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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 03.12.2018 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.

Dobiega końca VII kadencja Rady Gminy Szastarka
14 września 2018 roku odbyła się jedna z ostatnich sesji przed zbliżającymi się 21 października wyborami samorządowymi.

Wszystkim radnym dziękujemy za pełną zaangażowania pracę na rzecz lokalnej społeczności
oraz za godne i rzetelne wypełnianie mandatu radnego. Dziękujemy za trud i poświęcenie
w działaniach na rzecz rozwoju naszej gminy.
Życzymy dalszych sukcesów w działalności społecznej oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym i zawodowym.

Na pamiątkowym zdjęciu stoją: w pierwszym rzędzie od lewej: Krzysztof Skrzypek, Piotr Groszek, Andrzej Łach, Krystyna Pudło, Mariusz
Jakubaszek, Elżbieta Mazurek, Marek Hołody, Krzysztof Lewandowski, Arkadiusz Kowalczyk; w drugim rzędzie: Wójt Gminy Szastarka
Artur Jaskowski, Bernard Król, Marek Łatka; radni nieobecni na zdjęciu to: Maria Buczek, Adam Obydź, Józef Kania, Michał Kosikowski

Okładka: Zanikający obraz polskiej wsi. Dziesiątki na polach Brzozówki-Kolonii.
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Szanowni Mieszkańcy
Gminy Szastarka!
Kończąca się kadencja była czasem
trudnych wyzwań dla władz Gminy
i całego samorządu, przede wszystkim
ze względu na duże zadłużenie budżetu pozostawione przez poprzednie
władze na poziomie ponad 7 mln zł.
Mimo to udało się w tym okresie zrealizować wiele przedsięwzięć, które
wpłynęły na poprawę infrastruktury
drogowej w Gminie i bezpieczeństwo
mieszkańców, na podniesienie standardów w szkolnictwie i wzrost standardów ekologicznych oraz ogólny
rozwój całej Gminy Szastarka. Jednocześnie poziom zadłużenia naszej Gminy spadł na dzień 30 czerwca
2018 roku do kwoty 5,2 mln zł.
Nasza wspólnota gminna będzie się rozwijać tylko wtedy gdy nie będzie wśród mieszkańców społecznej
waśni i jałowych sporów. Chcę jak dotychczas współpracować ze wszystkimi grupami społecznymi w atmosferze merytorycznej dyskusji i wzajemnej życzliwości. Wypełniając obowiązki wójta skupiłem się na tym
co łączy a nie dzieli.
Kiedy przygotowujemy coroczny plan inwestycji gminnych, bierzemy pod uwagę propozycje zgłaszane
podczas zebrań wiejskich, postulaty radnych i sołtysów, a także wnioski kierowane bezpośrednio do Urzędu
Gminy przez mieszkańców. Warto podkreślić, że każdy z mieszkańców miał lub może mieć w tym swój udział.
Przez ostatnie lata skutecznie aplikowaliśmy o środki pozabudżetowe na realizację gminnych inwestycji.
W tym czasie udało się nam pozyskać ze środków zewnętrznych ponad 9,2 mln zł. Programy unijne, dotacje
i programy rządowe zostały efektywnie wykorzystane. Jest to forma ogromnego wsparcia finansowego dla
samorządu, która pozwala na realizację rozszerzonego zakresu działań.
Władze samorządowe Szastarki podejmowały w tym czasie działania zmierzające do poprawy jakości
życia mieszkańców wszystkich wsi i sołectw. Dzięki funduszowi sołeckiemu dziś możemy powiedzieć, że
nasi mieszkańcy sami decydują, co jest im najbardziej potrzebne. Mimo ograniczonych możliwości finansowych, z powodu wysokiego zadłużenia jakie zastaliśmy w 2014 roku, minioną kadencję można uznać za
czas pełen trudnych, jednak zakończonych sukcesem wyzwań. Nie sposób przedstawić wszystkich działań,
tak jak nie można w ciągu kilku lat zrealizować wszystkich zamierzeń. Jestem jednak przekonany, że jeśli
w najbliższych latach będziemy nadal współpracować w poczuciu odpowiedzialności za wspólne dobro, to
zmiany będą następowały jeszcze szybciej i przyczynią się do lepszego i wygodniejszego życia mieszkańców
Gminy Szastarka.
Kończąca się kadencja udowodniła, że przy zgodnej i odpowiedzialnej współpracy mieszkańców, radnych
i Urzędu Gminy realizacja licznych zadań jest możliwa do wykonania.

Wójt Gminy Szastarka
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inwestycje
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
W GMINIE SZASTARKA
W trakcie trwania mijającej kadencji udało się zrealizować trzy
projekty dotyczące instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE),
na które Gmina otrzymała dofinansowanie. W ramach tych przedsięwzięć zainstalowano w sumie blisko 700 urządzeń bazujących
na ekologicznych źródłach energii.

Fot. Instalacja solarna

fot. Panele fotowoltaiczne na budynku szkoły w Szastarce.

Fot. Instalacja fotowoltaiczna na budynku szkoły w Blinowie

fot. Panele fotowoltaiczne na budynku szkoły w Polichnie.

W ramach projektu: „Ochrona powietrza atmosferycznego przez
montaż kolektorów słonecznych na domach prywatnych oraz
budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szastarka” zamontowano 469 instalacji kolektorów słonecznych i zmodernizowano
kotłownię w Gminnym Centrum Kultury w Polichnie z tradycyjnej
węglowej na nową, zasilaną piecem na biomasę o mocy 150 kW.
Rzeczowa realizacja projektu i jego rozliczenia w dużej mierze
odbyła się w pierwszym półroczu 2015 roku.
Jako jedna z pierwszych Gmin w Powiecie Kraśnickim Szastarka
zrealizowała projekt dotyczący montażu instalacji fotowoltaicznych
w szkołach w Blinowie, Polichnie i Szastarce. Na realizację tego zadania Gmina Szastarka otrzymała dofinansowanie unijne. Wartość
całego zadania to kwota rzędu 150 tys. zł, z czego dotacja wyniosła
62 tys. zł. Dzięki unijnemu wsparciu zainstalowano 3 fotowoltaiczne
instalacje i 5 instalacji słonecznych.
Trzecim dużym projektem dotyczącym OZE był montaż 175
instalacji solarnych i 49 pieców na biomasę. W tym przypadku
także wykorzystano unijne dofinansowanie. Wartość inwestycji
to kwota 2 707 378,20 zł
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem, jakim cieszyły się
kotły na biomasę i dużą ilością ankiet, które wpłynęły po zakoń-

Fot. Piec na biomasę instalowany
w ramach projektu: „Instalacja
odnawialnych źródeł energii
w gminie Szastarka”

czeniu rekrutacji do tego projektu, informujemy, że o ile pojawi się
możliwość aplikowania o środki zewnętrzne na tego typu działania,
Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski dołoży wszelkich starań, aby
taki wniosek przez gminę został złożony.
Dzięki urządzeniom zainstalowanym w ramach opisanych powyżej projektów, dotychczasowe konwencjonalne źródła energii
na potrzeby C.W.U. zostały zastąpione energią słoneczną oraz
biomasą. Realizacja celów szczegółowych wpłynęła pośrednio
na wzrost atrakcyjności naszej Gminy, poprawę warunków życia
mieszkańców oraz bezpośrednio na poprawę stanu środowiska
naturalnego gminy.
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BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWE

•

Wartość inwestycji: 646 980,00 zł
Jednym z największych przedsięwzięć w latach 2014 – 2018,
związanych z doposażaniem Ochotniczych Straży Pożarnych,
był zakup - po wielu staraniach wójta Artura Jaskowskiego oraz
samych druhów - nowego samochodu strażackiego dla OSP KSRG
w Blinowie. Terenowy samochód marki Iveco Eurocargo umożliwia
sprawne poruszanie się również w terenie nie utwardzonym. Koszt
zakupu pojazdu to kwota 647 tys. zł, z czego dofinansowanie ze
środków unijnych wyniosło 388 tys. zł.
Wartym podkreślenia jest fakt, iż sukcesywnie wykonywane
są prace związane z modernizacją, remontami i doposażeniem
remiz OSP:
• Wykonana została instalacja wentylacji w pomieszczeniach
budynków OSP w Majdanie-Obleszcze i Starych Moczydłach
• Zakupiono i dostarczono stoły i krzesła do budynku OSP w Szastarce Wsi
• Wykonano remont sali w budynku OSP w Brzozówce
• Wyposażano świetlicę OSP w Szastarce Stacji
• Wyremontowano część pomieszczeń w budynku OSP w Wojciechowie

•

Dostarczono meble kuchenne do pomieszczeń OSP w Szastarce
Stacji
Dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym i środkom z budżetu
gminy w nowy sprzęt ratowniczy i wyposażenie zostaną zaopatrzone jednostki KSRG Szastarka i Blinów oraz OSP Polichna

Fot. W ramach dotacji z Ministerstwa
Sprawiedliwości zakupiono torby PSPR1 i defibrylatory AED dla jednostek
OSP KSRG Blinów i Szastarka

INFRASTRUKTURA SPORTOWA
Wartość inwestycji: 230 429,87 zł
Dzięki wsparciu Unii Europejskiej w Gminie Szastarka powstaje
nowy obiekt sportowy, z którego będą korzystać przede wszystkim
dzieci i młodzież z Polichny. Głównym celem inwestycji jest utworzenie otwartej strefy rekreacyjnej w Polichnie Drugiej polegające
na budowie boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni wraz
z wyposażeniem oraz bieżni do skoku w dal. Inwestycja jest zlokalizowana na terenie Szkoły Podstawowej. Boisko wielofunkcyjne jest
w trakcie budowy i przystosowane będzie do gry w piłkę ręczną
z wykorzystaniem do gry w piłkę nożną, koszykówkę i siatkówkę.

Fot. „Maniuś” nowy wóz bojowy dla OSP KSRG Blinów.

•
•
•
•
•
•
•

Dokonano wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami
blacharskimi na budynku OSP w Podlesiu
Wyposażono w stoły i krzesła budynek OSP w Majdanie-Obleszcze
Zamontowano nowe drzwi do budynku OSP Majdan-Obleszcze
Wyremontowano garaż OSP Polichna
Dostarczono stoły i krzesła dla OSP w Szastarce Wsi
Zakupiono krzesła dla OSP w Brzozówce
Wykonano posadzki w garażu OSP w Blinowie i dostosowano
bramy garażowe stosownie do wymiarów nowego samochodu
oraz dokonano wymiany okien

Fot. Boisko sportowe przy szkole w Polichnie.

Również Szastarka Wieś dysponuje nowym obiektem, jakim
jest boisko rekreacyjne. Prace budowlane za ok. 16 tys. zł zostały
sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego i budżetu Gminy.
Szczególne podziękowania za udzieloną pomoc i zaangażowanie
przy ich realizacji należą się druhom strażakom z Szastarki Wsi
i prezesowi OSP Tomaszowi Glince.

Fot. Dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Sprawiedliwości zakupiono narzędzia hydrauliczne
dla OSP Polichna

Fot. Boisko sportowe w Szastarce Wsi.
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ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W POLICHNIE

W Wojciechowie przy Szkole Podstawowej utworzono długo
wyczekiwany parking, o który postulowali rodzice dzieci uczęszczających do szkoły. Dziś parking służy zarówno rodzicom, jak i gronu
pedagogicznemu. Mieszkańcy Wojciechowa mogą zaparkować
samochody w bezpiecznym miejscu, a nie jak dotychczas na łuku
drogi powiatowej.

Wartość inwestycji: 187 388,69 zł
W Polichnie przebudowano pomieszczenia w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na potrzeby funkcjonowania
oddziału przedszkolnego. To kolejny przykład troski o rozwój i wychowanie najmłodszych mieszkańców Gminy i kolejny przykład
udanej inwestycji ze środków unijnych. Przedszkole z oddzielnym
wejściem powstało na bazie pomieszczeń szkolnych wydzielonych
i dostosowanych do nowych funkcji. Do dyspozycji maluchów zostały oddane 2 sale dydaktyczne z pomieszczeniami sanitarnymi do
rozdziału posiłków i szatnią. Sale dydaktyczne zostały wyposażone
m.in. w łóżeczka do leżakowania, zabawki oraz w multimedialną
tablicę interaktywną, pozwalającą nauczycielowi uzupełnić lekcję
o ciekawe materiały audiowizualne wpływające na rozwój intelektualny przedszkolaków poprzez zabawę i gry.

Fot. Parking Brzozówka

Fot. Uroczyste otwarcie punktu przedszkolnego.

NOWE PARKINGI I PRZYSTANKI
Wartość inwestycji: 73 633,32 zł
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, wybudowano
nowe przystanki przy drodze krajowej nr 19. Są one utrzymane są
w jednym stylu i jednakowej kolorystyce. Nowe wiaty ustawione
zostały w Polichnie Drugiej oraz w Podlesiu. Inwestycja kosztowała
11,5 tys. zł i sfinansowana została ze środków budżetowych.
W Brzozówce, w sąsiedztwie kościoła, została zainicjowana budowa nowych miejsc postojowych wraz z odwodnieniem. Będzie
to duże udogodnienie dla mieszkańców Brzozówki ze względu na
brak miejsc postojowych w okolicy, szczególnie w czasie uroczystości kościelnych.
Przy Ośrodku Zdrowia w Polichnie, w ramach funduszu sołeckiego,
wykonano nawierzchnię z kostki brukowej za kwotę około 30 tys.
zł. Warto zaznaczyć, iż dotychczasowy stan parkingu, zwłaszcza
w okresie intensywnych opadów lub roztopów, znacznie utrudniał
zaparkowanie pojazdu i poruszanie się po nim. Służy on nie tylko
mieszkańcom Polichny, ale wszystkim mieszkańcom Gminy, którzy
korzystają z usług świadczonych przez Ośrodek Zdrowia w Polichnie.

Fot. Parking przy SP ZOZ Polichna.

Fot. Parking przy Szkole Podstawowej w Wojciechowie.

Fot. Nowa wiata przystankowa przy drodze krajowej Nr 19.

Fot. Nowa wiata przystankowa w Blinowie Drugim.
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NOWOCZESNE ŚWIATŁO W NASZEJ GMINIE
- WYMIANA LAMP SODOWYCH NA LEDOWE

PRZEBUDOWA MOSTU W BLINOWIE PIERWSZYM
Wykonano udrożnienie mostu w Blinowie Pierwszym. W celu
zabezpieczenia skarpy położono płyty meba. Zostały również
wzmocnione i odnowione istniejące bariery ochronne.

Rozpoczęta została wymiana oświetlenia ulicznego z lamp
sodowych na ledowe. Są one znakomitą alternatywą wobec tradycyjnego ulicznego oświetlenia. Ich użycie oznacza brak rtęci,
mniejsze promieniowanie UV, mniej dwutlenku węgla. Nowe ledowe
oświetlenie to także oszczędności dla gminy, bo nowoczesne żarówki
pobierają zdecydowanie mniej energii. Montaż lamp ledowych
oznacza dla gminy mniejsze wydatki ponoszone na oświetlenie
ulic a dla środowiska - mniejszą emisję zanieczyszczeń.
Pierwszych 30 lamp w naszej gminie zamontowano w lutym
bieżącego roku w miejscowości Polichna na odcinku ok. 2 km, tj.
od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 w stronę Polichny Czwartej.
Od 2019 roku planowany jest sukcesywny montaż lamp ledowych
w kolejnych miejscowościach gminy Szastarka.

Fot. Udrożniono i zabezpieczono skarpy przy moście w Blinowie Pierwszym.

NOWY MONITORING W SZKOLE W POLICHNIE
Wartość zadania:
25 215,00 zł
Zakupiono i zamontowana monitoring
w budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Polichnie. W ramach inwestycji
zainstalowano 12 kamer
zewnętrznych oraz 17 wewnętrznych umożliwiających rejestrację zdarzeń
na zewnątrz i wewnątrz
budynku. Urządzenia
umożliwiają rejestracje
w kolorze o rozdzielczości
wystarczającej do identyfikacji osób i zdarzeń.

Fot. Uliczne oswietlenie LED w miejscowości Polichna Druga.

NOWE OKNA – SZKOŁA BLINÓW
Wartość inwestycji: 36 208,80 zł
W Publicznej Szkole Podstawowej w Blinowie rozpoczęta została
wymiana okien. W tym roku starą stolarkę okienną zdemontowano
na pierwszym piętrze budynku szkoły i zastąpiono ją nową, która
poprawi komfort pracy i nauki w szkole.

Fot. Monitoring wizyjny w Szkole w Polichnie.

„AKTYWNA TABLICA”
Wartość zadania: 33 916,00 zł
W ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury
oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”
został zakupiony i zamontowany w Publicznej Szkole Podstawowej
w Polichnie i Blinowie oraz w Zespole Szkół w Szastarce komplet
sprzętu TIK. Są to 2 monitory interaktywne wraz z komputerem.

Fot. Wymiana części okien w Szkole w Blinowie.

NOWE KOMPUTERY DLA ZESPOŁU SZKÓŁ
W SZASTARCE
W celu doposażenia pracowni komputerowej w Zespole Szkół
w Szastarce zakupiono 10 nowych zestawów komputerowych za
kwotę ponad 20 tys. zł.

Fot. „Aktywna tablica” w szkole w Polichnie.
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Lessowe szlaki bezpieczne i przejezdne
Wartość inwestycji: 483 673,87 zł
Władze Gminy Szastarka nie zapominają o konieczności poprawy bezpieczeństwa na drogach biegnących przez miejscowe
wąwozy. W mijającej kadencji wykonano kilka inwestycji, dzięki
którym utwardzono takie lessowe szlaki, korzystając skutecznie
z rządowego dofinansowania.

Fot. Wąwóz Blinów Drugi.

Fot. Wąwóz w Brzozówce-Kolonii podczas realizacji inwestycji.

Dla mieszkańców gmin wiejskich problem bezpieczeństwa
i komfortu poruszania się po lokalnych drogach nie dotyczy tylko
głównych, asfaltowych traktów. Na wyżynnych terenach istotną
rolę odgrywają także lessowe szlaki umiejscowione w wąwozach,
które często stanowią najkrótszy lub nawet jedyny sposób dotarcia do domów czy pól uprawnych. Deszczowa pogoda bardzo
często utrudnia lub wręcz uniemożliwia przejazd wąwozami: - Ich
utwardzenie rozwiązuje wiele problemów i zdecydowanie ułatwia
życie mieszkańcom, dlatego pozyskujemy środki zewnętrzne i zabezpieczamy środki własne w budżecie Gminy, aby sukcesywnie
w poszczególnych miejscowościach wykonać jak najwięcej takich
prac – podkreśla wójt Artur Jaskowski.

Fot. Wąwóz Blinów Drugi przed realizacją inwestycji.

W ostatnich latach utwardzono dno i odwodniono wąwóz lessowy
na ponad 733 - metrowym odcinku w miejscowości Majdan-Obleszcze. Inwestycja polegała na wykonaniu nawierzchni z betonowych
płyt drogowych oraz na plantowaniu skarp wąwozu. Podobne
prace wykonano także w Brzozówce-Kolonii na odcinku 124 m
oraz w Blinowie Drugim na długości 385 metrów. Warto nadmienić,
iż po udrożnieniu wąwóz stał się bardzo uczęszczanym szlakiem
komunikacyjnym nie tylko dla mieszkańców Blinowa Drugiego, ale
również Cieślanek. Także w Blinowie Pierwszym utwardzono płytami
żelbetowymi dno i odwodniono wąwóz lessowy o długości 283 m.

Fot. Wąwóz Majdan-Obleszcze przed realizacją inwestycji.

Fot. Blinów Pierwszy - Gościniec Brzozowski.

Fot. Wąwóz Majdan-Obleszcze po realizacji inwestycji.
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INWESTYCJE DROGOWE REALIZOWANE NA TERENIE GMINY SZASTARKA
W TRAKCIE TRWANIA KADENCJI 2014-2018
Podczas trwania ostatniej kadencji zmodernizowano i ulepszono stan techniczny na drogach, gminnych i powiatowych na terenie
gminy Szastarka na długości około 15,4 km. Realizacja zadań drogowych na tak dużą skale byłaby niemożliwa gdyby nie zaangażowanie
i determinacja wójta Artura Jaskowskiego, współpraca ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku, środkom pochodzącym z budżetu Unii
Europejskiej, dotacjom i programom rządowym. Powstały nowe zatoki przystankowe i parkingi. Podkreślić należy również budującą
postawę, umiejętność prowadzenia dialogu i zrozumienie radnych Rady Gminy Szastarka. Poniżej przedstawiamy wykaz najważniejszych
inwestycji drogowych zrealizowanych w ciągu ostatnich 4 lat.
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2289L (ZAKRZÓWEK
-POLICHNA) NA 3 ODCINKACH W NASTĘPUJĄCYCH MIEJSCOWOŚCIACH NA DŁUGOŚCI 1,522 KM BLINÓW DRUGI, BRZOZÓWKA-KOLONIA 0, 622 KM NA DŁUGOŚCI 0, 478 KM POLICHNA
CZWARTA
Wartość inwestycji: 1 112.061,30 zł

Fot. Nowa nawierzchnia na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Rzeczycy-Kolonii
(w trakcie realizacji)

duże spadki poprzeczne, rozmiękanie drogi w okresie wiosennym
i jesiennym. Zadanie współfinansowane było ze środków budżetu
Województwa Lubelskiego w oparciu o ustawę o ochronie gruntów
rolnych i leśnych. Dotacja celowa na modernizację drogi dojazdowej
do gruntów rolnych wyniosła 60 tys. zł.
Fot. Droga relacji Zakrzówek – Polichna po remoncie.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2737L SŁODKÓW II SZASTARKA STACJA W GMINACH KRAŚNIK I SZASTARKA
Wartość inwestycji: 1 700.000,00 zł
Inwestycja została zrealizowana 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
następująco: Powiat Kraśnick i
(18,18%) Gmina
Fot. Stan nawierzchni przed realizacją inwestycji.
Szastarka (9,09%)
Gmina Kraśnik
(9,09%) PROW (63,63%) Długość wyremontowanego odcinka
drogi łączącego Gminy Szastarka i Kraśnik to 5,395 km (na naszym
terenie jest to odcinek drogi od Słodkowa do kościoła w Szastarce).

Przebudowa drogi powiatowej nr 2289L była to inwestycja polegająca na polepszeniu stanu bezpieczeństwa na drodze w gminie
Zakrzówek i gminie Szastarka, łączącej drogę krajową nr 19 z droga wojewódzką nr 842. Koszt realizacji inwestycji to 1,1 mln zł.
Jedną połowę środków pokryły wspólnie powiat kraśnicki, gminy
Zakrzówek i Szastarka, a druga połowa pochodziła z „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”. W ramach
inwestycji wykonano przebudowę drogi, polegającą na wymianie
nawierzchni i oznakowaniu drogi powiatowej w Sulowie, Blinowie
i Szastarce o łącznej długości ok. 6 km. Z czego 2,622 km to teren
Gminy Szastarka.
MODERNIZACJA DROGI W RZECZYCY-KOLONII
Wartość inwestycji: 140 166,86 zł
Dzięki uzyskanej przez gminę Szastarka dotacji zmodernizowana
została droga gminna na odcinku 0,515 km. Warto nadmienić, że
droga ta jest jedną z głównych dróg dojazdowych do pól uprawnych
w miejscowości Rzeczyca Kolonia. Jej poprzedni stan nie pozwalał na
bezpieczny przejazd z dużym, nowoczesnym sprzętem uprawowym
ani na transport płodów rolnych, z uwagi na liczne nierówności,

Fot. Nowa nawierzchnia na drodze dojazdowej do gruntów rolnych w Rzeczycy-Kolonii
(w trakcie odbioru)

Fot. Droga Słodków - Szastarka
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2743L POLICHNA – HUTA
JÓZEFÓW – POTOK STANY NA ODC. 2.382 MB. NA TERENIE GMINY SZASTARKA, ZREALIZOWANA W RAMACH NARODOWEGO
PROGRAMU PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH - BEZPIECZEŃSTWO-DOSTĘPNOŚĆ-ROZWÓJ DRÓG
Droga o długości 6 km relacji Modliborzyce - Potok Wielki – Szastarka umożliwia mieszkańcom Huty Józefów łatwiejszy i szybszy
dojazd do drogi krajowej Nr 19 i ułatwia komunikację między gminami
Modliborzyce - Potok Wielki – Szastarka. Nowa nawierzchnia powstała
dzięki wsparciu ze środków Narodowego Programu Przebudowy
Dróg Lokalnych. Wartość całej inwestycji to kwota rzędu 3,95 mln zł
z czego wkład własny gminy Szastarka to około 268 tys. zł.

Fot. Droga Słodków - Szastarka

Drugi etap poprawy nawierzchni wykonano w sierpniu bieżącego
roku. Remont obejmował odcinek o długości 0,526 km (od kościoła
do skrzyżowania przy szkole) za kwotę ogólną ok. 223 tys. zł.

PRZEBUDOWA DROGI NR 108619L SZASTARKA STACJA
– BRZOZÓWKA KOLONIA
Wartość inwestycji: 1 610.255,15 zł
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 1,6
mln zł z czego dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW
2014-2020 wynosi blisko 1 mln zł.

Fot. Nowa nawierzchnia na drodze w Hucie Józefów

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
W BLINOWIE DRUGIM (BLINÓW JESIONY)
Wartość inwestycji: 54 258,94 zł
Na odcinku 0,325 km położona została nowa nawierzchnia
bitumiczna. Całość zadania opiewa na kwotę około 54 tys. zł, przy

Fot. Modernizacja nawierzchni drogi Blinów Jesiony

Fot. Prace związane z przebudową drogi gminnej Brzozówka Kolonia – Szastarka Stacja

Należy zaznaczyć, iż inwestycja ta była 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.

Fot. Modernizacja nawierzchni drogi Blinów Jesiony

Fot. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Brzozówka-Kolonia – Szastarka Stacja

dofinansowaniu na poziomie 30 tys.zł . Projekt miał ma na celu
poprawę warunków życia, bezpieczeństwa i lepsze funkcjonowanie
mieszkańców Blinowa Drugiego. Modernizowana droga między
innymi stanowi dojazd do gruntów rolnych jak również dojazd do
posesji indywidualnych mieszkańców.
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PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108622L BLINÓW PIERWSZY
– BLINÓW DRUGI W MIEJSCOWOŚCI BLINÓW DRUGI
Wartość inwestycji: 199 200,15 zł
Gmina Szastarka znalazła się na liście samorządów, które otrzymały dotację w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz
Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Głównym celem Programu jest zintensyfikowanie
działań na rzecz podniesienia rozwoju i wzrostu konkurencyjności
regionów przez wsparcie w roku 2018 jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów) środkami budżetu państwa, w formie
dotacji celowej. W ramach operacji została przebudowana droga
gminna. Dzięki pozyskanym środkom wykonano nakładkę z masy
mineralno-asfaltowej na odcinkach o łącznej długości 0,843 km i szerokość: 5 m. Wkład własny gminy stanowił około 50 tys. zł natomiast
środki pochodzące z dotacji w ramach Rządowego Programu na
rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie
Lokalnej Infrastruktury Drogowej to kwota rzędu 150 tys. zł.

Na obecną chwilę trwają prace związane z przygotowaniem
drugiego etapu inwestycji, opracowana została dokumentacja
projektowa i ogłoszona procedura przetargowa. Zadanie polegać
będzie na przebudowie nawierzchni jezdni od Gminnego Centrum
Kultury (gdzie zakończył się pierwszy etap remontu) do skrzyżowania w miejscowości Polichna Czwarta.
Na tym nie poprzestajemy. Przebudowa skrzyżowania wraz
z poprawą dalszej części nawierzchni na ww. odcinku drogi będzie
kontynuowana od 2019 roku.

Fot. Nawierzchnia drogi powiatowej w Polichnie

Fot. Nowa nawierzchnia na drodze gminnej w Blinowie Drugim

Fot. Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej w Polichnie.

Fot. Nowa nawierzchnia na drodze gminnej w Blinowie Drugim

PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI POWIATOWEJ NR 2289L
W POLICHNIE
Wartość inwestycji: 765 489,58 zł
Na odcinku o długości blisko 1 km w ramach przedsięwzięcia
wykonana została min. nowa nawierzchnia jezdni, pobocza i parking przy SP ZOZ Polichna. Inwestycja realizowana jest wspólnie
z Powiatem Kraśnickim i finansowana po 50% z budżetu starostwa
i gminy Szastarka.

Fot. Nowa zatoczka postojowa przy szkole w Polichnie.

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 2744L POLICHNA -PODLESIE - DĄBROWICA - POTOK STANY PRZEBIEGAJĄCEJ PRZEZ
POWIAT JANOWSKI (GM. POTOK WIELKI) I POWIAT KRAŚNICKI
(GM. SZASTARKA) ŁĄCZĄCEJ DROGĘ KRAJOWĄ NR 19 Z DROGĄ
POWIATOWĄ NR 2718
Wartość inwestycji: 91 428,11 zł
Inwestycja obejmuje przebudowę odcinka drogi na długości 0,490 km. Przebudowa drogi realizowana była w ramach
„Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – etap II
Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój” Zadanie realizowane
było na podstawie porozumienia pomiędzy Powiatem Kraśnickim,
Powiatem Janowskim i Gminą Szastarka. Wkład własny gminy
Szastarka to kwota 50 tys. zł.

Fot. Nowa nawierzchnia na drodze w Rzeczycy-Kolonii.
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MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN-OBLESZCZE
Wartość inwestycji: 68 118,04 zł
Modernizacja polegała na wyrównaniu istniejącej podbudowy
kruszywem łamanym oraz wykonaniu nawierzchni asfaltowej.
Zmodernizowana droga jest jedną z ważniejszych dróg lokalnych na
terenie Majdanu-Obleszcze. Mieszkańcy korzystają z niej zarówno
do dojazdu do domostw jak i do pól uprawnych. Jej poprzedni stan
z uwagi na rozmiękanie drogi w okresie wiosennym i jesiennym
oraz liczne nierówności, przysparzał rolnikom wielu trudności
w dojeździe do pól uprawnych oraz transporcie płodów rolnych.
Inwestycja zrealizowana z udziałem dofinansowania pochodzącego
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 40 tys. zł.

MODERNIZACJA DROGI DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH
W MIEJSCOWOŚCI POLICHNA CZWARTA
Wartość inwestycji: 92.087,47 zł
Inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu
z budżetu Województwa Lubelskiego na realizację zadania pn:
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Polichna Czwarta.” W ramach operacji została wykonana
podbudowa z materiału kamiennego na odcinku o długości
0,779 km, co stanowić będzie bazę pod nawierzchnię z masy
asfaltowej, wartość inwestycji: 92 tys. zł, przy dofinansowaniu na
poziomie 80 tys.
DROGA W BLINOWIE PIERWSZYM
Wartość zadania: 31 804,11 zł
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w ostatnim czasie zakupiono kolejne płyty betonowe w celu utwardzenia nawierzchni na
tych odcinkach tzw. „Gościńca Brzozowskiego”, które są najbardziej
narażone na degradację w związku z działaniem wód opadowych
i roztopów.

Fot. Droga w Majdanie-Obleszcze

Fot. Zakupione płyty na remont dalszego odcinka drogi w Blinowie Pierwszym tzw.Gościńca
Brzozowskiego
Opracował Paweł Kudrel

Lepsze drogi powiatowe
w Gminie Szastarka
W tej kadencji, w latach 2015 – 2018 Powiat Kraśnicki wybudował lub wyremontował ponad 100 km dróg, co stanowi
¼ zasobów administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych. Wśród nich są również inwestycje zrealizowane wspólnie
z Gminą Szastarka.
Były to m.in. bieżące remonty odcinków dróg powiatowych
sfinansowane w połowie przez Powiat i w połowie przez Gminę.
Dzięki temu w Gminie Szastarka wykonano w tym czasie remonty
na kwotę prawie 3 mln zł.
W 2015 r. przebudowano drogę powiatową Zarajec - Huta Józefów - Potok Stany (2,4 km). Rok później odnowiono nawierzchnię
drogi powiatowej na terenie Gmin Szastarka (2,3 km w ciągu drogi
Polichna - Szastarka - Blinów Drugi) i Zakrzówek oraz przebudowano odcinek drogi w miejscowości Rzeczyca-Kolonia w ciągu drogi
Podlesie –Dąbrowica – Potok Stany.
W 2017 r. wykonano przebudowę skrzyżowania w Kolonii Brzozówce i przebudowano odcinek drogi Słodków Drugi - Szastarka
Stacja (w sumie ponad 5 km), a w tym roku położono nową nawierzchnię na drogach w Polichnie i w Szastarce.
Część tych inwestycji została wykonana dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych.
W przyszłej kadencji ważne będą również wspólne zadania
związane z remontami i budową chodników w miejscowościach:
Blinów Pierwszy, Podlesie, Szastarka, Wojciechów, Polichna Czwar-

Fot. Modernizacja drogi powiatowej w Polichnie.
Starosta Kraśnicki Andrzej Maj i Wójt Gminy
Szastarka Artur Jaskowski.

ta, Brzozówka (miejsca postojowe). Aktualnie trwa opracowanie
dokumentacji projektowej na te zadania.
- Dla Zarządu Powiatu, którym kieruję od 5 lat, bardzo istotne
jest podejmowanie takich decyzji, które umożliwiają spełnienie
oczekiwania mieszkańców – podkreśla starosta Maj. - Kluczowa jest
także współpraca z gminami. W przypadku Szastarki, dzięki postawie radnych i wójta Artura Jaskowskiego, układała się ona bardzo
dobrze. Zawsze mamy to na względzie, a jedynym ograniczeniem
są środki finansowe, którymi dysponujemy. Dlatego nie wszystkie
zamierzenia udaje nam się od razu wprowadzić w życie, ale to nie
znaczy, że z nich zrezygnowaliśmy.
Opracował Daniel Niedziałek
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DOŻYNKI POWIATOWE W SZASTARCE

W tym roku Powiatowe Święto Plonów
odbyło się 2 września 2018 r. w Szastarce
i gospodarzem wydarzenia została po raz
pierwszy nasza gmina. To niezwykłe wyróżnienie zarówno dla naszych mieszkańców,
jak i dla całej gminy. Dożynki Powiatowe
połączone zostały z Dożynkami Gminnymi
i Parafialnymi.
Uroczystości rozpoczęły się mszą św.
dziękczynną za tegoroczne plony, odprawioną w intencji rolników powiatu kraśnickiego
w kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana
Marii Kolbego w Szastarce. Mszę świętą celebrował ksiądz kanonik Andrzej Arbaczewski,
a o oprawę muzyczną mszy zadbały: Chór
Parafialny z Szastarki i Parafialna Orkiestra
Dęta z Szastarki. Po homilii poświęcono
chleb dożynkowy i przepiękne wieńce przyniesione przez grupy wieńcowe. Po mszy św.
wyruszył korowód dożynkowy prowadzony
przez Parafialną Orkiestrę Dętą z Szastarki.
W uroczystym przemarszu uczestniczyli:
Starostowie Dożynek Powiatowych - Balbina
Rokosz z Huty Józefów (gmina Szastarka)
i Rafał Ortyl z Zychówki (gmina Annopol),
Starosta Kraśnicki Andrzej Maj, Wójt Gminy
Szastarka Artur Jaskowski, Przewodniczący
Rady Gminy Mariusz Jakubaszek, Sekretarz

Gminy Jadwiga Wielgus, Przewodniczący
Rady Powiatu Zbigniew Gawdzik wraz z radnymi powiatowymi, w tym z Joanną Bigos,
Poseł na Sejm RP Wojciech Wilk, w imieniu
Posła na Sejm RP Jarosława Stawiarskiego
Anna Baluch, Radny Sejmiku Województwa
Lubelskiego Marek Kos, dyrektorzy jednostek
podlegających Starostwu Powiatowemu, ks.
kanonik Andrzej Arbaczewski, ks.Damian
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Dorot, Starostowie Parafialni – Wioletta
Kowalczyk i Leszek Flis, grupy wieńcowe
z całego powiatu, zaproszeni goście, jednostki gminne Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy
Szastarka oraz Powiatu Kraśnickiego.
Po oficjalnym powitaniu gości Starostowie
Dożynek - wspomagani przez przedstawicieli grup wieńcowych oraz Panie z Kapeli
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Zespół Perłynka z Ukrainy.

Czerwona Róża - częstowali uczestników
uroczystości chlebem. Następnie głos zabrali:
Starosta Kraśnicki Andrzej Maj oraz Wójt
Gminy Szastarka Artur Jaskowski, którzy
przede wszystkim podziękowali rolnikom za
ciężką pracę, wytrwałość w kultywowaniu
narodowych oraz lokalnych tradycji i zwyczajów. Następnie głos zabrali przybyli na
dożynki zaproszeni goście.
Tradycyjnie kulminacyjnym punktem
dożynek była prezentacja wieńców dożynkowych. Ta piękna tradycja jest częścią naszej kultury i tożsamości narodowej. Trzeba
przyznać, iż komisje konkursowe nie miały
łatwego zadania, gdyż były to naprawdę
dzieła sztuki folklorystycznej. Przeważającą,
charakterystyczną cechę wieńców stanowiły
motywy religijne i patriotyczne, choć nie
zabrakło również pięknych wieńców tradycyjnych. Laureatem gminnego konkursu
Wieńców Dożynkowych została Szastarka.
W powiatowym konkursie w kategorii Wieniec Współczesny zwyciężył wieniec Zespołu
Ludowego z Księżomierza, a w kategorii
Wieniec Tradycyjny na podium stanęło sołectwo Słodków.
Podczas imprezy wręczono dyplomy,
medale i wyróżnienia, rozstrzygnięto konkursy powiatowe i gminne. Dyplom Starosty Kraśnickiego za szczególne osiągnięcia
w produkcji rolnej z naszej gminy otrzymali
panowie Damian Krzysztoń z Polichny i Władysław Wach z Majdanu-Obleszcze. Wyłoniono także laureatów gminnych konkursów.

Laureat Wzorowej Pasieki - Michał Samol.

Komisja konkursowa przyznała nagrody
w następujących kategoriach:
„Najładniejszy ogródek przydomowy”:
I miejsce – Justyna Uzar
II miejsce – Krystyna Nogal
II miejsce – Renata Kolasa
III miejsce – Iwona Drozd
„Wzorowa Pasieka Gminy Szastarka”:
I miejsce – Michał Samol
II miejsce – Karol Kamiński
III miejsce – Krzysztof Placha
Po wręczeniu odznaczeń i nagród rozpoczęła się część folklorystyczno-rozrywkowa,
którą zainicjował koncert Kapeli Kalina-Folk
z Polichny. Na scenie wystąpili również: Orkiestra Dęta Gminnego Centrum Kultury
z Polichny, Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze, Mirosław
Kolasa oraz Kapela Czerwona Róża z Szastarki.
Dożynki nasze uświetnił również zespół

folklorystyczny „Perłynka” z miasta Sławuta
z Ukrainy. Wieczorną rozrywkę uczestnikom
imprezy zapewniły gwiazdy, głównie disco-polo, takie jak: CHILI, REM FAZA, B-QLL,
WEEKEND i KORDIAN.
Uzupełnieniem bogatego programu tegorocznych dożynek były liczne atrakcje
towarzyszące, m.in. cieszące się dużym zainteresowaniem stoiska gminne całego powiatu kraśnickiego z produktami tradycyjnymi
i lokalnymi, kiermasz sztuki ludowej, stoiska
informacyjne instytucji i firm związanych
z rolnictwem. Także najmłodsi uczestnicy
nie mogli narzekać na brak atrakcji.
Tegoroczne święto rolników było niezwykle uroczyste i cieszyło się dużym powodzeniem, co z pewnością przyczyniło się
do promocji naszego regionu.
Organizację Dożynek Powiatowych
wsparli liczni sponsorzy, za co organizatorzy
składają im serdeczne podziękowania. Nad
bezpieczeństwem uczestników uroczystości
czuwali strażacy z OSP z Szastarki i Blinowa.
Opracowała Monika Kaczkowska-Nizińska
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GMINNE CENTRUM KULTURY W POLICHNIE
APEL POLEGŁYCH
16 września mieszkańcy Gminy Szastarka oddali hołd poległym
podczas II wojny światowej. Mszę św. za poległych odprawił ks.
proboszcz Krzysztof Piskorski wraz z ks. dr Różyło, który w swojej
homilii nawiązał do wojny widzianej oczyma dzieci. Po mszy św.
można było wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych w wykonaniu
członków Grupy Rekonstrukcyjno - Historycznej im. płk. Tadeusza
Zieleniewskiego z Majdanu-Obleszcze. Następnie znane melodie
wojskowe w wykonaniu Orkiestry Dętej z Gminnego Centrum
Kultury w Polichnie towarzyszyły wszystkim podczas uroczystego
przemarszu na cmentarz.

52. SABAŁOWE BAJANIA
W BUKOWINIE TATRZAŃSKIEJ
Sabałowe Bajania to wielkie święto folkloru, które odbywa się co
roku w połowie sierpnia w Bukowinie Tatrzańskiej. Podczas imprezy
mają miejsce między innymi konkursy gawędziarzy ludowych,
instrumentalistów, śpiewaków ludowych.

Fot. Ułani z Grupy Rekonstrukcyjno-Historycznej im. T. Zieleniewskiego z Majdanu-Obleszcze

Pod pomnikiem Nieznanego Żołnierza w Polichnie została
wystawiona warta honorowa, zapłonęły znicze, a obok stanęły
poczty sztandarowe Gminy Szastarka, Gminnego Koła Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz szkół. Po
odczytaniu apelu poległych przez Komendanta Grupy Rekonstrukcyjno – Historycznej Piotra Groszka i salwie honorowej przed
pomnikiem, złożone zostały kwiaty.
Od kilku lat reprezentanci Gminnego Centrum Kultury w Polichnie
odnoszą w bukowiańskim festiwalu znaczące sukcesy. Nie inaczej
było w tym roku. Na scenie „Domu Ludowego”, który jest w tych
dniach spotkaniem mistrzów, zwycięzców wielu regionalnych imprez folklorystycznych, oraz miejscem, gdzie młodzi adepci sztuki
ludowej mogą nabierać odwagi do dalszej pracy, nagrodzony za swój
występ został Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Blinowianki” z Blinowa,
zajmując II miejsce w kategorii Śpiewu Grupowego. Śpiewaczki
z zespołu „Blinowianki” mają już na swym koncie wiele nagród,
między innymi pierwszą nagrodę w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel
Instrumentalistów i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.

W apelu udział wzięli: Starosta Kraśnicki Andrzej Maj, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Marek Kos, Wójt Gminy
Szastarka Artur Jaskowski, Radni Rady Gminy Szastarka na czele
z Przewodniczącym Mariuszem Jakubaszkiem; druhowie strażacy
z OSP Polichna, Dyrektor GCK w Polichnie Ewa Białoń; dyrektorzy, nauczyciele oraz uczniowie: Zespołu Szkół im. Kardynała S.
Wyszyńskiego w Szastarce, Publicznej Szkoły Podstawowej oraz
Gimnazjum w Polichnie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Blinowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie oraz Zespołu
Szkół w Hucie Józefów.

Fot. Nasze Blinowianki na Krupówkach w towarzystwie Misia.
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XVI MIĘDZYPOWIATOWY FESTIWAL
ORKIESTR DĘTYCH W POLICHNIE
W niedzielę 15 lipca Polichna była gospodarzem XVI już
Międzypowiatowego Festiwalu Orkiestr Dętych. Uroczystość
rozpoczęto od Mszy Świętej celebrowanej przez ks. Proboszcza
Krzysztofa Piskorskiego. Oprawę muzyczną mszy św. zapewnił
występ Orkiestry Dętej Gminnego Centrum Kultury w Polichnie.
Po raz kolejny przyjechało wiele znakomitych orkiestr. Niestety
pogoda pokrzyżowała plany organizatorom. Ze względu na
zimno i padający deszcz przemarsz orkiestr z kościoła na stadion
został odwołany, a samo otwarcie festiwalu i prezentacja orkiestr
odbyła się w strugach deszczu. Na czas pokazów deszcz tylko
trochę odpuścił, przez co frekwencja publiczności była znacznie
mniejsza niż we wcześniejszych edycjach.
Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonał Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski. W Festiwalu wzięło udział 8 Orkiestr Dętych:
Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Kraśniku; Orkiestra
Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Batorzu; Orkiestra Dęta z Obszy;
Parafialna Orkiestra Dęta z Szastarki; Orkiestra Dęta Ochotniczej
Straży Pożarnej w Milanowie, Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka
Kultury w Gorzycach, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkołaza,
Orkiestra Dęta Gminnego Centrum Kultury w Polichnie.
Wszystkie występujące orkiestry zaprezentowały się wspaniale.
Repertuar muzyków był bardzo różnorodny - od marszów po
muzykę rozrywkową. Barwne stroje, wysoki poziom muzyczny
i przygotowane programy artystyczne zdecydowały o jakości
koncertów. Widzowie byli zadowoleni, a z koncertów wynieśli
wiele pozytywnych wrażeń. Ogromny sukces orkiestr poprzedzony
jest systematyczną pracą orkiestrantów oraz ich zaangażowaniem i determinacją pod bacznym okiem kapelmistrzów, którzy
zasługują na szczególne uznanie. Powodem do dumy jest także
fakt, iż młodzi ludzie potrafią w tak znakomity sposób godnie
reprezentować oraz rozsławiać swoje „małe ojczyzny”. Takiego
rodzaju wydarzenie, które w tym roku nie miało charakteru
konkursowego, zakłada przede wszystkim prezentację dorobku artystycznego amatorskich orkiestr dętych, propagowanie
i upowszechnianie kultury muzycznej oraz stałe podnoszenie
poziomu artystycznego orkiestr.
Niespodzianką Festiwalu był występ grupy SPICE GEARS. Są to
młodzi ludzie, których połączyły szerokie zainteresowania mechaniką, elektryką, informatyką i programowaniem. To pierwsza w Polsce
drużyna FIRST Robotics Competition. FRC to międzynarodowy
konkurs, którego celem jest zbudowanie robota wykonującego
określone czynności, aby potem rywalizować z zespołami z całego
świata w finałowych rozgrywkach.
XVI Międzypowiatowemu Festiwalowi Orkiestr Dęty Polichna 2018
r. towarzyszyły koncerty różnych
zespołów. Na występ pierwszego
z nich pokazało się słoneczko, które
rozpromieniło stadion. Po godz.18:00
na scenę zawitały: zespół „PlayBoys”,
zespół wokalno-taneczny „Tamburino”,
zespół „TeX”. Gwiazdą wieczoru była
„Lanberry”. Po jej koncercie dyskotekę
pod gwiazdami poprowadził DJ.
Patronat honorowy nad imprezą
objął Wojewoda Lubelski Przemysław
Czarnek oraz Marszałek Województwa
Lubelskiego Sławomir Sosnowski. Patronat medialny: Naszemiasto.
pl, Polskie Radio Lublin, Lubelska.tv, TVP3 Lublin oraz Kurier Lubelski.
Nad sprawami porządkowymi i bezpieczeństwem festiwalu
czuwali druhowie strażacy z jednostek OSP: Majdan-Obleszcze,
Blinów, Polichna i Szastarka Stacja.
Nasz Festiwal odbył się dzięki współorganizacji Starostwa Powiatowego w Kraśniku.

Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Batorzu

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkołaza

Parafialna Orkiestra Dęta z Szastarki

Orkiestra Dęta Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Orkiestra Dęta Gminnego Centrum Kultury w Polichnie

Orkiestra Dęta z Obszy

Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanowie

Bardzo dziękujemy wszystkim Sponsorom, którzy wsparli nas na
wiele różnych sposobów. Dziękujemy również wszystkim, którzy
zaangażowali się w przygotowanie Festiwalu. Radość uczestników
i zaproszonych gości oraz miła atmosfera stworzona przez wszystkich
obecnych jest najlepszą nagrodą za włożony trud w organizację
tak dużego przedsięwzięcia.
Opracowała Ewa Białoń
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zespół szkół W SZASTARCE
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2018/2019
Nowy rok szkolny został zainaugurowany 3 września uroczystą mszą
św. w kościele parafialnym. Następnie wszyscy udali się do sali gimnastycznej naszej szkoły, aby tam - po odśpiewaniu hymnu narodowego
- spotkać się po wakacyjnej przerwie i zapoznać się z najważniejszymi
informacjami nt. kolejnych miesięcy nauki. Jak zwykle mogliśmy liczyć
na serdeczne słowa powitania ze strony dyrektora pana Piotra Krzysztonia i Wójta Gminy Szastarka pana Artura Jaskowskiego - skierowane
do uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Na koniec
uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami.

Ważnym punktem na trasie był las Jurnica. Na jego skraju w pobliżu torów zatrzymaliśmy się przy grobie por. Paula Kleina, oficera,
który służył w stacjonującym w Stuttgarcie Regimencie Budowy
Dróg. Z informacji na obelisku wynikało, że poległ 1 sierpnia 1915
r. W tym miejscu opowiedzieliśmy o ruchach wojsk w czasie walk
pod Kraśnikiem w 1915 r. Wspomnieliśmy o mogiłach i cmentarzach
z tego okresu w najbliższej okolicy.

Dalej przeszliśmy skrajem lasu w kierunku wzgórza Wapniaka,
z rozpoznawalnym napisem„Hollywood”. Następny ważny punkt naszej
wędrówki to las szastarecki i słodkowski. Tu pan dyr. Piotr Krzysztoń
wskazał uczniom okopy dla żołnierskich stanowisk z I wojny światowej.
Nasza wędrówka wiodła skrajem lasu. Mogliśmy obserwować zjawisko
sukcesji pierwotnej i wtórnej oraz gospodarkę leśną. Omówiliśmy
typy lasu, roślinność podszytu i runa leśnego. Zwróciliśmy uwagę na
wpływ zanieczyszczenia środowiska na stan lasu oraz konsekwencje
ocieplenia klimatu, w tym na słabe opady, czego następstwem są brak
mchów i niewielka ilość porostów. Liczne śmieci - butelki, plastiki,
opony - świadczą o tym, że edukacja ekologiczna musi być kontynuowana w naszej miejscowości nie tylko wśród dzieci, ale i dorosłych.
Opracowanie : Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Szastarce

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY
14 września do Zespołu Szkół w Szastarce w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przyjechali panowie policjanci z Kraśnika.
Uczniowie, którzy dopiero rozpoczynają swoją szkolną przygodę,
dowiedzieli się, jakie zagrożenia mogą napotkać, udając się do
szkoły czy też wracając z niej do domu, poznali zasady prawidłowego poruszania się po drodze. Dzieci otrzymały również odblaski
poprawiające ich bezpieczeństwo po zmroku.

WYJAZD DO LUBLINA

PIESZA WĘDRÓWKA ŚLADAMI
WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI
W SZASTARCE	
20 września uczniowie z klas VI i VII wyruszyli na zajęcia terenowe mające na celu pokazanie wpływu I i II wojny światowej
na losy mieszkańców Szastarki. W trakcie zajęć krajoznawczych
dzieci uczyły się, jak zorientować mapę, wyznaczać kierunki i opisywać okoliczny krajobraz. Nauczyciele (p. Anna Dziadura i p. Piotr
Krzysztoń) przybliżyli historię powstania miejscowości, jej losy
w trakcie zaborów i omówili powstanie traktu kolejowego. Trasa
wędrówki wiodła od szkoły drogą wzdłuż torów. Za cmentarzem
mogliśmy obserwować prace przy przebudowie i modernizacji
traktu kolejowego. Staraliśmy się dostrzec piękno krajobrazu roztoczańskiego. Odnaleźliśmy na wzniesieniach i polach pozostałości
po zbiornikach paliwa lotniczego sprzed II wojny i omówiliśmy ich
znaczenia dla mieszkańców w wojennych i powojennych czasach.

Dnia 24 września uczniowie ZS w Szastarce udali się na wycieczkę
do Lublina. Opiekunkami zostały panie: Barbara Zuń, Dorota Sowa,
Anna Dąbrowska-Michalczyk. Celem wycieczki było kino, gdzie
młodzież obejrzała oparty na książce Arkadego Fiedlera i faktach
film pt. „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Pokazał on zmagania
polskich lotników podczas bitwy o Anglię oraz ich życie prywatne.
Następnie młodzież wraz z opiekunami wyruszyła do UMCS-u,
gdzie odbyły się 59. Pokazy fizyczne. Trwały one dwie godziny, a ich
tematami przewodnimi były: Błękitna planeta, Fizyka latania, Światło
i oko, Fizyka zabawek. Uczniowie mogli zobaczyć doświadczenia
ukazujące procesy fizyczne, a nawet czynnie brać w nich udział.
Zmęczeni, ale szczęśliwi, powrócili do domów,nie mogąc doczekać
się kolejnego tego typu wyjazdu.
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Opracowała: Julia Boś, ucz. kl. III PG w Szastarce
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POLICHNIE
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU
SZKOLNEGO 2018/2019

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOŁY

W poniedziałek 3 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny.
Wypoczęci i uśmiechnięci spotkaliśmy się o godz. 930 na uroczystej mszy św. którą odprawił ks. Krzysztof Piskorski. Następnie cała
społeczność szkolna udała się do budynku szkoły, gdzie na hali
sportowej zebranych powitała dyrektor szkoły pani Marta Plichta.
Szczególnie gorące słowa powitania skierowała do najmłodszych
dzieci z oddziału przedszkolnego. Zwróciła uwagę wszystkich na
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w związku z trwającą budową
boiska szkolnego tuż obok budynku szkoły. Na zakończenie życzyła
zarówno uczniom, jak i pracownikom udanego roku szkolnego
i owocnej pracy. Podobne życzenia skierował do nas zaproszony na
uroczystość Wójt Gminy pan Artur Jaskowski. Po zakończonej części
oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas.

NARODOWE CZYTANIE
„PRZEDWIoŚNIA”
W dniu 19 września 2018 r. w naszych szkołach odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego pod Patronatem
Honorowym Pary Prezydenckiej. Tegoroczna edycja miała wyjątkowy charakter, nawiązywała do Jubileuszu 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Uczniowie wysłuchali fragmentów
„Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego w interpretacji Wójta Gminy
pana Artura Jaskowskiego, pani Dyrektor Marty Plichty, nauczycieli
oraz innych uczniów.

Rozpoczął się nowy rok szkolny. Rozkojarzone jeszcze wakacjami
dzieci ruszyły do szkół. Aby najmłodsi wiedzieli, jakich zasad należy
przestrzegać, by bezpiecznie dotrzeć na zajęcia, policjanci w całym
kraju rozpoczęli ogólnopolską akcję profilaktyczno-edukacyjną
„Bezpieczna droga do szkoły”.
20 września 2018 r. uczniowie klas młodszych uczestniczyli
w spotkaniu z policjantem pracującym w Powiatowej Komendzie
Policji w Kraśniku. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu,
udzielali odpowiedzi na wiele pytań dotyczących bezpieczeństwa.
Wykazywali się też dobrą znajomością zasad przechodzenia przez
ulicę. Funkcjonariusz poinformował wszystkich zebranych uczniów,
jak ważnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo w ruchu
drogowym jest noszenie elementów odblaskowych.
W trosce o bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców gminy
Wójt Artur Jaskowski wręczył dzieciom elementy odblaskowe.
Opaski odbijające światło mają służyć każdemu dziecku w taki
sposób, aby w trakcie poruszania się w ruchu drogowym było
widoczne i bezpieczne.
Takie spotkania odbywają się w naszej szkole od wielu lat i przynoszą dobre efekty. Liczymy, że i tym razem wiedza teoretyczna
znajdzie zastosowanie w praktyce.
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Opracowało Grono Pedagogiczne szkoły w Polichnie
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publiczna szkoła podstawowa W BLINOWIE
WYCIECZKA DO PARKU EDUKACJI
I ROZRYWKI FARMA ILUZJI
11.06.2018 r. grupa dzieci przedszkolnych oraz z klas I – IV udała
się do Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” w Mościskach. Opiekę
sprawowały panie: B. Winiarczyk, M. Biżek, B. Blajerska, A. Kozik, M.
Błaszczak, M. Lewandowska. Uczestnicy zwiedzili Latającą Chatę
Tajemnic, w muzeum iluzji oglądali się w krzywych zwierciadłach.
Dużym zainteresowaniem cieszył się iluzyjny żart, który pozwolił
umieścić na zdjęciu własną głowę na talerzu. W zakręconym domku
zastanawialiśmy się, czy to my się kręcimy, czy domek wokół nas.
Atrakcją okazał się wiklinowy labirynt, z którego wyjście stanowiło nie lada wyzwanie. Spacerując po Farmie, mieliśmy okazję
podziwiać iluzyjne eksponaty, tj. studnię nieskończoności, ścieżkę
złudzeń, niemożliwy trójkąt, meble olbrzyma czy magiczny domek,
a także rywalizować podczas gry w szachy i chińczyka pionkami
w gigantycznych rozmiarach. Po obiedzie była zabawa z licznymi
atrakcjami, m.in. dmuchane zjeżdżalnie, karuzele czy park linowy.

Za całokształt pracy pani dyrektor serdecznie podziękowała gronu
pedagogicznemu i uczniom oraz pracownikom obsługi. Nadszedł czas
na złożenie podziękowań licznej grupie sponsorów. Wasze zrozumienie
naszych potrzeb i całoroczne w wielu przypadkach zaangażowanie
w realizację przedsięwzięć świadczą o wrażliwości i dobroci serca. Bez
tego o wiele trudniej byłoby nam wdrażać nowe pomysły w życie.
Skorzystali na tym uczniowie naszej szkoły - powiedziała p. M. Suchora.
Wielkie podziękowania i słowa uznania należą się Radzie Rodziców
PSP w Blinowie z jej przewodniczącą p. Katarzyną Abramek na czele,
gronu pedagogicznemu i pracownikom obsługi szkoły.

Część artystyczną przygotowali uczniowie klas I-IV pod opieką p.
B. Blajerskiej i p. M. Błaszczak. Montaż słowno-muzyczny z elementami kabaretu poświęcony był Dniom Matki i Ojca. W piknikowy
nastrój wprowadziły wszystkich wakacyjne piosenki zaśpiewane przez
podopiecznych p. Moniki Reszki. Na uczniów czekało wiele atrakcji.
Animatorzy czuwali nad bezpiecznym przebiegiem zabaw. Było także
malowanie twarzy i loteria z atrakcyjnymi fantami. Organizatorzy pikniku
na bieżąco oferowali ciepłe posiłki - bigos, kiełbaski z rożna, a także
ciasto, lody i napoje. Można było udać się na przejażdżkę dorożką
wokół szkoły. Pojawiły się również akcenty folkloru Ziemi Lubelskiej piosenki zaśpiewały uczennice klasy IV pod opieką p. A. Wierzchowiaka.
Duże zainteresowanie, zarówno młodszych jak i starszych, wzbudził
pokaz udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadku samochodowego zaprezentowany przez strażaków OSP Blinów. Odbyły się także
rozgrywki piłkarskie. Rozegrano mecz piłki nożnej między drużyną
pracowników UG w Szastarce i rodziców uczniów PSP w Blinowie,
zaś płeć piękna podjęła rywalizację w meczu siatkówki. Po dwóch
stronach siatki stanęły nauczycielki i uczennice szkoły. Był to bardzo
miło spędzony czas i nikomu nie chciało się wracać do domu.

PIKNIK RODZINNY

POŻEGNANIE KLASY III GIMNAZJUM

W niedzielę 17.06.2018 r. na terenie przyszkolnym w Blinowie
odbył się Piknik Rodzinny. Bogaty program został opracowany przez
Radę Rodziców PSP oraz grono nauczycielskie tutejszej szkoły. Nad
całością przygotowań i przebiegiem pikniku czuwała p.o. dyrektora
szkoły p. Marzena Suchora, która serdecznie przywitała zaproszonych gości, pracowników Urzędu Gminy w Szastarce z p. Wójtem
Gminy Arturem Jaskowskim na czele, członków Rady Gminy z przewodniczącym Mariuszem Jakubaszkiem, p. Ewę Białoń - dyrektora
GCK w Polichnie, grono sponsorów szkoły, przybyłych rodziców,
uczniów oraz mieszkańców Blinowa. Następnie zaprezentowała
osiągnięcia uczniów w br. szkolnym. Te najważniejsze to: I miejsce
w Alercie Ekologiczno-zdrowotnym, I miejsce w klasowej punktacji
w gminnym konkursie zbiórki makulatury, IV miejsce w powiatowym
konkursie policyjnym „Jestem bezpieczny”.

W piatek 22.06. o godz 7.45 odbyła się uroczystość zakończenia
roku szkolnego oraz pożegnania uczniów klasy III gimnazjum. Pani
dyrektor powitała zebranych gości, wśród których był wójt gminy
Szastarka, pan Artur Jaskowski. Absolwenci szkoły na wstępie
zatańczyli poloneza, następnie montażem słowno-muzycznym
podziękowali nauczycielom za wspólnie spędzone chwile i trud
włożony w ich wychowanie.
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Opracowała Marzena Suchora
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJCIECHOWIE
UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU
SZKOLNEGO 2018/2019

NARODOWE CZYTANIE
,,PRZEDWIOŚNIA” STEFANA
ŻEROMSKIEGO
Akcja Narodowego Czytania to nie tylko promowanie czytelnictwa, to również forma uczczenia setnej rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości oraz przejaw naszego współczesnego
patriotyzmu. 7 września Publiczna Szkoła Podstawowa im. Św. Faustyny Kowalskiej w Wojciechowie wzięła udział w akcji Narodowe
Czytanie. Wśród czytających dzieło nie zabrakło dyrekcji, grona
pedagogicznego, naszych uczniów, Pana Wójta Artura Jaskowskiego,
Pani Sekretarz Jadwigi Wielgus, Prezesa Stowarzyszenia Pana Bernarda Króla, Pani Sołtys Doroty Łukasik. Po odczytaniu fragmentów
działa wszyscy udali się na mały poczęstunek i wspólnie wycinali
dekoracje patriotyczne.

3 września 2018 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św.
Faustyny Kowalskiej w Wojciechowie zainaugurowano rok szkolny
2018/2019. Po Mszy Św. Pani dyrektor szkoły Ilona Stolarz bardzo
serdecznie przywitała zaproszonych gości: Pana Artura Jaskowskiego
Wójta Gminy Szastarka, Pana Bernarda Króla Prezesa i członków
Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Wsi Wojciechów, uczniów
i ich rodziców oraz grono pedagogiczne. Następnie przedstawiła
wychowawców poszczególnych klas oraz nowych nauczycieli. Życzyła wiary we własne możliwości i roku szkolnego upływającego
na spełnianiu marzeń w przyjaznej atmosferze. Pan Wójt w swoim
wystąpieniu przypominał o kolejnej rocznicy wybuchu II wojny
światowej, podkreślając jednocześnie wagę kształtowania postaw
patriotycznych wśród młodego pokolenia. Na zakończenie Pan wójt
życzył wszystkim sukcesów w nowym roku szkolnym.

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
Jesień to czas zbiorów ziemniaków, a przy tym doskonała okazja
do wspólnej zabawy i lepszego poznania tego popularnego warzywa. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Faustyny
Kowalskiej w Wojciechowie w czwartek 20 września wraz z nauczycielami i swoimi rodzicami obchodzili Święto Pieczonego Ziemniaka.
Pieczone ziemniaki z ogniska smakowały jak z najlepszej kuchni
świata. Wspólnie spędzony czas przyniósł wszystkim wiele radości
i dostarczył pozytywnych wrażeń. Ten jesienny dzień pachnący
pieczonym ziemniakiem uczniowie na pewno będą długo pamiętać.

Opracowanie: Grono Pedagogiczne PSP w Wojciechowie
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZASTARCE
„NAJLEPSZY MŁODY CZYTELNIK GMINY SZASTARKA 2018”.
20 września 2018 r. w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Szastarce mieliśmy przyjemność
gościć naszych młodych czytelników wraz
z rodzicami z okazji rozstrzygnięcia konkursu
czytelniczego „NAJLEPSZY MŁODY CZYTELNIK
GMINY SZASTARKA 2018”. Konkurs trwał od
1 stycznia do 31 sierpnia 2018 r. Nagrody
zostały wręczone w trzech kategoriach: szkoła
podstawowa, szkoła gimnazjalna oraz wyróżnienia dla najmłodszych czytelników, którzy
nie należeli do dwóch wyżej wymienionych
kategorii, ale razem z rodzicami lub dziadkami
chętnie odwiedzają nasze placówki i korzystają z ich księgozbiorów. Naszym gościem
był również Pan Wójt Artur Jaskowski, który
pogratulował uczestnikom oraz wręczył im
nagrody i drobne upominki.
Witamy nowych laureatów, ale cieszymy
się również ze stałych naszych wiernych młodych czytelników (którzy cały czas rosną!!!!!!! ).
Laureaci konkursu:
SZKOŁA PODSTAWOWA
1.
Groszek Magdalena
2.
Szabat Bartosz
3.
Oponowicz Zofia
4.
Bielak Adrian
5.
Widomska Zuzanna

SZKOŁA GIMNAZJALNA
1.
Igras Julia
2.
Kowalczyk Ewa
3.
Mróz Natalia
4.
Lewandowska Patrycja
5.
Sarna Adrian

NAGRODY SPECJALNE
– WYRÓŻNIENIA - NAJMŁODSI
1.
Groszek Krzysztof
2.
Szabat Karina
3.
Bielak Konrad
4.
Polski Marcel
5.
Samojedna Nikola
6.
Widomski Filip

„Mała książka - wielki człowiek”
W związku z przystąpieniem Gminnej
Biblioteki Publicznej w Szastarce do projektu
dla trzylatków, realizowanego w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Mała książka wielki człowiek”, zapraszamy wszystkich
rodziców lub opiekunów dzieci urodzonych
w 2015 roku, wraz z dziećmi, do odwiedzenia naszych bibliotek na terenie gminy
Szastarka. Każdy trzylatek, który przyjdzie do
biblioteki i zostanie jej czytelnikiem otrzyma
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej:
książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę
Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum
jednej książki z księgozbioru dziecięcego,
Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany
imiennym dyplomem potwierdzającym jego
czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce
znajdą coś dla siebie także rodzice. Dzięki
tej akcji dziecko pozna ważne miejsce na
czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę)
i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia
kulturalnego. Akcja ta ma również zachęcić
rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.

Badania wykazują, że dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie,
mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię. Pożytki
z czytania mają także konkretny wymiar
materialny: czytające dzieci osiągają sukcesy
Święto
Rodziny
i zarabiają
więcej
od tych, które nie czytają.
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Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest obecność
rodzica/opiekuna, który nie tylko wciela się
w książkowych bohaterów, ale staje się przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej
wspólnie z dzieckiem, budując tym samym
relacje, które z całą pewnością zaowocują
w przyszłości.
Projekt nawiązuje do kampanii proczytelniczych realizowanych na całym świecie, a zapoczątkowanych w 1992 r. przez brytyjską
fundację BookTrust.
Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Organizator: Instytut Książki
Patronat Honorowy: Rzecznik Praw Dziecka
Marek Michalak
Partnerzy: Polska Sekcja IBBY, Fundacja
Metropolia Dzieci
Patronat Medialny: Ryms, CzasDzieci.pl

Więcej informacji oraz lista bibliotek biorących udział w projekcie znajduje się na
stronie: www.wielki-czlowiek.pl
Opracowała Monika Kaczkowska-Nizińska
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historia gminy

Bitwa pod Szastarką, wrzesień 1939 r.
Pamiętając o tych
którzy oddali życie za
ojczyznę, chcemy przypomnieć zdarzenia,
które miały miejsce we
wrześniu 1939 roku na
terenach Gminy Szastarka. Poniżej zamieszczamy artykuł, który ukazał
się w „REGIONALIŚCIE”
nr 2/1994, 4/1995 autorstwa Wita Szymanka.
płk dypl. piech. Aleksander KISZKOWSKI s. Adolfa
i Konstancji z Siwków, ur. 22 V 1892 w Stepanówce
na Ukrainie

Do redakcji „Regionalisty” wpłynął artykuł pt.
„Bitwa pod Szastarką”. Nadesłał go Pan Marian Rzeszowski.
Był, jak sam pisze, uczestnikiem tej bitwy. Jest to cenny
materiał uzupełniający wiedzę o naszym regionie. Dotyczy
kampanii wrześniowej 1939 roku.
Autor we wrześniu 1939 roku znalazł się w Kowlu. Tu
został zmobilizowany. Wszedł w skład nowo sformowanego
III Batalionu Marszowego. Nie podaje jednak kto był dowódcą tej jednostki. Z jego dalszej relacji wynika, że oddział
ten stanowił część Grupy płk. dypl. Leona Wacława Koca.
Tu należy się Czytelnikowi wyjaśnienie. Otóż po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski w dniu 17 września
na odprawie we Włodzimierzu Wołyńskim generałowie:
M. Smorawiński, M. Trojanowski, K. Sawicki i J. Kleeberg
postanowili zwolnić z szeregów wszystkich żołnierzy
zamieszkałych na wschód od Bugu. Pozostali mieli się
przedostać na Węgry.
Demobilizacja nastąpiła l9 września 1939 r. Po jej wykonaniu pozostały 3 bataliony w Kowlu. Dwa z nich w dniu
19 września 1939 pod dowództwem płk. Zawiślaka przeszły na zachód w kierunku Bugu (po czym po wróciły do
Włodzimierza). Trzeci batalion pod dowództwem ppłk.
Klementowskiego w dniu 21 września odszedł z Uściługu
w kierunku zachodnim i wszedł w skład 86 Pułku Piechoty
ppłk. W. Peszka.
W swojej relacji autor pisze dalej tak: „...I i II Batalion Marszowy jeszcze na parę dni przed 17 września wymaszerował
w pełnym rynsztunku bojowym z koszar, kierując się na
zachód. Nasz III Batalion Marszowy po został na miejscu.”
Z powyższego trudno jest ustalić, czy batalion autora
należał do jednostki ppłk. Klementowskiego. Z dalszej
części opisu bitwy pod Szastarką jednoznacznie wynika,
że oddział autora -jak wyżej wspomniano- znalazł się
w Grupie płk. Koca.
Płk dypl. Leon Koc został komendantem garnizonu
w Kowlu 13 września 1939. Z posiadających broń żołnierzy

płk Koc sformował grupę, w skład której weszły 3 podgrupy:
pierwsza pod dowództwem ppłk. A. Kiszkowskiego, druga
(ppłk W.Adamus) i trzecia dowodzona przez ppłk. dypl. F.
Pokomego. 27 września Grupa płk. Koca weszła w skład
Zgrupowania płk. dypl. T. Zieleniewskiego.
28 września oddziały płk.Leona Koca wkroczyły na teren
powiatu janowskiego w trzech kolumnach: kolumna płk.
Koca szła na Modliborzyce (za nim podgrupa płk.Aleksandra Kiszkowskiego na Polichnę), druga kolumna płk.
Władysława Filipkowskiego na Janów Lubelski, a trzecia
przez Chrzanów w stronę Dzwoli płk Władysława Płonki.
29 września doszło do bitwy pod Szastarką i Polichną, o czym pisze autor. Mianowicie oddziały płk. Płonki
(z Grupy płk. Koca) zaatakowały w Dzwoli znajdujący
się tam niemiecki dywizjon przeciwpancerny z 27 Dyw.
Piech. (gen. por. Bergmann) z VII Niemieckiego Korpusu
Piechoty (gen. Ritter von Schobert)2). Na pomoc okrążonym w Dzwoli dowódca 27 Dywizji wysłał z Kraśnika na
samochodach oddziały niemieckie. To z tymi oddziałami
walczył tak wspaniale autor, jako dowódca grupy i jego
czterdziestu żołnierzy, pod Szastarką. Walki te objęły też
Polichnę, o czym wspominaliśmy w numerze 2 „Regionalisty”. Bój z Niemcami toczyli pod Szastarką i Polichną
żołnierze podgrupy ppłk. A. Kiszkowskiego3). Zakończyły
się kapitulacją Grupy płk. T. Zieleniewskiego (i oddziałów
płk. dypl. L.Koca) w dniu 1 października 1939 r.
Od wschodu szła Armia Czerwona. Oddziały sowieckie
włączyły się do walki pod Dzwolą po stronie niemieckiej
(działał Pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r.).
W Krzemieniu w dniach 29 i 30 września od działy płk, dypl.
Koca stoczyły z oddziałami sowieckimi ostatnią większą
bitwę kampanii wrześniowej.
A oto treść relacji Pana Mariana Rzeszowskiego
pt. „Bitwa pod Szastarką”.
Nastał dzień 29 września 1939 roku. Rankiem otrzymałem
rozkaz zluzowania naszych oddziałów, które od wczorajszego
wieczora zalegały zachodni kraj lasu. Po uporządkowaniu
plutonu i zaznajomieniu żołnierzy z zadaniami, które tego
dnia przypadły nam do wykonania, niezwłocznie wysłałem
„szperaczy”, po czym sami powoli podążyliśmy za nimi. Kiedy
dochodziliśmy do stacji kolejowej, już na dobre zaczęło świtać. Poruszaliśmy się z odbezpieczonymi karabinami w ręku,
gotowymi do strzału w każdej chwili. Teren był nierówny
i trudny do marszu. Od czasu do czasu w powietrzu słychać
było wystrzały z karabinów. W miarę naszego posuwania się
do przodu stawały się one coraz częstsze. Wreszcie moje lewe
skrzydło osiągnęło wysokość przystanku kolejowego. Zabudowania stacji stanowił barak z napisem „Szastarka”. Nie widać
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było ani śladu ludzi. Na peronie poniewierał się duży krążek
taśmy telegraficznej. Po kilkunastu minutach osiągnęliśmy
skraj lasu. Szliśmy tym pewniej, że nasi „szperacze” dawali
nam znaki, iż droga jest wolna. Las był niewysoki i niezbyt
gęsty. Średniej grubości drzewa i brak podszycia dawał nam
daleki wgląd. Strzelanina stawała się coraz gwałtowniejsza.
Kiedy pokonaliśmy mniej więcej czwartą część dystansu,
usłyszeliśmy gwizd spadającego pocisku artyleryjskiego.
Wybuch nastąpił tuż za naszą linią. Odłamek trafił naszego
kolegę Wasilewskiego, zabijając go na miejscu. Zostawał on
nieco w tyle. Spowodowane to było być może zmęczeniem,
a być może jakąś inną dolegliwością. Był on dobrym kolegą,
starszym i niesłychanie dobrym żołnierzem III Batalionu Marszowego, który wraz z nami przebył tak długą drogę z Kowla,
nie bacząc na olbrzymi trud i niebezpieczeństwa, jakie owa
droga niosła ze sobą. Chciał walczyć aż po kres swoich dni.
Zginął jak bohater na polu chwały, broniąc Ojczyzny. Tymczasem coraz bardziej zbliżaliśmy się do zachodniego skraju lasu.
Kule, świszcząc, przelatywały nad naszymi głowami. Dalszą
drogę byliśmy zmuszeni przebyć czołgając się, aż wreszcie
zajęliśmy w miarę bezpieczne stanowisko za drzewami. Przed
sobą ujrzeliśmy pustą przestrzeń, a za nią znowu las, na skraju
którego znajdowali się Niemcy. W głębi polany stał drewniany
budynek. Najprawdopodobniej była to stodoła. Nocowała
w niej grupa uciekinierów, która, zdezorientowana panującym
zamieszaniem, nie bardzo wiedziała, w którą stronę uciekać
i dopiero donośny głos któregoś z naszych żołnierzy wskazał
im właściwy kierunek. Za chwilę cała gromada w popłochu
opuściła swoją nocną kryjówkę. Zająłem stanowisko na lewym
skrzydle naszej obrony. Obok mnie przycupnął mój zastępca
kpr. Stanisław Muszyński. Nieco w tyle za nami ulokował się
Augustyn Ćwielung wraz ze swoim kompanem z cywila Karolem Klose, który leżał po mojej prawej stronie. Strzelanina
nasilała się. Coraz częściej słychać było szum przelatujących
pocisków. Według mojej oceny ostrzeliwało nas co najmniej
pięć dział. Około godziny ósmej w powietrzu rozległ się
głośny krzyk „hura” i chmara Niemców rzuciła się w naszą
stronę. Natychmiast odpowiedzieliśmy ogniem zaporowym,
co zmusiło nieprzyjaciela do zatrzymania się, a następnie,
kiedy tylko padły rozkazy „halt, zamek - do odwrotu. I tak
odparliśmy pierwszy atak. Przeczuwając, że zanosi się na
długą obronę, wydałem rozkaz oszczędzania amunicji, co
w praktyce oznaczało, aby strzelać tylko do pewnych celów.
Nieprzyjaciel bezustannie ostrzeliwał nasze pozycje. Nieprzerwanie też grzmiała artyleria. Szczęśliwie dla nas, pociski,
gwiżdżąc, spadały daleko za nami, nie czyniąc żadnych
szkód, a szumiące, których była przeważająca większość,
lądowały gdzieś w polach. Jakże inaczej mogły potoczyć się
losy tej bitwy, gdyby tylko Niemcy wiedzieli, iż jest nas jedynie
czterdziestu? Słaby ogień z naszej strony przypuszczalnie
wzbudził w nich podejrzenie zasadzki. Pewnie dlatego woleli nie opuszczać swoich stanowisk. My natomiast ze swej
strony mieliśmy bezpieczne i dogodne do obrony miejsca.
Linia frontu była nierówna, poszarpana i w znacznej mierze
uzależniona od ukształtowania terenu oraz grubości drzew.
Nikt nie wychylał się na brzeg lasu. Każdy żołnierz dobrze
wiedział, iż od tego jakie miejsce sobie wybierze i od tego

jak celnie będzie strzelał, zależy jego własne życie. Na wojnie
żołnierz broni nie tylko swojego kraju, ale też, strzelając do
przeciwnika, broni siebie samego przed śmiercią. Sądzę, że
nikt z nas nie brał pod uwagę możliwości, iż może zginąć.
Obrona przedłużała się i w końcu straciliśmy poczucie czasu.
Leżałem za grubym drzewem na samym skraju lasu, często
zerkając w prawą stronę na poszarpaną linię naszej obrony.
Z mojej lewej strony niezawodny kpr. Muszyński z niesamowitą
skutecznością raził zza drzewa naszych przeciwników. Tuż za
mną strzelał Ćwielung, klęcząc na jednym kolanie. W pewnej
chwili strzelanina zaczęła się gwałtownie nasilać. Z lewej
flanki od południa posypały się kule z karabinu maszynowego.
Skierowane były wyraźnie w moją stronę. Przez chwilę zawyła
mi w uszach jakby psia sfora. Błyskawicznie przesunąłem się
w przód za cieńsze, lecz rosnące w zagłębieniu drzewo. Na
moje miejsce przeczołgał się Ćwielung i leżąc ładował broń.
Skierowałem wzrok w prawo. Na twarzy Karola Klose malowało się niesłychane przerażenie. Przeczuwając coś złego,
odwróciłem się machinalnie w tę stronę. I stało się. Cała seria
kul bez litośnie strzaskała Ćwielungowi głowę. Odruchowo
krzyknąłem „sanitariusz”. Chcąc go ratować, przesunąłem się
w tył. To wszystko trwało dosłownie sekundy. Na jego ledwie
poruszających się wargach widniał lekki uśmiech. Zaraz po
tym spostrzegłem, jak przez potrzaskaną czaszkę wyrwany
został mózg. Chwilę później zgasły mu oczy i opadła głowa.
Przestał żyć. Zginął, jak przystało na prawdziwego żołnierza,
z broniąca ręku na swoim stanowisku. Z ciężkim sercem po
stracie kolegi zebrałem porozrzucaną amunicję i wyjąłem
zamek z karabinu, a następnie wyrzuciłem go do pobliskiego
bajorka. Nie chciałem, aby dobra broń dostała się w ręce
wroga. Śmierć Ćwielunga widział też Muszyński. Skierował
ogień na południe i za chwilę terkot karabinu maszynowego ucichł. Zbliżał się wieczór i słońce na dobre chyliło się ku
zachodowi. Kiedy tylko skryło się za koronami drzew, oblany
benzyną drewniany budynek stanął w płomieniach. Był to
sygnał do następnego ataku. Całe masy wroga pojawiły
się na naszym przedpolu, stwarzając doskonały cel. Jak na
komendę otworzyliśmy zmasowany ogień. Niemcy wycofali
się równie szybko jak zaatakowali, aczkolwiek kanonada
trwała jeszcze parę ładnych chwil. Od wschodu przy biegł
goniec i aby przy całym zgiełku bitwy był słyszalny, krzyknął,
ile miał tylko sił w płucach: „wycofywać się”. Natychmiast
dałem rozkaz, aby wycofywać się pojedyńczo. Znaczyło
to, iż żołnierze podrywali się i po kilku metrach padali, aby
dać osłonę innym. Zapadły ciemności. Odeszliśmy już dosyć daleko, aby czuć się bezpiecznie. Wiedzieliśmy też, że
Niemcy nie odważą się zaatakować nas po ciemku. Szliśmy
w milczeniu, niesamowicie przemęczeni. Po zebraniu całości,
skierowaliśmy się w stronę naszego batalionu. Nasz marsz
jak zwykle ubezpieczały szpice. Zabrakło jednak wśród nas
dwóch kolegów. Wszyscy z nas czuli satysfakcję z dobrze
wykonanego rozkazu.
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Wykaz zamordowanych przez Niemców mieszkańców
Polichny w dniu 29.09.1939 r.1
29 września 1939 roku w Polichnie zabity został oficer niemiecki.
Jechał motocyklem w kierunku Janowa. Akcji dokonał oddział ppłk.
Kiszkowskiego (Grupa płk. Leona Koca). W dniu tym bowiem z Kraśnika w kierunku Dzwoli zdążała przez Polichnę kolumna niemiecka
z 27 Dyw. Piech. (gen. Por. Bermann). W miejscowości tej okrążony
został przez oddziały polskie dywizjon przeciwpancerny 27. Dywizji.
Zdążająca przez Polichnę kolumna niemiecka została zaatakowana przez oddziały polskie. Walka pod Polichną trwała w tym dniu
kilka godzin. Po jej zakończeniu Niemcy w odwecie zebrali we wsi
kilkudziesięciu mężczyzn i poprowadzili ich w kierunku Stróży.
W czasie marszu przez las „Mosty” część aresztowanych zbiegła.
Do mieszczącego się w Nadleśnictwie Stróży sztabu niemieckiego
doprowadzono jedenastu. Jeden z eskortujących Niemców wszedł
do kwatery sztabu. Po krótkiej chwili wyszedł i przystąpił do rozstrzeliwania aresztowanych.

Zabici zostali:
1. Babicz Edward, lat 23
2. Ciszewski Józef, lat 19
3. Czuba Władysław, lat 21
4. Dziuba Jan, lat 17
5. Dziuba Władysław, lat 19
6. Dziuba Wojciech, lat 51
7. Igras Ignacy, lat 21
8. Kwadrys Franciszek, lat 19
9. Schönwald Kazimierz, lat 16
10. Wasilewski Walenty, lat 46
11. Wieleba Mateusz, lat 50
Również w tym dniu, wieczorem, Niemcy podpalili 3 zabudowania w Polichnie. Pożar gasili Antoni Stec, Kazimierz Marzec i Ignacy
Dolecki. Zostali rozstrzelani, a ciała ich wrzucono do płonących
budynków. W sumie 29 września 1939 roku zginęło 14 mieszkańców Polichny.
Wit Szymanek
Źródło: Regionalista 2/1994

1 Wykaz opracowany został w oparciu o relacje świadków znajdujące się w Muzeum
Regionalnym w Kraśniku.

Za tych co oddali swe życie za
naszą wolność
Co roku dyrektor, nauczyciele i uczniowie z Zespołu Szkół w Szastarce im.Kard. S.Wyszyńskiego, organizują obchody rocznicy
Bitwy pod Szastarką 1939. Oddając hołd poległym we wrześniu
1939 roku, składane są kwiaty przez władze Gminy Szastarka oraz
dyrekcję i uczniów ze szkoły w Szastarce. Uroczysty charakter
temu wydarzeniu nadaje msza święta odprawiana w tej intencji,
a dopełnieniem jest koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu
Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki oraz montaż słowno - muzyczny przedstawiany przez dzieci i młodzież szkolną.
Fot. Grób Augustyna Ćwieląga – żołnierza polskiego, który zginął we wrześniu 1939 roku
w bitwie pod Szastarką.

Fot. Wójt i Sekretarz składają kwiaty na mogile żołnierza
poległego we wrześniu 1939 roku w bitwie pod Szastarką.

Fot. Przewodniczący Rady Gminy Szastarka Mariusz Jakubaszek wraz z Radnymi Krystyną Pudło i Krzysztofem Lewandowskim, składają
kwiaty na grobie żołnierza poległego we wrześniu 1939 roku w bitwie pod Szastarką.
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego – „ZŁOTE GODY”

„Kochać to nie sztuka, ale wytrwać
i być razem to nie lada wyczyn”
W Gminie Szastarka w niedzielę 23 września 2018 roku piętnaście par obchodziło
jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.
Tradycją stał się przemarsz Jubilatów i gości
zaproszonych do kościoła pw. Św. Jana Marii
Vianneya w Polichnie.
Świętowanie rozpoczęło się uroczystą
mszą świętą w trakcie której małżonkowie
odnowili swoje ślubne przyrzeczenia. Po
mszy św. Jubilaci przemaszerowali przy
akompaniamencie Orkiestry Dętej do Gminnego Centrum Kultury w Polichnie na dalszą
część uroczystości. Tradycyjnie jubilatów
i przybyłych gości powitała Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Jadwiga Wielgus, która
skierowała wiele ciepłych słów pod adresem wyróżnionych małżonków. Wójt Gminy
Artur Jaskowski z uznaniem i szacunkiem
zwrócił się do seniorów doceniając fakt,
że wbrew wszelkim przeciwnościom losu
dochowali przysięgi małżeńskiej. Gratulował
jubilatom, podkreślając ich trud, wytrwałość i konsekwencję wynikającą z przysięgi,
którą złożyli ponad pięćdziesiąt lat temu.
W imieniu Starosty Kraśnickiego Andrzeja
Maja okolicznościowe dyplomy i życzenia
przekazała Joanna Bigos Radna Powiatu Kraśnickiego. Wszystkim świętującym rocznicę
ślubu miłe i serdeczne życzenia złożyła także
Krystyna Pudło zastępca Przewodniczącego
Rady Gminy Szastarka oraz ks. proboszcz
Krzysztof Piskorski.
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Uroczystego aktu dekoracji medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej dokonał Wójt Gminy Artur Jaskowski.
Jubilatom wręczono odznaczenia, upominki,
pamiątkowe dyplomy oraz kwiaty. Oficjalna
cześć uroczystości zakończyła się wspólnym
grupowym zdjęciem.
Nie zabrakło też symbolicznej lampki
szampana. Gromkie „Sto lat” płynnie przeszło
w zwyczajowe, śpiewane powinszowania, po
których został spełniony toast. Był też słodki
akcent w postaci tortu. Jak na prawdziwe wesele przystało, nie mogło zabraknąć muzyki
na żywo. Ceremonię zakończył specjalny
występ Orkiestry Dętej Gminnego Centrum
Kultury w Polichnie oraz Kapeli Kalina-Folk.
Skoczne przyśpiewki zachęciły odważniejsze
pary do tańca.

W tym roku jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego świętowały następujące pary:

Leontyna i Czesław Bucoń
Alfreda i Marian Kozłowscy
Izydora i Jan Lodowscy
Czesława i Henryk Machulak
Stanisława i Jan Maciejewscy
Marianna i Piotr Ożóg
Anna i Kazimierz Pazdrak
Wiesława i Julian Pietura
Maria i Edward Pikula
Krystyna i Tadeusz Sawa
Alicja i Henryk Smyl
Kazimiera i Stanisław Tylus
Janina i Adam Wach
Krystyna i Jan Zioło
Stanisława i Czesław Zawół
Szanownym Jubilatom gratulujemy
doczekania tak pięknego jubileuszu.
Życzymy kolejnych lat w zdrowiu,
szczęściu i miłości najbliższych.
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Anna i Kazimierz Pazdrak

Izydora i Jan Lodowscy

Stanisława i Jan Maciejewscy
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Krystyna i Jan Zioło

Maria i Edward Pikula

Krystyna i Tadeusz Sawa

Leontyna i Czesław Bucoń

Marianna i Piotr Ożóg

Wiesława i Julian Pietura

Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce informuje...
...że w okresie od 01.07.2018 r. do 30.09.2018 r.

…urodziło się 14 dzieci

…związek małżeński
zawarło 21 par
27

…zmarło 11 osób

Apel Poległych
Polichna - 16.09.2018 r.

