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Wójt Gminy Szastarka - Artur Jaskowski
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

Przewodniczący Rady Gminy - Mariusz Jakubaszek
wraz z Radnymi

Kolegium Redakcyjne
„Nowin Szastarskich”

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
wiosennego nastroju oraz dużo radości płynącej 

z rodzinnych spotkań 
życzą
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Wydawca:  Urząd Gminy w Szastarce
Adres redakcji:  Szastarka 121, 23-225 Szastarka
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Kolegium Redakcyjne: Monika Kaczkowska-Nizińska, Agnieszka Kowalik, Ewa Białoń, 
   Paweł Kudrel, Dorota Sowa, Małgorzata Kosikowska, Jadwiga Wielgus

Redakcja kwartalnika „Nowiny Szastarskie” zaprasza chętne osoby do współpracy przy redagowaniu kwartalnika.
Jednocześnie informuje, że materiały do numeru kolejnego przyjmowane będą do 26.06.2018 r. 
Wszystkie teksty i zdjęcia prosimy dostarczać w wersji elektronicznej.

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułów publikowanych w „Nowinach Szastarskich”, 
zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji tekstów.
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Okładka: Dekoracje świąteczne wykonane przez Panią Anetę Kowal.

inwestycje

Odnawialne źródła energii w gminie SzaStarka      
- mOntaż kOlektOrów SłOnecznych etap ii

Urząd Gminy Szastarka informuje, iż firma Flexi Power Group Sp. 
z o.o w miesiącu marcu bieżącego roku rozpoczęła kolejny etap in-
westycji, a mianowicie montaż 175 instalacji kolektorów słonecznych. 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania w pierw-
szej kolejności przeprowadzono instalację 49 pieców na biomasę, 
których montaż zakończył się jesienią 2017 roku. Natomiast montaż 
175 instalacji kolektorów słonecznych został zaplanowany na pierwszą 
połowę 2018 roku. Dobór terminów realizacji operacji został podyk-
towany potrzebami mieszkańców, ponieważ najbardziej zasadnym 
scenariuszem wydaję się być montaż pieców na biomasę przed se-
zonem grzewczym a kolektorów słonecznych w okresie wiosennym.

 Przeznaczeniem instalacji solarnych wykonanych w ramach 
projektu jest wykorzystanie ich do celów podgrzewania wody 
w zakresie potrzeb gospodarstw domowych niezwiązanych z dzia-
łalności gospodarczą. 

Instalacja kolektorów słonecznych nie może być przeprowa-
dzona w miejscach występowania: eternitu na dachu budynku, 
bliskiego sąsiedztwa kominów dymowych i spalinowych, bliskiego 
sąsiedztwa instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, w miejscu 
występowania zacienienia od innego obiektu budowlanego lub 
roślinności. Gmina Szastarka po zakończeniu robót budowlanych 
przekaże właścicielowi budynku w nieodpłatne użytkowanie na 
okres 5 lat zestaw solarny wraz z instalacją.

Projekt jest realizowany w ramach Działania: 4.1 Wsparcie wy-
korzystania OZE, współfinansowany w 85% ze środków Unii Eu-
ropejskiej. Całkowita wartość wynosi: 2 707 378,20 zł. Wartość 
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
to 2 104 302,77 zł. Czas realizacji: 2017 r. - 2018 r.

Informujemy także, że projekt dotyczący montażu instalacji 
fotowoltaicznych został pozytywnie oceniony przez Urząd Mar-
szałkowski Województwa Lubelskiego, jednak ze względu na 
niewystarczającą ilość środków jakie zostały przeznaczone na ten 
konkurs, został on umieszczony na liście rezerwowej. Ewentualna 
jego realizacja uzależniona jest od pojawienia się wolnych środków, 
zwiększenie alokacji na działanie 4.1, które umożliwią zawarcie 
umowy o jego dofinansowanie.

Na chwilę obecną prośmy o cierpliwość i wyrozumiałość, o wszelkich 
działaniach w tym temacie będziemy Państwa na bieżąco informować.
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Sołtysi odznaczeni medalem starosty.

SamOrząd

ii kOngreS SOłtySów pOwiatU kraŚnickiegO

Jan Pudło odbiera medal z rąk Starosty.

Nagrodzeni sołtysi w konkursie kulinarnym

W pierwszą sobotę marca br. Powiat 
Kraśnicki i Lokalna Grupa Działania Ziemi 
Kraśnickiej zorganizowali II Kongres Sołtysów 
Powiatu Kraśnickiego. W Kongresie udział 
wzięli Sołtysi oraz Burmistrzowie i Wójtowie 
z dziewięciu gmin Powiatu Kraśnickiego.

Gminę Szastarka reprezentowali: Artur 
Jaskowski - Wójt oraz sołtysi następujących 
sołectw: Dorota Łukasik - Wojciechów-Kolo-
nia, Anna Janik – Stare Moczydła, Krystian 
Żaba - Polichna Pierwsza, Sokół Stanisław 
- Cieślanki, Józef Sokół - Brzozówka, Józef Ka-
nia - Brzozówka-Kolonia, Jan Pudło - Polichna 
Trzecia oraz Karol Biały – Majdan-Obleszcze.

– Są niezastąpieni, mają świetny kontakt 
z mieszkańcami, ogromną wiedzę, są bardzo 
aktywni i czują, co najbardziej potrzeba 
w ich sołectwach. Ten kongres jest okazją 
do podziękowania za ich codzienną pracę. 
Bardzo mi zależy na tym, żeby czuli się do-
ceniani, żeby wiedzieli, że samorządowcy 
są im wdzięczni i na nich liczą. – To słowa 

Starosty Kraśnickiego Andrzeja Maja podczas 
jego przemówienia na Kongresie sołtysów.

Kongres był okazją do uhonorowania sołty-
sów najdłużej sprawujących swoje funkcje na 
terenie powiatu kraśnickiego. Medale Starosty 
Kraśnickiego otrzymało 9 sołtysów, w tym 
z terenu Gminy Szastarka Sołtys Polichny 
Trzeciej Jan Pudło, któremu gratulujemy.

W trakcie Kongresu uczestnicy mieli 
możliwość udziału w konkursie kulinarnym, 
w którym pierwsze miejsce zdobyła Pani Anna 
Janik - Sołtys Starych Moczydeł za ciasto pod 
oryginalną nazwą: „Zemsta Teściowej”. 

W tym miejscu należy podkreślić, że 
w ubiegłym roku, podczas I Kongresu Soł-
tysów, Pani Janik również zajęła pierwsze 
miejsce za ciasto „Francuska fantazja”.

Imprezę uświetnił występ zespołu Fan-
tazja utworem „Miłość z Sołtysami” (cover 
„Miłość w Zakopanem”) oraz Pani Zofii Zych-
man, która zaprezentowała swoje gawędy.
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prOmeSa dla gminy SzaStarka

W dniu 7 lutego w Sali Błękitnej Lubelskie-
go Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Woje-
woda Lubelski Przemysław Czarnek wręczył 
samorządom z Województwa Lubelskiego 

Promesa.

promesy dotacji celowych, przyznane przez 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na dofinansowanie zadań własnych jedno-
stek samorządu terytorialnego związanych 

z zabezpieczeniem wąwozów 
lessowych przed erozją.

W ramach niniejszego 
działania Gmina Szastarka 
uzyskała dofinansowanie na 
realizację zadania pn.: „Utwar-
dzenie dna i odwodnienie 
wąwozu lessowego w ciągu 
drogi gminnej nr 118014L 
Blinów Pierwszy (tak zwany 
Gościniec Brzozowski) na od-
cinku od km 1+713 do km 
1+996 w miejscowości Blinów 

Pierwszy”. Do budżetu Gminy Szastarka trafiła 
kwota 75 tys. zł.

Dzięki ministerialnemu wsparciu utwar-
dzona zostanie droga prowadząca przez 
dno wąwozu lessowego, który w związku 
z roztopami i ulewnymi deszczami czę-
stokroć ulegał degradacji i zniszczeniu co 
powodowało utrudnienia w dojeździe do 
pól. Warto nadmienić, iż droga ta stanowi 
niezmiernie ważny dojazd do pól dla rolni-
ków z miejscowości Blinów Pierwszy, Blinów 
Drugi i Brzozówka.

Promesę z rąk Wojewody Lubelskiego 
odebrał Wójt Gminy Artur Jaskowski.

Na realizację zaplanowanych inwestycji 
samorządy mają czas do końca roku.

Pragniemy podkreślić, że to już czwarty 
wąwóz wykonany dzięki ministerialnemu 
wsparciu na terenie naszej gminy.

Otwarcie drOgi SzaStarka-SłOdków trzeci

O tym, że współpraca popłaca, wiemy nie 
od dzisiaj. Doskonałym przykładem takiej 
współpracy jest oddany do użytku 12 lutego 
br. odcinek drogi relacji Szastarka - Słod-
ków Trzeci. Inwestycja o wartości 1,7 mln 
zł została zrealizowana jesienią ubiegłego 
roku przez Powiat Kraśnicki w partnerstwie 
z Gminą Szastarka i Gminą Kraśnik, a także 
dzięki dofinansowaniu z unijnego Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020 w ramach działania „Podstawowe usługi 
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Udział 
procentowy w inwestycji wygląda nastę-
pująco: Powiat Kraśnicki (18,18%) Gmina 
Szastarka (9,09%) Gmina Kraśnik (9,09%) 
PROW (63,63%).

Otwarcia drogi dokonali: Andrzej Maj 
Starosta, wójtowie: Artur Jaskowski i Miro-
sław Chapski oraz Dyrektor Zarządu Dróg 
Powiatowych Sławomir Cielepała i Kierownik 
Wydziału Inwestycji Starostwa Powiatowego 
Mateusz Kaproń. W uroczystościach brali 

także udział przedstawi-
ciele duchowieństwa Ks. 
Andrzej Arbaczewski - 
proboszcz parafii Szastar-
ka i Ks. Grzegorz Stąsiek 
- proboszcz parafii Stróża, 
oraz licznie zgromadzona 
ludność lokalna.

Inwestycja ta była dłu-
go wyczekiwana przez 
mieszkańców naszej 
a także sąsiednich gmin 
z powodu złego stanu 
technicznego w jakim znajdowała się na-
wierzchnia drogi do tej pory. Mieszkańcy 
z zadowoleniem przyznają, że dzięki inwe-
stycji skrócił się czas dojazdu do naszego 
miasta powiatowego. Widać także większy 
niż do tej pory ruch pojazdów z powiatu 
janowskiego dla których wyremontowa-
ny odcinek stał się alternatywą dla drogi 
krajowej nr 19.

Szastarka jako gmina typowo wiejska nie 
posiada wystarczających środków własnych 
i musimy posiłkować się funduszami pozy-
skanymi ze źródeł zewnętrznych, głównie 
unijnych jak w tym przypadku. Cieszy nas 
także fakt że gminy z naszego powiatu po-
trafią ściśle współpracować i wytrwale dążyć 
do celu jakim jest między innymi poprawa 
infrastruktury drogowej.

SpOtkania inFOrmacyJne dla rOlników

Korzystając z zimowej pory, kiedy to 
rolnicy mają o wiele mniej obowiązków 
gospodarskich, oraz wychodząc z założenia, 
że wiedza jest podstawą sukcesu, członko-
wie Gminnej Komisji Rolnictwa Gospodar-
ki Wodnej i Ochrony Środowiska na czele 
z przewodniczącym panem Józefem Kanią, 
13 i 14 lutego bieżącego roku na terenie 
naszej Gminy po raz kolejny zorganizowali 
cykl spotkań informacyjnych o tematyce 
rolniczej. Udział w nich wzięli przedstawiciele 
najważniejszych instytucji zajmujących się 
tematyka rolniczą w naszym regionie, tj.: Kra-
śnickiego Biura Powiatowego Lubelskiego 
Oddziału Regionalnego Agencji Restruktury-

zacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowego 
Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kraśniku, 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go – Placówka Terenowa w Kraśniku, a także 
Państwowego Inspektoratu Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa. Na spotkaniu poruszone były 
między innymi następujące sprawy: bhp 
w rolnictwie, warunki kupna i sprzedaży 
ziemi, nowe zasady składania wniosków do 
dopłat bezpośrednich, prowadzenia rejestru 
środków ochrony roślin, nawożenia i innych 
zabiegów, uprawnienia agrotechniczne, za-
sady przekazywania gospodarstwa rolnego 
w zamian za emeryturę, rejestracja zwierząt, 

zasady korzystania z odstępstwa rolnego 
oraz inne tematy związane z rolnictwem.

Wszystkich zainteresowanych zasięgnię-
ciem szerszej informacji w tej tematyce osoby 
prowadzące zapraszają do biur terenowych. 
Prelegentom dziękujemy za przybycie oraz 
rzeczowe przekazanie ważnych informacji, 
a uczestnikom spotkania za liczne przybycie 
oraz aktywne uczestnictwo w dyskusji. Dzię-
kujemy także członkom Komisji Rolnictwa 
Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 
za zorganizowanie szkoleń. Jednocześnie 
prosimy o uwagi mieszkańców odnośnie 
tematów szkoleń jakimi byliby Państwo 
w przyszłości zainteresowani.

Opracował Karol Biały
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wiOSna i ŚwiĘta!

W związku ze zbliżającymi się Święta-
mi Wielkanocnymi w dniu 16.03.2018 r. 
uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Blinowie odwiedzili wójta i pracowników 
Urzędu Gminy Szastarka. Dzieci zaprezento-
wały nam własnoręcznie wykonane ozdoby 
wielkanocne. Były to piękne palmy, stroiki 
i pisanki. Wystawa ta uświadomiła nam, że 
warto jest kultywować tradycje i zwyczaje 
związane ze świętami, szczególnie wśród 
młodego pokolenia.

wyJazd na narty 
 

Dzięki inicjatywie Pana Wójta Gminy 
Szastarka Artura Jaskowskiego, około 300 
dzieci ze szkół z naszej gminy miało możli-
wość wyjazdu na stok narciarski w Batorzu. 
Organizacja tej atrakcji możliwa była dzięki 
dofinansowaniu ze środków pochodzących 
z budżetu gminy Szastarka, przeznaczonych 
na działania w ramach promocji zdrowe-
go stylu życia i przeciwdziałaniu nałogom. 
Gmina opłacała dzieciom przejazd, wypo-
życzenie sprzętu narciarskiego, opiekę in-
struktorów, którzy zapewniali profesjonalną 
naukę jazdy na nartach oraz ciepły poczę-
stunek. Żeby tak duża liczba dzieci mogła 
skorzystać z wyjazdu na stok, uczestnicy 
wnosili wkład finansowy w kwocie tylko15 zł.
Doświadczenie, jakie młodzież nabyła dzięki 
organizowanym przez gminę akcjom na-
uki narciarstwa, jest bardzo duże, zarówno 
z punktu widzenia integracji między dziećmi 
z różnych grup wiekowych, jak i rozwijania 
zainteresowań tą dyscypliną sportu.
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OŚrOdek pOmOcy SpOłeczneJ w SzaStarce

W czwartek 8 lutego 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury w Po-
lichnie odbyło się spotkanie pod nazwą „Łączymy Pokolenia. Melodie 
Życiem Pisane”, którego organizatorami byli: Wójt Gminy Szastarka, 
Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminne Centrum Kultury w Polichnie. 
Spotkanie to zostało zorganizowane już po raz czwarty i ponownie 
cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej 
gminy. Głównym celem imprezy była integracja międzypokole-
niowa i zachęcenie dzieci, młodzieży i seniorów do aktywnego 
uczestnictwa w życiu kulturalnym naszej gminy.

Spotkanie czwartkowe zostało wzbogacone przez występy ar-
tystów z zespołów ludowych z terenu gminy Szastarka, tj. Zespół 
Śpiewaczo-Obrzędowy „Blinowianki”, Męski Zespół Śpiewaczy 
„Majdaniacy”, Zespół „Czerwona Róża”, Kapelę Kalina - Folk, pana 
Hieronima Markuta. Ponadto czas umilały nam występy dzieci 
i młodzieży z Publicznej Szkoły Podstawowej, Oddziału Przedszkol-

nego oraz Gimnazjum w Polichnie. Swoje umiejętności taneczne 
zaprezentowały na scenie: grupa baletowa „Baletki” oraz formacja 
tańca nowoczesnego „Magic steps” - działające przy GCK w Polichnie.

Gościem specjalnym tegorocznej imprezy była Schola Parafialna 
z Modliborzyc, która swoim występem zachwyciła publiczność. Całe 
spotkanie, w którym najmłodszy artysta miał 3 lata, a najstarszy 85, 
przebiegało w miłej atmosferze. Program spotkania zawierał również 
wspólne śpiewanie piosenek ludowych, tańce i poczęstunek, który 
mogliśmy przygotować dzięki dofinansowaniu Gminnej Komisji 
Alkoholowej i Przeciwdziałania Narkomanii w Szastarce. 

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

żywnOŚĆ z BankU żywnOŚci

W dniu 8.03.2018 r. została sprowadzona żywność z Banku 
Żywności w Lublinie w ilości 17094,00 kg. Jest to kontynuacja 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2017. 
Zostały sprowadzone następujące produkty: groszek z marchewką, 
fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, makaron 
jajeczny, ryż, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko, szynka 
drobiowa, szynka wieprzowa mielona, kabanosy wieprzowe, filet 
z makreli, cukier, miód wielokwiatowy i olej rzepakowy. Z pomocy 
żywnościowej skorzystało 550 osób z terenu gminy Szastarka, które 
spełniały kryteria kwalifikujące do pomocy w formie żywnościo-

wej, tj. kryterium dochodowe na osobę samotnie gospodarującą 
– 1268,00 zł i osobę w rodzinie – 1028,00 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce w ramach współpracy 
z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprowadził 
6033 kg jabłek. Jabłka zostały przekazane do wszystkich szkół 
z terenu gminy Szastarka.

Dziękujemy strażakom z Polichny, Huty Józefów i Szastarki, 
i podopiecznym Ośrodka Pomocy Społecznej w Szastarce za pomoc 
przy rozładunku żywności.

Opracowanie: pracownicy OPS
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gminna BiBliOteka pUBliczna w SzaStarce

mieSzkańcy naSzeJ gminy czytaJą 
cOraz wiĘceJ!

 
Jak dowiadujemy się z najnowszych badań Biblioteki Narodo-

wej, po wyraźnych spadkach przypadających na okres 2004- 2008, 
poziom czytelnictwa w Polsce w ostatnich 2-3 latach ustabilizował 
się, a w ostatnim roku nawet minimalnie wzrósł (1%). W 2017 roku 
co najmniej jedną książkę przeczytało 38% badanych Polaków.

 Nasza biblioteka jest również tego przykładem. Drugi rok z rzę-
du ilość wypożyczanych książek i czasopism rośnie. W 2016 roku 
Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce miała znaczną tendencję 
wzrostową i najwięcej wypożyczeń w całym powiecie kraśnickim 
w porównaniu do roku ubiegłego. W 2017 znów mamy wzrost 
o ponad dwa tysiące wypożyczeń. W naszych bibliotekach grupa 
użytkowników, która czyta najwięcej to osoby pomiędzy 25-44 ro-
kiem życia. Dużo czytają również najmłodsi, do czego przyczyniają 
się niewątpliwie ich opiekunowie. Młodzież szkół gimnazjalnych, 
średnich i studenci czytają głównie lektury i książki potrzebne im 
do celów szkolnych i edukacyjnych.

 Cieszymy się, że różnego rodzaju akcje i konkursy biblioteczne 
przynoszą efekty. Staramy się też, żeby nasza oferta książkowa była 
urozmaicona, aby nasi czytelnicy mieli możliwość poznania wielu 
nowych pisarzy, a przede wszystkim żeby mieli bieżący dostęp do 
najnowszych publikacji.

 Biblioteka ma również swój profil na facebooku, a na stronie 
internetowej www.szastarka.naszabiblioteka.com gdzie m.in. 
prezentowane są nasze nowości, dostępny jest także katalog on-
-line, w którym każdy może sprawdzić czy interesująca go pozycja 
jest zakupiona i czy jest dostępna (teraz to już nawet na swoim 
smartfonie). 

 Dziękujemy wszystkim naszym czytelnikom: tym stałym, nowym 
i przyszłym, gdyż to dzięki Wam ta praca inspiruje nas do nowych 
wyzwań i na przykładzie nawet tych ostatnich badań i naszych 
statystyk pokazuje, że warto! 

Dyrektor GBP w Szastarce
Monika Kaczkowska-Nizińska

Ferie w BiBliOtece 

 W dniach 30 stycznia – 7 lutego 2018 r. w naszych bibliotekach 
odbyły się spotkania z dziećmi i młodzieżą w ramach ferii zimowych. 
Uczestnicy mieli do dyspozycji gry planszowe i quizy z różnych 
dziedzin. Zajęcia odbywały się w bardzo wesołej atmosferze. 

 Ostatnio gry planszowe, tzw. „planszówki”, wracają do łask, a na-
wet zaczynają być modne. Aby rozpowszechnić tę modę również 
w naszych bibliotekach, zakupiliśmy trochę gier, rozpoczynając 
tę formę zabawy w czasie ferii. Gdy pogoda nie dopisuje, jest to 
bardzo miły rodzaj spędzania czasu z realnymi uczestnikami, ko-
legami czy znajomymi.
W naszych bibliotekach (nie tylko w ferie!) gry są do Waszej 
dyspozycji na miejscu!
Zbierzcie grupkę znajomych i zapraszamy do zabawy!
Więcej informacji w bibliotekach i pod nr tel. 15 873 40 30.

KONKURS CZYTELNICZY
„NAJLEPSZY MŁODY CZYTELNIK ROKU 2018”

Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE CZYTELNICZYM
„NAJLEPSZY MŁODY CZYTELNIK ROKU 2018”
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 31 sierpnia 2018 r.
O terminie rozstrzygnięcia konkursu będziemy informować na bieżąco.
Szczegółowy regulamin zostanie opublikowany na stronie
www.szastarka.naszabiblioteka.com

ZAPRASZAMY
Wszelkich informacji udzielamy pod 

nr tel. 15 873-40-30
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gminne centrUm kUltUry w pOlichnie

OrSzak trzech króli 
Orszak Trzech Króli to religijna, społeczna 

impreza polegająca na przemarszu aktorów 
przebranych za trzech króli, dwór, Świętą 
Rodzinę, Aniołów, diabłów, Heroda itp. Sce-
nariusz Orszaku nawiązuje do tradycji jasełek 
i jest oparty na przekazie biblijnym. Celem 
imprezy jest promocja postawy obywatelskiej, 
poczucia więzi z Parafią i uczczenie święta. 
Podczas przemarszu do kościoła uczestnicy 
wspólnie śpiewają kolędy. Rozdawane są 
śpiewniki oraz tekturowe korony.

W okresie Bożego Narodzenia kolędy 
w sposób szczególny łączą rodziny i całe 
społeczności. Wspólny śpiew jest głównym 
elementem Orszaku, który ponadto jest 
przedstawieniem teatralnym. Aktorami są 
uczniowie szkół. Impreza ma charakter edu-
kacyjny. Przemarsz króli i ich orszaków kończy 
się przy stajence, gdzie kontynuowane jest wspólne kolędowanie.

Organizatorzy otrzymali od Fundacji Orszak Trzech Króli cenną 
pomoc organizacyjną: śpiewniki, korony, sztandary.

Gminne Centrum Kultury w Polichnie składa serdeczne podzię-
kowania za pomoc w przygotowaniu Orszaku Trzech Króli:

•	 wspaniałym młodym aktorom, którzy wcielili się w role 
postaci biblijnych,

•	 Ochotniczej Straży Pożarnej z Polichny oraz z Blinowa za 
zabezpieczenie przemarszu,

Po wysłuchaniu 29 prezentacji: scholii, solistów, duetów, grup 
wokalnych, komisja postanowiła przyznać następujące nagrody 
i wyróżnienia:
KATEGORIA I - SOLIśCI 
klasa O-III
Za udział zostały przyznane nagrody – Rozalia Staniec, Klaudia 
Pasierkiewicz, Izabela Kalinowska, Barbara Biżek, Katarzyna Kozik, 
Alicja Tracz
klasa IV-VII
Za udział przyznano nagrody następującym osobom:
I miejsce - Julia Jaskowska, Maria Dametko 
II miejsce – Julia Fijałkowska, Kinga Wołoszyn 
III miejsce – Aleksandra Tracz

•	 Publicznej Szkole Podstawowej w Polichnie oraz Publicznemu 
Gimnazjum w Polichnie,

•	 Orkiestrze Dętej Gminnego Centrum Kultury w Polichnie,
•	 Pracownikom kuchni szkoły w Polichnie,
•	 Kapeli Kalina-Folk z Polichny,
•	 rodzicom i nauczycielom.

Dziękujemy Wszystkim za obecność oraz wspólne kolędowanie.

Viii miĘdzypOwiatOwy przegląd kOlĘd, paStOrałek i widOwiSk 
kOlĘdniczych

Tegoroczny VIII Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek 
i Widowisk Kolędniczych odbył się w dniach 26,27 stycznia 2018 r. 
Przegląd został zorganizowany przy współpracy Starostwa Powia-
towego w Kraśniku. Wykonawcy zaprezentowali kolędy i pastorałki 
zarówno te doskonale znane, jak i trochę zapomniane oraz te zu-
pełnie nowe. W pierwszym dniu przeglądu wzięli udział artyści od 
przedszkola, aż po gimnazjum. Wszystkie wykonania były piękne, 
a wykonawcy przygotowali się najlepiej jak potrafili. Uczestników 
oceniało Jury w składzie: 

Marek Mochol - instruktor muzyczny Gminnego Ośrodka Kultury 
w Gościeradowie, Robert Ptasznik - pracownik Gminnego Ośrodka 
Kultury w Potoku Wielkim oraz Andrzej Gotner – przedstawiciel 
wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Kraśniku.
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 Za udział – Natalia Jocek, Szymon Staniec, Kinga Gałus, Natalia 
Sikora, Łucja Kosikowska, Dorota Zuń, Wiktoria Bucoń, Wiktoria 
Krawczyk
klasy gimnazjalne i średnie
I miejsce - Elżbieta Jakubiec
II miejsce – Karolina Mędyk
Za udział:  Anna Galek, Michał Galek, Julia Igras 
KATEGORIA I – DUETY 
(klasa IV-VII)
I miejsce - „Ich Dwóch”
II miejsce – Martyna Jachura i Magdalena Uzar
KATEGORIA II – GRUPY, ZESPOŁY MIESZANE WIEKOWO, IN-
STRUMENTALIśCI
I miejsce - „Błękitne Korale”
II miejsce – „Fantazja”
III miejsce – Schola Parafialna z Szastarki

Statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe laureatom i wszystkim 
uczestnikom przeglądu wręczali: Wójt Gminy Sza-
starka Artur Jaskowski, Jury oraz Dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury w Polichnie Ewa Białoń.

Drugi dzień przesłuchań to występy doro-
słych solistów, zespołów śpiewaczych, zespołów 
instrumentalno-wokalnych oraz kapel i chórów.

Uroczystego otwarcia drugiego dnia przeglądu 
dokonał Wójt Artur Jaskowski oraz Radna Rady 
Powiatu Kraśnickiego - Joanna Bigos, która wy-
stąpiła w imieniu Starosty Kraśnickiego Andrzeja 
Maja. Następnie wszyscy goście mogli wysłuchać 
koncertu Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki. 
Uczestnicy wykonali piękne staropolskie kolędy 
oraz pastorałki, które dostarczyły wiele radości 
a niepowtarzalny nastrój życzliwości udzielał się 
zarówno organizatorom jak również wszystkim 
obecnym. W czasie obrad Jury mogliśmy wysłu-
chać koncertu Orkiestry Dętej Gminnego Centrum 
Kultury w Polichnie. Uczestników oceniało Jury 
w składzie:

•	 Paweł Warowny- kulturoznawca, założyciel i kierownik ludowych 
zespołów śpiewaczych, tanecznych i obrzędowych, miłośnik 
polskiej kultury ludowej zwłaszcza swojego regionu,

•	 Kornelia Niedbał - Młodszy Instruktor ds. Dziedzictwa Kul-
turowego Lubelszczyzny w Wojewódzkim Ośrodku Kultury 
w Lublinie oraz

•	 Andrzej Gotner – przedstawiciel wydziału Promocji Starostwa 
Powiatowego w Kraśniku.

Po wysłuchaniu 33 prezentacji w pięciu kategoriach solistów, 
zespołów śpiewaczych, chórów, zespołów wokalno-instrumen-
talnych oraz kapel komisja postanowiła przyznać następujące 
nagrody i wyróżnienia:
KATEGORIA SOLIśCI
I miejsce – Janina Chmiel z Janowskiego Ośrodka Kultury
Za udział nagrody otrzymali: Janina Markut, Mirosław Kolasa, Alina 
Myszak, Aleksandra Skrzypska, Hieronim Markut, Henryka Dąbek
W tej kategorii chórów została przyznana NAGRODA SPECJALNA 
WÓJTA GMINY SZASTARKA dla Parafialnego Chóru z Polichny, który 
w tym roku obchodzi wspaniały jubileusz 80-lecia istnienia.
KATEGORIA ZESPOŁY śPIEWACZE A’CAPELLA
I miejsce – Zespół Śpiewaczy „Marianki” z Kocudzy
za udział: Zespół Śpiewaczy „Janowianki”, Zespół Śpiewaczo-Obrzę-
dowy „Blinowianki” z Blinowa, Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” 
z Majdanu-Obleszcze, Zespół Śpiewaczy z Wierzchowisk, Zespół 
Śpiewaczy z Dzierzkowic Zastawia, Zespół Śpiewaczy „Stanianki” 
z miejscowości Potok Stany, Zespół Śpiewaczy GOK Modliborzyce, 
„Branwiacy”, „Kocudzanki”, Zespół Śpiewaczy „Zorza” z Dereźni, 
„Roztoczanki”, Zespół „Kowalanki” z Kowalina, Zespół Śpiewaczy 
„Piłatczanki” z Piłatki.
KATEGORIA KAPELE
I miejsce – Kapela Ludowa z Gościeradowa
Przyznano nagrody za udział: Zespół Ludowy z Księżomierzy, Ka-
pela „Kalina-Folk” z Polichny, Kapela z Potoka Wielkiego, Rodzinna 
Kapela Mazurów, Kapela „Czerwona Róża” z Szastarki, Kapela Lu-
dowa „Krążałka”.
KATEGORIA ZESPOŁY WOKALNO-INSTRUMENTALNE
I miejsce – Young and full of energy z Gościeradowa
za udział nagrody otrzymali: Senior Wigor z Salomina, VOX CELESTIS 
z Urzędowa.

Serdecznie dziękujemy fundatorom nagród za możliwość uhono-
rowania uczestników, gratulujemy wszystkim wykonawcom, a słowa 
szczególnego podziękowania kierujemy do Starosty Kraśnickiego 
Andrzeja Maja, współorganizatora za możliwość przeprowadzenia 
kolejnej już ,VIII edycji Międzypowiatowego Przeglądu Kolęd, Pa-
storałek i Widowisk Kolędniczych.

Przegląd zakończył się poczęstunkiem oraz wspólnym biesia-
dowaniem.
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Ferie zimOwe dla dzieci

WARSZTATY KULINARNE  
30.01.2018 r.

WYJAZD DO KINA „METALOWIEC”
31.01.2018 r.

WARSZTATY ROBOTYKI 
02.02.2018 r.

Zespół śpiewaczo-Obrzędowy 
„Blinowianki” z Blinowa podczas 
43 Międzywojewódzkiego Sejmiku 
Wiejskich Zespołów Teatralnych
02.02.2018 r.

iii pOwiatOwy kOnkUrS plaStyczny „prOJekt kartki wielkanOcneJ”

gminny zamkniĘty tUrnieJ teniSa StOłOwegO       
O pUchar wóJta gminy SzaStarka

naSze zeSpOły na 
wyJeździe

W dniu 24.02.2018 r. odbył się Gminny 
Zamknięty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar 
Wójta Gminy Szastarka.

Do turnieju przystąpiło 17 zawodników 
startujących w dwóch kategoriach wieko-
wych. W kategorii od 16 do 20 lat najlepszym 
zawodnikiem po raz kolejny okazał się Artur 
Łatka z Blinowa, zaraz za nim na podium 

uplasował się Bartosz Miś z Polichny. Trzecia 
pozycja przypadła Hubertowi Jasikowi z Sza-
starki. W kategorii 20+ pierwsze miejsce zajął 
Tomasz Saganowski z Blinowa zaraz za nim 
Michał Mularczyk i jako trzeci na podium sta-
nął Tomasz Kamiński. Zmagania tenisistów 
stały na bardzo wysokim poziomie, o czym 
świadczyły liczne, nietuzinkowe zagrania.

Już po raz trzeci 15.03.2018 r. w Gminnym 
Centrum Kultury w Polichnie spotkały się 
dzieci z terenu powiatu kraśnickiego pod-
czas konkursu plastycznego „Projekt Kartki 
Wielkanocnej”, który został zorganizowany 
dzięki współpracy ze Starostwem Powiato-
wym w Kraśniku.

W tegorocznej edycji gościliśmy 11 dzieci 
z gmin: Szastarka, Zakrzówek i Dzierzkowi-
ce. Jurorzy w składzie: Anna Brankiewicz, 
Małgorzata Jamróz oraz Andrzej Gotner, 
jednogłośnie przyznali następujące nagrody:

Kategoria I:
I miejsce – Klaudia Bardak
II miejsce – Dominika Gramek
III miejsce – Helena Jerczyńska
Za udział – Katarzyna Król, Ilona Obel
Kategoria II:
I miejsce – Aleksandra Pietras 
II miejsce – Wiktoria Krysa 
III miejsce – Łucja Jerczyńska
Za udział – Albert Jamróz, Oliwia Skoczylas, 
Patrycja Sikora 
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„W rodzonej stronie to i wiatr pachnie”
Józef Piłsudski

Minęło ponad 10 lat od momentu, kiedy 
drukiem ukazała się książka będąca zarysem 
dziejów Huty Józefów i Rodziny Machulaków. 
Pierwsze wydanie w nakładzie niewiele po-
nad 100 egzemplarzy, opatrzone adnotacją 
„na użytek rodzinny”, jakkolwiek przygoto-
wywane odpowiednio wcześniej, spotkało 
się z żywym odzewem zarówno mojej rodzi-
ny jak i niektórych mieszkańców Huty Józe-
fów. Pojawiły się listy, komentarze – na ogół 
przychylne – i wywołały one konieczność 
kontynuacji, stąd drugie wydanie, znacznie 
poszerzone. Na wsi książka jest niedostępna, 
pytają o nią w miejscowej szkole – niestety 
nakład bardzo niski – pozostał mi tylko jeden 
egzemplarz, a tego już nie wypuszczę z rąk. 

Zjazd Machulaków, jaki zorganizowaliśmy 
w 2006 roku, w Radwanówce, potem w 2008 
roku w Krobicy pokazał, że takie spotkania 
są niezwykle pożyteczne i potrzebne. Na 
Radwanówce 89 osób, wszyscy noszą na-
zwisko Machulak bądź są spokrewnieni – to 
wydarzenie niespotykane. Gdyby dotarli 
wszyscy, byłoby ok. 150 osób. Rok później już 
mniej, 45 osób na zjeździe w dalekiej Krobicy. 
Potem bardzo udane spotkanie w Dąbrówce 
i kolejne w 2012 roku na Radwanówce… 
Przynajmniej członkowie Rodziny Machu-
laków mieli możliwość spotkać się i poznać. 
Mamy rok 2018, a o kolejnym zjeździe nic 
nie słychać. Pokolenie następujące po nas 
ma pewnie już inne priorytety i potrzeby. 
Nie istnieją już zabudowania, w których 
mieszkała rodzina Machulaków. Nie ma już 
na wsi nikogo o tym nazwisku.

Co tak naprawdę wiemy o tym, skąd po-
chodzimy, czym zajmowali się nasi pradzia-
dowie? Jeszcze kilka lat, a kolejny, bardzo 
niewątpliwie ciekawy, okres odejdzie do 
przeszłości, zabraknie świadków wydarzeń. 
Pisząc o tak niewielkim obszarze jak teren 
jednej wsi, trzeba uzmysłowić sobie, że każda 
dosłownie piędź ziemi ma własną historię, 
każde miejsce czy określenie wiąże się być 
może dla niektórych osób z bardzo istot-
nym wydarzeniem.

Wieś Huta Józefów… takiej nazwy nie ma 
żadna inna miejscowość w Polsce. Zagubiona 
na Wyżynie Lubelskiej, gdzieś na styku z Roz-
toczem. Na przestrzeni mojego życia nazwa 
ta kojarzona była różnie… Była też kojarzona 
z Hutą… Katowice, bo cóż to Huta Józefów. Ano 
huta… Bo okazuje się, że huta była. Przeszłości 
naszej wsi nie musimy się wcale wstydzić, ale 
naszym obowiązkiem jest ją znać. 

Istotnymi momentami w historii wsi były: 
założenie szkoły powszechnej w 1916 roku, 
budowa nowego budynku szkoły, budowa 
strażnicy OSP, następnie budowa kościoła 
i utworzenie parafii. Wybudowana świąty-
nia, umiejscowiona na styku trzech sołectw 
i trzech gmin stoi jednak na gruntach naszej 
wsi. Obok cmentarz, już na gruntach są-
siedniego Zarajca. Miejscem, do którego ja, 
mieszkający od wielu lat poza Hutą Józefów, 

przywiązuję dużą wagę, jest kościół w Potoku 
Wielkim i cmentarz. Brama cmentarza na 
Witkowej Górce z jakże budującym napisem: 
Ich uczynki idą za nimi… Tu, w miejscowej 
świątyni, wszystko się zaczęło…. Niewątpli-
wie kolejnym, istotnym momentem będzie 
budowa drogi ekspresowej S19 Via Carpatia, 
odcinek Lublin–Rzeszów, który usytuowany 
będzie m.in. na gruntach wsi Huta Józefów.

Książka niniejsza wykazuje zapewne wiele 
braków i niedostatków, gdyż niełatwo jest 
pisać, cierpiąc na brak źródeł. Huta Józefów 
rzadko występuje w książkach i opracowa-
niach, wynika to ze stosunkowo młodej me-
tryki i położenia. Książka wskazuje też mój 
punkt widzenia na wieś, w której się urodziłem 
przed sześćdziesięciu laty, tu chodziłem do 
szkoły, znałem tu każdy zakątek i to wszystko 
opuściłem w połowie lat osiemdziesiątych, 
by pójść w obcy świat. Przygotowując drugą 
edycję książki postanowiłem poszerzyć ją o to, 
co jest bardzo bliskie, a napisane przez moich 
kuzynów, sąsiadów i ludzi zajmujących się 
zawodowo problematyką historyczną. Zdaję 
sobie sprawę, że takie roztrząsanie dziejów 
spotka się zainteresowaniem mieszkańców 
Huty Józefów i osób z tą wsią związanych. 
Raczej nie wzbudzi zainteresowania u innych. 
Bo to przecież niemal typowe historie.

Dziękujemy Zenonowi Baranowskiemu 
za możliwość wydrukowania jego rysu 
historycznego naszej wsi. Specjalne po-
dziękowania dla Kazimierza Machulaka za 
obrazki z Huty, za pomoc przy redagowaniu 
i korekcie tej książki, dla Jana Machulaka za 
wspomnienia sprzed sześćdziesięciu laty 
i Aliny Płaczek za wspomnienia o swoim 
ojcu Feliksie Machulaku. 

Janusz Machulak pisze o Machulakach „na 
zachodzie” o tyle ciekawie, że jego mama, 
Eliza była rodowitą Niemką… 

Bardzo cenne informacje przekazał nam, 
niestety nieżyjący już, Kazimierz Sosnówka 
– zasłużony nauczyciel i wychowawca kilku 
pokoleń Machulaków, długoletni kierownik 
miejscowej szkoły. 

Razem z braćmi napisaliśmy wspomnienie 
o Naszej Mamie Wandzie Machulak. Paradok-
salnie ostatnia osoba o nazwisku Machulak 
opuściła Hutę Józefów prawie 40 lat temu. 

Jest też tekst Wacława Garbacza, naszego 
brata ciotecznego, o rodzinie Garbaczów.

Dziękujemy Marii Kapuścińskiej-Szwedo 
za pomoc w pisaniu tej książki i za bieżące 
informacje. Dzięki niej udało się wydobyć 
do końca kronikę szkoły w Hucie Józefów, 
bo takowa się zachowała. Kronika to tylko 
ponad sto lat historii! W niniejszej pracy 
drukujemy jej wierny zapis, począwszy od 
1910 (1916 roku) do 1973 roku. Czy szkoła 
została założona w roku 1910 czy 1916, tego 
niestety na gorąco, wobec braku dostępu do 
innych źródeł, nie mogliśmy rozstrzygnąć. 
Zostawmy jednak trochę pola do popisu 
dla innych.

Dziękujemy pani Annie Skórze, dyrek-
torce szkoły w Hucie Józefów, za zgodę na 
przedruk tej kroniki.

Fragmenty tej książki kilka lat temu zamie-
ściłem na Wikipedii jako hasło: Huta Józefów 
i tam pozostają do tej pory. Może dlatego, że 
nikt inny nie napisał swojej wersji… Książkę 
niniejszą chcielibyśmy zadedykować byłym 
i obecnym mieszkańcom Huty Józefów, by 
uświadomili sobie, skąd nasz i ich ród. Zda-
jemy sobie sprawę, że każdy mieszkaniec 
Huty Józefów może mieć własny, odrębny 
punkt widzenia i inne zdarzenia są dla niego 
bardziej istotne. Z wszystkimi, którzy chcieliby 
dyskutować czy wymienić uwagi o naszej wsi, 
jesteśmy gotowi rozmawiać bądź korespon-
dować. Książka, napisana z punktu widzenia 
rodziny Machulaków, nie musi być jedyną 
wersją wydarzeń, które miały miejsce w na-
szej wiosce. Ubolewam nad tym, że pewne 
materiały nie zostały włączone do tej książki. 
Oby nie pozostały w szufladach na wieki, bo 
na druk z całą pewnością zasługują. 

Jeszcze chcielibyśmy przypomnieć starą 
maksymę: jeśli o kimś nie napisano, to nie 
znaczy, że nie istniał… Za życzliwe uwagi dzię-
kujemy, przyjmiemy też rzeczową krytykę.

Od wydawcy – Mieczysław Machulak; O HUCIE JÓZE-
FÓW – Zenon Baranowski; HUTA JÓZEFÓW – POWSTA-
NIE I ROZWÓJ WSI (DO 1918 R) – Kazimierz Machulak; 
OBRAZKI Z HUTY JÓZEFÓW PRZEŁOMU LAT 60. I 70. XX 
WIEKU – Mieczysław Machulak; MOJA SZKOŁA – Jan 
Machulak, spisał: Rafał Siemion;
RELACJA ZE WSPOMNIEŃ WIEJSKIEGO NAUCZYCIELA 
– Janusz Machulak; NA „ZACHODZIE” – Jan Machulak; 
WIGILIA – 60 LAT WCZEŚNIEJ – Alina Płaczek-Machu-
lak, Lucjan Machulak; ZE WSPOMNIEŃ O OJCU – Jan 
Machulak; Wanda Machulak NASZA MAMA w mojej 
pamięci – Kazimierz Machulak;  OKRUCHY WSPOMNIEŃ 
– Mieczysław Machulak; NASZA MAMA WANDA MA-
CHULAK Z DOMU BARAN, CÓRKA LUDWIKA I MARIANNY 
Z KOBYLARZÓW – Wacław Garbacz
O RODZINIE GARBACZÓW – Mieczysław Machulak; 
O RODZINIE MACHULAKÓW (genealogicznie)

Mieczysław Machulak
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ii kiermaSz 
Świąteczny

18 grudnia w szkole odbył się II Kiermasz 
Świąteczny. Wkład w jego przygotowanie 
mieli zarówno uczniowie naszych szkół 
jak i rodzice. Wspólnymi siłami udało się 
stworzyć piękne i niepowtarzalne ozdo-
by świąteczne.

pUBliczna SzkOła pOdStawOwa 
i pUBliczne gimnazJUm nr 1 w pOlichnie

Wszystkim zaangażowanym w przygo-
towanie i biorącym udział w kiermaszu ser-
decznie dziękujemy.

cO SłychaĆ  w naSzym 
przedSzkOlU?

11 grudnia nasze przedszkole zmieniło 
się na chwilę w warsztat artystyczny. W miłej 
świątecznej atmosferze, przy pięknie ude-
korowanej choince dzieci wraz z rodzicami 
wykonywały świąteczne lampiony.

OrSzak trzech króli
6 stycznia w Święto Objawienia Pańskiego 

uczestniczyliśmy w Orszaku Trzech Króli. 
Wymarsz poprzedziła krótka scenka biblijna, 
których na trasie przemarszu  odegrano 
jeszcze trzy. Zostały one przygotowane przez 
dyrektor GCK panią Ewę Białoń z udziałem 
naszych uczniów.

18 grudnia w przedszkolu unosił się za-
pach korzennych przypraw. Okres przed 
Świętami Bożego Narodzenia to doskonały 
czas na pieczenie pierniczków.

Do pracy dzieci odpowiednio się przy-
gotowały: zadbały o czyste rączki, poznały 
potrzebne składniki oraz sposób wykonania 
ciasta. W efekcie upieczone ciastka wspaniale 
pachniały oraz pięknie wyglądały.

SpOtkanie wigiliJne klaSy trzecieJ 
gimnazJUm

To niezwykłe  wigilijne 
spotkanie  rozpoczęliśmy 
odczytaniem fragmentu 
Pisma Świętego o Naro-
dzeniu Chrystusa. Póź-
niej zgodnie z tradycją 
łamaliśmy się opłatkiem 
i składaliśmy sobie życze-
nia świąteczne. Wspólnie 
z rodzicami śpiewaliśmy 
kolędy i pastorałki. Spotka-
nie upłynęło w bardzo mi-
łej i rodzinnej atmosferze.

 JaSełka 2017 -  teatr cieni
19 grudnia w sali widowiskowej Gmin-

nego Centrum Kultury w Polichnie odbyły 
się Jasełka Bożonarodzeniowe - Teatr Cieni, 
przygotowane przez uczniów naszego gim-
nazjum i szkoły podstawowej pod kierunkiem 
katechetki pani Agnieszki Kalisz. Oprawę mu-
zyczną przygotowała pani Maria Olszówka. 
Tekst jasełek w całości oparty był na słowach 
Ewangelii wg. św. Mateusza i Ewangelii wg. 
św. Łukasza.

SpOtkanie przedSzkOlaków z leŚnikami
W dniu 11 stycznia 

2018 roku nasze przed-
szkole odwiedzili niezwy-
kli goście – leśnicy, Pani 
Barbara Zielińska, która 
opowiedziała dzieciom 
jak należy zachowywać 
sie w lesie oraz Pan Mi-
chał Kosikowski, który 
opowiedział dzieciom 
jak żyją zwierzęta i jak 
pomagać tym, które nie 
zasypiają na zimę.

Na koniec przedszko-
laki w nagrodę dostały 
niespodziankę - maskotki.

 



13

NOWINY SZASTARSKIE

SzkOła dOBregO wychOwania
W dniu 16 stycznia 2018 r. 

odbyła się debata zorganizowa-
na przez koordynatora projektu 
„Szkoła dobrego wychowania” 
oraz opiekuna Samorządu 
Uczniowskiego na temat dobre-
go wychowania. Była to dosko-
nała okazja do propagowania 
właściwych wzorców zachowań, 
a także podniesienia kultury 
osobistej wśród uczniów.

Efektem spotkania było opracowanie Szkolnej Karty Zasad Dobrego Wychowania.
 

dzień BaBci i dziadka
Dziadkowie są 

niewątpliwie dla 
swoich wnuków 
wielkim skarbem. To 
oni w znaczny spo-
sób przyczyniają się 
do tego, aby dzie-
ciństwo było w życiu 
dziecka czasem rado-
snym i szczęśliwym. 
Za miłość i czas po-
święcony wnukom, 
należą im się szcze-

gólne podziękowania i wyrazy wdzięczności. Wyjątkową okazją do tego jest Dzień Babci 
i Dziadka. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły uczcili to radosne święto,  zapraszając babcie 
i dziadków na uroczyste spotkanie, które miało miejsce 24 i 25 stycznia.

 

chOinka SzkOlna
Karnawał to przede wszystkim czas radości i zabawy. 

Zgodnie z tradycją 25 stycznia w naszej szkole odbył 
się bal choinkowy. Karnawałową zabawę rozpoczę-
li najmłodsi spośród społeczności szkolnej: dzieci 
z przedszkola i zerówki oraz klasy I i II. W godzinach 
popołudniowych i wieczornych przyszedł czas na 
wspólną zabawę dla uczniów klas IV - VII i gimnazja-
listów. Jak wieść niesie, oni również świetnie bawili 
się w rytmie znanych przebojów. 

SpOrty zimOwe
Uczniowie naszej szkoły propagują różne 

formy spędzania wolnego czasu. Jedną z nich 
jest doskonalenie, a dla niektórych nauka 
umiejętności jazdy na łyżwach. W tym celu 
grupa uczniów gimnazjum pod opieką Pani 
Dyrektor Marty Plichty oraz Pani Małgorzaty 
Żaby pojechała na lodowisko do Lublina 
by oddać się szaleństwu jazdy na łyżwach.

Nasi uczniowie dwukrotnie wyjeżdżali na 
narty. Niektórzy uczyli się szusowania pod 
okiem instruktorów narciarstwa, dla więk-
szości jednak była to okazja do doskonalenia 
swoich umiejętności. Wyjazd dofinansowany 
został przez Wójta Gminy Szastarka Pana 
Artura Jaskowskiego.

SpOtkanie inFOrmacyJne: nieBezpieczne SytUacJe 
na wSi; kOnkUrS „zBieramy makUlatUrĘ”; 
prawidłOwO SegregUJemy Odpady

21 lutego uczniowie naszych szkół uczestniczyli w spotkaniu prowadzonym przez pra-
cownika KRUS pana Konrada Pęcaka. Jego celem było przedstawienie niebezpiecznych 
sytuacji z udziałem dzieci, jakie mają miejsce w wiejskich gospodarstwach rolnych oraz 
uwrażliwienie na ich zapobieganie i unikanie. 

W trakcie spotkania Wójt Gminy pan Artur Jaskowski zachęcał również do zbierania 
makulatury oraz przystąpienia do 
gminnego konkursu „Zbiórka ma-
kulatury”, w którym na zwycięz-
ców czekają atrakcyjne nagrody.

Na zakończenie pani Elżbieta 
Kowalczyk - pracownik Urzędu 
Gminy przypomniała wszystkim 
jak należy w sposób prawidłowy 
segregować odpady.

 

„deUtSch iSt einFach” 
kOnkUrS z JĘzyka 
niemieckiegO

27 lutego odbył się w naszej szkole 
gminny konkurs z języka niemieckiego 
pod patronatem Konsula Republiki Fede-
ralnej Niemiec „Deutsch ist einfach”. Jego 
adresatami byli uczniowie szkół z terenu 
naszej gminy uczęszczający do klasy IV i  V 
szkoły podstawowej.

I miejsce zajęła Karolina Ziętek, II miejsce 
Iwona Kolasa z  Zespołu Szkół w Szastarce, III 
miejsce Anna Kaczmarek z Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Polichnie.

 

„góra grOSza”
Akcja ,,Góra Grosza” na trwałe wpisała 

się w kalendarz naszej szkoły. Cel na który 
zbierane były drobne monety to pomoc dzie-
ciom, które wychowują się poza swoją ro-
dziną. Dzięki dobroci serca naszych uczniów 
zebraliśmy kwotę 368,10 zł. Dziękujemy.

Opracowanie Grono Pedagogiczne 
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Święto Rodziny

zeSpół Szkół w SzaStarce

Bóg SiĘ rOdzi! 
 

dzień BaBci i dziadka
 
Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka miała miejsce w naszej 

szkole 23 stycznia. Przygotowały ją dzieci z oddziałów przedszkolnych 
oraz klas 0, I i II (pod opieką wychowawczyń). Na ten szczególny 
dzień zostali zaproszeni dziadkowie wszystkich występujących 
uczniów. Wnukowie przygotowali wiersze, piosenki, tańce oraz 
ciekawe inscenizacje, a zaprezentowali je na sali gimnastycznej. 
Tam - przy pięknie zastawionych stołach - dziadkowie mogli degu-
stować przygotowane na ich cześć smakołyki, w tym ciasta, które 
upiekły mamy, bardzo zaangażowane w przygotowanie imprezy. 

Goście byli niezwykle wzruszeni występami i nagrodzili dzieci 
gromkimi brawami i słodyczami. 

Dnia 22 grudnia 2017 r. z okazji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia uczniowie naszej szkoły pod opieką pań: Julii Łazariewy 
i Doroty Sowy przygotowali uroczyste Jasełka pod hasłem „Bóg się 
rodzi!” Następnie serdeczne życzenia dla całej społeczności szkol-
nej złożyli: Wójt Gminy Szastarka - pan Artur Jaskowski, dyrektor 
szkoły Piotr Krzysztoń oraz ksiądz proboszcz Andrzej Arbaczewski. 
Uczestnicy naszego spotkania podzielili się opłatkiem, złożyli sobie 
najszczersze życzenia oraz zasiedli do wspólnej Wigilii. 

Tego dnia, zgodnie ze zwyczajem naszej szkoły, zainicjowanym 
przez Samorząd Uczniowski, uczniowie przekazali własnoręcznie 
wykonane stroiki świąteczne osobom starszym i samotnym z terenu 
gminy Szastarka. 

 
Jasełka zaprezentowane zostały również podczas mszy świętej dn. 

7 stycznia 2018 r. Wszystkim uczestnikom nabożeństwa podobały 
się nie tylko występy uczniów - ich jakże zdolnych aktorsko i wo-
kalnie dzieci, ale również dekoracje (piękna szopka z Dzieciątkiem, 
zwierzęta na sianku) oraz stroje i wykorzystane rekwizyty.  

 prOJekt edUkacyJny  
„każdy ci tO pOwie, że zUpy tO 
zdrOwie” 

25 stycznia w ramach akcji Trzymaj Formę uczniowie biorący udział 
w projekcie edukacyjnym „Każdy Ci to powie, że zupy to zdrowie”, 
aby uprzyjemnić i urozmaicić rodzicom wywiadówkę, przedstawili 
prezentację multimedialną nt. zdrowego odżywiania, a zwłaszcza 
wartości odżywczych potrzebnych nam zimą. Następnie odbyła się 
degustacja zup przygotowanych przez grupę projektową. Wszystkim 
smakowały zaproponowane dania, ale największy zachwyt wzbudziła 
zupa krem z zielonego groszku z groszkiem ptysiowym.  

Opiekunami projektu były: Wioleta Wójcik i Anna Zielińska, 
a w skład grupy wchodzili uczniowie z klasy II gimn. (M. Andrzej-
czak, N. Flis, N. Graboś, J. Igras, K. Jaworska, E. Karnat, S. Michałek, 
I. Myszak, K. Nizińska, W. Osmoła, A. Wielgus, P. Zioło).

 

 zaBawa chOinkOwa 
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Opracowanie : Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Szastarce

 
Dnia 27 stycznia odbyła się w naszej szkole zabawa choinkowa. 

O godz. 1400 rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie zaprezen-
towali różnorodne układy taneczne, natomiast dzieci uzdolnione 
muzycznie zaśpiewały najbardziej znane i lubiane piosenki. Potem 
odwiedził nas Św. Mikołaj, który rozdał prezenty.  

Tego dnia wystąpili również rodzice (warto zaznaczyć, że nie-
zwykle utalentowani!), którzy przygotowali dla dzieci widowisko 
muzyczne do wiersza Juliana Tuwima „Rzepka”. Wszyscy artyści - ci 
młodsi i ci starsi - zostali nagrodzeni gromkimi brawami.  

Po części artystycznej rozpoczęła się oczekiwana przez wszyst-
kich dyskoteka.

 

Bal karnawałOwy 
Dnia 13 lutego dzieci z oddziałów przedszkolnych bawiły się pod-

czas balu karnawałowego. Maluchy zaprezentowały się w ciekawych 
i kolorowych strojach. Atrakcją – obok tańca i innych zabaw – była 
piniata wypełniona słodyczami, które dzieciaki musiały zdobyć same.

 paSOwanie na czytelnika 
Uroczyste pasowanie pierwszoklasistów na czytelnika biblioteki 

odbyło się 23 lutego. Przygotowała je pani Ewa Dziaduch - wraz 
z panią Małgorzatą Koszałką i Aktywem bibliotecznym klasy V. Na 
początku starsi uczniowie zaprezentowali inscenizację „W krainie 
książek”, a następnie dzieci z klasy I złożyły uroczyste przyrzecze-
nie, że będą kochać i szanować książki. Na koniec mali czytelnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy.

 SUkceSy naSzych 
Uczniów 

Julia Boś i Arkadiusz Solarz, uczniowie 
klasy II gimn., już kolejny raz za wysokie 
osiągnięcia w nauce otrzymali stypendia 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego w ramach programu „Lubelskie 
wspiera uzdolnionych 2017-2018”. 

Arek został również laureatem Ogól-
nopolskiego konkursu przedmiotowego 

z matematyki EDI – PINGWIN 2017 (II miejsce – poziom kl. II gimn.).
To nie koniec sukcesów Arka. Zajął on II miejsce podczas kon-

kursu o tematyce przeciwpożarowej, który odbył się 5 marca w ZS 
w Blinowie. Nasz zdolny gimnazjalista zdobył puchar i inne nagrody, 
m.in. opaskę na rękę do biegania. Weźmie też udział w elimina-
cjach powiatowych.

Życzymy dalszych sukcesów!



NOWINY SZASTARSKIE

16

pUBliczna SzkOła pOdStawOwa w BlinOwie

zaBawa andrzeJkOwa
W czwartek 30 listopada, zgodnie z corocznym zwyczajem, 

obchodziliśmy andrzejki. Tę pełną magii zabawę rozpoczęli młodsi 
uczniowie. Natomiast od godz. 14:00 zaczęło się popołudnie peł-
ne wróżb - dla klas starszych - zwieńczone dyskoteką. Samorząd 
Uczniowski przygotował szereg atrakcji. U „wróżek” można było 
odgadnąć własną przyszłość, dowiedzieć się, jakie imię ma sympatia. 
Większość osób przygotowała wyszukane stroje. Były to: tańcząca 
choinka, wróżki, księżniczki, Kopciuszek, rycerz, Zorro, renifer i sze-
reg innych postaci. Pomysły na przebranie zaczerpnięto z bajek, 
filmów, komiksów. Na koniec ogłoszono wyniki na najciekawsze 
stroje, uczniom rozdano dyplomy. Wszyscy bawili się przy muzyce, 
tańcząc w grupkach i aż żal było wracać do domu.

wigilia SzkOlna
„Zawsze, gdy się uśmiechasz do drugiego człowieka, gdy poma-

gasz słabszym, zawsze gdy dajesz nadzieję i milkniesz, by słuchać 
innych … zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.”  Z takim oto prze-
słaniem wystąpili uczniowie z klas: IV, V i VI, którzy przygotowali 
inscenizację pt. „Jeden zero dla nieba”, pod opieką pani Teresy 
Kotuły. Gdy Boże Narodzenie się zbliżało, niebo i piekło zawrzało, 
odbyły się dwie narady – anielska i diabelska - w tej samej chwili. 
W tym roku piekło starało się wykraść posłanie dla Jezusa, Niebo 
natomiast miało przygotować świat na nadejście dobrej nowiny. 
W centrum scenicznych wydarzeń znaleźli się: Lucyfer poszukujący 
sposobu, jak ściągnąć ludzi na złą drogę i zgasić nadzieje na przyjście 
Pana oraz Archanioł, który z kolei chciał rozpalić w ludziach miłość 
i obudzić wiarę. Obaj mieli obok siebie pomysłowych pomocników. 
Aniołki usilnie próbowały zaradzić smutkom Archanioła. Mimo 
starań diabłów, które chciały ukraść kołyskę Dzieciątka, niebo 
wygrało z zakusami piekła. 

wyJazd klaS młOdSzych dO 
kraniny Św. mikOłaJa

Wszystkie dzieci wiedzą, że Św. Mikołaj mieszka w odległej 
Laponii. Ale czy tylko tam? Okazuje się, że znaleźć go można rów-
nież w Polsce, a dokładnie w okolicach Lublina. Tam też 7 grudnia 
wybrały się dzieci z klas I-III i oddziałów przedszkolnych.

Pełna blasku, kolorów i świątecznej atmosfery restauracja Portofi-
no mile zaskoczyła wszystkich przybywających gości. Tu czekały na 
dzieci niespodzianki i fantastyczna zabawa! Pod czujnym okiem Pani 
Mikołajowej dzieci miały okazję własnoręcznie wykonać pierniczki. 
Do tego celu każde dziecko dostało: stolnicę, wałek, ciasto i foremki. 
Dzieci mogły również wykazać się kreatywnością i zdolnościami 
plastycznymi podczas wykonywania kartki świątecznej. Nadszedł też 
upragniony czas na spotkanie z gospodarzem domu. To spotkanie 

z Mikołajem, przy kominku, na miękkich i wygodnych poduchach, 
wspólne kolędowanie, gry i zabawy nie pozwoliły nikomu na nudę 
w tym przytulnym, ciepłym i baśniowym domu... nawet po kubku 
pysznej, gorącej czekolady, którą dzieci zostały poczęstowane.

Pomysłowy scenariusz, ciekawa gra młodych aktorów oraz dobra-
na muzyka jak zawsze trafiły do publiczności, tworząc niesamowitą 
atmosferę zbliżających się świąt. 

Przedstawienie mogli obejrzeć wszyscy mieszkańcy Blinowa 
oraz zaproszeni goście, gdyż było wystawione powtórnie podczas 
zabawy choinkowej dnia 27 stycznia w remizie strażackiej.

wyJazd dO kina i na lOdOwiSkO
Dnia 10.01.2018 r. uczniowie z klas IV-VII i gimnazjum wybrali się 

na wycieczkę do Lublina organizowaną z inicjatywy Rady Rodzi-
ców (pod opieką pań wychowawczyń oraz pań z Rady Rodziców: 
M. Lodowskiej, A. Wereskiej). Pierwszym punktem wycieczki było 
lodowisko. Nie zabrakło upadków i siniaków, ale mimo to wszyscy 
byli bardzo zadowoleni. Następnie udaliśmy się do galerii „Plaza”, 
aby w kinie obejrzeć film „Paddington 2”. Film bardzo przypadł 
do gustu uczestnikom wycieczki. Po seansie mieliśmy chwilę dla 
siebie, aby coś zjeść i odpocząć. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni, 
wyruszyliśmy w drogę powrotną. W autokarze towarzyszył nam 
dobry humor, uśmiech, a nie zabrakło także śpiewu.
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Opracowała Agnieszka Kochaniec-Mularska

dzień BaBci i dziadka w naSzeJ 
SzkOle

Mimo że styczeń jest zimowym miesiącem, są takie dwa dni, 
kiedy każdemu robi się cieplej na sercu. Jest to święto naszych 
kochanych babć i dziadków, które na stałe wpisało się w repertuar 
naszych imprez szkolnych.

W naszej szkole ta wspaniała uroczystość miała miejsce 22 
stycznia. Jak bywało co roku, również i w tym, zaproszeni goście 
dopisali. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Pani Dyrektor 
Marzeny Suchory, która powitała przybyłych gości i złożyła życzenia 
z okazji ich święta.

Jako pierwsi swoje zdolności artystyczne zaprezentowały dzieci 
z oddziałów przedszkolnych, które pod okiem Pani Agnieszki Kozik 
przedstawiły inscenizację wiersza J. Tuwima „Rzepka”. Mali aktorzy 
bez skrępowania odtwarzali swoje role. W pięknej scenerii przy-
gotowanej przez Panią Agnieszkę Kochaniec – Mularską, maluchy 
wypadły bardzo efektownie, czego potwierdzeniem były gromkie 
brawa. Kolejnym punktem programu był występ dzieci z klas I-
-III, które przedstawiły program artystyczny, przygotowany pod 
kierunkiem Pani Agaty Szabat. Szanowni goście obejrzeli także 
pokazy taneczne w wykonaniu swoich wnuczek i wnuczków. Po 
ekscytujących występach młodzi artyści wręczyli swoim babciom 
i dziadkom upominki, które własnoręcznie wykonali, a następnie 
zaprosili na poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców.

To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen uśmiechu, radości 
i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków po 
raz kolejny ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie 
spędzone chwile z wnukami.

wyJazd na narty
Dnia 24 stycznia na stok do Batorza pojechali uczniowie z klas 

IV-VII oraz klasy gimnazjalne pod opieką M. Suchory, U. Reszko, 
M. Reszki oraz H. Wielgus. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy 
i pod okiem instruktora zaczęło się prawdziwe zimowe szaleństwo.

Dla niektórych jazda na nartach była całkiem nowym doświad-
czeniem, dla innych nieodłącznym elementem zimy. Nie zabrakło 
też wspólnego pieczenia kiełbasek, gorącej herbaty i ogrzewania 
zmarzniętych rąk przy ognisku.

przedStawienie teatralne „rady 
dOBreJ wróżki”

25 stycznia do naszej szkoły zawitał teatrzyk z Białegostoku. 
Obejrzeliśmy przedstawienie o tematyce zdrowotnej „Rady dobrej 
wróżki’’. Artyści w sposób humorystyczny zaprezentowali spektakl 
na temat codziennej higieny osobistej, mycia zębów, zdrowego 
odżywiania i gimnastyki. Uczniowie i przedszkolaki aktywnie brali 
udział w przedstawieniu. Odpowiadali na pytania Dobrej Wróżki, 
pokazywali ćwiczenia gimnastyczne, udzielali wskazówek doty-
czących zdrowego stylu życia. Przedstawienie bardzo wszystkim 
się podobało.

warSztaty rĘkOdzielnicze 
Uczniów wraz z rOdzicami

W pierwszych dniach po feriach, z inicjatywy Rady Rodziców 
odbywały się warsztaty rękodzielnicze, których efektem były ozdoby 
wielkanocne przygotowane na mający się odbyć kiermasz wiel-
kanocny.
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Opracowanie: Grono Pedagogiczne ZS w Hucie Józefów

zeSpół Szkół w hUcie JózeFów

wieczór kOlĘd i paStOrałek
 
05.01.2018 r. odbył się „Wieczór kolęd i pastorałek”, na który zostali 

zaproszeni przedstawiciele władz i mieszkańcy gminy Szastarka. 
Goście obejrzeli Jasełka noworoczne oraz wysłuchali koncertu 
kolęd. Nie zabrakło także wspólnego kolędowania. Organizując 
ten koncert, kultywujemy dobrą polską tradycję.

 dzień BaBci i dziadka
 
22.01.2018 r. przedszkolaki i uczniowie z klas I-III przygotowali 

koncert życzeń dla babć i dziadków. Po części artystycznej wnuki 
podarowały swoim dziadkom piękne, ręcznie robione prezenty. 
Z kolei mamy przygotowały dla gości słodki poczęstunek. 

 

Jasełka w wykonaniu uczniów klasy IV.

Układ taneczny klasy III.

Stypendyści Zespołu Szkół w Hucie Józefów.

Kwiaty zostały złożone na symbolicznej mogile bohaterów.

wyJazd na lOdOwiSkO
 
26.01.2018 r. grupa uczniów z klas IV-VII i II-III gimnazjum uczyła 

się jazdy na łyżwach oraz doskonaliła swoje umiejętności na lo-
dowisku MOSiR-u w Lublinie. Zajęcia na lodowisku miały na celu 
wzmocnienie sprawności fizycznej, a także pokazanie, że aktywność 
ruchowa może być atrakcyjna i przyjemna.

naSi StypendyŚci 
 
Tradycyjnie na zakończenie I semestru wręczone zostały 

stypendia dla najlepszych uczniów ze szkoły podstawowej i gim-
nazjum. Stypendia ufundował Prezes Stowarzyszenia na Rzecz 
Rozwoju Oświaty i Kultury Wiejskiej oraz Dyrektor Zespołu Szkół 
w Hucie Józefów. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 
01.03.2018 r. Wśród najlepszych znaleźli się: B. Kaproń, J. Najs, 
W. Kopiwoda, Z. Oponowicz, H. Najs, K. Dębniak, P. Nitkiewicz, 
K. Nowak, W. Wołoszyn, J. Nitkiewicz.

1 marca - dzień pamiĘci żOłnierzy 
wyklĘtych

 
Po raz kolejny przyszło nam uczcić tych, co walczyli o wolną Polskę 

i sprzeciwili się reżimowi komunistycznemu. Z tej okazji uczniowie 
klasy VII i gimnazjum, pod kierunkiem nauczycieli historii i języka 
polskiego, przygotowali montaż słowno-muzyczny pt. „O Żołnierzach 
Wyklętych opowieść”. Podczas prezentacji przywołane zostały syl-
wetki niezłomnych bohaterów. Wcielając się w role żołnierzy Polski 
Podziemnej, uczniowie odegrali scenę przysięgi, przytoczyli teksty 
grypsów pisanych z mokotowskiego więzienia. Całości dopełniły 
partyzanckie pieśni oraz poezja Z. Herberta i A. Asnyka. 

Młodzi artyści przypomnieli ideały, jakimi żyli wyklęci: BÓG – 
HONOR – OJCZYZNA.
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pUBliczna SzkOła pOdStawOwa w wOJciechOwie

Opracowanie: Grono Pedagogiczne PSP w Wojciechowie

dzień BaBci i dziadka. 
zaBawa chOinkOwa.

Jak co roku do naszej szkoły na zaproszenie wnucząt przybyły 
babcie i dziadkowie. Uroczystość zorganizowano 24 stycznia i połą-
czono z zabawą choinkową. Nasi uczniowie samodzielnie wykona-
nymi upominkami, ciepłymi wierszami i piosenkami podziękowali 
swoim Dziadkom za cierpliwość, zrozumienie i przede wszystkim 
miłość. Po inscenizacji nadszedł czas na poczęstunek przy wspól-
nym stole i rozpoczęcie zabawy choinkowej. Tego dnia dzieciom 
towarzyszyło wiele emocji i wrażeń. Mimo zimy na zewnątrz u nas 
panowała gorąca atmosfera.

pOmagamy ptakOm przetrwaĆ 
zimĘ

W miesiącu grudniu i styczniu uczniowie naszej szkoły prze-
prowadzili akcję dokarmiania ptaków zimą w ogrodzie szkolnym. 
Działania te poprzedzone były pogadanką, czytaniem literatury na 
wyżej wymieniony temat. Dzieci poznały wygląd i nazwy ptaków 
dostępnych w bezpośredniej obserwacji. Dzieci z klas młodszych 
obejrzały film pt. ,,Zima-trudny czas dla zwierząt”. Klasy starsze 
wykonały wspólnie plakat pt. ,,Dokarmiamy zwierzęta zimą”.

„Bezpiecznie na wSi mamy...”
W środę 21 lutego w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli 

KRUS-u, którzy uczniom wygłosił krótki wykład dotyczący bezpie-
czeństwa w gospodarstwie. Przekazali również informacje dotyczące 
ekologii i segregowania odpadów. Mimo trudnej tematyki, prelekcja 
była bardzo ciekawa. Został również ogłoszony konkurs plastyczny 
pt. „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

ilUzJOniSta w wOJciechOwie

Szkołę w Wojciechowie w dniu 22 lutego odwiedził iluzjonista. 
Podczas przedstawienia wykonywał różne magiczne sztuczki, za-
praszając uczniów aby mu asystowali. Byliśmy świadkami sztuczki 
z pojawiającą się i znikającą wodą w kieliszkach, czarodziejskimi 
okręgami, magicznym sznurkiem, kartami. Na zakończenie swojego 
występu magik wyczarował z kolorowych balonów upominki dla 
dzieci: szable, kwiaty i zwierzątka. Podczas całego występu dzieci 
bawiły się fantastycznie, a z ich twarzy nie znikał uśmiech. Iluzjonista 
urozmaicił swój występ odpowiednio dobraną muzyką, która wpro-
wadziła wszystkich w świat magii i czarów. Za swój występ został 
nagrodzony przez widownię gromkimi brawami. Mamy nadzieję, 
że również za rok magia zawita do naszej szkoły. 

dzień kOBiet
Tradycyjnie 8 marca uczniowie naszej szkoły uczcili Międzyna-

rodowy Dzień Kobiet. Uroczystość tę uświetniła inscenizacja przy-
gotowana przez chłopców pod kierunkiem pani Agnieszki Kaproń. 
Wszystkie dziewczynki i panie dostały róże. Następnie wszyscy 
udali się na wspólny poczęstunek przygotowany przez chłopców. 
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z życia paraFii - pOlichna

remOnt dachU kOŚciOła w paraFii Św. Jana  marii Vianneya 
w pOlichnie

Wraz z zakończeniem remontu 
wieży zakończył się remont dachu 
kościoła Św. Jana Vianney w Po-
lichnie. Prace były podzielone na 
trzy etapy: w pierwszej kolejności, 
remont dachu nad prezbiterium 
i zakrystiami; w drugiej, nawy 
głównej kościoła i w trzeciej ko-
lejności, remont wieży. Potrze-
ba remontu dachu była pilna 
ze względu na stan uszkodzeń 
i ubytków, które dawały o sobie 
znać w czasie większego wiatru 
i deszczu. Z protokołów  Rady 
Duszpasterskiej wynika, że roz-
mowy na temat remontu dachu 
prowadzone były już w 1998 r. 
Rozmowy powracały kolejno w: 
2004, 2006, 2007, 2008 i w styczniu 
2009 r. Dopiero 1-X-2013 r. została 
podpisana umowa z firmą na wy-
konanie remontu dachu i ruszył 
pierwszy etap. Zaplanowane prace 
obejmowały m.in.: demontaż bla-
chy i rynny, remont do 30% kon-
strukcji drewnianej, wysunięcie 
rynien poprzez nadbudowę gzym-
su, zabezpieczenie konstrukcji 
środkiem owadobójczym, montaż 
folii paroprzepuszczalnej, montaż 
kontrłat i deskowania, wymiana 
orynnowania na tytanowo-cyn-
kowe patynowane, montaż bla-
chy tytanowo-cynkowej koloru 
naturalnego. Koszt tego etapu 
to 70.000 zł netto. Po spłaceniu 
należności 7-VII-2015 r. rozpoczął 
się drugi etap prac, a jego koszt to 
182.000 zł netto. Również po spła-
ceniu należności, przystąpiliśmy do 
realizacji etapu trzeciego, najtrud-
niejszego i najkosztowniejszego-re-
montu wieży, który rozpoczęliśmy 
23-VI-2017 r. Należy dziękować 
Bogu, że w minionych latach nie 
doszło do tragedii, ponieważ wie-
ża była bardzo zniszczona, a kula 
była pochylona i wspierała się na 
krzyżu. W trakcie remontu od-
naleziono w kuli zalakowaną 
butelkę, w której znajdował się 
dokument z zapisanymi infor-
macjami dotyczącymi powstania 
kościoła w Polichnie potwier-
dzony pieczęciami i podpisem 
Ks. Jana Łazickiego, pierwszego 
proboszcza parafii św. Jana Ma-
rii Vianneya.

Kopia dokumentu znalezionego w kuli w wieży kościoła parafialnego w Polichnie.
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Jesteśmy jeszcze na etapie spłacania za-
dłużenia, ponieważ koszt trzeciego etapu 
remontu dachu jest największy i wyniósł 
205.000 zł netto+ 60.000zł restauracja ele-
wacji, którą trzeba było wykonać aby wyko-
rzystać postawione rusztowanie.

Remont dachu kościoła przeprowadzo-
ny był ze składek parafian oraz przyjaciół. 

Dlatego pragnę serdecznie podziękować 
mieszkańcom parafii, którzy poprzez swoje 
ofiary doprowadzili do realizacji tak wielkiej 
inwestycji i potwierdzili, ze kościół jest nie 
tylko miejscem sprawowaniu kultu wspólno-
ty parafialnej, ale też pozwoli zachować dla 
przyszłych pokoleń tę piękną świątynię, która 
świadczyć będzie również o kulturze naszego 

regionu. Dlatego mamy już w planach dalsze 
remonty.     
   

Ks.Proboszcz Krzysztof Piskorski
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OgólnOpOlSki tUrnieJ wiedzy pOżarniczeJ

W dniu 5 marca r. w Szkole Podstawowej 
w Blinowie odbyła się XLI edycja Ogólno-
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod 
hasłem „Młodzież zapobiega pożarom na 
szczeblu gminnym”. Do turnieju przystąpiło 
25 uczestników podzielonych na dwie grupy 
wiekowe: I grupa wiekowa – uczniowie szkół 
podstawowych w liczbie 12 oraz 13 osób 
z II grupy wiekowej – uczniowie szkół gim-
nazjalnych. Pytania w konkursie dotyczyły 
zagadnień z zakresu pożarnictwa, a także 
z I pomocy medycznej. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz upo-
minki. Pierwsze trzy miejsca dodatkowo 
wyróżnione zostały pucharami. 

W skład komisji sędziowskiej weszli: st. 
kpt. Artur Malinowski – przewodniczący 
komisji, Krzysztof Kapusta – sekretarz Komisji 
oraz członkowie: Komendant Gminny OSP 
Marian Brzezina i Anna Skóra. 

Uczniowie, którzy zajęli 1 i 2 miejsca, we-
zmą udział w eliminacjach powiatowych 
OTWP, które odbędą się w Komendzie 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kraśniku w dniu 27.03.2018 r.

Gratulując uczestnikom turnieju, zapra-
szamy do udziału w kolejnej edycji w roku 
następnym, a osobom, które będą repre-
zentowały naszą Gminę w eliminacjach po-

wiatowych, życzymy powodzenia i mocno 
trzymamy kciuki.

Laureatami turnieju w I grupie zostali:
1. Weronika Machulak (SP Polichna) 
2. Szymon Żurawski (SP Polichna) 
3. Natalia Kułaga (SP Polichna) 

W II grupie na podium stanęli:
1. Samanta Machulak (PG Polichna) 
2. Arkadiusz Solarz (PG Szastarka) 
3. Kinga Flis (PG Polichna) 

SpOrt w SzkOle

tUrnieJ piłki halOweJ O pUchar wóJta gminy SzaStarka

Polichna 04.03.2018 r.
W hali sportowej w Po-

lichnie odbył się kolejny 
turniej piłki halowej o Pu-
char Wójta Gminy Szastar-
ka. Tegoroczna impreza 
zgromadziła 57 piłkarzy 
z terenu naszej gminy. 
W zawodach wystartowa-
ło 8 drużyn, podzielonych 
na dwie grupy, a rywali-
zacja w nich przebiegała 
w systemie ,,każdy z każdym”. Zwycięzcy 
z grup grali w półfinałach z wicemistrzem 
drugiej grupy. Tym sposobem Szastarka 
zagrała z PSG Klub, a Majdan Obleszcze 
z Nutria Huta. Zwycięzcy półfinałów spotkali 
się w finale w następującym składzie: PSG 
Klub przeciwko Nutria Huta. 

 Mistrzem w tym roku okazali się zawod-
nicy naszego klubu GLKS Polichna grający 
pod nazwą PSG Klub. Wszystkie drużyny 

nagrodzono piłkami do gry na hali, a naj-
lepsze trzy zespoły otrzymały puchary. 
Uhonorowano również wyróżniających się 
zawodników w następujących kategoriach: 
najlepszy bramkarz – Pudło Łukasz, najlepszy 
zawodnik Serafin Patryk, król strzelców – Zie-
liński Paweł. Wyniki tegorocznych rozgrywek 
przedstawiają się następująco: I miejsce - PSG 
Klub, II miejsce -Nutria Huta, III miejsce - 
Majdan Obleszcze, IV miejsce – Szastarka. 

Nagrody i wyróżnienia wręczył Wójt Gminy 
Pan Artur Jaskowski. Turniej przygotował 
i przeprowadził Piotr Lewandowski z pomocą 
Michała Mularczyka. Organizatorzy impre-
zy czuwali nie tylko nad jej prawidłowym 
przebiegiem, ale również zadbali o ciepły 
posiłek dla wszystkich uczestników turnie-
ju. Dziękujemy za udział. Zapraszamy za 
rok, życzymy sukcesów w lidze i na innych 
imprezach sportowych.

Opracował Piotr Lewandowski

Opracował Krzysztof Kapusta
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Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce informuje...
 ...że w okresie od 01.12.2017 r. do 28.02.2018 r.

…urodziło się 13 dzieci:
•	 Krawczyk Patryk
•	 Król Marcelina
•	 Kułaga Bartłomiej
•	 Kułaga Łukasz
•	 Lis Maja
•	 Lodowska Hanna
•	 Maj Liliana
•	 Michałek Filip
•	 Niezgoda Wojciech
•	 Oponowicz Łucja
•	 Pazdrak Adela
•	 Stolarz Olga Magdalena
•	 Węgielewski Rafał

…związek małżeński
zawarły 4 pary:

•	 Kowal Dawid i Podgajna Magdalena
•	 Łoszak Maciej i Mazur Wiktoria
•	 Morski Kamil Krzysztof i Wojciechowska Katarzyna
•	 Szymona Łukasz Paweł i Krawczyk Małgorzata

…zmarło 17 osób:
•	 Babicz Jan
•	 Cieciek Aleksandra
•	 Dziadosz Zofia
•	 Kędziora Bronisław Melchior
•	 Krawczyk Krystyna
•	 Król Henryk
•	 Nester Dariusz
•	 Pawłasek Marianna
•	 Pietura Stefania
•	 Ptak Andrzej
•	 Samol Janina
•	 Tylus Józef Stanisław
•	 Wereski Zenon
•	 Winiarczyk Zygmunt Józef
•	 Ziarno Eleonora
•	 Żuraw Zygmunt Alfred
•	 Żurawicz Stefan

Zeszłoroczny zwycięzca
- ogród państwa Kosińskich z Wojciechowa

O G Ł O S Z E N I E
Urząd Gminy Szastarka informuje, że będzie organizował po raz XVI konkurs na 

„Najładniejszy ogródek przydomowy i najbardziej zadbane gospodarstwo rolne”.
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie mogą zgłaszać się osobiście 

do Urzędu Gminy pokój nr 20 do dnia 15 czerwca 2018 roku. 
W edycji konkursu nie mogą wziąć udziału laureaci z lat 2015, 2016 i 2017, 

którzy zajęli I miejsce w poszczególnych kategoriach.
 Ocenę poszczególnych kategorii przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Szastarka.

Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości dożynkowych.



KONKURS EKOLOGICZNY
„ZBIÓRKA MAKULATURY”

Zachęcamy właścicieli nieruchomości do zwiększenia ilości odpadów odebranych selektywnie ze strumienia odpadów wytworzonych 
w gospodarstwach. Tylko zwiększenie ilości frakcji odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła pozwoli na utrzymanie obecnych 
stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2018 i kolejnych latach. Pozwoli również spełnić wymogi Wojewódzkiego Planu 
Gospodarki Odpadami, który z roku na rok zwiększa wymagane poziomy odzysku dla gmin.

Sposób segregacji odpadów jest wskazany na workach, jakie zostawia firma odbierająca odpady z terenu Gminy Szastarka.

Prawidłowe złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – jest obowiązkiem każdego 
właściciela nieruchomości. Informujemy, że po przeprowadzeniu analizy złożonych deklaracji stwierdzone zostały liczne niezgodności 
w przedmiocie liczby osób ujętych w deklaracjach.

W związku z powyższym zobowiązujemy właścicieli nieruchomości do dokonania korekt złożonych deklaracji w przypadku, gdy na danej 
nieruchomości zwiększyła się liczba osób zamieszkałych w związku z:
•	 urodzeniem dziecka;
•	 zakończeniem nauki przez osobę, która wcześniej nie zamieszkiwała na nieruchomości;
•	 powrotem z zagranicy;
•	 zwiększeniem liczby osób zamieszkałych, po zawarciu związku małżeńskiego.
Wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełnią obowiązku, przeprowadzone zostanie postępowanie zmierzające do naliczenia 

w drodze decyzji, prawidłowej wysokości opłaty, od dnia potwierdzenia zmiany ilości osób zamieszkałych.

Informacji o bieżących płatnościach oraz ilości osób zadeklarowanych możecie Państwo uzyskać w tutejszym Urzędzie Gminy 
osobiście w pokoju nr 5.

W lutym br. Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski 
ogłosił konkurs ekologiczny „Zbiórka Makulatury” dla 
dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimna-
zjalnych z terenu gminy Szastarka. Konkurs ma na 
celu zaszczepienie wśród młodego pokolenia działań 
proekologicznych m.in. w kwestii segregacji śmieci. 
Aby w szczególny sposób zachęcić dzieci do zbiórki 
makulatury, ustalono, że nagrodą główną będzie 
wyjazd do ENERGYLANDII – rodzinnego parku roz-
rywki w Zatorze koło Krakowa. Zbiórki odbywają się 
w szkołach i zwyciężą klasy, które zbiorą największą 
ilość makulatury. Wyróżnieni zostaną również ucznio-
wie, którzy zaangażują się indywidualnie i przyniosą 
do swojej szkoły największy tonaż makulatury. Akcja 
trwa od 14 lutego do końca maja 2018 roku.

 
W ciągu niespełna miesiąca trwania zbiórki 

zebraliśmy ok. 7 ton makulatury. Jesteśmy bardzo 
mile zaskoczeni powodzeniem naszej tegorocznej 
akcji. Zachęcamy zarówno dzieci jak i rodziców do 
dalszej zbiórki. Czekamy z niecierpliwością na roz-
strzygnięcie konkursu, a uczestnikom życzymy po-
wodzenia!

Do produkcji papieru wykorzystuje się celulozę drzewną. 
Jedna tona zebranej makulatury chroni przed wycięciem 7 średnich drzew!!!

Chrońmy środowisko – oszczędzajmy pieniądze!!!


