pani Karolina Filipczak, Pani Monika 
Kaczkowska-Nizińska, Pan Andrzej Gotner, przyznało GRAND PRIX 
Katarzynie Wisińskiej reprezentującej Gminny Ośrodek Kultury 
w Modliborzycach, której opiekunem jest Pani Jadwiga Wieżyńska. 
Wyróżnienia otrzymali: Julia Fijałkowska z Gminnego Ośrodka 
Kultury w Modliborzycach oraz Bartosz Mulier z Centrum Kultury 
i Promocji w Kraśniku.

W sobotę po wysłuchaniu 26 występów, Jury w składzie: prze-
wodnicząca: Pani Janina Biegalska, Pan Andrzej Sar, Pan Andrzej 
Gotner, przyznało GRAND PRIX Chórowi Parafialnemu z Szastarki. 
II miejsce zajął Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu 
Obleszcze, natomiast III miejsce przypadło Kapeli Ludowej „Krążałka”, 
reprezentującej Gminny Ośrodek Kultury w Biłgoraju.

Przegląd z roku na rok gromadzi coraz większą rzeszę wykonaw-
ców oraz widzów. Prezentowane utwory są dla wielu pretekstem 
do refleksji i zatrzymania w wirze codziennej pracy. Gratuluje-
my wszystkim wykonawcom śmiałych i radosnych występów. 
Dziękujemy Tym, którzy z uśmiechem z nami współpracowali. 
Do zobaczenia za rok!

Opracowała Ewa Białoń Opracował Karol Przytuła

Opracowała Weronika Stryjecka

Zwycięzcy przegladu - Chór Parafialny z Szastarki

GMINNY ZAMKNIĘtY tuRNIeJ teNISA 
StOŁOWeGO O PuCHAR WÓJtA 
GMINY SZAStARKA

W dniu 5.02.2017 r. w Gminnym Centrum Kultury w Polichnie 
odbył się Gminny Zamknięty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Szastarka, w którym wzięło udział 18 mężczyzn 
z gminy Szastarka. 

Zwycięstwo w kategorii: mężczyźni 16+ odniósł Artur Łatka. 
Na podium znalazł się również Bartosz Miś ( II miejsce) oraz Piotr 
Sulowski (III miejsce). Zwycięstwo w drugiej kategorii: mężczyźni 
20+ wywalczył Michał Mularczyk. Dobre pozycje zajęli również: 
Tomasz Saganowski – II miejsce, Rafał Jachura – III miejsce.

Kilkunastu graczy stworzyło wspaniałą atmosferę, udowadniając, 
że ruch obok sportowego wymiaru może i powinien być również 
formą relaksu i sposobem na potrzebne chyba każdemu odre-
agowanie codziennych stresów. Zawody odbywały się w duchu 
sportowej rywalizacji i w koleżeńskiej atmosferze, a poprowadził 
je Piotr Lewandowski.

FeRIe ZIMOWe
Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Nasza placówka 

zorganizowała wiele ciekawych zajęć w drugim tygodniu ferii. 
Był to bardzo miły czas, spędzony w aktywny sposób.

Program ferii został tak ułożony, aby wszystkie chętne dzieci miały 
możliwość z niego skorzystać. Zawierał m.in. zajęcia plastyczne, za-
jęcia muzyczno – pokazowe Orkiestry Dętej GCK w Polichnie, zajęcia 
taneczne prowadzone przez Panią Agnieszkę Baran. Dodatkową 
atrakcją były rozgrywki w tenisa stołowego, cyrk O. Bimbolando 
oraz seanse filmów i bajek dla dzieci.

 W tym roku mogliśmy skorzystać z uroków zimy, więc zorganizo-
waliśmy kulig. Pomysł okazał się trafiony: wyjazd na kulig, połączony 
z zabawami na świeżym powietrzu, wspólne ognisko. Uśmiechnięte 

buzie dzieciaków i mam były wspaniałą 
nagrodą dla całej ekipy GCK w Polichnie.
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GMINNA bIbLIOteKA PubLICZNA W SZAStARCe

FeRIe
„FERIE W BIBLIOTECE” w tym roku odbyły się  26 stycznia w biblio-

tece w Blinowie. Były prace plastyczne, pokaz sprzętu strażackiego, 
a na koniec ognisko i pieczenie kiełbasek . Ze słodką przekąską 
odwiedził również nas pan Wójt Artur Jaskowski. W tym dniu aura 
wyjątkowo nam sprzyjała, dzięki czemu frekwencja była bardzo 
wysoka i wszyscy świetnie się bawili.

LeKCJA W bIbLIOteCe
W lutym w bibliotece w Szastarce odbyła się lekcja biblioteczna 

dla uczniów IV klasy ZS w Szastarce, gdzie  dzieci uczyły się korzystać 
z encyklopedii i słowników.  Poszło im całkiem sprawnie!!!

Mówię do chleba bracie,
do okruszyny siostro,
mówię do chleba ojcze,
do okruszyny matko.

Rzucam za siebie ziele,
na rzekę rzucam siemię
Na las sokole pióro
Na chleb kładę dłoń.

Mówię do chleba mówię,
na jawie i przez sen
Mówię do chleba ojcze,
mówię do chleba matko.

A ty do niego z nożem,
a  ty do niego z kosą
Z  tchawicy dech uchodzi,
z   tętnicy tryska krew.

 A ty w niego motyką
i  szablą w białe czoło,
pszenny rycerzu, bracie,
żytnia kapłanko, siostro.

A ty w niego kamieniem
buławą w same usta,
marszałku polny ojcze,
matko żniwna królowo.

Zjadam cię, zjadam ojcze,
łamię twe ciało matko,
w twe plecy wbijam nóż,
niewinna siostro, bracie… 

                               Paweł Koszałka

Kącik poetycki

Konkurs czytelniczy
„NAJLEPSZY MŁODY CZYTELNIK ROKU 2017”

Gminna Biblioteka Publiczna
w Szastarce

ZAPRASZA DO UDZIAŁU
W KONKURSIE CZYTELNICZYM

„NAJLEPSZY MŁODY CZYTELNIK ROKU 2017”

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch 
kategoriach: dla uczniów w wieku szkoły 

podstawowej i dla uczniów w wieku 
szkoły gimnazjalnej.

Dla pięciu najlepszych czytelników czekają 
atrakcyjne nagrody.

Termin konkursu trwa 
do 30 września 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród
planowane jest na październik 2017 r.

Szczegółowy regulamin zostanie
opublikowany na stronie

www.szastarka.naszabiblioteka.com

ZAPRASZAMY
Wszelkich informacji udzielamy pod 

nr tel. 15 871-40-30
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Panorama dziejów Szastarki
O genezie nazwy miejscowości

Szastarka już dawno intrygowała mieszkańców swoją niespoty-
kaną i niepowtarzalną nazwą. Powstało kilka ciekawych podań jej 
dotyczących. Według jednego z nich żył na terenie wsi pewien Szast, 
któremu wieś zawdzięcza swą nazwę. Drugie podanie wspomina 
o tym, że na terenie wsi istniał tartak, który po rosyjsku brzmiał ‘sza-
stak’. Jeszcze jedno mówi o dziedzicu Pawle Szastowskim i polach 
tarniny. Literatura przedmiotu dotycząca miejscowości wspomina 
także nazwę Annutowo, ale nie jest ona potwierdzona w żadnych 
dokumentach. W archiwach kościelnych i państwowych Szastarka 
zwana Szatarką występuje już praktycznie od samego początku. 
Wobec powyższych argumentów nazwa Szastarka jest pierwotna, 
a genezę swą wywodzi najprawdopodobniej od warunków mieszkal-
nych wsi. Oto bowiem pierwotne budynki tej miejscowości stanowiły 
rodzaj szałasów zbudowanych z gałęzi, desek - tzw. ‘oszastów’ (nazwa 
funkcjonująca w dawanej gwarze polskiej). Taki rodzaj zabudowy 
(‘szastaki’) użyczył  prawdopodobnie swą nazwę wsi. 

Założenie wsi
Geneza Szastarki, tak jak wielu innych miejscowości w regionie, 

wiąże się z działalnością Hrabiego Andrzeja Zamoyskiego. Zamoyski, 
senator królestwa Polskiego czasów saskich i stanisławowskich, wielki 
kanclerz koronny (odpowiednik dzisiejszego premiera), postawił sobie 
za cel podniesienie życia oświatowego i kulturalnego w kraju. Działał 
również na rzecz poprawy warunków życia chłopskiego. Jego postulaty 
nie znalazły jednak uznania w kraju pogrążonym w anarchizmie i cha-
osie politycznym. Wobec tych przeszkód całą swą uwagę skierował na 
„aktywną działalność” reformatorską i osiedleńczą w swoich dobrach. 
Kwestia związana z powstaniem Szastarki (Szatarki) jest trudna do 
ustalenia, zwłaszcza przy istniejących brakach archiwalnych. Niemniej 
jednak można wskazać kilka istotnych faktów. Wieś Szastarka została 
wydzielona z gruntów folwarcznych Stróży i była zasiedlana przez 
kolonistów pochodzących z tejże miejscowości. Grunty Szastarki 
stanowiły własność ordynata, a chłopi je tylko dzierżawili, płacąc 
w zamian czynsz pieniężny i naturalny. W myśl zaleceń ordynata 
hrabiego Andrzeja Zamoyskiego na-
leżało znieść pańszczyznę, a zamiast 
niej wprowadzić opłaty czynszowe. 
Folwarki miały zatem opierać się na 
pracy najemnej. Temu właśnie służyły 
(jako rezerwaty siły roboczej) nowo 
powstałe wsie ordynackie (m.in. Sza-
starka) - skupione wokół folwarku. 
Konkretną datę założenia Szastarki 
trudno ustalić. Można jednak przyjąć 
jej datację na lata 1782-1790 r., tj. na 
lata prowadzenia działalności przez 
ordynata Zamoyskiego.

Rozwój społeczno-
-gospodarczy

XIX wiek
Rozwój nowej wsi wiązał się od 

samego początku z wieloma trud-
nościami. Tereny ziemi kraśnickiej 
były wielokrotnie niszczone przez 
najazdy i przemarsze wojsk podczas 
wojen toczonych w XVII i XVIII wieku. 

Niemniej jednak wieś żyła i przetrwała. Na przełomie XVIII i XIX 
wieku mieszkańcy Szastarki żyli z uprawy hreczki (gryki) i trudnili 
się wypalaniem węgla drzewnego. Kasza uzyskana z gryki, po-
dobnie jak gotowy węgiel drzewny, była sprzedawana na rynkach 
wewnętrznych (w Kraśniku). Kiedy jednak to nie wystarczało na 
opłacenie czynszów, mieszkańcy zaczęli odrabiać pańszczyznę 
w folwarku Stróża. W 1830 roku wieś liczyła 13 rodzin i posiadała 
obszar liczący 159 morgów. Mieszkańcy Szastarki stosowali pry-
mitywne metody gospodarki. W latach 1830-1864 nastąpił szybki 
rozwój wsi i terenów okolicznych. W wyniku pomocy Ordynacji 
nastąpiło unowocześnienie form gospodarowania, rozwinęła się 
hodowla koni i bydła. W 1854 roku udało się uzyskać od folwarku 
w Brzozówce grunty (pastwiska i las), na których powstała później 
Szastarka Stacja i Szastarka Podlesie. W tym samym roku została 
ostatecznie zawieszona pańszczyzna w stosunku do Stróży i od-
tąd rolnicy płacili czynsz w wysokości jednego rubla rocznie do 
kasy Ordynacji Zamoyskiej. Mieszkańcy Szastarki przejawiali swą 
aktywność także w przestrzeni społecznej. W 1850 roku powstała 
komisja odpowiedzialna za opiekę nad sierotami, wdowami.  

Powstanie styczniowe 1863 roku znalazło spory oddźwięk na ziemi 
kraśnickiej, po której przebiegały liczne szlaki i drogi przerzutowe 
powstańców z terenów Galicji austrowęgierskiej. W okolicach Szastarki 
doszło do jednej z wielu potyczek w tym regionie, zakończonej rozbi-
ciem polskiego oddziału. Z związku z tymi wydarzeniami utrwaliła się 
pewna ludowa narracja. Legenda nawiązuje do przekazu o zabitym 
dowódcy, Adamie Remiszewskim, który ukrywał się w karczmie, 
a następnie został zdradzony. Jest to przykład klasycznej ludowej 
narracji, której funkcją strukturalną jest ukazanie „kozła ofiarnego”, 
męczennika zdradzonego przez swój naród.  

Po 1864 roku osiedla się w Szastarce także kilka rodzin. Dzięki 
temu ludność wsi zwiększyła się do 46 rodzin. W tym samym roku 
nastąpiła reorganizacja administracji. Szastarkę wyłączno z rozwią-
zanej gminy Stróża, a włączono do organizowanej gminy Brzozówka. 
Po 1864 roku nastąpiło zahamowanie rozwoju gospodarczego wsi 
spowodowane brakiem zasobów finansowych. Chłopi musieli płacić 
podatki gruntowe, znacznie przewyższające powinności wobec dworu, 
o ponadto opłacać gminy, szkoły. Nastąpił głód ziemi i przeludnie-

Zespół obrzędowo-kolędniczy z Szastarki (na zdj. 1932 r.)
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Okres międzywojenny
Szastarka z okresu wojennego wyszła praktycznie bez strat, mimo 

iż ciężkie walki toczyły się na terenach Gminy Brzozówka. W okresie 
międzywojennym działali na terenie wsi liczni członkowie polskiej 
partii komunistycznej wśród miejscowych kolejarzy. W Szastarce 
istniało Koło Syjonistyczne złożone z zamieszkujących ją Żydów. 
Nie prowadzili oni żadnych działań wywrotowych czy szkodliwych. 
Stosunek miejscowej ludności polskiej do narodowości żydowskiej był 

neutralny. Przy Szkole Powszechnej w Szastarce działało koło młodzie-
ży wiejskiej, które organizowało zabawy i przedstawienia teatralne.

Powstanie stacji kolejowej w Szastarce oraz osiedla Szastarka 
Podlesie (potocznie zwanego Pastwiskami) wpłynęło dodatnio na 
warunki życia mieszkańców. Rozwijał się przemysł drzewny (tartak 
Niezabitowskich) oraz spożywczy. Znajdowała się tu karczma oraz 
działały sklepy. Przez kilka lat funkcjonowała kolejka wąskotorowa na 
trasie Szastarka - Janów Lubelski. W 1938 roku z polecenia władz w Lu-
blinie rozpoczęto budowę magazynów paliwa lotniczego w Szastarce 
i Kolonii Rzeczycy. Władze szybko dokonały zajęcia wyznaczonych 
terenów, stosując brutalne wywłaszczenie - równe sławnym „rugom 
pruskim” - bez wypłaty odszkodowań. Lokacja ta miała na względzie 
dogodne położenie wyżej wymienionych miejscowości na trakcie 
kolejowym. Do budowy składnicy przystąpiono po żniwach 1938 
roku. Na początku 1939 roku zostały wmontowane stalowe zbiorniki, 
do których wpompowano paliwo w ilości 30 milionów litrów. 

Czasy II wojny światowej
Wojna dotarła tutaj 14 września 1939 roku. Zbombardowano 

wówczas stację kolejową z pociągami ewakuacyjnymi z magazynów 
wojskowych w Szastarce. Oszczędzono natomiast bunkry z paliwem 

lotniczym. 29 września w rejonie Polich-
na - Szastarka doszło do potyczki grupy 
płk. Kiszkowskiego - stanowiącej jed-
ną z ostatnich już akcji kampanii wrze-
śniowej Po zakończonej klęską wojnie 
obronnej Polski Niemcy zaczęli rabować 
benzynę lotniczą znajdującą się w Sza-
starce. Proceder ten trwał aż do 1941 
roku. W okresie okupacyjnym tutejszy 
węzeł kolejowy był świadkiem licznych 
akcji partyzanckich: m.in. wysadzania 
pociągów. Szastarka była też terenem, 
na którym działały dwie organizacje: GL 
i żołnierze NSZ. W skład Narodowych Sił 
Zbrojnych w Szastarce wchodzili: Stani-
sław Pawłasek, ps. Sosna (komendant), 
Tadeusz Boczek, ps. Grom, Mieczysław 
Kołek, ps. Błyskawica.

Po roku 1944
Po przejściu frontu wojsko radzieckie 

utworzyło w Szastarce strefę przyfron-
tową i miejsce do „odpoczynku” dla 

nie, a skutkowało to rozgoryczeniami i konfliktami z administracją 
dworską. Dochodziło do ostrych starć grupowych. Była to tak zwana 
walka o serwituty, czyli możliwości korzystania z „pańskiej łąki czy 
lasu”. Mimo tych trudności (walka o serwituty toczyła się do 1880 r.) 
i obciążeń finansowych, Szastarka wkroczyła w bujny okres rozwoju 
społeczno-kulturalnego. W 1878 r. nastąpiło osiedlenie się 13 Żydów 
z terenów Cesarstwa Rosyjskiego. Oni to właśnie w 1880 roku założyli 
karczmę i prowadzili drobny handel. Karczma funkcjonowała we 
wsi jako centrum życia społecznego. Była też miejscem inicjatyw 
społecznych. Powstało kółko rolnicze propagujące nowoczesne 
metody gospodarowania, hodowle pszczół. W dalszej perspektywie 
doprowadziło to do powstania Banku Spółdzielczego w Szastarce 
(1909 r.). W tym czasie założono wiejską orkiestrę dętą. Działał również 
zespół obrzędowo-kolędniczy „Herody”. 

Okres wielkiej wojny 1914-1918 r.
W okresie I wojny światowej z lat 1914-1918 Szastarka pozostawała na 

uboczu działań wojennych. Podczas bitew o Kraśnik z 1914 i 1915 roku 
wieś znajdowała się w odwodzie tych zmagań i tylko w czasie drugiej 
bitwy z 1915 roku doszło do walk na terenie lasu „Jurnica” i „Olszyny”. 
W 1915 roku w czasie wycofywania się wojsk rosyjskich i postępu ar-
mii państw centralnych powstała linia kolejowa Rozwadów - Kraśnik, 
jako droga zaopatrzeniowa dla frontu wschodniego Austro–Węgier. 
Linia ta przebiegała przez tereny Szastarki, co w dalszej perspektywie 
skutkowało utworzeniem stacji i części zwanej Szastarka Stacja (1921).

Stacja kolejowa Szastarka (z albumu Pułkownika Beliny-Prażmowskiego, zdj. z ok. 1930-1935 r. )

Studnia zbudowana w latach międzywojennych, istniała do 1972 r.

Szkoła Powszechna w Szastarce, okres międzywojenny
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wojsk. Rozlokowano we wsi komórkę 
NKWD do walki z dezerterami i bandyta-
mi (w mieszkaniu Józefa Zarzecznego). 
Wojna się zakończyła, dla Szastarki zaś 
rozpoczął się trudny czas odbudowy. 
Rolnicy musieli oddawać państwu 
kontyngenty, za które otrzymywali 
połowę ceny rynkowej.  Szkoła mieści-
ła się w prywatnym budynku państwa 
Kotułów. W późniejszym okresie została 
przeniesiona do magazynów wojsko-
wych zbudowanych w 1938 roku. 

Już na początku 1945 roku została 
założona Ochotnicza Straż Pożarna. 
W 1950 roku oddano do użytku remi-
zę strażacką sfinansowaną ze składek 
społecznych. W 1957 roku ks. Stani-
sław Niedziwiński, dziekan z Kraśnika, 
zainicjował plany budowy kościoła 
w Szastarce na placu Antoniego Żaby. 
Projekt został przerwany z powodu ak-
tualnej sytuacji politycznej. W latach 
sześćdziesiątych zbudowano na tym 
placu Gminy Ośrodek Zdrowia. Wcześniej lecznica zdrowia znajdowała 
się w prywatnym budynku. Pod koniec lat siedemdziesiątych sprawa 
budowy kościoła parafialnego w Szastarce powróciła. Z inicjatywą 
taką wyszedł już w 1978 roku Zygmunt Gnat. Zbierano fundusze 

Pierwsza msza odpustowa w parafii Szastarka w 1982 r.

oraz przeprowadzano konsultacje społeczne i administracyjne, by 
w 1982 roku rozpocząć budowę kościoła. 

W 1956 roku doszło do reformy administracyjnej Polski. Zlikwi-
dowano gminy, a wprowadzono mniejsze jednostki zwane groma-
dami. Ze zlikwidowanej gminy Brzozówka utworzono trzy gromady 
(Blinów, Polichna, Szastarka). Posunięcie to nie było efektywne, więc 
przy następnej reformie administracyjnej w 1975 r. zorganizowano 
z trzech byłych gromad nową gminę, tym razem w Szastarce. Loka-
cja miejsca była dogodna zarówno ze względów komunikacyjnych 
(linia kolejowa), jak i logistycznych. Przy stacji kolejowej w Szastarce 
zostały zbudowane magazyny towarowe. Działała GS, powstały: 
kioski, poczta, posterunek policji (milicji), lecznica dla zwierząt oraz 
biblioteka publiczna.

Zespół Szkolny „Krakowiaków” w pierwszych latach powojennych.

                                                            
Opracował  Paweł Koszałka 

(na podst. własnej pracy „Parafia Rzymsko - katolicka w Szastarce. 
Panorama dziejów Szastarki”)

Wybór zdjęć - Redakcja Nowin Szastarskich

Budynek OSP w Szastarce Stacji, lata 80-te

Bank Spółdzielczy w Szastarce - 1984r. Jubileusz Banku
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Z żYCIA PARAFII

Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce informuje...
 ...że w okresie od 01.12.2016 r. do 31,03.2017 r.

…urodziło się 15 dzieci:
•	 Drozd Laura
•	 Gersztyn Oliwia Gabriela
•	 Gil Aleksander
•	 Gil Tymoteusz
•	 Hain Andrzej Artur
•	 Jachura Maria Eliza
•	 Jarzynka Natalia
•	 Kapusta Ewelina
•	 Lisek Laura
•	 Rudnicka Zofia
•	 Serwatka Daria Barbara
•	 Skupińska Maria Marika
•	 Wielgus Barbara
•	 Woś Filip
•	 Zielonka Igor

…związek małżeński
zawarło 6 par:

•	 Breś Szczepan i Pizoń Aneta
•	 Kamiński Jacek Piotr i Gałka Karolina
•	 Komsa Paweł i Jaworska Oliwia
•	 Krawczyk Sebastian Jan i Skrok Anna
•	 Lewandowski Tomasz i Startek Halina
•	 Mróz Arkadiusz i Bielak Iwona

…zmarło 31 osób:
•	 Białkowska Teodozja
•	 Bigos Eleonora
•	 Czereszewska Marianna
•	 Czuba Marianna Wiesława
•	 Czuba Franciszek
•	 Flis Eleonora
•	 Fuszara Zofia
•	 Jachura Ryszard
•	 Karpińska Marianna
•	 Kędziora Bronisław
•	 Kolasa Józef
•	 Kołodziejski Marian
•	 Kołtun Romuald Andrzej
•	 Kurczak Marian
•	 Kutyła Jan
•	 Litwin Irena
•	 Lodowski Józef Tadeusz
•	 Ogon Kazimierz Wojciech
•	 Pawusiak Zenobia
•	 Pcionek Marianna
•	 Pikula Krystyna Feliksa
•	 Pudło Irena Katarzyna
•	 Radwan Józef
•	 Sala Alfred Aleksander
•	 Samol Czesław
•	 Serwatka Kazimiera Magdalena
•	 Tes Czesława
•	 Widz Maria
•	 Wierzchowiak Zofia
•	 Zielonka Bronisława
•	 Zuń Jan

ZIMOWY WYPOCZYNeK I WARSZtAtY 
MuZYCZNe W WIŚLe I SZCZYRKu 

Dnia 16.01.2017 r. grupa dzieci i młodzieży z Parafialnej Orkiestry 
Dętej z Szastarki (32 osoby) udała się na pięciodniowy wypoczynek 
połączony z warsztatami muzycznymi do Wisły i Szczyrku. Opiekuna-
mi wyjazdu byli ks. Andrzej Arbaczewski i kapelmistrz Wojciech Durak 
wraz z małżonką Anną. Uczestnicy wycieczki zostali zakwaterowani 
w salezjańskim ośrodku rekolekcyjno - wypoczynkowym w Wiśle.

Młodzież miała okazję zwiedzić skocznię narciarską im. Adama 
Małysza, skorzystać z usług SPA w Hotelu Gołębiewskim oraz 
pojeździć na nartach w pobliskich stacjach narciarskich w Wiśle 
i Szczyrku. Codziennie w ośrodku odbywały się warsztaty muzyczne, 
na których wszyscy mogli doskonalić swoje umiejętności. Człon-
kowie orkiestry brali również udział w oprawie popołudniowych 
Mszy świętych w kościele filialnym Księży Salezjanów.

W czasie powrotu do Szastarki uczestnicy wyjazdu odwiedzili 
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach 
oraz zwiedzili nowo wybudowane Centrum św. Jana Pawła II. 
W Centrum znajdują się: płyta nagrobna, krzyż pontyfikalny oraz 
sutanna z dnia zamachu na życie papieża w 1981 roku. Są to jedne 
z najcenniejszych relikwii św. Jana Pawła II w Polsce.

Dla młodych ludzi pobyt w Wiśle i Szczyrku był nie tylko wspa-
niałym wypoczynkiem połączonym ze zdobywaniem umiejętności 

muzycznych, ale również okazją do pogłębienia swojej wiary 
przeżywanej we wspólnocie Kościoła. 

Z niecierpliwością czekamy na kolejny taki wspólnotowy wyjazd, 
który integruje całą naszą orkiestrę parafialną.

Opracowała Julia Boś



VII Międzypowiatowy 
Przegląd Kolęd, Pastorałek 
i Widowisk Kolędniczych


