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Redakcja kwartalnika „Nowiny Szastarskie” zaprasza chętne osoby do współpracy przy redagowaniu kwartalnika.
Jednocześnie informuje, że materiały do numeru kolejnego przyjmowane będą do 11.12.2017 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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BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Podpisanie umów na przydomowe oczyszczalnie ścieków

W dniu 20 lipca 2017 r. Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski zawarł z Samorządem Województwa Lubelskiego umowę na reali-
zację projektu polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szastarka. 

Całkowita wartość operacji: 2 025 752,52 zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie 1 030 108,00 zł (63,63% wartości kosztów 
kwalifikowanych projektu).

Operacja będzie realizowana z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa.” W ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem 
lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020. 

W najbliższym czasie zostaną zorganizowane stosowne spotkania informacyjne, mające na celu przybliżenie tematyki projektu. 
Realizacja ww. inwestycji zaplanowana jest na 2018 rok. 

INSTALACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE SZASTARKA
Projekt „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Szastarka.”

Uprzejmie informujemy, iż w najbliższym czasie Gmina Szastarka przystąpi do montażu pieców na biomasę i kolektorów słonecz-
nych w ramach projektu pn. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w Gminie Szastarka,” którym objęte są zgłoszone uprzednio przez 
mieszkańców nieruchomości.

Projekt przewiduje montaż 175 instalacji solarnych i 49 pieców na biomasę. Na dzień dzisiejszy Gmina dokonała wyboru wykonawcy 
niniejszego zadania. 

Zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania w pierwszej kolejności przewidziano instalację pieców na biomasę natomiast 
montaż kolektorów słonecznych zostanie wykonany w pierwszej połowie 2018 roku. 

Jednocześnie informujemy, że projekt dotyczący montażu instalacji fotowoltaicznych został również pozytywnie oceniony przez 
Urząd Marszałkowski 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, na przykład z oszczędności poprzetargowych, które umożliwią zawarcie umowy o jego dofinansowanie, o czym będziemy 
Państwa na bieżąco informować. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku, Działanie 4.1. Wsparcie 
wykorzystania OZE.

W przypadku niepodpisania umowy z uwagi na brak wystarczających środków finansowych i odstąpienia od realizacji projektu Gmina 
Szastarka dokona zwrotu wpłaconych zaliczek.

Okładka: Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego z Majdanu-Obleszcze, Apel Poległych w Polichnie, 17.09.2017 r.
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Opracował Paweł Kudrel

PrzEBUdoWa droGI Nr 108619L 
szasTarKa sTaCJa - BrzozÓWKa 
KoLoNIa zaKoŃCzoNa

modErNIzaCJa droGI doJazdoWEJ 
do GrUNTÓW roLNYCH    
W mIEJsCoWoŚCI PoLICHNa 
CzWarTa

Informujemy, że Gmina Szastarka przystąpiła do modernizacji 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polichna 
Czwarta tzw. „Legowiska” na odcinku o długości 779 mb.

Inwestycja jest realizowana dzięki wsparciu finansowemu z bu-
dżetu Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn: „Mo-
dernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości 
Polichna Czwarta.”

W ramach operacji wykonana będzie podbudowa z materiału 
kamiennego, co stanowić będzie bazę pod nawierzchnię z masy as-
faltowej.

 Projekt realizowany  w ramach  umowy  o przyznanie pomocy 
nr 00025-65151-UM0300105/16 z dnia 1 lipca 2016 r. dla operacji 
typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach działania 
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach 
poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepsza-
niem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym 
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”,  objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.

W związku z licznymi pytaniami mieszkańców dotyczącymi 
włączenia pod kątem prostym przebudowywanej drogi gminnej do 
drogi powiatowej informujemy, że skrzyżowanie zostało przebudo-
wane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu  Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

W wyniku realizacji operacji został przebudowany odcinek drogi 
gminnej o długości 1,798 km wraz z wykonaniem rowów i zjazdów 
do poszczególnych posesji oraz pól. 

Wartość zadania wynosi 1 610 255,15 zł z czego dofinansowanie 
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich w ramach PROW 2014-2020 wynosi 998 028,00 zł 
(tj. 63,63% wartości kosztów kwalifikowanych projektu).

  Należy zaznaczyć, iż inwestycja ta jest jedną z największych 
inwestycji realizowanych przez gminę Szastarka w ostatnich latach. 
Zadanie jest współfinansowane z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020  w ramach Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Dzięki wsparciu Unii Europejskiej powstało kompleksowe roz-
wiązanie, którego celem jest zwiększenie dostępności komuni-
kacyjnej do budynków użyteczności publicznej usytuowanych 
w miejscowości Szastarka i połączenie dwóch dróg powiatowych 
oraz poprawa dostępności do obszarów atrakcyjnych turystycznie 
i potencjalnych terenów inwestycyjnych.
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dosTosoWaNIE I PrzEBUdoWa PomIEszCzEŃ W BUdYNKU PUBLICzNEJ 
szKoŁY PodsTaWoWEJ I GImNazJUm W PoLICHNIE Na PoTrzEBY 
FUNKCJoNoWaNIa oddzIaŁU PrzEdszKoLNEGo

Gmina Szastarka zrealizowała inwestycję pn. „Dostosowanie i przebudowa pomieszczeń w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej 
i Gimnazjum w Polichnie na potrzeby funkcjonowania oddziału przedszkolnego” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - Oś priorytetowa 13 
Infrastruktura Społeczna, Działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 187 388,69 zł
Kwota dofinansowania: 146 530,39 zł
Środki własne Gminy : 40 858,30 zł

Nowe przedszkole z oddzielnym wej-
ściem, powstało na bazie pomieszczeń 
szkolnych, wydzielonych i dostosowanych 
do nowych funkcji. Do dyspozycji malu-
chów zostały oddane 2 sale dydaktyczne 
z wyjściami ewakuacyjnymi, pomieszczenia 
sanitarne, rozdziału posiłków i szatnia. Sale 
dydaktyczne zostały wyposażone m.in. łó-
żeczka do leżakowania, zabawki oraz w mul-
timedialną tablicę interaktywną, pozwalająca 
nauczycielowi uzupełnić lekcję o ciekawe 
materiały audiowizualne, uatrakcyjnić ją o in-
teraktywne zadania, quizy, gry,  pozwalające 
na rozwój ruchowy i intelektualny dzieci.

Każde dziecko może znaleźć coś dla sie-
bie w urządzonych pomysłowo kącikach 
tematycznych, a są to m. in. kącik zabaw 
dla kucharza, w którym uczą się porządko-
wania, przygotowywania zdrowych potraw, 

prawidłowego sposobu nakrywania do stołu 
i kulturalnych nawyków. Kącik lekarza przy-
gotowujący ich do  wykonywania zawodów 
w przyszłości.

Wszystkie te pomieszczenia znajdują  się 
na parterze co pozwala na bezpieczne funk-
cjonowanie przedszkola i osób w nim  prze-
bywających. Wnętrza sal zostały urządzone 
przytulnie i gustownie. Kolorowe mebelki, 
dywaniki oraz różnorodność zabawek i po-
mocy dydaktycznych sprawiają wrażenie 
ciepłej i domowej atmosfery.

Dzięki wsparciu finansowemu: Wójta 
Gminy Szastarka Artura Jaskowskiego, Se-
kretarza Gminy Szastarka Jadwigi Wielgus, 
Dyrektora GZOPO Anny Kowal, Księgowego 
GZOPO Tomasza Możdżenia, Radnej Powia-
towej Joanny Bigos, Firmie P.H.U. „Grześ-
-Trans” reprezentowanej przez Grzegorza 
Łukasika, Radnych Rady Gminy Szastarka,  
zostało  zakupione dodatkowe doposażenie 
do sali zabaw.

Opracował Paweł Kudrel
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z dzIaŁaLNoŚCI radY GmINY

Od stycznia bieżącego roku Rada Gminy obra-
dowała na 8 sesjach. W tym czasie radni podjęli 40 
uchwał, m.in.:
•	 Uchwała Nr XXVIII/150/2017 Rady Gminy Sza-

starka z dnia 17 stycznia 2017 roku w spra-
wie uchwalenia budżetu gminy Szastarka na 
rok 2017.

•	 Uchwała Nr XXVIII/151/2017 Rady Gminy Sza-
starka z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej.

•	 Uchwała Nr XXIX/155/2017 Rady Gminy Szastar-
ka z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie pro-
jektu dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

•	 Uchwała Nr XXIX/156/2017 Rady Gminy Sza-
starka z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie 
określenia wysokości opłat za korzystanie z wy-
chowania przedszkolnego dzieci w wieku do 
lat 5 w punkcie przedszkolnym prowadzonym 
przez Gminę Szastarka.

•	 Uchwała Nr XXIX/157/2017 Rady Gminy Sza-
starka z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie 
przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Gminy Szastarka na lata 2017-
2026.

•	 Uchwała Nr XXIX/158/2017 Rady Gminy Szastarka 
z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie zmiany 
uchwały Nr XXVII/149/2016 Rady Gminy Sza-
starka z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie 
określenia gminnego programu profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkomanii na terenie 
Gminy Szastarka w roku 2017.

•	 Uchwała Nr XXIX/159/2017 Rady Gminy Sza-
starka z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie 

zatwierdzenia Statutu Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej w Szastarce.

•	 Uchwała Nr XXX/161/2017 Rady Gminy Sza-
starka z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na terenie Gminy Szastarka 
w 2017 roku.

•	 Uchwała Nr XXX/162/2017 Rady Gminy Szastar-
ka z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dosto-
sowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego 
ustawą- Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 
września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 
roku, z póź. zmianami

•	 Uchwała Nr XXX/163/2017 Rady Gminy Sza-
starka z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie 
utworzenia oddziału przedszkolnego przy 
Publicznej Szkole Podstawowej w Polichnie.

•	 Uchwała Nr XXX/164/2017 Rady Gminy Sza-
starka z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie 
wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

•	 Uchwała Nr XXX/165/2017 Rady Gminy Szastarka 
z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie rozpatrze-
nia skargi na działalność Przewodniczącego Rady 
Gminy Szastarka.

•	 Uchwała Nr XXX/166/2017 Rady Gminy Sza-
starka z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie 
skargi na działanie Wójta Gminy Szastarka.

•	 Uchwała Nr XXXI/168/2017 Rady Gminy Sza-
starka z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie 
zmiany uchwały Nr XXIX/152/2012 Rady Gminy 
Szastarka z dnia 20 września 2012 roku w spra-
wie określenia przystanków komunikacyjnych 
oraz warunków i zasad korzystania z przystan-

ków komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządcą jest Gmina Szastarka.

•	 Uchwała Nr XXXII/173/2017 Rady Gminy Sza-
starka z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie 
ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę 
Szastarka oddziałów przedszkolnych w szko-
łach podstawowych.

•	 Uchwała Nr XXXIII/176/2017 Rady Gminy Sza-
starka z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wy-
konania budżetu gminy Szastarka za 2016 rok.

•	 Uchwała Nr XXXIII/177/2017 Rady Gminy Sza-
starka z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sza-
starka z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.

•	 Uchwała Nr XXXIII/180/2017 Rady Gminy Sza-
starka z dnia 22 czerwca 2017roku w sprawie 
aktualności studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego gminy Szastarka.

•	 Uchwała Nr XXXIII/181/2017 Rady Gminy Sza-
starka z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej powiatowi kra-
śnickiemu w formie dotacji celowej.

•	 Uchwała Nr XXXIV/184/2017 Rady Gminy Sza-
starka z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie 
zaliczenia dróg Gminy Szastarka do kategorii 
dróg gminnych i ustalania ich przebiegu.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy 
Szastarka podejmowane były w miarę potrzeb.

Sporządziła: M. Giżka

drUżYNa z osP maJdaN-oBLEszCzE NaJLEPsza 
W PoWIaToWYCH zaWodaCH sPorToWo-
PożarNICzYCH

 W niedzielę 24 września 2017 r. na stadio-
nie w Gościeradowie 15 drużyn zmierzyło się 
na Powiatowych Zawodach Sportowo-Po-
żarniczych. Najlepsza spośród nich okazała 
się drużyna Ochotniczej Straży Pożarnej 
z Majdanu-Obleszcze.

Zawody zostały rozegrane w dwóch konku-
rencjach tj. sztafeta pożarnicza 7 x 50 m, w której 
nasza drużyna osiągnęła czas 64,1 s oraz ćwi-
czenia bojowe, gdzie druhowie uzyskali 
czas 45,22 s. 

 O ostatecznej klasyfikacji decydował łącz-
ny czas obu konkurencji z uwzględnieniem 
ewentualnych punktów karnych.

 Drużyna otrzymała puchar, pamiątkowy 
dyplom i nagrodę ufundowaną przez Staro-
stę Kraśnickiego Andrzeja Maja.

 Warto podkreślić, że zwycięstwo to przej-
dzie do historii, ponieważ po raz pierwszy 
drużyna z gminy Szastarka wygrała zawody 
powiatowe i zakwalifikowała się do udziału 
w zawodach wojewódzkich.

Naszym strażakom serdecznie gratu-
lujemy bardzo dobrego występu w zawo-
dach i życzymy powodzenia w kolejnym 
etapie na szczeblu wojewódzkim!
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dożYNKI GmINNE 2017
Dożynki, czyli Święto Plonów, mają swoje korzenie w czasach, 

kiedy rytm życia wyznaczała natura, a człowiek nie tylko korzystał 
z jej darów, ale przede wszystkim szanował ją i czcił za jej potęgę 
i szczodrość.

W niedzielę 27 sierpnia w Szastarce odbyły się Dożynki Gminne. 
Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00 od mszy świętej, którą 
celebrował ksiądz proboszcz Andrzej Arbaczewski. Eucharystia 
miała podniosły charakter. W korowodzie dożynkowym z wieńcami 
zaprezentowały się delegacje z sześciu sołectw: Majdanu-Oblesz-
cze, Polichny, Wojciechowa, Huty Józefów, Brzozówki i Szastarki. 
Nie zabrakło przedstawicieli władz państwowych, powiatowych, 
samorządowych oraz pocztów sztandarowych Urzędu Gminy oraz 
Gminnego Koła Pszczelarzy.  

Po przejściu barwnego korowodu dożynkowego na boisko przy 
Zespole Szkół w Szastarce, zgodnie z tradycją starostowie gminni, pani 
Maria Buczek z Huty Józefów oraz pan Henryk Fuszara z Polichny 
Czwartej, przekazali gospodarzowi gminy – Wójtowi Arturowi Jaskow-
skiemu - bochen chleba wypieczony z tegorocznych zbóż. Starostowie 
parafialni sołectw Gminy Szastarka również przekazali chleb na ręce 
Gospodarza. Grupy dożynkowe z poszczególnych miejscowości naszej 
gminy zaprezentowały bogate i kolorowe wieńce dożynkowe.

Podczas „Dożynek Gminnych” został wręczony Medal Starosty 
dla pani Sylwii Jost. Pani Sylwia Jost pełni funkcję wiceprezesa 
Stowarzyszenia Nadzieja dla Brzozówki i Brzozówki-Kolonia od 
11 maja 2011 roku. Aktywnie włączyła się w powstawanie Punktu 
Przedszkolnego. Czynnie uczestniczy nie tylko w życiu mieszkań-
ców Brzozówki, ale także angażuje się w życie całej społeczności 
Gminy Szastarka.
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Obchody święta plonów uświetniły występy Parafialnej Orkie-
stry Dętej z Szastarki, Orkiestry Dętej Gminnego Centrum Kultury 
w Polichnie, Kapeli „Czerwona Róża” z Szastarki, Męskiego Zespołu 
Śpiewaczego „Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze oraz Kapeli Kalina-
-Folk z Polichny. 

Podczas dożynek, jak co roku odbył się konkurs na najpiękniejszy 
wieniec dożynkowy. Komisja konkursowa w składzie: Monika Łukasik, 
Monika Kaczkowska-Nizińska i Ewa Białoń przyznała I miejsce - dla 
wieńca dożynkowego z Brzozówki.

Rozstrzygnięto również konkurs na 
„Najbardziej zadbane gospodarstwo rolne, 
najpiękniejszy ogród przydomowy i najpięk-
niejszy balkon.” Komisja konkursowa przy-
znała nagrody w następujących kategoriach:
„Najbardziej zadbane gospodarstwo rolne”

I pierwsze miejsce - Józef Wieleba 
z Huty Józefów,
II miejsce - Marzena Dudek z Polich-
ny Trzeciej,

„Ogródki przydomowe”
I pierwsze miejsce – Iwona Kosińska 
z Wojciechowa,
II miejsce – Beata Bigos z Brzozówki,
III miejsce – Paulina Ciupak z Polich-
ny Czwartej,

„Najładniejszy balkon i kompozycja kwia-
towa”

I pierwsze miejsce – Paulina Wuczko 
z Polichny Trzeciej,
II miejsce – Małgorzata Kędziora z Sza-
starki Wsi,
III miejsce – Piotr i Henryka Machulak 
z Szastarki Wsi.
Pogoda nas nie rozpieszczała - w połowie 

części artystycznej organizatorzy zostali 
zmuszeni do przerwania występów z po-

wodu zbliżającej się burzy, która zaskoczyła 
uczestników swoją intensywnością. Nagle 
deszcz przestał padać i pokazało się słońce. 
Po krótkiej przerwie technicznej program 
został wznowiony. 

Wielkim zainteresowaniem cieszył się wy-
stęp Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej 
im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego z Majda-
nu-Obleszcze, znakomicie przygotowanej 

i wyposażonej w zabytkowe motocykle oraz 
samochody. Grupa zaprezentowała też po-
kazy konne oraz musztrę.  

Wieczorem rozbrzmiewająca muzyka 
przyciągała coraz większe rzesze gości .Na 
scenie gościliśmy: Zespół „Echo”, Grupę „Tex”, 
Grupę „Extra Mocni” oraz Zespół Muzyczny 
„Roxait”.

Opracowała Ewa Białoń
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XV mIĘdzYPoWIaToWY FEsTIWaL 
orKIEsTr dĘTYCH

  Festiwal Orkiestr Dętych jest jedną z największych 
imprez plenerowych w regionie. Od 2003 roku nieprzerwanie 
organizowany jest w trzecią niedzielę lipca. Głównym inicjatorem 
i pierwszym organizatorem był ówczesny wójt Ryszard Dudek. 
Wraz z Komitetem Organizacyjnym postanowili stworzyć wyda-
rzenie poświęcone pięknej muzycznej tradycji orkiestr dętych. 
Mieli nadzieję, że festiwal będzie okazją do przeżycia niesamo-
witych wrażeń artystycznych. Tradycję tę podtrzymujemy do 
dnia dzisiejszego.

 W ciągu 15 lat istnienia Festiwalu w wydarzeniu wzięło 
udział kilkadziesiąt orkiestr. Zmieniał się 
repertuar, dyrygenci ale jedno pozostało 
niezmienne - umiłowanie muzyki i radość 
wspólnego muzykowania.

16 lipca 2017 r. w Polichnie odbył się XV 
Jubileuszowy Międzypowiatowy Festiwal 
Orkiestr Dętych. Uroczystość rozpoczęła się 
Mszą Św. celebrowaną przez ks. proboszcza 
Krzysztofa Piskorskiego. Oprawę muzyczna Mszy 
Św. uświetnił występ Orkiestry Dętej Gminnego 
Centrum Kultury w Polichnie. Tuż po mszy or-
kiestry wzięły udział w uroczystym przemarszu 
kierując się na stadion sportowy. Na scenie go-
spodarz, Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski, 
dokonał oficjalnego otwarcia imprezy. 

Po uroczystych przemówieniach zaproszo-
nych gości, na scenie orkiestry prezentowały re-
pertuar konkursowy w następującej kolejności:

1. Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z Józefowa nad Wisłą

2. Orkiestra Dęta Gminnego Centrum 
Kultury w Polichnie

3. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Rejowcu

4. Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kraśniku

5. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Maj-
dan-Grabina.
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Koncert galowy zagrali laureaci z ubiegłego roku Parafialna 
Orkiestra Dęta z Szastarki.

 
Grand Prix XV Międzypowiatowego Festiwalu Orkiestr Dętych 

16.07.2017 r. zdobyła Orkiestra Dęta Gminnego Centrum 
Kultury w Polichnie.

Jubileuszowa uroczystość była wielkim wydarzeniem nie 
tylko dla członków Orkiestr ale dla całej społeczności zgroma-
dzonej bardzo licznie na płycie stadionu sportowego w Polich-
nie Czwartej.

Po części konkursowej na scenie wystąpiły:
•	 Kapela Kalina-Folk z Polichny
•	 Zespół Piękni i Młodzi
•	 Zumba Fitness
•	 Zespół Tex
•	 Red Lips

Uwieńczeniem jubileuszowego XV Międzypowiatowego 
Festiwalu Orkiestr Dętych w Polichnie był pokaz fajerwerków.

Na zakończenie tradycyjnie odbyła się dyskoteka pod gwiaz-
dami.

Patronat honorowy nad imprezą objął Wojewoda Lubelski 
Przemysław Czarnek oraz Marszałek Województwa Lubelskiego 
Sławomir Sosnowski. 

Patronat medialny: Naszemiasto.pl, Polskie Radio Lublin, 
Lubelska.tv oraz TVP3 Lublin.

Nad sprawami porządkowymi i bezpieczeństwem festiwalu 
czuwali druhowie strażacy z jednostek OSP z Majdanu-Obleszcze, 
Blinowa , Huty Józefów i Szastarki Stacji.

Nasz Festiwal odbył się dzięki wsparciu Starostwa Powiato-
wego w Kraśniku.

 Opracowała Ewa Białoń
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dożYNKI PoWIaToWE
W dniu 3 września 2017 r. odbyły się „Dożynki Powiatowe” w Kra-

śniku. Powiatowe Święto plonów rolnych było okazją do wręczenia 
odznak honorowych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony 
dla rolnictwa”, przyznanych na wniosek Starosty Kraśnickiego 
Andrzeja Maja i samorządów gminnych, a także wielu wyróżnień 
i dyplomów w organizowanych konkursach.

Z Gminy Szastarka odznakę honorową „Zasłużony dla rolnictwa” 
otrzymał Krzysztof Lewandowski z Szastarki Stacji. Pan Krzysztof Le-
wandowski prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 6,89 ha, od 
2001 roku prowadzi dział specjalny produkcji rolnej -chów i hodowla 
brojlera. Uznany społecznik nie tylko w swojej miejscowości, ale 
i na terenie całej gminy, współzałożyciel stowarzyszenia wędkar-
skiego „LIN”. Od 2014 roku radny Gminy Szastarka pełni funkcję 
wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Dyplomy i wyróżnienia Starosty Kraśnickiego za szczególne 
osiągnięcia w produkcji rolnej z naszej gminy otrzymali: Damian 
Stępień z Szastarki Wsi i Karol Biały z Majdanu-Obleszcze.

Pan Damian Stępień posiada gospodarstwo rolne wraz z dzierżawa-
mi o powierzchni 33,99 ha. Zajmuje się również hodowlą tuczników 
tzw. tucz otwarty. Produkcja tuczników wynosi do 140 szt. rocznie. 
Od 2015 roku Członek Izby Rolniczej.

Pan Karol Biały posiada gospodarstwo rolne o powierzchni 27 ha. 
Uprawia pszenicę, rzepak, grykę oraz maliny.

W części muzycznej na scenie kraśnic-
kiego amfiteatru wystąpiły zespoły z całe-
go powiatu. Naszą gminę reprezentowała 
Kapela Kalina-Folk z Gminnego Centrum 
Kultury w Polichnie. Imprezie towarzyszyła 
także prezentacja stanowisk promocyjnych 
gmin z powiatu kraśnickiego. Nasze stoisko 
Gminy Szastarki promowała swoim śpie-
wem kapela Czerwona Róża z Szastarki. Na 
stoisku można było degustować nalewki, 
ciasta, miód, chleb ze smalcem o ogórkiem. 
Wszystkie te produkty były wykonane przez 
gospodynie domowe z terenu Gminy Sza-
starka. Stoisko nasze otrzymało wyróżnienie 
w konkursie „Najładniejsze stoisko Dożynek 
Powiatowych 2017”.

Opracowała Agnieszka Kowalik
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dELaGaCJa z UKraINY
W dniu 1 września 2017 r. mieliśmy możliwość zaprezentowania, przed delegacją z Ukrainy, walorów naszej gminy. Goście podczas 

wizyty zwiedzili Urząd Gminy, Kościół Parafialny pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Szastarce, gdzie wysłuchali koncertu organowego 
i Orkiestry Dętej z Szastarki. Zakończeniem programu była wizyta w Gminnym Centrum Kultury w Polichnie, gdzie zespoły ludowe 
z terenu Gminy Szastarka przywitały śpiewem naszych gości z zagranicy.
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GmINNE CENTrUm KULTUrY W PoLICHNIE

„U zBIEGU rzEK”
W niedzielę 9 lipca 2017 r. Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Blinowian-

ki” z Blinowa brał udział w II Festiwalu Tradycji Ludowych Mazowsza, 
Lubelszczyzny i Podlasia „U Zbiegu Rzek”, który odbył się w kompleksie 
wypoczynkowo-rekreacyjnym „Wyspa Wisła” w  Stężycy. 

Podczas Festiwalu kapele oraz zespoły śpiewacze reprezentowały 
utwory wokalne lub muzyczne stanowiące część obrzędu tradycyj-
nego wesela charakterystycznego dla danego regionu. Niezależna 
komisja powołana przez organizatora, po szczegółowej ocenie 
występów zespołów oraz kapel, przyznała III miejsce Zespołowi 
Śpiewaczo-Obrzędowemu „Blinowianki” z Blinowa. 

Dodatkowo dla osób chętnych odbył się konkurs pt. „Wisło moja, 
Wisło stara”, w którym to Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Blinowianki” 
również wziął udział. Nasze Panie zaprezentowały pieśń pt. „Wisło, 
ty rzeko błękitna”, która została przez komisję oceniona najlepiej ze 
wszystkich występów. W związku z tym „Blinowianki” zajęły I miejsce.

orKIEsTra dĘTa 
W KrasNoBrodzIE

Dnia 23 lipca 2017 r. Orkiestra Dęta Gmin-
nego Centrum Kultury w Polichnie brała 
udział w XXVII Przeglądzie Orkiestr Dętych 
w Krasnobrodzie. Koncerty orkiestr na scenie 
plenerowej poprzedził przemarsz orkiestr 
ulicami Krasnobrodu (z Placu Siekluckiego na 
miejsce przeglądu) oraz wspólne odegranie 
przez wszystkie orkiestry dwóch utworów. 
W przeglądzie uczestniczyły orkiestry: Kra-
snobrodzka Orkiestra Dęta, Orkiestra Dęta 
OSP z Tomaszowa Lubelskiego, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Sitna, Orkiestra OSP z Polich-
ny, Orkiestra Dęta z Zaburza, Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta z Ulan Majoratu, Gminna 
Orkiestra Dęta z Rejowca, Orkiestra Dęta 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach. 

WYJazd KaPELI KaLINY-FoLK   
do ŁUCKa

Na zaproszenie Pani Niny Poremskiej, Prezesa Towarzystwa Kultury 
Polskiej na Wołyniu im. Tadeusza Kościuszki, Kapela Kalina-Folk - na 
czele z Panem Wójtem Gminy Szastarka Arturem Jaskowskim oraz Panią 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polichnie Ewą Białoń - miała 
zaszczyt wziąć udział w dniach 23-25 sierpnia 2017 r. w Interkulturowym 
Festiwalu „Paleta kultur”, zorganizowanym przez Łucką Radę Miasta 
w ramach obchodu Dnia Niepodległości Ukrainy i Święta Miasta Łuck.

Tak ważny wyjazd, podczas którego kapela mogła promować 
walory nie tylko naszej gminy oraz powiatu, ale nawet całego 
województwa, nie udałby się również dzięki wielkiemu zaangażo-
waniu ze strony Pana Andrzeja Strawy, Prezesa Zarządu Fundacji 
Europejskiej Akademii Samorządowej z Lublina.

W imieniu własnym oraz całej Kapeli Kalina-Folk składamy ser-
deczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do tego wydarzenia. Jesteśmy wdzięczni za docenienie potencjału 
naszej kapeli oraz okazaną życzliwość.
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„saBaŁoWE BaJaNIa”
W dniach 10-12 sierpnia 2017 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbył 

się 51. Ogólnopolski Festiwal Folkloru Polskiego „Sabałowe Baja-
nia”. Jest to miejsce gdzie spotykają się gawędziarze, muzykanci 
i śpiewacy nie tylko z Podhala, ale z całej Polski. 

aPEL PoLEGŁYCH
Uroczystym Apelem Poległych i złożeniem kwiatów przy Grobie 

Nieznanego Żołnierza w niedzielę 17 września w Polichnie miesz-
kańcy Gminy Szastarka uczcili pamięć żołnierzy września 1939 roku.

W kościele parafialnym w Polichnie odprawiona została uroczy-
sta msza św. w intencji poległych. W apelu udział wzięli – Prezes 
Gminnego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej 
i Byłych Więźniów Politycznych pani Janina Kolasa, Wójt Gminy 
Szastarka pan Artur Jaskowski, Radni Rady Gminy Szastarka na czele 
z Przewodniczącym panem Mariuszem Jakubaszkiem, dyrekcja, na-
uczyciele oraz uczniowie szkół z terenu Gminy Szastarka, druhowie 
strażacy z OSP w Polichnie i Blinowie oraz Grupa Rekonstrukcyjno-
-Historyczna im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego. Działająca przy 
GCK w Polichnie orkiestra dęta uświetniła obchody rocznicowe 
przepiękną wiązanką pieśni legionowych. Po uroczystości obecni 
na cmentarzu zostali zaproszeni do Gminnego Centrum Kultury 
w Polichnie na część artystyczną przygotowaną przez Grupę Literacką 
„Preludium” z Urzędowa oraz Grupę Rekonstrukcyjno-Historyczną 
im. płk. Tadeusza Zieleniewskiego . Po części artystycznej wszyscy 
uczestnicy Apelu udali się na poczęstunek przygotowany przez 
Szkołę Podstawową w Polichnie.

Opracowała Weronika Stryjecka

 Po raz pierwszy reprezentantem województwa lubelskiego w tym 
wydarzeniu był Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu-
-Obleszcze działający przy Gminnym Centrum Kultury w Polichnie. 
Po przesłuchaniu i gruntownej ocenie 40 grup w konkursie śpiewu 
grupowego, w kategorii dorośli, nasz zespół zdobył I miejsce. Biorąc 
pod uwagę fakt, że kultura ludowa stanowi nieodzowny element 
życia społecznego, działalność Męskiego Zespołu Śpiewaczego 
„Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze upowszechnia i zachęca spo-
łeczeństwo do coraz większego angażowania się w jej tworzenie 
i rozwój. 

 Składamy serdeczne gratulacje całemu zespołowi!!!
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Święto Rodziny

oŚrodEK PomoCY sPoŁECzNEJ W szasTarCE

Opracowanie - pracownicy OPS

„ENErGETYCzNY TorNIsTEr”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce wziął udział w akcji 

„Energetyczny tornister.” Organizatorem ww. akcji był PGE Dystry-
bucja S.A. Rejon Energetyczny Oddział w Stalowej Woli.

W poniedziałek 28 sierpnia 2017 roku, tuż przed rozpoczęciem 
roku szkolnego, dziewiętnaścioro tegorocznych pierwszoklasistów 
z Gminy Szastarka otrzymało tornistry wraz z wyprawką szkolną. 
W plecakach znalazły się: zeszyty, piórniki z wyposażeniem, farby, 
kredki, mazaki, plastelina, bibuła i inne przybory pomocne w nauce. 
Przekazanie „Energetycznego tornistra” odbyło się w obecności 
przedstawicieli PGE, Rejon Energetyczny Oddział w Stalowej Woli, 
Dyrektora Czesława Frączka i Zastępcy Dyrektora Janusza Małka, 
Wójta Gminy Szastarka Artura Jaskowskiego oraz pracowników 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Szastarce wraz z Kierownikiem Ireną 
Szpyrą. Przekazane plecaki z wyposażeniem wywołały bardzo dużo 
radości na buziach dzieci. Podczas uroczystości przedstawiono krótki 
filmik edukacyjny pt. „Pan Piorunek”, który propagował bezpieczne 
zasady użytkowania energii elektrycznej. Następnie wykonano kilka 
wspólnych zdjęć pamiątkowych. Pod koniec spotkania wszyscy 
poczęstowali się słodyczami, napojami i w gronie organizatorów 
wymienili się wrażeniami, spostrzeżeniami związanymi z wakacjami 
oraz rozpoczęciem nauki przez pierwszoklasistów. 

W imieniu rodzin, które otrzymały wsparcie w formie plecaków 
wraz z wyposażeniem, Pan Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski 
i Pani Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Szastarce Irena 
Szpyra składają serdeczne podziękowanie Panu Dyrektorowi Cze-
sławowi Frączkowi za bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność 
okazaną mieszkańcom Gminy Szastarka.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce 
informuje, że przyjmowane są wnioski na 

dożywianie dla dzieci w szkole 
– pokój nr 9 i 15, 

świadczenie wychowawcze 500+, 
świadczenia rodzinne, 

fundusz alimentacyjny, 
specjalny zasiłek dla opiekuna 

– pokój nr 7

Nr telefonów do Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Szastarce

15 873 40 12

oraz 15 871 41 45 wew. 226 
Pani Irena Szpyra Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

15 8714145 wew. 217 
Referat Świadczeń Rodzinnych, 

Funduszu Alimentacyjnego 
i Świadczenia Wychowawczego
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Opracowanie - Monika Nizińska

GmINNa BIBLIoTEKa PUBLICzNa W szasTarCE

zaKUP NoWEGo sPrzĘTU 
PraCoWNICzEGo do BIBLIoTEK  
– ProGram INsTYTUTU KsIążKI

Gminnej Bibliotece Publicznej w Szastarce przyznano środki, 
ze złożonego w kwietniu b.r., wniosku o dofinansowanie zadania 
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”  realizowanego przez 
Instytut Książki. Przyznana kwota to 21 394,50zł. Za pozyskane środki 
biblioteka kupiła nowe komputery oraz urządzenia wielofunkcyjne 
do bibliotek w Szastarce, Filii Blinów i Filii Polichna.

zEsTaWIENIE CzYTELNIKÓW KsIążEK
Najczęściej wypożyczane pozycje:
1. Cathy LaGrow – Czekałam na ciebie:prawdziwa historia matki 

i córki, które odnalazły się po 77 latach
2. Joanna Jax – Długa droga do domu
3. Joanna Szarańska – Kocha, lubi, szpieguje
4. Katarzyna Michalak  – Bezdomna
5. Joanna Szarańska – I że ci nie odpuszczę
6. Joanna Jax – Narodziny gniewu
7. Nathalie Belineau – Poznaj maszyny budowlane z Borysem
8. Katarzyna Michalak – Spełnienia marzeń

Najaktywniejsi czytelnicy:
w kategorii – dorośli:
•	 Serwatka Anna (Polichna) – 92
•	 Ziętek Monika (Szastarka) – 88
•	 Hawryluk Wiesława (Szastarka) – 82
•	 Rębacz Ewa (Szastarka) – 77
•	 Rębecki Tadeusz (Blinów) – 75
•	 Miś Beata (Polichna) - 63

BIBLIoTEKa PoLECa
Marek Zając 
„Pędzę jak dziki tapir. 
Bartoszewski 
w 93 odsłonach”

Zaskakujący portret Władysława 
Bartoszewskiego

Żył 93 lata (1922-2015). Nie spo-
sób tu wymienić wszystkich jego 
honorowych tytułów, odznaczeń, 
książek i stanowisk politycznych. 
Był więziony w Auschwitz, w cza-
sie wojny walczył w AK i pomagał 
Żydom, następnie stał się architek-
tem dialogu polsko-niemieckiego. 
I nieustannie trzymały się go żarty.

Marek Zając, znany dziennikarz i współpracownik Władysława 
Bartoszewskiego, w 93 anegdotach odsłania jego intrygujące 
oblicze i inspirującą osobowość. Angela Merkel, Colin Powell, Jan 
Paweł II… - wielu bohaterów tej książki dobrze znamy, jednak jeszcze 
nigdy ich spotkania z Profesorem nie zostały przedstawione w tak 
barwny sposób. Każdy z obrazków to kolorowy kamyczek mozaiki 
składającej się na portret człowieka, który zmienił postrzeganie 
Polski w świecie.

Magdalena Niedźwiedzka
„Opowieści z angielskiego 
dworu. Karol”

Pierwsza część trylogii przed-
stawia początki skomplikowanego 
związku księcia Walii z dwiema naj-
ważniejszymi kobietami jego życia, 
Dianą Spencer i Camillą Shand.

Akcja powieści osadzonej w sy-
tuacji społeczno-politycznej Wielkiej 
Brytanii i Europy zaczyna się w la-
tach siedemdziesiątych XX wieku, 
a kończy w roku 2005. Skupia się na 
życiu dwóch sławnych małżeństw, 
ale prezentuje też galerię nieprze-
ciętnych i wpływowych postaci z ich 
otoczenia. Ukazuje historię wielkich namiętności, rodzenie się 
i umieranie miłości, walkę o prawo do samostanowienia, a także 
starania o określenie swojej roli w świecie. Jest to pierwsza próba 
powieściowej fabularyzacji życia Diany, księżnej Walii, Camilli, obec-
nej księżnej Kornwalii, i księcia Karola. Swego rodzaju subiektywne 
studium ich życia.

Khaled Hosseini 
„Tysiąc wspaniałych słońc”

Kronika trzydziestu lat historii 
Afganistanu i głęboko poruszają-
ca opowieść o rodzinie, przyjaźni, 
nadziei i ocaleniu dzięki miłości. 
Osią fabuły rozgrywającej się 
w Afganistanie w ciągu ćwierć 
wieku, są dzieje dwóch kobiet, 
które zrządzeniem losu poślubią 
tego samego mężczyznę, de-
spotycznego Rasheeda. Mariam 
ma zaledwie 15 lat, kiedy zosta-
je wysłana do Kabulu, by zostać 
żoną szewca. Druga bohaterka, 
ambitna i wykształcona Laila, w wyniku wybuchu bomby traci 
całą rodzinę. Po traumatycznych przejściach dochodzi do siebie 
w domu Rasheeda i Mariam. Stopniowo między kobietami rodzi 
się trudna przyjaźń.

 
Dinah Jefferies

„Rozłąka”
Malaje Brytyjskie, 1955 rok.
W kraju trwa stan wyjątkowy 

z powodu powstania malajskiego. 
Lydia, żona brytyjskiego urzędni-
ka, po powrocie z podróży dowia-
duje się, że jej rodzina wyjechała 
na północ, więc wyrusza tam, by 
ich znaleźć. Ta informacja jest jed-
nak fałszywa. W rzeczywistości 
mąż w tajemnicy wrócił z córkami 
do Anglii. Wkrótce Lydia odkrywa 
jego kolejne kłamstwa, zdrady 
i sekrety. Nie może ufać nikomu, 
nawet najlepszej przyjaciółce, ale nie chce zrezygnować z walki 
o dzieci. Odizolowana w egzotycznym, ogarniętym wojną kraju, 
nie daje za wygraną. Zrobi wszystko, by odzyskać córki. 

Piękna powieść pełna tajemnic, intryg, romansów i dramatycz-
nych wydarzeń. O matce, która szuka dzieci, i dzieciach, które nie 
wierzą, że zostały porzucone.
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Z dziejów Huty Józefów cz. 2.
Leopold Łącz

Właściciel dóbr w Hucie, przyjmując chętnych do osiedlenia, nie 
pytał o działalność konspiracyjną, tylko o znajomość zawodu lub 
posiadane pieniądze. Fachowcom dawał pracę i zarobek, posiada-
czom pieniądze za sprzedawaną ziemie. Większość przybyłych była 
związana z konspiracją, podawała zmyślone nazwiska, wynikające 
z wykonywanego zawodu, np. Sadowski, Stolarz, Siebielec, Wasąg, 
Fuszara, Owczarz, Kamieniak, Strzębała, i wiele innych, których po-
chodzenia ze względu na upływ czasu nie można ustalić.

Wg relacji Czesława Maciejewskiego (zmarł w wieku 87 lat, wiosną 
1987 roku) jego pradziadek Mikołaj Maciejewski z dwoma dorosłymi 
już synami przybyli do Huty z Warszawy, gdzie on był dorożkarzem, 
a jego synowie pracowali jako cieśle, stolarze, a nawet wyrabiali wozy. 
Wszyscy trzej byli związani z antycarską konspiracją i przeznaczeni 
do wywózki na Sybir. Przed aresztowaniem ostrzegł ich znajomy 
żandarm, co umożliwiło im natychmiastową ucieczkę z Warszawy, 
z zamiarem przejścia do zaboru austriackiego. Organizacja konspi-
racyjna skierowała ich na punkt przerzutowy w Hucie Józefów. Tu, 
w karczmie, przebywali kilka dni, co wystarczyło jednemu z nich 
do nawiązania bliskich kontaktów z właścicielem karczmy, siostrą 
Pruszyńskiego. Pruszyńska zajęła się całą trójką, wszystkim dała 
pracę. Jeden został jej mężem i nadzorcą dwóch młynów w Potoku 
Stanach, drugi pracował jako cieśla przy budowie koszar w Kraśniku, 
dobrze zarabiając. Stary Mikołaj miał wydzierżawiony kawałek ziemi, 
a ponadto wykonywał prace ciesielsko-stolarskie dla potrzeb dworu 
(dokładny opis i dokumentacja w tej sprawie jest prawdopodobnie 
u Marii Lewandowskiej, córki Czesława).

Osadnicy, którzy zasiedlili Hutę, byli ludźmi przedsiębiorczymi, 
z których wielu umiało czytać i pisać, oprócz języka ojczystego znali 
języki zaborców. Wielu z nich było związanych z działalnością kon-
spiracyjną. Prowadzący przez Hutę szlak przerzutów przemytniczych 
ożywiał się przy każdym zawirowaniu na arenie międzynarodowej, 
które osłabiało siłę caratu.

Przygotowania do powstania styczniowego w 1863 roku były in-
spiracją do tworzenia baz zaopatrzeniowych, lokali konspiracyjnych, 
miejsc werbunkowych ochotników, punktów opatrunkowych dla 
rannych, miejsc przechowywania prochu i kul oraz ołowiu do ich 
wyrobu. Czarny proch był przemycany z zaboru austriackiego, ale 
także wyrabiany przy miejscowej smolarni. Był to proch tzw. czarny, 
którego składnikami były saletra amonowa, siarka i węgiel drzewny 
otrzymywany z drewna leszczynowego. Siarkę i saletrę dowożono 
z Radomia do huty szkła jako dodatki do produkcji niektórych wyro-
bów. Taki proch stosowano do broni strzeleckiej oraz do rozsadzania 
dużych brył wapienia. Wyprodukowane własne zapasy prochu, jak też 
przemycany proch, umieszczano u zaufanych kamieniarzy i myśliwych, 
tj. ludzi, którzy mieli alibi na wypadek odkrycia przez carską ochronę. 

Powstańcze echa
Powstanie styczniowe nie wpłynęło na losy Huty. Doszło jedynie 

do potyczki wojsk carskich z oddziałem powstańczym dowodzonym 
przez płk. Tomasza Wierzbickiego. Czasopismo „Regionalista” nr 14 
z 2000 roku tak opisuje to starcie: „18 lipca 1863 roku partia powstań-
cza pod dowództwem płk. T. Wierzbickiego zasadziła się na cztery 
roty piechoty i sotnię kozacką. Na skutek zbyt wczesnego otwarcia 
ognia oddział powstańczy liczący ok. 350 ludzi poniósł duże straty 
(14 zabitych i 29 rannych), jednak przy zbliżonych stratach Rosjan”. 
Z przekazów naocznych świadków tych zdarzeń, m.in. W. Zielińskiego, 
wynikało, że Moskale mieli dużą przewagę liczebną, około 150 ludzi. 
Powstańcy pospieszyli się z atakiem, gdyż jednemu z powstańców 
przedwcześnie wypalił karabin, czym zaalarmował Moskali, którzy 
zdążyli przyjąć szyk bojowy. Walka była zacięta, w której obie strony 

poniosły straty. Miejscem starcia była porośnięta krzakami przestrzeń 
między dwoma płytkimi obniżeniami terenu przechodzącymi następ-
nie w wąwozy między Stokami a tzw. Krakowem, na styku granic Huty 
i Polichny. Wojsko carskie maszerowało gościńcem w kierunku Potoka. 

Po starciu powstańcy zabrali rannych i tymi wąwozami wycofali 
się na południowy wschód w kierunku obecnego Zarajca, na teren 
poprzecinany zalesionymi wąwozami, które w tamtych czasach 
doskonale nadawały się jako miejsce do obrony. Rosjanie nie pod-
jęli pościgu. Zabitych powstańców pochowano przy skrzyżowaniu 
gościńca z drogą prowadzącą przez Hutę do Kol. Potok Stany (dzisiaj 
przebiega tu szosa). Rosjanie swych zabitych zabrali. Krzyż przetrwał 
do 1942 roku, prochy powstańców przeniesiono na cmentarz para-
fialny w Potoku w 1936 roku (M. Machulak: Stąd nasz ród).

Legenda o skarbie powstańczym, który po bitwie mieli ukryć pod 
dębami, dotyczyła czterech dębów rosnących przy gościńcu oddalo-
nych około 200 m od miejsca potyczki. Dęby te przetrwały do czasu 
II wojny światowej, tj. do lat 40-tych, a następnie zostały wykopane 
pojedynczo przez właścicieli, tj. Dziurdów, i przeznaczone na opał. 
W środku były spróchniałe, co świadczyło o ich zaawansowanym 
wieku, a ich średnica wynosiła ponad 1,50 m. Przy wykopywaniu nie 
natrafiono na żaden skarb, nie było go też w środku pni. 

Po bitwie wojsko carskie nie podjęło żadnych represji w stosunku 
do mieszkańców wsi Huta. Nasyłani szpicle nie potrafili ustalić współ-
pracy mieszkańców z powstańcami. Wśród ludności obowiązywała 
zasada, że „nikt nic nie wie i nic nie widział”. Zasada ta okazała się 
bardzo skuteczna w późniejszych dziejach wsi.

Na przełomie wieków
Po upadku powstania styczniowego i ogłoszeniu przez rząd carski 

ukazu, czyli dekretu o uwłaszczeniu chłopów (który w istocie był 
skróconą deklaracją rządu powstańczego), przybywa do Huty wiele 
osób chroniących się przed represjami policji carskiej. Większość zo-
staje przerzucona istniejącymi ścieżkami przerzutowymi do zaboru 
austriackiego, część, często pod zmienionymi nazwiskami, pozostaje. 
Ci, co pozostali, to przeważnie rzemieślnicy, którzy oprócz znajomości 
określonego fachu umieją czytać i pisać, co w tym czasie było czymś 
niezmiernie ważnym (czytanie carskich rozporządzeń itp.) Poza tym 
właściciele obszarów tzw. karczowisk sprzedawali je chętnym, którzy 
mieli pieniądze, gdyż uprawa roli nie zapewniała opłacalności. 

W nurcie popowstaniowym na teren Huty przybywa rodzina Łą-
czów z gminy Osiek (woj. sandomierskie). Byli to kowale zajmujący 
się wyrobem narzędzi rolniczych i sprzętu gospodarstwa rolnego, 
sadownictwem, hodowlą zwierząt domowych. Z Galicji przywędrowali 
tkacze, szewcy, krawcy, studniarze, garbarze, rymarze, a nawet po-
wroźnicy, nie mówiąc już o wcześniejszych hutnikach, kamieniarzach 
i smolarzach. Miał też stałe zajęcie właściciel wiatraka1 Maciejewski, 
który często narzekał tylko na brak wiatru. 

Mieszkańcom Huty w tym czasie i w tych warunkach żyło się 
bardzo dobrze, o czym świadczy przyrost demograficzny. W ciągu 
18. lat (1877 - 1908) liczba ludności się prawie potroiła: 1877 r. – 165 
mieszkańców, 1905 r. - 443. W miarę przybliżania się końca XIX wieku 
zmienia się struktura gospodarcza wsi. Dęby, stanowiące niegdyś 
przedmiot eksportu, zostały wycięte. Na tzw. karczowiskach pozostało 
kilkadziesiąt okazów drzew, które oparły się ówczesnej technice. 
Przetrwały one do połowy XX wieku, tj. do pojawiania się nowych 
pił i materiałów wybuchowych (pozostałości po II wojnie światowej). 
Przestała pracować huta szkła i smolarnia z braku węgla drzewnego. 

1 Wiatrak był usytuowany w bliskości domostwa Maciejewskich, przy drodze do Polichny, tam, gdzie dziś 
mieszka rodzina Sobieszczańskich.
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Natomiast dalej pracowały kamieniołomy i wapienniki, a odbiorcami 
tych materiałów były Kraśnik i Janów aż do lat 60 XX wieku. Z terenów 
o płaskiej powierzchni las został wycięty. Jego resztki utrzymywały 
się jeszcze na zboczach wąwozów, zapadlisk, urwisk, tj. w miejscach 
nienadających się do uprawy ziemi.

Początek XX wieku jest okresem rozdrabniania się gospodarstw 
rolnych, spowodowanym naturalnym przyrostem ludności. Rolnictwo 
staje się głównym źródłem dochodu i utrzymania. Istniejące dobrze 
rozwinięte rzemiosło jest uzupełnieniem dochodów z rolnictwa. 
Huta Józefów, odległa o 18-20 km od miast Janowa, Kraśnika czy 
Zaklikowa, pozbawiona dróg dojazdowych, staje się miejscowością 
zamkniętą i samowystarczalną. Tu, oprócz produkcji żywności, wyra-
biano narzędzia, tkano płótno, garbowano skóry, robiono buty, szyto 
kożuchy i ubrania, wyrabiano alkohol. Alkohol miał różne nazwy 
i spełniał wielokrotnie pożyteczną rolę dla wsi.

Wojna rosyjsko- japońska i emigracja
Rok 1905 – kilkunastu mieszkańców Huty zostaje powołanych 

do carskiej armii i wysłanych na wojnę z Japonią, na Daleki Wschód 
w okolice Mukdenu. Byli to: Walenty Maciejewski - cieśla, stolarz, 
Wincenty Maciejewski - stelmach, kołodziej, Szpyra (imienia nie pa-
miętam) - cieśla, stolarz. Wszyscy trzej jako specjaliści trafili do wojsk 
inżynieryjnych, dysponujących specjalnymi pociągami technicznymi, 
w których naprawiano koła do armat i wozów oraz wyrabiano nowe 
i koła, i wozy, budowano przeprawy mostowe, naprawiano stare, 
remontowano tory, stawiano baraki, szopy i inne pomieszczenia 
dla wojska. Wawrzyniec Mroczek, powołany do armii, do Tatarów, 
powoził końmi, dostarczając na linię frontu zaopatrzenie. 

Rok 1905 – rewolucja, która wybuchła w Rosji, przenosi się na 
ziemie polskie i obejmuje tereny całego zaboru. W sąsiednich wsiach 
- Polichnie, Brzozówce, Blinowie - mają miejsce (o różnym natężeniu) 
wystąpienia mieszkańców i bunty służby dworskiej. W Hucie panuje 
spokój, ale funkcjonuje bez przerwy punkt przerzutowy w karczmie. 
Ilość przemytników wzrasta. Przybywają nowi z zaboru austriackiego, 
znający doskonale teren po obu stronach granicy. Wiedzą oni jak 
bezpiecznie przeprowadzić uciekinierów, jak załatwić formalności, by 
móc wyjechać za granicę. Jednym z takich przemytników był Andrzej 
Żurawski (osobiście go pamiętam oraz jego relacje o przemycie). 
Państwami, które w owym czasie przyjmowały imigrantów, były 
Stany Zjednoczone, Kanada oraz kraje Ameryki Południowej. Represje 
carskiej Rosji za udział w wystąpieniach rewolucyjnych uruchomiły 
falę uchodźców, których duża liczba była przemycana przez punkt 
przerzutowy w Hucie. Punkt funkcjonował do wybuchu I wojny.

Tą drogą odbywa się także zwykła emigracja za chlebem, ponie-
waż władze carskie nie pozwalają swoim poddanym na opuszczenie 
kraju. Emigrację z Huty w poszukiwaniu lepszych warunków życia 
stanowią: Fuszara (imienia nie pamiętam), rodzeństwo Łączów, tj. 
Walenty i Julia, Wasąg (imienia nie pamiętam), Owczarz (imienia nie 
pamiętam), Lewandowski (imienia nie pamiętam). Nie są to wszyscy, 
którzy wyemigrowali między 1905 a 1914 rokiem. 

W Hucie Józefów dalej działał punkt przemytniczy, a w 1905 roku 
(po rewolucji w Rosji) – do wybuchu I wojny światowej nastąpił 
wzrost jego aktywności. Przeprowadzano rewolucjonistów, tzw. 
agitatorów - przeciwników caratu udających się na teren Rosji przez 
Austrię. Na teren zaboru austriackiego przeprowadzano osoby ści-
gane przez ochranę. Czytanie prasy dawało mieszkańcom orientację 
o wydarzeniach na świecie, szczególnie kandydatom do emigracji 
i przemytnikom, którzy informowali przeprowadzane osoby, w jaki 
sposób i do jakiego kraju najkorzystniej wyjechać. 

Wojna
Rok 1914 – wojna światowa wchodzi do Huty 22 sierpnia i roz-

poczyna się bojem na linii przewidywanego frontu. Wojska rosyjskie 
wybudowały w tym rejonie trzy linie okopów, dwie między Hutą, 
Stokami i Józefowem, na wzniesieniach oddalonych około 300 m 
od zabudowań. Teren był obsiewany zbożami, które mieszkańcy 
(widząc, co się dzieje) zdążyli nie tylko zebrać, ale i wymłócić. Ziarno 
przechowywano w uprzednio przygotowanych kryjówkach. 

Teren do przewidywanego boju był dobrze przygotowany. Powstały 
rowy strzeleckie o pełnym profilu, głębokie rowy łącznikowe łączące 
I i II linie, tzw. nisze na amunicję, stanowiska dla ckm-ów, punkty 
amunicyjne. Widoczność na przedpolu wynosiła od 300 do 500 m, 
była skryta możliwość wycofania się w przypadku przewagi liczebnej 
i ogniowej przeciwnika. Linia obrony od granicy austriackiej znajdo-
wała się w odległości około 20 km. Przestrzeń tę wojska austriackie 
pokonały w ciągu dnia 22 sierpnia, nie napotykając oporu. W nocy 
z 22 na 23 sierpnia zajęły pod osłoną ciemności pozycje do ataku, 
kryjąc się w naprędce wykopanych stanowiskach, oddalonych od 
zabudowań o kilkadziesiąt metrów. 

Bój rozpoczął się o świcie i trwał krótko. Przewaga ogniowa i liczeb-
na Austriaków była duża. Rosjanie cofnęli się na drugą linię okopów, 
a następnie na trzecią, usytuowaną na polach Polichny. Doszło tam 
do walki na bagnety, gdzie obie strony poniosły duże straty. Rosja-
nie cofali się w kierunku Zakrzówka, ścigani przez Austriaków. Pod 
Zakrzówkiem doszło ponownie do krwawych walk. Bój na polach 
Huty Józefów nie spowodował start materialnych w samej wsi, nikt 
z mieszkańców też nie zginął. Zdecydowało o tym ukształtowanie 
terenu, rozrzucona zabudowa. Strony walczące poniosły duże straty, 
potwierdzali to liczni świadkowie, m.in. Józef Kapuściński i Wojciech 
Kapuściński („zabici leżeli na polach jak snopy”). Rannym pierwszej 
pomocy udzielały kobiety z równą troskliwością, zarówno Rosjanom, 
jak i Austriakom (relacja Magdaleny Machulak).

Wśród zabitych i rannych ze strony austriackiej byli także Polacy 
służący w armii austro-węgierskiej. Kilku mężczyzn, mieszkańców Huty 
Józefów, zostało zmobilizowanych i wcielonych do armii rosyjskiej, 
m.in. Stanisław Owczarz, Maciej Łącz, Rokosz (imienia nie pamiętam; 
zginął). Było kilka przypadków, że żołnierze armii carskiej (ze służb 
technicznych), wykonując zadanie, zostali odcięci przez Austriaków 
od swoich jednostek. By nie dostać się do niewoli, ukryli się wśród 
mieszkańców wsi. Żaden nie został Austriakom wydany. Jeden z tych 
żołnierzy - narodowości ormiańskiej o nazwisku Arakałow - ukrywał 
się u Maziarczyków. Tam poznał ich córkę, ożenił się i wyjechał do 
swojego kraju w 1923 roku, tj. po ustaniu wojen domowych w Rosji. 
Kontakt z rodziną w Hucie on i jego żona nawiązali za czasów, kiedy 
do władzy w ZSSR doszła ekipa Chruszczowa.

Około połowy września 1914 roku front ponownie przetoczył się 
przez Hutę. Sprawiła to kontrofensywa wojsk rosyjskich, zmuszając 
Austriaków do cofnięcia się aż do Karpat. Mieszkańcy znów nie 
ponieśli żadnych strat, czego nie można powiedzieć o sąsiednich 
miejscowościach, które zostały spalone, a ich mieszkańcy obrabowani 
przez żołnierzy obu stron.

To, że taki los ominął mieszkańców Huty, należy przypisać nastę-
pującym okolicznościom:

1. studnie były czynne (znajdowały się przy nich liny lub tzw. 
kule i wiadra do czerpania wody pitnej dla ludzi), istniały 
dojazdy do kilkudziesięciu sadzawek, w których zawsze 
utrzymywała się woda;

2. gospodarstwa domowe wystawiały żywność, tj. chleb, mleko, 
masło, sery, gotowane kasze;

3. pomagano rannym oraz ukrywano żołnierzy. 
Z opowiadań naocznych świadków wynikało, że obie armie były 

źle zaopatrzone w żywność. Żołnierze podczas walk byli często głodni 
i spragnieni. Jeżeli napotykali nieczynne studnie lub niedostępne 
wodopoje dla koni (a to zjawisko na tym szlaku przemarszu obu armii 
było nagminne), wpadali w szał i niszczyli wszystko, co napotykali 
na drodze. Ponieważ w Hucie spotkali się z dobrym przyjęciem ze 
strony ludności, to pozostawili ją w spokoju. 

Budowa linii kolejowej 
Ustabilizowanie się frontu na linii Karpat zmusiło dowództwo armii 

rosyjskiej do szukania nowych dróg zaopatrzenia. Istniejące drogi, 
w olbrzymiej ilości gruntowe, bez nawierzchni twardej, mogły być 
używane tylko przez tabor konny, a ten nie zapewniał przewiezienia 
dla potrzeb frontu amunicji, żywności i innych materiałów. Jedynym 
rodzajem transportu, który mógł to wypełnić, była kolej - i w tej 
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sprawie decyzję podjęło dowództwo rosyjskie w styczniu 1915 roku. 
Kierownictwo nad budową torów objął inż. Korolkow, który w ciągu 
100 dni połączył torami dwa miasta - Lublin z Rozwadowem. Wybu-
dowana linia miała charakter strategiczny, dlatego przeprowadzono 
ją w tzw. pustkowiu, tj. przez lasy, pola, oddalone od siedlisk ludzkich 
w obawie przed dywersją. Omijano też przeszkody terenowe, których 
pokonanie wymagało dużych nakładów technicznych, np. budowy 
mostów, nasypów, przepustów. Urządzenia techniczne budowano 
w miejscach, których nie dało się ominąć. Na odcinku Polichna – Kol. 
Rzeczyca tor przebiega po granicy pól Józefowa i Polichny. Przy bu-
dowie linii na tym odcinku pracowało wielu mieszkańców wsi Huta 
Józefów. Tworzono grupy 5-6 osobowe (furman z wozem i parą koni 
oraz 4 lub 5 osób ze szpadlami). Za pracę carscy nadzorcy (tak ich 
wtedy nazywano) dobrze płacili.

Pracujący przy budowie często pytali nadzorców, dlaczego linia 
jest budowana w zimie, tj. w bardzo ciężkich warunkach, i tak daleko 
od miast i osiedli ludzkich. Otrzymywali odpowiedź, że na wiosnę 

To, że Huta Jozefów podczas działań wojennych nie poniosła strat, 
nie było zwykłym przypadkiem, ale świadomym działaniem jej miesz-
kańców, do których dotarły już idee niepodległościowe. Przebywali 
tu emisariusze różnych organizacji rewolucyjnych i niepodległo-
ściowych, takich jak Związek Strzelecki, Towarzystwo Gimnastyczne 
„Sokół”, PPS itp. Pojawiały się gazety polskie wydawane w zaborze 
austriackim, a przemycane przez granicę. Punkt przerzutowy istniał 
do I wojny światowej i nigdy nie był „spalony”. Przybywający emi-
sariusze pouczali ludność, jak ma się zachować na wypadek wojny. 
Radzono, by mieszkańcy podczas działań wojennych nie wiązali się 
z żadną z walczących stron. By pozwolono walczącym wzajemnie 
się zabijać. Jako ludność cywilna powinna dać swobodny dostęp do 
wody pitnej, dostarczyć żywność, pomagać rannym, czym na pewno 
rozładują ich agresję. Ten sposób postępowania na pewno wpłynął 
na ocalenie wsi i świadczył o mądrości ich mieszkańców.

W wyniku ofensywy wojsk austriackich w 1915 roku cały powiat 
janowski, w tym Huta Jozefów, znalazł się pod okupacją, która 

faktycznie trwała do końca października 
1918 roku. Żołnierze armii austriackiej, 
przeważnie Czesi, Słowacy, Polacy, Węgrzy, 
po otrzymaniu wiadomości, że ich rząd 
skapitulował, wyprzedawali broń osobistą, 
tj. karabiny, pistolety, amunicję i inny sprzęt, 
ciężką broń, porzucali karabiny maszynowe 
- i najkrótszą drogą udawali się do swoich 
krajów. W ten sposób w Hucie Józefów 
pozostało kilkanaście karabinów, 1 karabin 
maszynowy, kilkanaście wozów taborowych 
wraz z końmi (np. u Maziarczyka), siodła do 
koni i inny sprzęt wojskowy - który następ-
nie przejęła tworząca się już armia polska. 
Przejęcie sprzętu od żołnierzy austriackich 
w Hucie odbyło się bez incydentów. Ceną 
za karabin była żywność na 3-5 dni marszu.

W odrodzonej Polsce
Po odzyskaniu przez Polskę w dniu 

11 listopada 1918 roku niepodległości 
rozpoczyna się walka o jej granice. Powstaje 
armia polska, do której ówczesne władze 
zarządzają pobór rekruta. Pierwszy po-
bór wyznaczono na marzec 1919 roku. 
Obejmował 5 roczników i dotyczył dużej 
grupy mieszkańców Huty. Z nazwisk, które 

zapamiętałem z opowiadań, byli to: dwóch braci Kapuścińskich – 
Józef i Marcin, trzech Rokoszów, tj. Franciszek, Ludwik, trzeciego 
nie pamiętam (zginął pod Lwowem), Szczepan Jarzynka i wielu 
innych. Z armią Hallera, tzw. Błękitną Armią, przyszli mieszkańcy 
Huty, którzy byli obywatelami St. Zjednoczonych, tj. Walenty Łącz 
i Stanisław Owczarz. 

Do poboru z Huty nie zgłosił się jeden z braci Z. (imienia nie 
pamiętam), za co na mocy wyroku polskiego sądu wojskowego 
został skazany na karę śmierci. Wyrok wykonał żołnierz żandarmerii 
wojskowej, który przyjechał na koniu. Zastał skazanego przed jego 
domem w towarzystwie kolegów, odczytał mu wyrok, a następnie 
dwoma strzałami z rewolweru pozbawił go życia. Ten przypadek 
uzmysłowił mieszkańcom, w jaki sposób nowa władza niepodległej 
Polski ma egzekwować wydane przez siebie prawo. Był to jeszcze 
czas wojenny, miały miejsce następne pobory rekruta, ale dezercje 
już się nie zdarzały.

Do druku przygotował i przypisami opatrzył
Mieczysław Machulak.

Zdjęcie wykonane w Hucie Józefów około 1920 roku. Od lewej u góry stoją: Gałdzińska Weronika (ur.1896 r.) z d.Maciejewska, 
Gałdzińska Bronisława c.Weroniki i Zygmunta, Antoni Maciejewski s. Walentego (1901-1971) od lewej na dole: Marian Gałdziński 
s. Zygmunta i Weroniki, Gałdziński Zygmunt, zięć Marianny i Walentego Maciejewskich –sprawował funkcję Wójta Gminy Potok Wielki 
przed wybuchem II wojny światowej, Marianna Maciejewska z d. Moniak(1860-1934 r.) Walenty Maciejewski (1850-1936 r. do Huty 
przyjechał z rodzicami Mikołajem i Elżbietą w wieku 1 roku, czyli ok.1851 r. uczestnik wojny z ok. 1877 – 1878 r. pomiędzy Imperium 
Osmańskim a Carską Rosją).

car Mikołaj II ma jechać do stolicy Austrii, do Wiednia i przyjmować 
kapitulację armii austriackiej i cesarza Franciszka Józefa, dlatego 
nakazał wybudować szybko nową linię. A jest oddalona od siedzib 
ludzkich dlatego, że Polacy, witając bukietami kwiatów, mają zwyczaj 
umieszczać w nich bomby. Oddalenie linii uniemożliwi im ustalenie 
czasu przejazdu cara. 

Niektórzy z nadzorców, przeciwnicy cara, mówili w wielkim sekre-
cie, że wojska carskie zostały już pobite przez Niemców, a podobne 
lanie dostaną od Austriaków na wiosnę. Żeby umożliwić niedobitkom 
szybką ucieczkę, car nakazał wybudować nową linię, i to w taki spo-
sób, by Polacy nie zorientowali się i nie wywołali nowego powstania, 
kiedy armia będzie w odwrocie.

W maju wojska austriackie, wspomagane przez Niemców, rozpo-
częły nową ofensywę, a wojska walczących stron przetoczyły się przez 
teren Huty Jozefów. W Hucie – jak i poprzednio - nie wyrządzono 
szkód. Dla walczących stron woda i żywność były tu powszechnie 
dostępne, zarówno dla ludzi, jak i dla koni. Ranni mogli liczyć na 
pomoc mieszkańców. Nie było więc powodów do represji przez 
żołnierzy walczących stron. Nie można tego powiedzieć o sąsiednich 
wioskach leżących na trasie przemarszu wojska, w których znów 
zapłonęły zabudowania, a pożary były wzniecane przez żołnierzy 
obu walczących armii. 
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PUBLICzNa szKoŁa PodsTaWoWa W BLINoWIE

Opracowała Agnieszka Kochaniec-Mularska

WsPomNIENIa z WYCIECzKI   
do „maGICzNYCH oGrodÓW”

 
23 maja 2017 r. liczna grupa dzieci przedszkolnych oraz z klas 

I-III wraz ze swoimi wychowawczyniami udała do bajkowej krainy 
„Magicznych Ogrodów” we wsi Trzcianki koło Janowca.

Przekraczając bramę „Magicznych Ogrodów” wycieczkowicze 
stali się częścią niezwykle barwnego świata zamieszkałego przez 
tajemnicze istoty. Magiczne ogrody to 14 krain tematycznych 
wkomponowanych w piękny krajobraz, w których zamieszkuje 30 
interaktywnych, ru-
chomych figur pobu-
dzających dziecięcą 
ciekawość i fanta-
zję. Uczniowie brali 
udział w różnorod-
nych konkurencjach, 
podczas których 
musieli wykazać się 
sprawnością fizyczną. 
Wróżka Smużka po-
prowadziła nas alej-
ką pachnących róż, 
wrzosów i orchidei do stałych mieszkańców ogrodu: smoków, 
skrzatów i magicznych ptaków. Wodny Świat i Smocze Gniazdo 
to kraina zamieszkała przez smoki, dzieci mogły posiedzieć na 
jajach z wykluwającymi się smoczkami, nie zabrakło też zabawy 
na „marchewkowym polu”.

PożEGNaNIE KLas GImNazJaLNYCH
W piątek 22 czerwca uczniowie klasy III gimnazjum zakończyli 

edukację w murach naszej szkoły. Podczas tej wyjątkowej chwili 
towarzyszyli im rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz cała 
społeczność uczniowska. Na uroczystość przybył także wójt gminy 
Szastarka pan Artur Jaskowski.

Podczas pierwszej części tej wzruszającej uroczystości trzecio-
klasiści odebrali z rąk dyrektora, pana Andrzeja Białka, świadectwa 
ukończenia szkoły a następnie pan dyrektor wręczył pozostałym 
uczniom szkoły różnorodne nagrody i dyplomy. Rodzicom uczniów 
wyróżniających się w nauce i w zachowaniu wręczone zostały listy 
gratulacyjne. Drugą część uroczystości wypełnił program artystyczny 
przygotowany przez klasy III, stanowiący podsumowanie ich kilku-
letniego pobytu w szkole. Nie zabrakło wspomnień i łez wzruszenia. 
W imieniu klas młodszych absolwentów pożegnała uczennica II 
gimnazjum – Agata Zuń, dziękując za wspólnie spędzone chwile.

UroCzYsTE rozPoCzĘCIE roKU 
szKoLNEGo 2017/2018 

Po dwumiesięcznej przerwie spotkaliśmy się 4 września 2017 r. 
w budynku naszej szkoły inaugurując nowy rok szkolny. Towarzyszył 
nam wójt gminy Szastarka oraz licznie przybyli rodzice. Uroczystość 
rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Pan dyrektor 
powitał wszystkich serdecznie życząc samych sukcesów w nowym 
roku szkolnym. Do życzeń dołączył się pan wójt przypominając 
także o rocznicy wybuchu II wojny światowej, następnie uczniowie 
wraz ze swoimi wychowawczyniami udali się do kościoła na mszę 
z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. 

dELEGaCJa NaszEJ szKoŁY   
Na aPELU PoLEGŁYCH W PoLICHNIE

 
W niedzielę 17 września uczniowie klas gimnazjalnych wraz ze 

swoimi wychowawczyniami uczestniczyli w uroczystościach Apelu 
Poległych, który upamiętnił 78 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. 

W związku z reformą systemu oświaty, z dniem 1 września 2017 r. Zespół Szkół w Blinowie, kontynuuje swoją działalność pod nazwą 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie. W strukturze szkoły oprócz ośmioklasowej szkoły podstawowej, funkcjonować będą oddziały 
przedszkolne a do roku 2019 także oddziały gimnazjalne.
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zEsPÓŁ szKÓŁ W szasTarCE

Opracowanie : Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Szastarce

Opracowanie : Wiktoria Szabat, ucz. kl. III PG w Szastarce

PodCzas dożYNEK GmINNYCH… 
 

Podczas tegorocznych Dożynek Gminnych, zorganizowanych 
27 sierpnia 2017 r. na boisku przy Zespole Szkół w Szastarce, na 
jednym ze stoisk zaprezentowaliśmy najważniejsze wydarzenia, 
egzemplarze gazetki „Wesoła Szkoła” oraz sukcesy naszych uczniów. 
Wszyscy zainteresowani mogli otrzymać kalendarze z fotografiami 
z życia szkoły, a także upominki, jak np. długopisy i breloczki.

rozPoCzĘCIE roKU szKoLNEGo 
2017/2018

Po wakacjach - trochę dłuższych niż zwykle - spotkaliśmy się 
4 września na inauguracji roku szkolnego 2017/2018, najpierw 
w kościele na mszy, którą celebrował ks. kan. Andrzej Arbaczewski, 
potem zaś w szkole.   

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia na salę gimnastycz-
ną sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu narodowego. Następnie 
zabrał głos dyr. szkoły, pan Piotr Krzysztoń, który powitał rodziców, 
nauczycieli i uczniów, a także przedstawił najważniejsze informacje 
dotyczące organizacji nowego roku szkolnego. Również Wójt Gminy 
Szastarka, pan Artur Jaskowski, serdecznie powitał zebranych i życzył 
im wielu radości i sukcesów. Na koniec wszyscy uczniowie udali się 
do poszczególnych klas na spotkanie ze swoimi wychowawcami.

HarCErKI W NaszEJ szKoLE 
 

Dnia 7 września odwiedziły nas 
harcerki z ZHR (Lubelska Chorą-
giew Harcerek, zastęp z Kraśnika), 
które starały się zachęcić nasze 
dziewczęta do stworzenia drużyny 
na terenie szkoły. I udało się! Chęć 
zostania harcerką zgłosiło ponad 
20 uczennic.  

Kolejna wizyta kraśnickich har-
cerek miała miejsce w sobotę 9 
września, podczas której dziewczę-
ta śpiewały piosenki oraz uczest-

niczyły w różnych grach i zabawach. Część uczennic spotkała się 
z harcerkami również w Kraśniku. Od tej pory takie wyjazdy będą od-
bywały się raz w miesiącu, natomiast zebrania w szkole – co sobotę.

NaszE PrzEdszKoLE 
W związku z dużym zainteresowaniem naszym przedszkolem, 

z nowym rokiem szkolnym 2017/2018 powstał kolejny oddział punktu 
przedszkolnego. Obecnie uczęszcza do nas 43 maluchów w wieku 
od 2,5 do 4 lat. Nasze przedszkole to miejsce, w którym promujemy 
zdrowy tryb życia, a dzieci czują się bezpiecznie i pewnie. Wychowawcy 
dbają o wszechstronny rozwój podopiecznych, umożliwiając im naukę 
poprzez zabawę. Do dyspozycji dzieci są bogato wyposażone sale 
przedszkolne z zapleczem multimedialnym oraz dwa place zabaw. 
Oferujemy również dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, orga-
nizujemy wyjścia dzieci poza teren szkoły i różnorodne wycieczki.

WYJazd do LUBLINa Na 58. PoKazY 
FIzYCzNE

 

Dnia 14 września 2017 roku klasy VI, VII oraz II i III gimnazjum udały 
się na wycieczkę na 58. pokazy fizyczne. Opiekę nad uczniami spra-
wowały panie: Barbara Zuń, Dorota Sowa i Anna Michalczyk. Pokazy 
odbyły się w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Najpierw jednak uczniowie spędzili czas w centrum han-
dlowym Plaza, gdzie w Cinema City obejrzeli animowaną komedię 
pt. „Gru, Dru i Minionki‘’, która rozbawiła ich do łez. Następnie mieli 
czas wolny, w czasie którego mogli się posilić lub udać na zakupy.

Na UMCS uczniowie dotarli pieszo. Tam zajęli miejsca w sali, w której 
wkrótce rozpoczęły. się pokazy. Jako pierwsze zostały zaprezentowane 
ciekawe doświadczenia z akustyki i radioaktywności, potem, już na innej 
sali – z elektrostatyki i mechaniki. Przedstawiono zarówno eksperymenty 
trudne lub niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak rów-
nież takie, które przy pomocy najprostszych środków można powtórzyć 
w domu. Do pomocy przy wielu doświadczeniach prowadzący zapra-
szali uczniów, w tym również z naszej szkoły. Nasi koledzy starali się jak 
najlepiej spełnić swe zadania, co zresztą im się udało. 

Pokazy zafascynowały młodzież i uświadomiły wszystkim, że 
fizyka wcale nie musi być nudna. 

Wieczorem, po tym dniu pełnym niesamowitych przeżyć, każdy 
wrócił do domu z uśmiechem na twarzy.
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Opracowanie: Grono Pedagogiczne

PUBLICzNa szKoŁa PodsTaWoWa 
I PUBLICzNE GImNazJUm Nr 1 W PoLICHNIE

UroCzYsTE rozPoCzĘCIE roKU 
szKoLNEGo 2017/2018

Wakacje dobiegły końca. Skończył się okres wypoczynku i beztro-
ski. Czas pomyśleć o nowym roku szkolnym, który rozpoczął się tym 
razem nie pierwszego, a czwartego września. Inaugurację poprze-
dziła msza święta celebrowana przez księdza proboszcza Krzysztofa 
Piskorskiego. Następnie uczniowie wraz z nauczycielami udali się do 
szkoły, gdzie o godzinie 1100 na hali sportowej rozpoczął się Apel. 
Zebranych gości oraz uczniów powitali uroczyście przedstawiciele 
społeczności szkolnej, a także panie dyrektor obydwu szkół.

Uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego

Po dwumiesięcznej przerwie spotkaliśmy się ponownie w mu-
rach naszej szkoły, nieco odmienionej, bowiem w czasie wakacji 
przystosowywano budynek do otwarcia oddziału przedszkolnego 
dla dzieci trzy, cztero- i pięcioletnich.

Po zakończonym Apelu Wójt Gminy pan Artur Jaskowski - w obec-
ności księdza proboszcza, przedstawicieli władz gminy, rodziców 
i dzieci - dokonał uroczystego otwarcia oddziału przedszkolnego.

Uroczyste przecięcie wstęgi i poświecenie punktu przedszkolnego

Szkoła to poranne wstawanie, obowiązki, ale przede wszystkim 
zdobywanie wiedzy, rozwijanie pasji, marzeń. Samych sukcesów, 
nawiązywania relacji koleżeńskich, radości ze zdobywania wiedzy 
życzyły uczennicom i uczniom panie dyrektor, natomiast nauczy-
cielom satysfakcji z wykonywanej pracy, a rodzicom radości i dumy 
ze swoich dzieci.

Wszyscy jesteśmy ciekawi, co przyniesie nowy rok szkolny. Mamy 
nadzieję, że będzie udany i pełen niezapomnianych chwil.

aPEL PoLEGŁYCH
17 września społeczność naszej szkoły uczestniczyła w podniosłej 

uroczystości religijno - patriotycznej, jaką był Apel Poległych. Po 
raz kolejny mieszkańcy gminy oddali hołd poległym we wrześniu 
1939 roku - żołnierzom i mieszkańcom okolicznych wiosek, którzy 
oddali swe życie w walce z okupantem.

Apel rozpoczęła msza święta w intencji poległych odprawiona 
przez księdza proboszcza Krzysztofa Piskorskiego. Następnie, 
w asyście ułanów konnych Grupy Rekonstrukcyjno – Historycznej 
im. płk. T. Zielenieckiego, strażaków oraz orkiestry dętej, udaliśmy 
się na miejscowy cmentarz, gdzie został odczytany Apel Poległych. 
Poszczególne delegacje z terenu gminy złożyły kwiaty przed po-
mnikiem żołnierzy poległych we wrześniu 1939 roku.

Uczniowie szkół z Polichny składają wieńce pod pomnikiem poległych

Kolejnym punktem uroczystości była akademia w Gminnym 
Centrum Kultury, podczas której obejrzeliśmy widowisko patrio-
tyczne „W hołdzie ludziom z kamienia”, przygotowane przez Grupę 
Literacką „Preludium” z Urzędowa. Na zakończenie uczestnicy Apelu 
zostali zaproszeni na ciepły poczęstunek.

Prezentacja pomieszczeń punktu przedszkolnego
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Opracowanie: Grono Pedagogiczne ZS w Hucie Józefów

zEsPÓŁ szKÓŁ W HUCIE JÓzEFÓW

PodsUmoWaNIE roKU szKoLNEGo 
2016/2017

23.06.2017 r. odbyło 
się uroczyste zakończe-
nie roku szkolnego 
2016/17 - poprzedzone 
mszą św. w kościele 
parafialnym w Hucie Jó-
zefów. W uroczystości 
wzięli udział uczniowie, 
rodzice i pracownicy 
szkoły.  

Pani Dyrektor podziękowała nauczycielom za owocną całoroczną 
pracę. Wyraziła także wdzięczność rodzicom za zaangażowanie 
w edukację swoich dzieci. Następnie podsumowała osiągnięcia 
uczniów w roku szkolnym 2016/17. 37 uczniów ze szkoły pod-
stawowej i gimnazjum otrzymało nagrody książkowe za wysokie 
wyniki w nauce. Ponadto Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty 
i Kultury Wiejskiej w Hucie Józefów ufundowało stypendia dla 19 
uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum. 

Polonez w wykonaniu uczniów kl. III gimnazjum.

UroCzYsTE rozPoCzĘCIE roKU 
szKoLNEGo 2017/2018

04.09.2017 r. odbyła się 
uroczystość inaugurująca 
nowy rok szkolny 2017/18. 

W naszej szkole rozpo-
częło naukę 113 uczniów 
w klasach I-VII szkoły pod-
stawowej i II-III gimnazjum 
oraz 17 wychowanków 
przedszkola. 

W oczekiwaniu na pierwszy dzwonek.

CYBErNaUCI – KomPLEKsoWY 
ProJEKT KszTaŁToWaNIa 
BEzPIECzNYCH zaCHoWaŃ W sIECI

Bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka. 
Kiedy jesteśmy bezpieczni, możemy się rozwijać. Tak jak dbamy 
o swoje bezpieczeństwo w najbliższym otoczeniu, tak samo musimy 
zadbać o bezpieczeństwo w Internecie. Nasza szkoła włączyła się 
w realizację projektu „Cybernauci”, który jest realizowany przez 
Fundację Nowoczesna Polska na zlecenie MEN. Ma on na celu 
wzmocnienie kompetencji bezpiecznego korzystania z Internetu 
i TIK. W ramach projektu uczniowie, nauczyciele i rodzice wzięli 
udział w zajęciach poprowadzonych przez trenera – emisariusza. 

PUBLICzNa szKoŁa PodsTaWoWa 
W WoJCIECHoWIE

Opracowanie: Magdalena Andrzejczak, Ewa Komisarek

UroCzYsTE rozPoCzĘCIE roKU 
szKoLNEGo

4 września 2017 roku rozpoczął się nowy rok szkolny. W Wojcie-
chowie uroczystości zaingurowała msza święta odprawiona przez ks. 
Marka Mazura w Kaplicy pw. Nawiedzenia Matki Bożej. Po modlitwie 
uczniowie, nauczyciele i rodzice udali się do szkoły. Uroczystego 
rozpoczęcia roku szkolnego dokonała Pani Dyrektor Jadwiga Kramek. 

W nowym roku szkolnym w Publicznej Szkole Podstawowej 
będzie oddział przedszkolny oraz klasy I, III, IV i V. Zgodnie z refor-
mą oświaty, w klasie pierwszej i czwartej będzie wdrażana nowa 
podstawa programowa. 

WYBorY do samorządU 
UCzNIoWsKIEGo

7 września odbyły się wy-
bory do szkolnego Samorządu 
Uczniowskiego. Najwięcej gło-
sów otrzymał Kacper Łukasik, 
który został przewodniczą-
cym, natomiast jego zastępcą 
Kamil Jachura. Agata Placha 
i Agnieszka Jarzynka zajmą się 
dekoracją szkoły. Nad sekcją 
porządkową będzie czuwał Jakub Suchora. 

NarodoWE CzYTaNIE - „WEsELE” 
sTaNIsŁaWa WYsPIaŃsKIEGo

W dniu 5. września w naszej szkole odbyło się czytanie „Wesela” 
Stanisława Wyspiań-
skiego. Uczniowie czy-
tali fragmenty utworu 
z podziałem na role. 
Odbył się także quiz 
związany z wysłucha-
nym tekstem. Należało 
wykazać się spostrze-
gawczością i refleksem. 
Następnie uczniowie 
stworzyli wspaniałą 
galerię prac plastycz-
nych - przedstawiającą 
sceny z „Wesela”.

W nowym roku szkolnym życzymy uczniom oraz nauczycielom 
wielu sukcesów i satysfakcji.
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z żYCIa ParaFII

Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce informuje...
 ...że w okresie od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r.

…urodziło się 9 dzieci:
•	 Bańka Kornelia
•	 Bucoń Julia Anastazja
•	 Komsa Zuzanna
•	 Kosidło Filip
•	 Kozak Mateusz
•	 Majewski Mikołaj
•	 Mazur Wojciech
•	 Piekarz Antonina
•	 Radwan Antoni

…związek małżeński
zawarło 10 par:

•	 Gierycz Radosław i Szabat Katarzyna
•	 Kaczyński Artur i Zduńczyk Martyna
•	 Krawczyk Krzysztof  i Salamandra Olga
•	 Marzec Grzegorz i Nogal Ewelina
•	 Polnicki Piotr i Osieł Małgorzata
•	 Rak Michał i Szwedo Maria
•	 Rugała Karol i Stolarz Justyna
•	 Serafin Adam i Biżek Urszula
•	 Tylus Marcin i Odrzywolska Agnieszka
•	 Widła Paweł i Gwizdal Edyta

…zmarło 13 osób:
•	 Borowska Ewa Maria
•	 Bucoń Aleksander
•	 Cieślak Ewa
•	 Dobrzyńska Alfreda
•	 Kędziora Józef
•	 Kowal Helena
•	 Kowal Władysław
•	 Lewandowska Halina Zofia
•	 Łukasik Leonia
•	 Madejczyk Andrzej Roman
•	 Najs Roman
•	 Tracz Jan Piotr
•	 Wieczerzak Bogdan

Jak co roku nasza Parafialna Orkiestra Dęta z Szastarki 
udała się na wspólny tygodniowy wypoczynek, połą-
czony z warsztatami muzycznymi. Już z samego rana, 
dnia 21 sierpnia, zaraz po błogosławieństwie naszego 
proboszcza i opiekuna orkiestry, wyruszyliśmy w podróż 
do Łapsz Niżnych, by móc podziwiać piękno naszych 
polskich Pienin. Po kilkugodzinnej podróży dotarliśmy 
na miejsce naszego pobytu. Już po raz kolejny mieliśmy 
przyjemność gościć w gospodarstwie agroturystycznym 
u zaprzyjaźnionej rodziny państwa Bogackich.  Po ich 
ciepłym i serdecznych przywitaniu, mogliśmy odpocząć 
po podróży.  Wieczorem udaliśmy się na wspólną mszę 
do pobliskiego kościoła w Łapszach Niżnych. Następny 
dzień rozpoczęliśmy od modlitwy i śniadania. Około go-
dziny 10 wyruszyliśmy do Sromowiec, skąd rozpoczęliśmy 
swój szlak. Jednogłośnie zdecydowaliśmy się zdobyć 
Trzy Korony – najwyższy szczyt Pienin Środkowych (982 m n.p.m). 
Nie było jednak łatwo! Miejscami było niebezpiecznie, ale przy 
zachowaniu ostrożności wszyscy bezpiecznie dotarliśmy szczyt. 
Po wejściu skorzystaliśmy z możliwości wejścia na platformę wi-
dokową, z której rozciągał się piękny krajobraz. Zejście trwało już 
krócej i około godziny 15 byliśmy w Krościenku, gdzie czekał na nas 
pan Dariusz, kierowca busa. Wieczorem udaliśmy się do kościoła, 
by podziękować Panu Bogu za wspaniale przeżyty dzień. Będąc na 
wypoczynku nie zapomnieliśmy jednak o wspólnym muzykowaniu. 
Wraz z kapelmistrzem - panem Wojciechem Durakiem, który spędził 
ten czas razem z nami i swoją rodziną, dopracowywaliśmy nasze 
utwory. Następny dzień zapowiadał się bajecznie! Termy w Białce 
Tatrzańskiej. Zarówno Ci młodsi, jak i starsi znaleźli tam coś dla 
siebie. Jedno jest pewne -  każdy wyszedł stamtąd z uśmiechem na 
twarzy. Tradycyjnie wieczorem uczestniczyliśmy we mszy świętej. 
Ale to jeszcze nie koniec atrakcji tego dnia! Już po raz drugi mie-
liśmy tę ogromną przyjemność spotkać się z tamtejszą orkiestrą 

i wspólnie muzykować. W czwartek korzystając z pięknej pogody 
udaliśmy się na spływ Dunajcem. Podziwiając piękno gór wokół 
nas, nie obyło się bez dobrej zabawy, ponieważ czas umilali nam 
flisacy – kierowcy łodzi. Po skończonej podróży mieliśmy czas, by 
zjeść pyszne lody w Krościenku. Po południu po raz ostatni poszliśmy 
do kościoła, lecz tym razem zabraliśmy ze sobą instrumenty. W taki 
sposób chcieliśmy podziękować za miłe przyjęcie ze strony miesz-
kańców i księdza proboszcza. Na koniec naszego pobytu, wieczór 
spędziliśmy na terenie hodowli jeleni naszych gospodarzy, którzy 
podali nam na kolacje specjalnie przyrządzone mięso z barana. 
Za ten piękny czas i miłą atmosferę chcieliśmy bardzo serdecznie 
podziękować całej rodzinie państwa Bogackich. Jednak wszystko 
co dobre, szybko się kończy. W piątek, 25 sierpnia wyruszyliśmy do 
naszych domów. W Szastarce byliśmy już około godziny 12. Jeste-
śmy ogromnie wdzięczni księdzu Andrzejowi za zorganizowanie 
wyjazdu i opiekę nad nami.  

 Opracowała Agnieszka Koszałka



Wójt Gminy Szastarka składa serdeczne podziękowania 
za pomoc i wsparcie w przygotowaniu 

XV Międzypowiatowego Festiwalu Orkiestr Dętych oraz Dożynek Gminnych w Szastarce dla: 

• Wiesława Kołczewskiego
Biuro Serwis ANNEX 

• Tomasza Nowakowskiego
R-SOFT Studio 

• Longiny Spryszak
GROSZEK 

• Grzegorza Jakóbczyk
MIX Agencja reklamy 

• Józefa Gąsiorowskiego
Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej 

• Andrzeja Łacha
TRANS-KOP

• Mariana Zamojskiego
Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim 

• Emila Lewandowskiego
LEW-TRANS 

• Jana Starownika
E-DACH 

• Piotra Groszka
Budownictwo Drogowe 

• Waldemara Kuśmierczyka
Lasy Państwowe 

• Magdaleny Kamińskiej
EL-DOM 

• TRYUMF Sp. z o.o.

• Magdaleny Wojtaszek
FOTOWOJTASZEK 

• Piotra Łacko
INKOM 

• Grzegorza Herliczka
Blue Music Group 

• Kazimierza Kołodziejczyka
KABAKO GRUPPE 

• Mieczysława Wilka
PBI INFRASTRUKTURA 

• Pracowników Urzędu Gminy 
Szastarka

• Zbigniewa Pietronia
GEOBUD Studnie głębinowe 

• Zofii Butryn
Sala Zabaw Żyrafa 

• Andrzeja Kopycińskiego
Sklep wielobranżowy 

• Franciszka Mroza
Euro Car Service Moto Alwaro 

• Małgorzaty i Piotra Kamińskich
KAMEX S. C. 

• Anny Masłysz
GRATKA 

• Tadeusza Butryna
Ferma drobiu 

• Krzysztofa Lewandowskiego
Ferma drobiu 

• Wiktora Dziubińskiego

• Marka Surowskiego
Sur-Trans

• Mirosława Kowalika Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe AMIGO 

• Elżbiety Nowak Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe ARO 

• Kazimierza Belniaka
APTEKA 

• Sławomira Brzuska
Gospodarstwo sadownicze 

• Katarzyny i Tomasza Glinków
TRANS-TOM 

• Anny Myszak
Sklep ogrodniczy 

• Sławomira Pudło
PROSIACZEK Domowy Wyrób Wędlin 

• Jacka Serwinka Firma Handlowo-

Usługowa WILKOŁAZIAK 

• Radnych Rady Gminy Szastarka

• Tomasza Widerlika
MAR-JOLA 

• Piotra Sycza
DACH MUR 

• Edwarda Krzysztonia
Usługi Transportowe 

• Zenona Morskiego
STIHL 

• Andrzeja Łacko
Usługi Remontowo-Budowlane 

• Grzegorza Łukasika
Firma Przewozowa „Grześ” 

• Stanisława Mazura
Hotel Janów 

• Józefa Pikuli
AGRO-STAR 

• Barbary Król
Sklepy spożywcze 

• Stanisława Kozyry
ESKA Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

• Wojciecha Wojtaszka
EKOLAND Sp. z o.o. 

• Marcina Zimaka
Kancelaria Radcy Prawnego 

• Roberta Drozda

• Andrzeja Maja
Starostwo Powiatowe w Kraśniku

• Anny Koguc Bank Spółdzielczy Ziemi 

Kraśnickiej o/Szastarka 

• Roberta Ćwikły
PRO-GEO Usługi Geodezyjne  

• Zenona Morskiego
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

UNIMAL Dealer Stihl 

• Wojciecha Gąski "WOTEX" PPH 

Zakład Pracy Chronionej

To Państwa zaangażowanie i wsparcie stanowi o świetności naszej małej ojczyzny.

Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski 
składa serdeczne podziękowania 

za pomoc i wsparcie w przygotowaniu 

XV Międzypowiatowego Festiwalu Orkiestr Dętych oraz Dożynek Gminnych w Szastarce dla: 

To Państwa zaangażowanie i wsparcie stanowi 
o świetności naszej małej ojczyzny.


