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Drodzy czytelnicy Wólka News.

Mija kolejny rok. Rok, który w zasadniczy sposób jest inny od 
wszystkich, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach. 
Jest to czas naznaczony pandemią koronawirusa, która zagroziła 
naszemu bezpieczeństwu, postawiła nas przed nowymi wyzwa-
niami, zmusiła do przewartościowania naszego życia i zmieniła 
nasze myślenie. Zaczęliśmy doceniać wszelkie, nawet najdrob-
niejsze swobody, wolności i możliwości, które dawało nam do-
tychczas codzienne życie. Pomimo wielu ludzkich dramatów, 
które spowodował COVID-19 potraktujmy to doświadczenie 
jako swoistą naukę pokory i jeszcze głębszą zadumę nad kru-
chością ludzkiego życia. Niech doświadczenie tych wydarzeń po-
zwoli w przyszłości uniknąć tego typu zagrożeń, a przynajmniej 
nauczy nas w skuteczniejszy sposób na nie reagować. Bądźmy 
dobrej myśli i przestrzegając zasad bezpieczeństwa, oczekujmy 
na Nowy Rok,który miejmy nadzieję, że przyniesie nam przełom 
w walce z epidemią.

Mimo niedogodności spowodowanych koronawirusem i ogra-
niczeniom w kontaktach międzyludzkich, rok 2020 jest bardzo 
szczęśliwy dla naszej gminy, gdyż osiągnęliśmy w nim najwyż-
szy, jak dotąd w historii naszej jednostki, poziom inwestycji. 
O wszystkich zadaniach pisaliśmy w poprzednich wydaniach 
Wólka News, a w aktualnym znajduje się obecny stan realizacji 
części z nich. Ponadto na bieżąco mogą Państwo je obserwować 
w swojej okolicy i patrzeć, jak nasza gmina pięknieje i nowocze-
śnieje.

W dniu 18 grudnia Rada Gminy Wólka przyjęła bez poprawek 
uchwałę budżetową na rok 2021. W uchwalonym budżebie zna-
lazły się kolejne inwestycje, które w znaczący sposób podniosą 
jakość życia naszych Mieszkańców i spowodują, że nasza gmina 
będzie w dalszym ciągu postrzegana jako  atrakcyjna do zamiesz-
kania, inwestowania oraz aktywnego wypoczynku. Stwierdzenie 
to ma odzwierciedlenie w corocznych rankingach gmin opraco-
wywanych przez instytucje zewnętrzne, które pozycjonują po-
szczególne samorządy na tle innych i w obiektywny sposób oraz 
w oparciu o jasno postawione kryteria pokazują, jak na prze-
strzeni lat się rozwijają. Żeby nie być gołosłownym informuję, iż 
nasza gmina w aktualnym Rankingu Gmin Lubelszczyzny realizo-
wanym przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Urząd 
Statystyczny w Lublinie zajęła wysokie 6 miejsce spośród 213 
gmin województwa lubelskiego. Fakt ten bardzo cieszy i daje 
dodatkową motywację do dalszej działalności.

Rok 2020 to również smutne chwile. W ostatnim czasie odeszli 
od nas ludzie, którzy byli solą tej ziemi, społecznikami, osobami, 
wokół których i za których przyczyną działo się wiele dobrego 
i którzy pozostawili widoczny, pozytywny oraz trwały ślad w na-
szej społeczności. Mowa tu o Śp. Marii Puszce – wieloletniej 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łuszczowie im. Świętego Jana 
Pawła II, Śp. Waldemarze Bądosie – długoletnim Prezesie Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Świdniku Dużym oraz Śp. Zbigniewie Ba-

ranie – przez wiele lat pełniącym funkcję Prezesa Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Bystrzycy. Dziękuję za Wasze życie, możliwość 
owocnej i obfitującej w wymierne rezultaty współpracy oraz by-
cie ludźmi, którym zawsze przyświecało dobro drugiego człowie-
ka, mimo niesprzyjających niejednokrotnie okoliczności.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy, w imieniu pracowni-
ków Urzędu gminy Wólka oraz własnym, życzę Państwu z okazji 
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wiary, co góry przeno-
si, nadziei, która nie gaśnie oraz miłości, która wszystko zwycię-
ży, a w Nowym 2021 roku samych sukcesów w życiu prywatnym 
i zawodowym, pogody ducha i powrotu do normalności, która 
pozwoli na nowo budować relacje międzyludzkie i cieszyć się 
wspólnymi spotkaniami.
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Zgodnie z zapowiedziami z ostatniej ga-
zetki, przedstawiamy Państwu informację 
o postępach prac inwestycyjnych od ostat-
niego wydania. 

Została zakończona budowa następują-
cych odcinków oświetleń, współfinanso-
wanych w ok. 85 % ze środków UE z pro-
jektu ,,Mobilny LOF’’ w ramach Zintegro-
wanych Inwestycji Terytorialnych, tj.: 

- oświetlenie drogi gminnej KDD-G 
106108L na działce nr 1004 w miejsco-
wości Łuszczów Pierwszy;

- oświetlenie drogi na działce nr 991 
w miejscowości Łuszczów Pierwszy;

- oświetlenie drogowe drogi gminnej KDD-
-G 106097 na działce nr 290/1 w miej-
scowości Rudnik; 

- oświetlenie drogowe wewnętrznych dróg 
gminnych urządzonych na działkach o nr 
105/2 i 463 w miejscowości Rudnik;

- oświetlenie drogowe ul. Grabowej 
w miejscowości Turka, os. Borek;

- oświetlenie drogowe ul. Jarzębinowej 
w miejscowości Turka, os. Borek;

- oświetlenie drogowe ul. Jaworowej 
w miejscowości Turka, os. Borek;

- oświetlenie drogowe ul. Wiązowej 
w miejscowości Turka, os. Borek;

- oświetlenie drogi na działce nr 672 
w miejscowości Jakubowice Murowane;

- oświetlenie drogi na działce nr 647 

w miejscowości Jakubowice Murowane;
- rozbudowa istniejącego oświetlenia dro-

gi powiatowej 2224L w miejscowości 
Pliszczyn;

- oświetlenie drogi powiatowej 1564L 
(działka nr 138) w miejscowości Sobia-
nowice;

- oświetlenie drogi gminnej KDD-G 
106055L w miejscowości Kolonia Plisz-
czyn, etap I;

- oświetlenie drogi gminnej KDD-G 
106055L w miejscowości Kolonia Plisz-
czyn, etap II; 

- oświetlenie drogi gminnej KDD-G 
106099L w miejscowości Pliszczyn;

- oświetlenie drogi gminnej KDD-G 
107375L (działka nr 43) w miejscowości 
Świdniczek;

- oświetlenie drogi gminnej wewnętrznej 
(działka nr 109) w miejscowości Kolonia 
Świdnik Mały;

- oświetlenie drogi gminnej nr 112416L 
(ul. Malinowa, os. Borek);

- oświetlenie drogi gminnej nr 112414L 
(ul. Konwaliowa, os. Borek) na działce nr 
2812, 2964, 2958 w miejscowości Turka;

- rozbudowa istniejącego oświetlenia przy 
ul. Topolowej, os. Borek w miejscowości 
Turka.
Wartość wymienionych zadań to kwota 

prawie 1 500 000,00 zł. 
Zakończyły się prace budowlane przy 

budowie pierwszego żłobka gminnego 
w miejscowości Kolonia Pliszczyn. Do wy-
konania pozostał nam jeszcze plac zabaw 
oraz zakup wyposażenia żłobka (meble, 
zabawki, wyposażenie gastronomiczne). 
Wartość inwestycji to ponad milion zło-
tych, z czego 726 000 zł to dofinansowanie 
z programu Maluch +.  Planowany termin 
otwarcia żłobka to drugi kwartał 2021 r. 

Zrealizowana została również budo-
wa tzw. ronda na osiedlu Borek (obecnie 
trwają prace porządkowe). Wartość zada-
nia pn. „Rozbudowa skrzyżowania DK 82 
z drogą gminną nr 112402L (ul. Dębowej) 
i drogą gminną 112421L (ul. Świerkowa) 
w miejscowości Turka wraz z podłącze-
niem do węzła „Lublin Tatary” na obwod-
nicy Lublina w ciągu drogi ekspresowej 
S17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie oraz budowa parkingu typu 
Park & Ride wraz z dojazdami, dojściami 
i infrastrukturą techniczną wynosi: 11 896 
687,51 zł (jest to kwota samych robót bu-
dowlanych). Gmina Wólka wniosła wkład 
finansowy w wykonanie zadania w wyso-
kości 3 393 721,62 zł (z czego prawie 85% 
z tej kwoty to środki pochodzące z budże-
tu UE). Zadanie zostało zrealizowane w ra-
mach projektu Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych - Mobilny LOF.

Zostały wznowione prace przy moder-
nizacji systemu zaopatrzenia w wodę na 
terenie gminy Wólka. Wartość całego za-
dania (obecnie realizowanych robót bu-
dowlanych) to kwota 2 757 973 zł. Projekt 
dofinansowywany w 85 % ze środków UE 
i polega na wymianie zasuw i hydrantów. 
Z uwagi na epidemię koronawirusa prace 
zostały przerwane, jednak konieczność 
wykorzystania otrzymanych środków ze-
wnętrznych sprawiła, że pomimo utrud-
nień zadanie jest realizowane. Miejscami 
występują przerwy w dostawie wody dla 
mieszkańców, za co z góry przepraszamy, 
ale nie ma możliwości realizacji zadania 
bez czasowych wyłączeń dostaw wody. 
Termin zakończenia został przedłużony do 
2021 r.

W trakcie realizacji są również następu-
jące zadania: 
- Przebudowa drogi gminnej nr 112462L 

polegająca na budowie ścieżki rowe-
rowej w miejscowości Turka - wartość 
zadania 259 112,02 zł (zadanie realizo-
wane w ramach projektu Zielony LOF – 
dofinansowanie 85% z UE). 

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2000L 
w zakresie wykonania chodnika w Łusz-
czowie Pierwszym - gmina Wólka – war-
tość zadania: 176 427,51 zł. 

- Przebudowa (modernizacja) drogi gmin-
nej KDD-G 106111L  w miejscowości 
Kolonia Pliszczyn, gmina Wólka - etap 
pierwszy, odcinek 717 m i etap drugi, 
odcinek 260m. Wartość zadania: 512 
311,40 zł. 

- Przebudowa (modernizacja) drogi gmin-
nej KDD-G 112474L w miejscowości 
Rudnik, gmina Wólka i przebudowa 

Stan realizacji inwestycji w 2020 roku
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(modernizacja) drogi wewnętrznej 
w miejscowości Rudnik na działce nr 
497, gmina Wólka. Wartość zadania: 
334 599,11 zł. 

Przed nami rok 2021. Rada Gminy 
uchwaliła budżet 18 grudnia br. , w któ-
rym planujemy:

- budowę, przebudowę i modernizację 
wielu nowych odcinków dróg (w przypad-
ku części będą to prace projektowe, a wy-
konanie w latach następnych),
- wybudowanie centrum kultury przy 

Urzędzie Gminy Wólka, 
- budowę ostatniego odcinka kanalizacji 

w Świdniku Dużym Drugim,

- realizację kolejnego etapu instalacji 
ogniw fotowoltaicznych oraz wiele in-
nych zadań. 
Szczegółowy plan zadań inwestycyjnych 

zostanie przedstawiony w BIP.

Edwin Gortat, 
Wójt Gminy Wólka

rADA GMiNY WóLKA

Szanowni Państwo,
Przedstawiam wykaz uchwał podjętych przez Radę Gminy Wól-

ka w październiku i listopadzie 2020 r. Szczegółowe informacje 
dotyczące wszystkich spraw znajdziecie Państwo w Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Gminy Wólka. Transmisje z posiedzeń 
Rady Gminy Wólka zamieszczone są na stronie: www.wolka.pl.

Efektem dwóch posiedzeń Rady Gminy Wólka, w dniach: 
30 października i 16 listopada br., są następujące uchwały:

1. Uchwała nr XXIX.175.2020 w sprawie wyrażenia zgody na 
odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej na własność 
Gminy Wólka,

2. Uchwała nr XXIX.176.2020 w sprawie nadania imienia Szkole 
Podstawowej w Turce,

3. Uchwała nr XXIX.177.2020 w sprawie przyjęcia rocznego 
Programu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego w 2021 roku,

4. Uchwała nr XXIX.178.2020 w sprawie zmian w budżecie gmi-
ny i planie fi nansowym na 2020 rok,

5. Uchwała nr XXIX.179.2020 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy fi nansowej,

6. Uchwała nr XXX.180.2020 w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na tere-
nie gminy Wólka na rok 2021,

7. Uchwała nr XXX.181.2020 w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 
2021 rok,

8. Uchwała nr XXX.182.2020 w sprawie określenia wysokości 
rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 
2021,

9. Uchwała nr XXX.183.2020 w sprawie zmian w budżecie gmi-
ny i planie fi nansowym na 2020 r.,

10. Uchwała nr XXX.184.2020 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy fi nansowej.

Zapraszam do kontaktu ze mną lub radnymi z Państwa okrę-
gów. Wszystkie sprawy można dodatkowo zgłaszać za pośrednic-
twem adresu mailowego: radagminy@wolka.pl lub za pośrednic-
twem maili poszczególnych radnych.

Edyta Dobek, 
Przewodnicząca Rady Gminy Wólka

Drodzy Mieszkańcy, 
zapewne każdy z Państwa czuje, 
że rok, który mija, jest wyjątko-
wy. Przyszło nam się zmierzyć 
z pandemią. Zmuszeni zostali-
śmy do przeorganizowania dnia 
codziennego oraz do nadania 
codziennym sprawom nowych 
wartości. Powoli zaczęliśmy się 
przekonywać, że wirus nam 
zagraża nie tylko jako choroba. 
Pogłębia w nas poczucie tęsk-
noty za rzeczami, których wcze-
śniej nie docenialiśmy, albo 
nawet nie zauważaliśmy. Być 
może towarzyszy nam uczucie 
frustracji, zmęczenia, smutku, 
wynikające z ograniczeń i nie-
pewności dnia jutrzejszego.

A może ten rok miał być właśnie taki, żebyśmy się w końcu 
zatrzymali? Znaleźli czas na refl eksję nad sobą, nad relacjami 
koleżeńskimi, nad umiejętnością wykonywania swojej pracy 
i obowiązków społecznych w sposób odpowiedzialny, z poszano-
waniem innych osób? Myślę, że w tym odizolowaniu doceniliśmy 
bezpośrednią potrzebę rozmowy z drugim człowiekiem, sąsiedz-
ką pomoc, znaczenie wartości rodzinnych czy pracę w pełnym 
zespole.

Nam jako Radzie Gminy Wólka przyszło się zmierzyć przede 
wszystkim z nową formą prowadzenia sesji i komisji. Dzięki na-
rzędziom zdalnym mogliśmy swoją pracę wykonywać w sposób 
ciągły, i, jak wcześniej, w oparciu o zdobywaną wiedzę i mery-
toryczne materiały. Pozostawaliśmy w stałym kontakcie ze sobą 
i wszystkimi merytorycznymi osobami po to, by nie zaniechać 
spraw prowadzonych na rzecz rozwoju gminy. Dziękujemy za 
Państwa kontakty, za obecność podczas zdalnych posiedzeń, te-
lefony, wnioski i sugesti e dostarczane mailem. Nie ukrywam, że 
na pewno wszystkim nam brakuje bezpośrednich spotkań i roz-
mów o sprawach istotnych dla mieszkańców.

Potraktujmy ten cały rok jako swoiste przygotowanie do zbliża-
jących się Świąt Bożego Narodzenia. Jako szczególny prezent. Być 
może w poprzednich latach sens świętowania gubiliśmy w fer-
worze zakupów czy sprzeczkach – jak się teraz okazuje- o dro-
biazgi niemające wiele wspólnego z czasem przyjścia na świat 
Maleńkiej Dzieciny. Być może sprawy zawodowe, z wyboru, nie 
pozwoliły wczuć się w świąteczny klimat?

W imieniu wszystkich Radnych Gminy Wólka życzymy Państwu 
zdrowia i niegasnącej nadziei, nabierających w tym roku nowego 
znaczenia. Radości z rozmów z najbliższymi, pomimo dzielących 
nas odległości. Umiejętności przyjęcia Błogosławieństwa od No-
wonarodzonego. Na 2021 rok, życzymy optymizmu, siły do re-
alizacji podjętych planów i zobowiązań zawodowych, realizacji 
marzeń związanych z życiem prywatnym.

Edyta Dobek, Przewodnicząca Rady Gminy Wólka

Działalność rady Gminy Wólka
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ODeSZLi, ABY ŻYĆ WiecZNie...

Z głębokim żalem i smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmier-
ci śp. Marii Puszki pełniącej 
przez wiele lat funkcję Dyrektora 
Szkoły Podstawowej im Św. Jana 
Pawła II w Łuszczowie. Odeszła 
od nas wspaniała Osoba, prawa 
i szlachetna o nieocenionych 
zaletach charakteru, Mistrz i Na-

uczyciel dla wielu pokoleń dzieci 
i młodzieży. Odczuwamy ogrom-
ny żal, stratę, ale też wdzięczność 
za wiele lat obecności Pani Dy-
rektor pośród nas i wszystko to, 
co od niej otrzymaliśmy. Mówi 
się, że Człowiek żyje tak długo, 
jak długo trwa pamięć o nim. 
Wierzymy, że w pamięci naszej 

szkolnej i gminnej społeczności 
Pani Maria Puszka pozostanie 
na zawsze. Pozostanie w naszej 
pamięci jako Osoba pełna pa-
sji, oddana uczniom i sprawom 
szkoły oraz całej społeczności 
lokalnej gminy Wólka, a przede 
wszystkim przepełniona dobrem 
i życzliwością dla innych. 

Wiadomość o śmierci śp. Ma-
rii Puszki była dla mnie szokiem, 
jak pewnie dla wielu Jej znajo-
mych i rodziny.

Myśląc o Jej zbyt wczesnym 
odejściu i niełatwym życiu, przy-
chodzi mi do głowy powiedze-
nie: „W małym ciele-silny duch”. 

Rzeczywiście, śp. Maria od-
znaczała się wielką życiową od-
wagą, hartem ducha. Mam tu 
na myśli nie tylko zawodowe 
decyzje związane z kierowaniem 
placówką szkolną, ale przede 
wszystkim podziwiałam Jej pry-
watny życiowy wybór, jakim było 

wychowanie trzech wspaniałych 
dziewcząt – sióstr, którym za-
stąpiła matkę. Pracując z panią 
Marią wiele lat i sąsiadując z Nią 
„drzwi w drzwi”, miałam okazję 
zaobserwować, ile serca, wysiłku 
i stanowczości wkładała w wy-
znaczone sobie zadania.

Sama była osobą niezwykle 
utalentowaną w wielu dziedzi-
nach życia. Swoje umiejętności 
starała się przekazać z dobrym 
skutkiem przybranym córkom.

Wiele lat poświęciła pracy 
zawodowej. Dzięki niej szkoła 
w Łuszczowie zyskała imię naj-

większego z Polaków – papieża, 
św. Jana Pawła II.

Moja wieloletnia dyrektorka, 
sąsiadka i koleżanka „po fachu” 
zostanie w mej pamięci jako 
mądra, opanowana kobieta słu-
żąca wielu ludziom dobrą radą. 
To była osoba zawsze gustownie 
ubrana, przy tym skromna i bar-
dzo, bardzo pobożna.

Będziemy się modlić za Ciebie, 
Mario, a Ty wypraszaj u Pana 
Boga łaski dla nas. Spoczywaj 
w pokoju.

B. Poniatowska - Chodun

Do pracy przyjmowała 
mnie dyrektor Maria Puszka. 
To właśnie dzięki niej szybko 
poczułam się w nowej szkole 
jak w domu. Pani Maria była 
osobą zawsze uśmiechniętą. 
Roztaczała wokół siebie ciepłą 
aurę. Stworzyła w szkole nie-
zwykle przyjazną atmosferę, 
dzięki której zawsze radośnie 
wstawałam do pracy. Moż-
na się było do niej zwrócić 
z każdym problemem, a za-
wsze umiała pocieszyć, dać 
wsparcie. Była przy tym osobą 
skromną, taktowną, o wyso-
kiej kulturze osobistej. Szkoła 
była dla niej drugim domem. 

Kochała Boga, ludzi i życie. 
Zapamiętam wspólne szkolne 
wycieczki, wyjazdy w góry i na 
kajaki. Często było słychać jej 
śmiech i śpiewane przez nią 

piosenki. Bardzo lubiła przeby-
wać z ludźmi i często prosiła, 
by zostać chwilę po lekcjach 
i po prostu pobyć razem. Gdy 
odchodziła na emeryturę, 

wszyscy żegnali ją z żalem, 
bo przez te wspólnie prze-
pracowane lata stała się dla 
nas kimś bardzo bliskim. Gdy 
przejeżdżałam przez Sitaniec, 
w którym mieszkała, często 
o niej myślałam. 

Śpieszmy się kochać ludzi 
tak szybko odchodzą – jakże 
mądre są te słowa. 

Pani Maria zostanie na za-
wsze w sercach wielu ludzi. 
W mojej pamięci pozostanie 
jej uśmiech, ciepły głos i do-
broć. 

A. Podsiadło

Pani Dyrektor Maria Puszka jest, była 
i będzie dla mnie niesamowitą kobie-
tą. Kobietą pełną odwagi w swoich wy-
borach. Jej siłą była wiara i miłość do 
drugiego człowieka. Wielokrotnie do-
świadczyłam od niej troski, zrozumie-
nia. Jeszcze niedawno rozmawiałyśmy… 

Pamiętam jej radość w głosie i mnóstwo 
pomysłów na przyszłość. Dzisiaj pozo-
stają już wspomnienia i ogromna radość 
w sercu, że mogłam ją poznać i z nią pra-
cować. Pani Dyrektor, dziękuję… Dziękuję 
za każdą naszą rozmowę, za zaufanie do 
mnie i mojej pracy, za troskę i dobro, za 

pytanie, czy u mnie wszystko w porząd-
ku. Jan Grzegorczyk napisał, iż Pan Bóg 
zabiera człowieka wtedy, kiedy widzi, że 
zasłużył na niebo.

P. Staszczak – Janczarek

pożegnanie śp. Marii puszki
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ODeSZLi, ABY ŻYĆ WiecZNie...

Zmarła Maria Puszka była moim dyrektorem przez 20 lat. 
Współpracowałyśmy razem na bardzo wielu płaszczyznach. 

Dla mnie była nieocenionym wzorem Dyrektora, Koleżanki, 
Współpracownicy. W każdej chwili mogłam zwrócić się do niej 
o poradę. Nigdy nie odmówiła mi pomocy. Była zawsze uśmiech-

nięta, miła dla dzieci i nauczycieli. Człowiek o wielkim katolickim 
sercu. Nigdy święta nie obyły się bez jej przygotowań i oddania. 
Pozostanie w mojej pamięci na zawsze. 

U. Ogrodnik

Jeszcze będzie pięknie, mimo wszystko. 
Tylko załóż wygodne buty, 
bo masz do przejścia całe życie.  

Św. Jan Paweł II

Ta myśl pojawia się jako pierwsza, kiedy 
myślę o zmarłej Pani Dyrektor Marii Pusz-
ce. Po pierwsze dlatego, że Św. Jan Paweł 
II był jej bardzo bliski. Po drugie, była bar-
dzo pogodną osobą, optymistką, lubiła 
podróżować, pielgrzymować, właściwie 
zawsze miała jakieś plany wyjazdowe. 
Wreszcie, tą myślą żegnaliśmy ją dwa lata 
temu, kiedy przechodziła na zasłużoną 
emeryturę. Tak się wtedy cieszyła na ten 
czas, planowała pomoc dzieciom, wnucz-
kom, uprawę własnego ogródka i wiele 

innych rzeczy. Zapamiętałam jej radość 
i wzruszenia tamtego dnia. 

Z Panią Dyrektor pracowałam sześć lat. 
Zostałam przez nią życzliwie przyjęta i ta 
jej życzliwość towarzyszyła mi każdego 
dnia. Zawsze znalazła w szkole czas, żeby 
zapytać, co słychać, żeby porozmawiać – 
nie tylko na szkolne tematy. Byliśmy dla 
niej ważni, nie tylko jako nauczyciele, ale 
jako ludzie. Była blisko, interesowała się 
naszymi sprawami, ale zawsze z wielką 
kulturą i klasą. Czułam jej wsparcie. Mia-
ła poczucie humoru. Nie raz potrafiła nas 
rozbawić jakąś celną ripostą. Z dystan-
sem podchodziła do rzeczy i spraw, które 
uważała za mniej istotne i pamiętam, że 
zawsze chciałam się tego od niej nauczyć. 
Zawsze elegancka, zawsze w szpilkach. 

Tylko na wycieczkach pokazywała się nam 
w wersji sportowej. 

Podczas naszej ostatniej rozmowy, 
w kwietniu, powiedziała, że dopiero teraz 
czuje, że żyje. Że wreszcie ma czas na to, 
co najważniejsze. Dla swojej rodziny, bli-
skich, przyjaciół. Planowała kolejny wy-
jazd do Medjugorie.

Pani Dyrektor, DZIĘKUJĘ za to, że zawsze 
najpierw była Pani Człowiekiem, a dopie-
ro potem Dyrektorem. Dzisiaj przypomi-
nam sobie słowa księdza Twardowskiego, 
który mówił, że po drugiej stronie nasze 
drogi pocięte schodzą się z powrotem. Za-
tem… do zobaczenia. 

M. Latkowska

Trudno uwierzyć w to, co się stało… Chcia-
łam napisać tak wiele, ale uświadomiłam 
sobie, że nie ma odpowiednich słów, które 
w pełni  oddałyby wielkość tak ogromnej 
straty. Pani Maria – kobieta o niezwykłym 
sercu. Każdym swoim działaniem dawała 
przykład, jak być Człowiekiem. Bardzo wiele 
zawdzięczam Pani Dyrektor. To ona spełniła 
jedno z moich największych marzeń – wpro-
wadziła mnie do świata nauczycielskiego, to 
przy niej stawiałam pierwsze kroki w szkole. 
Na każdy mój problem, zawodowy czy pry-
watny, umiała znaleźć trafne rozwiązanie. 
Pedagog i dyrektor z prawdziwym powo-
łaniem – stanowcza, wymagająca, z tra-
dycyjnymi nauczycielskimi zasadami, ale 
jednocześnie wyrozumiała, sprawiedliwa 
i niesamowicie ciepła. Potrafiła ustawić do 
pionu niejednego szkolnego gagatka, ale 
też przytulić każdego, kto tego potrzebo-

wał. Kochała życie – bardzo rzadko na coś 
narzekała i starała się znaleźć pozytywy 
w każdej, nawet najcięższej  sytuacji. Bóg 
i rodzina to wartości, które w głównej mie-
rze przyświecały życiu Pani Marii. Zawsze 
pozytywnie wyrażała się o swoich córkach, 
upragnionych wnukach, bardzo przeży-
ła chorobę i śmierć mamy. Powtarzała, że 

dzieci są najważniejsze. Nigdy nie zapomnę, 
jak serdecznie gratulowała mi narodzin mo-
ich córek. 

Dbała o to, aby wszyscy wzajemnie się 
szanowali i nie dopuszczała, by w szkole po-
jawiały się jakieś konflikty. Wszystkich trak-
towała jednakowo, nikogo nie wywyższała. 

Biła od niej dobroć – taka ludzka, nie na 
pokaz. Dobroć, której źródłem była głęboka 
wiara w Boga.

W ciężkich chwilach polecała mi, by spoj-
rzeć do Góry, westchnąć i zaufać, a wszystko 
na pewno się ułoży. Dziś wzdycham do Góry 
ze łzami w oczach i z ogromną wdzięczno-
ścią. Pani Dyrektor, dziękuję za wszystko. 
Żałuję, że nie udało mi się wstąpić na tę 
obiecaną kawę. Na zawsze pozostanie Pani 
w mojej pamięci. 

M. Kostrubiec

Uśmiechaj się, 
do każdej chwili, uśmiechaj, 
na dzień szczęśliwy nie czekaj, 
bo kresu nadejdzie czas, 
nim uśmiechniesz się chociaż raz... 

Anna German. 
Piosenka „Człowieczy los”... 

Dziękuję, Pani Dyrektor, za uśmiech 
w sercu, ciepło, którym obdarowała Pani 
całą szkołę, wszystkich uczniów i pracow-
ników. Dziękuję za niezapomniane Wigilie, 
ogrom serdeczności, niezwykłego taktu 
i intuicji w najtrudniejszych chwilach. Tak 
się cieszę, że była Pani obecna w moim ży-
ciu przez 23 lata...

A. Kosińska
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Człowiek jest wielki nie przez to, 
co posiada, lecz przez to, kim jest; 
nie przez to, co ma, lecz przez to, 
czym dzieli się z innymi.

Św. Jan Paweł II

Ten cytat mówi wszystko o życiu i pra-
cy Pani Marii Puszki, wieloletniej dyrek-
tor Szkoły Podstawowej im. Św. Jana 
Pawła II w Łuszczowie. Aż serce ściska 
na myśl, że nie ma Jej już wśród nas. Od 
najmłodszych lat miałem szczęście znać 
Panią Marię, gdy byliśmy sąsiadami 
w Świdniku Dużym Pierwszym w czasie, 
gdy pracowała w Szkole Podstawowej 
w Świdniku Małym. Myślę, że nie bez 
znaczenia był fakt, że prezentem, który 
wręczyła mojemu bratu na Pierwszą Ko-
munię Świętą była książka o Janie Pawle 
II, którego tak ceniła, kochała i dopro-
wadziła do nazwania Jego imieniem 
Szkoły, w której każdy, chcąc nie chcąc 
wypływał na głębię. Zawodowo, przez 8 
lat miałem przyjemność współpracować 
z Panią Dyrektor i nigdy nie usłyszałem 
z jej ust, że czegoś się nie da, że coś jest 

niemożliwe do wykonania. Wręcz prze-
ciwnie, wielki optymizm, wiara w Boga 
i ludzi dawały Jej ogrom pozytywnej 
energii, dzięki której mogła przeno-
sić góry i dążyć do zamierzonego celu. 
Swoim spokojnym usposobieniem zjed-
nywała sobie wszystkich, którzy mieli 
okazję Ją poznać, a szczery uśmiech 
i tętniący śpiewem głos sprawiały, że 
nie było możliwości poczuć się źle w Jej 
towarzystwie.

Dziękuję, Pani Mario, za te wspólne 
lata, za możliwość bycia częścią Pani 
życia i, że Pani życie wzbogaciło moje, 
dzięki czemu mogłem się stać lepszym 
człowiekiem. Dziękuję za wspólne roz-
mowy, otwartość serca, inicjatywy, 
dbałość o społeczność Szkoły Podsta-
wowej w Łuszczowie oraz gminy Wólka. 
Wierzę, że dobry Bóg przyjmie Panią do 
swojej chwały i zasili Pani szeregi najlep-
szych pedagogów w niebie…. Spoczywaj 
w pokoju.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

ODeSZLi, ABY ŻYĆ WiecZNie...

Marysiu!
W moich wspomnieniach zostaniesz 

zawsze jako dobry człowiek. Wiele złego 
musiałaś znosić w życiu… Wydawało się, 
że ta delikatna Marysia załamie się zupeł-
nie, a Ona przygarnęła trzy dziewczynki, 
sieroty. Wychowała je, nauczyła pracy 
i odpowiedzialności, wykształciła i wy-
kierowała na wspaniałych ludzi. Trzy razy 
uratowała cały świat. 

Odeszłaś za wcześnie, widać Panu Bogu 
potrzebny był ktoś, kto ogarnie sercem 
wszystkie osierocone dzieci, które trafią 
do Nieba. Odpoczywaj w pokoju, Marysiu. 
Modlę się za Ciebie.

Irena Tokarska
Pozdrów tam w Niebie moją Gosię, 

przytul ją i pociesz.

Nie stójcie nad moim grobem i nie płaczcie.
Nie ma mnie tam... Ja nie śpię. 

Jestem tysiącem wiatrów, które wieją.
Jestem diamentowym blaskiem na śniegu.

Jestem światłem słonecznym na dojrzewającym zbożu.
Jestem łagodnym jesiennym deszczem, kiedy budzicie się w porannej ciszy.

Jestem śmigłym lotem cichych ptaków. Jestem łagodną gwiazdą, która świeci w nocy. 
Nie stójcie nad moim grobem i nie płaczcie.

Nie ma mnie tam!

Pani Mario, myślę, że powtórzyłaby Pani te słowa za autorem „Śmiertelnych, nieśmiertelnych”. Dziękuję za spotkanie. 
D. Kędzierska
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Księga Koheleta mówi: ”Wszystko ma 
swój czas i jest wyznaczona godzina  na 
wszystkie sprawy pod niebem”. 

Z wielkim żalem przyjęliśmy informację 
o odejściu w tym roku naszego Druha, wie-
loletniego strażaka i Prezesa OSP w Świd-
niku Dużym Waldemara Bądosa. Z jednej 
strony jest to czas ogromnego smutku, a z 
drugiej strony wdzięczności i podziękowań 
za wspólnie spędzone chwile w naszej lo-
kalnej wspólnocie. Jest to również czas za-
dumy nad samym sobą i uświadomieniem 
sobie, że każdy z nas jest pewną cząstką, 
elementem układanki w wielkim, dla nas 
nie do końca pojętym planie i zamyśle bo-
żym.

Nasze drogi służby na rzecz lokalnej spo-
łeczności skrzyżowały się wiele lat temu. 
Gdy  w 2003 roku świętej pamięci Wal-
demar obejmował stanowisko Prezesa 
OSP ja wstąpiłem w szeregi strażaków tej 

jednostki. Rok rocznie, wraz z Zarządem 
darzony był ogromnym zaufaniem mają-
cym odzwierciedlenie w każdorazowym 
uzyskiwaniu absolutorium oraz wyborze 
na kolejne kadencje na Prezesa OSP. Kil-
kanaście lat minęło nie wiadomo kiedy. W 
tym czasie jednostka pod rządami Świętej 
Pamięci Waldemara rozwijała się jak ni-
gdy. Oczywiście była to również zasługa 
wszystkich zarządów, strażaków, władz 
gminnych oraz ludzi dobrej woli, którzy 
wspomagali na różny sposób tę jednostkę, 
ale zawsze na jej czele stał Świętej Pamięci 
Prezes Waldemar Bądos. Przeprowadzone 
ponad milionowe inwestycje, począwszy 
od ogrodzenia, utwardzenia placu kostką 
brukową, wymiany pokrycia dachowego, 
termomodernizacji, remontu wewnątrz 
remizy, dobudowania garażu czy wresz-
cie zakupu nowego samochodu bojowego 
świadczą, że mimo wielu trudności udało 

się zbudować jednostkę na miarę XXI wie-
ku. Bez wątpienia ogromnym sukcesem 
było wprowadzenie jednostki do KSRG. 
Można by było wymieniać jeszcze wiele 
innych ważnych rzeczy, których orędowni-
kiem był odznaczany medalami wszystkich 
kruszców Świętej pamięci Waldemar, ale 
z pewnością najlepszą częścią życia ludz-
kiego Śp. Waldemara były zapewne małe, 
bezimienne, być może często zapomniane 
akty dobroci i miłości, o których wie garst-
ka ludzi, a może tylko sam Bóg. 

Z całego serca dziękuję za życie Świętej 
Pamięci Waldemara Bądosa, który poka-
zał, że wtedy kiedy jest dobrze i źle można 
być dobrym człowiekiem i służyć lokalnej 
społeczności Bogu na chwałę i ludziom na 
pożytek.

Spoczywaj w spokoju.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Każda naturalna granica życia i śmieci 
powinna być bliska nam wszystkim, ale 
jej przekroczenie jest zawsze zbyt szyb-
kie. Wszyscy z głębokim żalem, smutkiem 
i bólem serca przyjęliśmy wiadomość 
o nagłym odejściu na wieczny spoczynek 
naszego druha Zbigniewa Barana.

Swoją służbę rozpoczął w 1990 roku od 
strażaka ochotnika. Doceniany przez brać 
strażacką za swoje zaangażowanie, facho-
wość, pomoc bliźniemu. Od 2003 roku zo-
stał prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Bystrzycy. W tym czasie z jego inicjaty-
wy zostało podjętych szereg działań, mię-
dzy innymi:

- pozyskanie nowego wozu Bojowego,
- remont i modernizacja Remizy,
- wyposażenie wozu bojowego w sprzęt 

Specjalistyczny,
- szkolenie młodych druhów do zawodów 

strażackich i działań ratowniczych.

W działaniach ratowniczych wyróż-
niał się ofiarnością i zaangażowaniem 
w realizacji zadań bojowych przyczynił 
się do uratowania zagrożonego zdrowia 
i życia ludzi oraz mienia o dużych warto-
ściach, odkładając na drugi plan Rodzinę 
i obowiązki domowe, narażając własne 
zdrowie. Dbał o dobry wizerunek naszej 

jednostki. Pamiętamy Go jako człowieka 
uśmiechniętego, pogodnego i wrażliwe-
go, chętnego do udzielania pomocy po-
trzebującym. W imieniu Braci strażackiej 
naszej gminy i druhów strażaków zaprzy-
jaźnionych sąsiednich jednostek na ręce 
pogrążonej w smutku Rodziny, składamy 
wyrazy współczucia i żalu. 

Spoczywaj w pokoju!
Cześć Twojej Pamięci!

Zarząd i Strażacy 
OSP Bystrzyca

pożegnanie śp. Waldemara Bądosa

pożegnanie śp. Zbigniewa Barana

ODeSZLi, ABY ŻYĆ WiecZNie...



Wólka NeWS 4(14)202010

Z uwagi na obowiązujący stan epidemii i brak możliwości 
osobistego odczytu wodomierzy/podliczników przez pracow-
ników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z 
o.o., zwracam się z prośbą do naszych Klientów o podanie do 
dnia 31 grudnia 2020 r. stanów wodomierzy i podliczników tzw. 
starego typu, tj. urządzeń, które nie są przystosowane do od-
czytu drogą radiową – bez nakładki radiowej. Urządzenia po-

miarowe przystosowane do zdalnego odczytu będą samodziel-
nie odczytywane przez pracowników Spółki na koniec 2020 r. 

Informacje o odczytach można przekazywać pocztą elek-
troniczną: bok@pgkwolka.pl, telefonicznie: 81 478 17 55 lub 
sms-em: 785 000 900.

Arkadiusz Sulowski, Prezes Zarządu PGK Wólka Sp. z o.o.

Kończący się 2020 rok był okresem 
szczególnym. Prawie każdy z nas, w swo-
im najbliższym otoczeniu, zna osoby, któ-
re już zachorowały na COVID-19. Sytuacja 
związana z panującą na świecie epidemią 

w dużym stopniu wpłynęła zarówno na 
nasze życie rodzinne, jak i zawodowe i 
społeczne. Znaczna część planów, któ-
re zakładaliśmy sobie na początku roku, 
niestety musiała zostać zmieniona.

Już niemal minął pierwszy rok od utwo-
rzenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Ko-
munalnej Wólka Spółka z o. o. Pomimo 
panującej epidemii, z początkiem maja 
br. PGK Wólka Sp. z o.o. osiągnęła spraw-
ność operacyjną w zakresie dostarcza-
nia wody, odprowadzania ścieków oraz 
prowadzenia usług komunalnych zwią-

zanych z utrzymaniem zieleni i pracami 
porządkowymi. Spółka jednocześnie 
realizowała niezbędne działania opera-
cyjne i inwestycyjne, które będą przyczy-
niały się w przyszłości do wzrostu jakości 
świadczonych usług. Niestety z uwagi na 
epidemię, PGK Wólka Sp. z o.o. również 
musiała dokonać pewnych zmian w zało-
żonych planach. Spółka zamierzała m.in. 
wymienić pozostałe 1500 wodomierzy 
na wodomierze z systemem odczytu ra-
diowego, aby móc rozliczać dostarczaną 
wodę/odprowadzane ścieki niezwłocznie 
po zakończeniu każdego kwartału. 

Stan wodomierzy i podliczników 
tzw. starego typu należy podać do 31 grudnia br.

GOSpODArKA KOMUNALNA

OchrONA śrODOWiSKA

Prawidłowe palenie w piecu polega na tym, by do atmosfery 
przenikały jak najmniejsze ilości dymu. Gdy proces przebiega wła-
ściwie, spaliny są bardzo czyste, ponieważ zawierają tylko parę 
wodną i bezbarwny gaz. Dlatego metoda rozpalania od góry jest 
tak skuteczna. 

Generalnie polega ona na przenoszeniu ciepła z dołu pieca na 
górę. W ten sposób standardowy schemat rozpałka – węgiel – 
drewno zmienia się na drewno – węgiel – rozpałka. Dym z nie-
ogrzewanej warstwy paliwa musi nadal przechodzić przez popiół, 
gdzie spala się całkowicie. Oznacza to, że z komina wydobywa się 
mniej spalin, a zamiast dymu generowane jest więcej ciepła. Wy-
niki badań pokazują, że ta zwykła metoda może zmniejszyć emi-
sję czynników rakotwórczych o około 70%.

Podsumowując, zastosowanie najbardziej zaawansowanej 
technologii rozpalania pieców może przyczynić się do poprawy 
jakości powietrza, można zaoszczędzić nawet 30% kosztów ogrze-
wania, a także utrzymać kocioł i komin w lepszym stanie dzię-
ki małej ilości sadzy. Metodę tę można również zastosować do 
wszystkich typów pieców, od kuchni i pieców kafl owych po ko-
minki, po powszechnie stosowane kotły akumulatorowe, co rów-
nież potwierdza fakt. Jednocześnie jest całkowicie bezpieczna.

Jednak jak wszystko na świecie ta technologia ma swoje wady. 
Po pierwsze, kocioł potrzebuje więcej czasu na rozgrzanie - może 
to zająć do 60 minut. Kolejna wada: po zapaleniu nie można do-
dać kolejnej ilości węgla. Przed ponownym wykonaniem wszyst-
kich czynności związanych z rozpaleniem pieca należy zaczekać 
aż opał całkowicie się wypali. Co więcej, metoda ta nie należy do 
najłatwiejszych - aby się jej nauczyć, potrzeba trochę czasu i prak-
tyki, np. zasypanie odpowiednią ilością węgla.

Nie zmienia to jednak faktu, że technologia rozpalania od góry 
jest zdecydowanie najbardziej efektywna. Na niekorzystne wa-
runki można przymknąć oko - doceni to zarówno środowisko, jak 
i portf el.

Jolanta Kotlarek, 
Urząd Gminy Wólka, Referat Planowania i Środowiska

palenie od góry – ta metoda może zmniejszyć 
emisję czynników rakotwórczych o około 70%
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Ponadto wprowadzone ograniczenia w 
bezpośrednich kontaktach międzyludz-
kich wpłynęły m.in. na sposób obsługi 
Odbiorców naszych usług. W trosce o 
bezpieczeństwo i zdrowie naszych Klien-
tów oraz pracowników Spółki jeszcze 
mocniej chcę Państwa zachęcić do ko-
rzystania z elektronicznego biura obsłu-
gi klienta, tzw. e-BOK. Wprowadziliśmy 
możliwość obsługi większości spraw 
poprzez system e-BOK, np. podawanie 
stanu wodomierza, sprawdzenie salda 
należności, otrzymywanie faktury elek-
tronicznej. Odbiorcy, którzy zdecydują 
się na odbiór faktury w postaci elektro-
nicznej (e-faktura), udostępnionej przez 
system e-BOK, mają o niemal 12% niższą 
miesięczną opłatę abonamentową. Jed-
nocześnie wybierając e-BOK, przyczynia-
ją się Państwo do ochrony środowiska. 
Warto zauważyć, że już około 40% na-
szych obecnych klientów korzysta z tego 
systemu. Dostęp do systemu e-BOK jest 
możliwy na dwa sposoby:
1) poprzez zarejestrowanie się na stronie: 

htt ps://ebok.wodkan.pl/Wolka/. Ko-
nieczne jest wówczas podanie loginu, 
którym jest pięciocyfrowy numer na-
bywcy (znajduje się on na fakturze za 
wodę i ścieki);

2) poprzez wypełnienie i dostarczenie do 
Spółki oświadczenia o akceptacji fak-
tur przesyłanych drogą elektroniczną. 
Oświadczenie było przekazywane do 
Państwa wraz z umową o zaopatrzenie 
w wodę i odprowadzania ścieków. Do-
kument można również pobrać z naszej 
strony internetowej: www.pgkwolka.pl 
w zakładce strefa klienta. 

Każdy kończący się rok jest czasem re-
fl eksji. W 2020 r. Przedsiębiorstwo Go-
spodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. 
otrzymało wiele wsparcia od życzliwych 

jej osób i instytucji. W imieniu własnym 
oraz pracowników PGK Wólka, serdecz-
nie dziękuję Panu Wójtowi – Edwinowi 
Gortatowi, Radnym Gminy Wólka, Kie-
rownictwu Urzędu Gminy oraz wszyst-
kim Pracownikom Urzędu Gminy Wólka 
za obdarzone zaufanie oraz pomoc przy 
tworzeniu Spółki. Szczególne podzię-
kowania należą się naszym wszystkim 
Klientom oraz Sołtysom Gminy Wólka za 
wyrozumiałość oraz życzliwość. Pragnę 
Państwa zapewnić, że dołożymy wszel-
kich starań, aby jakość świadczonych 
przez nas usług była na możliwie najwyż-
szym poziomie. 

Chciałbym złożyć wszystkim naszym 
Klientom oraz ich Rodzinom najserdecz-
niejsze życzenia z okazji nadchodzących 
Świąt Bożego Narodzenia. W tym trud-
nym dla nas wszystkich okresie, życzę 
Państwu przede wszystkim dużo zdro-
wia oraz wielu łask od Dzieciątka Jezus. 
Niech w Państwa domach zagości pokój 
oraz wzajemna życzliwość, a Nowy Rok 
przyniesie pełno radosnych chwil i spełni 
najskrytsze marzenia.

Z wyrazami szacunku,
Arkadiusz Sulowski

Prezes Zarządu PGK Wólka Sp. z o.o.

BeZpiecZeŃStWO

czad czyli tlenek węgla. Jak zapobiegać? Jak wyczuć? Jak reagować?
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Z wielką przyjemnością informuję 
Państwa, iż gmina Wólka uplasowała się 
na szóstym miejscu spośród 213 gmin 
województwa lubelskiego w tegorocz-
nym Rankingu Gmin Lubelszczyzny, co 
w porównaniu z poprzednią edycją jest 
bardzo dużym wzrostem, gdyż awanso-
waliśmy z 11 miejsca. 

Przedsięwzięcie dotyczące opracowa-
nia tego Rankingu realizuje Fundacja 
Rozwoju Demokracji Lokalnej Regional-
ny Ośrodek w Lublinie we współpracy 
z Urzędem Statystycznym w Lublinie. 
Wyniki są oparte o dane statystyki pu-
blicznej za lata 2017 - 2019, a ocenie 
poddawane są wszystkie gminy woje-
wództwa lubelskiego z wyłączeniem 
miast na prawach powiatu. Ideą ran-
kingu jest wyłonienie i promowanie 
gmin wyróżniających się pod względem 
rozwoju społeczno - gospodarczego 
na terenie woj. lubelskiego. Metodą 
oceny poziomu rozwoju gminy w woj. 
lubelskim jest syntetyczny wskaźnik 

rankingowy wyliczony w oparciu o 12 
kryteriów mierzących m.in. potencjał, 
aktywność i wyniki osiągane przez gmi-
nę w sferze gospodarczej i społecznej. 

Cieszy mnie fakt, iż działania, jakie 
realizujemy na rzecz naszych miesz-
kańców są tak wysoko oceniane przez 
instytucje zewnętrzne. Wysoka pozycja 
gminy Wólka jest wynikiem prowadze-
nia polityki zrównoważonego, trwałego 
rozwoju, w obszarze ekonomiczno - fi-
nansowym, społecznym i środowisko-
wym. 

Liczę na to, że nasza bieżąca działal-
ność, kolejne inicjatywy oraz dobra 
współpraca na linii urząd, radni i sołtysi 
przyniosą wiele nowych, potrzebnych 
inwestycji, co znajdzie odzwierciedlenie 
w przyszłorocznym rankingu i uplasuje-
my się na jeszcze lepszej pozycji.

Edwin Gortat, 
Wójt Gminy Wólka

W ramach projektu „Partycypacja 
w Planowaniu Przestrzennym – II Edy-
cja” odbył się konkurs planistyczny (pla-
styczno- literacki) dla dzieci i młodzieży 
szkolnej. Tytuł konkursu:  „Moja prze-
strzeń w przyszłości, miejsce Gmina 
Wólka”. 

Konkurs skierowany był do dzie-
ci i młodzieży uczęszczających do 
szkół podstawowych w roku szkolnym 
2019/2020 – od czwartej do ósmej kla-
sy szkoły podstawowej, dla których or-
ganem prowadzącym jest gmina Wólka.

Celem Konkursu było zachęcenie 

młodzieży do podjęcia próby pracy 
z dokumentem planistycznym i stwo-
rzenia symulacji zagospodarowania 
przestrzeni zgodnie z jego ustaleniami. 
Uczestnictwo w konkursie stanowiło 
okazję do realnego zaangażowania się 
w próbę „realizacji” dokumentu pla-
nistycznego, a praca nad projektem 
zagospodarowania terenu umożliwiła 
zapamiętanie mechanizmów rządzą-
cych kolejnymi procedurami związany-
mi z zagospodarowaniem terenu tj. od 
studium przez mpzp aż do projektu ar-
chitektonicznego.

W konkursie przewidziane były na-
grody indywidualne w postaci karty 
podarunkowej w wysokości 400,00 zł 
dla zwycięskich prac oraz nagrody wy-
różnienia w wysokości 200,00 zł. Po-
śród licznie złożonych prac nagrodzono  
20 zwycięskich prac oraz 30 prac wyróż-
niono.

Wszystkim uczestnikom konkursu gra-
tulujemy pięknych prac i życzymy dal-
szych sukcesów!

Piotr Łucka, 
Referat Infrastruktury, 

Urząd Gminy Wólka

Gmina Wólka 6. gminą według rankingu Gmin Lubelszczyzny. 
W porównaniu z poprzednią edycją awansowaliśmy z 11 miejsca!

Konkurs planistyczny rozstrzygnięty

OGŁOSZeNiA

Sezon grzewczy już w pełni i niestety niemalże codziennie 
prasa, telewizja, portale społecznościowe donoszą o pożarach, 
jakie dotykają naszych sąsiadów, znajomych, czy też rodzinę. 
Żywioł nie tylko niszczy cały dorobek ich życia, ale w wielu przy-
padkach kończy się śmiertelnie. Zabija ogień, ale również czad, 
który jest cichym zabójcą, gdyż jest niewidoczny oraz nie ma 
smaku, ani zapachu. Czad, czyli tlenek węgla powstaje podczas 
procesu niecałkowitego spalania materiałów palnych. Ma silne 
własności toksyczne, jest lżejszy od powietrza, dlatego też gro-
madzi się głównie pod sufitem. Czad blokuje dostęp tlenu do 
organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w hemoglobinie 
(czerwonych krwinkach), powodując przy długotrwałym naraże-
niu śmierć. Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych 
jest niesprawność przewodów kominowych: wentylacyjnych 

i dymowych. Ich wadliwe działanie może wynikać z nieszczelno-
ści, braku konserwacji, w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych 
czy też niedostosowania istniejącego systemu wentylacji do 
standardów szczelności stosowanych okien i drzwi, w związku 
z wymianą starych okien i drzwi na nowe. 

Pamiętajmy, iż aby uniknąć zaczadzenia należy: systematycz-
nie czyścić przewody kominowe, nie zasłaniać i nie zaklejać 
kratek wentylacyjnych i urządzeń grzewczych, użytkować tylko 
sprawne technicznie urządzenia, natomiast w przypadku wy-
miany okien na nowe sprawdzić poprawność działania wenty-
lacji.

Źródło: https://www.straz.gov.pl
Emilia Sikorska, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

BeZpiecZeŃStWO
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Kochani! Czas ucieka, a do zebrania 
pełnej kwoty na leczenie Karolka brakuje 
jeszcze ponad 50 %. O Karolku pisaliśmy 
w poprzednim numerze czasopisma Wól-
ka News. Dla przypomnienia: Karolek uro-
dził się 2019 roku z wodogłowiem, rozsz-
czepem kręgosłupa w odcinku lędźwiowo 

- krzyżowym oraz przykurczem kończyn 
dolnych z niedowładem. Wymaga wiele 
uwagi i czasu, a nade wszystko kosztow-
nej rehabilitacji oraz specjalistycznego 
sprzętu. I właśnie na to kosztowne lecze-
nie prowadzona jest zbiórka finansowa, 
licytacje oraz szereg innych działań, które 
zainicjowały Panie z KGW Wóleckie Ba-
beczki.

Zapraszamy na fb: Karoland - Licytacje 
dla Karolka. Tam dziewczyny z KGW Wó-
leckie Babeczki dokładają wszelkich sta-
rań, abyście mieli w czym wybierać na 
grupie z licytacjami. 

A może macie ochotę zrobić prezent Ka-
rolkowi i wpłacić symboliczną kwotę? 

Macie i taką możliwość! Wystarczy 
wejść na stronę i dokonać wpłaty:

https://zrzutka.pl/5apgam

Możecie też podarować 1% podat-
ku wpisując w rozliczeniu PIT nr KRS 
0000387207, cel szczegółowy: Karol Szy-
dłowski.

Mały gest dla drugiej osoby to prosty 
sposób na poprawę humoru - włącz się 
w akcję na rzecz małego Karolka. Dając 
niewiele - zrobisz naprawdę wiele.

Emilia Sikorska, 
Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

Mija 30 lat od przyjęcia ustawy o pomocy społecznej, o ile 
na poziomie idei, która zakłada pomoc osobom, rodzinom, gru-
pom w rozwiązywaniu istotnych problemów nie zmieniło się 
wiele, o tyle w sposobie realizacji tego celu – zmieniło się nie-
mal wszystko.

W marcu 1989 roku w czasie obrad okrągłego stołu zespół ds. 
zdrowia przedstawił projekt reformy opieki społecznej. Doku-
ment ten zakładał, że do końca 1990 r. zostanie przeprowadzona 
reforma jej struktur oraz przyjęta będzie nowa ustawa w tym za-
kresie. W myśl wspomnianego projektu nowa pomoc społeczna 
miała niwelować przewidywane, negatywne skutki transforma-
cji: obniżenie stopy życiowej społeczeństwa, braku pracy oraz 
rozszerzania się zjawisk tzw. patologii społecznej. Projekt reform 
z października 1989 r. zakładał m.in.: zmianę struktur organiza-
cyjnych pomocy społecznej, tj. powołanie miejskich, miejsko-
-gminnych i gminnych ośrodków pomocy społecznej, a na szcze-
blu wojewódzkim – wojewódzkich zespołów pomocy społecznej; 
nowe sposoby finansowania pomocy społecznej ze środków bu-
dżetowych i pozabudżetowych, przy nastawieniu na środki bu-
dżetowe jako główne źródło finansowania; rozwój kadr pomocy 
społecznej przez wprowadzenie następujących stanowisk pracy 
socjalnej: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny oraz 
specjalista pracy socjalnej. 

Niezwykle istotnym krokiem w reformie systemu, a zarazem 
podstawą powoływania nowych struktur organizacyjnych w po-
mocy społecznej, stał się list premiera Tadeusza Mazowieckiego 
ze stycznia 1990 r., skierowany do wojewodów w całej Polsce. 
Pismo to: zobowiązywało wojewodów do przedstawienia wo-

jewódzkim radom narodowym projektów uchwał tworzących 
jednostkę budżetową – Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej. 
Polecało przekazanie terenowym organom administracji pań-
stwowej o właściwości ogólnej stopnia podstawowego (obec-
nie wójtom) i przedstawienie radom narodowym projektów 
uchwał tworzących jednostkę organizacyjną – Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Instytucje te miały zintegrować elementy jednostek 
„pomocowych” zlokalizowanych dotychczas w zespołach opieki 
zdrowotnej (działy służb społecznych) i w urzędach administracji 
państwowej (gminne referaty lub stanowiska do spraw pomocy 
społecznej). 

Karoland – wspaniały świat Karolka

Wechikuł czasu - od opieki do pomocy

OGŁOSZeNiA

pOMOc SpOŁecZNA

Dom Pomocy Społecznej w Krowicy Lasowej
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Przeniesienie, po czterech dekadach, obszaru opieki społecz-
nej z resortu zdrowia do resortu pracy, nastąpiło 6 kwietnia 1990 
r. mocą ustawy o przekazaniu ministrowi pracy i polityki socjalnej 
działań z zakresu pomocy społecznej. Wiosną 1990 r. miejskie 
i gminne rady narodowe zaczęły powoływać jednostki organi-
zacyjne w postaci ośrodków pomocy społecznej, które przejmo-
wały wszystkie zadania z zakresu pomocy społecznej. Ostatnim 
elementem zmiany było przyjęcie pierwszej od czasów II Rzecz-
pospolitej ustawy o pomocy społecznej 29 listopada 1990 pomoc 
społeczna stała się równoprawnym elementem systemu zabez-
pieczenia społecznego.

 Nawiązując do tradycji opieki społecznej oraz rozwiązań 
przedwojennych, państwo zdecydowało się na realizację zadań 
z zakresu pomocy społecznej przez łączoną strukturę rządowo-
-samorządową, która była zasilana środkami z budżetu państwa 
i z budżetów gminnych. Zadania pomocy społecznej podzielono 
zaś na takie, które są wykonywane przez poszczególne gminy na 
swoim terenie (zadania własne) oraz takie, które powinna re-
alizować i finansować administracja rządowa (zadania zlecone 
gminie). Ustawa o pomocy społecznej z 1990 r. usankcjonowała 
zmiany organizacyjne, które następowały już od kilku miesięcy, tj. 
istnienie wojewódzkich zespołów pomocy społecznej oraz ośrod-
ków pomocy społecznej. Ukształtowana w ten sposób struktura 
pomocy społecznej była nieskomplikowana i opierała się na sieci 
2489 ośrodków pomocy społecznej w każdej gminie, wspieranych 
finansowo i organizacyjnie na poziomie województwa przez 49 
wojewódzkich zespołów pomocy społecznej (które prowadziły 
także domy pomocy społecznej). Na samym szczycie tego syste-
mu znajdowało się zaś Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej.

Zmianom instytucjonalnym w omawianym systemie towarzy-
szyła ewolucja struktury klienteli pomocy społecznej. Do końca 
lat 80. XX wieku klientami opieki społecznej byli przede wszyst-
kim ludzie starzy, osoby niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, 
rodziny alkoholików czy sieroty z domów małego dziecka. Po 
przemianach społecznych wśród beneficjentów pomocy społecz-
nej zaczęły przeważać osoby w wieku produkcyjnym, z reguły cie-
szące się dobrym zdrowiem, lecz głównie z powodu bezrobocia 
niedysponujące wystarczającymi środkami na utrzymanie. O ile 
w okresie „szoku transformacyjnego” ta cecha pomocy społecz-
nej w postaci osłon socjalnych dla osób pozbawionych pracy 
nie budziła zastrzeżeń, a była wręcz pożądana, o tyle w kolej-
nych latach zaczęto coraz częściej stawiać pytania o istotę, cele, 
a w konsekwencji o dalszy rozwój pomocy społecznej. Narastają-
ca dysfunkcjonalność pomocy społecznej była skutkiem jej prze-
ciążenia liczbą zadań. 

W latach 90. XX wieku systematycznie poszerzano zakres pod-
miotowy pomocy społecznej, wprowadzając coraz nowe świad-
czenia oraz programy pomocowe. Na pomoc społeczną nałożono 
odpowiedzialność za rozwiązywanie problemów, które wynikały 
z braku polityki rodzinnej, ograniczenia funkcji wychowawczych 
i socjalnych szkoły, wadliwego funkcjonowania opieki zdrowot-
nej i polityki mieszkaniowej. Doprowadziło to do sytuacji, że 
działalność ośrodków pomocy społecznej została niemal w cało-
ści zredukowana do wypłacania stosunkowo niewielkich świad-
czeń pieniężnych, kosztem aktywnej pracy socjalnej, aktywizacji 
społecznej czy usług niematerialnych. 

Realizowana pod koniec lat 90. XX w. przez rząd Akcji Wybor-
czej Solidarność oraz Unii Wolności koncepcja „czterech reform” 
- systemu edukacji, administracji publicznej, ochrony zdrowia  
przyniosła zmiany strukturalne w obszarze pomocy społecznej. 
Pojawiły się nowe instytucje – w powiatach centra pomocy ro-
dzinie, a na szczeblu wojewódzkim – regionalne ośrodki polityki 
społecznej (przy zarządach województw) oraz wydziały spraw 
społecznych (przy urzędach wojewódzkich). Zmiany instytucjo-
nalne w pomocy społecznej z 1999 r. nie dotknęły zatem tylko 
instytucji znajdujących się na poziomie gminnym (ośrodki pomo-
cy społecznej) czy centralnym (ministerstwo właściwe ds. zabez-
pieczenia społecznego).

Przyjęcie kolejnej ustawy o pomocy społecznej w dniu 12 mar-
ca 2004 r. miało rozpocząć nowy okres rozwoju pomocy społecz-
nej w Polsce. Wspomniany przepis prawny, liczący aż 161 arty-
kułów, był wyrazem działań dostosowawczych polskich unormo-
wań prawnych do wymagań obowiązujących w Unii Europejskiej. 
Projektodawca nowego przepisu z obszaru pomocy społecznej 
zaplanował ukierunkować priorytety pomocy społecznej na akty-
wizację i pracę socjalną poprzez ograniczanie wypłacania świad-
czeń pieniężnych. Przyjęcie nowej ustawy uzasadniano koniecz-
nością uszczelnienia systemu pomocy społecznej, uproszczenia 
katalogu świadczeń, zwiększenia elastyczności w ich przyznawa-
niu oraz ograniczenia nadużyć w zakresie pobierania zasiłków, 
łącznie z racjonalizacją wydatków na świadczenia. 

Ustawa z 2004 r. potwierdziła także ukształtowany po reformie 
samorządowej z 1999 r., kluczowy dla funkcjonowania tego ob-
szaru polityki społecznej, podział zadań między jednostkami sa-
morządu terytorialnego: gminy - ośrodki pomocy społecznej - zo-
stały zobowiązane m.in. do: przyznawania zasiłków pieniężnych, 
organizowania świadczeń opiekuńczych, udzielania schronienia, 
pracy socjalnej, prowadzenia poradnictwa czy domów pomocy 
społecznej i ośrodków wsparcia o zasięgu gminnym; powiaty - 
powiatowe centra pomocy rodzinie - stały się odpowiedzialne 
za: prowadzenie specjalistycznego poradnictwa, pomocy w inte-
gracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowa-
niu się do życia, pomocy cudzoziemcom, prowadzenia domów 
pomocy społecznej oraz ośrodków wsparcia o zasięgu ponad 
gminny, a przede wszystkim zapewnienie rodzinnej pieczy za-
stępczej; województwa - regionalne ośrodki polityki społecznej 
- zobowiązano do: opracowania strategii wojewódzkiej w zakre-
sie polityki społecznej, organizowania kształcenia kadr pomocy 
społecznej oraz diagnozowania i monitorowania wybranych pro-
blemów społecznych w regionie. Elementy kontroli i koordynacji 
działań pomocy społecznej pozostały zaś domeną administracji 
rządowej: urzędów wojewódzkich - wydziałów spraw społecz-
nych - oraz ministerstwa odpowiedzialnego za zabezpieczenie 
społeczne. 

Pomysły usprawnienia systemu oraz próby wprowadzania 
tych zmian, to niewątpliwie cecha charakterystyczna pomocy 
społecznej po 1990 r. Ustawę o pomocy społecznej z 1990 r. no-
welizowano niemal 30 razy. Nieco mniej obecnie obowiązującą 
ustawę z 2004 r. 

Przytułek dla sierot i podrzutków 
w Brzęczkowicach (1930 – 1939).

pOMOc SpOŁecZNA
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W 2015 r. po sformowaniu gabinetu rządowego przez partię 
Prawo i Sprawiedliwość pojawiły się ustawy zmieniające oblicze 
polskiej polityki społecznej. Przyjęta w 2016 r. ustawa o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci, zwana „Programem 500 plus”, 
czy uchwalona w tym samy roku ustawa o wsparciu kobiet w cią-
ży i rodzin „Za życiem”, obrazują zmianę podejścia do polityki/
pomocy społecznej – skupienie się przede wszystkim na rodzinie.

Pomoc społeczna stanowi ważny element całego systemu 
wsparcia społecznego. Zmiany, jakie zaszły w pomocy społecznej 
i pracy socjalnej na przestrzeni ostatnich 30 lat są bezsprzecz-
ne, istotne i fundamentalne. Miały w oczywisty sposób wpływ 
na ilość i jakość wykonywanej pracy socjalnej. Na przestrzeni 
ostatnich lat widoczna jest ewolucja systemu pomocy społecznej 
od układu statycznego, uzależniającego od pomocy państwa do 
układu aktywnego, czyli aktywizującego klientów Ośrodków Po-
mocy Społecznej. Praca socjalna coraz bardziej skupia się na nie-
sieniu pomocy we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu posiadanego 
potencjału jednostek, grup, określonych środowisk. 

Obecny charakter pracy socjalnej z jednej strony zmusza służby 
socjalne do ciągłej pracy nad własnym warsztatem pracy i do per-
manentnej edukacji, zaś z drugiej strony umożliwia wieloaspek-
towe działania w odniesieniu do klienta pomocy społecznej, co 
przyczynia się do wzrostu szans na usamodzielnienie zawodowe, 
ekonomiczne i społeczne. Pozwala na realizację działań zmierza-
jących do lepszego diagnozowania środowiska i projektowania 
działań naprawczych. Przede wszystkim zaś prowadzi do profe-
sjonalizacji zawodu i – prognostycznie – do wzrostu prestiżu za-
wodowego.

Wspieranie, edukowanie, włączanie do aktywności zawodowej 
przy jednoczesnym projektowaniu zmian, programowaniu funk-
cjonowania zintegrowanych lokalnych systemów wsparcia – to 
przyszłość i wyzwanie dla systemu pomocy społecznej.

Anna Modrzejewska,
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce

Zaświadczenia o wysokości przeciętne-
go miesięcznego dochodu przypadają-
cego na jednego członka gospodarstwa 
domowego wydawane w związku z Pro-
gramem „Czyste Powietrze” 2.0. 

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć 
wniosek o przyznanie podwyższonego 
poziomu dofinansowania do Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej do dnia złożenia wniosku 
powinna uzyskać od Wójta zaświadczenie 

o wysokości przeciętnego miesięczne-
go dochodu przypadającego na jednego 
członka jej gospodarstwa domowego.

Wydanie zaświadczenia następuje 
na żądanie osoby fizycznej!

Wniosek można złożyć:
• osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wólce,

• przesłać pocztą tradycyjną: Jakubowi-
ce Murowane 8, 20 – 258 Jakubowice 
Murowane

• lub za pośrednictwem platformy ePuap

Wniosek należy złożyć na obowiązują-
cym formularzu, który dostępny jest na 
stronie: www.opswolka.pl.

Podstawa prawna:
1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 
z późn. zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 
02.10.2020 r. w sprawie określenia 
wzoru żądania wydania zaświadczenia 
o wysokości przeciętnego miesięczne-
go dochodu przypadającego na jedne-
go członka gospodarstwa domowego 
osoby fizycznej oraz wzoru tego za-
świadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).
Szczegółowe informacji nt. Programu 

Czyste Powietrze znajdują się na stronie 
www.czystepowietrze.gov.pl Dodatkowe 
informacje można uzyskać pod numerem 
telefonu 81 478 17 59, 535 210 676

Anna Modrzejewska,  
Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wólce

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce  
prosi o kontakt osoby zainteresowane 
uzyskaniem wsparcia  w ramach Progra-
mu „Asystent osobisty osoby niepełno-
sprawnej – edycja 2021”. 

Program adresowany jest do:
• dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem 

o niepełnosprawności łącznie ze wska-
zaniami: konieczności stałej lub długo-

trwałej opieki lub pomocy innej osoby 
w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji 
oraz konieczności stałego współudziału 
na co dzień opiekuna dziecka w proce-
sie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji 

• osób niepełnosprawnych posiadających 
orzeczenie o znacznym lub umiarkowa-
nym stopniu niepełnosprawności (albo 
orzeczenie równoważne).

Program zapewnia usługę asystenta, 
mającą na celu pomoc pełnoletnim oso-
bom niepełnosprawnym ze znacznym 
lub umiarkowanym stopniem niepełno-
sprawności w wykonywaniu codziennych 
czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu 
społecznym.

Usługi asystenta w szczególności mogą 
polegać na pomocy asystenta w:
• wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach 

w wybrane przez uczestnika Progra-
mu miejsce (np. dom, praca, placówki 
oświatowe i szkoleniowe, świątynie, 
placówki służby zdrowia i rehabilita-
cyjne, gabinety lekarskie, urzędy, zna-
jomi, rodzina, instytucje finansowe, 
wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/
społeczne/ sportowe itp.);

• wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach 
na rehabilitację i zajęcia terapeutycz-
ne;

• zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego 
udziału uczestnika Programu przy ich 
realizacji;

• załatwieniu spraw urzędowych;

program „czyste powietrze”

rusza nabór do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

pOMOc SpOŁecZNA
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• nawiązaniu kontaktu/współpracy z róż-
nego rodzaju organizacjami;

• korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, 
teatr, kino, galerie sztuki, wystawy 
itp.).

W czasie korzystania z usług asystenta 
nie mogą być świadczone usługi opiekuń-
cze lub specjalistyczne usługi opiekuń-
cze, o których mowa w ustawie z dnia 12 
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.), a tak-
że usługi, o których mowa w Programach 
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” 
oraz „Usługi opiekuńcze dla osób niepeł-
nosprawnych”.

Niniejsza informacja ma posłużyć dia-
gnozie potrzeb osób zainteresowanych 
tą formą pomocy oraz kalkulacji środ-
ków na realizację zadania w roku 2021.

Prosimy osoby zainteresowane lub ich 
opiekunów o kontakt osobisty z pracow-
nikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Wólce, Jakubowice Murowane 
8, 20 – 258 Lublin 62 pod numerem  te-
lefonu 535 210 670 lub drogą mailową: 
opswolka@opswolka.pl

Anna Modrzejewska,  
Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wólce

pOMOc SpOŁecZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce  
prosi o kontakt osoby zainteresowane 
uzyskaniem wsparcia w ramach Programu 
„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021. 

Głównym celem programu jest wspar-
cie członków rodzin lub opiekunów spra-
wujących bezpośrednią opiekę nad:
1. dziećmi z orzeczeniem o niepełno-

sprawności,
2. osobami ze znacznym stopniem nie-

pełnosprawności oraz orzeczeniami 
równoważnymi (zgodnie z art. 5 i 62 
ustawy o rehabilitacji zawodowej i spo-
łecznej oraz zatrudnieniu osób nie-
pełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1172, z późn. zm.).
W ramach celu głównego wyznaczone 

są następujące cele szczegółowe:
1. W odniesieniu do członków rodziny lub 

opiekunów osób niepełnosprawnych:

a) czasowe odciążenie od codziennych 
obowiązków łączących się ze sprawo-
waniem opieki, zapewnienie czasu na 
odpoczynek i regenerację,
b) wzmocnienie osobistego potencjału 
oraz ograniczenie wpływu obciążeń psy-
chofizycznych związanych ze sprawowa-
niem opieki poprzez wsparcie psycholo-
giczne lub terapeutyczne,
c) podnoszenie poziomu kompetencji 
dotyczących wsparcia osoby niepeł-
nosprawnej za sprawą nauki technik 
wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia 
działań rehabilitacyjnych w warunkach 
domowych oraz poprzez specjalistyczne 
poradnictwo w zakresie psychologicz-
nych i społecznych aspektów wsparcia 
osób niepełnosprawnych, zagadnienia 
profilaktyki zdrowotnej i zdrowego sty-
lu życia.

Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej w Wólce pod numerem tele-
fonu 535 210 670. 

Anna Modrzejewska,
Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wólce

Seniorze! Zostań w domu. Nie lekceważ zagrożenia. Twoje 
zdrowie jest najważniejsze! Skorzystaj z infolinii 22 505 11 11. To 
infolinia, która przekieruje Twoje potrzeby do Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wólce. Ośrodek będzie z Tobą w kontakcie i ustali, 
kto i jakiej formie będzie mógł Ci pomóc.

1. Na czym polega program
Program zakłada dostarczenie niezbędnych produktów do 

Twojego domu. Mogą być dostarczone  artykuły podstawowej 
potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. 
Możesz również poprosić o pomoc np. w sprawach urzędowych ( 
jeżeli ich zakres nie wymaga Twoich upoważnień lub udostępnie-
nia danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, itp. Zakres usług na 
rzecz osoby starszej jest ograniczony tzw. dystansem sanitarnym 
(np. nie możesz poprosić o usługę sprzątania mieszkania).

2. Kto realizuje program
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce, 20 – 258 Jakubowice 

Murowane, Jakubowice Murowane 8, tel. 535 210 670 lub 81 
478 17 59.

3. Kto może skorzystać z programu?
Program jest dla osób powyżej 70 roku życia, które zdecy-

dowały się na pozostanie w domu, dla własnego bezpieczeń-
stwa w czasie pandemii. W szczególnych przypadkach, pomoc 
może być udzielana osobie poniżej 70 roku życia. Szczególne 
sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych 
potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej 
i społecznej osoby. Ocena takiej sytuacji i decyzja o udzieleniu 
wsparcia należy do Ośrodka. Z programu nie mogą korzystać 
osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuń-
czych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych. Udzielenie 
pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium docho-
dowego.

4. Czy płacę za zakupy i usługi ?
Koszt zakupów pokrywa senior. Senior przekazuje pienią-

dze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób rozliczania 
ustala indywidualnie Ośrodek, podczas pierwszego kontaktu 
z Tobą.

Pomoc w postaci usług, np. pomoc w sprawach urzędo-
wych, wyprowadzanie psa są nieodpłatne.

ponowny nabór do programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

Gmina Wólka wspiera Seniorów
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5. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1
Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

• Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. Za-
pisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś. 

• Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8.00 – 
21.00.

• Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje Twoją prośbę o pomoc 
do Ośrodka przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

KROK 2
• Pracownik Ośrodka kontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu 

weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. 
Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można 
Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie 
oraz datę.

• Podczas rozmowy telefonicznej, pamiętaj o zapisaniu numeru do 
Ośrodka oraz danych osoby, która do Ciebie przyjedzie.

• W razie wątpliwości zadzwoń do Ośrodka 535 210 670 lub  
81 478 17 59

KROK 3
• Odbierz zakupy od osoby, która Ci pomaga  z zachowaniem za-

sad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w mia-
rę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIĘTAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. 
Pozostałe usługi są nieodpłatne.

6. Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?
Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce.

7. Czy usługa w ramach programu jednorazowa czy może być 
realizowana wielokrotnie?
Usługa może być świadczona raz w tygodniu w czasie trwania 
programu, ale jest to uzależnione organizacji działań przez Ośro-
dek i potrzeb osoby starszej w wieku 70 lat i więcej.

8. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do Ośrodka, żeby poprosić 
o usługi w ramach programu?
Tak, jeśli senior jest w wieku 70 + i wymaga wsparcia, taka po-
moc może zostać zrealizowana w ramach programu. Rekomen-
dujemy jednak w pierwszej kolejności kontakt za pomocą infolinii  
22 505 11 11.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

pOMOc SpOŁecZNA

KULtUrA

11 listopada każdego roku był dniem świętowania i dziękczy-
nienia za wolną Ojczyznę. Tak też było w tym roku, choć może 
w trochę okrojonej wersji, gdyż jak wiadomo sytuacja związa-
na z koronawirusem nas do tego obliguje. Restrykcje, z którymi 
mamy do czynienia, w żadnym stopniu nie ograniczają naszych 
serc. Powinny one właśnie w tym trudnym czasie płonąć, jak co-
rocznie rozpalane w wigilię tego święta nad rzeką w Sobianowi-
cach Ognie Niepodległości - jeszcze gorętszym niż zwykle żarem 
miłości do naszej Ojczyzny. Nie pozwólmy, aby ten ciężki epizod 
w naszej historii zdusił w nas radość z wolnej Polski. Potraktujmy 
tę sytuację jako narodowe rekolekcje, które uświadomią nam, 
jak bardzo kochamy wolność i niezależność i jak niewiele trzeba, 
żeby je stracić. Zobaczmy, jak bardzo często źle znosimy różnego 
rodzaju ograniczenia, mimo, że wiemy, iż są wprowadzane dla 
naszego dobra. Jak niewielkim trudem są one jednak w porów-
naniu z tym, czego doświadczali nasi Rodacy podczas różnych 
okresów zniewolenia. Walczyli, byli torturowani, mordowani, po 
to, żebyśmy my mogli żyć w wolnej Polsce. Pamiętajmy o nich. 
To ich bohaterska śmierć oraz wiele różnych innych poświęceń, 
wpisuje się w ciąg wydarzeń prowadzących do odzyskania Nie-
podległości. Miejmy w sercu słowa naszego wybitnego Rodaka 
Św. Jana Pawła II: „Polacy, Wolność jest Wam Zadana, a nie Dana 
na zawsze. O tym pamiętajcie i jej strzeżcie”.

 
Obecnie patriotyzm zdaje się być niemodnym, pozbawionym 

racji bytu słowem. Bądźmy zatem obywatelami świata, Europej-
czykami, pamiętając jednocześnie skąd nasz ród. Nie wstydźmy 
się religii, tradycji i ideałów naszych przodków. Bądźmy dumni 
z dziejów i kultury naszego tysiącletniego narodu, bo tak jak 
drzewo bez korzeni, tak naród bez historii nie ma szans na prze-
trwanie. Sprawmy, aby moda na dobry patriotyzm na zawsze za-
witała w naszych domach.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

święto Niepodległości w gminie Wólka
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Gmina Wólka aktywnie przyłączyła się do wsparcia dla produ-
centów i sprzedawców w ramach pomocy finansowej związanej 
ze skutkami wprowadzonego zakazu wstępu na cmentarze. Za 
pośrednictwem Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie bezpłatnie pozyskaliśmy po-
nad 350 szt. chryzantem w donicach oraz 200 szt. chryzantem cię-
tych, które zostały wykorzystane do ukwiecenia  kościołów, szkół, 
kapliczek, miejsc pamięci oraz placu przed Urzędem Gminy Wólka.

Kwiaty zostały przekazane w dniu 10 listopada, co dodatkowo 
pozwoliło udekorować miejsca pamięci z okazji nadchodzącego 
Narodowego Święta Niepodległości.

Na ręce Prezesa Zarządu PGK Wólka Sp. z o.o. Pana Arkadiusza 
Sulowskiego składamy serdeczne podziękowanie za udzielenie 
ogromnego wsparcia logistycznego w odbiorze oraz rozwiezieniu 
chryzantem we wskazane miejsca na terenie naszej gminy.

Emilia Sikorska, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka 

W długie jesienne popołudnia Seniorzy 
z Klubu Seniora w Rudniku odkrywali swo-
je nowe umiejętności i pasje. Uczestnicy 
projektu „Top Senior” odkryli sztukę ma-
lowania na szkle, przepięknie ozdabiając 
wazony. Jeden z wazonów został przeka-
zany na aukcję charytatywną. Ponadto Se-
niorzy uczestniczyli w zajęciach z tai-chi, 
nie od dziś wiadomo, że ruch to zdrowie.

Niestety w związku z dynamicznie roz-
wijającą się epidemią w kraju, działalność 
Klubu w połowie października została za-
wieszona. Seniorzy to grupa wymagająca 

szczególnej ochrony podczas epidemii. 
Mamy nadzieję, że już niedługo będzie-
my mogli wrócić do regularnych spotkań 
i rozpocząć zajęcia w nowych grupach. 

Anna Michalczyk, Referat Promocji, 
Urząd Gminy Wólka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

W związku z dynamicznie zmieniającą 
się sytuacją epidemiczną, Gminna Biblio-
teka Publiczna w Wólce, podobnie jak 
pozostałe instytucje kultury w kraju, była 
zmuszona kilkakrotnie do zamknięcia pla-
cówek i pracy za zamkniętymi drzwiami. 
Jednak nie chcieliśmy pozbawiać naszych 
Czytelników kontaktu z książką i znaleź-
liśmy kilka sposobów na udostępnianie 
zbiorów, zgodnych z bieżącymi obostrze-
niami sanitarnymi i wytycznymi Biblioteki 
Narodowej. Bibliotekarze GBP w Wólce 
udostępniali zbiory pojedynczym czytelni-
kom dopóki było to możliwe. Zwiększyli-
śmy również limit wypożyczanych książek 
na koncie, tak by nikomu w tym trudnym 
czasie nie zabrakło niezbędnej lektury.

Niestety listopad przyniósł kolejne za-
mknięcie sektora kultury i wówczas bi-
blioteka wyszła do swoich Czytelników z 
inicjatywą „Książka na wynos”. Jest to spo-
sób na wypożyczanie książek bez koniecz-
ności wchodzenia do czytelni. Wystarczy 

napisać e-mail lub zadzwonić do biblioteki, 
przedstawić swoje zapotrzebowanie oraz 
umówić się na konkretny dzień i godzi-
nę odbioru książek. Taka sama procedura 
obowiązuje przy oddawaniu zbiorów do 
biblioteki. Całość odbywa się bez bezpo-
średniego kontaktu między bibliotekarzem 
a wypożyczającym – przed budynkiem bi-
blioteki.

I choć już od 28 listopada do 27 grudnia 
br. prowadzenie przez biblioteki publiczne 
działalności polegającej na udostępnia-
niu zbiorów jest dopuszczalne - wróciła 
możliwość wypożyczenia książek na miej-
scu, to nadal zachęcamy do korzystania z 
„Książki na wynos”. Usługa będzie dostęp-
na tak długo, jak będzie istniało na nią 
zapotrzebowanie. Zainteresowanie akcją 
bardzo pozytywnie nas zaskoczyło! W cią-
gu pierwszego tygodnia z „Książki na wy-
nos” skorzystało 269 użytkowników, którzy 
wypożyczyli 646 zbiorów bibliotecznych. 
Dziękujemy, ze jesteście z nami! Niezmier-

nie cieszymy się na spotkanie z Wami i 
zapraszamy do wypożyczania książek w 
dogodny dla każdego sposób – na wynos 
lub bezpośrednio w wybranej filii. Do zo-
baczenia w bibliotece!

W trosce o bezpieczeństwo nas wszyst-
kich prosimy o zapoznanie się z zasadami, 
jakie obowiązują w naszych bibliotekach 
od poniedziałku 30 listopada 2020 r.:

Akcja chryzantemy w gminie Wólka 

Zapisując się do Klubu Seniora zrywa się z nudą!

Gminna Biblioteka publiczna w Wólce z Książką na wynos

KULtUrA
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1. Brak wolnego dostępu do półek (książki poda-
je Bibliotekarz).

2. Zalecamy telefoniczne i mailowe zamawianie 
książek i czasopism (nadal prowadzimy akcję 
„Książka na wynos”). 

3. Jednocześnie w Bibliotece może przebywać 
TYLKO JEDEN Czytelnik.

4. Wszystkich Czytelników obowiązuje nakaz za-
słaniania ust i nosa na terenie Biblioteki.

5. Czytelnicy mają obowiązek dezynfekcji rąk po 
wejściu do budynku.

6. Zaleca się zachowanie 1,5 m dystansu.
7. Przestrzenią dostępną dla Czytelników pozo-

staje strefa wydzielona przez Bibliotekarza.
8. Brak dostępu do czytelni i publicznych punk-

tów dostępu do Internetu oraz wydruku.
9. Zasady te obowiązują do odwołania. 
10. Godziny otwarcia poszczególnych fi lii biblio-

tecznych pozostają bez zmian.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce

KULtUrA

eDUKAcJA

Gmina Wólka uzyskała wsparcie fi nansowe w ramach dwóch 
projektów pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”. W kwietniu 
br. otrzymaliśmy grant w wysokości 60 000,00 zł i w czerwcu br. 
w wysokości 54 963,00 zł, czyli łącznie 114 963,00 zł. Projekty 
były odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną 
z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu 
epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Jed-
nostki samorządu terytorialnego mogły uzyskać stuprocentowe 
dofi nansowanie na zakup sprzętu komputerowego umożliwia-
jącego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. 
Wysokość dofi nansowania uzależniona była od ilości uczniów 
w szkołach, dla których gmina jest organem prowadzącym.

W ramach pozyskanych środków gmina Wólka zakupiła 52 lap-
topy. Zakupiony sprzęt trafi ł do naszych placówek oświatowych: 
do ZSP w Łuszczowie 8 laptopów, ZSP w Pliszczynie 14 laptopów, 
ZSP w Sobianowicach 11 laptopów, ZSP w Świdniku Małym 9 lap-
topów i ZSP w Turce 10 laptopów.

Dzięki otrzymanemu wparciu do szkół trafi ł nowoczesny sprzęt 
do zdalnego nauczania, który został wypożyczony uczniom i na-

uczycielom. Działanie to umożliwiło wielu uczniom z naszej gmi-
ny na czynny udział w lekcjach zdalnych. Po powrocie uczniów do 
szkół, laptopy wrócą do placówek oświatowych i będą wykorzy-
stywane do zajęć lekcyjnych.

Zasady wypożyczania laptopów do nauki zdalnej zostały opra-
cowane przez dyrektorów placówek i to oni podejmują osta-
teczne decyzje o wyborze konkretnych rodzin, do których trafi a 
pomoc.

Elżbieta Skiba, Referat Obywatelski, Urząd Gminy Wólka

Gmina Wólka pozyskała 180 354,00 zł w 
ramach ogłoszonych przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej kryteriów podziału 
0,4% rezerwy części oświatowej subwen-
cji ogólnej na rok 2020.

Na dofi nansowanie wyposażenia w po-
moce dydaktyczne niezbędne do realiza-
cji podstawy programowej z przedmiotów 
przyrodniczych w szkołach podstawo-
wych dla ZSP w Łuszczowie przekazano 70 
000,00 zł, natomiast ZSP w Świdniku Ma-
łym otrzymała 53 950,00 zł.

Do ZSP w Turce trafi ło zwiększenie sub-

wencji oświatowej w wysokości 56 414,00 
zł na dofi nansowanie doposażenia pu-
blicznych szkół i placówek prowadzonych 
przez jednostki samorządu terytorialne-
go, w zakresie pomieszczeń do nauki w 
nowo wybudowanych budynkach. 

Realizacja programu wsparcia fi nanso-
wego umożliwi placówkom doposażenie 
nowych pracowni. Pozwoli to uczniom na 
samodzielne poznawanie świata poprzez 
obserwacje i eksperymenty przyrodnicze 
oraz wesprze dodatkowo rozwój kompe-
tencji matematycznych z zastosowaniem 

narzędzi informatycznych umożliwiając 
realizację obowiązkowych zajęć, zgodnie 
z przyjętym aktualnie ramowym planem 
nauczania. Bogato wyposażone pracow-
nie będą doskonałym miejscem do reali-
zacji podstawy programowej, ponadto 
uatrakcyjnią zajęcia, zwiększą zaangażo-
wanie uczniów w procesie uczenia się po-
przez zastosowanie różnorodnych metod 
nauczania.

Elżbieta Skiba, 
Referat Obywatelski, Urząd Gminy Wólka

podsumowanie projektów pn. Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +

Dodatkowe środki z subwencji oświatowej dla szkół z gminy Wólka

Projekty pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfi nansowane ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego 

Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostę-
pu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” w gminie Wólka.
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ZeSpóŁ SZKOLNO - prZeDSZKOLNY W ŁUSZcZOWie 
SZKOŁA pODStAWOWA iM. śW. JANA pAWŁA ii W ŁUSZcZOWie

Od 4 do 10 października na całym świe-
cie obchodzony jest Tydzień Zwierząt. Z tej 
okazji dzieci wykonały fotograficzne por-
trety swoich czworonożnych przyjaciół. 
Wydrukowane zdjęcia zawisły na świe-
tlicowej tablicy. W ten sposób uczciliśmy 
święto naszych zwierzaków.

10 października obchodzony jest Dzień 
Gier Planszowych. Chętni uczniowie pod-
jęli się wymyślenia i opracowania i wła-
snych „planszówek” nawiązujących do 
filmów, lektur szkolnych i dziecięcych za-
interesowań. Oliwia Sobczak wykonała 
grę na motywach oglądanego w świetlicy 
filmu „Tajemniczy ogród”, Tosia Kołtunik 
- książki „Opowieści z Narnii”, a Amelię 
Klej i Julię Kucę zainspirował niesamowi-
ty świat zwierząt. Prace nad projektami, 
które pozostaną na pamiątkę w świetlicy, 
trwały cały tydzień. 

Zabawy konstrukcyjne klockami to jed-
no z ulubionych zajęć uczniów uczęszcza-
jących do świetlicy. Z drewnianych sześcia-
nów i prostopadłościanów, klocków clics 
czy plastikowych rurek mali konstruktorzy 
potrafią wyczarować niemal wszystko. Wy-
obraźnia dzieci jest nieograniczona o czym 
świadczą, powstające prawie codziennie, 
płaskie i przestrzenne dzieła.

11 października br. obchodziliśmy XX Dzień Papieski pod hasłem 
„Totus Tuus”. Tradycją naszej szkoły jest, że zawsze z tej okazji przygo-
towujemy uroczystą akademię, w której uczestniczą wszyscy ucznio-
wie i grono pedagogiczne. Tegoroczny Dzień Papieski miał charak-
ter wyjątkowy – odbywał się w okresie pandemii koronawirusa, ale 
przede wszystkim obchodziliśmy go w roku 100. rocznicy  urodzin 
Św. Jana Pawła II i 15. rocznicy Jego śmierci. Z racji tego, że wirus 
pokrzyżował nasze plany, postanowiliśmy świętować nieco inaczej – 
na szkolnym korytarzu powstała piękna gazetka, która przypominała 
wszystkim o tym ważnym dniu, w którym szczególnie pamiętamy 
o Patronie naszej szkoły. Na gazetce zaprezentowano prace uczniów, 
które w maju zostały nagrodzone w Szkolnym Konkursie Literackim 
na 100-lecie urodzin Świętego Jana Pawła II oraz w Szkolnym Kon-
kursie Plastycznym „Nasz Święty Jan Paweł II”. Dzieci za pomocą 
pióra i pędzla opowiedziały, kim jest dla nas Ojciec Święty, za co go 
cenimy i kochamy. Uczniowie chętnie zapoznawali się z twórczością 
swoich koleżanek i kolegów, podziwiając ich zdolności. 

tYDZieŃ ZWierZąt DZieŃ Gier 
pLANSZOWYch

ZABAWY 
KONStrUKcYJNe 
KLOcKAMi 

DZieŃ pApieSKi 

eDUKAcJA
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Podczas uroczystego ślubowania, 14 
przejętych pierwszaków, pełnych pozy-
tywnej energii, zostało oficjalnie włączo-
nych do grona uczniów naszej szkoły. Na 
początku tej uroczystości zostały przywi-
tane przez panią wychowawczynię i star-
sze koleżanki. Pierwszoklasiści wykazali 
się umiejętnościami wokalnymi i recy-
tatorskimi. Spieszymy donieść, że nasi 
uczniowie spisali się

na medal i wszyscy stanęli na wysokości 
zadania.

Główna część ceremonii obejmowała 
przysięga na sztandar oraz pasowanie na 
ucznia Szkoły Podstawowej im. Św. Jana 
Pawła II w Łuszczowie przez Panią Dyrek-
tor Magdalenę Krystjańczuk. Tak brzmiały 
słowa przysięgi:

ŚLUBUJEMY!
- być dobrym Polakiem,
- dbać o dobre imię swej klasy i szkoły,
- kochać i szanować swoją Ojczyznę,
- być dobrym kolegą i koleżanką,

- swym zachowaniem i nauką,
- sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.

Dzieci wspaniale prezentowały się 
w biretach i kotylionach, otrzymały tak-
że pamiątkowe dyplomy i wielki rożek 

słodkości. Szczególne podziękowania 
kierujemy do Rodziców Pierwszaków, 
którzy dołożyli wszelkich starań, aby ta 
uroczystość była ważnym i podniosłym 
momentem w życiu ich pociech.

„Każdy pierwszak obiecuje
po książki sięgać z radością,
bo czytanie daje wiedzę
i jest wielką przyjemnością”

30 października br. uczniowie klasy 
I zostali uroczyście przyjęci w poczet 
czytelników biblioteki szkolnej. Głów-
nym celem uroczystości było zachęcenie 
najmłodszych do korzystania ze zbiorów 
biblioteki, wypożyczania książek oraz 
nieustannego rozwijania umiejętności 
czytania.

Pierwszoklasiści zostali zapoznani z za-
sadami wypożyczania oraz regulaminem 
biblioteki. Wykazali się świetną znajo-
mością bajek i baśni odpowiadając bez-
błędnie na wszystkie zagadki czytelnicze 
przygotowane przez bibliotekarza. Na-

stępnie dzieci uroczyście złożyły obiet-
nicę, że będą czytać i szanować książki.

Na pamiątkę pasowania uczniowie 
otrzymali Wyprawki Czytelnicze przygo-
towane przez Instytut Książki w ramach 
kompanii „Mała książka – wielki czło-
wiek”.

Wszystkim małym Czytelnikom życzy-
my wspaniałych przygód w świecie ksią-
żek!

Pasowanie przygotowały Panie: Mag-
dalena Latkowska i Anna Anasiewicz.

Narodowe Święto Niepodległości obchodzimy w dniu 11 li-
stopada w celu upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Pol-
skę w 1918 r. niepodległości po 123 latach rozbiorów.

Obecnie obchodzimy 102 rocznicę odzyskania niepodległo-
ści przez Państwo Polskie.

W tym roku obchody Święta Niepodległości przebiegały 
w naszej Szkole inaczej niż zwykle ze względu na czas pandemii 
COVID – 19. Nasze dzieci z oddziałów przedszkolnych zaśpie-
wały uroczyście hymn polski, a klasy I-III , przy wykorzystaniu 
platformy MTeams, wykonały kotyliony, godła, flagi oraz za-
śpiewały piosenki patriotyczne.

pASOWANie NA UcZNiA 

pASOWANie NA cZYteLNiKA

NArODOWe śWiętO NiepODLeGŁOści W NASZeJ SZKOLe

eDUKAcJA
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W tym roku szkolnym uczniowie klasy III biorą udział w in-
nowacyjnych zajęciach z zakresu edukacji europejskiej „Małe 
i duże po Europie podróże.”

Innowacja jest swoistą podróżą po krajach Unii Europejskiej. 
Ma na celu rozwijanie u uczniów zainteresowania światem 
oraz zdobywanie wiedzy o omawianych państwach.

Na zajęciach uczniowie poznają historię i kulturę państw 
europejskich, ciekawe miejsca, znane zabytki, flagi i mapy po-
szczególnych państw oraz stroje ludowe. Rozmawiają o słyn-
nych ludziach, o tradycjach i zwyczajach, a także postaciach 
z bajek i lokalnych baśni. Rozwijają także swoje umiejętności 
lingwistyczne ucząc się podstawowych zwrotów w różnych ję-
zykach.

Mimo pandemii uczniowie chętnie biorą udział w zajęciach 
on-line. Ostatnio na zajęciach „podróżowali” do Francji – kraju 
słynącego z mody, kuchni i zabytków. Wykazali się przy tym 
dużą kreatywnością.

Nagrody w konkursie to:
1 nagroda I stopnia – remont i aranża-

cja świetlicy na podstawie zwycięskiego 
pomysłu dziecka o łącznej wartości 20 
000 zł brutto. Zadaniem w Konkursie 
jest wykonanie przez dzieci, dowolną 
techniką, pracy plastycznej pt. „Play-
room z wyobraźni”, przedstawiającej 
wymarzoną salę gier, w którą może się 
przemienić ich świetlica.

30 nagród II stopnia – zestaw gier 
planszowych o wartości 500 zł brutto 
dla świetlic, które w Konkursie zdobędą 
największą liczbę głosów.

Na naszą świetlicę można głosować 
przez następującą stronę internetową: 
https://www.siegrasiema.com/swietli-
ce/386

Głosy standardowe oddaje się poprzez 
kliknięcie przycisku „Głosuj”, akceptacji 
regulaminu i zgody na przetwarzanie 
danych.

1 głos standardowy = 1 głos w konkur-
sie!

Głosy z paragonami oddaje się po-

przez każdorazowe wykonanie łącznie 
następujących czynności:
• zakupienie od 23.11.2020 r. do 

22.12.2020 r. w sklepach Biedronka 
gry planszowej Hasbro tj. „Produktu 
Promocyjnego” i zachowanie parago-
nu, z którego treści wynikać będzie 
dokonanie zakupu Produktu Promo-
cyjnego. W przypadku, gdy z treści 
paragonu nie wynika w sposób nie-
budzący wątpliwości, że zakupiono 
Produkt Promocyjny, Głosujący może 
poprosić w sklepie, w którym dokona-
no zakupu, o stosowną adnotację na 
odwrocie paragonu wraz z pieczątką 
sklepu;

• kliknięcie w przycisk Głosuj w galerii 
na Stronie Internetowej;

• podanie daty zakupu, numeru parago-
nu i numeru kasy fiskalnej;

• dodanie zdjęcia paragonu (plik .jpg 
o wadze max. 5 MB);

• podanie adresu e-mail, f. zaakcepto-
wanie Regulaminu;

• wyrażenie zgody na przetwarzanie 

udostępnionych danych osobowych 
w celach związanych przedmiotowo 
z Akcją.
1 głos z paragonem = 100 głosów 

w konkursie!
Każda osoba może oddać jeden głos 

dziennie (jeden głos z każdego urządze-
nia mobilnego, tj. komputer, telefon, ta-
blet).

Głosowanie trwa do dnia 22.12.2020 
roku.

ZACHĘCAMY WAS WSZYSTKICH ORAZ 
WASZYCH BLISKICH, ZNAJOMYCH 
I PRZYJACIÓŁ  DO ODDAWANIA GŁO-
SÓW NA NASZĄ ŚWIETLICĘ!

UcZNiOWie KLASY iii „W pODróŻY” DO FrANcJi

NASZA śWietLicA ZOStAŁA ZGŁOSZONA DO AKcJi: 
,,Się GrA Się MA. pLAYrOOM Z WYOBrAźNi’’ 

Konkurs polegał na przygotowaniu 
plakatu promującego zdrowy styl życia 
oraz zdrowe odżywianie. Uczniowie wy-
kazali się kreatywnością, przesłali mnó-
stwo plakatów, za które bardzo dzięku-
jemy. Prace uczniów klas 0 - III świadczą 
o tym, że wiedzą oni doskonale, jak za-
chować zdrowie i tężyznę fizyczną. 

KONKUrS pLAStYcZNY DLA KLAS 0 - iii „ŻYJę ZDrOWO, ŻYJę MąDrZe…”

eDUKAcJA
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Serdecznie gratulujemy naszemu 
uczniowi Szymonowi Tkaczykowi otrzy-
manego wyróżnienia w X Konkursie Wie-
dzy o Świętej Barbarze i Tradycjach Gór-
niczych, którego organizatorem był Zespół 
Szkół Górniczych w Łęcznej. Konkurs odbył 
się pod patronatem: Arcybiskupa Metro-
polity Lubelskiego, Proboszcza Parafii św. 
Barbary w Łęcznej, Starosty Łęczyńskiego 
oraz Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

Mikołajki to szczególny dzień, na który z utęsknieniem czekają wszystkie dzieci. W tym 
roku niestety z powodu pandemii uczniowie kl. I - VIII mogli spotkać się z Mikołajem 
w szkole. Na pewno Mikołaj, mimo braku śniegu, zdołał odwiedzić wszystkie grzeczne 
dzieci w domach i sprawić im mnóstwo radości.

Św. Mikołaj, który żył dawno temu w mieście Mira uczył nas, że radość leży nie w otrzy-
mywaniu prezentów, ale ich dawaniu. O tym  także powinniśmy pamiętać w świątecz-
nym okresie.

Jeśli chcecie poczuć klimat mikołajek, zajrzyjcie do mikołajkowej galerii, przygotowa-
nej przez uczniów klasy III.

Szkoła Podstawowa w Łuszczowie

X KONKUrSU WieDZY 
O śWięteJ BArBArZe 
i trADYcJAch 
GórNicZYch 

A MiKOŁAJ pęDZi, A MiKOŁAJ GNA…

ZeSpóŁ SZKOLNO - prZeDSZKOLNY W ŁUSZcZOWie 
SAMOrZąDOWe prZeDSZKOLe „tYGrYSeK” W ŁUSZcZOWie

W październiku nasza 
grupa rozpoczęła realiza-
cję projektu edukacyjnego 
„Kreatywne dziecko.” Jest to 
już III edycja tego projektu, 
której  głównym celem jest 
podejmowanie kreatywnych 
i twórczych działań przez 
nauczycieli wraz z przed-
szkolakami. Pierwszym zada-
niem dzieci było wykonanie 
jesiennej makiety w tym 
postaci z dostępnych mate-
riałów: kasztanów, żołędzi, 
liści. Zadanie zaliczone, na-
sza grupa czeka na kolejne 
kreatywne działania.

OGóLNOpOLSKi prOJeKt eDUKAcYJNY KreAtYWNe ,,KreAtYWNe DZiecKO”

eDUKAcJA



Wólka NEWS 4(14)202024

DZieŃ pApieSKi 

DZieŃ DYNi 

KONKUrS „JeSieNNe DrZeWO 
Z SUrOWcóW WtórNYch” 

KreAtYWNY prZeDSZKOLAK - 
KreAtYWNe DZiecKO 

W piątek 16 października 
br. w grupie 4 - 5 latków ob-
chodziliśmy XX Dzień Papie-
ski, który był wyrazem naszej 
wdzięczności i duchowej łącz-
ności ze Św. Janem Pawłem 
II – patronem naszej szkoły. 
Chcąc uczcić ten dzień, dzieci 
słuchały piosenek bliskich Ojcu 
Świętemu, oglądały ilustracje, 
zdjęcia z albumów, książek 
i czasopism.

Zajęcia rozpoczęły się od 
prezentacji multimedialnej, 

a następie rozmowy z dziećmi 
o Papieżu i drodze, jaką każdy 
z nas, za przykładem Jana Paw-
ła II, może dojść do świętości. 
Podczas quizu przedszkolaki 
wykazały się dużą wiedzą na 
temat Ojca Świętego. Kolej-
nym ważnym punktem zajęć 
było odśpiewanie ulubionej 
pieśni naszego papieża – „Bar-
ki” oraz wykonanie medali 
i pokolorowanie kolorowanek 
z wizerunkiem Wielkiego Pola-
ka – Św. Jana Pawła II.

„Jak przyjemnie i wesoło, kiedy dynia 
krąży w koło - dynia tu, dynia tam, dynia 
krąży tu i tam.”

29 października br. w grupie 4 – 5 latków 
obchodziliśmy Dzień Dyni. Nasze zajęcia 
rozpoczęliśmy od tańca z dynią. Na pod-
stawie wysłuchanego wiersza pt.: „Dynia” 
dzieci poznały wielką różnorodność dyń 
i wzbogaciły wiedzę na ich temat. Dowie-
działy się, że dynia jest bardzo zdrowym 
warzywem i, że można z niej przygotować 
wiele dań, w tym przetwory i soki.

Następnie przystąpiliśmy do dyniowych 
zabaw matematycznych: klasyfikowanie 
dyń wg wielkości, szeregowanie od naj-

większej dyni do najmniejszej, przelicza-
nie dyń. Wśród zabaw ruchowych były dy-
niowe kręgle, skoki przez różnej wielkości 
dynie oraz slalom dyniowy.

Dzieci z zapałem zabrały się również 
do odkrywania „dyniowego wnętrza”. Po 
przekrojeniu dyni wydrążały nasiona, ob-
serwowały ich wygląd. Później przystąpi-
liśmy do tworzenia prac plastycznych dy-
niowych postaci. 

Na zakończenie święta każdemu przed-
szkolakowi wręczono „Dyniową Odznakę”.

To był bardzo wesoły dzień, który przy-
niósł wiele niezapomnianych wrażeń.

10 listopada br. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Jesienne 
drzewo z surowców wtórnych”. Wszystkim dzieciom dziękujemy 
za piękne prace i gratulujemy wygranych. Wszyscy jednogłośnie 
otrzymali I miejsce.

Co miesiąc przedszkolaki realizują zadania w ramach Ogólno-
polskiego Programu „Kreatywny przedszkolak - Kreatywne dziec-
ko”. Drugie listopadowe zadanie to interpretacja obrazu Vincen-
ta van Gogh’a „Słoneczniki”. Grupa 4 - 5 latków wykonała jedną 
wspólną pracę oraz samodzielnie każdy pięknie namalował obraz 
„Słoneczniki”.  

eDUKAcJA
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DZieŃ pLUSZOWeGO MiSiA 

OGóLNOpOLSKi DZieŃ prAW DZiecKA 

BArBórKA – śWiętO GórNiKóW 

25 listopada br. w oddziale przedszkol-
nym obchodziliśmy Międzynarodowy 
Dzień Pluszowego Misia. Chociaż nasze 
misie w tym roku zostały w domu, to 
przedszkolaki z oddziału 4 - 5 latków chęt-
nie opowiedziały o swoich pluszakach. 
W przedszkolu tego dnia dużo rozmawia-
liśmy o misiach nie tylko pluszowych, ale 
i żywych żyjących w różnych częściach 
świata. Rozpoznawaliśmy bohaterów ba-
jek nawet tych najstarszych z lat dzieciń-

stwa dorosłych. Układaliśmy puzzle, tań-
czyliśmy do piosenek o misiu oraz wyko-
naliśmy misia z materiału. 

Świętowały również dzieci z Przedszko-
la Tygrysek. Nasze zabawy rozpoczęliśmy 
od zapoznania najsłynniejszego polskiego 
niedźwiadka- Misia Uszatka. Dzieci obej-
rzały jeden z odcinków (kiedyś wszyst-
kim dzieciom bardzo dobrze znanej) do-
branocki pt. ,,Miś Uszatek”, opowiadały 
o przygodach Misia, a następnie wymie-

niały inne znane im z bajek i opowiadań 
misie. Przedszkolaki wykonały misiowe 
maski, które towarzyszyły im w zabawach 
w ciągu całego dnia. Najwięcej zaba-
wy i śmiechu sprawiło jednak karmienie 
głodnego niedźwiedzia, a także wyścig na 
,,misiowych łapkach”. Po południu przed-
szkolaki ułożyły puzzle przedstawiające 
pluszowego misia i ozdobiły je wg. własne-
go pomysłu. Na zakończenie wykonaliśmy 
pamiątkowe zdjęcie w maskach. 

„Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat” 

Janusz Korczak

W grupie 4 - 5latków obchodziliśmy 
„Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka”. Przed-
szkolaki przypomniały sobie, jakie są ich 
prawa oraz zobaczyły ciekawe fi lmy edu-
kacyjne. Jako dorośli musimy pamiętać, 
że dzieci mają również swoje prawa. Po-
móżmy im chronić własne dobro, własne 
ja, ponieważ one same nie potrafi ą jeszcze 
zadbać o siebie i swój rozwój. Bez wątpie-
nia potrzebują do tego rodziców, opieku-
nów oraz innych przychylnych im mądrych 
ludzi, z którymi będą czuły się bezpieczne 
i kochane. Pamiętajmy o tym!

Barbórkę obchodzi się 4 grudnia, w dniu 
św. Barbary, patronki trudnej pracy. Już 
w średniowieczu, w dniu wspomnienia 
świętej, nie wolno było pracować, a od 1800 
roku wprowadzono w Europie specjalne, 
związane z 4 grudnia zwyczaje. Uroczysty 
dzień górników wydobywających węgiel, 
ale także… sól. To ważne święto, ponieważ 
niedaleko znajduje się kopalnia, w której 
pracują Nasi rodzice, sąsiedzi i znajomi. 

Niech święta Barbara czuwa nad pracą 
górników. Szczęść Boże!

Przedszkole „Tygrysek” w Łuszczowie

eDUKAcJA
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ZeSpóŁ SZKOLNO – prZeDSZKOLNY W pLiSZcZYNie 
SZKOŁA pODStAWOWA iM. róŻY KOŁAcZKOWSKieJ W pLiSZcZYNie

śLUBOWANie KLASY i

pOŻerAcZe KSiąŻeK ZDeMASKOWANi! 

eDUKAcJA

W piątek 16 października br. odbyła się ważna Uroczystość - 
Ślubowanie i Pasowanie na Ucznia. Uczniowie przygotowali pro-
gram artystyczny, w którym zaprezentowali swoje umiejętności 
recytatorskie i wokalne.

Najważniejszym momentem było złożenie przez dzieci uroczy-
stego ślubowania na sztandar szkoły oraz Pasowanie, którego do-
konała Pani Dyrektor Szkoły Elżbieta Purc. W ten sposób pierw-
szoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona Uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie. Ukoronowa-
niem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. 
Dzieci otrzymały również książeczki będące zapowiedzią przygo-
dy z książką w ramach rozpoczętej w tym dniu całorocznej akcji 
„Czytam sobie. Pierwsza klasa”. 

Przedstawiciele uczniów z klasy drugiej w serdecznych słowach 
i mądrych wierszykach przekazali rady młodszym kolegom. Wrę-

czyli im również symboliczne ołówki, aby nauka pisania była miła 
i przyjemna. Były również słodkości zakupione przez Rodziców 
oraz pamiątkowe zdjęcia. Z powodu zagrożenia Covid-19 nie mo-
gliśmy zaprosić na uroczystość gości. Byli z nami Pani Dyrektor 
- Elżbieta Purc, Pani Wicedyrektor - Jolanta Reszko, Pani Bibliote-
karz - Iwona Pietrzak- Płachta (z którą będziemy współpracować 
w ramach w/w akcji czytelniczej) oraz Pani ucząca j. angielskiego 
Renata Bednarek. Rodzice uczniów byli z nami za pośrednictwem 
komunikatora Teams i oglądali uroczystość w domach. Ucznio-
wie z innych klas obejrzą film z uroczystości zamieszczony na 
stronie szkoły. Był to wyjątkowy dzień nie tylko ze względu na 
charakter uroczystości, ale i ze względu na sposób udostępnienia 
drogą internetową.

Magdalena Boguszewska

5 listopada br., podczas Światowego 
Dnia Postaci z Bajek, obył się w naszej 
szkole finał projektu- konkursu „Pożeracze 
książek”. 

Projektu, którego założeniem było 
wprowadzenie dzieci w świat literatury, 
rozbudzenie zainteresowania książką, 
odkrycie mocy czytania, nauka mądrej ry-
walizacji i finalnie - wyłonienie klasowych 
i szkolnych mistrzów czytelnictwa.

Rozpoczęliśmy go w II semestrze roku 
szkolnego 2019/2020 i wtedy w każdej 
klasie (I-III) zawisła klasowa „tablica - ran-
king” pożeraczy książek.

Przez cały semestr uczniowie mieli ry-
walizować w ilości przeczytanych książek, 
oznaczając na tablicy, przy swoim zdję-
ciu, każdą przeczytaną – „pożartą” książ-
kę łańcuszkiem, składającym się z ogniw 
przeczytanych tytułów.

Naszą ambicją było by podczas jego fi-
nału - w Światowy Dzień Książki opasać 
łańcuchem pożartych tytułów budynek 
szkoły.

Niestety, bardzo szybko nasze plany za-
trzymała pandemia.

Wznowiliśmy projekt zaraz po powro-
cie do szkoły, we wrześniu roku szkolnego 
2020/2021.

Zintensyfikowaliśmy nasze działania 
w październiku – Miesiąca Bibliotek Szkol-
nych, a finał i wręczenie nagród zaplano-
waliśmy na 5 listopada – Światowy Dzień 
Postaci z Bajek.

Tego dnia przez korytarz szkolny prze-
szedł bajkowy korowód, niosąc swoje czy-
telnicze ogniwa.

W holu pojawiły się „Zaczytane drze-
wa”, które wspólnie w łańcuchy naszego 
czytelnictwa ubraliśmy, a uczniowie z naj-

większym apetytem na literaturę odebrali 
zasłużone nagrody.

W czasie trwania projektu (ok. 3 miesię-
cy) cztery klasy nauczania początkowego 
przeczytały 1627 książek!

BO CZYTANIE MA MOC!
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cZYtANKi, SUperBOhAterOWie i ZBierANie KOLOróW, 
cZYLi JAK reALiZUJeMY prOGrAM „cZYtAM SOBie. pierWSZA KLASA”. 

KSięŻNicZKi, SUperBOhAterOWie i retrO-BAJKA. 

eDUKAcJA

W związku z tym, że klasa 
pierwsza naszej szkoły zakwali-
fikowała się do ogólnopolskie-
go projektu edukacyjnego Czy-
tam sobie. Pierwsza klasa! nie 
próżnujemy czytelniczo.

Co już za nami?
Oczywiście inauguracja 

projektu, którą połączyliśmy 
z wielkim świętem naszej 
szkolnej społeczności - paso-
waniem na ucznia klasy pierw-
szej (27 października br.).

Podczas uroczystości, 
uczniowie otrzymali swoje 
pierwsze (ale nie ostatnie) 
prezenty w ramach progra-
mu - czytelnicze wyprawki 
(egzemplarze książek z serii 
Czytam sobie, autorstwa naj-
wybitniejszych współczesnych 
polskich autorów i ilustrato-
rów) - na których będziemy 
pracować przez cały rok szkol-
ny 2020/2021. 

Po oficjalnej części paso-

wania, znaleźliśmy czas, żeby 
uspokoić emocje i wspólnie 
poczytać.

Czy może być lepsza okazja 
do wspólnego przeczytania 
„Dobranocki dla Batmana” niż 
Światowy Dzień Postaci z Ba-
jek? (5 listopada br.).

Dzień, w którym po szkol-
nych korytarzach przechadzają 
się Księżniczki, Rycerze, Cali-
neczki, Korty w Butach i oczy-
wiście Superbohaterowie? No 
oczywiście, że nie! Dlatego 
kolejny etap projektu odbył się 
właśnie podczas tego święta. 

W baśniowym anturażu czy-
taliśmy i rozmawialiśmy o tym, 
za co cenimy bohaterów ba-
jek i Superbohaterów. Dzieci 
przyniosły też do szkoły książki 
o swoich ulubionych posta-
ciach i opowiadały za co je ce-
nią najbardziej.

No, a potem było zbieranie 
kolorów (6 listopada br.).

Wykorzystaliśmy ostatni je-
sienny, wspólny dzień, by po-
zbierać kolory – kolory jesieni. 

Ale najpierw było czytanie. 
Oczywiście „O Zofii, co zbierała 
kolory”. A potem eksperymen-
towanie. Czy rzeczywiście da 
się zebrać kolory jesieni? Czy 
można je zatrzymać na dłużej?

My zamknęliśmy jesienne 
barwy, jak na projekt czytel-
niczy przystało, w zakładki do 
książek! 

W ramach projektu ucznio-
wie otrzymali także swoje kar-
ty Młodego Czytelnika, na któ-
rych zaznaczamy przeczytane 
książki z pakietu. 

Po uzbieraniu kompletu pie-
czątek na smakoszy literatury 
czekają dyplomy i nagrody.

Co przed nami?
Wielki rarytas! Lekcja warsz-

tatowa online z Wydawnic-
twem Dwie Siostry w ramach 
akcji „ZAPROŚ DWIE SIOSTRY 

NA ZDALNĄ LEKCJĘ”, podczas 
której siostry odwiedzą naszą 
wirtualną klasę i poprowadzą 
atrakcyjne zajęcia na wybrany 
temat!

Udało nam się, bo miejsca 
zniknęły w ciągu jednego dnia!

A jak wrócimy do szkoły, to 
dopiero ruszymy z działania-
mi! Mamy głowy pełne pomy-
słów!

Poszczególne etapy realiza-
cji projektu przez naszą szkołę 
można zobaczyć na stronie or-
ganizatora CzytanieToDziała.
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
c o m / C z y t a n i e To D z i a l a /
posts/3511603088876342
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
c o m / C z y t a n i e To D z i a l a /
posts/3556963251006992

A po najświeższe fotorelacje 
odsyłamy na profil szkolnej bi-
blioteki.

https ://www.facebook.
com/bibliotekazsppliszczyn

W tym roku Światowy Dzień Postaci z Ba-
jek był inny niż zazwyczaj.

Było nas mniej niż w ubiegłych latach, bo 
w szkole zostali tylko najmłodsi. Korytarze 
nie były zatem aż tak pełne baśniowych po-
staci jak zawsze.

Nie mogliśmy też zebrać się wszyscy ra-
zem, tak jak najbardziej lubimy. 

Ale i tak nie daliśmy za wygraną!
Były piękne księżniczki, rycerze, czerwo-

ne kapturki, koty w butach i superbohate-
rowie.

Były łakocie, prezenty i podróż w czasie…
Bo jak na Dzień Postaci z Bajek przystało 

oglądaliśmy bajkę, ale retro - z zabytkowe-
go projektora na klisze. 

Był też finał konkursu - projektu „Pożera-
cze książek”.

Do zabawy włączyli się także uczniowie 
zdalnego nauczania, którzy przed monito-
rami stawili się w bajkowych przebraniach 
oraz wzięli też udział w fotokonkursie na 
najciekawsze przebranie.

Tradycji musiało stać się zadość. 

Iwona Pietrzak - Płachta
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JA cZYtAM, A JAKA JeSt tWOJA SUperMOc? – NOWY prOGrAM 
cZYteLNicZY W Sp W pLiSZcZYNie 

BYĆ JAK iGNAcY W pLiSZcZYNie 

O prAcY NASZeJ SZKOŁY W MeDiAch

Czytanie ma moc! A nawet supermo-
ce, które dzięki książkom można rozwijać, 
wzmacniać i pielęgnować: moc słów, siłę 
wyobraźni, supermoc przygody.

Dlatego nie mogło nas zabraknąć w ogól-
nopolskim programie „Czytanie ma moc” 
adresowanym do uczniów klas 1-3.

Będą to do wyjątkowe spotkania z książ-
kami, które uczniom pozwolą odkryć moc 
czytania oraz nabyć i rozwinąć supermo-
ce SŁOWA (klasa I), WYOBRAŹNI (klasa II) 
i PRZYGODY (klasa III).

Dzięki nim dzieci przejdą różne stopnie 

wtajemniczenia i staną się wytrawnymi czy-
telnikami.

Razem ze swoimi uczniami wyjdziemy 
poza szkolne ławki, zmierzymy się z wyzwa-
niami, zostaniemy detektywami, tropicie-
lami, reżyserami, kreatorami. Spróbujemy 
działać w pojedynkę, a także współpraco-
wać (moc współpracy zadziała nieprzypad-
kowo!). Będziemy bawić się i eksperymen-
tować z różnymi gatunkami, sprawdzać, 
wędrować oraz podróżować. 

I wspólnie odkrywać, że czytanie ma moc!

Iwona Pietrzak-Płachta

Pomimo pandemii Zespół 
Szkolno - Przedszkolny w Plisz-
czynie podejmuje szereg cie-
kawych działań, od projektów 
lokalnych aż po międzynaro-
dowe. 

Najnowszą akcją jest uru-
chomienie koła naukowego 
„Mały Naukowiec” w ramach 
programu edukacyjnego Być 
jak Ignacy.  Koło organizuje 
zajęcia dla chętnych uczniów 
klasy 2b oraz klasy 3 pod opie-
ką Pani Agnieszki Studnickiej 
- Siudy oraz Pani Iwony Wierz-
chowskiej.

Jego celem jest promowa-
nie zdobywania wiedzy wśród 
uczniów szkół podstawowych 
poprzez doświadczanie oraz 
popularyzacja osiągnięć wiel-
kich polskich naukowców i wy-
nalazców.

Organizatorem projektu jest 
Fundacja PGNiG im. Ignacego 
Łukasiewicza. Program został 
objęty patronatem honoro-
wym Ministra Edukacji Naro-
dowej.

Przyswajanie nauki w licz-
nych zabawach i eksperymen-
tach pozwala dzieciom w łatwy 
i przyjemny sposób zrozumieć 
otaczający świat. Poznawanie 
różnych zależności, zjawisk, 
obserwowanie, doświadcza-
nie umożliwia dziecku nie tyl-
ko przeżycie danego zagadnie-
nia, ale również pozwala lepiej 
je zrozumieć i zapamiętać.

Programowi „Być jak Igna-
cy” towarzyszy konkurs dla 

kół naukowych. Do zdobycia 
są nagrody pieniężne dla szkół 
oraz nagrody rzeczowe dla 
uczniów, o wartości ponad 300 
000 zł. Zwycięskie szkoły otrzy-
mają również prestiżowy tytuł 
„Naukowej Szkoły Ignacego”, 
a najlepszy zespół otrzyma ty-
tuł „Szkoły Roku”.

Za małymi naukowcami są 
już zajęcia stacjonarne w szko-
le, ale także praca zdalna 
i wykorzystywanie nowych 

technologii do ciekawych spo-
tkań. Np. spotkanie z gościem, 
Panią profesor Małgorzatą 
Kwiecień z Uniwersytetu Przy-
rodniczego w Lublinie, pod-
czas którego uczniowie mieli 
okazję wysłuchać, co to znaczy 
być naukowcem, z czym wiąże 
się i czym charakteryzuje się 
jego praca bezpośrednio na 
uczelni. A to przecież dopiero 
początek ! 

Kolejną publikację o pracy Wypożyczalni Skrzydeł w Pliszczynie można przeczytać na stronach portalu Biblioteki Szkolne Online:
https://www.facebook.com/bibliotekinamedal/osts/1802222489934075.

Można też posłuchać audycji radiowej Magdaleny Lipiec - Jaremek w Radiu Lublin, gdzie o podjętych przez bibliotekę działaniach, 
potrzebie kontaktu z czytelnikiem i o tym, jak wpłyną na nas czas pandemii mówi Pani Iwona Pietrzak - Płachta, a Panie Agnieszka 
Studnicka - Siuda i Iwona Wierzchowska opowiadają o codziennej pracy w szkole, projektach i rodzicielskim spojrzeniu na obecne 
czasy. 
https://radio.lublin.pl/2020/11/03-11-2020-my-rodzice/?fbclid=IwAR2RdNQd0C5Ndph_eYO29hj6j-mnbZ4bAdiqLkvta1UNvT4Fh-
24jomcdS00

Taka wizytówka naszej szkoły. Miłego słuchania i czytania.

eDUKAcJA
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W dniu 28 listopada br. w Zespole Szkol-
no - Przedszkolnym w Pliszczynie odbył się 
Turniej Pierwszej Szansy Kyokushin Karate 
organizowany przez Klub Sportowy BU-
DOKAI Lublin.
Uczniowie z naszej szkoły zdobyli:
1 miejsce: Mikołaj Mergo 
2 miejsce: Gabriela Ozygała
3 miejsce: Julia Krajewska
Jesteśmy bardzo dumni! Gratulujemy!

Dwie klasy z naszej szkoły, biorące udział 
w międzynarodowym projekcie edukacyj-
nym „Emocja”, zrealizowały kolejny, drugi 
już moduł pt. Wyobraźnia.

Klasie II b udało się go zrealizować 
podczas nauki stacjonarnej. Uczniowie 
stworzyli mapę myśli pojęcia wyobraźnia, 
zmierzyli się z magicznym pudełkiem i wy-
słuchali opowiadania „Kraina wyobraźni 
i jej kreatywni mieszkańcy”. Na koniec 
stworzyli obrazy postaci zamieszkałych 

w krainie i zaprezentowali je w 3D przy 
użyciu nowoczesnych technologii.

Klasa V pracowała nad projektem zdal-
nie, ale równie owocnie. Uczniowie wy-
kazali się kreatywnością, zwłaszcza przy 
zadaniu polegającym na stworzeniu zu-
pełnie nowych słów i ich definicji. Każdy, 
kto miał ochotę, przedstawił swoją wersję 
definicji przy pomocy rysunków.

Agnieszka Studnicka - Siuda 

NASi MeDALiści!

MięDZYNArODOWY prOJeKt eDUKAcYJNY eMOcJA – MODUŁ WYOBrAźNiA

ZeSpóŁ SZKOLNO - prZeDSZKOLNY W pLiSZcZYNie - 
SAMOrZąDOWe prZeDSZKOLe „pLiSZKA” W pLiSZcZYNie

śWiętO piecZONeGO ZieMNiAKA W prZeDSZKOLU
Corocznie w naszym przedszkolu jesienią od-

bywa się Święto Pieczonego Ziemniaka. Powo-
dem do uhonorowania tego warzywa jest jego 
kulinarna popularność, możliwość przypomnie-
nia tradycji ludowych odbywających się pod-
czas jesiennych zbiorów ziemniaków, a przede 
wszystkim wywołanie radości ze wspólnej zaba-
wy, których bohaterem jest ziemniak.

Uwieńczeniem zabaw była degustacja upie-
czonych ziemniaków. Wszystkim bardzo smako-
wała ta oryginalna potrawa. Pogoda spisała się 
na medal. Spacer do parku przy Domu Zakon-
nym Księży Sercanów w Pliszczynie i wspólny 
poczęstunek na świeżym powietrzu był wspa-
niałą frajdą dla naszych przedszkolaków. Za rok 
na pewno spotkamy się z Ziemniaczanym Kró-
lem.

Dominika Małek

eDUKAcJA
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NiGDY Nie JeSt ZA WcZeśNie, BY cZYtAĆ 

MAŁY Miś W śWiecie WieLKieJ LiterAtUrY”

BAJKOWe śWiętO 

Nasze sześciolatki -Sówki i Biedroneczki, 
już dobrze o tym wiedzą.

Wiedzą też dlaczego w bibliotece 
wszystko może się wydarzyć? Jak za po-
mocą książki i wyobraźni otworzyć drzwi 
do krainy „dawno, dawno temu” lub „za 
górami za lasami”? Co jest najfajniejsze 
w pracy bibliotekarza? I dlaczego mam na 
sobie skrzydła?

Wiedzą, bo rozpoczęliśmy właśnie 
wspólną przygodę z czytaniem i biblioteką.

Dlatego ochoczo myszkują między 
ulubionymi pólkami, szukając dla siebie 
najciekawszych opowieści. A potem cier-
pliwie czekają na swoją kolej przy biblio-
tecznej ladzie, by zabrać ze sobą do domu 
wypatrzone historie. Bo jak się wie, przy 
pomocy jakiego klucza otwiera się drzwi 
do magicznych krain – wszystko jest oczy-
wiste!!! 

A jak się do tego zbiera atrakcyjne, ko-
lorowe naklejki na swoją pierwszą kartę 

czytelnika, pomagającą utrwalić nawyk 
korzystania z biblioteki, nie tylko szkolnej, 
a potem otrzymuje dyplomy i upominki 
– to jest dopiero wielka czytelnicza zaba-
wa!!!

Mam nadzieję, że to początek wielkiej 
czytelniczej przygody, dzięki której dzieci 
zgromadzą kapitał na całe życie.

Iwona Pietrzak-Płachta

W listopadzie grupa Sówek z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Pliszczynie 
przystąpiła do realizacji projektu: „Mały 
Miś w Świecie Wielkiej Literatury”, organi-
zowanym przez wydawnictwo MAC Eduka-
cja i jego pomysłodawczynię Panią Anetę 
Konefał.

Realizacja owego projektu służy przede 
wszystkim rozwojowi czytelnictwa, ale 
także rozwijaniu kompetencji kluczowych 
dzieci oraz własnych. Kompetencje klu-
czowe rozwija się bowiem w perspektywie 
uczenia się przez całe życie, a udział w zmi-
siowanym projekcie bezdyskusyjnie temu 
służy.

Pierwszy moduł projektu pt. „Dbamy 
o zdrowie z Małym Misiem” Sówki mają 

już za sobą. Nasz Mały Zdrowy Miś zapro-
wadził przedszkolaki do krainy zdrowia 
jako wartości cennej dla każdego człowie-
ka. Przedszkolaki dowiedziały się, czym jest 
zdrowie oraz jak należy o nie dbać. Pani 
pedagog wprowadziła dzieci w świat zawo-

dów związanych ze zdrowiem. Dodatkowo 
dzieci uczestniczyły w Światowym Dniu 
Mycia Rąk oraz zorganizowały Kącik Higie-
ny oraz Zdrową Biblioteczkę z pomocą pani 
bibliotekarki.

Dominika Małek

Oczywiście, że przedszkolaki hucznie 
świętowały Światowy Dzień Postaci z Ba-
jek. Wszystkie dzieci i panie przebrały się 
za ulubioną bajkową postać. Nie zabrakło: 
księżniczek, wróżek, czarownic, syrenki 
Ariel, Myszki Miki, Zorro i wielu innych 
bohaterów. Świętowanie zaczęło się od 
spotkania z panią bibliotekarką. Przenie-
śliśmy się do baśniowego świata w dosyć 
nietypowy sposób… Bo jak na Dzień Po-
staci z Bajek przystało, oglądaliśmy bajkę, 
ale retro – z zabytkowego projektora na 
klisze. Poznaliśmy historię żołnierza wra-
cającego z wojny i jego przygody w baśń 
H. Ch. Andersena ,,Krzesiwo”.

Nie był to jeszcze koniec świętowania. 
Po przedstawieniu czekały na nas bajko-
we zagadki, nagradzane łakociami przez 
czarownicę. Nie obyło się także bez balu 
postaci z bajek! 

Dominika Małek 
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KONKUrS 

11 LiStOpADA – śWiętUJeMY! 

5 listopada br. w grupie Biedroneczek z Oddziału Szkolno  
-Przedszkolnego w Pliszczynie odbył się konkurs wewnątrz gru-
powy „Moja ulubiona piosenka lub mój ulubiony wierszyk”. Dzie-
ci przedstawiły swoje muzyczne talenty. Każdy uczestnik zaśpie-
wał swoją ulubioną piosenkę. Udział w konkursie wzięło ośmioro 
dzieci:
I. Miejsce: Zosia Szulc,
II. Miejsce: Aurelia Rakoczy
III. Miejsce: Iza Stawecka. 

Wszystkim dzieciom i rodzicom bardzo dziękujemy za zaan-
gażowanie i wsparcie w bieżącą pracę przedszkola, szczególnie 
w tak trudnym czasie pandemii.

W listopadzie, w budynku szkoły pozo-
stały już tylko oddziały przedszkolne, ale 
nie przeszkodziło to w obchodach Święta 
Niepodległości.

Każda z grup wymyśliła swój sposób na 
uczczenie tego święta.

Grupa Biedroneczek (6-latki) przygo-
towała apel z okazji 102. rocznicy odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. Ro-
dzicom udostępniono film z uroczystości, 
aby wspólnie z dziećmi mogli uczestniczyć 
w apelu, w trudnym czasie pandemii. Po 
uroczystości dzieci wykonały książecz-
ki z symbolami narodowymi. Inne grupy 
tworzyły piękne prace plastyczne i sym-
bole narodowe.

ZeSpóŁ SZKOLNO – prZeDSZKOLNY W SOBiANOWicAch
SZKOŁA pODStAWOWA iM. tADeUSZA KOściUSZKi W SOBiANOWicAch  

KONKUrS 
prZeDMiOtOWY

pASOWANie pierWSZOKLASiStóW 

20 października br. dziesięciu uczniów klas 
VII i VIII naszej szkoły wzięło udział w szkol-
nych eliminacjach konkursu przedmiotowe-
go z języka angielskiego, organizowanego 
przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Z przy-
jemnością informujemy, że do drugiego 
etapu zakwalifikowali się: Karol Działa kl. 
VIII oraz Jagna Stachal kl. VIII. Gratulujemy 
i życzymy sukcesów na kolejnych szczeblach. 

Ślubowanie to bardzo wyjątkowe wyda-
rzenie zwłaszcza dla każdego pierwszaka. 
W tym roku szkolnym w Zespole Szkolno 
- Przedszkolnym w Sobianowicach uroczy-
stość pasowania odbyła się 30 października 
br. i wyglądała inaczej niż dotychczas. Ze 
względu na reżim sanitarny miała kame-
ralny charakter i odbyła się w sali. Ucznio-
wie klasy I pod kierunkiem wychowawczy-
ni przygotowali i zaprezentowali program 
artystyczny bez udziału rodziców i innych 

gości. Następnie pierwszoklasiści w obec-
ności Pani Dyrektor Lidii Trochym złożyli 
ślubowanie na sztandar szkoły. Po uroczy-
stości i przyjęciu życzeń od Pani Dyrektor 
uczniowie mogli świętować wspólnie z wy-
chowawczynią ten ważny dzień, choć nieco 
w skromniejszej wersji. Nie zabrakło smacz-
nego poczęstunku przygotowanego przez 
rodziców dzieci oraz miłej atmosfery. Dzieci 
swoim zachowaniem udowodniły, że są go-
towe na podjęcie tak ważnej roli – ucznia.
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SZKOŁA DO hYMNU 
Wzorem roku ubiegłego nasza szkoła 

wzięła udział w akcji „Szkoła do Hymnu”. 
Ze względu na okoliczności klasy I – VIII 
zdalnie włączyły się w tę piękną inicja-
tywę. Wychowankowie oddziału przed-
szkolnego oraz dzieci z zerówki, konty-
nuujący naukę w formie stacjonarnej od-
śpiewały Mazurka Dąbrowskiego w szkole 
i dzięki temu mamy piękną pamiątkę tego 
wydarzenia.

Szkoła Podstawowa w Sobianowicach 

ZeSpóŁ SZKOLNO – prZeDSZKOLNY W SOBiANOWicAch - 
SAMOrZąDOWe prZeDSZKOLe „StOKrOtKA” W SOBiANOWicAch

śWiAtOWY DZieŃ MYciA rąK

„OD ZiAreNKA DO BOcheNKA” - 
StOKrOtKi pOZNAJą etApY pOWStAWANiA chLeBA 

15 października br. obchodziliśmy w przedszkolu Światowy Dzień 
Mycia Rąk. Celem akcji jest uświadomienie dzieciom, jak ważne 
znaczenie ma w ich życiu codzienne mycie rąk.

W ramach projektu „Mały miś w świecie literatury” dzieci zapo-
znawały się z działaniami prozdrowotnymi. Tego dnia rozmawia-
liśmy na temat zarazków i bakterii, które dostają się do naszego 
organizmu poprzez brudne ręce, jakie znaczenie dla zdrowia ma 
dokładne mycie rąk. Dzieci wysłuchały wiersza „Sio zarazki” z wyko-
rzystaniem pacynki brudnej rączki. 

Następnie wspólnie ustaliliśmy kiedy należy myć ręce i wykonali-
śmy plakat promujący mycie rąk. Przedszkolaki obejrzały film edu-
kacyjny o poprawnym i dokładnym myciu rąk, po którym omówili-
śmy schemat mycia rąk oraz zastosowaliśmy go w praktyce. Dużo 
radości sprawiło dzieciom wykonanie doświadczenia z mydłem, 
mlekiem i pieprzem. Jakie było zaskoczenie, kiedy pieprz “uciekał” 
przed mydłem. Tak dzieci poznały funkcje środków myjących.

Światowy Dzień Mycia Rąk dostarczył nam wielu wrażeń oraz 
pokazał, że pewne umiejętności i nawyki należy kształtować już od 
najmłodszych lat.

W ramach tematu kompleksowego 
„Skąd się bierze chleb?” dzieci zapozna-
ły się z kolejnymi etapami powstawania 
chleba. Na podstawie ilustracji i historyj-
ki obrazowej „Od ziarenka do bochenka” 
prześledziły cały cykl produkcyjny. Na-
stępnie odgrywaliśmy scenki z kolejnych 
etapów powstawania chleba. Przedszko-

laki zamieniły się w rolników, piekarzy 
oraz sprzedawców w sklepie.  

Sięgając po chleb jako temat edukacyj-
ny dla dzieci chciałyśmy pokazać im, ile 
trudu i znoju potrzeba, by powstał chleb 
– podstawa naszego codziennego poży-
wienia.

Bochenek chleba oraz inne odmiany 
pieczywa były inspiracją do zabaw mate-
matycznych, językowych i do prowadzenia 
zabaw badawczych, rozwijania wyobraźni 
dzieci, umiejętności logicznego myślenia 
oraz wyciągania wniosków. W ramach na-
szych działań powstał kącik tematyczny 
i „Piekarnia Stokrotek”.
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DZieŃ JeŻA 

JAK pOWStAJe DeSZcZ - ZABAWY BADAWcZe 

KieDY ZA OKNeM pADA DeSZcZ… - ZABAWY Z pArASOLKAMi 

Z okazji Dnia Jeża dzieci z Przedszkola „Stokrotka” miały okazję 
poszerzyć oraz utrwalić swoją wiedzę dotyczącą życia jeży w ich 
naturalnym środowisku, poprzez wysłuchanie opowieści, cieka-
wostek i wiersza o tych sympatycznych, zimowych śpiochach. 
Potem wesoło bawiły się i tańczyły przy muzyce i piosenkach o 
jeżach. Najwięcej radości sprawiło dzieciom wykonanie jeży ze 

skarpetek. Z entuzjazmem wykonywały swoje jeże, wsypując 
ziarenka zboża i ziemię do skarpetek. Dzieci były bardzo zaanga-
żowane w hodowlę - cały czas doglądały swoich roślinek, dbały 
aby były podlane, obserwowały je w kąciku przyrody. A jak była 
radość, kiedy w końcu igiełki pojawiły się na jeżykach! 

Dzieci na podstawie filmu „Historia 
kropli wody’’ dowiedziały się jak powsta-
je deszcz oraz w  jaki sposób odbywa się  
krążenie wody w przyrodzie. Aby pomóc 
dzieciom w zrozumieniu tego procesu, 
wykonaliśmy doświadczenie z gotującą 
się wodą oraz talerzykiem schłodzonym 
lodem. Dowiedzieliśmy się, że gorąca 
woda stworzyła nam parę wodną, która w 
kontakcie z zimnem zaczęła się skraplać. I 
tak na ściankach słoika pojawiały się kro-
pelki wody - nasz deszczyk. Na zajęciach 
zamieniliśmy się w małych badaczy, od-
krawaliśmy, jakie tajemnice kryje woda. 

Poprzez samodzielne doświadczenia  za 
pomocą zmysłów wzroku, smaku, węchu i 
dotyku dzieci określały właściwości wody. 
Na koniec wykonały pracę plastyczną 
,,Krople deszczu’’. 

„Parasolka wielka rzecz, gdy deszcz pada chcesz ją mieć. 
Deszczyk pada kapu, kap, parasolko ty go złap.”

Spotkanie było zainspirowane deszczową pogodą. Zajęcia roz-
poczęły się od zaśpiewania ulubionej piosenki dzieci „Błyskawi-
ca, grzmot”.  Przedszkolaki wiedzą jak należy ubrać się w deszczo-
wą pogodę oraz że nieodzownym dodatkiem do stroju jest para-
sol.  Wszystkie działania tego dnia skupiły się wokół kolorowych 
parasoli.  Dzieci uczestniczyły w zajęciach z zakresu aktywności 
matematycznej. Podczas organizowanych zabaw przedszkolaki 
kształtowały umiejętność liczenia, posługiwania się liczebnikami 
porządkowymi oraz pojęciami duży, mały.  Dzieci chętnie bawiły 
się z wykorzystaniem toru z kolorowymi parasolkami, kostki, li-
czyły oraz wykonywały wylosowane ćwiczenia gimnastyczne. 

Radości było co niemiara, a kiedy deszcz  pada u nas wcale nie 
musi być smutno i nudno!
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W KrAiNie BAJeK i BAśNi 

„MAŁY Miś W śWiecie eMOcJi” 

śWiętO NiepODLeGŁOści 
W prZeDSZKOLU „StOKrOtKA” 

DZieŃ prAW DZiecKA 

Świętując dzień postaci z baśni i ba-
jek, który przypada na 5 listopada, nasze 
przedszkolaki przeniosły się do krainy 
pięknych księżniczek, dzielnych rycerzy 
i wyjątkowych zwierząt. Dzieci opowiada-
ły o swoich ulubionych bajkach i bohate-
rach bajek. Miały okazję sprawdzić swoją 
dotychczasową wiedzę na temat znanych 
bajek oraz nieco ją poszerzyć poprzez 
wspólną zabawę i różnego rodzaju gry. 
Przedszkolaki odgadywały bajki na pod-
stawie obrazków z charakterystycznymi 
przedmiotami bajek.  Na koniec dzieci po-
kolorowały ulubionych bohaterów bajek, 
a w nagrodę za wykonanie zadania obej-
rzały teatrzyk cieni „Trzy świnki”.

Świat baśni tworzy magiczną atmosfe-
rę, która mamy nadzieję, że na długo po-
zostanie w naszym przedszkolu.

Grupa „Stokrotki” realizuje Ogólnopol-
ski Projekt Edukacyjny ,,Mały Miś w świe-
cie wielkiej literatury”, a w nim moduł II 
,,Mały Miś w świecie emocji”. Głównym 
celem modułu jest kształtowanie u dzieci 
umiejętności rozpoznawania, nazywania 
i rozróżniania emocji oraz rozwijanie zdol-
ności radzenia sobie z nimi.

Wykonaliśmy pudełko emocji, gdzie 
będą gromadzone przedmioty służące po-
znawaniu emocji i radzeniu sobie z nimi 
w społecznie akceptowalny sposób np. 
gniotki, gazety do wytupywania złości, 
materiały do ćwiczeń oddechowych (piór-
ka, wiatraczek).

Dzieci rozpoznawały i nazywały emo-
cje na podstawie zdjęć i różnych sytuacji 
na obrazkach. Bawiły się w pokazywanie 
uczuć używając kostki emocji. Na zakoń-
czenie zabaw wykonaliśmy gąsienice 
z emocjami narysowanymi przez dzieci. 

W naszym przedszkolu w sposób niezwykle szczególny uczczo-
no rocznicę odzyskania niepodległości. Dzieci poznały najważ-
niejsze informacje o swoim państwie - Polsce. Wykonały staranie 
pracę plastyczną, wyklejając białymi i czerwonymi serduszkami 
kontury państwa polskiego. Wspólnie malowały flagę Polski. 
„Stokrotki” z okazji Święta Niepodległości 11 listopada odśpie-
wały hymn narodowy o godzinie 11:11, łącząc się tym samym 
z innymi placówkami oświatowymi biorącymi udział w akcji 
„Szkoła do hymnu”.

20 listopada br. przypada rocznica uchwalenia najważniejszego 
dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych – Konwencji 
o prawach dziecka.

W przedszkolu „Stokrotka” z okazji tego święta przygotowano 
dla dzieci ciekawe zabawy celem pokazania, jakie mają prawa, 
m.in. prawo do zabawy, do nauki czy miłości. Podczas zajęć dzieci 
dowiedziały się nie tylko jakie mają prawa ale, że wszyscy jeste-
śmy równi, niezależnie od wieku, rasy, płci czy pochodzenia.

Uwieńczeniem naszych działań było wykonanie plakatu „Pra-
wa Dziecka”.
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DZieŃ pLUSZOWeGO MiSiA 

GMiNNY KONKUrS pLAStYcZNY pt. „JeSieNNY StWOreK Z DAróW JeSieNi”

śWiAtOWY DZieŃ 
ŻYcZLiWOści Gdy jest ci smutno, przytul swego misia.

Miś jest przyjacielem dzieci nie od dzisiaj
Ma mądre, okrągłe oczka i nosek malutki.
Na pewno przegoni wszystkie twoje smutki.

Miś Pluszowy to jedna z najbardziej 
znanych i lubianych  zabawek każdego 
dziecka.

Co roku w naszym przedszkolu obcho-
dzimy Dzień Pluszowego Misia.

W tym roku „Stokroteczki” opowiada-

ły o swoich misiach, odgadywały zagadki 
matematyczne, układały puzzle, a także 
miały okazję przypomnieć sobie znane 
misie z dziecięcych bajek.  

Był taniec i zabawa przy misiowych prze-
bojach, nie brakowało radosnego humoru 
i słodkiego poczęstunku, który dzieci przy-
gotowywały samodzielnie. Wykonywały 
słodkie misie, czyli kanapki z kremem cze-
koladowym i owocami w kształcie misia 
pluszowego.

Jesień obdarowuje nas różnymi darami i paletą wspaniałych 
kolorów, dlatego nasze przedszkole „Stokrotka” oraz odział 
przedszkolny ogłosiło gminny konkurs plastyczny pt. „Jesienny 
stworek z darów jesieni”.

Konkurs adresowany był do wychowanków oddziałów przed-
szkolnych z terenu Gminy Wólka.

Celem konkursu było promowanie talentów plastycznych, roz-
wijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz rozwijanie zaintere-
sowań dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie w okresie 
jesiennym.

Przedszkolaki wykonały zabawne i niesamowite „stworki” z je-
siennych darów przyrody znalezionych w sadzie, ogrodzie, parku 
czy lesie. Wystawa prac plastycznych wzbudziła podziw i zainte-
resowanie wszystkich oglądających. W konkursie dzieci wykazały 
się ogromną pomysłowością oraz starannością, co zaowocowa-
ło przepięknymi pracami. Zaprezentowane prace były przede 
wszystkim bardzo kolorowe, taka jak kolorowa bywa jesień. 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy kreatywności, wyobraźni 
oraz wrażliwości estetycznej. Laureaci jesiennych stworków zo-
staną nagrodzeni drobnymi upominkami.

Ten szczególny dzień był doskonałą 
okazją do rozmowy z dziećmi na temat 
życzliwości i zaszczepienia w nich postawy 
otwartości na innych. 

Dzieci zastanawiały się, co to jest kole-
żeństwo, uprzejmość i życzliwość wobec 
rówieśników i dorosłych i jak można je 
okazywać. 

Taki dzień, jak ten przypomina wszyst-
kim, że warto się zatrzymać i uczynić 
drobny gest życzliwości w stronę drugiego 
człowieka poprzez ciepły uśmiech, miłe 
słowo, czy przyjazne nastawienie.
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ANDrZeJKi U „StOKrOteK” 
Tego dnia panie przebrane z wróżki za-

poznały dzieci z tradycją „Andrzejek” i za-
prosiły do wspólnej zabawy i wróżb. Oczy-
wiście stało się to za sprawą magicznych 
zaklęć. Dzieci losowały karteczki z wróżbą 
przyszłej kariery zawodowej, wybierały 
ciastka z wróżbami na najbliższy rok, ko-
lorowe piórka z odpowiadającą im cechą 
charakteru, dowiedziały się o znaczeniu 
wybranych kolorów. Czas pomiędzy wróż-
bami urozmaicały zabawy przy piosen-
kach z repertuaru dziecięcego. Atrakcyj-
nym punktem zabaw andrzejkowych był 
słodki poczęstunek. Zabawa przebiegła 
w miłej i radosnej atmosferze. Uroczy-
stość „Andrzejki” była wesołym spotka-
niem, wspaniałą zabawą dostarczającą 
wielu przeżyć i emocji dzieciom.

Samorządowe Przedszkole 
„Stokrotka” w Sobianowicach 

ZeSpóŁ SZKOLNO – prZeDSZKOLNY W śWiDNiKU MAŁYM 
SZKOŁA pODStAWOWA W śWiDNiKU MAŁYM 

SMAcZNie ZDrOWO KOLOrOWO 

11 LiStOpADA 

W piątek 16 października br., w ramach 
podsumowania zajęć o jesieni w sadzie, 
polu i ogrodzie oraz promocji zdrowego od-
żywiania, dzieci z klasy 3 samodzielnie wy-
konały sałatkę jarzynową. Każdy przyniósł 
niezbędne produkty. Podczas samodzielne-
go krojenia marchewek, ziemniaków, ogór-
ków i innych warzyw, zachowane zostały 
podstawowe zasady higieny i bezpieczeń-
stwa. Tradycyjna „sałatka jarzynowa” była 
modyfikowana w zależności od upodobań 
smakowych dzieci. Po połączeniu i dopra-
wieniu pieprzem i solą wszystkich składni-
ków, nadszedł najbardziej wyczekiwany mo-
ment -DEGUSTACJA! Dzieci świetnie sobie 
poradziły, a własnoręcznie przygotowana 

sałatka urozmaiciła drugie śniadanie - Py-
cha! Było smacznie, zdrowo i kolorowo!!! 
Wszystkie dzieci od teraz, już same mogą 
zrobić taką sałatkę w domu. Tymi, które 
zostały przez nich wykonane na zajęciach 
w szkole poczęstowani zostali w domach ich 
rodzice i najbliżsi. Wiemy, że smakowało!!!

11 listopada br. obchodziliśmy 102 
rocznicę odzyskania niepodległości przez 
Polskę. To radosne, a zarazem refleksyj-
ne dla Polaków święto w tym roku od-
było się w Naszej szkole bez uroczystej 
akademii, wspólnego śpiewu hymnu 
Polski i patriotycznych piosenek. Pomi-
mo tego, iż nie mogliśmy się spotkać 
na wspólnym świętowaniu, to nie zapo-
mnieliśmy o tym, jakże ważnym dla Pola-
ków święcie. Rodziców naszych uczniów 
zachęciliśmy do rozmów z dziećmi na 

temat historii Polski oraz ofiarności żoł-
nierzy walczących o wolną ojczyznę, jak 
również do wspólnego obejrzenia filmu 
animowanego pt. „Gra o niepodległość” 
przygotowanego przez Instytut Pamięci 
Narodowej.

Włączyliśmy się w ogólnopolską ak-
cję polegającą na zapaleniu w swoich 
domach 11 listopada o godzinie 19:18 
Świecy Niepodległości symbolizującej 
pamięć o poległych za ojczyznę.
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DO hYMNU 

śWiAtOWY DZieŃ ŻYcZLiWOści i pOZDrOWieŃ 

11 listopada – to święto państwowe, które rokrocznie obchodzo-
ne jest dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę 
w 1918 r., po 123 latach zaborów. Z tej okazji dzieci z Przedszkola 
„Tęczowy Zakątek” uroczyście świętowały ten wyjątkowy dla nas - 
Polaków dzień. Głównym celem spotkania było kształtowanie mi-
łości i przywiązania do kraju ojczystego, jego kultury i tradycji oraz 

poznanie symboli narodowych naszego kraju. Dodatkowo przed-
szkolaczki dołączyły się do kolejnej edycji akcji MEN „Szkoła do 
hymnu” i wspólnie odśpiewały 10 listopada o godz. 11:11 „Mazu-
rek Dąbrowskiego”. W akcji wzięły również udział dzieci z zerówki, 
które wcześniej pod czujnym okiem wychowawcy wykonały piękne 
papierowe orły.

21 listopada obchodziliśmy Światowy Dzień Życzliwości i Pozdro-
wień. W ubiegłym roku zapoczątkowaliśmy świętowanie tego dnia 
w naszej szkole. W tym roku (mimo tego, że na odległość) również 
zaakcentowaliśmy ten dzień.

Uczniowie mogli wziąć udział w naszej szkolnej akcji #dzienzycz-
liwosci . Zadanie polegało na tym, żeby przesłać zdjęcie z jakimś 
pozytywnym hasłem, pozdrowieniami napisanymi na kartce lub 
w żółtym stroju i z pięknym uśmiechem, którym chcielibyśmy się 
podzielić się z innymi. Z przesłanych zdjęć powstała szkolna galeria 
życzliwości, którą podzieliliśmy się na naszej szkolnej stronie i pro-
filu fb. Chociaż taki dzień obchodzimy raz w roku, to o życzliwo-
ści pamiętajmy codziennie, nie tylko od święta. Na języku polskim 
uczniowie oglądali animację tematyczną i rozmawiali z nauczycielką 
o potrzebie życzliwości w życiu codziennym, bo życzliwość to nie 
tylko wielkie czyny, ale także drobne gesty, które świadczą o pozy-
tywnych emocjach, którymi możemy podzielić się z innymi. Zawsze 
warto być życzliwym, ponieważ proste gesty, zwykłe - miłe słowo 
mogą wywołać uśmiech na czyjejś twarzy. Zarażajmy zatem życzli-
wością.
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„MiS JeSt MAŁY i pUchAtY…..” 

„ANDrZeJKi” 

„Mis jest mały i puchaty. Mis jest fajny 
i kudłaty. Miś jest gruby jak ta kula. Misia 
zawsze się przytula”. 25 listopada w naszej 
szkole jak co roku obchodziliśmy bardzo 
ważne święto „Dzień Pluszowego Misia”. 
Mimo coraz nowocześniejszych i coraz 
atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie 
nie przemija. Dzieci z oddziału przedszkol-
nego poznały historię powstania pluszaków. 
Nie brakowało wierszy, piosenek o tema-
tyce misiowej oraz smakowania miodku - 
przysmaku wszystkich misiów.

„Hokus - pokus, czary - mary, niech się 
spełnią andrzejkowe czary”. Wprowadza-
jąc to zaklęcie przedszkolaki z oddziału 
przedszkolnego wyrażały pragnienie, aby 
wróżby się spełniały. Najbardziej znaną 
z tradycji andrzejkowych jest lanie wo-
sku. Dzieci pod czujnym okiem wycho-
wawczyń przelewały wosk przez otwór 
klucza. Powstałe w ten sposób kształty 
mają konkretne znaczenie, np. postać 
anioła oznacza opiekę, kształt chmury 
sugeruje, że trzeba otworzyć się na nowe 
doświadczenia, natomiast kot ostrze-
ga przed podejmowaniem pochopnych 

decyzji. Oprócz lania wosku dzieci brały 
udział w wielu innych wróżbach, które 
sprawiły im wiele radości. Przedszkolna 

zabawa z wróżbami i poczęstunkiem od-
była się 30 listopada.

Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym

ZeSpóŁ SZKOLNO – prZeDSZKOLNY W śWiDNiKU MAŁYM 
prZeDSZKOLe „tęcZOWY ZAKąteK” W śWiDNiKU MAŁYM

WieMY, KieDY MYĆ ręce 
Wszyscy wiemy, jak ważne jest mycie rąk, ale mało kto wie, że 

15 października z inicjatywy UNICEF obchodzony jest Światowy 
Dzień Mycia Rąk. Międzynarodowa kampania ma na celu zachę-
cenie wszystkich, a w szczególności dzieci, do regularnego dba-
nia o czystość rąk.  Mycie rąk wodą i mydłem to jedna z najbar-
dziej efektywnych i dostępnych metod profilaktyki zdrowotnej.

Dzieci z naszego przedszkola dołączyły się do tej akcji podczas 
zajęć z programu edukacyjnego „Czyściochowe Przedszkole”. 

Tegoroczne obchody Światowego Dnia Mycia Rąk w przedszko-
lu „Tęczowy Zakątek” rozpoczęliśmy obejrzeniem i omówieniem 
prezentacji multimedialnej dotyczącej higieny. Przedszkolaki 
starały się odpowiedzieć na pytania dotyczące dbania o higie-
nę, przenoszenia się zarazków oraz tego, kiedy powinniśmy myć 
dłonie i dlaczego jest to tak ważne dla naszego zdrowia. Podczas 
zabawy ruchowej dzieci wyszukiwały ukryte w różnych miejscach 
sali symboliczne obrazki przedstawiające bakterie i wirusy. Po 
wysłuchaniu opowiadania pt. „Łapson i mycie rąk” rozwiązywały 
zagadki dotyczące czystości, a podczas słuchania i powtarzania 
wierszyka „O myciu rąk rymuję i naśladuję” ćwiczyły etapy pra-
widłowego sposobu mycia dłoni.

Na zakończenie wszystkie przedszkolaki pokolorowały pikto-
gramy przedstawiające mycie rąk, a nagrodami za wykonane 
zadania były naklejki wklejone do ‚czyciochowych’ książeczek 
o higienie.
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śWiAtOWY DZieŃ OriGAMi

pLUSZOWY Miś 

ANDrZeJKOWe WróŻBY 

Origami to jeden z najpiękniejszych 
elementów kultury Dalekiego Wschodu, 
który wywodzi się już z około 700 roku. 
Zajęcia artystyczne poświęcone sztuce 
składania papieru, jak co roku, zostały zor-
ganizowane w październiku z okazji Świa-
towego Dnia Origami.

Na zajęciach przedszkolaki mogły zapo-
znać się z historią origami oraz obejrzeć 
filmiki edukacyjne pokazujące technikę 
składania papieru oraz różne ozdoby wy-
konane za jej pomocą. Podczas obcho-
dów tego nietypowego dnia nie zabrakło 
oczywiście samodzielnych prób składania 
papieru. 

Dzieci z wielkim zaangażowaniem wy-
konały obrazki przedstawiające jesienne 
drzewa techniką origami płaskie z kół. 
Mali artyści musieli wykazać się ogromną 
wyobraźnią i skupieniem. Przedszkolaki 
doskonale poradziły sobie z zadaniem, 

powstały prawdziwe dzieła sztuki z papie-
ru. Zabawy z origami dały dzieciom wiele 
radości i satysfakcji. Pobudziły twórcze 
myślenie, rozwinęły sprawność manualną 
oraz dały poczucie sukcesu, a z ich prac 
powstała przedszkolna wystawa.

Dzień Origami w naszym przedszkolu 
okazał się fantastyczną zabawą, o czym 
świadczyły uśmiechy na twarzach dzieci 
i duma z otrzymanego efektu.

Pluszowy miś - ulubieniec wszystkich dzieci, powiernik wielu 
sekretów obchodzi swoje święto co roku 25 listopada. Nie ina-
czej było tego dnia w Przedszkolu „Tęczowy Zakątek”. Ze wzglę-
du na panującą sytuację epidemiologiczną Dzień Pluszowego 
Misia przyjął w tym roku jednak nieco inny kształt. Niezmienne 
pozostało jedno - radość najmłodszych. W tym dniu przedszko-
laczki uczestniczyły w zabawach, m.in.: „Stary niedźwiedź moc-
no śpi”, „Jadą, jadą misie”, „Misiowe memory”, „Przeliczanie 
miodu”, „Misiowe puzzle”. Dzieci miały możliwość obejrzenia 
bajeczki o „Troskliwych misiach”, wykonały piękne prace pla-
styczne i oczywiście odbyła się degustacja tego co misie lubią 
najbardziej – MIODU.

Zwyczaj wróżenia w wieczór andrzejko-
wy znany jest od bardzo dawna. Pamię-
tajmy jednak, że wróżba to zabawa i nie 
należy traktować jej poważnie, chociaż 
nie jest wykluczone, że może się spełnić. 

W poniedziałek, 30 listopada  obcho-
dziliśmy w  naszym przedszkolu Andrzejki. 
Przygotowane rekwizyty, świece i dekora-
cje oraz wysłuchanie wiersza pt. „Wieczór 
Andrzejowy” stworzyły odpowiedni na-
strój sprzyjający przepowiedniom. Dzieci 
poznały tradycje związane z andrzejkowy-
mi wróżbami, ustawiały buty, aby spraw-
dzić, który chłopiec pierwszy się ożeni 
i która dziewczynka pierwsza wyjdzie za 
mąż oraz rzucały butami za siebie, żeby 
dowiedzieć się, kto jako pierwszy poje-
dzie w daleką podróż. Podczas losowa-
nia z magicznej skrzynki usłyszały dobre 
rady powiązane z wybranymi kolorami, 

a wyjmując z worka przedmioty symbo-
lizujące przeróżne zawody, dowiedziały 
się, kim mogą zostać w przyszłości. Po 
wypowiedzeniu zaklęcia każdy przedszko-
lak wrzucał monetę do ‚studni’ z wodą, 
myśląc o swoim najskrytszym marzeniu. 
Dużo radości przyniosła dzieciom wróżba 
najbardziej kojarzona z Andrzejkami. Po 
słowach: Czary – mary, wosku lanie co ma 
stać się, niech się stanie. Zaraz wszyscy się 
dowiedzą co nam wróżby przepowiedzą”, 
odbyło się lanie wosku przez dziurkę od 
klucza. Powstałe kształty i próby opisa-
nia, co przedstawia cień, były doskonałą 
okazją do rozwijania wyobraźni i kreatyw-
ności. Wszystkie wróżby przyniosły przed-
szkolakom wiele radości i kolejny raz były 
okazją do wspólnej, wesołej zabawy.

Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym

eDUKAcJA
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MóL KSiąŻKOWY 

DO hYMNU DZieŃ ŻYcZLiWOści WiZYtA NA GrOBie 
NieZNANeGO 
ŻOŁNierZA 

WArSZtAtY MYDLArSKie 
W bieżącym roku szkolnym kontynuuje-

my konkurs czytelniczy na „Mola książ-
kowego”. Zmieniają się trochę zasady. 
Każdego miesiąca wybieramy jednego 
„Mola książkowego” z rekordową liczbą 
wypożyczonych książek w danym mie-
siącu. Tytuł ten za wrzesień i październik 
uzyskała uczennica klasy I Jagoda Sobot, 
która przeczytała w ciągu dwóch miesięcy 
rekordową liczbę - 13 książek! Gratuluje-
my takiej cudownej pasji jak czytanie!

Jak co roku wzięliśmy udział w akcji MEN 
„Do Hymnu!”. 10 listopada, o godzinie 
11.11 odśpiewaliśmy zdalnie, ale wspólnie 
hymn Polski. Nauczyciele przerwali pro-
wadzone lekcje i udostępnili link z melo-
dią hymnu. Dziękujemy wszystkim, którzy 
przyłączyli się do tej patriotycznej akcji. 

21 listopada br. obchodzimy Dzień Życz-
liwości. Klasa VIIa zaprosiła na Facebooku 
szkolnym wszystkich chętnych do okazy-
wania życzliwości w tak trudnych dla nas 
czasach. Życzliwość można było okazać ge-
stem, słowem, rysunkiem. Każdy potrze-
buje pozytywnych emocji, a pamiętajmy, 
że dobro powraca.

W piątek 30 października br. klasa trze-
cia wraz z wychowawczynią Panią Anną 
Madej, odwiedziła pobliski cmentarz 
i Grób Nieznanego Żołnierza w lesie. Na 
cmentarzu dzieci zapaliły znicze, wspomi-
nały swoich bliskich zmarłych i odmówiły 
wspólną modlitwę. Będąc na Grobie Nie-
znanego Żołnierza, dzieci w zadumie i ci-
szy oddały Poległemu hołd, zapaliły sym-
boliczne światełka i odmówiły modlitwę 
w jego intencji.

21 października br. odbyły się dla klas siódmych warsztaty mydlarskie zorganizowane 
przez Panią Wiolettę Tryk. Uczniowie mieli możliwość poznania etapów powstawania 
mydła. Samodzielnie wykonali glicerynowe mydełka, tworząc własne kompozycje zapa-
chowe i składnikowe. Jakże przydatne w obecnej sytuacji były te warsztaty!
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ZeSpóŁ SZKOLNO - prZeDSZKOLNY W tUrce
SAMOrZąDOWe prZeDSZKOLe W tUrce

SZKOŁA pODStAWOWA W tUrce MA iMię 

DZieŃ pLUSZOWeGO MiSiA 

DO hYMNU DZieŃ JeŻA DZieŃ KreDKi 

19 listopada br. to bardzo ważny dzień 
w życiu naszej szkoły. Tego dnia Szkoła 
Podstawowa w Turce otrzymuje imię. 
Nazywać się będzie Szkołą Podstawo-
wą w Turce im. Jana III Sobieskiego. Ze 
względów na nauczanie zdalne możemy 
świętować tylko online, dzieląc się tą 
informacją ze światem na portalu spo-
łecznościowym i na stronie internetowej. 
Cieszymy się, że nasza szkoła wpisuje się 
w Szlak Jana III Sobieskiego i dumni jeste-
śmy, że patronem jest tak zacna postać w 
historii Polski. Wybierając dla szkoły imię, 
kierowaliśmy się przekonaniem, że po-
winna być to osoba godna naśladowania, 

związana z historią naszego kraju i regio-
nu. Cechy Jana III Sobieskiego takie, jak: 
miłość do Ojczyzny, oddanie sprawom 
państwa i zamiłowanie do wiedzy mogą 

być we współczesnych czasach wzorem 
dla wszystkich uczniów. Ten wspaniały 
człowiek może służyć za wzór, jakim na-
leży być Polakiem.

Jak co roku, 25 listopada br. świętowaliśmy Dzień Pluszowego 
Misia. Klasa VIIa zachęcała na Facebooku szkoły do zamieszcza-
nia zdjęć  ze swoim ulubionym pluszakiem. Świetlica szkolna 
zgłosiła do Pierwszego Ogólnopolskiego Zdalnego Konkursu Re-
cytatorskiego zorganizowanego przez ZSP nr 1 w Gdańsku dwie 
reprezentantki: Jagodę Sobot z klasy I i Żanetę Woźny z klasy II. 
Konkurencja była bardzo liczna, gdyż do konkursu przystąpiło 
kilkadziesiąt dzieci ze szkół z całej Polski. Gratulujemy naszym 
wychowankom odwagi i zaangażowania. Dziewczynki za udział 
w konkursie otrzymają nagrody.

Szkoła Podstawowa w Turce

10 listopada br. obecne w przedszkolu 
dzieci wraz z Panią Dyrektor i innymi Pania-
mi włączyły się w akcję „Szkoła do hymnu” 
2020 i o godz. 11:11 odśpiewały wspólnie 
4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

Z okazji Dnia Jeża panie przygotowały 
dla dzieci niespodziankę. Przedszkolaki 
obejrzały przedstawienie pt. „Leniwe życie 
Jeżyka Ferdusia”.

W naszym przedszkolu obchodziliśmy 
Dzień Kredki. Ten dzień przypomniał nam 
jak bardzo kredki lubią, gdy dzieci ich uży-
wają. Kredki pozwalają stworzyć dzieciom 
wspaniałe kolorowe prace.

eDUKAcJA
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ANDrZeJKOWe cZArY-MArY DZieŃ pLUSZOWeGO MiSiA 
„W przedszkolu zabawa, 
Andrzejek to czas, 
niech magia i wróżba królują wśród nas”.

Koniec listopada to czas Andrzejek - czarów, wróżenia, prze-
powiadania co przed nami. Nasze przedszkolaki również chciały 
zajrzeć w przyszłość, sprawdzić co je czeka. Zebraliśmy się więc 
wspólnie, by się pobawić i poczarować. Czy wróżby się spełnią 
- przyszłość pokaże. Tak magiczny dzień to również była wspania-
ła zabawa przy dźwiękach wesołej muzyki oraz słodki poczęstu-
nek. Andrzejkową atmosferę dopełniały kolorowe stroje, w które 
przedszkolaki były przebrane. Był to dzień pełen radości.

25 listopada br., jak co roku, 
obchodziliśmy Dzień Pluszo-
wego Misia. Mimo, że nie mo-
gliśmy przynieść do przedszko-
la swoich ukochanych misiów 
to i tak zabawa była wspania-
ła. Każdy uściskał swojego mi-
sia po przyjściu do domu. 

Samorządowe 
Przedszkole w Turce

eDUKAcJA

SPORT

W niedzielę 25 października br. Lu-
belska Akademia Sportu CampiSportivi 
była organizatorem drugiego corocznego 
turnieju z cyklu „Sportowe Zakończenie 
Lata” - tym razem rywalizacja odbywała 
się w rugby Tag. 

Na dwóch boiskach Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Łuszczowie, w dwóch 
kategoriach wiekowych (od I klasy do VII), 
wystąpiło ponad 60 dzieci w dziewięciu 
drużynach złożonych z zawodników Aka-
demii Rugby Budowlani Lublin oraz „Far-
merów” Łuszczów. 

Pogoda dopisała, rywalizacja w duchu 
fair play, zacięte mecze i uśmiechy na 
twarzach zawodników - to wszystko złoży-
ło się na wspaniałą popularyzację sportu, 
a w szczególności dyscypliny rugby. 

Turniejowi towarzyszyły konkursy z na-
grodami: dokładności podań piłki ręką 
i celności kopów na bramkę rugby. 

Warto nadmienić, że po rywalizacji 
w tagach drużyny „Farmerów” rywalizo-
wały z rugbistami „Budowlanych” w for-
mule rugby kontaktowego. 

Najmłodsi zawodnicy z klas II - IV pierw-
szy raz zaprezentowali się w tej formule, 
a mimo to nie ustępowali swoim utytuło-
wanym kolegom i koleżankom z Akademii 
Rugby. Obserwowaliśmy piękne akcje, 
wspaniałe szarże, a na koniec usłyszeliśmy 

„kiedy znowu zagramy w rugby?” 
Wszystkie drużyny otrzymały pamiątko-

we puchary, a wyróżnieni zawodnicy pięk-
ne statuetki.

Serdecznie dziękujemy zawodnikom 
i trenerom Akademii Rugby Budowlani 
Lublin, że byliście z nami.

Maciej Kleszcz, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie

turniej rugby tag w Łuszczowie
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W sobotę 7 listopada br. w Lublinie na stadionie Budowlanych 
odbył się kolejny Wojewódzki Turniej Rugby Tag w kategorii młod-
szej i formule kontakt w kategorii starszej. 

Oczywiście nie mogło w nim zabraknąć reprezentantów „Farme-
rów” z Łuszczowa. Pięć drużyn, 30 zawodników Łuszczowskich Far-
merów w rywalizacji rugby Tag oraz w formule kontakt to kolejne 
bogate doświadczenie dla młodych adeptów rugby. 

Zwieńczeniem Turnieju był pokazowy mecz Młodzików i żeńskiej 
drużyny Amazonki Budowlani Lublin w odmianie 7 osobowej. Wy-
niki są mniej ważne. Najważniejszy był udział i dobra zabawa, a ta 
była przednia. Składy w jakich wystąpili „Farmerzy”:

Formuła rugby tag:
Jakub Tomczak, Amelia Klej, Zoya Głowacka, gościnnie Franci-

szek Kleszcz, Oskar Kowalski, Marcin Baczkowski, Robert Tkaczyk, 
Szymon Gagoł, Tamara Plewko, Szymon Sokołowski, Krzysztof Ko-
pyść, Michał Wasik, Jakub Dziewulski, Piotr Gasior, Natalia Spuz-
-Szpos, Dawid Romańczuk, Rafał Durak, Jakub Bednarczyk, Julia 
Kiełbus, Aleksander Szalast, Anna Baczkowska, Patrycja Oleszko, 
Wojciech Krępecki.

Formuła rugby kontakt:
Krystian Grzegorczyk, Karol Górski, Dawid Fus, Michał Smyk, 

Dawid Romańczuk, Julia Kiełbus, Rafała Durak, Jakub Bednarczyk 
oraz Wojciech Krępecki.

Maciej Kleszcz, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie

W czwartek 26 listopada br. 
w lubelskiej hali ZS nr 1 w Lu-
blinie odbył się Półfinał Szkol-
nej Ligii Rugby Tag, Nasze dru-
żyny SP „Farmerzy” Łuszczów 
w komplecie zameldowały się 
w finale wojewódzkim.

Z wielką dumą informujemy 
Państwa, iż w każdej katego-
rii zwyciężyły drużyny Far-
merów z Łuszczowa zostając 
MISTRZAMI województwa 
lubelskiego. Mistrzowie repre-
zentowali nasze województwo 
w Finale Ogólnopolskim Szkol-
nej Ligi Rugby Tag w Hali Tor-
war w Warszawie!

Pierwszy raz w historii fi-
nałów rugby Tag w każdej 
z trzech kategorii zwyciężyły 
drużyny z jednej szkoły i to 
nasi uczniowie SP Łuszczów !!

Debiutujący w rozgrywkach 
uczniowie reprezentujący kla-
sę IV w meczach finałowych 
pokonali drużyny SP Tomaszo-
wice I 4:1 oraz SP Tomaszowi-
ce II 6:1

Skład zespołu:
Marcin Baczkowski, Robert 

Tkaczyk, Dominik Nowak, Ta-
mara Plewko, Szymon Soko-
łowski, Piotr Skrzyński, Zoya 
Głowacka, Szymon Gagoł.

Zespół klasy V w meczu fina-
łowym pokonał SP Tomaszowi-
ce 8:1 i obronił tytuł mistrzow-
ski z zeszłego roku!

Skład zespołu:
Jakub Dziewulski, Krzysztof 

Kopyść, Michał Wąsik, Alek-
sandra Borek, Piotr Gąsior, 
Natalia Spuz-Szpos, Oskar Ko-
walski.

Równie świetny występ za-
notowali uczniowie reprezen-
tujący klasę VI. Zwyciężając SP 
Tomaszowice 3:0 zdobyli Mi-
strzostwo województwa!! Kil-
ka lat wytrwałości w dążeniu 

do celu przyniosło efekt!
Zespół klasy VI wystąpił 

w składzie:
Dawid Romańczuk, Jakub 

Bednarczyk, Julia Kiełbus, Ra-
fał Durak, Emilia Szewczak, 
Aleksander Szalast, Patrycja 
Oleszko i Anna Baczkowska.

Serdecznie gratulujemy na-
szym zawodnikom oraz tre-
nerowi Maciejowi Kleszczowi 
i życzymy dalszych sukce-
sów!!!

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Łuszczowie

Wojewódzki turniej rugby tag w Lublinie

Farmerzy potrójnymi mistrzami Województwa w rugby tAG
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W dniu 28 listopada 2020r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 
w Pliszczynie odbył się Turniej Pierwszej Szansy w Karate Ky-
okushin organizowany przez Klub Sportowy Budokai Lublin przy 
wsparciu finansowym Gminy Wólka. Zawody przeznaczone były 
jedynie dla członków KS Budokai Lublin, którzy debiutowali w ry-
walizacji sportowej lub debiutowali w nowej kategorii wiekowej.

W zawodach wzięło udział równo 50 zawodników, którzy do-
piero rozpoczynają swoją przygodę z walkami turniejowymi. 
Turniej był sprawdzianem nie tylko dla zawodników ale także dla 
rodziców którzy zdobywali pierwsze doświadczenia jako komitet 
organizacyjny oraz najlepszych zawodników Klubu, którzy spraw-
dzili się po raz pierwszy w praktyce w roli sędziów – zarówno 
bocznych jak i maty. Był to także ważny test dla nowych kanałów 
informacyjnych klubu.

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż Mieszkańcy/
Mieszkanki gminy Wólka zdobyli łącznie 11 medali, w tym 5 zło-
tych, 3 srebrne i 3 brązowe krążki.

Gratulujemy wspaniałych sukcesów i życzymy powodzenia, 
sił, motywacji oraz spełnienia sportowych marzeń i satysfakcji 
z uprawianej dyscypliny sportowej!

Debiutem organizatorskim było przeprowadzenie rejestracji 
elektronicznej przez naszą nową stronę internetową oraz rela-
cji na żywo z turnieju poprzez zamkniętą grupę na portalu spo-
łecznościowym Facebook. Pierwszy raz zorganizowaliśmy także 
grupowe badania sportowe dla wszystkich chętnych. Nie obyło 
się bez drobnych wpadek w transmisji online, ale wnioski zostały 
wyciągnięte.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi sanitarnymi zawody odby-
ły się bez udziału publiczności z zachowaniem wszystkich zasad 
reżimu sanitarnego.

Klub Sportowy Budokai Lublin

W czwartek 3 grudnia br. w hali TOR-
WAR, największej hali widowiskowo - 
sportowej w Warszawie, rozegrany został 
Ogólnopolski Finał Szkolnej Ligi Rugby Tag. 
Na głównej płycie hali spotkało się 30 naj-
lepszych zespołów szkolnych z dwunastu 
województw biorących udział w progra-
mie „Upowszechniania sportu dzieci i mło-
dzieży” finansowanym przez Ministerstwo 
Sportu. Zespoły zostały wyłonione w toku 
eliminacji rozgrywanych w poszczególnych 
województwach. 

Wśród najlepszych zespołów w kraju wy-
stąpiły trzy zespoły SP Łuszczów - Mistrzo-
wie województwa lubelskiego w kategorii 
klas IV, V oraz VI pod kierownictwem ich 
trenera, nauczyciela wychowania fizyczne-
go Pana Macieja Kleszcza.

W sumie około 240 zawodników, 
uczniów szkół podstawowych (dziewczynki 
i chłopcy) toczyło zmagania w trzech ka-
tegoriach wiekowych: klasy IV, V i VI. Na 
trzech boiskach rozegranych zostało 87 
spotkań.

Pierwszy raz w historii Ogólnopolskich 

Finałów Szkolnej Ligii Rugby Tag na podium 
w każdej kategorii stanęli zawodnicy repre-
zentujący jedna szkołę. Jako pierwsi doko-
nali tego Farmerzy ze SP w Łuszczowie!!!

W każdej kategorii wiekowej nasze ze-
społy zajęły III miejsca, zdobywając brązo-
we medale!!!

SP Łuszczów w trzech kategoriach III dru-
żyną rugby Tag wśród szkolnych zespołów 
rugby tag w Polsce!! 

W kategorii klas IV zespół „Farmerów” z 
Łuszczowa w rozrywkach grupowych zajął I 
miejsce i w półfinale przyszło nam się zmie-
rzyć z SP 1 Łódź (mistrz woj. łódzkiego). Po 
zaciętym meczu niestety ulegliśmy 2:3. W 
meczu o trzecie miejsce rywalizowaliśmy z 
SP 47 Białystok (mistrz woj. podlaskiego) 
zwyciężając 4:1 i tym samym zajmując III 

miejsce i zdobywając brązowe medale!! 
Zespół klasy IV reprezentowali: Marcin 

Baczkowski, Robert Tkaczyk, Dominik No-
wak, Szymon Gagoł, Zoya Głowacka, Ame-
lia Klej, Szymon Sokołowski i Piotr Skrzyń-
ski.

W rywalizacji klas V nasza drużyna z Łusz-
czowa w rozrywkach grupowych pokonała 
4:0 SP 29 Olsztyn (mistrz woj. warmińsko 
- mazurskiego), 2:1 SP 14 Miedziowi Lubin 
(mistrz woj. dolnoślaskiego), SP Białystok 
5:2 (podlaskie) oraz zremisował 2:2 z mi-
strzem woj. łódzkiego SP 54 Łódź zajmując 
drugie miejsce w grupie tylko słabszym 
bilansem przyłożeń. Niestety trzeci rok z 
rzędu w finałach o naszym drugim miejscu 
w grupie decydują przyłożenia. W półfina-
le przyszło nam się zmierzyć z najlepszym 
zespołem grupy B, przyszłym Mistrzem SP 
Lubień (małopolskie). Wspaniały mecz, w 
którym sytuacja zmieniała się jak w kalej-
doskopie - od 2:0 dla SP Łuszczów, aż nie-
stety do porażki 3:4. 

W meczu o trzecie miejsce spotkaliśmy 
się z SP Mieszków (wielkopolskie), nasi 

turniej pierwszej Szansy w pliszczynie

„FArMerZY” Sp Łuszczów pOtróJNYM ii Vice Mistrzem rugby tag
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Jeśli Ty lub Twoja firma jesteście zainteresowani pomocą w tym 
szlachetnym przedsięwzięciu prosimy o kontakt z dyrekcją szkoły 
w Łuszczowie (81) 750-11-77, e-mail: spluszczow@wp.pl).

Specjalny nr konta dla tej akcji: 
87 8689 0007 6500 0108 2000 1330  

z dopiskiem „Hala dla Mistrzów”

Wiele słabych nici razem to jedna silna lina !!
RAZEM DAMY RADĘ !!

Trzykrotni Mistrzowie Polski w rugby Tag 
bardzo dziękują za Wasze wsparcie :)

uczniowie nie podłamali się niepowodze-
niem w półfinale i pewnie zwyciężyli  3:1. 

Klasa V także na III miejscu podium z brą-
zowymi medalami!!!

Skład drużyny klasy V: Jakub Dziewulski, 
Krzysztof Kopyść, Michał Wasik, Aleksan-
dra Borek, Piotr Gasior, Natalia Spuz-Szpos 
oraz Oskar Kowalski.

W rywalizacji klas VI nasza drużyna, po-
pularni „Farmerzy” w fazie grupowej po-
konali 4:0 SP 33 Olsztyn (mistrz woj. war-
mińsko - mazurskie), 3:0 SP 1 Kasinka Mała 
(małopolskie), w takim samym stosunku 
odprawili SP 39 Chorzów (śląskie) oraz ule-
gli 0:2 późniejszym Mistrzom SP Mieszków. 

Te wyniki dały nam drugie miejsce w gru-
pie i awans do półfinału, w którym SP Łusz-
czów spotkała się z SP Kurowice (mistrz 
woj. łódzkiego). Po bardzo zaciętym meczu 

„Farmerzy” ulegli 2:3. 
I trzeci tego dnia w wykonaniu SP Łusz-

czów mecz o III miejsce, tym razem z ze-
społem Lechii Gdańsk. W regulaminowym 
czasie gry padł remis 1:1. O brązowych me-
dalach miała decydować dogrywka do zło-
tego przyłożenia i to przyłożenie po wspa-
niałej zespołowej akcji zdobyli Farmerzy!!! 

Farmerzy w rywalizacji klas VI zajęli osta-
tecznie III miejsce i również na ich szyjach 
zawisły brązowe medale!

Drużynę klasy VI reprezentowali:
Julia Kiełbus, Rafał Durak, Dawid Romań-

czuk , Patrycja Oleszko, Aleksander Szalast, 
Jakub Bednarczyk, Anna Baczkowska oraz 
Emilia Szewczak.

Oprócz pięknych medali wszyscy nasi 
uczniowie otrzymali mnóstwo nagród rze-
czowych w postaci dresów, treningowych 
kompletów sportowych, koszulek rugby 

Tag oraz plecaków wraz z gadżetami szkol-
nymi.

Trener naszych zawodników Pan Maciej 
Kleszcz dziękuje rodzicom zawodników za 
zaangażowanie włożone w przygotowania 
do turniejów w tym semestrze oraz dowóz 
dzieci na treningi w szkole, jak i na hali w 
Lublinie.

Wspaniałe mecze, wyniki osiągnięte w 
tak trudnym i wyczerpującym turnieju w 
Warszawie to podsumowanie i nagroda 
dla wszystkich uczniów za trud włożony 
w treningi rugby, te w szkole i te na hali w 
Lublinie.

Serdecznie gratulujemy zawodnikom 
oraz trenerowi i życzymy dalszych sukce-
sów na sportowych arenach.

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Łuszczowie

hala dla Mistrzów 

SPORT
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FUNDUSZe ZeWNętrZNe

Gmina Wólka zakończyła realizację pro-
jektu o wartości 1 749 259,20 zł, w tym 
dofinansowanie 1 657 659,20 zł.

Wsparciem zostało objętych 220 
uczniów w tym osoby niepełnosprawne 
oraz 35 nauczycieli z 3 szkół gminy Wól-
ka tj. Szkoły Podstawowej w Pliszczynie, 
Łuszczowie i Świdniku Małym. W ramach 
projektu zostały wyposażone szkolne pra-

cownie matematyczno - przyrodnicze, 
komputerowe i językowe. Szkoły skorzy-
stały z nowego sprzętu, uczniowie z do-
datkowych zajęć indywidualnych i grupo-
wych w zakresie przedmiotów matema-
tyczno - przyrodniczych, językowych i ITC.

Beata Możdżeń, Referat infrastruktury, 
Urząd Gminy Wólka

Projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach  Regionalnego Programu

 Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 

Pierwszy etap projektu Zielony LOF został 
wykonany. Dopuszczono do użytku IX od-
cinków ścieżki ekologicznej pieszo - rowero-
wej o długości 10 km od miejscowości Ja-
kubowice Murowane przez Łysaków, Turkę, 
Sobianowice, Bystrzycę do granic z gminą 
Spiczyn. W miejscowości Łysaków zlokali-
zowano wieżę widokową, która w drugim 
etapie zostanie wyposażona w lunetę wi-
dokową skierowaną na obszar Natura 2000 
Bystrzyca Jakubowicka. W trakcie realizacji 
jest dodatkowy odcinek ścieżki rowerowej 
w miejscowości Turka łączący drogę krajo-
wą DK82 z wykonaną już ścieżką ekologicz-
ną. Wartość projektu to około 4 mln. zł. Dla 
mieszkańców zostaną również udostępnio-
ne foldery z przebiegiem Ścieżki rowerowej.

Beata Możdżeń, 
Referat infrastruktury, 

Urząd Gminy Wólka

Projekt współfinansowany ze środków UE 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Akademia Kluczowych Kompetencji

Zielony LOF
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2021 GMINA WÓLKA 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Pliszczyn, Kolonia 
Pliszczyn, Łysaków, 

Bystrzyca, 
Sobianowice, Rudnik 

zmieszane, 
odpady ulegające 

biodegradacji  
26 22 22 13 

27 
11 
25 

9 
23 

12 
26 

10 
24 

10 
24 

12 
26 23 22 

tworzywa 
sztuczne, metal  26 22 22 27 25 23 26 24 24 26 23 22 

papier, szkło   26 - 22 - 25 - 26 - 24 - 23 - 

popiół 26 22 22 27 - - - - - 26 - 22 

odpady 
wielkogabarytowe, 

elektrośmieci, 
opony z 

samochodów 
osobowych 

- - 29 - - - 2 - - - 29 - 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Łuszczów Pierwszy, 
Łuszczów Drugi,  

Turka wieś 

zmieszane, 
 odpady ulegające 

biodegradacji  
27 23 23 14 

28 
12 
26 

11 
25 

13 
27 

11 
25 

13 
27 

13 
27 24 27 

tworzywa 
sztuczne, metal 27 23 23 28 26 25 27 25 27 27 24 27 

papier, szkło  27 - 23 - 26 - 27 - 27 - 24 - 

popiół 27 23 23 28 - - - - - 27 - 27 

odpady 
wielkogabarytowe, 

elektrośmieci, 
opony z 

samochodów 
osobowych 

- - 30 - - - - 13 - - 29 - 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Biskupie Kolonia, 
Kolonia Świdnik Mały, 
Świdniczek, Świdnik 

Duży Pierwszy, Świdnik 
Duży Drugi, Świdnik 

Mały, Długie, 
Jakubowice 

Murowane, Wólka 

zmieszane,  
odpady ulegające 

biodegradacji  
29 24 24 16 

30 
14 
28 

14 
28 

14 
28 

13 
27 

14 
28 

15 
29 26 28 

tworzywa 
sztuczne, metal 29 24 24 30 28 28 28 27 28 29 26 28 

papier, szkło  29 - 24 - 28 - 28 - 28 - 26 - 

popiół 29 24 24 30 - - - - - 29 - 28 

odpady 
wielkogabarytowe, 

elektrośmieci, 
opony z 

samochodów 
osobowych 

- - 31 - - - 30 - - - 30 - 



odpady zmieszane – pojemnik czarny 
odpady ulegające biodegradacji – pojemnik brązowy 
tworzywa sztuczne, metal – worek żółty 
papier – worek niebieski  
szkło – worek zielony  
 
Uwaga - ograniczenia:  podczas jednej zbiórki odpadów wielkogabarytowych  można wystawić max. 3 szt. odpadów 
wielkogabarytowych i 4 szt. opon z samochodów osobowych z jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub  
z jednego lokalu w budynku wielolokalowym 
 
PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)  
pod adresem: ul. Brzozowa 32, Turka oś. Borek, 20-258 Turka czynny w każdą sobotę w godzinach od 1000 do 1800.  
W przypadku, gdy dzień świąteczny przypada w sobotę dniem odbioru będzie poprzedzający dzień roboczy. 
 
Uwaga – ograniczenia: na PSZOK można oddać 400kg mebli i odpadów wielkogabarytowych, 400kg gruzu i 4 opony  
z jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub z jednego lokalu w budynku wielolokalowym w ciągu roku. 
Odpady ulegające biodegradacji nie są przyjmowane na PSZOK. 
 
 
 

 
 

TRANSPORT DROGOWY WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH I STAŁYCH 
CIOS ARTUR 

21-020 MILEJÓW, UL. BUKOWA 12 
NIP: 713-131-34-53 

REGON: 430-83-83-68 

TEL. 881-570-470 
www.artkommilejow.pl 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

zabudowa 
jednorodzinna na  

oś. Borek 

zmieszane, 
odpady ulegające 

biodegradacji 

7 
21 

4 
18 

4 
18 

1 
15 
29 

6 
20 

2 
10 
24 

1 
15 
29 

5 
19 

2 
16 
30 

7 
21 

4 
18 

2 
16 
30 

segregowane 
(tworzywa 

sztuczne, metal, 
papier, szkło) 

7 4 4 1 6 10 15 5 2 7 4 2 

popiół 7 4 4 1 - - - - - 7 - 2 

odpady 
wielkogabarytowe, 

elektrośmieci, 
opony z 

samochodów 
osobowych 

- - 26 - - - - 30 - - 30 - 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

zabudowa 
wielorodzinna na  

oś. Borek 

Zmieszane, odpady 
ulegające 

biodegradacji, 
segregowane 

(tworzywa 
sztuczne, metal, 

papier, szkło) 

raz w tygodniu – w czwartek, a jeśli w czwartek wypada święto, 
odbiór nastąpi dzień wcześniej  

 


