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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 31.08.2022 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.

PODZIĘKOWANIA ZA ZBIÓRKĘ NA RZECZ UKRAINY
Drodzy mieszkańcy gminy Szastarka,
z całego serca dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc i wsparcie.
Dziękujemy za Państwa hojność, dobroć i solidarność z ludźmi, którzy
w wyniku działań wojennych znajdują się w dramatycznej sytuacji i potrzebują naszej pomocy. Dzięki Waszemu zaangażowaniu zgromadziliśmy
sporą ilość kosmetyków, środków piorących, kocy, żywności. Część darów
zebranych w Urzędzie Gminy Szastarka i Gminnym Centrum Kultury
w Polichnie została przydzielona do dyspozycji kobiet i dzieci z Ukrainy,
które uciekając przed wojną znalazły schronienie na terenie naszej gminy.
Reszta darów została przekazana do Starostwa Powiatowego w Kraśniku
gdzie następnie przetransportowano je na Ukrainę.

Mówiona poezja…
Paweł Koszałka

1
Spójrz z wysoka na niebo
Pośród łanów pszenicy
Na rozstaje łąk i lasów.
Nauczyłeś Panie
patrzeć z ukosa
w twych oczach jasność			
			
zajaśniała, aby pierwsza
zwrotka wierszem
słów prostych
za jaśniała.
2
Kocham cię polna dróżką
przez którą przemierzam
i zagony dzikich malin.
kocham cię łąką którą			
		
biegłem za motylem
a szumiały mi bławaty
żywicą sosna błogosławi
3
Aby pierwsza dłoń 		
padła na krzew ostu
ja tylko chce przytulić
do swego łona łan pszenicy
tylko to co w zorzy
istnieje gwiaździstej
tak aby mi lęgi i pola
zakwitły wierszem .
4
Uchylam się o poranku
ze zboża
uchylam się o zmierzchu
z tarniny.

Dziękujemy również tym Mieszkańcom, którzy udzielają
schronienia i przyjęli pod swój dach rodziny z dziećmi.
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Wstaje z śpiewem
skowronka
wstaje ze zapachem
pierza.
Aby zdarzenia jasne
w wiersz się ułożyły.
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inwestycje
CYFROWA GMINA

cyjnych jest istotne nie tylko dla komfortu mieszkańców ale przede
wszystkim dla bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych.
W związku z tym sukcesywnie dążymy do rozbudowy oświetlenia
ulicznego oraz do wymiany istniejących opraw oświetleniowych na
bardziej energooszczędne LED-owe. Przykładem takiego działania
jest współpraca z PGE dystrybucja dzięki której w ostatnich latach
na terenie całej gminy Szastarka zostało wymienionych ponad 100
opraw oświetleniowych.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Wójt Gminy
Szastarka Artur Jaskowski podpisał umowę dotacyjną na kwotę
171 990,00 złotych, w ramach której zostanie przeprowadzona
cyfryzacja Urzędu Gminy Szastarka. Pieniądze zostaną przeznaczone na zwiększenie cyberbezpieczeństwa, zakup sprzętu IT
oraz szkolenia pracowników w zakresie poprawy bezpieczeństwa
informatycznego gminy.
Celem grantu jest m.in. uzupełnienie zużytej bazy sprzętowej,
podniesienie bezpieczeństwa przechowywania bieżących zasobów,
aktualizacja oprogramowania serwerów. Ważnym aspektem zrealizowania grantu będzie również zniwelowanie części barier przed osobami z niepełnosprawnością w zakresie realizacji spraw publicznych.
Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej
V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności
na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz
wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji
projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.0000-0001/21-00.

UROCZYSTE PRZEKAZANIE
ŚREDNIEGO SAMOCHODU
RATOWNICZO-GAŚNICZEGO MARKI
MERCEDES ATEGO DLA OSP KSRG
SZASTARKA STACJA
W dniu 18 marca 2022 roku odbyła się uroczystość przekazania
i poświęcenia średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki
Mercedes Atego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szastarce Stacji. Wóz bojowy wcześniej służył Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.

ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO
W HUCIE JÓZEFÓW
W pierwszym kwartale bieżącego roku w Hucie Józefów na drodze
gminnej w kierunku Zarajca Potockiego zostały przeprowadzone
prace polegające na rozbudowie sieci oświetlenia drogowego
podwieszonego na istniejących słupach oraz montaż 13 sztuk opraw
oświetleniowych. Koszt Inwestycji to prawie 30 tys. zł.
Należy zaznaczyć, że jest to kolejna tego typu inwestycja wykonana w ostatnim czasie na terenie naszej gminy gdyż w 2021 roku
zamontowano 8 stanowisk słupowych części Huty Józefów zwanej
„Stoki” oraz rozbudowano istniejące oświetlenie o 8 stanowisk słupowych oświetlenia drogowego w miejscowości Majdan-Obleszcze.
Wszystkie powyższe zadania w całości zostały sfinansowane ze
środków budżetowych gminy Szastarka.
Potrzeby w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie naszej
gminy wciąż są duże. Znaczenie oświetlonych traktów komunika-

Uroczystość rozpoczął od złożenia meldunku Komendant Gminny
Marian Brzezina. Wójt Artur Jaskowski, a jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP, powitał wszystkich gości
w tym szczególnie Annę Kot żonę ŚP. Bogdana Kota zasłużonego,
bardzo cenionego przez druhów, wieloletniego Komendanta oraz
Naczelnika OSP w Szastarce Stacji na cześć, którego wóz bojowy
otrzymał imię „Boguś”. Następnie głos zabrał Prezes OSP w Szastarce
Mirosław Kowalik, przytoczył on krótki rys historyczny jednostki
oraz serdecznie podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły
się do pozyskania i przekazania wozu.
Akt przekazania pojazdu w imieniu Lubelskiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP nadbryg. Grzegorza Alinowskiego odczytał
mł. bryg. Przemysław Michałek a symbolicznego przekazania do-
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kumentów i kluczyków na ręce Prezesa OSP Mirosława Kowalika
dokonali Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Tomasz
Podkański oraz Komendant Powiatowy PSP w Kraśniku mł. bryg.
Tomasz Michalczyk.

Inwestycje zostały sfinansowana ze środków budżetowych
Gminy Szastarka. Łączny koszt zakupu obu maszyn to prawie 64
tysiące złotych.
W uroczystości udział wzięli między innymi: Poseł na Sejm RP
Kazimierz Choma, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg.
Tomasz Podkański, Wicestarosta Kraśnicki Paweł Kudrel, Komendant
Powiatowy PSP w Kraśniku mł. bryg. Tomasz Michalczyk, mł. bryg.
Przemysław Michałek, Przewodniczący Rady Gminy w Szastarce
Michał Kosikowski, Sekretarz Gminy Jadwiga Wielgus, ks. kanonik
Andrzej Arbaczewski oraz Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
w Polichnie Ewa Białoń.

ZAWIADOMIENIE O ROZLICZENIU
PROJEKTU PN: „INSTALACJE
ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
W GMINIE SZASTARKA ETAP II”
Wójt Gminy Szastarka
Artur Jaskowski informuje,
że został rozliczony projekt
pn: „Instalacje odnawialnych
źródeł energii w gminie
Szastarka etap II” z rozliczenia końcowego wynika,
że mieszkańcy, u których
montowane zostały kolektory słoneczne, będą musieli
dopłacić brakujące kwoty
wkładu własnego natomiast
u mieszkańców, u których zamontowano kotły na biomasę oraz
panele fotowoltaiczne w ramach ww. projektu wystąpiła nadpłata.
Właścicieli nieruchomości którzy skorzystali z montażu kolektorów słonecznych prosimy o wpłaty brakującej kwoty. Natomiast
osoby, u których wystąpiła nadpłata proszone są o zgłaszanie się
do Urzędu Gminy Szastarka w terminie od 1 kwietnia 2022 roku do
20 kwietnia 2022 roku w celu podpisania stosownego aneksu do
umowy, który jest niezbędny do wypłacenia zwrotu części wkładu
własnego. Aneks do umowy muszą podpisać właściciele i współwłaściciele nieruchomości, na której montowane były instalacje.
Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty i numer rachunku bankowego.

ZAKUP BECZKI DO TRANSPORTU
I DYSTRYBUCJI WODY PITNEJ ORAZ
PRZYCZEPY ROLNICZEJ
W celu realizacji zadań własnych oraz ograniczenia kosztów związanych z wynajmem środków transportowych Gmina Szastarka zakupiła
jednoosiową przyczepę rolniczą o pojemności 3 500 kg. Przyczepa
będzie zagregowana z zakupionym w 2020 roku ciągnikiem rolniczym
marki Zetor. Zestaw będzie służył m.in. do przewożenia materiałów
sypkich (kruszywa, piachu, ziemi) oraz do prac porządkowych.

W razie pytań i wątpliwości prosimy kontaktować się z pracownikami pod numerem telefonu: (15) 87 14 130 wew. 210

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI
LOKALNYCH

Gospodarka złożami wody pitnej jest ważnym oraz bardzo
odpowiedzialnym działem w pracy gminy Szastarka. Jakość wody
przeznaczonej do spożycia dla ludności i zwierząt oraz jej zabezpieczenie wymaga starania się o podejmowanie działań zapobiegawczych dlatego Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski podjął
decyzję o zakupie beczki do przewozu wody pitnej o pojemności
4350 litrów. Beczka będzie służyć mieszkańcom naszej gminy w sytuacjach awaryjnych, w warunkach specjalnych, głównie w czasie
klęsk żywiołowych, przy awariach wodociągu, do zaspokojenia
bieżących potrzeb wynikających z zapotrzebowania mieszkańców
gminy Szastarka w wodę pitną.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w Polichnie Czwartej trwają prace nad przebudową wodociągu gminnego.
Wykonawcą robót jest firma Wod-Bud Sp. z o.o.
Gmina Szastarka na ten cel pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 800 tys zł
co stanowi prawie 60% kosztów inwestycji.
Opracowanie: Małgorzata Kosikowska i Karol Biały
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WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEPROWADZONYCH Z MIESZKAŃCAMI
MIEJSCOWOŚCI: POLICHNA PIERWSZA, POLICHNA DRUGA, POLICHNA
TRZECIA, POLICHNA CZWARTA, PODLESIE, BLINÓW PIERWSZY, BLINÓW
DRUGI, SZASTARKA STACJA, SZASTARKA WIEŚ

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Szastarka nr 5.2022
z dnia 19 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości i ich części, zmiany urzędowego rodzaju miejscowości oraz
zmiany nazwy miejscowości konsultacje społeczne przeprowadzone zostały z mieszkańcami miejscowości: Polichna Pierwsza,
Polichna Druga, Polichna Trzecia, Polichna Czwarta, Podlesie,
Blinów Pierwszy, Blinów Drugi, Szastarka Stacja, Szastarka Wieś
w terminie od 11 lutego 2022 r. do 25 lutego 2022 r.
Konsultacje polegały na zebraniu opinii mieszkańców miejscowości:
▶▶ Polichna Pierwsza, Polichna Druga, Polichna Trzecia, Polichna
Czwarta, Podlesie w sprawie zniesienia urzędowej nazwy
miejscowości Polichna (wieś), Wypychów (część wsi Polichna)

oraz zmiany urzędowego rodzaju miejscowości: „Polichna
Pierwsza” (część wsi Polichna) na „ Polichna Pierwsza” (wieś),
„Polichna Druga” (część wsi Polichna) na „Polichna Druga”
(wieś), „Polichna Trzecia”, (część wsi Polichna) na „Polichna
Trzecia” (wieś), „Polichna Czwarta” (część wsi Polichna) na
„Polichna Czwarta” (wieś), „Podlesie” (część wsi Polichna) na
„Podlesie” (wieś).
▶▶ Blinów Pierwszy, Blinów Drugi w sprawie zniesienia urzędowych nazw miejscowości i ich części: „Blinów Pierwszy”
(kolonia), „Blinów-Kolonia” (kolonia), „Nowy Kaczyniec” (wieś),
▶▶ Szastarka Stacja, Szastarka Wieś w sprawie zmiany urzędowej
nazwy miejscowości i zmiany urzędowego rodzaju miejscowości: „Szastarka” (osada) na „Szastarka Stacja” (wieś), „Szastarka”
(wieś) na „Szastarka Wieś” (wieś).
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(poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularzy
ankiet lub wypełnienie kwestionariusza ankiety konsultacyjnej
internetowej (on-line).

Konsultacje przeprowadzone były w formie pisemnej poprzez
wypełnienie i złożenie imiennych kwestionariuszy ankiet konsultacyjnych w Urzędzie Gminy Szastarka lub przesłanie ich listownie,
za pośrednictwem operatora pocztowego, pisemnej elektronicznej

Szczegółowe zestawienie wyników głosowania w konsultacjach z mieszkańcami miejscowości: Polichna Pierwsza, Polichna Druga, Polichna Trzecia, Polichna Czwarta, Podlesie wyrażonej poprzez udzielnie odpowiedzi „jestem za”, „jestem
przeciw”, „wstrzymuję się od zabrania głosu” na postawione pytanie przedstawia tabela poniżej:
Liczba oddanych głosów
jestem za

jestem
przeciw

wstrzymuję
się od
zabrania
głosu

Liczba
głosów
NIEWAŻNYCH

Łączna
liczba
głosów

Czy jest Pan/Pani za zniesieniem urzędowej nazwy
miejscowości Polichna (wieś)?

1

0

1

0

2

Czy jest Pan/Pani za zniesieniem urzędowej nazwy
miejscowości Wypychów (część wsi Polichna)?

2

0

0

0

2

Czy jest Pan/Pani za zmianą urzędowego rodzaju
miejscowości: Polichna Pierwsza (część wsi
Polichna) na: Polichna Pierwsza (wieś)?

2

0

0

0

0

Czy jest Pan/Pani za zmianą urzędowego rodzaju
miejscowości: Polichna Druga (część wsi Polichna)
na: Polichna Druga (wieś)?

2

0

0

0

2

Czy jest Pan/Pani za zmianą urzędowego rodzaju
miejscowości: Polichna Trzecia (część wsi Polichna)
na: Polichna Trzecia (wieś)?

2

0

0

0

2

Czy jest Pan/Pani za zmianą urzędowego rodzaju
miejscowości: Polichna Czwarta (część wsi
Polichna) na: Polichna Czwarta (wieś)?

2

0

0

0

2

Czy jest Pan/Pani za zmianą urzędowego rodzaju
miejscowości: Podlesie (część wsi Polichna) na:
Podlesie (wieś)?

1

1

0

0

2

Pytanie
ankietowe

Szczegółowe zestawienie wyników głosowania w konsultacjach z mieszkańcami miejscowości: Blinów Pierwszy, Blinów Drugi wyrażonej poprzez udzielnie odpowiedzi „jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję się od zabrania głosu” na postawione
pytania przedstawiają tabele poniżej:
Liczba oddanych głosów
jestem za

jestem
przeciw

wstrzymuję
się od
zabrania
głosu

Czy jest Pan/Pani za zniesieniem urzędowej nazwy
miejscowości Blinów Pierwszy (kolonia)?

4

0

2

0

6

Czy jest Pan/Pani za zniesieniem urzędowej nazwy
miejscowości Blinów-Kolonia (kolonia)?

4

0

2

0

6

Czy jest Pan/Pani za zniesieniem urzędowej nazwy
miejscowości Nowy Kaczyniec (wieś)?

4

0

2

0

6

Pytanie
ankietowe
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Liczba głosów Łączna liczba
NIEWAŻNYCH
głosów
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Szczegółowe zestawienie wyników głosowania w konsultacjach z mieszkańcami miejscowości: Szastarka Wieś, Szastarka
Stacja wyrażonej poprzez udzielnie odpowiedzi „jestem za”, „jestem przeciw”, „wstrzymuję się od zabrania głosu” na postawione
pytania przedstawiają tabele poniżej:
Liczba oddanych głosów
jestem za

jestem
przeciw

wstrzymuję
się od
zabrania
głosu

Czy jest Pan/Pani za zmianą urzędowej nazwy
miejscowości i zmianą rodzaju miejscowości:
Szastarka (wieś) na: Szastarka Wieś (wieś)?

19

296

5

20

340

Czy jest Pan/Pani za zmianą urzędowej nazwy
miejscowości i zmianą rodzaju miejscowości:
Szastarka (osada) na: Szastarka Stacja (wieś)?

22

293

4

21

340

Pytanie
ankietowe

Konsultacje społeczne z mieszkańcami mają jedynie charakter
opiniodawczy, a ich wynik w sprawie zniesienia urzędowych nazw
miejscowości: Polichna (wieś), Wypychów (część wsi Polichna), „Blinów
Pierwszy (kolonia), „Blinów-Kolonia” (kolonia), „Nowy Kaczyniec” (wieś),
zmiany urzędowego rodzaju miejscowości: „Polichna Pierwsza” (część
wsi Polichna) na „Polichna Pierwsza” (wieś), „Polichna Druga” (część
wsi Polichna) na „Polichna Druga” (wieś), „Polichna Trzecia”, (część wsi
Polichna) na „Polichna Trzecia” (wieś), „Polichna Czwarta” (część wsi
Polichna) na „Polichna Czwarta” (wieś), „Podlesie” (część wsi Polichna)
na „Podlesie” (wieś) oraz zmiany urzędowej nazwy miejscowości
i zmiany urzędowego rodzaju miejscowości: „Szastarka” (osada) na
„Szastarka Stacja” (wieś), „Szastarka” (wieś) na „Szastarka Wieś” (wieś)
nie ma charakteru wiążącego dla Wójta Gminy i Rady Gminy Szastarka,
jednakże ich przeprowadzenie stanowi obligatoryjną część procedury
związanej ze zniesieniem urzędowych nazw miejscowości, zmianą
urzędowego rodzaju miejscowości oraz zmiany urzędowej nazwy
miejscowości i zmiany urzędowego rodzaju miejscowości, a dla
organów Gminy Szastarka mają istotne znaczenie.
Mając na uwadze powyższe i dążąc do uporządkowania i ujednolicenia stosowania i używania nazw miejscowości w gminie
Szastarka rekomenduję zniesienie nazw miejscowości: Polichna
(wieś), Wypychów (część wsi Polichna), „Blinów Pierwszy (kolonia), „Blinów-Kolonia” (kolonia), „Nowy Kaczyniec” (wieś), zmianę
urzędowego rodzaju miejscowości: „Polichna Pierwsza „(część wsi
Polichna) na „Polichna Pierwsza” (wieś), „Polichna Druga” (część wsi
Polichna) na „Polichna Druga” (wieś), „Polichna Trzecia,” (część wsi
Polichna) na „Polichna Trzecia” (wieś), „Polichna Czwarta” (część
wsi Polichna) na „Polichna Czwarta” (wieś), „Podlesie” (część wsi
Polichna) na „Podlesie” (wieś) oraz pozostawienie urzędowej nazwy
miejscowości i jej rodzaju: „Szastarka” (osada) i „Szastarka” (wieś).
Wyniki konsultacji przedstawia się mieszkańcom gminy oraz
Radzie Gminy Szastarka.Wyniki konsultacji społecznych podaje
się do publicznej widomości przez zamieszczenie na urzędowej
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Szastarka, na stronie internetowej Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Gminy Szastarka.
W związku z przeprowadzonymi konsultacjami Rada Gminy Szastarka podjęła Uchwałę Nr XXXII/210/2022 Rady Gminy Szastarka
z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem
Wojewody Lubelskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości oraz zmianę urzędowego rodzaju miejscowości w sprawie:
zniesienie urzędowych nazw miejscowości: Polichna (wieś), Blinów
Pierwszy (kolonia), Blinów-Kolonia (kolonia), Nowy Kaczyniec
(wieś), Wypychów (część wsi Polichna), zmianę urzędowego rodzaju
miejscowości „Polichna Pierwsza, część wsi Polichna” na „Polichna
Pierwsza wieś”, „Polichna Druga, część wsi Polichna” na „Polichna
Druga, wieś”, „Polichna Trzecia, część wsi Polichna” na „Polichna
Trzecia wieś”, „Polichna Czwarta, część wsi Polichna” na „Polichna
Czwarta, wieś”, „Podlesie, część wsi Polichna” na „Podlesie, wieś”.

Liczba głosów Łączna liczba
NIEWAŻNYCH
głosów

Niniejsza uchwała ma na celu uregulowanie i doprowadzenie
do zgodności między istniejącym stanem faktycznym, a wykazem
urzędowych nazw miejscowości i ich części figurujących w wykazie
urzędowych nazw miejscowości i ich części, stanowiącym załącznik
do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw
miejscowości i ich części (Dz. U. z 2019 r. poz.2360). Podjęcie działań,
a w ich następstwie Uchwały związane jest również z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21
lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U.
z 2021 poz. 1368), które wprowadziło zakaz prowadzenia numeracji
porządkowej dotyczącej części miejscowości wskazany w § 6 ust. 4
Rozporządzenia. Miejscowości objęte niniejszą uchwałą stanowią
zgodnie z obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 października 2019 r. w sprawie wykazu urzędowych
nazw miejscowości i ich części (Dz. U. 2019 poz. 2360) części innych
miejscowości. Takie ujęcie miejscowości w ewidencji powoduje, że
numery porządkowe które zostały nadane dla części miejscowości, są
niezgodne z § 6 ust. 4 ww. Rozporządzenia 21 lipca 2021 r. Zgodnie
z § 12 ust. 3 w/w Rozporządzenia z dnia 21 lipca 2021 r. w przypadku,
gdy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia istnieją
numery porządkowe niespełniające wymogów określonych
w § 6 ust. 4 w/w Rozporządzenia (zostały nadane numery porządkowe
dla części miejscowości), organ prowadzący ewidencję miejscowości,
ulic i adresów dokonuje przenumerowania z urzędu albo wnosi do
Rady Gminy o wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości
zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. Wójt Gminy Szastarka, po dokonaniu analizy miejscowości występujących na terenie
Gminy Szastarka podjął kroki zmierzające do zniesienia miejscowości
niezamieszkałych, nieposiadających zabudowy, do których nie jest
prowadzona numeracja adresowa. Analizując zaś miejscowości zamieszkałe, których musiałoby dotyczyć przenumerowanie, stwierdził,
że są to odrębnie funkcjonujące jednostki, posiadające obręby
ewidencyjne oraz jednostki pomocnicze samorządu terytorialnego
w postaci sołectw. Dokonanie przenumerowania ich numeracji
poprzez włączenie do miejscowości, której stanowią część, zgodnie z przytoczonym Obwieszczeniem, spowodowałoby skutki dla
mieszkańców (zmianę danych meldunkowych, wymianę dokumentów, w których uwidoczniony jest adres zamieszkania, zmianę
zapisów w księgach wieczystych i ewidencji gruntów i budynków,
wymianę tablic z numerami porządkowymi na nieruchomościach).
W celu zachowania istniejącej numeracji porządkowej nieruchomości
Rada Gminy Szastarka postanowiła wystąpić z wnioskiem do Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw
miejscowości oraz zmianę urzędowego rodzaju miejscowości zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych.
Opracowanie: Monika Paprocka
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GMINA SZASTARKA OTRZYMAŁA
DOFINANSOWANIE NA ZADANIA
INWESTYCYJNE

laboratoria przyszłości
Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum
GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Program realizuje
jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji
przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria,
sztuka oraz matematyka).
Wspólną misją inicjatywy jest stworzenie nowoczesnej szkoły,
w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący
uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach pierwszego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład
– Program Inwestycji Strategicznych Gmina Szastarka otrzymała
dofinansowanie w wysokości 7 391 376,00 zł na realizację trzech
zadań inwestycyjnych:
1. Przebudowa dróg gminnych Nr 108629L w Hucie Józefów
i 108652L w Majdanie-Obleszcze.
2. Przebudowa stacji wodociągowych w miejscowościach:
Polichna Pierwsza, Szastarka, Majdan-Obleszcze, Stare
Moczydła, Blinów Pierwszy.
3. Kompleksowa termomodernizacja budynku Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Polichnie.
W ramach pierwszego zadania dotyczącego infrastruktury drogowej w miejscowości Huta Józefów na odcinku 782 m zostanie
wykonana przebudowa drogi polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej. W miejscowości Majdan-Obleszcze zostanie wykonana
przebudowa drogi gminnej w 3 odcinkach o łącznej długości 999,00 m
o nawierzchni asfaltowej.
Drugie zadania dotyczące infrastruktury wodno-kanalizacyjnej
czyli modernizacja istniejących pięciu stacji wodociągowych (Polichna Pierwsza, Szastarka, Majdan-Obleszcze, Stare Moczydła,
Blinów Pierwszy) polegać będzie na wykonaniu:
▶▶ Nowej instalacji elektrycznej do pomp płaskich znajdujących
się w pomieszczeniach przepompowni, dobór zabezpieczeń
oraz falowników pomp
▶▶ Opracowaniu algorytmu sterowania i wizualizacji pracy pomp
na stacjach wodociągowych
▶▶ Zaprogramowaniu sterownika PLC i panelu operatorskiego
▶▶ Zakup modułów GSM do stacji wodociągowych
▶▶ Modernizacji budynków hydroforni
▶▶ Wymiany rurociągów międzyobiektowych
Trzecie zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Polichnie” obejmuje:
▶▶ ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
▶▶ wykonanie elewacji
▶▶ wykonanie konstrukcji dachu i połaci dachowych
▶▶ ocieplenie stropu
▶▶ wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w całym budynku
▶▶ wymianę grzejników i instalacji centralnego ogrzewania na
nowe
▶▶ montaż izolacji przewodów instalacji c.o.
▶▶ montaż automatyki do sterowania systemem c.o. wymiana
oświetlenia na LED wraz z oprawami
Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania
inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta
i województwa w całej Polsce. To program, który jest zbudowany
wokół głównych założeń Polskiego Ładu. Program obejmuje ponad
30 obszarów gospodarki.

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Szastarka
znalazły się wśród beneficjentów programu. Placówki otrzymały
wsparcie finansowe, dzięki któremu uczniowie będą mogli uczyć
się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności.
Koszt zadania wyniósł 157 768,00 zł. Dofinansowanie ze strony
Ministerstwa Edukacji i Nauki wyniosło 150 000,00 zł na poszczególne szkoły:
▶▶ Publiczna Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Polichnie – 60.000,00 zł,
▶▶ Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szastarce - 60.000,00 zł,
▶▶ Publiczna Szkoła Podstawowa w Blinowie - 30.000,00 zł,
Do obligatoryjnego wyposażenia podstawowego należą:
▶▶ Drukarki 3D z akcesoriami,
▶▶ Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami
prototypowymi i innymi akcesoriami,
▶▶ Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć
(kamery, mikrofony, oświetlenie),
▶▶ Aparaty fotograficzne z akcesoriami,
▶▶ Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).
Postępowanie przetargowe na zakup i dostawę środków dydaktycznych w ramach programu, zostało zakończone.
Wyposażenie w ramach programu Laboratoria Przyszłości z pewnością unowocześni i uatrakcyjni lekcje oraz dodatkowe zajęcia
w szkołach. Jak nauka to tylko przez dobrą zabawę!
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GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SZASTARCE
BIBLIOTEKARZE ODWIEDZAJĄ
PRZEDSZKOLA
W ramach ogólnopolskiej kampanii „Mała książka - wielki człowiek” Instytut Książki współpracuje z bibliotekami publicznymi.
W tym roku cała akcja skierowana jest szczególnie do dzieci w wieku
przedszkolnym. Z tej okazji nasi bibliotekarze ruszyli do przedszkoli,
aby zapoznać dzieci z ofertą jaką dla nich przygotowaliśmy. Nasze
spotkania odbywały się kolejno w przedszkolach w Polichnie, Szastarce i w Blinowie. Panie bibliotekarki opowiadały przedszkolakom
o akcji i wyprawce czytelniczej, którą otrzymają, kiedy przyjdą do
biblioteki i wypożyczą książki. Po tych wizytach już widzimy pierwsze oznaki zainteresowania i pierwsze odwiedziny w placówkach.
Mamy nadzieję, że na tym projekcie się nie skończy i współpraca
z przedszkolami będzie trwała cały rok.

NAJMŁODSI – 3- 5 LAT
1. Mróz Kaja – przeczytanych książek 243, wypożycza w Szastarce
2. Bielas Alicja - przeczytanych książek 89, wypożycza w Blinowie
3. Oponowicz Łucja - przeczytanych książek 60, wypożycza w Szastarce i Polichnie
4. Kamiński Norbert - przeczytanych książek 57, wypożycza
w Polichnie
5. Żaba Patrycja- przeczytanych książek 56, wypożycza w Polichnie
6. Samojedna Zuzanna - przeczytanych książek 54, wypożycza
w Blinowie
7. Samojedna Nikola - przeczytanych książek 54, wypożycza
w Blinowie
DZIECI – 6-13 LAT
1. Groszek Krzysztof - przeczytanych książek 374, wypożycza
w Blinowie
2. Groszek Magdalena – przeczytanych książek 369, wypożycza
w Blinowie
3. Tomiło Zuzanna – przeczytanych książek 85, wypożycza w Szastarce
4. Biżek Weronika – przeczytanych książek 75, wypożycza w Szastarce
5. Sasim Leon – przeczytanych książek 74, wypożycza w Szastarce
6. Bielak Konrad – przeczytanych książek 73, wypożycza w Szastarce
7. Polski Marcel – przeczytanych książek 73, wypożycza w Szastarce
MŁODZIEŻ – 14-17 LAT
1. Kułaga Natalia – przeczytanych książek 66, wypożycza w Polichnie
2. Oponowicz Zofia – przeczytanych książek 41, wypożycza
w Szastarce i Polichnie
3. Zuń Dorota – przeczytała książek 40, wypożycza w Blinowie
4. Kraska Magdalena – przeczytanych książek 34, wypożycza
w Polichnie
5. Smyl Maja – przeczytanych książek 23, wypożycza w Szastarce
i Blinowie

FINAŁ KONKURSU CZYTELNICZEGO
„NAJLEPSZY MŁODY CZYTELNIK
GMINY SZASTARKA 2021 ROKU”
16 lutego 2022 r. w bibliotece w Polichnie spotkaliśmy się żeby
nagrodzić młodzież i naszych najmłodszych czytelników wraz
z rodzicami w ramach rozstrzygnięcia konkursu czytelniczego
„NAJLEPSZY MŁODY CZYTELNIK GMINY SZASTARKA 2021 ROKU”.
Konkurs trwał od 1 marca do 30 listopada 2021 r. i obejmował
trzy kategorie wiekowe: najmłodsi ( 3 – 5 lat ), dzieci ( 6 – 13 lat )
i młodzież ( 14 – 17 lat ). W konkursie brał udział każdy czytelnik (w
wieku od 3 do 17 lat), który zastał zapisany do biblioteki. Spośród
wszystkich uczestników zostały wybrane osoby, które przeczytały
największą liczbę książek. Na rozstrzygnięcie konkursu oprócz
wszystkich pań bibliotekarek pracujących w naszych bibliotekach
przybył również Wójt Gminy Szastarka Artur Jaskowski. Pogratulował on wszystkim uczestnikom tak coraz rzadszej wśród dzieci
i młodzieży pasji czytania książek, wyraził także słowa uznania
dla rodziców najmłodszych czytelników, którzy poświęcają swój
czas i energię na zarażenie swych pociech bakcylem czytania.
Na koniec wszystkim laureatom wręczono dyplomy, nagrody
książkowe i drobne upominki.
Gratulujemy zwycięzcom i mamy nadzieję, że w następnych
edycjach naszego konkursu, będziemy mogli cieszyć się tak dużym
zainteresowaniem naszych najmłodszych czytelników jak dotychczas. A oto nasi laureaci:

Najczęściej wypożyczane pozycje w 2021 roku:
1.
2.

„W blasku słońca” – Magdalena Kordel
Seria „Bo trzeba żyć.” t. 1 Apolonia, t. 2 Gabrynia, t. 3
Rodzina – Ewa Szymańska
3. „Bez pożegnania” – Agnieszka Lingas – Łoniewska
4. „Jak u siebie” – Izabela Frączak
5. Seria „Wszystkie pory uczuć” t. 1 Wiosna, t.2 Lato, t. 3
Jesień, t. 4 Zima– Magdalena Majcher
6. „Oleńka: panienka z Białego Dworu” – Wioletta Sawidzka
7. „Tajemnice hoteli Dubaju” – Marcin Margielewski
8. „Urodziłam dziecko szejka” – Marcin Margielewski
9. „Ballada o ciotce Matyldzie” – Magdalena Witkiewicz
10. „Córeczki tatusia” – Danielle Steel
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KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W BLINOWIE PIERWSZYM
Pandemia COVID-19 ograniczyła działalność wielu organizacji,
w tym kół gospodyń. Jednak kiedy sytuacja unormowała się, Koło
Gospodyń Wiejskich w Blinowie Pierwszym postanowiło ponownie intensywnie włączyć się w życie naszej społeczności lokalnej.
W ciągu kilku ostatnich miesięcy nie próżnowało. Warto wymienić
najważniejsze działania naszego Koła:
▶▶ 19.09.2021 r. – współorganizacja dożynek parafialnych w Blinowie (wieniec dożynkowy, dekoracje w kościele, wokół
świątyni i na placu parkingowym, udział w przemarszu, śpiew
pieśni dożynkowych, poczęstunek: grochówka, wiejski chleb
ze smalcem i ogórkim, większość ciast).

- 17.12.2021 r. – Spotkanie Wigilijne w remizie OSP w Blinowie
z udziałem druhów strażaków oraz zaproszonych gości (tradycyjne
potrawy wigilijne, świąteczne dekoracje i choinki, śpiew kolęd).

▶▶ 24.12.2021 r. – koncert kolęd bożonarodzeniowych w kościele
parafialnym w Blinowie.
▶▶ Zakup niezbędnych urządzeń i naczyń ze środków uzyskanych
m.in. z ARiMR.
▶▶ Prace instalacyjno-remontowe oraz zakup regałów dzięki
wsparciu ze strony pana Artura Jaskowskiego – Wójta Gminy Szastarka.
▶▶ Luty/marzec 2022 r. – przekazanie niezbędnych produktów
dla uchodźców z Ukrainy, którzy zamieszkali w naszej okolicy,
a zwłaszcza w Blinowie.

▶▶ 14. i 24.09.2021 r. – dwa festyny w ramach Narodowego
Programu Szczepień #SZCZEPIMYSIĘ Z KGW (akcja szczepień,
warsztaty kulinarne, wystawa naszego rękodzieła, potrawy
i ciasta oparte na lokalnych produktach, zabawa przy dźwiękach muzyki, wata cukrowa dla najmłodszych).

▶▶ 11.03.2022 r. – udział przedstawicielek Koła w podsumowaniu
projektu „Wspólnie działamy dla dobra małej ojczyzny” - realizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Kard. S.
Wyszyńskiego w Szastarce (wystawa ludowego rękodzieła,
fajercarze, prezentacja stroju Koła i pierwszych sukcesów).

Opracowanie: Dorota Sowa
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ZESPÓŁ SZKÓŁ W HUCIE JÓZEFÓW
POMOC DLA UKRAINY
Wojna w Ukrainie wyzwoliła w Polakach pokłady niezwykłej empatii.
Nasza szkoła również włączyła się w organizację pomocy potrzebującym poprzez zbiórkę środków higieny osobistej, kosmetyków
oraz środków chemicznych. Zarówno uczniowie, rodzice, nauczyciele,
jak i pracownicy obsługi z wielkim zaangażowaniem wzięli udział
w tym szlachetnym przedsięwzięciu. Akcja miała szeroki zasięg.
Z dumą patrzyliśmy na rosnący każdego dnia stos darów.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za każdy ofiarowany dar
i troskę o losy innych.

8 marca 2022 r. uczniowie kl. VII-VIII pod kierunkiem p. Moniki
Koguc wzięli udział w akademii z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. W obecności pani dyrektor – Anny Skóry,
nauczycieli i uczniów kl. 0-VIII został wprowadzony Poczet Sztandarowy Szkoły, a następnie odśpiewano hymn. Uroczystość miała na
celu kształtowanie postaw patriotycznych oraz upowszechnianie
wiedzy wśród uczniów o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy
walczyli o niepodległość Polski.
„Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych” jest obchodzony
corocznie. To wyraz hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania
do tradycji niepodległościowych.

DZIEŃ BEZ PLECAKA
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego we wtorek 15 marca
została zorganizowana akcja pod hasłem „Dzień bez plecaka”.
W tym dniu uczniowie mieli za zadanie zamienić swój codzienny,
tradycyjny plecak szkolny na inne „nosidło”.
Podręczniki, zeszyty i inne niezbędne przybory szkolne powędrowały do przeróżnych koszy, walizek, wózków, pudełek, klatek
i jeszcze bardziej oryginalnych nosideł. Jak zawsze wszyscy wykazali
się ogromną kreatywnością i poczuciem humoru.
Niemałym wyzwaniem było poruszanie się z tak niestandardowymi pojemnikami, ale ten fakt nikomu nie przeszkodził czerpać
radości z tego dnia! W każdej klasie została wybrana para zwycięzców, co dla jury nie było wcale łatwym zadaniem.
Dziękujemy za włączenie się w akcję i gratulujemy tylu świetnych
pomysłów!

POWITANIE WIOSNY

NIEZŁOMNI, WYKLĘCI,
PRZYWRÓCENI PAMIĘCI...
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to święto państwowe upamiętniające członków antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia polskiego.

Pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, czyli 21 marca, przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III wyruszyli barwnym korowodem,
aby Ją powitać. Tego dnia wszyscy wybrali się na wspólny wiosenny
spacer. Dzięki kolorowym kwiatom i kukle Marzanny nasz korowód
nie pozostał niezauważony.
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DZIEŃ LASU

Zwieńczeniem obchodów Dnia Liczby Pi było przygotowanie
przez ósmoklasistów „Pi ciasteczek” oraz konsumpcja słodkości.

Po Dniu Wiosny przyszła pora na Międzynarodowy Dzień Lasu,
który przypada każdego roku 21 marca.
Włączając się w obchody tego święta, dzieci z naszego przedszkola
przygotowały dla kolegów z klas I-III inscenizację ekologiczną pt.
„Sprzątanie lasu”.
To bardzo ważne, aby uświadamiać dzieciom, jak istotne znaczenie w naszym życiu ma przyroda i ekologia.

Królowa nauk - Matematyka
Miesiąc marzec obfituje w różnego rodzaju okazje do świętowania razem z uczniami.
Nadejście kalendarzowej wiosny tym razem połączyliśmy ze
świętowaniem królowej nauk - matematyki. 21 marca zamiast
tradycyjnych lekcji nauczycielki matematyki przygotowały dla
uczniów kl. IV-VIII matematyczne atrakcje.
Uczniowie kl. IV-VI z zainteresowaniem obejrzeli prezentację
na temat „Matematyka jest wszędzie”, rozwiązywali krzyżówki
matematyczne, uczestniczyli w konkursach.
Tematem przewodnim konkurencji, w których rywalizowali uczniowie klas VII-VIII, była liczba Pi. Z prezentacji pod hasłem „Ludolfina,
czyli tajemnicza liczba Pi” uczniowie dowiedzieli się, skąd pochodzi
nazwa tej liczby, jak ją wyznaczyć rachunkowo, dlaczego Dzień
Liczby Pi przypada akurat 14 marca. Młodzież z zainteresowaniem
wysłuchała Pi-ematów oraz wiersza noblistki Wisławy Szymborskiej
o liczbie Pi, brzmienia liczby Pi w muzyce oraz piosenki w języku
angielskim o liczbie Pi, pomocnej w przyswojeniu pierwszych stu
cyfr z jej rozwinięcia dziesiętnego. Zostały przytoczone ciekawostki
z „Księgi rekordów Guinnessa” dotyczące liczby Pi.

KONKURS ORTOGRAFICZNY o tytuł
,,Mistrza ortografii 2021/22”
Historia organizowanego konkursu ortograficznego w naszej
szkole trwa niezmiennie od kilkunastu lat. W tym roku nasi uczniowie
również zmierzyli się z trudnymi tekstami zawierającymi różnorodne
pułapki ortograficzne.
Najlepiej poradzili sobie:
KLASA II – Klara Dziurawiec, Michał Korczak, Zuzanna Sobótka.
KLASA III – Lena Jackowska, Alicja Kopiwoda, Paulina Stachulska.
GRATULUJEMY!!!

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY
22 marca dzieci z naszego przedszkola obchodziły Światowy
Dzień Wody. Z tej okazji wszyscy przyszli ubrani na niebiesko.
Ten dzień miał na celu uświadomienie znaczenia wody dla
życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin oraz rozbudzenie poczucia
odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej.
Dzieci brały udział w zabawach umysłowych oraz badawczych.
Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych
na podstawie obserwacji i doświadczeń.
Wszystkie przedszkolaki już wiedzą, że woda jest niezbędnym
źródłem życia i należy o nią dbać. A więc nie marnujmy wody!!!
Opracowanie: Grono Pedagogiczne ZS w Hucie Józefów

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WOJCIECHOWIE
KOLĘDOWANIE

POKAZY NAUKOWE Z CHEMII I FIZYKI

„W żłobie leży, któż pobieży kolędować Małemu”’.
Trwając w Bożonarodzeniowej radości uczniowie naszej szkoły zebrali się przy żłóbku, by oddać cześć Nowonarodzonemu,
śpiewając kolędy i pastorałki. Tym samym zaprezentowali swoje
umiejętności wokalne i znajomość kolęd i pastorałek. Program
artystyczny był także zadedykowany rodzicom, którzy nie mogli
być obecni na naszym kolędowaniu z powodu pandemii.

17 stycznia 2022 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia z fizyki
i chemii prowadzone w formie pokazów: „Poczuj chemię do fizyki”.
Najbardziej wybuchowe i spektakularne doświadczenia przeprowadzane były przy asyście młodzieży.
W programie znalazły się niecodzienne eksperymenty z fizyki
i chemii, zabawy z gazami (ciekły azot, hel, metan), konkursy wiedzy.
Zajęcia przeprowadziła Grupa „Zaelektryzowani” z Lublina.

Tego typu demonstracje z całą pewnością pomagają w zapamiętaniu i zrozumieniu wiedzy zdobytej w szkole. Wybuchowe
i wyrafinowane pokazy doświadczeń chemicznych i fizycznych są
najlepszym sposobem zachęcenia do nauki.
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BAL KARNAWAŁOWO - WALENTYNKOWY

BEZPIECZNE FERIE 2022
7 lutego 2022 r. pan dzielnicowy Sebastian Janicki z Komisariatu Policji w Kraśniku przeprowadził spotkanie z przedszkolakami
i uczniami klas 1-3. Temat główny zajęć to bezpieczeństwo podczas
ferii zimowych i bezpieczna droga do szkoły.
Ważnym elementem spotkania było przypomnienie zasad poruszania się po drogach, szczególnie po zmroku, kiedy niezbędne stają
się elementy odblaskowe noszone przez pieszych. Ponadto dzielnicowy zaapelował do dzieci, aby podróżując samochodem, zawsze
pamiętały o jeździe w fotelikach i zapinaniu pasów bezpieczeństwa.
W dalszej części spotkania podkreślił, że zimowy odpoczynek to
przede wszystkim czas relaksu i zabawy. Czasem jednak lekkomyślność
bądź nieostrożność najmłodszych może skutkować niebezpiecznymi
wypadkami, dlatego też mundurowy opowiadał słuchaczom o zagrożeniach, na jakie mogą się natknąć, przebywając na podwórku
bez opieki osób dorosłych. Dzielnicowy przestrzegał m.in. przed
niebezpiecznymi zabawami w rejonie akwenów wodnych.
Policjant poruszył również zagadnienia związane z zagrożeniami
czyhającymi w Internecie, w którym również należy przestrzegać
określonych zasad bezpieczeństwa. Na zakończenie spotkania
policjant przypomniał numery telefonów alarmowych. Dzieci
otrzymały od pana dzielnicowego upominki.

Karnawał to czas zabaw i balów, także dla najmłodszych: przedszkolaków i uczniów klas 1-3. Kolorowe stroje i skoczna muzyka
– w takiej atmosferze bawiły się dzieci 10 lutego 2022 r.
Podczas balu karnawałowo - walentynkowego, który odbył się 10
lutego 2022 r. w naszej szkole, przedszkolaki z dumą prezentowały
bajeczne stroje. Wszyscy uczniowie z wielką ochotą uczestniczyli
w tańcach, zabawach i konkursach.

Wystrój sali wprowadził w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości
dzieciom, co było głównym celem tego balu. Wszyscy świetnie
bawili się w rytm muzyki porywającej do tańca oraz brali udział
w najróżniejszych konkursach. Kiedy czas zabawy dobiegł końca,
dzieci z żalem opuszczały balową salę.

DZIEŃ WALENTYNkOWY
„Mam serduszko, wielkie serce, spójrz jakie czerwone.
Kogo kocham, kogo lubię, rzucę w jego stronę.
Ciebie kocham, Ciebie lubię, Ciebie pocałuję.
A czerwone dziś serduszko, wszystkim podaruję”
Dzień 11 lutego 2022 r. tuż przed feriami był dla dzieci z naszego
przedszkola prawdziwym, czerwonym dniem miłości i przyjaźni,
czego symbolem są pięknie wykonane serca walentynkowe przez
naszych przedszkolaków. W tym dniu nie zabrakło oczywiście spontanicznych emocji oraz pozytywnych uczuć. Dzień Walentynkowy
z pewnością można zaliczyć do udanego.

TŁUSTY CZWARTEK
Tak jak każe tradycja, każdy w ten dzień powinien zjeść pączka.
Tak też było w naszym przedszkolu. Z wielkim apetytem tego dnia
zajadaliśmy się pączkami z dżemem.
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Faustyny Kowalskie pamiętały, by podziękować za opiekę, cierpliwość i czas, jaki
poświęcają im ukochani dziadkowie. Z okazji Dnia Babci i Dziadka
dzieci przygotowały krótki występ. Niestety w tym roku dzieci nie
mogły gościć dziadków w placówce, pomimo iż święto to na stałe
wpisało się do kalendarza przedszkolno - szkolnych uroczystości.
Wnuczęta uczciły ten dzień, składając dziadkom i babciom życzenia,
recytując wiersze, śpiewając piosenki. Przygotowały z tej okazji
również przepiękną inscenizację wiersza pt. „Rzepka” J. Tuwima.
Cały występ został nagrany, aby Babcie oraz Dziadkowie mogli go
obejrzeć. Ponadto każdy przygotował własnoręcznie wykonany
prezent w postaci kalendarza.
Miniony rok był trudny, gdyż koronawirus w znacznym stopniu
ograniczył nasze życie oraz wzajemne kontakty. Doświadczenia te
pozwoliły nam jednak bardziej docenić, jak wielkim skarbem jest
babcia i dziadek.

21 marca obchodzimy Pierwszy Dzień Wiosny, a także Światowy
Dzień Dzieci z Zespołem Downa. Dzieci w tym dniu brały udział
w grach i zabawach związanych z wiosną. Wspólnie podziwialiśmy
wcześniej zrobioną „Marzannę”, a także zaśpiewaliśmy piosenki,
które wyganiają zimę, a witają wiosnę. Nie zabrakło także prac
plastycznych ukazujących kolorową Panią Wiosnę.
Oprócz zabaw, śpiewów i kolorowego korowodu z „Marzanną”
z okazji Pierwszego Dnia Wiosny społeczność naszej szkoły włączyła
się w obchody Światowego Dnia Zespołu Downa. Wszyscy wzięli
udział w Dniu Kolorowej Skarpetki poprzez założenie skarpetek
w różnych, wesołych kolorach nie do pary. Kolorowe skarpetki na
naszych stopach były wyrazem radości, tolerancji i solidarności
z osobami z Zespołem Downa. Z tej okazji z dziećmi przeprowadzone
były rozmowy i pogadanki na temat tej choroby.

LEPSZA SZKOŁA - LEPSI MY! REMONT W PUBLICZNEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ IM. ŚW. FAUSTYNY
KOWALSKIEJ W WOJCIECHOWIE
Pomysł przeprowadzenia remontu był inicjatywą dyrektor Szkoły
- Pani Marioli Tylus oraz rodziców uczniów naszej placówki. Fundusze zostały częściowo pozyskane z Ministerstwa Edukacji oraz
środków własnych przekazanych przez rodziców. Celem projektu
było stworzenie komfortowych warunków do nauki dla uczniów
oraz pracy dla nauczycieli. Otoczenie, w którym przebywają dzieci
i pracownicy szkoły, ma istotny wpływ na jakość i chęć uczenia się.

KONKURSY
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Faustyny
Kowalskiej w Wojciechowie aktywnie uczestniczą w różnych konkursach. Po raz pierwszy w tym roku szkolnym dzieci wzięły udział
w konkursie plastycznym pt. „Mój wymarzony lizak”, organizowanym
przez Muzeum Lizaka w Jaśle oraz „Moja wymarzona Złota Rybka”,
organizowanym przez Muzeum Złotej Rybki w Krzemiennej.

W ramach projektu zostały wykonane następujące prace:
▶▶ wyposażono w nowe pomoce dydaktyczne klasopracownię
fizyczną i chemiczną,
▶▶ wyremontowano i odnowiono salę oddziału przedszkolnego
i klasy I,
▶▶ wymieniono meble w trzech pracowniach,
▶▶ zakupiono monitory interaktywne do klas.
Ponadto powstały dwie nowe klasopracownie: biologiczna
i geograficzna.
W imieniu uczniów i nauczycieli chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim rodzicom za zaangażowanie, poświęcony czas
w okresie ferii szkolnych oraz ogrom pracy i wysiłku włożonego
w nasze wspólne dobro, którym jest szkoła.

Wszyscy uczestnicy otrzymali w nagrodę dyplomy oraz bilety
wstępu do Muzeum. Gratulujemy!
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PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W POLICHNIE
JASEŁKA W NASZEJ SZKOLE
Czas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do najpiękniejszych
w roku. Dlatego też tradycją naszej szkoły są coroczne jasełka. W tym
roku odbyły się 16 grudnia. Nasi uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich zdolności artystycznych – aktorskich i wokalnych.

W pięknej scenografii wprowadzili zgromadzoną publiczność
w świąteczny nastrój. Mogliśmy po raz kolejny przeżyć historię narodzin Jezusa. Przedstawienie przeplatane było kolędami
i pastorałkami. Ogromne zaangażowanie młodych aktorów i czas
poświęcony na próby opłaciły się. Jasełka bardzo się podobały
i zostały nagromadzone gromkimi brawami.

Uczniowie klas VI - VIII przygotowali recytacje poezji Wisławy
Szymborskiej, Jana Twardowskiego i Ludwika Jerzego Kerna.
I miejsce zdobyła uczennica klasy VIIIA Martyna Butryn za recytację wiersza Ludwika Jerzego Kerna „Wrrr”, II miejsce uzyskała
uczennica klasy VIIIA Natalia Lewandowska za interpretację utworu
Jana Twardowskiego „Sprawiedliwość”.
Dwaj pozostali uczestnicy konkursu – Mateusz Duda – klasa VI
i Szymon Dobrzyński – klasa VIIIB otrzymali wyróżnienia.

LEKTURY INACZEJ...

KIERMASZ ŚWIATECZNY
Choineczki, bałwanki, aniołki, bombki, przeróżne stroiki i ozdoby świąteczne można było nabyć podczas szkolnego kiermaszu
bożonarodzeniowego, który odbył się 17 grudnia w naszej szkole.
Oczywiście, jak na kiermasz przystało, nie mogło zabraknąć przysmaków świątecznych. Lukrowane pierniczki, babeczki i pyszne
domowe ciasta wabiły zapachem i zapraszały do konsumpcji.
Przedsięwzięcie to odbyło się dzięki wielkiemu zaangażowaniu
uczniów i rodziców - za co serdecznie DZIĘKUJEMY. Zebrane fundusze przeznaczone zostały na cele Rady Rodziców.

Nieodłącznym elementem nauki języka polskiego jest opracowywanie lektur szkolnych. Często bywa to nudne, nieatrakcyjne dla
dzieci, przez co uczniowie zniechęcają się do czytania książek. Nasza
szkoła stawia na aktywizację uczniów oraz naukę poprzez działanie.
Każda omówiona na lekcji lektura zostaje dodatkowo opracowana
samodzielnie przez uczniów i przedstawiona, według własnych
pomysłów, w Lekturownikach. Postanowiliśmy poszerzyć możliwości odbioru tekstów literackich uczniów, dając im możliwość
samodzielnego interpretowania, działania.
W klasie IV, podczas omawiania lektury „Opowieści z Narnii”,
uczniowie z zaangażowaniem śledzili losy bohaterów lektury i z
wielkim zadowoleniem przyjęli pomysł, by stworzyć makiety pięknej
krainy – Narnii. Efekty prac przekroczyły nasze oczekiwania. Zatem
… praca z lekturą wcale nie musi być nudna!

ZAELEKTRYZOWANI
ROZSTRZYGNIĘCIE SZKOLNEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO POD
HASŁEM „NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ”
13 stycznia 2022 r. w naszej szkole miało miejsce rozstrzygnięcie
Szkolnego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem „Niektórzy lubią
poezję”, który odbył się tuż przed przerwą świąteczną.

W styczniu do naszej szkoły przyjechała grupa „Zaelektryzowani”
z Lublina z programem pt. „Poczuj chemię do fizyki”. Prowadzący
pokazali nam różne zjawiska fizyczne i chemiczne.
W programie znalazły się zabawy z gazami, wybuchy, podmuchy
wiatru, „lot poduszkowcem”, ogień oraz para. W bardzo ciekawy sposób sympatyczny prowadzący opowiadał uczniom różne
ciekawostki ze świata przyrody, chemii i fizyki. Lekcja wszystkim
bardzo się podobała. Dzieci aktywnie uczestniczyły w pokazie oraz
zadawały trudne pytania.
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„SUPERMOC KSIĄŻEK W DOMU”

W dniu 24.01.2022 r. w naszym przedszkolu 3 – 4 latków oraz
grupie 5 - latków, 6 - latków i w klasach I - III odbyła się uroczystość
z okazji Dnia Babci i Dziadka.

W dniu 09.02.2022 r. w ramach projektu „SUPERMOC KSIĄŻEK
W DOMU” nasze przedszkole odwiedziła Pani Joanna, bibliotekarka
z Gminnej Biblioteki Publicznej w Polichnie.
Krzewiąc zainteresowania czytelnicze wśród dzieci, Pani Asia
pokrótce przypomniała maluchom, gdzie znajduje się biblioteka,
czemu służy i jak z niej korzystać. Część dzieci wykazała się dużą
wiedzą na temat biblioteki, zbioru książek, gdyż od jakiegoś czasu
chętnie do niej przychodzi. Ci wychowankowie, którzy nie mieli
jeszcze okazji odwiedzić tego wspaniałego miejsca, zostali serdecznie do niego zaproszeni.
Bardzo dziękujemy Pani bibliotekarce za przybycie i zapraszamy
do nas ponownie. Was, drodzy Rodzice, zachęcamy do czytania
dzieciom i odwiedzania biblioteki w Polichnie. To wspaniały sposób
na wspólne spędzanie czasu z pociechami.

Niestety w tym roku nie mogliśmy gościć dziadków w naszej
szkole, pomimo iż święto to na stałe wpisało się w kalendarz naszych
szkolnych uroczystości. Miniony rok był trudny, gdyż pandemia
w znacznym stopniu ograniczyła nasze życie oraz wzajemne kontakty.
Doświadczenia te pozwoliły nam jeszcze bardziej docenić, jak wielkim
skarbem są babcia i dziadek. Świat się zmienia, ale nie zmienia się
jedno - miłość babci i dziadka, za którą dzieci chciały serdecznie podziękować. Wnuczęta uczciły to święto, składając dziadkom życzenia,
recytując wiersze, śpiewając piosenki. Przygotowały również laurki
i upominki. Dzieci pamiętały, by podziękować za opiekę, cierpliwość
i czas, jaki poświęcają im ukochana Babcia i Dziadek.

BEZPIECZNE FERIE
W trosce o bezpieczeństwo podczas ferii w naszej szkole odbyło
się spotkanie z Panem dzielnicowym sierż. sztab. Sebastianem
Janickim. Miało ono na celu uświadomienie uczniom zasad bezpieczeństwa podczas ferii. Przedstawione rady i przestrogi pozwoliły
uzmysłowić dzieciom konsekwencje nierozważnych zachowań.
Policjant przestrzegał przed ślizganiem się na skutych lodem rzekach
i stawach oraz ostrzegał przed zjeżdżaniem z górek znajdujących
się blisko ulic i rzek. Udzielił wskazówek, jak bezpiecznie bawić się
na śniegu i jak zachowywać się na kuligu.

BAL KARNAWAŁOWY
W ostatnim tygodniu przed feriami w naszej szkole odbyła się
długo wyczekiwana zabawa choinkowa - niezwykłe wydarzenie,
dostarczające uczniom wielu pozytywnych przeżyć i radości.
Na balu pojawiły się kolorowe postacie. Wśród dziewczynek dominowały wróżki i księżniczki, delikatne motylki i biedronki, a chłopcy
to super-bohaterowie: Spider-Man, Batman, Harry Potter, policjant,
kowboj ... Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci.
Dzieci świetnie się bawiły, uczestnicząc wspólnie ze swoimi
paniami w zabawach i pląsach. W sali w czasie tańców było bardzo
kolorowo, wszyscy bawili się wesoło, a uśmiech nie znikał z twarzy
mimo chwilowego zmęczenia.
Zabawa choinkowa była okazją do zintegrowania dzieci i pozostawiła wiele niesamowitych wrażeń. Następny bal już za rok!!!

WYJAZD DO KINA
Dnia 31.01.2022 r. dzieci z przedszkola oraz klas I - III wybrały
się do kina na bajkę Sing2. Zwieńczeniem miłego dnia, z okazji
zbliżającego się Dnia Pizzy, była podana na obiad właśnie pizza.
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POŻEGNANIA ZIMY – POWITANIA
WIOSNY

DZIEŃ KOBIET W NASZEJ SZKOLE
„Kobieta, dziewczyna, dziewczynka w literaturze” – pod takim
hasłem obchodziliśmy w tym roku Dzień Kobiet w naszej szkole.
Z tej okazji biblioteka szkolna zaprosiła wszystkie uczennice
do udziału w konkursie na najbardziej oryginalną charakteryzację
wybranej przez siebie bohaterki literackiej. Dziewczęta wykazały
się niesamowitymi pomysłami i umiejętnościami charakteryzatorskimi, co niewątpliwie pokazują zdjęcia. Zwyciężczynie konkursu
otrzymały „słodkie nagrody”. Uwieńczeniem tego święta był pokaz
mody, oczywiście na „czerwonym dywanie”.
Ponadto na wszystkie czytelniczki, które w tym dniu odwiedziły
szkolną bibliotekę, czekała słodka niespodzianka.

21 marca był wyjątkowym dniem w naszej szkole. Wszyscy
z radością witaliśmy wiosnę. Przedszkolaki i uczniowie klas I – III
wzięli udział w tradycyjnym obrzędzie „Pożegnania Zimy – powitania Wiosny”.
Klasy IV –VI z tej okazji wybrały się do kina, zaś klasa ósma zamieniła się rolami z nauczycielami. W ten dzień chętni uczniowie
mogli stanąć na miejscu nauczyciela i uczyć się poprzez nauczanie
innych. Młodzi nauczyciele poprowadzili lekcje związaną ze swoimi
zainteresowaniami. Dzieci z wielkim zaangażowaniem podeszły
do zadania, a każda przygotowana lekcja była przez nich dobrze
przemyślana i ciekawa.

DZIEŃ LICZBY PI
Liczba Pi to najbardziej rozpoznawalna stała matematyczna na
świecie. Pi reprezentuje stosunek obwodu okręgu do jego średnicy.
Liczba PI jest liczbą niewymierną i w przybliżeniu wynosi 3,14.
Symbol π został wprowadzony przez walijskiego matematyka
Williama Jonesa w roku 1706.
Liczba ta znana jest również jako stała Archimedesa lub Ludolfina
– nazwana na cześć Ludolpha van Ceulena, który obliczył z dokładnością do 35 miejsc po przecinku przybliżone wartości liczby.
Już w zamierzchłych czasach starożytni rachmistrze spostrzegli,
że wszystkie koła mają ze sobą coś wspólnego, a mianowicie ich
obwód i średnica pozostawały wobec siebie w jednakowym stosunku, a liczba ta jest bliska 3.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA
25 marca 2022 r. w szkolnej bibliotece odbyło się pasowania na
czytelnika uczniów klasy I.

DZIEŃ ŚW. PATRYKA
Dnia 17 marca obchodziliśmy Dzień Św. Patryka, patrona Irlandii.
Jest to święto, w które nasza szkoła wpisała się idealnie. Uczniowie
wykonali projekty, prezentacje multimedialne, flagi irlandzkie,
koniczynki, którymi udekorowali szkołę. W ubiorze dominowała
zieleń, nie zabrakło również w stroju kapeluszy Leprechauna (złośliwego skrzata). Podczas przerw z głośników mogliśmy posłuchać
irlandzkiej muzyki i potańczyć. Odbyły się także konkursy, quizy,
które z pewnością poszerzyły wiedzę uczniów o tym dniu, o Irlandii
i obchodach tego święta w innych krajach. Wszyscy myśleliśmy
ciepło w tym dniu o Irlandii - w końcu, jak mawiają Amerykanie,
„Everyone is Irish on March 17th”, czyli „Każdy jest Irlandczykiem
w dniu 17 marca”.

Głównym celem uroczystości było zachęcenie pierwszoklasistów do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek
oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania. Pasowanie
na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników
biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, pokazali,
jak pięknie recytują wiersze, z których dowiedziały się, w jaki sposób
dbać o książki i właściwie z nich korzystać. Z tym zadaniem poradzili
sobie na szóstkę. Po takim wprowadzeniu, ze skupieniem i powagą,
uroczyście przyrzekli, że będą kochać i szanować książki, korzystać
z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika.
Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika
i złożenie podpisu pod przysięgą. Na pamiątkę uczniowie otrzymali książkę, która będzie im przypominała o tym wydarzeniu. Na
zakończenie wszyscy otrzymali nagrodę, oczywiście w postaci
książki. Od tej chwili nikt nie będzie miał wątpliwości, że książka
jest dobra na wszystko: na prezent, smutek, radość i nudę. Jednak
największą niespodziankę sprawił obecny na uroczystości Wójt
Gminy Szastarka Pan Artur Jaskowski, który obdarował nowych
czytelników pełną torbą prezentów.
Zadowolone i pełne wrażeń pierwszaki opuściły bibliotekę,
obiecując, że będą często ją odwiedzać.
Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze. Po takim
wspólnym spotkaniu biblioteka będzie kojarzyła się najmłodszym
uczniom z miejscem bezpiecznym, przyjaznym i radosnym, gdzie
uczniowie są zawsze mile widziani.

Opracowanie: Grono Pedagogiczne

17

NOWINY SZASTARSKIE

zespół szkół W SZASTARCE
WYCIECZKA DO WARSZAWY

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PIZZY

Na zaproszenie pana Kazimierza Chomy posła na Sejm RP oraz
dzięki panu Michałowi Stawiarskiemu („Stowarzyszenie Wschód
Lubelskich Serc”) uczniowie szkoły w Szastarce i Blinowie wybrali
się na wycieczkę do Warszawy. Naszymi wychowankami opiekowali
się: pani Dorota Sowa oraz pan Piotr Krzysztoń, dyrektor szkoły.
Uczestnicy wycieczki mieli niesamowitą okazję zwiedzić budynek Sejmu i poznać zasady funkcjonowania niższej izby polskiego parlamentu.

Dnia 9 lutego w młodszej grupie przedszkolnej obchodzony był
„Międzynarodowy Dzień Pizzy”. Tego dnia sala naszego przedszkola
zmieniła się w prawdziwie włoską pizzerię. Na zajęciach dzieci miały
okazję zobaczyć, jak powstaje ten kultowy włoski placek i jakich
składników potrzeba, aby go przygotować. Kulminacyjnym punktem
tego wyjątkowego wydarzenia było zjedzenie przepysznej pizzy
przygotowanej przez przedszkolaków.

Następnie wszyscy udali się do parku trampolin Stacja Grawitacja, by nie tylko się świetnie bawić, ale spalić kalorie po pysznym
obiedzie. W drodze powrotnej oprócz… śnieżycy czekał na nas
jeszcze McDonald`s.
Dziękujemy panu Kazimierzowi Chomie i panu Michałowi Stawiarskiemu za zorganizowanie i ufundowanie tej jakże potrzebnej
i ważnej lekcji demokracji, a także wspaniałej rozrywki.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Tegoroczny Dzień Babci i Dziadka obchodziliśmy nieco inaczej
– ze względu na obostrzenia pandemiczne. Nasze przedszkolaki
z obu grup oraz uczniowie z klasy 0 złożyli szczere, płynące prosto
z serca życzenia, recytowali wiersze i śpiewali piosenki… w formie
indywidualnych nagrań, które zostały udostępnione w formie filmów
na stronie internetowej oraz facebooku naszej szkoły.

DZIEŃ MAŁEJ OJCZYZNY
Dnia 10 lutego w ramach projektu „Wspólnie działamy dla dobra
małej ojczyzny” obchodziliśmy Dzień małej ojczyzny.
Wydarzenia, które miały miejsce podczas realizacji inicjatywy
samorządowej (ograniczone, szczególnie co do współpracy ze środowiskiem lokalnym, ze względu na obostrzenia pandemiczne):
▶▶ zabawa choinkowo – karnawałowa,
▶▶ wspólne tworzenie herbu naszej gminy (wydzieranki papierowej) przeznaczonej na prezent dla Wójta Gminy Szastarka
podczas podsumowania projektu,
▶▶ poczęstunek z wykorzystaniem lokalnych produktów i przepisów przekazanych przez rodziców i dziadków naszych
uczniów (pieróg, cebularze, róże karnawałowe).

WALENTYNKI
Dnia 14 lutego to oczywiście obchodzone przez wszystkich
zakochanych walentynki. Tego dnia świętowały również nasze
przedszkolaki.
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PODSUMOWANIE PROJEKTU
„WSPÓLNIE DZIAŁAMY DLA DOBRA
MAŁEJ OJCZYZNY”

▶▶ pokaz strojów ludowych, rękodzieła i tradycyjnych fajercarzy
przez przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z Blinowa
Pierwszego;
▶▶ poczęstunek, na który składały się regionalne potrawy Lubelszczyzny: pieróg gryczany i jaglany, szarlotki, fajercarze,
konfitury owocowe, kompot z suszu;		
▶▶ wręczenie gościom podziękowań i słodkich upominków.

Dnia 11 marca miało miejsce podsumowanie projektu „Wspólnie
działamy dla dobra małej ojczyzny”, realizowanego w okresie od
1 lutego 2021 r. do 31 marca 2022 r. we współpracy z Fundacją
Kultury Chrześcijańskiej „ARTOS”. Głównym celem tej inicjatywy
było wzmocnienie aktywności i postaw obywatelskich uczniów
i nauczycieli na rzecz pielęgnowania lokalnej tradycji „małej ojczyzny” na terenie naszej gminy.

ALERT EKOLOGICZNO-ZDROWOTNY
Projekt realizowali uczniowie z klas: VI, VII i VIII – pod kierunkiem
pani Anny Sali i pani Doroty Sowy.
Najważniejsze wydarzenia w dniu podsumowania:
▶▶ wystawa starych przedmiotów oraz prac konkursowych;
▶▶ prezentacje multimedialne pokazujące nasze dotychczasowe
działania oraz zespoły ludowe działające na terenie Gminy
Szastarka;
▶▶ recytacja wierszy napisanych
przez uczniów w ramach konkursu „Piórem pisane”;
▶▶ wręczenie panu Arturowi Jaskowskiemu – włodarzowi
Gminy Szastarka herbu naszej
gminy (wydzieranki z kolorowego papieru), wykonanego
przez uczniów;
▶▶ wystąpienia: pana Piotra
Krzysztonia – dyrektora szkoły, pana Artura Jaskowskiego
– Wójta Gminy Szastarka, pani
Małgorzaty Zmysłowskiej –
prezes fundacji ARTOS, pani Edyty Pastuchy – przewodniczącej
Rady Rodziców;

Nasza szkoła kolejny raz przystąpiła do Alertu Ekologiczno-Zdrowotnego. Jego koordynatorami są następujący nauczyciele: Wioleta
Wójcik, Sylwia Zając, Anna Zielińska, Anna Dąbrowska-Michalczyk,
Wiesław Nowakowski.
Poniżej prezentujemy wydarzenia i projekty o charakterze ekologiczno-zdrowotnym, które zrealizowaliśmy w ramach Alertu.

PROJEKT „Z EKOLOGIĄ NA TY”
W ramach projektu „Z ekologią na Ty” uczniowie kl. I zrealizowali moduł III – „Rady na odpady”, w ramach którego przygotowali
choinkowe Eko–ozdoby z szyszek, korków i papieru. Na kolejnych
zajęciach, aby pomóc ptakom przetrwać zimę, wykonali ekologiczne karmniki. Ich przygotowanie sprawiło wszystkim wiele radości.
Uczniowie rozwiesili karmniki na drzewie przy budynku szkoły oraz
uzupełnili w nich pokarm.

DOKARMIANIE PTAKÓW
W PRZEDSZKOLU
Przedszkolaki podczas zajęć 7 lutego zapoznały się z tematem
dokarmiania ptaków. Najmłodsi dowiedzieli się, że zima to trudny
czas dla ptaków, dlatego należy im pomagać. Dzieci usłyszały, czym
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można je karmić i same z dużym zaangażowaniem wsypywały
pokarm do „ekologicznych karmników”, które podczas spaceru
zostały zawieszone w pobliżu przedszkola. Poznały ptaki zimujące
w Polsce, a także te, które odlatują do ciepłych krajów.

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ
BEZPIECZNEGO INTERNETU

PROGRAM UE – SZKOLNA PRZERWA
ŚNIADANIOWA
W tym roku realizujemy w naszej szkole Program Unii Europejskiej dla szkół Szkolna Przerwa Śniadaniowa, Mleczna, z Warzyw,
Owocowa.

OD ZIARENKA DO ROŚLINKI

Dzień Bezpiecznego Internetu to kolejna z akcji przeprowadzonych w naszym przedszkolu – mająca na celu uświadomienie
dzieciom niebezpieczeństw, jakie czekają na nie w dzisiejszych
cyfrowych czasach. Dzieci zostały zapoznane z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu poprzez pogadanki na temat bezpieczeństwa, filmy edukacyjne, zabawy, gry, quizy, zagadki i prace
plastyczne. Przedszkolaki wykazały się dużą wiedzą i doskonale
poradziły sobie z zadaniami.

Wiosna to pora roku, kiedy siejemy zioła, kwiaty, warzywa itp.
Uczennice klasy VIII postanowiły posiać zioła (bazylię, tymianek,
majeranek, miętę) oraz kwiaty aksamitki, które potem posadzą
między drzewkami wiśni, aby wabiły owady miododajne.

PROJEKT „TRADYCYJNY SAD”
CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS
Nasze przedszkole realizuje program „Czyste powietrze wokół
nas”. Jest to profilaktyczny program przedszkolnej edukacji antynikotynowej, który ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej
postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane
na bezpośredni kontakt z palącymi.

PROGRAM „ZNAMIĘ! ZNAM JE?”
W ramach programu edukacyjnego „Znamię! Znam je?” wychowawcy klas IV – VIII przeprowadzili zajęcia dotyczące czerniaka,
niebezpiecznego nowotworu złośliwego skóry. Uczniowie poznali
najważniejsze informacje na jego temat na podstawie ulotek,
plakatów, zdjęć, prezentacji multimedialnej i filmu. Mieli również
dostęp do quizów internetowych nt. czerniaka.

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do projektu „Tradycyjny sad”.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska.
Cele konkursu to m.in. upowszechnienie wiedzy na temat starych
odmian drzew owocowych (wiśni) oraz poznanie sposobów pielęgnacji ograniczających negatywny wpływ upraw na środowisko.
W skład grupy projektowej o nazwie Wesołe Wisienki wchodzą
uczniowie klas VII – VIII, a ich opiekunkami są panie: Wioleta Wójcik
i Anna Zielińska.
Oto główne działania projektowe:
▶▶ powołanie grupy projektowej i przydział obowiązków,
▶▶ wybór nazwy i zaprojektowanie logo zespołu,
▶▶ wykonanie gazetki ściennej nt. projektu i jego celów,
▶▶ umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły,
▶▶ zakup i posadzenie drzewek wiśni,
▶▶ założenie Księgi Sadu,
▶▶ nawiązanie współpracy z ekologicznym certyfikowanym
gospodarstwem rolnym (pani Wiesława Lawęda),
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SOLIDARNI Z UKRAINĄ

▶▶ przeprowadzenie lekcji dot. zabiegów agrotechnicznych
i ochrony biologicznej sadu,
▶▶ przygotowanie prezentacji multimedialnej,
▶▶ przesłanie raportu z przeprowadzonych działań.

W obliczu wojny na
Ukrainie nie mogliśmy
pozostać obojętni wobec cierpienia naszych
sąsiadów zza wschodniej
granicy, tak bardzo potrzebujących pomocy.
W ramach akcji Solidarni
z Ukrainą zorganizowaliśmy zbiórkę różnorodnych
niezbędnych produktów.
Dziękujemy wszystkim za
wsparcie naszej zbiórki.
JESTEŚCIE WSPANIALI!!!

POWITANIE WIOSNY
Powitanie wiosny to dla każdego dziecka wyczekiwane wydarzenie. 21 marca wszystkie grupy, wraz ze swoimi paniami, wyruszyły barwnym korowodem, trzymając w rękach kolorowe gaiki
i śpiewając piosenki o wiośnie.
Kolorowy wiosenny pochód zawitał pod Urząd Gminy, gdzie
przywitał nas słodyczami pan Artur Jaskowski – Wójt Gminy. W podziękowaniu dzieci zostawiły kolorowe gaiki i powróciły do szkoły.

NOWE ZABAWKI I POMOCE
W PRZEDSZKOLU!
Dyrektor naszego Zespołu Szkół po raz kolejny doposażył przedszkole w nowe zabawki i pomoce dydaktyczne. Serdecznie dziękujemy również rodzicom za zakup dla naszych maluchów zabawek,
które umilą im czas podczas zajęć.

WYSTAWA RĘKODZIEŁA
Pani Anna Stasiak kolejny raz udostępniła swoje piękne prace,
aby każdy z nas mógł podziwiać koronkowe serwetki, pisanki,
koszyczki czy baranki. Przecież już niedługo Wielkanoc!

SUKCESY NASZYCH UCZNIÓW
TURNIEJ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
Z inicjatywy Stowarzyszenia Wschód Lubelskich Serc, a pod
patronatem Posła na Sejm RP Kazimierza Chomy zorganizowany
został Turniej Halowej Piłki Nożnej Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Nasi
chłopcy zajęli II miejsce, zaś Gabriel Szczepaniak został wybrany
najlepszym strzelcem turnieju. Gratulujemy!
EDI – PINGWIN 2021
Dnia 8 marca uczniowie naszej szkoły otrzymali dyplomy za
udział i zdobyte wyróżnienia w konkursach przedmiotowych EDI
Pingwin 2021, nadzorowanych przez panie: Dorotę Sowę i Barbarę
Zuń. Wyróżnienia otrzymali: Bartosz Szabat z kl. VI z biologii oraz
Amelia Jakubaszek z kl. VI z języka angielskiego. Uczniów przygotowywały panie: Anna Zielińska i Renata Rzeszutko. Gratulujemy!
Opracowanie: Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół w Szastarce
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publiczna szkoła podstawowa W BLINOWIE
JASEŁKA

BEZPIECZNE FERIE 2022

Boże Narodzenie to czas, kiedy wszyscy stają się dla siebie bardziej życzliwi, mili i zapominają o wszelkich sporach i waśniach.
Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych świąt, uczniowie naszej
szkoły tradycyjnie jak co roku wystawili Jasełka Bożonarodzeniowe.
W specjalnie przygotowanych strojach oraz w pięknej scenografii
młodzi aktorzy przedstawili sceny narodzin Chrystusa. Zgromadzona publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Maryi
i Józefa szukających schronienia na noc.
Jasełka zostały również wystawione w kościele parafialnym
w Blinowie w dniu 9 stycznia 2022 roku.

W dniu 2 lutego 2022 r. Panowie Policjanci sierż. sztab. Sebastian Janicki i mł. asp. Paweł Cieliczko Oficer Prasowy Komendy
Powiatowej Policji w Kraśniku w towarzystwie Pana Wójta Artura
Jaskowskiego przeprowadzili pogadankę wśród dzieci z oddziałów
przedszkolnych i uczniów klas I-IV. Tematem przewodnim spotkania
było szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas
zimowego wypoczynku.

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Co roku w naszej szkole uroczyście obchodzimy Dzień Babci
i Dzień Dziadka. W tym roku nasi uczniowie z klas 0-III również
przygotowali na to miłe święto wierszyki, piosenki, skecze i tańce. Ze względu na pandemię występy dzieci zostały nagrane,
a następnie umieszczone na stronie internetowej naszej szkoły
i facebooku.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA
Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I odbyło się 9 lutego 2022 r.
Pasowania dokonała Pani dyrektor Ilona Stolarz w obecności bibliotekarki Pani Henryki Wielgus i wychowawczyni Pani Agaty Szabat. Uczniowie
na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali książki, a także zakładki, które
wykonali uczniowie klasy III pod opieką Pani Beaty Blajerskiej.

DZIEŃ PIZZY W ODDZIALE
PRZEDSZKOLNYM

WYCIECZKA DO WARSZAWY ZWIEDZANIE SEJMU RP
20 stycznia 2022 r., na zaproszenie Pana Posła Kazimierza Chomy, odwiedziliśmy siedzibę Sejmu RP w Warszawie. W wycieczce
uczestniczyło 23 uczniów z klasy IV i VIII. Wraz z nimi pojechała Pani
Dyrektor Ilona Stolarz i opiekun Samorządu Uczniowskiego Pani Kamila Żak - Zasuń. Wizyta w Sejmie RP była ważnym doświadczeniem.
W imieniu uczestników wycieczki i całej szkoły składamy podziękowania i wyrazy wdzięczności dla Pana Posła na Sejm RP Kazimierza Chomy oraz Pana Michała Stawiarskiego – „Stowarzyszenie
Wschód Lubelskich Serc” – za ufundowanie i organizację wycieczki
do Sejmu RP w Warszawie.

9 lutego to dzień uznany na całym świecie jako Międzynarodowy
Dzień Pizzy. Dzieci z młodszej grupy przedszkolnej postanowiły
włączyć się w obchody tego święta i przygotować swoją własną,
zdrową pizzę.

WYJAZD NA NARTY
Dnia 3 lutego 2022 r. uczniowie naszej szkoły spędzili dzień na
stoku narciarskim w pobliskim Batorzu. O bezpieczeństwo zjazdów
i podnoszenie umiejętności jazdy na nartach zadbali instruktorzy narciarstwa.
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BAL KARNAWAŁOWY
Karnawał to czas radosnych zabaw
i balów. Zgodnie z tą tradycją w dniu
10 lutego 2022 r. w naszej szkole odbył
się bal karnawałowy, na który z wielkim
utęsknieniem czekały wszystkie dzieci.
Imprezę poprowadził profesjonalny
duet animatorów – P3. Dostarczyła ona
dzieciom wiele radości i niezapomnianych chwil, które na długo pozostaną
w ich pamięci.

WALENTYNKI
14 lutego to wyjątkowy dzień dla
wielu osób. Jest to czas wyznawania
zarówno miłości, sympatii. jak i przyjaźni. Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Blinowie także pamiętali o dniu zakochanych. Z tej okazji, jak co roku,
Samorząd Uczniowski zorganizował
pocztę walentynkową. Już jedenastego lutego przygotowana i pięknie
ozdobiona skrzynka czekała na górnym korytarzu. Każdy z uczniów
naszej szkoły przez cały dzień mógł wrzucić do skrzynki swoją walentynkę, następnie korespondencja została doręczona do adresatów.
Wszystkie kartki były niezwykle kolorowe i starannie przygotowane.

RANDKA W CIEMNO Z KSIĄŻKĄ
Z okazji walentynek w dniu 11 lutego Samorząd Uczniowski
wraz z biblioteką szkolną przygotował po raz drugi niespodziankę
dla swoich czytelników „Randkę w ciemno z książką”. Akcja miała
na celu propagowanie czytelnictwa i nowości książkowych wśród
uczniów. Randka z książką cieszyła się dużym zainteresowaniem.
Czytelnicy dokonywali wyboru intuicyjnie, decydując się w ten
sposób na walentynkową randkę w ciemno z wybraną książką.

TURNIEJ HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ
„PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

Przystępując do pierwszego etapu projektu – „Rozmawiamy
o sadzie” – zrealizowane zostały następujące zadania obowiązkowe:
budowanie zespołu – Blino - Wisienki; zdobywanie wiedzy – „Od
laika do ekosadownika”; wyjazd do Zagrody Edukacyjnej „Solisowe
Sioło” w Mikołajówce; zajęcia edukacyjne; zaplanowanie sadu –
wraz z panem Michałem Kosikowskim, zastępcą Nadleśniczego
z Nadleśnictwa Kraśnik; promocja sadu; prowadzenie Księgi Sadu.

DZIEŃ DINOZAURA W PRZEDSZKOLU
Dnia 4 marca 2022 r. przedszkolaki przeniosły się do czasów,
w których żyły dinozaury. Był to dzień pełen wrażeń, wyzwań i niespodzianek. Na początku, dzieci podążały śladami dinozaurów, które
zaprowadziły je do kolejnych zadań. Przedszkolaki miały możliwość
pobawić się w paleontologa i wyszukać szczątki prehistorycznych
gadów oraz jaja, w których ukryły się młode dinozaury.

W dniu 1 marca 2022 r. na hali sportowej Publicznej Szkoły
Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Polichnie odbył się pierwszy
Halowy Turniej Piłki Nożnej „Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Inicjatorem tego spotkania było Stowarzyszenie Wschód Lubelskich
Serc. Patronat nad turniejem został objęty przez Posła na Sejm RP
Kazimierza Chomę.
Wszystkich zawodników przywitał Pan Michał Stawiarski - prezes
Stowarzyszenia. Podkreślił, że taki turniej jest nie tylko promocją
zdrowego trybu życia, czy zachęceniem do uprawiania sportu, ale
także okazją do promowania wśród młodzieży bohaterskiej postawy
Żołnierzy Niezłomnych.

PROJEKT EDUKACYJNY
„TRADYCYJNY SAD”
Nasza szkoła po raz trzeci bierze udział w projekcie „Tradycyjny
Sad” – organizowanym przez Fundację Banku Ochrony Środowiska pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki,
Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Tegoroczna edycja pozwala
na założenie sadu odmian tradycyjnych drzew wiśni. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat tradycyjnych odmian
drzew owocowych.

WYJAZD DO KINA DZIECI Z UKRAINY
W ostatnich tygodniach na skutek działań wojennych w Ukrainie
przybywa do Polski ogromna liczba ludzi uciekających ze swoich
domów. Wśród nich są setki tysięcy dzieci. Do tej pory nasza szkoła
objęła opieką i zapewniła edukację dla siedmiorga dzieci pochodzących z Ukrainy.
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Dnia 16 marca 2022 r. nasi nowi uczniowie wybrali się na wycieczkę do Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku Fabrycznym.
Główną atrakcją tego wyjazdu był bezpłatny seans filmowy w języku
ukraińskim pt. „Uprowadzona księżniczka”.

ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
21 marca w naszej szkole świętowaliśmy pierwszy dzień wiosny. Jak co roku, tego dnia nie było zajęć lekcyjnych. Wszyscy
uczniowie klas 4-8 brali udział w konkurencjach przygotowanych
przez Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem. Na zakończenie wszyscy przeszliśmy kolorowym korowodem z marzanną
wokół Blinowa.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU

Z okazji Światowego Dnia Poezji 21 marca 2022 r. odbył się
w naszej szkole konkurs recytatorski pt. „Wiosna wierszem malowana”.

WYCIECZKA NA BASEN
Dnia 22 marca uczniowie z klas 1-7 uczestniczyli w wycieczce
do Janowa Lubelskiego na basen Otylia. Tam dzieci miały okazję
skorzystać z wielu atrakcji, między innymi: ze zjeżdżalni, masaży
wodnych, basenu pływackiego, jacuzzi.

DZIEŃ BEZ PLECAKA
Samorząd Uczniowski od marca 2022 r. organizuje na terenie
szkoły akcję pt. „Zgrana klasa”. To comiesięczne wydarzenie szkolne,
które będzie się odbywać zawsze tego samego dnia, w imieniny
miesiąca. W tych dniach czeka uczniów jakieś zadanie, wyzwanie.
Pierwszym zadaniem był „Dzień bez plecaka”. Tego dnia należało
zamienić tradycyjną torbę lub plecak na inne nosidła – kosze,
walizki, wózki itp. Pomysłów było sporo i niektórym trochę ciężko
było się poruszać po szkole z niestandardowym pojemnikiem
na przybory i książki. Najbardziej kreatywne pomysły zostały
dodatkowo nagrodzone.

W dniu 28 marca 2022 r. obchodzony był Międzynarodowy
Dzień Teatru. Z tej okazji dzieci i uczniowie klas 0-III zostali zaproszeni do świetlicy szkolnej, w której czekała na nich przygotowana „sala teatralna”. Przed wejściem dzieci otrzymały bilety,
a następnie zajmowały miejsca. Zapadła cisza, zgasły światła,
a dzieci tak jak w prawdziwym teatrze obejrzały widowisko
teatralne pt. „Złota rybka”.

KONKURSY, KONKURSY …
Uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych konkursach. Były to:
Wojewódzki konkurs fotograficzny „Zima w Obiektywie”, Powiatowy
konkurs ekologiczno- plastyczny na najciekawszą „EKO – kartkę na
Święta Bożego Narodzenia”, Szkolny „Konkurs Bożonarodzeniowy” na
najpiękniejszy stroik świąteczny bądź ozdobę choinkową, Konkurs
„Bezpieczna Zima 2022”, Konkurs logopedyczny pt. „Bajka logopedyczna”, Rodzinny konkurs „Ozdoba/stroik lub palma wielkanocna” .

AKCJE CHARYTATYWNE,
EKOLOGICZNE I SPOŁECZNE
▶▶ „Zakręcona akcja”- zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz
Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
▶▶ Zbiórka karmy dla psów i kotów pod opieką Kraśnickiego
Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „TULIMY”
▶▶ Akcja „Razem na Święta”
▶▶ Akcja „Kartka dla emeryta”
▶▶ 8 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu
▶▶ Akcja „Solidarni z Ukrainą”
▶▶ Ogólnopolska akcja – „Mała Książka, Wielki Człowiek”
▶▶ 1 marca – „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
▶▶ 8 marca – Dzień Kobiet
▶▶ 21 marca – Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
Opracowanie - Grono Pedagogiczne PSP w Blinowie
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parafialna orkiestra dęta w szastarce
Wyjazd Parafialnej Orkiestry
Dętej z Szastarki do wisły
W dniach 21-25.02.2021 odbył się wyjazd Parafialnej Orkiestry
Dętej z Szastarki do malowniczej miejscowości Wisła położonej
w województwie śląskim. W trakcie pobytu Orkiestry w Ośrodku
Salezjańskim realizowano warsztaty muzyczne. O organizację
wyjazdu i jego wymiar duchowy zadbał Ksiądz Proboszcz Andrzej
Arbaczewski, a w Ośrodku Salezjańskim ugościł Orkiestrę Ks. Stanisław Lasak – Dyrektor Ośrodka.
W czasie podróży do Wisły, Orkiestra odwiedziła Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz muzeum Siostry Faustyny,
wraz z odtworzoną celą Świętej.
Opiekę muzyczną wyjazdu sprawował osobiście Kapelmistrz
Orkiestry Pan Wojciech Durak, nieustannie czuwający nad poziomem i postępami muzyków. W planach wyjazdu był cykl warsztatów muzycznych doskonalący umiejętności muzyków. Warsztaty
odbywały się codziennie. Rano członkowie Orkiestry pobierali
lekcje indywidualne i sekcyjne, natomiast wieczorami brali udział
w próbach generalnych całej Orkiestry.
Zaplanowano również Koncert Muzyczny w Kościele Rektoralnym. Po zakończonej Mszy Świętej Orkiestra pod batutą Pana
Kapelmistrza wykonała koncert: wiązankę utworów patriotyczno
religijnych, a także rozrywkowych, ku zadowoleniu wszystkich
uczestników uroczystości.

Występ Orkiestry spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem
wśród słuchaczy, co jeszcze bardziej zwiększyło zapał do dalszego
doskonalenia wszystkich muzyków Orkiestry.
Popołudnia członkowie Orkiestry spędzali aktywnie, dobierając
atrakcje zgodnie z upodobaniem. Narciarze mieli okazję ćwiczyć
swoje narciarskie umiejętności na górskich stokach Beskidu Śląskiego, spacerowicze podziwiać malownicze widoki gór, a jeszcze inni
integrowali się na wspólnym wyjeździe do lokalnego Aquaparku.
Wyjazd Orkiestry miał również charakter religijny. Członkowie
Orkiestry wzięli udział w licznych spotkaniach z Księżmi Salezjanami, którzy
z ogromną pasją opowiadali o swojej misji – pracy w najbiedniejszych
regionach świata. Wieczorna Msza
Święta była duchowym zwieńczeniem
każdego dnia pobytu w Wiśle.
Bardzo ciekawym wydarzeniem
w trakcie pobytu było spotkanie
z Józefem Brodą - pedagogiem, multiinstrumentalistą, folklorystą i budowniczym instrumentów, który pochodzi
z Ustronia. wielokrotnie prowadził
Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym.
Muzycy Orkiestry wyrażają zadowolenie z wyjazdu, doceniają możliwość doskonalenia umiejętności
muzycznych, a jednocześnie z optymizmem wyczekują kolejnych szans
na rozwijanie swoich pasji, podczas
kolejnych warsztatów muzycznych.
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GMINNE CENTRUM KULTURY W POLICHNIE
Turniej Tenisa Stołowego o Puchar
Wójta Gminy Szastarka

ne. Od kolorowych pisanek, po urocze zajączki , stroiki, z popularnych wielkanocnych motywów możesz czerpać garściami podczas
tworzenia pięknych prac plastycznych z dziećmi w różnym wieku.
Korzyści, jakie płyną z tworzenia prac plastycznych, są bez wątpliwości warte czasu i wysiłku.
Zajęcia plastyczne są ogromnie pożyteczne dla dzieci, a przy
okazji mogą one zapewnić rodzicom cenną chwilę wytchnienia.

Warsztaty z Kołem Gospodyń
Wiejskich Huta Józefów

19 marca odbył się Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta
Gminy Szastarka. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem wszystkich
na sali, wyjaśnieniem celu jakiemu jest poświęcony, przedstawieniem systemu rozgrywek. Uczestnicy turnieju mieli do dyspozycji
2 stoły. Zawodnicy do końca toczyli zacięte rozgrywki o zwycięstwo w turnieju, a emocje udzielały się nawet doświadczonym
graczom. Turniej przebiegał w zdrowej, sportowej atmosferze.
Podczas zawodów można było zaobserwować duże zaangażowanie
zawodników, oraz prezentowaną przez nich postawę fair-play.
W Turnieju udział wzięli:
Osoby nagrodzone:
I miejsce – Tomasz Saganowski
II miejsce – Michał Mularczyk
III miejsce – Artur Łatka

Wiktor Osmoła
Hubert Jasik
Karol Mróz

Nagrody dla najlepszych tenisistów wręczali Wójt Gminy Szastarka
Artur Jaskowski, Przewodniczący Rady Gminy Michał Kosikowski,
Dyrektor GCK w Polichnie Ewa Białoń oraz gminny Koordynator
sportu Piotr Lewandowski.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim zawodnikom
za uczestnictwo w turnieju. Tym samym zapraszamy do brania
udziału w kolejnych imprezach organizowanych przez Gminne
Centrum Kultury w Polichnie i mamy nadzieję na jeszcze większe
zainteresowanie tego rodzaju wydarzeniami.

Warsztaty Wielkanocne w GCK

Panie z Koła Gospodyń w Hucie Józefów to wulkany energii
i niezwykłe talenty! Musimy pamiętać o tym, że przynależność do
KGW oznacza nie tylko ciężką pracę, ale też odskocznię od codzienności. Spotkania gospodyń stanowią dla kobiet formę aktywnego
spędzania wolnego czasu, odpoczynku od pracy zawodowej i domowej. To „chwila dla siebie”, a przede wszystkim regularna okazja
do wyjścia z domu.
Mając na uwadze dobrą współpracę, Dyrektor Gminnego Centrum
Kultury w Polichnie Ewa Białoń zaprosiła Panie do wzięcia udziału
w warsztatach prowadzonych przez Panią Annę Brankiewicz.
Efektem warsztatów były piękne obrazy powstałe metodą decupage.

Twórczo i aktywnie - tak minęły
ferie w Gminnym Centrum Kultury
w Polichnie
Tegoroczne ferie zimowe spędziliśmy bardzo aktywnie. Dla
najmłodszych przygotowaliśmy ciekawą ofertę spędzenia czasu feryjnego.
Dzieci spędzały czas na warsztatach kreatywnych,było kino,
tańce, zabawy ruchowe, malowanie twarzy a nawet odwiedziny
Myszki Miki. Każdego dnia nasi podopieczni przychodzili na zajęcia
z uśmiechem na twarzy.
Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu rodziców było też ognisko
i pyszne kiełbaski.
Feryjny tydzień pełen wrażeń zakończony został balem karnawałowym. Podczas zabawy najmłodsi mogli zaprezentować ciekawe
przebrania i uczestniczyć w licznych zabawach przygotowanych
specjalnie na tę okazję. To był z całą pewnością czas spędzony
miło i aktywnie.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji ferii i dzieciom za ich energię, radość i super zabawę.

Wiosna to pora roku, która od zawsze inspirowała wszelkiej maści
twórców i artystów, a najważniejsze wiosenne święto - Wielkanoc - to
jeszcze większa porcja pomysłów na piękne, wiosenne prace plastycz-
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Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce informuje...
...że w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku

…urodziło się 9 dzieci

... związek małżeński
zawarły 2 pary

…zmarły 24 osób

Urząd Stanu Cywilnego w Szastarce informuje, że w 2021 roku zmarło 111 osób:
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Andrzejczak Monika
Andrzejczak Jan		
Beksiak Lucjan		
Boś Aleksandra		
Bożek Sabina		
Budkowska Joanna
Budkowski Jacek		
Chmielewski Jan		
Czarny Jan		
Drozd Teresa		
Dworak Emil		
Dziadosz Wanda		
Dziadosz Edward		
Dziadura Anna		
Dziewa Tadeusz		
Fila Stefan		
Fiut Ryszard		
Flis Józef		
Gąska Teresa		
Gierłach Elżbieta		
Gonder Marianna
Grab Halina		
Grudzień Marianna
Hajduk Helena		
Igras Zygmunt		
Igras Helena		
Jachura Edward		
Janczarek Anna		
Janik Stanisław		
Kasperek Mieczysława
Kędziora Marianna
Kędziora Tadeusz		
Kolasa Albina		
Kolasa Józefa		
Kopiwoda Józef		
Kosidlak Artur		
Kosidło Ryszard		
Kowalczyk Krystyna
Kozak Tadeusz		
Kozieł Teresa		
Krakowska Marianna
Kraska Gabriel		
Krawczyk Emil		
Kurek Krystyna		
Legęza Henryka		
Lenart Halina		
Lis Celina		
Lodowski Jan		
Lodowski Jan		
Łach Zbigniew		
Łukasik Helena		
Machulak Krystyna
Machulak Jan		
Marchewka Janusz
Markut Hieronim		
Mróz Jan		

Szastarka Stacja
Blinów Pierwszy
Huta Józefów
Szastarka Wieś
Wojciechów-Kolonia
Wojciechów-Kolonia
Majdan-Obleszcze
Szastarka Wieś
Polichna Trzecia
Blinów Pierwszy
Wojciechów
Majdan-Obleszcze
Polichna Pierwsza
Polichna Pierwsza
Blinów Pierwszy
Blinów Drugi
Szastarka Stacja
Wojciechów-Kolonia
Polichna Druga
Wojciechów
Wojciechów
Brzozówka
Brzozówka-Kolonia
Majdan-Obleszcze
Szastarka Stacja
Szastarka Wieś
Wojciechów-Kolonia
Podlesie
Stare Moczydła
Szastarka Wieś
Podlesie
Stare Moczydła
Szastarka Wieś
Szastarka Stacja
Szastarka Stacja
Brzozówka-Kolonia
Brzozówka
Polichna Trzecia
Wojciechów-Kolonia
Podlesie
Blinów Drugi
Polichna Druga
Rzeczyca-Kolonia
Brzozówka-Kolonia
Brzozówka-Kolonia
Brzozówka
Szastarka Wieś
Polichna Trzecia
Majdan-Obleszcze
Blinów Pierwszy
Blinów Drugi
Brzozówka
Podlesie
Blinów Pierwszy
Blinów Pierwszy
Wojciechów
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Nester Andrzej		
Nieściur Janina		
Nieściur Zbigniew
Niezgoda Bronisława
Nowak Władysława
Obydź Stefania		
Pastucha Stanisława
Pasztaleniec Józef
Pawłasek Jan		
Pawłasek Stanisława
Pawusiak Karolina
Pęzioł Cecylia		
Pietura Maria		
Pikula Edward		
Plichta Karolina		
Potocka Genowefa
Reszka Sabina		
Rębacz Marcin		
Sala Krystyna		
Samborski Jan		
Sikora Ryszard		
Sikora Janina		
Skiba Maria		
Smyl Janina		
Sobótka Jan		
Sokół Józef		
Solarz Bronisława
Spryszak Leokadia
Startek Jan		
Stolarz Czesława		
Sulowski Bronisław
Szkutnik Jarosław
Szuba Henryka		
Śnieg Beata		
Tokarski Roman		
Tomiło Władysława
Tomiło Aleksander
Torba Marianna		
Tylus Aleksander		
Wcisło Marian		
Wcisło Helena		
Wilk Michał		
Winiarczyk Władysław
Winiarski Franciszek
Wisowska Marianna
Wojtalaś Władysława
Woś Krystyna		
Wójtowicz Tadeusz
Wronka Edwarda		
Zarzutko Adela		
Zielonka Szczepan
Zielonka Alicja		
Zielonka Krystyna
Zięba Jerzy		
Żaba Jan		

Brzozówka-Kolonia
Blinów Pierwszy
Brzozówka
Szastarka Stacja
Blinów Pierwszy
Blinów Pierwszy
Blinów Drugi
Wojciechów-Kolonia
Blinów Pierwszy
Blinów Pierwszy
Huta Józefów
Rzeczyca-Kolonia
Polichna Druga
Polichna Druga
Szastarka Wieś
Huta Józefów
Brzozówka-Kolonia
Szastarka Wieś
Majdan-Obleszcze
Polichna Czwarta
Huta Józefów
Huta Józefów
Majdan-Obleszcze
Polichna Druga
Blinów Drugi
Blinów Pierwszy
Stare Moczydła
Polichna Druga
Polichna Druga
Szastarka Wieś
Wojciechów-Kolonia
Polichna Czwarta
Blinów Drugi
Szastarka Stacja
Szastarka Wieś
Blinów Pierwszy
Blinów Pierwszy
Wojciechów-Kolonia
Brzozówka
Stare Moczydła
Brzozówka-Kolonia
Szastarka Stacja
Blinów Pierwszy
Blinów Pierwszy
Szastarka Stacja
Polichna Trzecia
Blinów Pierwszy
Polichna Trzecia
Polichna Pierwsza
Stare Moczydła
Szastarka Stacja
Szastarka Stacja
Majdan-Obleszcze
Wojciechów
Polichna Pierwsza

OFERTA GMINNEGO CENTRUM KULTURY W POLICHNIE

Fotografia Ewa Białoń

