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PODZIĘKOWANIA DLA PRACOWNIKÓW
KTÓRZY przeszli NA EMERYTURĘ
z Urzędu Gminy Szastarka

Pani Teresa Dulęba
Pani Janina Placha

z Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
Pani Anna Kowal
Pani Emilia Piech
Z okazji zakończenia pracy zawodowej i przejścia na emeryturę
składamy podziękowania za lata sumiennej i rzetelnej pracy
na rzecz naszej małej ojczyzny – Gminy Szastarka.
Życzymy aby na zasłużonej emeryturze nie opuszczał dobry humor,
by otaczali Was życzliwi ludzie i żeby znalazły Panie czas dla siebie
na pielęgnowanie swoich pasji i zainteresowań.
Życzymy również dobrego zdrowia, pogody ducha,
ciepła i spokoju w życiu osobistym
oraz odwagi i siły w realizacji zamierzeń,
których nie można było zrealizować wykonując obowiązki zawodowe.
Wójt Gminy Szastarka
Artur Jaskowski
wraz z Pracownikami

Okładka: Kompozycja wielkanocna Pani Anety Kowal.
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wybory sołtysów
W dniach 30.01.2019 - 14.02.2019 w gminie Szastarka odbyły się wybory Sołtysów i Rad Sołeckich. W trakcie odbytych zebrań wiejskich mieszkańcy wsi dokonali wyboru swoich przedstawicieli na kadencję 2019 - 2024.
SOŁECTWO

SOŁTYS

RADA SOŁECKA

BLINÓW PIERWSZY

Katarzyna Abramek

BLINÓW DRUGI

Gabriela Krawczyk

BRZOZÓWKA-KOLONIA

Józef Kania

Henryk Bednarczyk, Michał Wieleba, Stanisław Obydź, Adam Woś,
Krzysztof Nieściór
Andrzej Woś, Zenon Łach, Mirosław Pastucha, Marek Janusz, Leszek
Czuba, Piotr Łach
Marta Krasowska, Leszek Gil, Władysław Rzeszutko

BRZOZÓWKA

Józef Sokół

Marek Krawczyk, Tomasz Rębacz, Zygmunt Szabat, Lech Grab

CIEŚLANKI

Stanisław Sokół

Zygmunt Matysiak, Teresa Kozik, Maria Wierzchowiak

HUTA JÓZEFÓW

Maria Buczek

MAJDAN-OBLESZCZE

Karol Biały

STARE MOCZYDŁA

Anna Janik

PODLESIE

Jan Krzysztoń

Kazimierz Zając, Robert Urban, Henryk Pasztaleniec, Stanisław Ciupak,
Sylwia Siek
Paweł Wcisło, Wiesław Wielgus, Mirosław Wielgus, Marek Pikula,
Janusz Gil, Ryszard Samborski, Wiesław Biały
Andrzej Michałek, Grzegorz Kosiński, Karol Kamiński, Marian Bednarczyk,
Tomasz Kosidło, Marzena Krawczyk, Barbara Dąbrowska
Krystyna Igras, Adam Jacak, Zbigniew Kozieł, Grzegorz Mroczek

POLICHNA PIERWSZA

Krystian Żaba

POLICHNA DRUGA

Marek Kozak

POLICHNA TRZECIA

Jan Pudło

POLICHNA CZWARTA

Bożena Pietura

RZECZYCA-KOLONIA

Krzysztof Skrzypek

SZASTARKA STACJA

Anna Pudło

SZASTARKA WIEŚ

Marta Kowalik

WOJCIECHÓW-KOLONIA

Krzysztof Placha

Damian Stępień, Wioletta Kowalczyk, Bożena Kolasa,
Andrzej Kopyciński, Przemysław Szczepaniak, Renata Kolasa
Andrzej Graboś, Nikola Jaszyna, Michał Kamiński

WOJCIECHÓW

Andrzej Długosz

Dariusz Serwatka, Leszek Gierłach, Marian Lenart

Damian Gąska, Henryk Kopiwoda, Jarosław Puzio,
Bogdan Świąder, Piotr Wnuk
Adam Kozak, Magdalena Żaba-Żmuda, Elżbieta Żaba,
Mieczysław Bigos, Józef Skrok
Bogdan Kędziora, Marek Kowal, Aleksander Krawczyk,
Adam Żaba
Grzegorz Pazdrak, Piotr Saja, Bogdan Mróz, Robert Drozd,
Mieczysław Puzio, Aleksander Garbacz, Elżbieta Kapusta
Ewa Majcher, Grzegorz Lisek, Wojciech Rudnicki,
Kazimierz Rutana, Roman Wieleba
Stanisław Budkowski, Tomasz Wrona, Małgorzata Kata

inwestycje
ZAKUP NOWYCH ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH DLA PUBLICZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W POLICHNIE
W dobie elektronizacji oraz bardzo
szybkiego rozwoju technologii cyfrowych, bardzo istotna jest edukacja dzieci
i młodzieży. Komputer w dzisiejszych czasach jest jedną z podstawowych pomocy
dydaktycznych dla uczniów, nawet tych
najmłodszych, często uznawany za jedno z głównych narzędzi pracy. Do tego
z kolei potrzebny jest nowoczesny sprzęt
komputerowy dostosowany do aktualnych

potrzeb i wymagań programowych. Aby
przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu
dzieci i młodzieży zakupiono oraz zainstalowano w Publicznej Szkole Podstawowej
w Polichnie 12 nowoczesnych zestawów
komputerowych, wyposażonych w bardzo
szybkie procesory oraz dyski SSD wspierane systemem Windows 10 wraz z niezbędnym do nauki oraz pracy pakietem
biurowym OFFICE. Wartość zakupionego
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sprzętu wraz z oprogramowaniem to prawie 35 tys. złotych.
Dzięki nowemu wyposażeniu nauka
informatyki będzie dla uczniów bardziej
atrakcyjna a nauczyciele będą mieli dużo
lepszy komfort prowadzenia zajęć. Mamy
nadzieję, iż niniejsza inwestycja przełoży
się na wyniki w nauce oraz pomoże niejednemu uczniowi w podjęciu decyzji co
do kierunku dalszej nauki.
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WYMIANA
STOLARKI OKIENNEJ
W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ
W BLINOWIE
ORAZ W BUDYNKU
OCHOTNICZEJ STRAŻY
POŻARNEJ W BLINOWIE
W ramach realizacji zadań związanych
z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, w pierwszym kwartale
tego roku wymieniono stolarkę okienną
w Publicznej Szkole Podstawowej w Blinowie oraz w budynku Ochotniczej Straży
Pożarnej w Blinowie. Łącznie w ramach
tego zadania wymieniono 24 okien, po
12 sztuk w każdym budynku. Wartość inwestycji to kwota blisko 43,5 tys. złotych.
W przypadku Publicznej Szkoły Podstawowej jest to kolejny etap wymiany
stolarki okiennej, gdyż w ubiegłym roku
wymieniono stolarkę prawie we wszystkich
pomieszczeniach klasowych na pierwszym

piętrze budynku. Jeżeli chodzi o budynek Ochotniczej Straży Pożarnej jest to
pierwszy etap wymiany stolarki okiennej.
W zakresie niniejszej inwestycji dokonano
demontażu starych i montażu nowych
okien, obróbek ościeżnic wraz z gipsowaniem i malowaniem.

Nowe okna o niskim współczynniku
przenikania ciepła z pewnością przyczynią się do oszczędności w opale a także
poprawią komfort osób przebywających
w tych budynkach.

PROMESA DOTACJI CELOWEJ NA ZADANIA DROGOWE W GMINIE SZASTARKA
W dniu 11 marca 2019 r. w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie, Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski odebrał z rąk wicemarszałek Sejmu
RP Beaty Mazurek promesę w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych w 2019 roku. W uroczystości
wręczenia uczestniczyli także: wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda
lubelski Robert Gmitruczuk.
Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu opiewającemu na blisko ćwierć miliona złotych
możliwa będzie realizacja dwóch zadań

polegająca na utwardzeniu dna i odwodnieniu wąwozów lessowych w miejscowości
Polichna Czwarta (tzw. „Lisiaki”) na odcinku
321 metrów oraz utwardzeniu dna i odwodnieniu wąwozu w miejscowości Blinów Drugi
(tzw. „Wielka Góra”) na odcinku 315 metrów.
Bardzo cieszy fakt, że udało się nam pozyskać tak znaczną kwotę jak na budżet gminy
Szastarka. Dzięki tej dotacji powstaną długowyczekiwane drogi, które znacznie ułatwią
rolnikom dojazd do pól i działek leśnych
oraz podniosą bezpieczeństwo i komfort
ich użytkowników.

4

Warto nadmienić, iż są to kolejne wąwozy lessowe, które zostaną utwardzone
dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Spraw
Wewnętrzny i Administracji. W tej samej
technologii, co planowana inwestycja zostały
już wykonane wąwozy w miejscowościach:
Brzozówka-Kolonia, Majdan-Obleszcze, Blinów Drugi i Blinów Pierwszy.
Realizacja zaplanowanych inwestycji
przewidziana jest do końca bieżącego roku.
Opracowanie: Karol Biały
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Zestawienie wydatków Gminy Szastarka w latach 2015 - 2018
w przeliczeniu na 1 mieszkańca
NAZWA SOŁECTWA

LICZBA
MIESZKAŃCÓW
SOŁECTWA

WYDATKI OGÓŁEM
W LATACH 2015-2018
W PRZELICZENIU
NA 1 MIESZKAŃCA
SOŁECTWA

WYDATKI WŁASNE
Z BUDżETU GMINY
W PRZELICZENIU
NA 1 MIESZKAŃCA
SOŁECTWA

FINANSOWANIE
ZEWNETRZNE - DOTACJE
W PRZELICZENIU
NA 1 MIESZKAŃCA
SOŁECTWA

BLINÓW DRUGI

473

4 103,36 zł

948,01 zł

2 097,27 zł

BLINÓW PIERWSZY

642

4 240,62 zł

1 004,59 zł

2 217,77 zł

BRZOZÓWKA

397

3 014,27 zł

523,01 zł

1 481,11 zł

BRZOZÓWKA-KOLONIA

325

3 124,07 zł

509,38 zł

1 604,53 zł

CIEŚLANKI

58

3 171,35 zł

680,09 zł

1 481,11 zł

HUTA JÓZEFÓW

353

3 097,36 zł

606,09 zł

1 481,11 zł

MAJDAN-OBLESZCZE

296

3 928,48 zł

644,39 zł

2 187,25 zł

PODLESIE

226

3 070,03 zł

547,79 zł

1 512,08 zł

POLICHNA CZWARTA

488

3 214,29 zł

478,59 zł

1 725,54 zł

POLICHNA DRUGA

382

4 038,55 zł

774,57 zł

2 155,74 zł

POLICHNA PIERWSZA

254

3 000,93 zł

509,67 zł

1 481,11 zł

POLICHNA TRZECIA

184

3 024,09 zł

532,82 zł

1 481,11 zł

RZECZYCA-KOLONIA

180

4 295,83 zł

1 917,89 zł

2 068,41 zł

STARE MOCZYDŁA

214

3 049,65 zł

558,38 zł

1 481,11 zł

SZASTARKA STACJA

515

6 184,55 zł

1 667,97 zł

3 506,17 zł

SZASTARKA WIEŚ

450

4 087,88 zł

989,86 zł

2 069,34 zł

WOJCIECHÓW-KOLONIA

286

3 123,11 zł

597,51 zł

1 515,43 zł

WOJCIECHÓW

186

3 063,36 zł

572,09 zł

1 481,11 zł
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MODERNIZACJA LINII KOLEJOWEJ NA
TRASIE LUBLIN – STALOWA WOLA
Pod koniec marca bieżącego roku zakończono część prac związanych z modernizacją linii kolejowej na odcinku Kraśnik - Zaklików. Od 29 marca można dojechać pociągiem z Lublina nie tylko
do Szastarki, Polichny czy Rzeczycy-Kolonii, ale aż do Zaklikowa.
Niebawem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. rozpoczynają kolejny
etap modernizacji trasy Lublin - Stalowa Wola. Prace związane
z modernizacją niniejszej
linii usprawnią obsługę ruchu regionalnego od stacji
Stalowa Wola Rozwadów
do linii Warszawa - Lublin
- Dorohusk. Modernizacja
linii umożliwi sprawniejszy
transport towarów, między
innymi węgla kamiennego, pomiędzy kopalnią
w Bogdance a elektrownią
węglową w Połańcu. Wyremontowano już tory, obiekty inżynieryjne i przejazdy,
postawiono konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej.
Nowe perony są dobrze
oświetlone i wyposażone
w ławki. Perony są wyższe, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i starszych, tak aby ułatwić wsiadanie i wysiadanie
z pociągu. Poziom bezpieczeństwa na zmodernizowanym odcinku
poprawi sygnalizacja przejazdowa na skrzyżowaniach dróg z torami.
Pozytywnym aspektem inwestycji dla mieszkańców gminy
Szastarka jest fakt, że będą oni korzystali ze zmodernizowanych
stacji w Szastarce, Polichnie i Rzeczycy-Kolonii, zwiększy się komfort obsługi pasażerów a pociągi pojadą sprawniej i bezpieczniej.
Niezmiernie ważną kwestią poruszaną ostatnio bardzo często
przez mieszkańców gminy Szastarka, jest temat związany z zapewnieniem bezpiecznych przejść dla pieszych przez tory kolejowe
w miejscowościach Szastarka i Polichna. Podczas licznych spotkań
roboczych Wójt Artur Jaskowski postulował o zastosowanie rozwiązań umożliwiających bezpieczne przejście przez torowisko tak, aby
zapewnić jak najwyższy poziom bezpieczeństwa dla mieszkańców,
którzy zechcą pieszo przedostać się na drugą stronę.
Podczas rozmów przeprowadzonych przez wójta z przedstawicielem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Marcinem Egertem - Dyrektorem
Projektu, wyjaśniono kwestie związane z wykonaniem kładki nad
torami lub tunelu podziemnego umożliwiającego przejście na
drugą stronę torowiska. Dyrektor wyjaśnia, że pomysł związany
z wykonaniem kładki a także z wykonaniem tunelu nie uzyska
aprobaty przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. między
innymi z uwagi na bardzo wysokie koszty budowy takich urządzeń.
W tym miejscu warto nadmienić, iż przykładowo przejście nad
trakcją elektryczną powinno być wykonane na całej szerokości
stacji na wysokości ok 7-8 m. Dodatkowo z uwagi na obowiązujące
przepisy prawne, do takiego przejścia powinien być zapewniony
dostęp dla osób niepełnosprawnych tj.: pochylnia o spadku 3-5 %
z dwoma spocznikami lub windy, co generuje szacunkowy koszt
na poziomie od 4 do 5 mln zł. Natomiast w przypadku przejścia
podziemnego czynnikami eliminującymi taką koncepcję jest wysoki
stan wód gruntowych oraz co bardzo istotne usytuowanie bocznicy
a także rozpiętość placu przeładunkowego (tzw. placu buraczanego). Wejście do takiego tunelu musiałoby się znajdować z jednej
strony obok sklepów, tuż przy szosie, a z drugiej wychodziłoby aż
na końcu tzw. placu buraczanego, przy jezdni obok budynku szkoły.
Z uwagi na obowiązujące przepisy i planowane w tym miejscu
postoje długich składów pociągów, niemożliwe jest zaprojektowanie
i usytuowanie przejścia w poziomie torów, przebiegającego przez
torowisko na wysokości sklepów.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania
lokalne oraz istniejącą sieć zabudowy,
a zwłaszcza jej zagęszczenie i perspektywę dalszego rozwoju, Wójt Gminy
Szastarka wystąpił z wnioskiem o wykonanie bezpiecznego przejścia przez
torowisko. Po przeprowadzonych

rozmowach
z przedstawicielami PKP
Polskie Linie
Kolejowe S.A.
oraz po zapoznaniu się
z Programem
Funkcjonalno-Użytkowym
dla projektowanych rozwiązań dla przejazdu kolejowego kategorii
„A” LK nr 68 ustalono, że przejścia dla pieszych przez torowisko usytuowane będą w dwóch miejscach: tuż przy przejeździe kolejowym
w Szastarce, przy ciągu drogi powiatowej (obok cmentarza) oraz
na wysokości zejścia/zjazdu z peronu od strony części Szastarki
zwanej „Podlesiem”.
W kwestii dotyczącej przejazdu na DK 19 w miejscowości Polichna, w dniu 21 lutego br. w Polichnie, również z inicjatywy wójta,
zorganizowano spotkanie w sprawie usytuowania przejścia dla
pieszych przez tory. W spotkaniu udział wzięli zainteresowani mieszkańcy Polichny, wójt Artur Jaskowski, przedstawiciele Generalnej
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, a także
przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Głównym tematem
spotkania było przedstawienie założeń do dokumentacji projektowej oraz proponowanych rozwiązań technicznych. Pracownicy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przedstawili koncepcję wykonania
chodnika i dojścia do peronu od prawej strony drogi DK 19 (kierunek od Rozwadowa) przy peronie, z należytym zabezpieczeniem
ciągów pieszych i poboczy. Zdaniem wójta i przybyłych mieszkańców, bezpieczne przejście powinno zostać również wykonane po
lewej stronie DK 19 (kierunek od Szastarki) na szerokości terenu
kolejowego wraz z jego odpowiednim zabezpieczeniem. Z poczynionych ustaleń wynika, iż kolej w tym przypadku również będzie
chciała uwzględnić wniosek wójta i mieszkańców i przychylić się
do postulowanych rozwiązań.
Zakończenie modernizacji linii Lublin - Stalowa Wola Rozwadów
przewidziane jest na grudzień 2019 roku.
Po zakończeniu wszystkich prac i elektryfikacji pociągi przez
naszą gminę będą przejeżdżać z prędkością do 120 km/godz.
Opracowanie: Paweł Kudrel
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OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZASTARCE
W tradycję Ośrodka Pomocy Społecznej w Szastarce wpisało się organizowanie
spotkania w „tłusty czwartek” pod nazwą
„Łączymy Pokolenia. Melodie Życiem Pisane.”
W tym roku już po raz piąty to wydarzenie
odbyło się przy współpracy z Wójtem Gminy Szastarka i Gminnym Centrum Kultury
w Polichnie. Najważniejszym priorytetem
tej imprezy jest integracja międzypokoleniowa oraz uczestnictwo dzieci, młodzieży
i seniorów w aktywnym życiu kulturalnym
naszej gminy.
W spotkaniu czwartkowym główną
rolę odgrywały występy dzieci i młodzieży
z terenu gminy Szastarka. Tego wieczoru

mogliśmy podziwiać talenty artystyczne:
uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej
w Blinowie, uczniów z Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II w Polichnie,
uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej
im. Św. Faustyny Kowalskiej w Wojciechowie
oraz dzieci uczęszczające na zajęcia taneczne
w Gminnym Centrum Kultury w Polichnie.
Ponadto czas umilały nam występy dorosłych wykonawców tj. Kapeli „Czerwona
Róża” z Szastarki, Męskiego Zespołu Śpiewaczego „Majdaniacy” z Majdanu-Obleszcze,
oraz Kapeli „Kalina Folk” z Polichny. Gościem
specjalnym spotkania był Zespół „Błękitne
Korale” z Zakrzówka oraz pani Edyta Zimak,

która zachwycała nas pokazem tańca nowoczesnego. Tegoroczne spotkanie odbyło
się w bardzo miłej atmosferze. Nie zabrakło
także wspólnego śpiewania, tańców i poczęstunku, który mogliśmy przygotować
dzięki dofinansowaniu Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałaniu Narkomanii w Szastarce.
Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski,
Kierownik OPS w Szastarce Irena Szpyra i Dyrektor GCK w Polichnie Ewa Białoń, dziękują
wszystkim artystom za występy i przybyłym
gościom za udział we wspólnym spotkaniu.

ŻYWNOŚĆ Z BANKU ŻYWNOŚCI
W styczniu 2019 r. po raz kolejny została sprowadzona żywność z Banku Żywności w Lublinie w ilości 9355 kg. Wśród produktów
znalazły się: makaron, ser, groszek z marchewką, powidła śliwkowe, kabanosy wieprzowe, szynka drobiowa, cukier biały i gołąbki w sosie
pomidorowym. Z pomocy w formie żywności skorzystało 500 osób z terenu gminy Szastarka, spełniające kryteria kwalifikujące do ww.
pomocy tj. kryterium dochodowe na osobę samotnie gospodarującą – 1402,00 zł i na osobę w rodzinie – 1056,00 zł.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Szastarce składa podziękowania dla wszystkich osób, które pomagały przy rozładunku i rozprowadzeniu żywności.
Opracowanie: pracownicy OPS
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA
I PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 W POLICHNIE
MIKOŁAJKI

WYCIECZKA DO NOWEJ DĘBY

Jak co roku, tak
i tym razem w czwartek 6 grudnia do naszej szkoły zawitał
św. Mikołaj. Jest to
dobry znak, świadczący o tym, że dzieci
były grzeczne, a tym
samym zasłużyły na
prezenty. Dzieci powitały dostojnego
gościa piosenkami
i wierszami, chętnie
z nim rozmawiały. Ich
pełne napięcia oczekiwanie na przybycie
Mikołaja zostało nagrodzone, bowiem wszyscy otrzymali prezenty.
Mikołaj chętnie pozował do zdjęć, a więc każdy mógł zrobić sobie
z nim „fotkę”. Na zakończenie spotkania obiecał dzieciom, że odwiedzi je za rok, a one zapewniły, że będą grzeczne i jak zwykle
będą czekać.

11 grudnia dzieci z zerówki oraz klas I i II odwiedziły Fabrykę
Ozdób Choinkowych w Nowej Dębie. Na miejscu miały okazję podziwiać przepiękne ozdoby choinkowe wyeksponowane w gablotach
lub zawieszone na choinkach ubranych w różnych stylach. Wspólnie
z przewodnikiem zwiedziły pracownię artystyczną, obejrzały proces
wydmuchiwania bombek i nadawania im odpowiedniego kształtu.
Na zakończenie wycieczki czekała na dzieci miła niespodzianka - na
pamiątkę każde z nich otrzymało bombkę z własnym imieniem.

WYJAZD DO LUBLINA
W grudniu uczniowie naszej szkoły zwiedzili Muzeum na Zamku
Lubelskim. Należy ono do najstarszych i największych muzeów
we wschodniej Polsce. Uczniowie obejrzeli wystawy tematyczne:
ekspozycje archeologiczne, wystawy monet i medali od X do XX w.,
sztuki ludowej regionu lubelskiego, galerię polskiego malarstwa od
XVII do XX w. (m.in. „Unia Lubelska” Jana Matejki), a także malarstwa
obcego od XVII do XIX w. (m.in. „Piłat umywający ręce”).
Na Zamku wszyscy także podziwiali malarstwo w Kaplicy Trójcy
Świętej fundacji króla Władysława Jagiełły z bezcennymi malowidłami bizantyńsko - ruskimi z 1418 r.

JASEŁKA
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, kiedy wszyscy stają
się dla siebie bardziej życzliwi, wyrozumiali, zapominają o wszelkich
sporach, to także radosne chwile spędzone w rodzinnym gronie przy
wigilijnym stole. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt,
uczniowie naszej szkoły tradycyjnie, jak co roku, wystawili jasełka
bożonarodzeniowe. Młodzi aktorzy przedstawili sceny narodzin
Jezusa. Zgromadzona publiczność po raz kolejny mogła przeżyć
historię Maryi i Józefa szukających schronienia na noc.
Po zakończonym spektaklu głos zabrała dyrektor szkoły Pani

KARTKI ŚWIĄTECZNE W RAMACH
PROJEKTU E-TWINNING
Uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem nauczyciela języka niemieckiego zaangażowali się w projekt eTwinning dotyczący wymiany
kartek świątecznych z uczniami innych szkół. Chętni uczniowie
klasy VII ręcznie wykonali
bajeczne kartki świąteczne,
wykorzystując różnorodne
materiały (kolorowy papier,
połyskujące naklejki, watę,
włóczkę itd.). Zawarli w nich
ciepłe życzenia świąteczne
pełne pokojowych przesłań,
oczywiście po niemiecku.
My także otrzymaliśmy
przepiękne kartki świąteczne od naszych kolegów i koleżanek (m.in. z Włodawy,
Koszalina, Krakowa, Krosna,
Ciachcina, Poznania).

Marta Plichta, która podziękowała uczniom za występ oraz złożyła
wszystkim życzenia świąteczne, do których dołączył się także Wójt
Gminy Szastarka Pan Artur Jaskowski, życząc wszystkim spokojnych,
zdrowych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.
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ORSZAK TRZECH KRÓLI

„BEZPIECZNA ZIMA”
14 marca 2019 r. w KPP w Kraśniku odbyło się rozstrzygnięcie
konkursu pt. „Bezpieczna zima”.
Uczennice z naszej szkoły - Kinga
Czarnota i Gabriela Zimak z klasy
VII B zostały wyróżnione. Otrzymały cenne nagrody. Do konkursu
wpłynęło ok. 300 prac, 20 uczniów
zostało wyróżnionych.

GMINNY
KONKURS WIEDZY
POŻARNICZEJ

6 stycznia po raz kolejny społeczność naszej szkoły uczestniczyła
w Orszaku Trzech Króli. Początek korowodu miał miejsce na placu
przy budynku szkoły, skąd ze śpiewem kolęd wyruszyli wszyscy
zebrani, kierując się w stronę kościoła. Po drodze można było
obejrzeć scenki rodzajowe w wykonaniu uczniów naszych szkół,
tematycznie nawiązujące do narodzin Pana Jezusa. Po przybyciu do
kościoła, trzej królowie, jako przedstawiciele narodów Europy, Azji
i Afryki, oddali przed szopką hołd maleńkiemu Jezusowi. Następnie
wszyscy uczestniczyliśmy we mszy św. sprawowanej przez ks. kan.
Krzysztofa Piskorskiego.

15 marca w Zespole Szkół w Szastarce odbył się Gminny Konkurs
Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
Brali w nim udział również przedstawiciele uczniów naszej szkoły.
Niektórzy z nich odnieśli sukces: Piotr Zarawski, Łucja Kosikowska
i Laura Lodowska. Piotrek i Laura będą reprezentować naszą szkołę
w eliminacjach powiatowych konkursu.

WYJAZD DO KRAŚNIKA
FABRYCZNEGO

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Dzień Babci
i Dziadka to wyjątkowe dni w roku.
Wnukowie mogą
wówczas w sposób
szczególny wyrazić
swoją wdzięczność
oraz podziękować
babciom i dziadkom
za ich trud, oddanie
i bezgraniczną miłość. W naszej szkole
uroczystości związane z tymi wyjątkowymi dniami zorganizowano 23 i 24 stycznia. Dzieci, począwszy
od przedszkolaków po klasę trzecią, przygotowały dla licznie
przybyłych gości bogaty program artystyczny. Pięknie recytowały
wiersze, śpiewały piosenki, były też scenki humorystyczne oraz
tańce. Dziadkowie ze wzruszeniem i podziwem przypatrywali się
występom wnucząt.

20 marca uczniowie klas 0 - III obejrzeli w Centrum Kultury
i Promocji w Kraśniku interaktywne widowisko multimedialne pt.
„Doktor Dolittle i jego zwierzęta, czyli filmowe Safari”. Podczas
spektaklu dzieci zdobyły wiele ciekawych informacji o zwierzętach,
przypomniały sobie, jak i kiedy korzystać z numeru 112, sprawdziły,
w jaki sposób dotrzeć do Afryki. Część widowni - w tym również
nasze dzieci - miała możliwość udziału w przedstawieniu, wykonując
różne zadania aktorskie. Sceny nakręcone z ich udziałem zostaną
wmontowane w przygody bohatera i przesłane do naszej szkoły.
Widowisko, mające cechy nowoczesnej baśni, było dla widzów
nowym, ciekawym doświadczeniem, przybliżającym wiele ważnych
wartości współczesnego świata.

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
21 marca pożegnaliśmy zimę, a powitaliśmy wiosnę. Najmłodsi
spośród naszej społeczności szkolnej wybrali się na spacer nad pobliski
staw, gdzie zgodnie z tradycją spalono i utopiono Marzannę - słomianą
kukłę symbolizującą zimę. Z gaikiem - symbolem rozpoczynającej się
wiosny i śpiewem
wszyscy radośnie
wracali do szkoły.
Tradycją naszej
szkoły jest również
wręczanie tego
dnia najlepszym
uczniom stypendiów naukowych.
Wręczenia wraz
z gratulacjami
dla uczniów i ich
rodziców dokonał
Wójt Gminy Pan
Artur Jaskowski.
W tym roku stypendia naukowe otrzymały uczennice kl. V B: Natalia
Lewandowska i Matylda Butryn oraz Łucja Kosikowska - uczennica
kl. VI. Serdecznie gratulujemy dziewczynom.
Opracowanie: Grono Pedagogiczne

JASEŁKA W GCK
W dniach 25 - 26 stycznia 2019 r. w Gminnym Centrum Kultury
w Polichnie odbył się IX Międzypowiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek
i Widowisk Kolędniczych. W przeglądzie wzięli także udział uczniowie naszej szkoły. W kategorii soliści wystąpiła uczennica klasy VI
Łucja Kosikowska, zaś w kategorii widowiska
kolędnicze mogliśmy obejrzeć
przedstawienie
jasełkowe pt:
„Kolęduje Tobie
Jezu moje serce”
w wykonaniu
dzieci i młodzieży naszej szkoły.
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W BLINOWIE
DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Co roku w naszej szkole uroczyście obchodzimy Dzień Babci i Dzień Dziadka. W tym
roku 22 stycznia także zaprosiliśmy dziadków
naszych uczniów z klas 0-III na uroczystą
akademię z tej okazji. O godz. 13.00 rozpoczęło się przedstawienie, które z uczniami
przygotowały panie Marta Błaszczak i Beata
Blajerska. Dekoracją zajęła się pani Agnieszka
Mularska. Na początku głos zabrał dyrektor
szkoły pan Andrzej Białek. Powitał zebranych
gości, a także Wójta Gminy Szastarka pana
Artura Jaskowskiego. Uroczystość rozpo-

częła się tańcem „Belgijka” przygotowanym
przez uczniów kl. III. W następnej kolejności
zaprezentowała się zebranym klasa I, tańcząc
skoczną poleczkę. Natomiast maluchy dały
popis przy dźwiękach piosenki „Wiewióreczka mała”. Dziadkowie i babcie obejrzeli przedstawienie, a w nim różne zwierzątka, które
chcą wręczyć upominki swoim dziadkom.
Wszyscy z całego serca życzyli zebranym
zdrowia, szczęścia, radości. Mali aktorzy włożyli wiele wysiłku, aby ładnie zaprezentować
się przed swoimi bliskimi. Oklaskom nie było
końca. Przedstawienie bardzo podobało się
zebranym. Po występie głos zabrał dyrektor
szkoły. Podziękował uczniom i nauczycielkom za przygotowaną część artystyczną.
Miłe słowa skierował także do zaproszonych
gości, życząc im wszystkiego najlepszego.
Potem głos zabrał pan Artur Jaskowski z okazji Dnia Babci i Dziadka złożył jubilatom
najserdeczniejsze życzenia.

UROCZYSTY APEL POŚWIĘCONY
ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI STEFANA
ŻEROMSKIEGO
Dnia 23 stycznia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej
odbył się uroczysty apel poświęcony życiu i twórczości Stefana
Żeromskiego. Po prezentacji multimedialnej zaproszeni goście
czytali utwory pisarza, między innymi: „Przedwiośnie”, „Syzyfowe prace”, „Ludzi bezdomnych”. Utwory czytali: uczniowie,
rodzice, nauczyciele. Apel przygotowała klasa VIII pod opieką
wychowawczyni Henryki Wielgus.

WYCIECZKA DO LUBLINA
W dniu 12 marca 2019 r. starsze klasy pojechały na wycieczkę
do Lublina. Wyjechały spod szkoły o godz. 8.00. Od godz. 9.30
do 11.00 młodzież przebywała na terenie Parku Rozrywki Bounce - największego w Europie, a zarazem pierwszego parku
dmuchawców w Polsce. Czekały tam na uczniów różnorodne
atrakcje takie jak: zjeżdżalnie, tory z przeszkodami, ścianka wspinaczkowa, Koloseum, Łapu-capu oraz wiele innych. W każdej
chwili zmęczeni skakaniem i bieganiem przyszli absolwenci
mogli odpocząć oraz napić się orzeźwiającego napoju z automatu. Młodzieży bardzo spodobało się to miejsce, a szczególnie
automaty do gier i symulatory. O godz. 12.00 uczniowie udali
się do budynku Uniwersytetu Przyrodniczego na spektakl pt.
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„Pan Tadeusz”, który oglądali z zaciekawieniem. Aktorzy bardzo dobrze wczuli się w swoje
role, dzięki czemu zyskali uwagę młodzieży. Po przedstawieniu uczestnicy wyjazdu wybrali
się do Plazy, gdzie każdy miał czas na zjedzenie posiłku, odpoczynek czy zakupy. O godz.
17.30 podekscytowani uczniowie wrócili pod szkołę.

TURNIEJ OTWP – ELIMINACJE GMINNE
15 marca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w eliminacjach gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej OTWP. Konkurs ma na celu popularyzowanie przepisów
i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony
przeciwpożarowej. W skład naszej reprezentacji wchodzili - z I grupy wiekowej: Julia Smyl,
Andżelika Mysłowska i Julia Krawczyk, zaś z II grupy wiekowej: Aleksandra Mróz, Patryk
Rugała i Damian Pruszyński.
Ogromne brawa należą się Julce Krawczyk – uczennicy klasy V za zajęcie I miejsca.

POWITANIE WIOSNY W NASZEJ SZKOLE
Po artystycznych doznaniach uczniowie
i nauczyciele przeszli z Marzannami po okolicy, tworząc barwny orszak. Po powrocie na
teren szkoły czekały na wszystkich ognisko
i pieczone kiełbaski. Dzień pełen wrażeń zakończył się konkursem wiedzy, gdzie reprezentanci poszczególnych klas odpowiadali
na pytania, rozwiązywali zagadki i rebusy.
Na zakończenie jury - składające się z pani
Joanny Niezgody, Barbary Winiarczyk i Moniki Reszki - wręczyło reprezentantom klas
dyplomy i nagrody rzeczowe za wkład pracy
w poszczególne zadania.

W czwartek 21 marca Samorząd Szkolny
wraz z opiekunką panią Kamilą Żak przygotował szereg atrakcji dla uczniów. Od rana
panowała w szkole wyjątkowa atmosfera.
Wszyscy przygotowywali się na powitanie
tak oczekiwanej wiosny. Najmłodsi – przedszkolaki oraz klasy I-III wraz z wychowawcami
– wykonali Marzanny, symbole odchodzącej
zimy i nastania nowej pory roku. Klasy IV-VI stworzyły plakat wiosenny. Natomiast
najstarsi przygotowywali pokaz wiosennej
mody. O godz. 9:00 rozpoczęła się część oficjalna.
Dyrektor szkoły pan Andrzej Białek powitał zebranych gości, m. in. Wójta Gminy
Szastarka pana Artura Jaskowskiego. Odbyło
się wręczenie stypendiów dla najlepszych
uczniów oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Zapobiegajmy pożarom”. Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Poza tym każda z klas przygotowała występ
artystyczny. Różnorodność przygotowanych
form sprawiła, że wszyscy oglądali je z zainteresowaniem. Były tańce nowoczesne,
piosenki śpiewane zbiorowo i indywidualnie, wiersze, gra na instrumentach, origami,
układanie puzzli, modelowanie w plastelinie.
Opracowanie: Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie
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zespół szkół W SZASTARCE
SPOTKANIE OPŁATKOWE
Dnia 21 grudnia 2018 r. odbyło się spotkanie opłatkowe. Jasełka pt. „Dziecię nam
się narodziło” przygotowali uczniowie klas
szkoły podst. oraz III gim., pod opieką pań:
Anny Zielińskiej i Agnieszki Łukasik. Przedstawienie wprowadziło wszystkich w atmosferę
Bożego Narodzenia. Po występach miało
miejsce uroczyste rozdanie nagród w konkursie wiedzy o Z. Herbercie, zorganizowanym
przez panie: Ewę Dziaduch i Monikę Nizińską.
Życzenia świąteczne złożyli: ks. Andrzej
Arbaczewski, Wójt Gminy Artur Jaskowski
i dyr. Piotr Krzysztoń. Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem, a Parafialna Orkiestra
Dęta umilała ten czas pięknymi kolędami. Na
koniec wszyscy udali się na uroczysty obiad
z tradycyjnymi wigilijnymi potrawami.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby
w życiu każdego dziecka. Dlatego w dniu
ich święta uczniowie z klas I-II, przedszkola
oraz zerówki pamiętali o swoich Babciach
i Dziadkach – i wspólnie przygotowali dla
nich przedstawienie. To święto daje naszym
najbliższym wiele ciepła, radości, a wnuczęta
mogą okazać swój szacunek. Laurka, ręcznie
zrobiony upominek, piosenka, wierszyk – na
tę okazję każdy prezent jest dobry, byleby pochodził z serca, bo takie cenią sobie
nasi Dziadkowie.

ZABAWA CHOINKOWA
Dnia 2 lutego odbyła się zabawa choinkowa. Przybyli na nią uczniowie i ich rodzice.
O godz. 1400 rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie klas I-III, przedszkola i kl. „0”
zaprezentowali układy taneczne, natomiast
starsi popisywali się umiejętnościami wokalnymi i aktorskimi. Odwiedził nas także Św.
Mikołaj z prezentami. Następnie rozpoczęła
się dyskoteka prowadzona przez wodzireja, a w trakcie zabawy Rada Rodziców
zapraszała na poczęstunek. Wszyscy bawili
się wspaniale!

WYCIECZKA DO KRAŚNIKA
Dnia 26 lutego uczniowie klas VI-VIII szk. podst. i III gim., pod
opieką pań: Doroty Sowy i Barbary Zuń, wyjechali do Kraśnika.
Najpierw udali się do Wojewódzkiej Izby Tradycji Pożarniczych,
gdzie podziwiali eksponaty związane z historią straży pożarnej,
a następnie mieli możliwość zobaczyć nowoczesne pojazdy strażackie i „centrum dowodzenia”. Kolejnym punktem wycieczki było
Muzeum Regionalne udostepniające zbiory związane z przeszłością naszego regionu i 24. Pułku Ułanów im. Hetmana Wielkiego
Koronnego Stanisława Żółkiewskiego. Na koniec uczniowie udali
się do CKiP, gdzie obejrzeli spektakl „Mój przyjaciel Oskar” – oparty
na przejmującej historii bohatera książki „Oskar i pani Róża” E.-E.
Schmitta.
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY	
Już od kilku lat, 21 marca, w pierwszy dzień wiosny organizowany
jest w naszej szkole uroczysty apel, w trakcie którego rozdawane są
przez Wójta Gminy Szastarka, pana Artura Jaskowskiego, stypendia
dla najlepszych uczniów w nauce i sporcie. Wprowadzeniem do
tego wydarzenia była „Wiosenna inscenizacja” przygotowana przez
przedszkole, zerówkę oraz klasy I-III. Dzieci pod kierunkiem swoich
wychowawczyń zaprezentowały swoje zdolności aktorskie, wokalne
i taneczne. Po tych występach nastąpiło wręczenie stypendiów. Wójt
serdecznie pogratulował wyróżnionym uczniom i ich rodzicom,
a pozostałym życzył takich samych sukcesów.

•
•

Wycieczka klas IV-VI szk. podst. do CKiP w Kraśniku (spektakl
„Mitologia Słowian”).
Wyjazd uczniów kl. VIII szk. podst. i III gim. na Dni Otwarte
do szkół średnich w Janowie Lubelskim.

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW	

Stypendyści Wójta Gminy Szastarka.
W nauce: Martyna Jachura, Julia Boś, Arkadiusz Solarz.
W sporcie: Gabriela Andrzejczak, Oliwia Kuźnicka, Marcel Kowalczyk, Arkadiusz Solarz, Szymon Gnat, Wiktor Osmoła, Piotr Myszak,
Karol Mróz.

INNE WYDARZENIA W NASZEJ
SZKOLE	
•
•
•
•
•
•
•
•

Kiermasz ozdób bożonarodzeniowych.
Spotkanie z pracownikami SANEPID-u w ramach akcji „Trzymaj Formę!”.		
Powstanie „Kącika rekreacji” w ramach programu „Aktywny
Samorząd Uczniowski”.
Projekt edukacyjny „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”
(spotkania z: przedstawicielką Wydawnictwa MAC oraz
panią dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Szastarce).
Bal karnawałowy (dla kl. 0 i przedszkolaków).
Wycieczka przedszkolaków do CKiP w Kraśniku (musical
„Dorotka w Krainie OZ”).
Wycieczka przedszkolaków do CKiP w Kraśniku (musical
„O małej syrence w niejednej piosence”).
Wycieczka kl.0 do CKiP w Kraśniku (interaktywne widowisko
multimedialne „Doktor Dolittle”).

Uczeń klasy III gimnazjum ARKADIUSZ SOLARZ został LAUREATEM wojewódzkiego konkursu matematycznego organizowanego
przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Ucznia przygotowywała pani
Barbara Zuń.
To nie wszystkie dokonania tego zdolnego ucznia.
Arkadiusz Solarz:
został laureatem ogólnopolskiego konkursu z matematyki
•
EDI Pingwin;
•
zajął I miejsce w Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym
organizowanym przez I LO w Kraśniku (nauczyciele przygotowujący: Barbara Zuń, Bogdan Zuń, Anna Dąbrowska-Michalczyk);
zajął I miejsce w etapie gmninnym oraz powiatowym Ogólno•
polskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom” - i będzie reprezentował naszą szkołę i gminę podczas eliminacji wojewódzkich (nauczyciel: Wioleta Wójcik).
Uczennica klasy III gimnazjum JULIA BOŚ otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie z języka polskiego EDI Pingwin
(nauczyciel: Dorota Sowa).
Uczniowie klas IV-VI zwyciężyli w gminnych zawodach w piłkę
halową, zaś w powiatowych zawodach w drużynowym tenisie stołowym dziewczęta zajęły II miejsce (trener: Wiesław Nowakowski).
Uczniowie kl. VIII szk. podst. i III gim. zostali wicemistrzami Powiatu Kraśnickiego w siatkówce (trener: Bogdan Zuń).
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W HUCIE JÓZEFÓW
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

21.01.2019 r. przedszkolaki i uczniowie z klas I-III zaprosili na
uroczystą akademię babcie i dziadków. Dzieci zaprezentowały
wiersze, piosenki i układy taneczne oraz wręczyły gościom własnoręcznie przygotowane upominki.

MOJA PRZYSZŁOŚĆ, MOJE WYBORY
Uczniowie klasy VIII i III gimnazjum stają przed trudnym wyborem
dalszej drogi kształcenia. Dlatego szkoła dokłada wszelkich starań,
aby młodzież podjęła trafne decyzje związane z ich przyszłością
zawodową. Uczniowie zapoznali się z bogatą ofertą szkół średnich
województwa lubelskiego. Zorganizowano spotkania z przedstawicielami tych placówek dla uczniów i rodziców. W ramach zajęć
doradztwa zawodowego przeprowadzone zostały testy predyspozycji zawodowych.
08.03.2019 r. uczniowie wraz z wychowawcami odwiedzili szkoły
średnie w Janowie Lubelskim.

DLA KAŻDEGO COŚ CIEKAWEGO
Jednym z zadań szkoły jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów. Każdy może znaleźć coś dla siebie. Oprócz ciekawej
oferty zajęć dodatkowych uczniowie biorą udział w konkursach. Od
kilku miesięcy grupa uczniów z klas V-VIII przygotowywała się do
udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie „Wielka Liga Czytelników”.
Eliminacje szkolne wyłoniły 3-osobową drużynę, która reprezentowała szkołę w etapie powiatowym w PSP w Słodkowie Trzecim
zajmując III miejsce.
12 uczniów z klas VII-VIII i III gimnazjum przystąpiło do Konkursu
wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj Formę realizowanego w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.
20.03.2019 r. w PSP w Potoku Wielkim odbyły się eliminacje dekanalne XXII Diecezjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „ Z Pismem Św.
w trzecie tysiąclecie”. 3 uczennice z naszej szkoły zakwalifikowały się
do etapu diecezjalnego: Wiktoria F. kl. VI, Beata D. kl. VII, Agnieszka
D. kl. III gimnazjum.

Rozpoczęliśmy od obchodów Dnia Matematyki pod hasłem
„Matematyka dzika”. Klasa IV zaprezentowała inscenizację „Cyfromania”. Uczniowie obejrzeli prezentację „Ciekawe liczby”, a następnie
uczestniczyli w grach i zabawach matematycznych. Kulminacyjnym
punktem był konkurs matematyczny przygotowany przez SDiR4,
w którym najwyższe noty uzyskał zespół w składzie: Wiktoria W.z
kl.VII, Zofia O. z kl. V i Hubert N. z kl. VI.
Uczniowie z kl. I – II i przedszkolaki wzięli aktywny udział
w konkursie wokalno – recytatorskim pod hasłem: „Wiosna w poezji
i w piosence”. Zwycięzcami konkursu zostali w kategorii recytacja
wiersza: Sandra S., Konrad J., Michał K. z przedszkola oraz Marcel
J. i Daniel M. z kl. I oraz
Jakub B. z kl. II.
W kategorii wokalnej zwyciężyli: Lena J.
i Lena U. z przedszkola
oraz Amelia B. z kl.II
oraz Faustyna M. i Patrycja S. z kl. I.
Na zakończenie
uczniowie z kl.II i III
zmierzyli się z konkursem ortograficznym. Zwycięzcami
zostali: Alicja W. z kl.
III, Szymon Ż. i Oliwia
M. z kl. II.
Opracowenie:
Grono Pedagogiczne
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJCIECHOWIE
SPOTKANIE
Z ,,GRUPĄ ZAELEKTRYZOWANI”

Święto Babci i Dziadka i Zabawa
choinkowa 2019

17 stycznia 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w niecodziennej lekcji prowadzonej przez ,,Grupę Zaelektryzowani”
Uczniowie obserwowali między innymi: zjawisko powstawania
chmury w szklanym słoju. Oglądali efektowne pokazy, ale sami
również brali udział w niektórych eksperymentach. W przystępny
sposób dowiadywali się o wielu ciekawych zjawiskach fizycznych,
zastosowaniach ciekłego azotu oraz zachowaniu przy tym szczególnej ostrożności…

W dniu 6 lutego w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji
Święta Babci i Dziadka. Dzieci zaprezentowały program artystyczny
i wręczyły własnoręcznie wykonane prezenty dla swoich ukochanych
Babć i Dziadków. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które
włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość
i szacunek. Najlepsze życzenia dla wszystkich Babć i Dziadków złożył
Pan Wójt Artur Jaskowski. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech
oraz łzy wzruszenia.

NOC FILMOWA
Szkoła to nie tylko miejsce, w którym odbywają się lekcje. Jak
się okazuje, można też spotkać się w jej murach z nauczycielami,
koleżankami i kolegami z ławki na wspólnym oglądaniu filmów
o nietypowej porze. Tak właśnie było z 25.01.2019 na 26.01.2019
w naszej szkole. Uczniowie w wyjątkowo doskonałych humorach
stawili się w szkole o godzinie 19.00. Rozpoczęliśmy projekcje filmów.
Po obejrzeniu jednego filmu przyszedł czas na wspólny posiłek. Następnie ułożyliśmy się wygodnie na materacach i obejrzeliśmy jeszcze
kilka dobrych produkcji. Spotkanie odbyło się w przesympatycznej
atmosferze, wyczuć było można więź i integrację między uczniami.
To był naprawdę miło spędzony czas w szkolnych murach. NOC
FILMOWA w szkole z pewnością zostanie powtórzona, bo to cenna
inicjatywa, która powoduje, że szkoła wcale nie musi być nudna!

Ale to jeszcze nie koniec zabawy! Nasi uczniowie zaprosili do
wspólnej zabawy swoich dziadków podczas zabawy choinkowej.
Pani animatorka pomalowała maluchom twarze zamieniając je
w różne zwierzątka oraz super bohaterów, nie obyło się również
bez bajkowych strojów. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo
pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków!

„DZIEŃ KOBIET”
8 marca radosna atmosfera panowała w naszej szkole już od
samego rana, bo „Dzień Kobiet” to takie wyjątkowe święto, kiedy
to nasi Chłopcy z ogromnym zaangażowaniem starali się uczynić
wszystko, by nam Kobietom
– tym mniejszym i większym
było wyjątkowo miło. Tego dnia
były z nami bliskie sercu naszych uczniów Kobiety – mamy,
babcie, ciocie. Były kwiaty i życzenia, coś słodkiego, były zabawy i konkursy, nasi Chłopcy
przygotowali dla nas od początku do końca własnoręcznie
wykonane racuchy. Początek
marca to też czas, kiedy to nie
możemy doczekać się nadejścia
wiosny, toteż postanowiliśmy
się do tego przygotować i pięknie udekorować naszą szkołę.
Jest teraz pełna wiosennych
kwiatów i motyli.
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Powitanie wiosny w PSP im.
Św. Faustyny Kowalskiej
w Wojciechowie
Uczniowie szkoły w Wojciechowie w tym roku powitali wiosnę
w nieco innym miejscu i w inny sposób. Na ten dzień zaplanowana
została wycieczka do Lublina. Był to wyjazd integracyjny z uczniami
szkoły w Andrzejowie. Uczniowie zaznali chwile refleksji spędzając
czas w Manii Skakania, gdzie ćwiczyli swoją sprawność skacząc
i wykonując różne ćwiczenia akrobatyczne na trampolinach i w
parku linowym oraz nurkując w basenach wypełnionych po brzegi
gąbkami. Po spaleniu energii w czasie ćwiczeń uzupełniono kalorie
posiłkiem w Mc Donalds. W czasie wycieczki uczniowie przeżyli
niezapomniane chwile, poznali kolegów z sąsiedniej szkoły, oraz
nawiązali z nimi trwałą przyjaźń.

Opracowenie: Grono Pedagogiczne

ochotnicza straż pożarna
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ POD HASŁEM: 		
„MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM”.
W dniu 15 marca 2019 r. w Zespole Szkół w Szastarce przeprowadzone zostały eliminacje gminne w ramach XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież
Zapobiega Pożarom”. Turniej ten ma na celu popularyzowanie
wśród młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych,
zasad postępowania na wypadek powstania zagrożeń, pierwszej
pomocy przedlekarskiej, praktycznych umiejętności posługiwania
się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą oraz
poznawania tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej.
Do turnieju przystąpiło 26 uczestników podzielonych na dwie
grupy wiekowe:
Uczestnikami eliminacji byli:
- w grupie I – uczniowie szkół podstawowych z klas I - VI
- w grupie II – uczniowie szkół podstawowych z klas VII-VIII oraz
III klasy gimnazjum,
Po dokonaniu oceny prac pisemnych (testów) Jury wyłoniło
laureatów eliminacji:
w grupie I:
•
I miejsce - Julia Krawczyk – PSP w Blinowie 12 punktów +
9 w dogrywce
•
II miejsce - Piotr Zarawski – PSP w Polichnie 12 punktów +
7 w dogrywce

•

III miejsce: - Łucja Kosikowska – PSP w Polichnie 12 punktów
+ 6 w dogrywce
w grupie II:
•
I miejsce - Arkadiusz Solarz – ZS w Szastarce 17 punktów
•
II miejsce - Laura Lodowska – PSP w Polichnie 11 punktów
+ 10 w dogrywce
III miejsce - Gabriel Lodowski – ZS w Hucie Józefów 11
•
punktów + 3 w dogrywce
Uroczystego wręczenia pucharów oraz nagród rzeczowych
dokonał Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski wraz z komisją
sędziowską. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy
za udział w konkursie oraz nagrody pocieszenia ufundowane przez
Urząd Gminy w Szastarce.
Po raz kolejny młodzież z naszej gminy udowodniła, że nieobca
jest jej tematyka bezpieczeństwa przeciwpożarowego i ochrony
przed zagrożeniami.
Miło jest nam Państwa poinformować, że Arkadiusz Solarz uczeń
Zespołu Szkół w Szastarce w dniu 26 marca 2019 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku zdobył
I miejsce w swojej grupie wiekowej, a tym samym zakwalifikował
się do eliminacji wojewódzkich.
Opracowenie: Małgorzata Giżka
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sport
Mistrzostwa Powiatu w Piłce Koszykowej Dziewcząt i Chłopców
Kraśnik 5-6.02.2019 r.
Po raz trzeci z rzędu drużyna chłopców z gimnazjum i klasy VIII z Polichny wywalczyła II miejsce
w powiecie w piłce koszykowej. Eliminacje do
tego turnieju są bardzo trudne, ponieważ musimy
wygrać zawody gminne oraz międzygminne ze
szkołami z Gminy Zakrzówek oraz Gminy Kraśnik.
W finale powiatowym pokonaliśmy szkoły z Wólki
Gościeradowskiej i Urzędowa. Gratulacje dla
zawodników i opiekuna Piotra Lewandowskiego.

Turniej Piłki Halowej o Puchar Wójta Gminy
Polichna 03.03.2019 r.
W hali sportowej w Polichnie odbył się kolejny turniej piłki halowej o Puchar Wójta Gminy. Tegoroczna impreza zgromadziła 68
piłkarzy z terenu naszej gminy. W zawodach wystartowało 8 drużyn,
podzielonych na dwie grupy. Rywalizacja w grupach przebiegała
w systemie „każdy z każdym”. Zwycięzcy z grup grali w półfinałach
z wicemistrzem drugiej grupy, Szastarka grała z Nutria oraz Polichna
City z B-Boys. Zwycięzcy półfinałów spotkali się w finale. Mistrzem
w tym roku okazali się zawodnicy z Szastarki, drugie miejsce zajęła

Polichna City, a trzecie Nutria. Najlepsze trzy zespoły otrzymały
puchary. Nagrodzono również wyróżniających się zawodników:
najlepszy bramkarz – Łukasz Pudło, debiut turnieju – Marcin Garbacz,
król strzelców – Kamil Świś. Uczestnicy turnieju mogli skorzystać
z ciepłego posiłku. Nagrody i wyróżnienia wręczył Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski. Turniej przygotował i przeprowadził Piotr
Lewandowski, sędziował Michał Mularczyk. Dziękujemy i życzymy
sukcesów sportowych w lidze i innych imprezach sportowych.

Mistrzostwa Powiatu w Piłce
Koszykowej Igrzyska Dzieci

Mistrzostwa Powiatu w Piłce
Ręcznej Chłopców i Dziewcząt

Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Polichnie
wywalczyły dwa trzecie miejsca na zawodach sportowych w minikoszykówce, które odbywały się 5 i 6 marca 2019 r. w PSP nr 2
w Kraśniku. Zawodnicy obu drużyn otrzymali pamiątkowe puchary
i dyplomy.

W dniach 19 i 20 marca 2019 r. w hali sportowej przy PSP nr
2 w Kraśniku odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej
Chłopców i Dziewcząt, w których uczestniczyli uczniowie ze szkoły
w Polichnie. Drużyna dziewcząt wywalczyła III miejsce, a chłopcy
odnieśli największy sukces w historii naszego gimnazjum w tej
dyscyplinie, zajmując II miejsce. Gratulacje dla drużyn i trenera
Piotra Lewandowskiego.

Opracowanie: Piotr Lewandowski
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GMINNE CENTRUM KULTURY W POLICHNIE
SPOTKANIE OPŁATKOWE
W dniu 14 grudnia 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury w Polichnie odbyło się spotkanie opłatkowe zespołów, kapel, solistów
oraz Orkiestry Dętej GCK w Polichnie, które zostało zorganizowane
w podzięce dla wszystkich zaangażowanych w życie kulturalne
gminy Szastarka. Spotkanie rozpoczął ks. proboszcz Krzysztof
Piskorski wspólną modlitwą, następnie Dyrektor GCK w Polichnie
Ewa Białoń podziękowała wszystkim za ogrom pracy włożonej na
rzecz rozwoju i podtrzymywania tradycji oraz wartości kulturowych
przez każdego w minionym roku.

IX MIĘDZYPOWIATOWY PRZEGLĄD
KOLĘD, PASTORAŁEK I WIDOWISK
KOLĘDNICZYCH

ORSZAK TRZECH KRÓLI

Dzięki coraz większemu zaangażowaniu dzieci, młodzieży oraz
mieszkańców tak ważna inicjatywa przechodzi do tradycji. Już po
raz drugi orszak odbył się 6 stycznia br. w Polichnie. Barwny korowód, składający się z m. in. pastuszków, diabełków, aniołków oraz
mieszkańców, przemaszerował spod szkoły do Kościoła Parafialnego
w Polichnie, gdzie odprawiona została msza św. Podczas przemarszu
młodzi aktorzy odgrywali sceny biblijne. Nad bezpieczeństwem
uczestników czuwała Ochotnicza Straż Pożarna z Polichny. Całość
wydarzenia uświetniała Kapela Kalina-Folk oraz Orkiestra Dęta
GCK w Polichnie. W tym roku hasłem przewodnim było:„Odnowi
oblicze tej ziemi…”.

W dniach 25 i 26 stycznia br. artyści z powiatu kraśnickiego,
janowskiego oraz biłgorajskiego spotkali się w Gminnym Centrum
Kultury w Polichnie podczas Międzypowiatowego Przeglądu Kolęd,
Pastorałek i Widowisk Kolędniczych, w trakcie którego zabrzmiały
radosne pieśni opiewające narodziny Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Jak zwykle podczas Przeglądu usłyszeliśmy wiele znanych, a także
tych jeszcze niezbyt popularnych kolęd i pastorałek. Pierwszego
dnia konkurowało ze sobą 38 wykonawców – to dzieci i młodzież
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FERIE ZIMOWE 2019

do 18. roku życia, których oceniało jury w następującym składzie:
Diana Krzemińska, Andrzej Gotner, Roman Biss. Jury po długich
naradach zadecydowało nagrodzić pierwszymi miejscami w kategorii soliści/duety następujących wykonawców:
•
Alicja Wąsek (kat. klasy 0-III),
•
Kinga Wołoszyn (kat. klasy IV-VI),
•
Maria Dametko (kat. klasy VII-VIII),
•
Martyna Pietrzyk (kat. gimnazjum),
•
Ewelina Gąska (kat. szkoła średnia).

Pierwsze miejsce w kategorii zespołów zajął zespół „Angelus”
z CKiP w Kraśniku.
Drugi dzień przesłuchań konkursowych rozpoczął się występem
Ewy Białoń Dyrektor GCK w Polichnie oraz koncertem w wykonaniu
Orkiestry Dętej GCK w Polichnie. Następnie gospodarze przeglądu - Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski oraz Starosta Kraśnicki
Krzysztof Staruch, dokonali oficjalnego otwarcia przeglądu. W tym
dniu na scenie zaprezentowali się soliści, zespoły śpiewacze a’capella,
kapele, chóry, zespoły wokalno-instrumentalne, których oceniało
jury w składzie: Janina Biegalska, Kornelia Niedbał, Andrzej Sar oraz
Andrzej Gotner. Po zakończeniu przesłuchań konkursowych jury
przyznało następujące I miejsca w każdej z kategorii:
•
Mirosław Kolasa (soliści),
•
Męski Zespół Śpiewaczy „Majdaniacy” (zespoły śpiewacze
a’capella),
Zespół Śpiewaczy „Jarzębina” z Bukowej (zespoły wokalno•
-instrumentalne),
•
Kapela „Kalina-Folk” z Polichny (kapele),
•
Parafialny Chór z Szastarki (chóry).
Czas oczekiwania na ogłoszenie wyników umilił wszystkim artystom oraz widzom koncert Parafialnej Orkiestry Dętej z Szastarki.
Dzięki Wójtowi Gminy Szastarka Arturowi Jaskowskiemu mieliśmy
możliwość nagrodzić każdego z wykonawców. Wyrazy uznania kierujemy również w stronę Starosty Kraśnickiego Krzysztofa Starucha
za pomoc w organizacji tegorocznego przeglądu.
Dziękujemy również wszystkim sponsorom, których wsparcie
finansowe jest bardzo ważne podczas realizacji tak ważnego wydarzenia.

W tym roku w Gminnym Centrum Kultury w Polichnie w czasie
ferii zajęcia odbywały się przez całe dwa tygodnie. Dzięki wyjątkowo
urozmaiconemu programowi ferii każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
Były to: wyjazdy do kina w Lublinie, zajęcia plastyczne, widowisko
teatralne, wyjazd do Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku,
zwiedzanie Nadleśnictwa w Rudkach, wycieczka edukacyjna do
Urzędu Gminy w Szastarce, gdzie Wójt Artur Jaskowski przybliżył
dzieciom pracę na poszczególnych stanowiskach. Największą atrakcją
tegorocznych ferii była wycieczka do Wojewódzkiej Izby Tradycji
Pożarniczych oraz Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Tutaj
ogromną radość sprawiła uczestnikom możliwość wejścia do wozu
bojowego. Na zakończenie ferii zorganizowany został wyjazd do
Kina Metalowiec w Kraśniku na bajkę pt. „Misiek w Nowym Jorku”.

GMINNY ZAMKNIĘTY TURNIEJ TENISA
STOŁOWEGO O PUCHAR WÓJTA
GMINY SZASTARKA
Tegoroczny turniej odbył się 16 lutego br. podczas ferii zimowych. Wzięło w nim udział 13 zawodników z terenu naszej gminy
startujących w dwóch kategoriach wiekowych. Niezmiennie od
kilku lat w kategorii I zwycięzcą okazał się Artur Łatka, natomiast
w kategorii II pierwsze miejsce zajął Tomasz Saganowski, który
jednoczenie w późniejszym starciu z Arturem Łatką wywalczył
puchar Wójta Gminy Szastarka.

Opracowanie: pracownicy GCK
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZASTARCE
FERIE W BIBLIOTECE
„Ferie w bibliotece - zimowa wędrówka z historią i ogniskiem”
w Blinowie oraz Szastarce odbyły się odpowiednio 12 i 14 lutego
2019 r.
W Blinowie po krótkim spacerze, który rozpoczęliśmy od biblioteki, udaliśmy się do miejscowej szkoły podstawowej, gdzie czekali
już na nas emerytowani nauczyciele i ich wspomnienia dotyczące
historii szkoły, historii miejscowości Blinów okresu wojennego i powojennego. Po spotkaniu i posiłku przeszliśmy do budynku starej
szkoły (dawnego dworku), gdzie oprowadził nas z komentarzem
dyrektor szkoły pan Andrzej Białek.
W Szastarce do pokonania trasa wiodła przez las, ale aura bardzo
nam sprzyjała. Przeszliśmy krótkim szlakiem Kampanii Wrześniowej
1939 z komentarzem byłego mieszkańca Szastarki pana Mariana
Kaczkowskiego. Dzieci z zainteresowaniem słuchały i dopytywały o szczegóły. Gdy
doszliśmy do Strażnicy Ochotniczej Straży
Pożarnej w Szastarce
Wsi, czekało już na nas
ognisko na którym piekliśmy kiełbaski.
Dziękujemy bardzo
za współorganizację
spotkań panu dyrektorowi Andrzejowi Białek
oraz nauczycielkom pani
Barbarze Winiarczyk oraz
Agacie Szabat, a także
strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Szastarce Wsi za pomoc w przygotowaniu
ogniska i posiłku oraz za
udostępnienie miejsca.

konkurs
Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W KONKURSIE CZYTELNICZYM

„NAJLEPSZY MŁODY CZYTELNIK ROKU 2019”
Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach:
dla najmłodszych (0-6 lat), dla dzieci (7-12 lat)
i dla młodzieży (13-18 lat).
Dla najlepszych czytelników czekają atrakcyjne nagrody.
Konkurs trwa do 31 października 2019 r.

O terminie rozstrzygnięcia konkursu będziemy informować na bieżąco.

Szczegółowy regulamin zostanie opublikowany na stronie
www.szastarka.naszabiblioteka.com

ZAPRASZAMY

Wszelkich informacji udzielamy pod nr tel. 15 873-40-30
Opracowanie: pracownicy biblioteki
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Biblioteka poleca
Piotr Wielki.
Geniusz i szaleństwo
- Henri Troyat

Tytan zmagający się ze słabością, bezwładem i zacofaniem swego ogromnego
imperium. Olbrzym górujący wzrostem nad
otoczeniem, mocarz łamiący w rękach podkowy, ulegający prymitywnym instynktom,
prostacki w obyczajach, znajdujący upodobanie w obżarstwie, pijaństwie, rozpuście
i błazenadach, a równocześnie rozmiłowany
w europejskiej cywilizacji, do której przemocą chce wprowadzić Rosję.

Prosimy o wsparcie i pomoc w leczeniu
Nikodema Łukasika chorego na autyzm.
Zbiórka na cel:
Leczenie immunoglobinami w Kijowie
Przelew tradycyjny odbiorca: Fundacja Siepomaga
Numer konta: 89 2490 0005 0000 4530 6240 7892
Tytułem: 16436 Nikodem Łukasik darowizna
Strona zbiórki: www.siepomaga.pl/nikodem-lukasik

Będzie bolało
- Adam Kay
Witaj w świecie 97-godzinnych tygodni
pracy. W świecie decyzji o życiu i śmierci.
W świecie nieustannego tsunami płynów
ustrojowych. W świecie, w którym zarabiasz
dziennie mniej niż szpitalny parkometr. Pożegnaj się z przyjaciółmi i bliskimi związkami…

Witaj w świecie lekarza stażysty.
Spisana potajemnie po niekończących
się dyżurach, bezsennych nocach i pracujących weekendach książka komika i byłego
stażysty Adama Kaya to dotkliwie szczery
opis czasu, który spędził na linii frontu brytyjskiej służby zdrowia. Na zmianę zabawne,
przerażające i wzruszające zapiski omawiają
wszystko, co chcieliście wiedzieć – i sporo
rzeczy, o których wolelibyście nie wiedzieć
– o życiu lekarzy na oddziale i poza nim.
Uwaga, lektura może pozostawić blizny.
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OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Szastarka informuje,
że organizowany jest
już po raz XVII konkurs na

„Najładniejszy ogródek
przydomowy
i najbardziej zadbane
gospodarstwo rolne”
Osoby, zainteresowane wzięciem udziału
w konkursie mogą zgłaszać się osobiście
do Urzędu Gminy pokój nr 20
do dnia 15 czerwca 2019 roku.
W edycji konkursu nie mogą wziąć udziału laureaci
z lat 2016, 2017 i 2018, którzy zajęli I i II miejsce
w poszczególnych kategoriach.
Ocenę poszczególnych kategorii przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana
przez Wójta Gminy Szastarka.
Wręczenie nagród odbędzie się
podczas uroczystości dożynkowych.

OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Szastarka informuje, że organizowany jest
już po raz III konkurs na

„Wzorową Pasiekę Gminy Szastarka”
W edycji konkursu mogą wziąć udział pszczelarze z terenu Gminy Szastarka,
którzy przynależą do Gminnego Koła Pszczelarzy w Szastarce i w latach 2017 i 2018
nie zajęli I miejsca w danej kategorii.

Osoby, zainteresowane wzięciem udziału w konkursie mogą zgłaszać się osobiście
do Urzędu Gminy pokój nr 20
do dnia 15 czerwca 2019 roku.

Ocenę poszczególnych kategorii przeprowadzi Komisja Konkursowa
powołana przez Wójta Gminy Szastarka.
Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystości dożynkowych.
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wyjazd na narty
W dniach od 28 stycznia do 1 lutego 2019 r. uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów z naszej gminy, uczestniczyli w kursach
narciarskich współfinansowanych z funduszu Gminnej Komisji ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Coroczny cykl wyjazdów na stok narciarski w Batorzu, zapoczątkowany z inicjatywy Wójta Gminy w 2016 roku, cieszy się niezmiennie
wielkim zainteresowaniem dzieci i młodzieży szkolnej. Tegoroczna
edycja w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi
niestety składała się jedynie z jednej tury wyjazdów, ale mimo
to zgromadziła liczne grono ponad 150 uczniów. Każda z pięciu
grup miała oczywiście do dyspozycji poza wypożyczalnią sprzętu
narciarskiego także profesjonalnych instruktorów narciarstwa, pod
okiem których stawiali pierwsze kroki, bądź doskonalili umiejęt-

ności jakie nabyli już podczas poprzednich zimowych wyjazdów
na stok w Batorzu. Corocznie w wyjazdach uczestniczą nie tylko
uczniowie, którzy zaczynają swoją przygodę z narciarstwem, ale
przede wszystkim uczniowie, którzy z roku na rok podnoszą swoje
umiejętności. Taki był zamysł organizacji tego w pewnym sensie
„projektu”, który stał się tak potrzebny i pożądany przez uczniów.
Już po przysłowiowych pierwszych przymrozkach docierają do nas
sygnały od dyrektorów szkół o zapisach chętnych na nadchodzący
sezon narciarski.
Jeśli tylko warunki atmosferyczne będą sprzyjały i duch w młodzieży nie zaginie, będziemy kontynuować tę fantastyczną przygodę!
Opracowenie: Tomasz Możdżeń

Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce informuje...
...że w okresie od 01.12.2018 r. do 31.03.2019 r.

…urodziło się 13 dzieci

…związek małżeński
zawarło 8 par
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…zmarły 32 osoby

TRENINGI PIŁKI NOŻNEJ
NABORY UZUPEŁNIAJĄCE
dla roczników 2005-2014
Zajęcia odbywają
się na stadionie
piłkarskim
w Polichnie
• GRUPY DOSTOSOWANE
DO POZIOMU
UMIEJĘTNOŚCI
• WYKWALIFIKOWANI
TRENERZY
• OGÓLNY ROZWÓJ
SPRAWNOŚCI
FIZYCZNEJ
• ROZGRYWKI LIGOWE,
TURNIEJE, SPARINGI
• NIE ZWLEKAJ, ZADZWOŃ
I ZAPISZ SWOJE
DZIECKO JUŻ DZIŚ!

INFORMACJE I ZAPISY
POD NUMEREM TELEFONU

733 000 174

