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WSTĘP

Wójt Gminy Wólka

mgr Edwin Gortat

Szanowni Czytelnicy.
Sezon	wakacyjny	już	za	nami,	więc	mam	

nadzieję,	 że	 każdy,	 kto	 zaplanował	w	 tym	
czasie	 wypoczynek,	 a	 mam	 tu	 na	 myśli	
głównie	 dzieci,	 młodzież	 szkolną,	 czy	 stu-
dentów	oraz	osoby	pracujące	poza	 rolnic-
twem,	w	pełni	z	niego	skorzystał	i	nabrał	sił	
witalnych oraz pozytywnego nastawienia 
na	dalszą	część	roku.	W	nieco	innej	sytuacji	
są	niewątpliwie	rolnicy	i	wszyscy,	którzy	są	
związani	 z	 tym	 bardzo	 ważnym	 sektorem	
gospodarki.	 Chciałbym	 wierzyć,	 że	 czas	
wytężonej	i	bardzo	potrzebnej	pracy	został	
w	pełni	wykorzystany	na	wszelkiego	rodza-
ju	 prace	 przy	 uprawie	 i	 zbiorach	 płodów	
rolnych,	które	będą	służyły	w	zasadzie	całe-
mu	społeczeństwu.	Mimo	wielu	 trudności	
spowodowanych	warunkami	pogodowymi,	
cały	 czas	 panującej	 pandemii	 oraz	 innym	
nieprzewidzianym	negatywnym	sytuacjom,	

liczę,	że	każdy	pracujący	w	rolnictwie	otrzy-
mał	godne,	pozwalające	na	spokojną	egzy-
stencję	 wynagrodzenie	 oraz	 wdzięczność	
za trud i poniesione wyrzeczenia w czasie 
tej	ciężkiej,	ale	jakże	docenianej	przez	nas	
wszystkich	pracy.	Za	to	wszystko	będziemy	
dziękować	naszym	lokalnym	gospodarzom	
podczas	 corocznego	 Święta	 Plonów	 Gmi-
ny	Wólka,	 na	 które	 serdecznie	 zapraszam	
wszystkich	 zainteresowanych	 już	 5	 wrze-
śnia	do	Kościoła	pw.	Świętej	Trójcy	w	Wól-
ce,	a	następnie	na	plac	za	urzędem	gminy.

W niniejszym numerze przedstawiamy 
Państwu	szereg	ważnych	informacji	z	życia	
codziennego	naszej	gminy,	m.in.	w	zakresie	
edukacji,	 ekologii,	 wydarzeń	 historyczno	 -	
kulturalnych,	 polityki	 senioralnej,	 imprez	
sportowo	 -	 rekreacyjnych,	 działalności	
Ochotniczych	 Straży	 Pożarnych,	 Ośrodka	
Pomocy	Społecznej	oraz	Gminnej	Bibliote-
ki	Publicznej.	Cieszę	się,	że	mamy	się	czym	
pochwalić	 oraz,	 że	 spotykamy	 się	 z	 pozy-
tywnym odbiorem ze strony naszych Miesz-
kańców	we	wszystkim,	co	robimy.
Bardzo	 istotnym	 punktem	 obecnego	

wydania	 jest	 podsumowanie	 półmetka	
bieżącej	 kadencji	 samorządu.	 Z	 wielką	
dumą	 stwierdzam,	 że	 udało	 się	 zrealizo-
wać	 zdecydowaną	 większość	 (około	 80%)	
zawartych w moim programie wyborczym 
przedsięwzięć.	 Oczywiście	 moje	 twier-
dzenie jest poparte faktami i konkretnymi 
danymi,	 w	 które	 w	 prosty	 sposób	 każdy	

może	 zweryfi	kować,	 ocenić	 i	 wyciągnąć	
własne	wnioski.	Myślę,	 że	 jednym	z	głów-
nych	 wskaźników,	 które	 świadczą	 o	 ilości	
zrealizowanych	 zadań	 są	 kwoty	 wydatko-
wane	na	inwestycje,	które	jeszcze	nigdy	nie	
osiągały	takich	wartości	tj.	prawie	62	mln,	
w	tym	dofi	nasowania	zewnętrzne	na	pozio-
mie	niespełna	36	mln	złotych.	Z	tego	miej-
sca	 bardzo	 serdecznie	 dziękuję	wszystkim	
tym,	dzięki	 którym	udało	 się	osiągnąć	 tak	
wielki	 sukces,	 a	podziękowania	 kieruję	na	
ręce	 Rady	 Gminy,	 Sołtysów,	 Pracowników	
Urzędu	 Gminy	 oraz	 wszystkich	 instytucji	
rządowych	i	samorządowych,	za	pośrednic-
twem	których	spłynął	do	naszego	budżetu	
tak	duży	strumień	środków	zewnętrznych.	
Zapewniam,	że	nie	spoczniemy	na	laurach	
i	 będziemy	 dążyć	 do	 tego,	 aby	 do	 końca	
obecnej	kadencji	 zrealizować	o	wiele	wię-
cej inicjatyw w stosunku do i tak bardzo 
ambitnego	 planu,	 który	 był	 zamierzony	
niespełna	3	 lata	 temu.	Nasza	gmina	 i	nasi	
mieszkańcy	na	to	zasługują.

Życzę	miłej	lektury.
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•	 Oddano	do	użytkowania	 Żłobek	Gmin-
ny	Maluszek.	Wartość	inwestycji	to	po-
nad	1	mln	złotych,	z	czego	prawie	726	
tys.	 złotych	 to	 dofinansowanie	 z	 pro-
gramu Maluch +.  
W	 ramach	 zadania	 utworzone	 zostały	
miejsca	 dla	 22	 dzieci,	 które	 mają	 za-
pewnione	 bogate	 wyposażenie,	 klima-
tyzowane	 pomieszczenia,	 plac	 zabaw	
i	pięknie	zagospodarowaną	działkę.	Dla	
rodziców	został	wykonany	parking	i	bez-
pieczne	dojście	do	budynku.	Na	uroczy-
ste	otwarcie	obiektu	przybył	 sam	Mini-
ster	 Edukacji	 i	 Nauki	 Pan	 Przemysław	
Czarnek,	 który	 jeszcze	 jako	 Wojewoda	
Lubelski	przekazał	Gminie	Wólka	działkę	
wraz z budynkiem. 

•	 Modernizacja systemu zaopatrzenia 
w	wodę	na	 terenie	 gminy	Wólka	 –	war-
tość	 całego	 zadania	 (obecnie	 realizowa-
nych	 robót	budowlanych)	wynosi	 2	757	
973	 zł.	 Projekt	 dofinansowywany	 jest	
w	 85%	 ze	 środków	 Europejskiego	 Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
RPO	WL	 na	 lata	 2014-2020.	 Inwestycja	
polega	na	wymianie	wysłużonych	zasuw	
i	 hydrantów	 na	 terenie	 Gminy	 Wólka,	
który	 objęty	 jest	 systemem	 kanalizacji	
sanitarnej. 

•	 Zakończyła	się	przebudowa	(modernizacja)	
drogi gminnej nr 106111L  w miejscowo-
ści	Kolonia	Pliszczyn,	gmina	Wólka	–	etap	
pierwszy,	odcinek	717	m	i	etap	drugi,	odci-
nek	260	m.	Wartość	zadania:	512	311,40	zł.	
Przebudowa	drogi	polegała	między	inny-
mi	 	na	wykonaniu	podbudowy	oraz	uło-
żeniu	 dwóch	warstw	 asfaltu,	 w	 ramach	
zadania	 został	 wykonany	 kanał	 techno-
logiczny,	w	którym	będzie	znajdował	się	
światłowód.	

•	 Zakończyła	 się	 przebudowa	 (moderniza-
cja)	drogi	gminnej	nr	112474L	w	miejsco-
wości	Rudnik,	gmina	Wólka	oraz	przebu-
dowa	(modernizacja)	drogi	wewnętrznej	
w	miejscowości	Rudnik	na	działce	nr	497.	
Długość	 przebudowywanych	 odcinków	
wynosi	 570	 mb.	 Wartość	 zadania:	 334	
599,11	zł.	W	ramach	 inwestycji	 	 została	
wykonana	 	 podbudowa,	 dwie	 warstwy		
asfaltu	oraz		kanał	technologiczny,	w	któ-
rym	będzie	znajdował	się	światłowód.	

•	 Zakończyła	się	rozbudowa	Zespołu	Szkol-
no-Przedszkolnego	w	Łuszczowie	Drugim.	

Budynek	 uzyskał	 wszystkie	 niezbędne	
odbiory,	 w	 tym	 pozwolenie	 na	 użytko-
wanie.		Wartość	całego	zadania	wyniosła	
ponad	1	400	000		zł.	

•	 Wykonana	 została	 przebudowa	 drogi	
gminnej	 nr	 106114L	 o	 długości	 1950	
mb	 	w	miejscowości	 Łuszczów	Pierwszy	
–	wartość	zadania:	1	153	346		zł.		Zadanie	
dofinansowane	w	60%	w	ramach	Rządo-
wego	Fundusz	Rozwoju	Dróg.	W	ramach	
przebudowy	drogi	został	wykonany	kanał	
technologiczny,	 wzmocniona	 podbudo-
wa	oraz	ułożone	dwie	warstwy	asfaltu.	

•	 Zakończona	 została	 przebudowa	 drogi	
gminnej	nr	106106L	o	długości	1100	mb		
w	miejscowości	Łuszczów	Pierwszy,	gmi-
na	Wólka	–	wartość	zadania	wyniosła	po-
nad	735	000		zł.	Zadanie	dofinansowane	
w	60%	w	 ramach	Rządowego	 	 Fundusz	
Rozwoju	 Dróg.	 W	 ramach	 przebudowy	
drogi	 został	 wykonany	 kanał	 technolo-
giczny,	 wzmocniona	 podbudowa	 oraz	
ułożone	dwie	warstwy	asfaltu.	

•	 Zakończyła	 się	 przebudowa	 (moderniza-
cja)	drogi	gminnej		nr	106112	L	na	odcin-
ku	890	mb	w	m.	Sobianowice	–	wartość	
zadania:	365	436,54	zł.	W	ramach	 inwe-
stycji	 poszerzona	 została	 jezdnia	 do	 sze-
rokości	pięciu	metrów,	położone	zostały	
dwie	warstwy	asfaltu:	wiążąco	–	wyrów-
nawcza	oraz		ścieralna,	a	także	wykonane	
zostały	pobocza.	

•	 Zakończyła	 się	przebudowa	drogi	 gmin-
nej	wewnętrznej	na	działce	o	nr	ew.	998	
od	km	0+000,00	do	km	0+050,45	w	m.	
Łuszczów	 Pierwszy	 –	 wartość	 zadania:	
18	303,54	zł.

•	 Zakończyła	 się	 przebudowa	 drogi	 gmin-
nej	wewnętrznej	na	działce	nr	824	w	m.	
Łuszczów	 Drugi	 w	 zakresie	 wykonania	
chodnika	na	długości	ok.	100	mb	–	war-
tość	zadania:	48	817,47	zł	.

•	 Trwa	 przebudowa	 drogi	 gminnej	
nr	 107373L	 od	 km	 0+008,95	 do	 km	
1+985,23	w	miejscowości	 Świdnik	 Duży.	
Wartość	 zadania:	 1	 671	500	 zł.	 Zadanie	
dofinansowane	w	60%	w	ramach	Rządo-
wego		Fundusz	Rozwoju	Dróg.	W	ramach	
inwestycji zostanie wykonana nowa pod-
budowa,	 warstwa	 asfaltu,	 parkingi	 oraz	
chodnik	od	kościoła	do	cmentarza.	

•	 Trwa	 budowa	 kanalizacji	 sanitarnej	
w	miejscowości	 Świdnik	 Duży	 –	 etap	 V	
(końcowy)	 –	 wartość	 zadania	 podzielo-
nego	na	dwa	etapy	wynosi:	2	325	202,63	
zł.	Inwestycja	możliwa	do	realizacji	dzię-
ki	 otrzymanemu	 ponad	 60%	 dofinanso-
waniu	 z	 Programu	 Rozwoju	 Obszarów	
Wiejskich. 

•	 W trakcie realizacji jest przebudowa 
starego	 budynku	 Urzędu	 Gminy	 Wólka	
z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz 
siedzibę	 gminnej	 biblioteki	 publicznej	
wraz	z	budową	 łącznika	pomiędzy	obec-
nym	 budynkiem	 Urzędu	 Gminy	 Wólka	
a przebudowywanym budynkiem. War-
tość	całego	zadania	wynosi:	1	846	186,87	
zł	 i	 jest	 dofinansowane	 w	 85%	 ze	 środ-
ków	 Europejskiego	 Funduszu	 Rozwoju	
Regionalnego	w	ramach	RPO	WL	na	lata	
2014-2020. 

•	 W trakcie realizacji jest przebudowa 
i	 zmiana	 sposobu	użytkowania	pomiesz-
czeń	przedszkoli	w	Pliszczynie	 i	w	Turce	
w	 ramach	 projektu	 „Kosmiczne	 Przed-
szkole	 dla	 Kosmicznych	 Przedszkolaków	
z	 Pliszczyna	 i	 Turki”.	 Wartość	 zadania:	
472	 777,97	 zł.	 Zadanie	 dofinansowa-
ne	 ze	 środków	 Europejskiego	 Funduszu	
Społecznego	w	 ramach	RPO	WL	na	 lata	
2014-2020. 

Stan realizacji inwestycji w 2021 roku
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•	 W	 celu	 zwiększenia	 ilości	 miejsc	 parkin-
gowych	 dla	 mieszkańców	 osiedla	 Borek	
podjęliśmy	następujące	działania:	
-	zakończyła	się	przebudowa	ul.	Grabowej	
w zakresie wykonania dwóch zatok parkin-
gowych,	wartość	zadania:	143	146,33	zł,	

- w trakcie realizacji jest przebudowa ul. 
Berberysowej	i	ul.	Jaśminowej	w	zakresie	
wykonania	zatok	parkingowych,	wartość	
zadania:	174	242,74	zł.	

•	 Rozpoczęła	 się	 realizacja	 zadania	 pod	
nazwą	„Utwardzenie	dna	 i	odwodnienie	
wąwozu	 lessowego	 w	 ciągu	 drogi	 gmin-
nej	 nr	 128500L	 od	 km	 0+004,14	 do	 km	
0+173,41	 w	 miejscowości	 Pliszczyn”	 –		
wartość	 zadania:	 	 317	759,31	 	 zł.	 	 Zada-

nie	dofi	nansowane	w	80%	z	pozyskanych	
rządowych	 środków	 na	 zabezpieczenie	
wąwozów	lessowych	przed	erozją.	

•	 Została	 opracowana	 dokumentacja	 pro-
jektowa dla zadania pn. „Rozbudowa 
i	 przebudowa	 Zespołu	 Szkolno	 –	 Przed-
szkolnego	 o	 salę	 gimnastyczną	 wraz	
z	 niezbędną	 infrastrukturę	 	 techniczną”	
i	 uzyskane	 pozwolenie	 na	 budowę.	 War-
tość	 kosztorysowa	 inwestycji:	 6	 808	 000	
zł.	 Łączna	 powierzchnia	 projektowanego	
budynku	wynosi	1	020,	36	m²,		(sama	sala	
sportowa		364	m²).	W	ramach	rozbudowy	
szkoły	w	Świdniku	Małym	o	salę	sportową	
powstanie	także	pięć	sal	wielofunkcyjnych.	

•	 Na	 ukończeniu	 jest	 dokumentacja	 pro-

jektowa	 obejmująca	 przebudowę	 i	 roz-
budowę	 remizy	 strażackiej	 w	m.	 Turka,	
w	ramach	której	powstanie	świetlica	dla	
mieszkańców.	

•	 Opracowana	 została	 dokumentacja	 pro-
jektowa	na	budowę	 sali	 sportowej	wraz	
z	rozbudową	szkoły	w	m.	Sobianowice.	

•	 W trakcie rozstrzygania jest  przetarg na 
budowę	boiska	wielofunkcyjnego	 z	 bież-
nią	i	skocznią	w	dal	przy	Zespole	Szkolno	
-	 Przedszkolnym	 w	 Łuszczowie.	 Zadanie	
realizowane jest  w ramach programu 
„Sportowa	 Polska	 -	 Program	 rozwoju	 lo-
kalnej	 infrastruktury	sportowej	 -	EDYCJA	
2020”.	Wartość	całkowita	zadania:		1	161	
852,06	zł,	kwota	dotacji	580	926,03	zł.	
W ramach inwestycji powstanie boisko 

wielofunkcyjne,	 w	 skład	 którego	 wchodzi	
boisko	do	piłki	nożnej,	dwa	boiska	do	koszy-
kówki,	boisko	do	piłki	siatkowej.	Całość	bę-
dzie	ogrodzona	oraz	zostaną	zamontowane	
piłkochwyty.	 Wykonana	 zostanie	 	 również		
skocznia	w	dal	oraz	bieżnia	czterotorowa.	

Edwin	Gortat,	Wójt	Gminy	Wólka

Drogie Mieszkanki i Mieszkańcy Gminy Wólka

Za	nami	2,5	roku	obecnej	kadencji,	z	tej	okazji	pozwoliłem	sobie	dokonać	podsumowania	wykonanych	
zadań.	W	wymienionym	okresie	 łączna	kwota	 inwestycji	przekroczyła	61	000	000	zł,	 jest	 to	suma	re-
kordowa,	nie	 spotykana	w	historii	naszej	Gminy,	podobnie	 jak	kwota	otrzymanych	 zewnętrznych	do-
fi	nansowań,	które	w	tym	okresie	przekroczyły	35	000	000	zł.	Dzięki	tak	dużym	środkom	zewnętrznym,	
które	zostały	przez	nas	pozyskane,	udało	się	zrealizować	ogrom	inwestycji.	Chcę	podkreślić,	że	udało	
się	zakończyć	większość	inwestycji	zadeklarowanych	przeze	mnie	na	obecną	kadencję,	pomimo,	że	to	
dopiero	jej	połowa.	Mam	świadomość,	że	jeszcze	wiele	przed	nami	i	dołożę	wszelkich	starań,	żeby	cały	
mój	program	został	zrealizowany	nawet	w	dużo	większym	zakresie	niż	deklarowałem.	Oto	najważniejsze	
zadania inwestycyjne wykonane w analizowanym okresie: 

Półmetek kadencji. Podsumowanie działań.

Infrastruktura drogowa (drogi, chodniki, ścieżki rowerowe) 
Wykonanych zostało 31 inwestycji drogowych 
Wartość: 34 300 000 zł 
Długość: ponad 31 km 
Otrzymane dofi nansowanie z różnych źródeł: 17 000 000 zł

1.Przebudowa	drogi	gminnej	nr	106099L	w	miejscowości	Pliszczyn
2.Przebudowa	drogi	gminnej	nr	112402	(ul.	Dębowej)
3.Przebudowa	ciągu	dróg	gminnych	107398L	ul.	Borówkowa	i	112416L	ul.	Malinowa	
w	miejscowości	Turka
4.Przebudowa	ciągu	dróg	wewnętrznych	na	działce	ewidencyjnej	nr	1273/14	w	miej-
scowości	Turka	
5.Rozbudowa	skrzyżowania	drogi	krajowej	nr	82	z	drogą	gminną	nr	112470L	w	miej-
scowości	Łuszczów	Pierwszy	 (jezdnie	drogi	krajowej	z	uzbrojeniem	i	oznakowaniem,	
odcinki	dróg	gminnych,	parking,	chodniki	i	oświetlenie)
6.Przebudowa	drogi	gminnej	nr	112470L	w	miejscowości	Łuszczów	Pierwszy
7.Rozbudowa	skrzyżowania	DK	82	z	drogą	gminną	nr	112402L	(ul.	Dębowej)	 i	drogą	
gminną	112421L	(ul.	Świerkowa)	w	miejscowości	Turka	wraz	z	podłączeniem	do	węzła	
„Lublin	Tatary”	na	obwodnicy	Lublina	w	ciągu	drogi	ekspresowej	S17	oraz	budowa	par-
kingu	typu	Park	&	Ride	wraz	z	dojazdami,	dojściami	i	infrastrukturą	techniczną
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1.Oświetlenie	drogowe	drogi	gminnej	nr	106108L	na	działce	nr	1004	w	miejscowości	
Łuszczów	Pierwszy
2.Oświetlenie	drogi	na	działce	nr	991	w	miejscowości	Łuszczów	Pierwszy
3.Oświetlenie	drogowe	drogi	gminnej	nr	106097	na	działce	nr	290/1	w	miejscowości	Rudnik
4.Oświetlenie	drogowe	wewnętrznych	dróg	gminnych	urządzonych	na	działkach	o	nr	
105/2	i	463	w	miejscowości	Rudnik
5.Oświetlenie	drogowe	ul.	Grabowej	w	miejscowości	Turka,	os.	Borek
6.Oświetlenie	drogowe	ul.	Jarzębinowej	w	miejscowości	Turka,	os.	Borek
7.Oświetlenie	drogowe	ul.	Jaworowej	w	miejscowości	Turka,	os.	Borek
8.Oświetlenie	drogowe	ul.	Wiązowej	w	miejscowości	Turka,	os.	Borek
9.Oświetlenie	drogi	na	działce	nr	672	w	miejscowości	Jakubowice	Murowane
10.Oświetlenie	drogi	na	działce	nr	647	w	miejscowości	Jakubowice	Murowane

Oświetlenie uliczne
Wartość: 1 600 000 zł
Dofinansowanie: 1 275 000 zł
Ilość opraw: 329 sztuk

8.Przebudowa	drogi	gminnej	nr	106111L	w	miejscowości	Kolonia	Pliszczyn
9.Przebudowa	drogi	nr	112469L	w	miejscowości	Łuszczów	Drugi
10.	Przebudowa	drogi	wewnętrznej	na	działce	nr	412	w	miejscowości	Świdniczek
11.Przebudowa	drogi	nr	112539L	w	miejscowości	Turka
12.	Przebudowa	ciągu	dróg	gminnych:	Świdnik	Duży	Drugi	droga	nr	107372L,	Świdnik	
Duży	Drugi	droga	nr	106117L,	Kolonia	Świdnik	Mały	droga	nr	106117L	-	etap	pierwszy

13.	Przebudowa	drogi	gminnej	nr	106113L	w	miejscowości	Bystrzyca
14.	Remont	tzw.	poprzeczki	w	miejscowości	Wólka
15.	Przebudowa	drogi	gminnej	nr	112474L	w	miejscowości	Rudnik	i	przebudowa	drogi	
wewnętrznej	w	miejscowości	Rudnik	na	działce	nr	497	

16.	Przebudowa	drogi	gminnej	nr	106114L	w	miejscowości	Łuszczów	Pierwszy
17.	Przebudowa	drogi	gminnej	nr	106106L	w	miejscowości	Łuszczów	Pierwszy
18.	Przebudowa	drogi	gminnej	nr	106112	L		w	miejscowości	Sobianowice
19.	Przebudowa	drogi	gminnej	wewnętrznej	na	działce	o	nr	ew.	998	w	miejscowości	
Łuszczów	Pierwszy

20.	 Utwardzenie	 dna	 i	 odwodnienie	 wąwozu	 lessowego	 w	 ciągu	 drogi	 gminnej	 
nr	128500L	w	miejscowości	Pliszczyn

21.	Przebudowa	drogi	gminnej	nr	107373L	od	km	0+008,95	do	km	1+985,23	w	miej-
scowości	Świdnik	Duży

22.	Budowa	chodnika	przy	drodze	nr	2224L	(Łysaków	–	Sobianowice)
23.	Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	2224L	w	miejscowości	Kolonia	Pliszczyn	w	zakre-
sie	wykonania	chodnika	o	dł.	ok.	500mb	i	zatok	parkingowych	w	sąsiedztwie	szkoły

24.	Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	2000L	w	zakresie	wykonania	chodnika	w	Łusz-
czowie	Pierwszym

25.	Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	2224L	w	zakresie	wykonania	chodnika	w	miejsco-
wościach	Pliszczyn,	Łysaków,	Sobianowice	

26.	Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	2224L	w	miejscowości	Pliszczyn	w	zakresie	wyko-
nania	opaski	bezpieczeństwa	(chodnika)

27.	Przebudowa	drogi	gminnej	nr	112462L	polegająca	na	budowie	ścieżki	rowerowej	
w	miejscowości	Turka

28.	Budowa	ścieżek	rowerowych	obejmujących	swoim	zakresem	sołectwa	Jakubowice	
Murowane,	Łysaków,	Turka,	Bystrzyca,	Sobianowice,	Łuszczów,	a	także	wieży	wido-
kowej	zlokalizowanej	na	terenie	sołectwa	Łysaków

29.		Wykonanie	miejsc	parkingowych	na	osiedlu	Borek,	tj.	przy	ul.	Grabowej,	ul.	Ber-
berysowej	i	ul.	Jaśminowej

30.	 Przebudowa	 nawierzchni	 wokół	 budynku	 Zespołu	 Szkolno	 –	 Przedszkolnego	
w	miejscowości	Sobianowice

31.	Przebudowa	drogi	powiatowej	nr	2100	Łuszczów	–	Janowice	–	Trzeszkowice

INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE 
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11.Rozbudowa	istniejącego	oświetlenia	wydzielonego	drogi	powiatowej	2224L	w	miej-
scowości	Pliszczyn

12.Oświetlenie	drogi	powiatowej	1564L	(działka	nr	138)	w	miejscowości	Sobianowice
13.Oświetlenie	drogi	gminnej	nr	106055L	w	miejscowości	Kolonia	Pliszczyn,	etap	I
14.Oświetlenie	drogi	gminnej	nr	106055L	w	miejscowości	Kolonia	Pliszczyn	-	etap	II
15.Oświetlenie	drogi	gminnej	nr	106099L	w	miejscowości	Pliszczyn
16.Oświetlenie	drogi	gminnej	nr	107375L	(działka	nr	43)	w	miejscowości	Świdniczek
17.Oświetlenie	 drogi	 gminnej	wewnętrznej	 (działka	 nr	 109)	w	miejscowości	 Kolonia	
Świdnik	Mały

18.Oświetlenie	drogi	gminnej	nr	112416L	(ul.	Malinowa,	os.	Borek)
19.Oświetlenie	drogi	gminnej	nr	112414L	(ul.	Konwaliowa,	os.	Borek)	na	działce	nr	2812,	
2964,	2958	

20.Rozbudowa	istniejącego	oświetlenia	wydzielonego	przy	ul.	Topolowej,	os.	Borek	
21.Budowa	oświetlenia	wzdłuż	drogi	106113	L	w	miejscowości	Łuszczów	Pierwszy

1.Budowa	amfiteatru	przy	Urzędzie	Gminy	Wólka
2.Klub	Seniora	w	miejscowości	Rudnik
3.Modernizacja	budynku	remizy	strażackiej	w	miejscowości	Bystrzyca
4.Żłobek	gminny	Maluszek	w	miejscowości	Kolonia	Pliszczyn
5.Rozbudowa		Zespołu	Szkolno	-	Przedszkolnego	w	Turce
6.Rozbudowa	Zespołu	Szkolno-Przedszkolnego	w	Łuszczowie	Drugim
7.Przebudowa	starego	budynku	Urzędu	Gminy	Wólka	z	przeznaczeniem	na	cele	kultu-
ralne	oraz	siedzibę	gminnej	biblioteki
8.Przebudowa	i	zmiana	sposobu	użytkowania	pomieszczeń	przedszkoli	w	Pliszczynie	
i	w	Turce	w	ramach	projektu	„Kosmiczne	Przedszkole	dla	Kosmicznych	Przedszkola-
ków	z	Pliszczyna	i	Turki”

Budynki użyteczności publicznej
Wartość: 7 500 000 zł 
Dofinansowanie: 3 500 000 zł 

1.	Montaż	513	instalacji	solarnych	i	25	ko-
tłów	na	biomasę
2.	Montaż	117	instalacji	ogniw	fotowol-
taicznych	oraz	montaż	43		pomp	ciepła

Odnawialne Źródła Energii
Wartość:  7 500 000 zł
Dotacja:  6 400 000 zł 
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1.Opracowanie	 dokumentacji	 projektowej	 na	 budowę	 Sali	 sportowej	 przy	 Zespole	
Szkolno	-	Przedszkolnym	w	Świdniku	Małym
2.Opracowanie	 dokumentacji	 projektowej	 na	 budowę	 Sali	 sportowej	 przy	 Zespole	
Szkolno	-	Przedszkolnym	w		Sobianowicach
3.Budowa	boiska	wielofunkcyjnego	z	bieżnią	 i	skocznią	w	dal	przy	Zespole	Szkolno	-	
Przedszkolnym	w	Łuszczowie	(w	trakcie	realizacji)
4.Otwarte	strefy	aktywności

Obiekty sportowe
Wartość: 1 300 000 zł
Dofinansowanie: 630 000 zł

Przed	nami	jeszcze	druga	połowa	kadencji,	okres	również	bardzo	ważny,	ambitny.	Do	wykonania	wiele	ważnych	odcinków	drogo-
wych	oraz	chodników,	rozbudowa	pozostałych	szkół	o	sale	sportowe	i	dodatkowe	sale	lekcyjne,	budowa	świetlic	wiejskich	poprzez	
rozbudowę	remiz	strażackich,	budowa	kolejnego	żłobka	gminnego	oraz	przedszkola,	budowa	nowych	parkingów,	kanalizacji	w	pół-
nocnej	części	gminy	Wólka,	skate	parku,	nowych	placów	zabaw,	stref	aktywności	oraz	realizacja	projektów	związanych	z	odnawial-
nymi	źródłami	energii.	W	najbliższej	przyszłości	czeka	nas	potężne	wsparcie	finansowe	ze	środków	zewnętrznych	(w	tym	z	Funduszu	
Odbudowy),	który	jak	zapowiedziano	w	dużej	części	trafi	do	samorządów.	Będzie	to	doskonała	okazja	do	tego,	aby	wykorzystać	zdo-
byte	doświadczenie	w	inwestycjach	i	kontynuować	je	z	pożytkiem	dla	mieszkańców	gminy	Wólka.	
Zapewniam,	że	będziemy	walczyć	o	każdą	złotówkę,	tak	aby	sfinansować	 jak	największą	 ilość	wszelkiego	rodzaju	przedsięwzięć,	

które	będą	służyły	naszym	obecnym	Mieszkańcom	oraz	wszystkim	tym,	którzy	będą	chcieli	związać	swoją	przyszłość	z	naszą	gminą.		

Edwin	Gortat,	Wójt	Gminy	Wólka

1. Dostawa	i	montaż	1320	wodomierzy	z	odczytem	zdalnym	na	terenie	gminy	Wólka	
w	 ramach	projektu	 „Kompleksowa	modernizacja	 systemu	zaopatrzenia	w	wodę	na	
terenie	gminy	Wólka”
2.	Kompleksowa	modernizacja	systemu	zaopatrzenia	w	wodę	na	terenie	gminy	Wólka:	
ujęcie	wody	z	pompownią	w	Turce	na	dz.	1217/32,	pompownia	wody	w	miejscowości	
Świdnik	Duży	Pierwszy,	modernizacja	ujęcia	wody	w	miejscowości	Łuszczów	Pierwszy
3.	Budowa	sieci	kanalizacji	sanitarnej	z	odgałęzieniami	(bez	przyłączy)	w	miejscowości	
Świdnik	Duży	Drugi
4.	Modernizacja	systemu	zaopatrzenia	w	wodę	na	terenie	gminy	Wólka	(wymiana	za-
suw	i	hydrantów)
5.	Budowa	kanalizacji	sanitarnej	w	miejscowości	Świdnik	Duży	-etap	V	końcowy

Inwestycje wodno – kanalizacyjne 
Wartość: 9 500 000 zł 
Dofinansowanie: 6 600 000 zł 
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17	 czerwca	 br.	 spotkaliśmy	 się	 na	 naj-
ważniejszej	 w	 roku	 Sesji	 Rady	 Gminy	
Wólka,	 by	 ocenić	 pracę	 Wójta	 w	 2020	
roku.	Posiedzenie	tego	typu	ma	zazwyczaj	
charakter	 uroczysty	 i	 powoduje	 w	 nas,	
radnych,	większy	niż	zazwyczaj	dreszczyk	
emocji.	Wszystko	z	tego	powodu,	że	pod-
sumowanie	zeszłorocznej	pracy	Wójta	na	
rzecz rozwoju gminy Wólka traktujemy 
również,	 prawie	 wszyscy,	 jako	 swoisty	
egzamin	nas	 samych	–	 sprawdzian	umie-
jętności	współpracy	z	Wójtem	i	pracowni-
kami,	monitorowania	zadań	i	wyjaśniania	
wszelkich	wątpliwości	na	bieżąco.

Przedmiotem	 debaty,	 która	 rozpoczęła	
punt	 dotyczący	 wotum	 zaufania,	 był	 “Ra-
port	 o	 stanie	 Gminy	 Wólka”.	 Jest	 to	 do-
kument	pokazujący	podstawowe	kierunki	
pracy	 samorządu	 pod	 kierownictwem	
Wójta,	 jego	 priorytety	 inwestycyjne,	 spo-
łeczne,	gospodarcze,	oświatowe	i	kultural-
ne.	 To	podsumowanie	 całorocznej	 działal-
ności	na	rzecz	rozwoju	gminy	Wólka.	Rada	
Gminy	Wólka	uchwałą	nr	XXXVIII.220.2021	
udzieliła	wójtowi	Edwinowi	Gortatowi	wo-
tum	zaufania	bez	żadnego	głosu	„przeciw”.
Nie	było	też	głosów	przeciwnych	podczas	

podejmowania	 uchwały	 dotyczącej	 spra-
wozdania	finansowego	wraz	ze	sprawozda-
niem	z	wykonania	budżetu	gminy	Wólka	za	
2020	rok.	Już	opinia	Regionalnej	Izby	Obra-
chunkowej	nie	pozostawiła	wątpliwości	co	
do	 poprawności	 wydatkowania	 środków	
przez	Wójta	w	minionym	roku.	RIO	zwróci-
ło	uwagę	na	wysokie	koszty	związane	z	go-
spodarką	 odpadami,	 obciążające	 budżet	
gminy	Wólka.	Skład	Orzekający	wskazał,	że	
z	pobranych	opłat,	gmina	pokrywa	koszty	
funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami	 komunalnymi,	 które	 obejmują	
koszty:	 odbierania,	 transportu,	 zbierania,	
odzysku i unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnych,	 tworzenia	 i	 utrzymania	 punk-
tów selektywnego zbierania odpadów ko-
munalnych,	obsługi	administracyjnej	 tego	
systemu,	edukacji	ekologicznej	w	zakresie	

prawidłowego	 postępowania	 z	 odpadami	
komunalnymi. W 2020 roku koszty funk-
cjonowania systemu gospodarowania 
odpadami	 komunalnymi	 wyniosły	 w	 gmi-
nie	 4.268.939.94	 zł,	 natomiast	 dochody	
z	opłat	2.540.834,44	zł.

Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 
Wólka	z	tytułu	wykonania	budżetu	Gminy	
Wólka	za	2020	rok	było	podsumowaniem	
czerwcowego posiedzenia Rady Gminy 
Wólka.	 Warty	 podkreślenia	 jest	 fakt,	 że	
Komisja	 Rewizyjna,	 czyli	 niejako	 organ	
kontrolny,	 po	 analizie	 dokumentów,	 wy-
stąpiła	z	wnioskiem	do	Rady	o	udzielenie	
absolutorium.	Również	i	tym	razem	żaden	
z	radnych	nie	zagłosował	“przeciw”	uchwa-
le.	W	moim	odczuciu	jest	to	podkreślenie,	
że	Rada	Gminy	Wólka	składa	się	z	radnych	
świadomych	 swojej	 roli	 i	 obowiązków,	
o	których	wspomniałam	na	początku.
W	 imieniu	 Rady,	 jeszcze	 raz	 serdecznie	

gratuluję	 wójtowi	 Edwinowi	 Gortatowi.	
Dziękuję	 za	 owocną	 współpracę	 zarów-
no	Wótowi,	 jak	 i	wszystkim	pracownikom	
Urzędu	Gminy	Wólka,	 kierownikom	 jedno-
stek	 organizacyjnych,	 	 Prezesowi	 Przedsię-
biorstwa	Gospodarki	Komunalnej	i	osobom,	
które	przyczyniły	się	do		kolejnego	sukcesu	
Wójta - skutecznego rozwoju gminy Wólka.

Edyta	Dobek,	
Przewodnicząca	Rady	Gminy	Wólka

Szanowni Państwo,
Poniżej	 przedstawiam	 Państwu	 wykaz	

uchwał	 podjętych	 w	 okresie	 od	 marca	
do	 lipca	 br.	 Szczegółowe	 informacje	 do-
tyczące	 wszystkich	 aktów	 prawa	 lokal-
nego	 znajdziecie	 Państwo	 w	 Biuletynie	
Informacji	Publicznej	Urzędu	Gminy	Wól-
ka.	 Transmisje	 z	 posiedzeń	 Rady	 Gmi-
ny	 Wólka	 zamieszczone	 są	 na	 stronie:	 
www.wolka.pl. 
We	 wskazanym	 okresie	 odbyło	 się	 

6	posiedzeń	Rady	Gminy	Wólka,	w	dniach:	 
8	marca,	25	marca,	19	kwietnia,	29	kwiet-
nia,	 17	 czerwca,	 8	 lipca	 br.,	 na	 których	
podjęto	następujące	uchwały:

1. Uchwała nr XXXIV.201.2021 w spra-
wie	ustalenia	wysokości	opłat	za	pobyt	
dziecka	w	Żłobku	Gminnym	Maluszek,

2. Uchwała nr XXXIV.202.2021 w sprawie 
wyrażenia	 zgody	 na	 wydzierżawienie	
nieruchomości,

3. Uchwała nr XXXIV.203.2021 w sprawie 
przyjęcia	programu	opieki	nad	zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności	zwierząt	na	terenie	gminy	
Wólka	w	roku	2021,	

4. Uchwała nr XXXIV.204.2021 w sprawie 
rozpatrzenia	skargi	na	działanie	Kierow-
nika	Ośrodka	Pomocy	Społecznej,

5. Uchwała nr XXXIV.205.2021 w sprawie 
rozpatrzenia	 skargi	 na	 działanie	Wójta	
Gminy	Wólka,

6. Uchwała nr XXXIV.206.2021 w sprawie 
zmian	w	budżecie	gminy	 i	planie	finan-
sowym	na	2021	r.,

7. Uchwała nr XXXIV.207.2021 w sprawie 
zmiany	wieloletniej	prognozy	finansowej,

8. Uchwała nr XXXV.208.2021 w spra-
wie	 wyrażenia	 zgody	 na	 przystąpienie	
Gminy	Wólka	do	współpracy	w	ramach	
Lubelskiego Obszaru Metropolitalne-
go	 i	 zawarcie	 porozumienia	 pomiędzy	
Gmina	 Wólka	 i	 pozostałymi	 jednostka-
mi	samorządu	terytorialnego	Lubelskie-
go	Obszaru	Metropolitalnego,

9. Uchwała nr XXXV.209.2021 w sprawie 
„Wieloletniego programu gospodarowa-
nia zasobem mieszkaniowym gminy na 
lata	2021-2025”,

10. Uchwała nr XXXV.210.2021 w sprawie 
ustalenia	 górnych	 stawek	 opłat	 za	 od-
biór odpadów komunalnych ponoszo-
nych	 przez	 właścicieli	 nieruchomości,	
którzy	nie	są	obwiązani	do	ponoszenia	
opłat	za	gospodarowanie	odpadami	ko-
munalnymi na rzecz Gminy Wólka oraz 
górnej	 stawki	 opłaty	 ponoszonej	 przez	
właścicieli	 nieruchomości	 za	 opróż-
nianie	 zbiorników	 bezodpływowych	
i	 transport	 nieczystości	 ciekłych	 na	 te-
renie	Gminy	Wólka,

11. Uchwała nr XXXV.211.2021 w sprawie 
zmian	w	budżecie	gminy	 i	planie	finan-
sowym na 2021 r. 

12. Uchwała nr XXXV.212.2021 w sprawie 
wieloletniej	prognozy	finansowej,

13.	Uchwała nr XXXVI.213.2021 w spra-
wie	 zmian	 w	 budżecie	 gminy	 i	 planie	
finansowym	na	2021	rok.

14. Uchwała nr XXXVI.214.2021 w sprawie 
zmiany	wieloletniej	prognozy	finansowej,

15. Uchwała nr XXXVII.215.2021 w spra-
wie	wprowadzenia	zwolnień	w	podatku	
od	środków	transportowych,

Wotum zaufania i absolutorium dla Wójta Edwina Gortata

Działalność Rady Gminy Wólka 

RADA GMINY WÓLKA
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KORONAWIRUS

Od	 ponad	 roku	 zmagamy	 się	 z	 pan-
demią	 wywołaną	 COVID	 -19.	 Pokonanie	
koronawirusa	 jest	możliwe	 tylko	 poprzez	
przerwanie	jego	transmisji	z	człowieka	na	
człowieka.	Taką	możliwość	daje	nam	szcze-
pionka.	Aby	efekty	były	jak	najlepsze	i	jak	
najszybsze,	 musimy	 być	 odpowiedzialni	
i	solidarni.	Każda	osoba,	która	się	zaszcze-
pi,	 ma	 szansę	 przerwać	 łańcuch	 zakażeń	
i	 uchronić	 się	 przed	 ciężkim	przebiegiem	
choroby.	 Nasze	 zaszczepienie	 się,	 to	 nie	
tylko	 ochrona	 dla	 nas,	 to	 także	 ochrona	
naszych	 rodziców,	dziadków,	dzieci	 i	przy-

jaciół.	Tylko	zbiorowa	odporność	pozwoli	
nam	na	powrót	do	normalności.
Szczepionki	na	koronawirusa	są	dobro-

wolne,	bezpłatne	i	skuteczne.	
Rejestracja na szczepienie przeciw CO-

VID-19	 dla	 wszystkich	 chętnych,	 którzy	
ukończyli	 12	 rok	 życia	 jest	 możliwa	 po-
przez	 całodobową	 infolinię	 989,	 wysyła-
jąc	 SMS	 na	 numer	 664908556	 o	 treści:	
SzczepimySie,	 elektronicznie	 przez	 e-re-
jestrację	dostępną	na	stronie	głównej	pa-
cjent.gov.pl	 bądź	 bezpośrednio	 w	 punk-
cie	szczepień.

Na	terenie	gminy	Wólka	szczepienia	wy-
konywane	 są	 w	 przychodniach	 Tlen-Me-
dical,	Wólka	10c	i	MultiMed	w	Turce	przy	 
ul. Lipowej 14. 
Szczepiąc	 się,	 przyczyniasz	 się	 do	 szyb-

szego	znoszenia	ograniczeń	i	powrotu	nas	
wszystkich	do	normalnego	życia.

Nie odkładaj decyzji o szczepieniu, 
zrób to teraz i bądź bezpieczny.

Elżbieta	Skiba,	
Referat	Obywatelski,	
Urząd	Gminy	Wólka

Zaszczep się przeciwko COVID 19 – bądź bezpieczny

W	sobotę,	17	kwietnia	br.	w	kościele	pw.	Najświętszego	Serca	Pana	
Jezusa	w	Pliszczynie	odbyła	się	uroczysta	msza	św.	w	intencji	st.	sierż.	
Walentego	Waśkowicza	„Strzały”.	Eucharystii	przewodniczył	ks.	pro-
boszcz	Tadeusz	Michałek,	a	homilię	wygłosił	ks.	Mariusz	Wrzesiński.	
Następnie	dokonane	zostało	odsłonięcie	i	poświęcenie	tablicy	pa-

miątkowej	w	przedsionku	kościoła.	Odsłonili	ją	Pan	kpt.	Aleksander	
Kuchciewicz	 „Żbik”	 -	 brat	 ppor.	 cz.	w.	 Adama	 Stanisława	 Kuchcie-
wicza	„Wiktora”	oraz	Pan	Czesław	Przybyś	z	Pliszczyna	-	syn	współ-
pracownika	patrolu	„Strzały”,	a	poświęcił	ją	ks.	Mariusz	Wrzesiński.
W	uroczystościach	udział	wzięli	 także	członkowie	rodziny	Wa-

lentego	 Waśkowicza,	 Dyrektor	 lubelskiego	 oddziału	 IPN	 Pan	
Marcin	Krzysztofik,	natomiast	gminę	Wólka	reprezentowali	Wójt	
Gminy	Wólka	Edwin	Gortat	oraz	jego	zastępca	Paweł	Gospodarek.

Emilia	Sikorska,	
Referat	Promocji,	Urząd	Gminy	Wólka

KULTURA

Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej 
st. sierż. Walentego Waśkowicza „Strzały” 

16. Uchwała nr XXXVII.216.2021 w sprawie 
wyrażenia	zgody	na	ustanowienie	służeb-
ności	 przesyłu	 na	 nieruchomościach	 sta-
nowiących	własność	Gminy	Wólka,

17. Uchwała nr XXXVII.217.2021 w spra-
wie rozpatrzenia petycji z dnia 19 lutego 
2021 r. o wydanie opinii w sprawie prze-
prowadzenia	 bezpośredniego	 (na	 pod-
stawie	art.	4	pkt	2	Konstytucji	Rzeczypo-
spolitej	Polskiej)	Referendum	Ludowego	
w	 sprawie	 wprowadzenia	 nowego	 Ko-
deksu Wyborczego oraz nowego Ustroju 
Prezydencko-Ludowego	dla	Polski,

18. Uchwała nr XXXVII.218.2021 w spra-
wie	 zmian	 w	 budżecie	 gminy	 i	 planie	
finansowym	na	2021	r.,

19. Uchwała nr XXXVII.219.2021 w spra-
wie	wieloletniej	prognozy	finansowej,

20. Uchwała nr XXXVIII.220.2021 w spra-
wie	udzielenia	Wójtowi	wotum	zaufania,

21. Uchwała nr XXXVIII.221.2021 w spra-
wie rozpatrzenia i zatwierdzenia spra-
wozdania	 finansowego	 wraz	 ze	 spra-
wozdaniem Wójta Gminy z wykonania 
budżetu	za	2020	rok,

22. Uchwała nr XXXVIII.222.2021 w spra-
wie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy	 Wólka,	 z	 tytułu	 wykonania	 bu-
dżetu	za	2020	rok,

23.	Uchwała nr XXXVIII.223.2021 w spra-
wie	określenia	wzoru	wniosku	o	wypłatę	
dodatku	energetycznego,

24. Uchwała nr XXXVIII.224.2021 w spra-
wie	 określenia	 wzoru	 wniosku	 o	 przy-
znanie dodatku mieszkaniowego oraz 
wzoru deklaracji o dochodach gospo-
darstwa	domowego,

25. Uchwała nr XXXVIII.225.2021 w spra-
wie	 udzielenia	 pomocy	 finansowej	 Po-
wiatowi	 Lubelskiemu	na	 zadanie	 „Prze-

budowa drogi powiatowej nr 2100L 
Łuszczów	–	Janowice	–	Trzeszkowice”,

26. Uchwała nr XXXVIII.226.2021  w spra-
wie	zmian	w	budżecie	gminy	i	planie	fi-
nansowym	na	2021	rok,

27. Uchwała nr XXXVIII.227.2021 w spra-
wie	zmiany	wieloletniej	prognozy	finan-
sowej,

28. Uchwała nr XXXIX.228.2021 w spra-
wie	 zmian	 w	 budżecie	 gminy	 i	 planie	
finansowym.

	 Zapraszam	 do	 kontaktu	 ze	 mną	 lub	
radnymi	 z	 Państwa	 okręgów.	 Wszyst-
kie	 sprawy	 można	 dodatkowo	 zgłaszać	
za	 pośrednictwem	 adresu	 mailowego:	 
radagminy@wolka.pl. 

Edyta	Dobek,	
Przewodnicząca	Rady	Gminy	Wólka

RADA GMINY WÓLKA
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Uroczystość	 z	 okazji	 230.	 rocznicy	 uchwalenia	 Konstytucji	
3	Maja,	 tak	 jak	w	roku	ubiegłym,	odbyła	się	w	cieniu	epidemii.	
Przedstawiciele	władz	gminy:	Wiceprzewodniczący	Rady	Gminy	
Pan	Tomasz	Zaborek	oraz	Wójt	Gminy	Wólka	Pan	Edwin	Gortat	
złożyli	kwiaty	 i	 zapalili	 znicz	pod	obeliskiem	przy	Urzędzie	Gmi-
ny,	aby	choć	symbolicznie	upamiętnić	tą	wielką	dla	nas	Polaków	
uroczystość.

Emilia	Sikorska,	
Referat	Promocji,	Urząd	Gminy	Wólka

Uroczystość upamiętniająca rocznicę 
Konstytucji 3 Maja kolejny rok inna niż zwykle... 

Oddaj krew. Uratuj życie. 
13	czerwca	br.	w	Wólce	dzięki	KGW	Wó-

leckie	Babeczki	odbyła	się	terenowa	akcja	
krwiodawstwa pt. „Oddaj krew. Uratuj 
życie.”
Frekwencja	 była	 ogromna!	 Dzięki	 po-

mocy	 sponsorów	 firmie	 Aliplast,	 Collian	
oraz	gminie	Wólka	wszyscy,	którzy	podzie-
li	się	swoją	krwią	otrzymali	upominki.	Już	
niedługo	 Wóleckie	 Babeczki	 przeprowa-
dzą	 kolejną	 tego	 typu	 akcję.	 Zachęcamy	
do	obserwowania	profilu	pań	na	Facebo-
oku:	KGW	Wóleckie	Babeczki.

Redakcja	Wólka	News

KULTURA



Wólka NEWS 2(16)202112

Bliżej – pełna łączność! 
W	sobotę	19	czerwca	br.	w	Jakubowicach	Murowanych	odby-

ły	 się	warsztaty	 Tato.net,	w	 których	uczestniczyli	 ojcowie.	 Ce-
lem	warsztatów	było	przekazanie	metod	pogłębiania	relacji	oj-
ciec	–	dziecko.	Zajęcia	opierały	się	na	czterech	filarach	efektyw-
nego	ojcostwa,	do	których	zalicza	się:	zaangażowanie,	stałość,	
znajomość	dziecka	i	opiekuńczość.	Warsztaty	zorganizował	klub	
ojca	Tato.Net,	który	mieści	się	w	naszej	Gminie.	Na	spotkaniach	
poruszana	 jest	 tematyka	związana	z	 rozwojem	naszych	dzieci.	
Ojcowie	korzystają	z	materiałów	przygotowanych	przez	specja-
listów.	Możliwość	wymiany	doświadczeń	pomaga	rozwiązywać	
problemy	wychowawcze	oraz	daje	 szanse	na	 świadome	 i	 sku-
teczne	ojcostwo.	Na	stronie	tato.net	znajdą	Państwo	szczegóły	
tej	wartościowej	inicjatywy.	
Oprócz	 comiesięcznych	 spotkań	 klub	 organizuje	 rodzinne	

spływy	 kajakowe,	 randki	 małżeńskie,	 warsztaty	 czy	 ogniska.	
Najbliższe	 spotkanie	 odbędzie	 się	 w	 środę	 8.09.2021	 o	 godz.	
19.00	w	sali	Maryjnej	przy	parafii	pw.	Św.	Trójcy	w	Wólce.	Do	
przybycia	 zachęcają	 liderzy	 „Ojcowskiego	 Klubu”	 Janusz	 Bun-
dzylak	oraz	Grzegorz	Dumała.

Grzegorz	Dumała

Dnia	29	lipca	br.	uczestnicy	„Klubu	seniora”	w	Rudniku	wybrali	
się	na	wycieczkę	do	Kozłówki	i	Puław.	
Seniorzy	 odwiedzili	 Muzeum	 Zamojskich	 w	 Kozłowce,	 a	 na-

stępnie	 udali	 się	 do	 Puław,	 gdzie	 zwiedzili	 Pałac	 Czartoryskich	
oraz	przepiękny	kompleks	parkowy.	Dzięki	przewodnikowi	mogli	
poznać	niesamowitą	historię	odwiedzanych	miejsc	oraz	życiory-
sy	postaci	z	ubiegłych	wieków.
Seniorzy	 czas	wyjazdu	 spędzili	 intensywnie,	 podziwiając	 zabytki	

z	naszego	regionu	oraz	słuchając	historycznych	ciekawostek.	Wyjazd	
był	inspiracją	do	dalszego	zwiedzania	i	aktywnego	spędzania	czasu.	
Dnia	 12	 sierpnia	 br.	 odbyła	 się	 kolejna	wycieczka	naszych	 Se-

niorów	 -	 tym	 razem	 odwiedzili	 Zamość	 i	 Zwierzyniec.	 Podczas	
wycieczki	Seniorzy	poznawali	przepiękne	zakątki	Starego	Miasta	
w	Zamościu,	niezwykły	budynek	ratusza	z	misternymi	schodami	
oraz	 inne	 perły	 architektury.	 Po	 południu	 zwiedzili	 Zwierzyniec,	
gdzie	podziwiali	niesamowite	roztoczańskie	krajobrazy	oraz	miej-
scowe	zabytki,	w	tym	kościół	„Na	Wyspie”	św.	Jana	Nepomucena.	
Klub	Seniora	w	Rudniku	powstał	w	 ramach	projektu	„Top	Se-

nior”,	 projekt	 jest	 współfinasowany	 z	 Europejskiego	 Funduszu	
Społecznego	 w	 ramach	 Regionalnego	 Programu	 Operacyjnego	
Województwa	Lubelskiego	na	lata	2014-2020	Oś.	11	Włączenie	
społeczne,	Działanie	11.2	Usługi	społeczne	i	zdrowotne.	

Anna	Sędłak,	
Referat	Promocji,	Urząd	Gminy	Wólka

Seniorzy zwiedzają piękną Lubelszczyznę

KULTURA
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W	 związku	 z	 prowadzonymi	 przez	 Mi-
nisterstwo	 Rodziny	 i	 Polityki	 Społecznej	
pracami	 projektującymi	 działania	 na	 rzecz	
rozwoju	demograficznego	i	wsparcia	rodzin,	
w	dniu	20	lipca	br.	w	Ośrodku	Pomocy	Spo-
łecznej	 w	 Wólce	 miała	 miejsce	 wizytacja	
Pracownika	 Biura	 Pełnomocnika	 Rządu	 ds.	
Polityki	 Demograficznej	 –	 Pani	 dr	Magdale-
ny Witkowskiej. Z ramienia gminy w spotka-
niu	 uczestniczyły	 Panie	 Anna	 Modrzejew-
ska	 –	 Kierownik	 OPS	 w	Wólce,	 Anna	 Kruk	
–	 Sekretarz	 Gminy	 oraz	 Pani	 Elżbieta	 Skiba	
–	Kierownik	Referatu	Obywatelskiego.	Celem	

spotkania	 była	 wymiana	 wiedzy	 i	 doświad-
czeń	w	zakresie	polityki	społecznej,	edukacji	
i	wsparcia	rodzin	oraz	możliwości	wdrożenia	
nowych	rozwiązań.	Szczególnie	istotne	było	
przekazanie informacji o dotychczasowych 
działaniach	 gminy	 w	 zakresie	 polityki	 ro-
dzinnej	oraz	ewentualnej	przyszłej	realizacji	
działań	 profilaktycznych	 wzmacniających	
funkcje	 opiekuńczo-wychowawcze,	 zapo-
biegające	 rozpadowi	 rodzin,	 czy	promujące	
kulturę	prorodzinną.	

Anna	Kruk,	Sekretarz	Gminy

Stolica	 Podha-
la i najbardziej 
znany kurort 
w polskich gó-
rach: Zakopa-
ne.	 Miejsce,	 do	
którego trzeba 

przyjechać	choćby	raz	w	życiu.	Klub Czarni 
Pliszczyn	zorganizował	wyjazd	w	dniach	16	-	
21	lipca	do	Zakopanego.	Brało	w	nim	udział	
26	dzieci.	Najmłodszy	uczestnik	kolonii	miał	
5	lat.	Dla	niektórych	dzieci	to	były	pierwsze	
kolonie,	 wielki	 krok	 w	 stronę	 samodziel-
ności	 dzieciaków	 i	 przede	 wszystkim	 nie-
zapomniana	 przygoda.	Dzieci	miały	 okazję	
zawrzeć	 nowe	 znajomości,	 zobaczyć	 cie-
kawe	miejsca	i	wziąć	udział	w	niezwykłych	
atrakcjach przygotowanych przez organiza-
torów. Oprócz noclegu w wieloosobowych 
pokojach,	 które	 pozwalają	 dzieciom	 się	
zintegrować,	 organizatorzy	 gwarantowali	
przede	wszystkim	atrakcyjny	program,	dzię-
ki	 któremu	 uczestnicy	 mogli	 spożytkować	
drzemiące	w	nich	pokłady	energii	i	przeżyć	
naprawdę	 fajną	 przygodę.	 Oprócz	 wędró-

wek	po	Krupówkach,	gdzie	spotkaliśmy	mi-
sie,	które	chciały	z	nami	zrobić	sobie	zdjęcia,	
odwiedziliśmy	 Dom	 do	 góry	 nogami.	 Stoi	
on	 na	 dachu	 i	 jest	 ustawiony	 ukosem.	 To	
było	 prawdziwe	 wyzwanie	 dla	 dzieciaków.	
Do	domu	wchodzi	się	po	suficie,	całe	 jego	
wyposażenie	stoi,	a	raczej	wisi,	przyczepio-
ne	 do	 podłogi.	 Dodatkowo	 ukos	 sprawia,	
że	 utrzymanie	 równowagi	 nie	 było	 takie	
proste.	Kolejnym	wyzwaniem	była	trasa	na	
Morskie	 oko.	 Uff…	 momentami	 było	 cięż-
ko,	ale	udało	się	-	byliśmy	tam.	Niedzielną	
atrakcją	był	wyjazd	do	kopalni	soli	Wielicz-
ka	w	 Krakowie.	 Tam	 zeszliśmy	 razem	 z	 Pa-
nem	 przewodnikiem	 pod	 ziemię	 i	 poznali-
śmy	historię	skąd	się	wzięła	sól	w	Wieliczce.	
Jak	ciężko	się	pracuje	pod	ziemią	i	w	jakich	
warunkach,	abyśmy	mogli	używać	jej	teraz	
i	 jaka	była	 jej	 cena	 kiedyś?	Po	dawce	wie-
dzy	nadszedł	czas	na	zabawę,	czyli	Energy-
landia!	Największy	w	Polsce	park	rozrywki.	
Tam	się	działo!	Część	dzieci	wraz	 z	opieku-
nem	 poczuła	 dreszczyk	 i	 odwiedziła	 naj-
większe	 atrakcje	 tego	 miejsca,	 takie	 jak:	
Zadra,	Hyperion	czy	Roller	Coaster	Mayan.	

To	 były	 emocje	 i	 wrażenia.	 Pozostałe	 dzie-
ci	 również	 korzystały	 z	 atrakcji	 	 Energusia,	
Frida	 itp.	 W	 drodze	 powrotnej,	 po	 całym	
dniu	 emocji	 w	 parku	 rozrywki,	 pojechali-
śmy	na	kremówki,	a	jak	kremówki,	to	tylko	
te	najlepsze,	najukochańsze	przez	Naszego	
papieża	Jana	Pawła	II	do	Wadowic.	Wieczór	
w	kinie	a	później	pyszna	pizza?	-	czemu	nie!	
Odwiedziliśmy	 papugarnię	 z	 możliwością	
nakarmienia	 papug,	 a	 niektóre	 nawet	 nas	
polubiły	 siadając	 nam	 na	 ramieniu.	 Po	 ta-
kich	ciężkich	wędrówkach	i	dniu	wrażeń	ko-
rzystaliśmy	z	atrakcji	wodnych	na	basenach,	
aby	nasze	nogi	odpoczęły	i	były	gotowe	na	
kolejne	 dni	 atrakcji.	 Udało	 się	 nam	 wejść	
na	 Gubałówkę,	 gdzie	 podziwialiśmy	 pięk-
ne	widoki	na	góry,	aby	nie	było	tak	prosto	
również	zeszliśmy	z	niej.	To	była	przygoda.	
Pogoda	 nam	 dopisywała	 mimo,	 że	 deszcz	
pewnego	 dnia	 zmusił	 nas	 do	 rezygnacji	
z	odwiedzenia	jednej	z	pięknych	Dolin,	któ-
ra	była	w	planach.	Mamy	 jednak	nadzieję,	
że	spotkamy	się	za	rok.	

KS	Czarni	Pliszczyn

Wizyta Pracownika Biura Pełnomocnika Rządu 
ds. Polityki Demograficznej w gminie Wólka 

Niezapomniane kolonie w górach 
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KGW Łuszczów na ogólnopolskim festi walu „Polska Od Kuchni 2021” 

Emocje	 i	 entuzjazm	 jeszcze	 nie	 opadły	
po	wyjątkowym	wydarzeniu,	w	jakim	wzię-
ły	udział	Panie	z	Koła	Gospodyń	Wiejskich	
w	 Łuszczowie	 Pierwszym	 i	 Drugim.	W	 so-
botę	7	sierpnia	odbył	się	wojewódzki	fi	nał	
Festi	walu	„Polska	od	kuchni”	w	Zamościu.
Ogromnym	 sukcesem	 było	 już	 zakwa-

lifi	kowanie	 do	 pierwszego	 etapu	 konkur-
su	 w	 aż	 4	 kategoriach:	 Kulinarnej,	 Miss	
Wdzięku	do	45	lat,	Miss	Wdzięku	45	+	oraz	
Kobieta	 Gosposdarna	 Wyjątkowa.	 W	 każ-
dej	z	nich	można	było	głosować	przez	po-
lubienia	 stron	 i	wysyłane	 smsy,	wszystkie	
głosy	były	na	wagę	złota,	bo	konkurencja	
okazała	się	bardzo	silna.	Dzięki	zaanagażo-
waniu	sympatyków	Koła	Panie	z	Łuszczowa	

mogły	godnie	reperezentować	nasz	region.
Festi	wal	 dla	 uczestniczek	 rozpoczął	 się	

tuż	 przed	 5	 rano.	 Wyposażone	 w	 kosze	
pełne	pyszności	i	cudne	bukiety,	w	swoich	
uroczych sukienkach i tradycyjnych stro-
jach	wyruszyły	na	zamojski	rynek.
Już	 od	 samego	 rana	 przy	 stoisku	 KGW	

Łuszczów	 roiło	 się	od	amatorów	drożdżó-
wek,	 jagodzianek,	 kulebiaczków,	 podpło-
myków,	cebularzy,	przaśników	i	Buracarza	
–	popisowej	 tradycyjnej	potrawy	biorącej	
udział	w	Konkursie	Kulinarnym.
Odwiedzających	 festi	wal	 rozpieszczał	

nie	tylko	smak,	ale	też	zapach	i	widok	po-
lnych	kwiatów	z	naszych	łąk.	Żółte	słonecz-
niki	 i	 nawłocie	 cieszyły	 słonecznie,	 trawy	

i	 lawenda	 koiły	 zapachem,	 a	 trzmielina	
w	wiankach	dodawała	uroku.	Ta	atmosfe-
ra	 swojskości	 i	 tradycji	udzieliła	 się	 także	
widzom	„Pytania	na	śniadanie”,	w	którym	
to	 właśnie	 łuszczowianka	 w	 okazałej	 ti	a-
rze	opowiadała	o	wyjątkowym	lubeleskim	
stroju ludowym.
Degustacja	 przy	 stoisku	 KGW	 Łuszczów	

przenosiła	 smakoszy	w	 krainę	 dziecięcych	
wspomnień	 i	 lubelskich	 regionów,	 a	 tym-
czasem	na	 scenie	 festi	walowej	 swoją	oso-
bowością	 elektryzowały	 kandydatki	 na	
Miss	Wdzięku	 -	Katarzyna	Puszka	 i	Małgo-
rzata	Zwolak.	Obie	z	nieprzeciętnym	poczu-
ciem	humoru,	z	dystansem	do	świata	i	sie-
bie,	o	delikatnej	urodzie	i	wdzięku	zasłużyły	
na	najwyższe	uznanie.	Docenili	to	również	
organizatorzy i po prezentacji w strojach 
codziennych,	 wieczorwych	 i	 tradycyjnych	
przyznali	Małgosi	 tytuł	 II	Wicemiss	Wdzię-
ku	i	uhonorowali	nagrodą	pieniężną.
Tymczasem	 do	 namiotu	 zmierzała	 już	

komisja	konkursowa,	by	ocenić	Buracarza.	
Lekko	 słodki,	 puszysty,	 mięciutki,	 z	 zia-
renkami maku w towarzystwie glinianego 
kubka	 świeżego	 mleka	 zaskoczył	 swoim	
tajnym	 składnikiem	 –	 burakiem	 cukro-
wym.	 Pozostawił	 niesamowite	 wrażenia,	
ale	podium	ustąpił	daniom	obiadowym.
Z	 uśmiechem	 zadowolenia	 i	 satysfak-

cji,	 fotografowane	przez	profesjonalistów	
i	 amatorów,	 Panie	 z	 Łuszczowa	 udowod-
niły,	że	są	Kobietami	Gospodarnymi	 i	Wy-
jątkowymi,	mimo	 że	w	 tym	 roku	 bez	 ofi	-
cjalnej	nagrody	w	tej	katerorii,	obecują,	że	
w	przyszłym	roku	znów	odwiedzą	Festi	wal.

KGW	Łuszczów

KULTURA
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Współpraca Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce 
z Zespołami Szkolno-Przedszkolnymi z terenu naszej gminy 
Wprowadzanie	 dzieci	 w	 świat	 literatury	

warto	 rozpoczynać	 od	 wczesnych	 lat.	Wiek	
przedszkolny i wczesnoszkolny jest doskona-
łym	 czasem	 na	 rozbudzanie	 zainteresowań	
czytelniczych i promowanie czytelnictwa 
wśród	 dzieci.	 To	 właśnie	 wspólne	 czytanie,	
a	właściwie	oglądanie,	omawianie	 i	 zabawa	
–	 interakcja	 z	 książką,	 jest	 doskonałym	 sty-
mulatorem	 rozwoju	 poznawczego,	 emocjo-
nalnego	i	społecznego	dziecka.	
Biblioteki	 publiczne	 naszej	 gminy	 starają	

się	 utrzymać	 ścisłą	 współpracę	 z	 miejsco-
wymi	 szkołami	 	 podstawowymi	 oraz	 przed-
szkolami. W 2019 i 2020 roku z powodów 
pandemicznych	 współpraca	 była	 niemalże	
niemożliwa	 do	 zrealizowania.	 Na	 szczęście	
pod	koniec	roku	szkolnego	2020/2021	nastą-
piło	poluzowanie	obostrzeń,	dzięki	czemu	bi-
blioteki	publiczne	w	czerwcu	mogły	wznowić		
współpracę	 i	 zorganizowały	 kilka	 spotkań	
dla	uczniów	z	klas	nauczania	początkowego	
oraz dla przedszkolaków.
Biblioteka	w	Łuszczowie	zorganizowała	trzy	

spotkania	 dla	 uczniów	 z	 Zespołu	 Szkolno	 -	
Przedszkolnego	w	Łuszczowie	dla	klas	I,	II	i	III.
14	czerwca	br.	fi	lię	w	Łuszczowie	odwiedzi-

ła	II	klasa	wraz	z	wychowawcą	Panią	Urszulą	
Ogrodnik	 oraz	 bibliotekarką	 szkolną	 Panią	
Magdaleną	 Latkowską.	 Tematem	 przewod-
nim	było	zbliżające	się	 lato.	Dzieci	podzielo-
ne	na	2	grupy	 tworzyły	własne	 inscenizacje	
wiersza	 Jana	 Brzechwy	 „Przyjście	 lata”.	 Po	
zajęciach	 aktorskich	 dzieci	 miały	 przerwę	
na	małą	przekąskę,	a	potem	z	chęcią	wzięły	
udział	w	kolejnych	zabawach	ruchowych.
16	czerwca	br.	fi	lię	w	Łuszczowie	odwiedzi-

li	uczniowie	klasy	 III	w	towarzystwie	wycho-
wawcy	Pani	Anny	Podsiadło	oraz	bibliotekar-
ki	 szkolnej	 Pani	Magdaleny	 Latkowskiej.	 Za-
jęcia	odbywały	się	na	boisku,	obok	budynku	
remizy.	 Głównym	 zadaniem	 dzieci	 było	 wy-
konanie	 zdjęć	 na	 podstawie	 wylosowanych	
poleceń.	Zajęcia	trwały	około	2	godzin.
18	 czerwca	 br.	 w	 Szkole	 Podstawowej	

w	Łuszczowie	odbyły	się	zajęcia	dla	klasy	I	przy-
gotowane	przez	bibliotekarza	z	fi	lii	w	Łuszczo-
wie.	Tematem	spotkania	były	polskie	legendy	
oraz	 zbliżająca	 się	 noc	 świętego	 Jana.	 Dzieci	
odpowiadały	na	zadawane	zagadki	i	pytania	ze	
znajomości	legend.	Wysłuchały	także	bajki	na	
podstawie	 „Kwiatu	 Paproci”	 Józefa	 Ignacego	
Kraszewskiego.	Następnie	na	boisku	pierwszo-
klasiści	bawili	się	w	różne	gry:	we	„włóczęgów”,	
„grę	w	butelkę”,	a	na	końcu	wzięli	udział	w	wy-
ścigach	dmuchania	balonów.
Biblioteka	 w	 Turce	 zorganizowala	 dwa	

spotkania	 dla	 dzieci	 z	 Zespołu	 Szkolno	 -	
Przedszkolnego	w	Turce	dla	przedszkolaków	
i	uczniów	klasy	I.

18	czerwca	br.	odbyły	się	zajęcia	dla	dwóch	
grup	 przedszkolnych	 z	 Samorządowego	
Przedszkola	 „Marysieńka”	 w	 Turce.	 Zajęcia	
odbyły	 się	 na	 dworze	 przy	 budynku	 biblio-
teki.	 Bibliotekarz	 zapoznał	 dzieci	 z	 regula-
minem	 korzystania	 z	 biblioteki.	Wprowadził	
podstawowe	 pojęcia	 związane	 z	 biblioteką.	
Przeczytał	 przedszkolakom	 książkę	 J.	 Muhle,	
„Dwa	dla	mnie,	 jeden	dla	 ciebie”.	Następnie	
została	 przeprowadzona	 rozmowa	 na	 temat	
czytanego	tekstu	i	zabawa	z	bajkową	skrzynią	
z	 rekwizytami.	 Na	 koniec	 dzieci	 przegląda-
ły	 książeczki	 dostępne	 w	 bibliotece.	 W	 po-
dziękowaniu	 za	 oprowadzenie	 po	 świecie	
książki,	 przedszkolaki	 wręczyły	 bibliotekarce	
piękną	 laurkę.	Ogółem	w	półtoragodzinnych	
zajęciach	 uczestniczyło	 37	 dzieci	 oraz	 panie	
przedszkolaki i opiekunki.

23	 czerwca	 br.	 do	 biblioteki	w	 Turce	 przy-
była	klasa	 I	 z	wychowawczynią	Panią	Małgo-
rzatą	 Wojciechowską.	 Bibliotekarz	 opowie-
dział	 dzieciom	 o	 funkcjonowaniu	 biblioteki.	
Następnie	omówił	korzyści	z	czytania	książek	
na	przykładzie	konkretnych	pozycji,	zaprezen-
tował	 różnego	 rodzaju	 książki:	 podróżnicze,	
historyczne,	 do	 nauki	 czytania,	 książki	 –	 za-
bawki	itp.	W	drugiej	części	spotkania		ucznio-
wie	przeglądali	i	czytali	książki	oraz	wykonali	
prace	plastyczne	kredkami.	W	półtoragodzin-
nym	spotkaniu	uczestniczyło	11	dzieci.
Poza	 tym	 Biblioteki	 Publiczne	 naszej	

gminy	 współpracowały	 z	 przedszkolami	
w rozpowszechnieniu ogólnopolskiej kam-
panii	„Mała	książka	–wielki	człowiek”	wśród	
przedszkolaków.

Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Wólce
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Jak	co	roku,	kwiecień	przyniósł	nam	święto	książki	 i	czytelnic-
twa,	czyli	nas	wszystkich	-	czytelników!	Z	okazji	Światowego	Dnia	
Książki	 i	Praw	Autorskich	 (23	kwietnia)	GBP	w	Wólce	przygoto-
wała	facebookowy	konkurs	„#toczytam”.	
Książki	 inspirują	 i	mobilizują	do	działania.	Poprawiają	humor,	

wzbudzają	 skrajne	 emocje	 –	 od	 zachwytu,	 przez	 radość,	 po	
strach…	Pomagają	uciec	od	rzeczywistości,	odkryć	siebie	i	świat	
wokół.	Konkursowym	zadaniem	było	napisanie	 cytatu	 z	ulubio-
nej	 książki,	 wraz	 z	 krótkim	 uzasadnieniem,	 dlaczego	 zajmuje	
wyjątkowe	miejsce	w	waszym	 życiu.	 Postanowiliśmy	nagrodzić	
książkowymi	upominkami	wszystkich,	którzy	wzięli	udział	w	kon-
kursie.	Jeszcze	raz	serdecznie	gratulujemy	Laureatkom,	bo	swo-
imi	czytelniczymi	 inspiracjami	podzieliły	się	same	Panie:	Bielak-
-Żydek	 Renata,	 Boguszewska	 Joanna,	 Marcinkowska	 Agnieszka,	
Mizura	Angelika,	Podleśna	Aneta	oraz	Sierpińska	Karolina.

„Dobrze widzi się tylko sercem. 
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu” 
(„Mały	książę”,	Antoine	de	Saint-Exupéry)

Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Wólc

Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Wólce	znalazła	się	na	liście	in-
stytucji	przyjętych	do	4.	rundy	Programu	Rozwoju	Bibliotek,	w	ra-
mach	którego	otrzymała	sprzęt	komputerowy	o	wartości	blisko	6	
tysięcy	 złotych.	 Jakie	 jeszcze	korzyści	 zapewni	Bibliotece	udział	
w	programie?
Do	 Programu	 Rozwoju	 Bibliotek	 (PRB)	 przyjęto	 79	 bibliotek	

z	 całej	Polski.	Konkurencja	była	 liczna,	bo	 zgłosiło	 się	dwa	 razy	
więcej	 bibliotek	 niż	 zakładane	 wcześniej	 75	 instytucji.	 PRB	 to	
przedsięwzięcie	Polsko-Amerykańskiej	Fundacji	Wolności	prowa-
dzone	 przez	 Fundację	 Rozwoju	 Społeczeństwa	 Informacyjnego.	

Z	Województwa	Lubelskiego,	oprócz	naszej	Biblioteki,	do	progra-
mu	zakwalifi	kowały	się	jeszcze	cztery	inne:	Miejska	Biblioteka	Pu-
bliczna	w	Bychawie,	Miejska	Biblioteka	Publiczna	w	Międzyrzecu	
Podlaskim,	Biblioteka	Publiczna	Gminy	Nielisz	i	Gminna	Bibliote-
ka	Publiczna	w	Starych	Kobiałkach.
Program	 będzie	 realizowany	 od	 czerwca	 2021	 roku	 do	 grud-

nia	2022	roku.	W	ramach	niego	3-osobowy	Zespół	GBP	w	Wólce	
będzie	uczestniczył	w	bezpłatnych,	specjalistycznych	szkoleniach	
dla	bibliotekarzy.	Dzięki	nim	pracownicy	zdobędą	nowe	umiejęt-
ności	i	kompetencje	pomocne	między	innymi	w	zaprojektowaniu	
oferty	 usług	 odpowiadających	 na	 aktualne	 potrzeby	 mieszkań-
ców,	 ze	 szczególnym	uwzględnieniem	 tych,	 które	mogą	być	do-
starczane online lub formie hybrydowej. 
Wsparcie	 PRB	będzie	 obejmowało	 również	 rozwój	 instytucjo-

nalny	 Biblioteki	 –	 opracowanie	 strategii	 rozwoju	 na	 najbliższe	
lata,	podobnie	jak	sposobu	zarządzania	nią	i	aktywnego	działania	
w	nowych	czasach.	Otrzymamy	też	szansę	włączenia	się	i	współ-
tworzenia	sieci	praktyków	związanych	zawodowo	z	bibliotekami.
Dzięki	 uczestnictwu	 w	 PRB	 nasza	 Biblioteka	 wzbogaciła	 się	

już	o	 laptop	Dell,	 tablet	Lenovo	 i	kamerę	 internetową	Logitech	
o	 łącznej	 wartości	 blisko	 6	 tys.	 zł.	 Otrzymany	 sprzęt	 najpierw	
umożliwi	Zespołowi	udział	w	Programie,	a	następnie	pozwoli	za-
oferować	część	usług	Biblioteki	w	formie	zdalnej	lub	hybrydowej.	
Sprzęt	wykorzystaliśmy	już	10	czerwca.	Właśnie	tego	dnia	odbyło	
się	 spotkanie	online	pt.	 „Jutro	 już	 tu	 jest.	Nowe	wyzwania	dla	
bibliotek”,	 inaugurujące	 nową	 rundę	 PRB.	Więcej	 o	 Programie	
można	przeczytać	na	stronie:	www.prb.biblioteki.org

Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Wólce

Facebookowy konkurs z okazji Światowego Dnia Książki 
i Praw Autorskich

Bierzemy udział w 4. rundzie Programu Rozwoju Bibliotek! 
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W	sobotę	24	kwietnia	br.	z	okazji	Dnia	
Ziemi	dużą	grupą	Ludzi	Dobrej	Woli	ruszy-
liśmy	w	teren	i	mieliśmy	ręce	pełne		robo-
ty.	Nasza	cudowna	okolica,	piękne	tereny	
budzące	się	do	życia	po	długiej	zimie	 i….	
niestety	 butelki,	 opakowania,	 części	 sa-
mochodowe,	elektrośmieci...	wszystko	to	
zalegało	przy	drogach,	w	lesie,	w	rowach,	
w	zagajnikach	czy	też	rzekach.	
Posprzątaliśmy	 tyle,	 ile	 daliśmy	 radę,	

ale	dnia	by	nam	nie	starczyło,	aby	zadbać	
o	każde	miejsce.
Pamiętajmy!!!	 Walka	 o	 dobro	 naszej	

małej	 ojczyzny	 wciąż	 trwa	 i	 każdy	 z	 nas	
może	przyłączyć	się	do	tej	pokojowej	ba-
talii.	Dlatego	Dzień	Ziemi	powinien	trwać	
przez	cały	rok,	bo	w	trakcie	365	dni	mamy	
szansę	zrobić	coś	dobrego	dla	siebie	i	Pla-
nety,	bo	Ziemia	to	nasz	dom.
Apelujemy	do	Państwa!!!	Zadbajmy,	aby	

sobotnia praca Wolontariuszy nie okaza-
ła	 się	 syzyfową	 pracą.	 Nie	 przechodźmy	
obojętnie	obok	porzuconych	śmieci,	gdyż	
każdy	z	nas	chce	mieszkać	w	ładnym,	czy-
stym	 i	 schludnym	miejscu.	Dbajmy	wszy-
scy	razem	o	ład	i	porządek	w	Naszej	Gmi-

nie.	Zapewnijmy	sobie	samym	i	przyszłym	
pokoleniom	–	naszym	dzieciom	i	wnukom,	
majątek	 w	 postaci	 czystych	 lasów,	 rzek	
i	przede	wszystkim	pięknej	przyrody.
Dziękuję	 Paniom	 z	 KGW	Wóleckie	 Ba-

beczki	 za	 wspaniałą	 inicjatywę,	 firmie	
Kom-Eco	za	wsparcie	logistyczne	w	odbio-
rze	 odpadów,	 natomiast	 PGK	 Wólka	 Sp.	
z o.o. za pomoc w zwiezieniu odpadów. 
Uwierzcie-	ilość	zebranych	odpadów	była	
przerażająca!!!

Dziękuję	wszystkim,	którzy	zechcieli	być	
z	nami	-	Mieszkańcom	-	tym	dużym	i	ma-
łym,	pracownikom	Urzędu	Gminy	Wólka,	
Radnej	Gminy	Wólka	Małgorzacie	Samule	
oraz	Przewodniczącej	Zarządu	osiedla	Bo-
rek	Renacie	Śniadeckiej	-	Mandryk.
Kawał	dobrej	roboty	za	nami.
PAMIĘTAJMY, IŻ DBAJĄC O ŚRODOWISKO
 DBAMY O NASZE WSPÓLNE DOBRO!!!

Edwin	Gortat,	Wójt	Gminy	Wólka

Akcja #sprzątamy_okolicę 

OCHRONA ŚRODOWISKA
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OCHRONA ŚRODOWISKA

Od	 1	 lipca	 2021	 roku	 każdy	 właściciel	
bądź	 zarządca	budynków	mieszkalnych	 lub	
niemieszkalnych	ma	obowiązek	złożenia	de-
klaracji	do	Centralnej	Ewidencji	Emisyjności	
Budynków	 (CEEB)	 dotyczącej	 źródeł	 ciepła	
i	źródeł	spalania	paliw	w	ww.	budynkach.
Deklarację	można	 złożyć	 drogą	 elektro-

niczną	na	 stronie:	www.zone.gunb.gov.pl	
lub	w	wersji	papierowej	w	Urzędzie	Gminy	
Wólka,	 Jakubowice	Murowane	 8,	 20-258	
Jakubowice Murowane. 
Wniosek	jest	dostępny:

1. na stronach: www.zone.gunb.gov.pl 
oraz www.wolka.pl

2. w wersji papierowej w biurze podaw-
czym	w	budynku	urzędu	gminy.
Na	 wysłanie	 deklaracji	 właściciele/

zarządcy	 budynków	 mają	 12	 miesięcy	 -	
w	 przypadku	 budynków	 już	 istniejących,	
czyli	 do	 dnia	 30	 czerwca	 2022	 r.	W	 przy-

padku	nowo	powstałych	obiektów	będzie	
to termin 14 dni od uruchomienia nowego 
źródła	ciepła	lub	spalania	paliw.
Odpowiedzialnym	za	to	zadanie	jest	Głów-

ny	Urząd	Nadzoru	Budownictwa	(GUNB).
Przy	 wypełnianiu	 deklaracji	 proszę	

zwrócić	uwagę	czy	deklaracja	dotyczy	bu-
dynków	 i	 lokali	 mieszkalnych	 (formularz	
oznaczony	 literą	 A)	 czy	 niemieszkalnych	
(formularz	oznaczony	 literą	B)	 i	wypełnić	
właściwą.	Proszę	również	pamiętać	o	wpi-
sywaniu	 w	 tabelach	 liczby	 źródeł	 ciepła	
oraz	klasy	kotła	na	paliwo	stałe	 i	 rodzaje	
paliw	stałych	jeżeli	dotyczy.	
Do	dnia	30	lipca	2021	r.	w	CEEB	złożono	

już	 75	 deklaracji	 dla	 budynków	 z	 terenu	
naszej gminy.

Jolanta	Kotlarek,	Urząd	Gminy	Wólka,	
Referat	Planowania	i	Środowiska

W	 związku	 z	 wydaniem	 zarządzenia	 Wój-
ta Gminy Wólka nr 56.2021 z dnia 2 czerw-
ca	2021	r.	w	sprawie	zmiany	zarządzenia	nr	
11/2021	Wójta	Gminy	Wólka	z	dnia	5	lutego	
2021	r.	w	sprawie	określenia	zasad	udzielenia	
dofinansowania	 z	budżetu	Gminy	Wólka	na	
zabiegi sterylizacji lub kastracji psów i kotów 
z	terenu	gminy	Wólka	na	rok	2021,	zwiększy-
ła	się		pula	środków	na	ww.	dofinansowanie,	
które w dalszym ciągu jest dostępne.
Warunkiem	otrzymania	dofinansowania	

jest	 złożenie	 przez	 osoby	 zainteresowane	
wniosku	do	Urzędu	Gminy	Wólka,	rzeczywi-
ste	wykonanie	zabiegu	sterylizacji/kastracji	
zgodnie z wymaganiami z zakresu ochrony 

zdrowia	 zwierząt	 oraz	 wcześniejsze	 zapo-
znanie	się	z	warunkami	ww.	zarządzenia.	
Gmina	 dofinansowuje	 zabiegi	 steryliza-

cji/kastracji	 psów	 i	 kotów	 posiadających	
właściciela.	Za	wykonany	zabieg	steryliza-
cji	 lub	 kastracji	 jest	 udzielane	 dofinanso-
wanie	do	każdego	zwierzęcia	(kot,	kocica,	
suka,	pies)	w	wysokości	100	zł.	Jeśli	koszt	
zabiegu	 jest	 niższy,	 refundacji	 podlega	
kwota	 widniejąca	 na	 przedłożonym	 ra-
chunku lub fakturze.
Zabiegi	 sterylizacji/kastracji	 psów	 i	 suk	

dofinansowywane	 będą	 właścicielom,	
którzy	 dopełnią	 obowiązku	 zaszczepienia	
psa/suki	przeciwko	wściekliźnie.	

W	 obrębie	 jednego	 gospodarstwa	 do-
mowego,	 właściciel	 kilku	 zwierząt	 domo-
wych	 (psów/kotów	 suk/kocic)	 może	 raz	
w	roku	kalendarzowym	ubiegać	się	o	przy-
znanie	dofinansowania	na	 rzecz	 tylko	 jed-
nego zabiegu sterylizacji lub tylko jednego 
zabiegu	 kastracji,	maksymalnie	 dla	 jedne-
go	zwierzęcia.
Wykonywanie	 ww.	 zabiegów	 znacząco	

zmniejsza	 ilość	 bezdomnych	 zwierząt.	 Za-
chęcamy	zatem	do	skorzystania	z	dotacji.

Jolanta	Kotlarek,	
Urząd	Gminy	Wólka,	

Referat	Planowania	i	Środowiska

Obowiązek składania deklaracji dotyczących 
źródeł ciepła i źródeł spalania paliw 

Dofinansowanie do sterylizacji /kastracji psów i kotów 
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Lubelscy policjanci poszukują złodzieja, który podstępnie 
okradł 88-letnią mieszkankę Lublina. Nieznajomy pod pretek-
stem rozmienienia pieniędzy oraz darowania warzyw od sąsia-
dów wszedł do mieszkania seniorki. Podczas wizyty sprawca 
wykorzystał chwilę nieuwagi i ukradł 8 tysięcy złotych. 
3	sierpnia	br.	do	88-letniej	mieszkanki	dzielnicy	Kalinowszczy-

zna	zapukał	nieznajomy	mężczyzna.	Sprawcy	udało	się	wejść	do	
lokalu	 pod	pretekstem	 rozmienienia	 pieniędzy	oraz	 darowania	
warzyw	od	sąsiadów.	Nieznajomy	dokonując	transakcji	wymiany	
pieniędzy,	 zobaczył,	 gdzie	 kobieta	 trzyma	 oszczędności.	 Wów-

czas	poprosił	ją	o	przyniesienie	wiaderka	na	warzywa.	Gdy	kobie-
ta	na	chwilę	wyszła	na	balkon	skradł	8	tysięcy	złotych.	Po	tym	jak	
przypadkowy	gość	opuścił	mieszkanie,	88-latka	zorientowała	się,	
że	straciła	wszystkie	oszczędności.	
Policjanci	 poszukują	 złodzieja	 i	 apelują	 o	 rozwagę	w	 kontak-

tach	z	nieznajomymi.	Przypominamy,	że	na	działania	domokrąż-
ców	 i	oszustów	najczęściej	narażeni	 są	 ludzie	starsi	 -	 często	za-
mieszkujący	samotnie.	

kom.	Kamil	Gołębiowski,	
oficer	prasowy	KMP	w	Lublinie

Charakterystyka zdiagnozowanego 
zagrożenia w rejonie służbowym.

Z	 informacji	 pochodzących	 od	 mieszkańców	 miejscowości	
Turka	oś.	Borek	oraz	z	własnych	obserwacji	wynika,	że	ważnym	
problemem	jest	niezachowanie	zwykłych	i	nakazanych	środków	
ostrożności	przy	trzymaniu	zwierząt	przez	ich	właścicieli.	W	tym	
przypadku	 chodzi	 o	właścicieli	 psów,	 które	 biegając	 luzem	bez	
opieki	 po	 terenach	 ogólnie	 dostępnych	 stanowią	 realne	 zagro-
żenia	dla	mieszkańców.	Problem	ten	występuje	w	ciągu	całego	
tygodnia w godzinach od 06:00 do 22:00. 

Zakładany cel do osiągnięcia.
Wyeliminowanie	 występowania	 zagrożenia	 w	 postaci	 nieza-

chowania	zwykłych	i	nakazanych	środków	ostrożności	przy	trzy-
maniu	psów	przez	ich	właścicieli	na	terenie	miejscowości	Turka,	
oś.	Borek.	Ocena	realizacji	zakładanego	celu	polegać	będzie	na	
analizie	liczby	zaistniałych	wykroczeń	z	art.	77	kw.

asp.	Tomasz	Petela

W	czerwcu	oraz	lipcu	odbyły	się	walne	sprawozdawczo	-	wybor-
cze	zebrania	OSP,	podczas	których	podsumowano	dotychczasową	
5	-	letnią	pracę	Zarządów	OSP	oraz	przeprowadzono	wybory	na	
kolejną	kadencję	2021	-	2026.	Składamy	serdeczne	gratulacje	dla	
dotychczasowych	Zarządów	za	otrzymanie	absolutorium	oraz	po-
dziękowania	za	wiele	lat	pracy	na	rzecz	lokalnej	społeczności.	

Gratulujemy	 również	 nowo	 wybranym	 Zarządom	 OSP.	
Wszystkim	strażakom	życzymy	bezpiecznego	udziału	w	prowa-
dzonych	akcjach	ratowniczo	–	gaśniczych.

Anna	Gułaś,	Referat	Obywatelski,	
Urząd	Gminy	Wólka

BEZPIECZEŃSTWO

Rok wyborczy w jednostkach Ochotniczej Straży Pożarnej

Uważajmy na złodziei. 88-latka straciła wszystkie oszczędności

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowe-
go dla rejonu nr 3 na okres od 01.07.2021r. do 31.12.2021r.

OGŁOSZENIA

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie 
Informujemy	 Państwa,	 iż	 od	 1	 lipca	 br.	

uruchomiona	 została	 nieodpłatna	 pomoc	
prawna i poradnictwo obywatelskie w for-
mie porad osobistych w punktach zlokali-
zowanych	na	terenie	Powiatu	Lubelskiego,	
w	 tym	 również	 na	 terenie	 gminy	 Wólka.	
Porady	 udzielane	 są	 w	 Urzędzie	 Gminy	
Wólka	(pok.	23a,	 II	piętro)	w	każdy	czwar-
tek	w	godz.	7:30	–	11:30	oraz	w	każdy	pią-
tek	w	godz.	14:30	–	18:30.
Porady	odbywają	się	po	umówieniu	termi-

nu porady pod numerem telefonu 81 52 86 
714,	 e-mail:	 pomocprawna@powiat.lublin.
pl	 lub	poprzez	stronę	 internetową	Minister-
stwa	Sprawiedliwości	https://np.ms.gov.pl/

Emilia	Sikorska,	
Referat	Promocji,	Urząd	Gminy	Wólka
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W	naszej	 gminie	mamy	 potrzebującego	 chłopca.	Mieszkańca	
Świdnika	 Dużego.	 Zachęcamy	 Państwa	 do	 wsparcia	 zbiórki	 na	
leczenie	i	rehabilitację	chłopca.	Poniżej	historia	Frania	i	 linki	do	
grupy	z	licytacjami,	gdzie	całkowity	dochód	zostaje	przeznaczony	
na	leczenia	chłopca	oraz	bezpośredni	link	do	wpłat.

Licytacje :  htt	ps://www.facebook.com/grups/811302916480522/	
Zwykły	dzień	niezwykłego	Franka	licytacje.

Link do zrzutki :	htt	ps://zrzutka.pl/d8f684

Cześć!
Nazywam się Franek Kowalski.
Urodziłem się z rozszczepem kręgosłupa, przepukliną oponowo 

- rdzeniową współistniejącym wodogłowiem i wiotkim poraże-
niem kończyn dolnych. Jeszcze w brzuchu mamy byłem operowa-
ny, lekarze zamknęli mi przepuklinę. Cztery tygodnie po operacji 
urodziłem się jako wcześniak i zaczęła się moja walka. Najpierw 
walczyłem o oddech i główkę ,bo narastało mi wodogłowie.

W trzecim miesiącu swojego życia przeszedłem kolejną opera-
cję założenia zastawki komorowo - otrzewnowej, która pomaga 
mi wyrównać ciśnienie w głowie. Teraz walczę o swoją sprawność 
i poprawę funkcjonowania. Codziennie jeżdżę na rehabilitację 
i ciężko pracuję, aby w przyszłości móc być samodzielny.

KGW	Wóleckie	Babeczki

Z	 wielką	 przyjemnością	 informujemy,	 iż	 Wójt	 Edwin	 Gortat	
wręczył	Laureatom	nagrody	w	postaci	kart	podarunkowych	i	po-
dziękował	wszystkim	za	wzięcie	udziału	w	konkursie,	ale	przede	
wszystkim	za	wsparcie	budżetu	gminy	Wólka.	
Nagroda	 główna	 w	 postaci	 bonu	 podarunkowego	 o	 war-

tości	 1	000,00	 zł	 została	przyznana	dla	 autora	hasła:	Mama 
mama mama nakazała abym w Wólce, w Wólce PITy swoje 
rozliczała.	 Zwycięskie	 hasło	 będzie	 promowało	 przyszłorocz-

ny	konkurs	organizowany	wśród	osób	rozliczających	podatek	
dochodowy	od	osób	fi	zycznych	PIT	w	Drugim	Urzędzie	 Skar-
bowym w Lublinie.
Nagroda	w	postaci	bonu	podarunkowego	o	wartości	800,00	zł	

za	 zajęcie	 II	miejsca	 została	przyznana	dla	autora	hasła:	Gmina 
Wólka to Twój dom. Rozlicz PITa - jesteś stąd!
Nagroda	 w	 postaci	 bonu	 podarunkowego	 o	 wartości	 600,00	

zł	za	zajęcie	III	miejsca	została	przyznana	dla	autora	hasła:	Żeby 
wszystko było GIT - rozliczajmy w Wólce PIT
W	ramach	konkursu	przewidziane	były	również	nagrody	pocie-

szenia.	Były	to	bony	podarunkowe	o	wartości	200,00	zł,	które	tra-
fi	ły	do	autorów	12	haseł.
Przypominamy,	 iż	wszyscy	Ci	Mieszkańcy,	 którzy	 złożyli	 zezna-

nia	PIT	w	Drugim	Urzędzie	Skarbowym	w	Lublinie	oraz	w	zezna-
niu	podatkowym	jako	miejsce	zamieszkania	wskazali	gminę	Wól-
ka	przyczynili	się	do	zwiększenia	wpływu	z	podatków	do	budżetu	
naszej	gminy,	za	co	im	serdecznie	dziękujemy.
Ponadto	 zachęcamy	 wszystkich	 tych	 Mieszkańców,	 którzy	

w	tym	roku	z	różnych	względów	w	zeznaniu	podatkowym	nie	wpi-
sali	gminy	Wólka	jako	właściwe	miejsce	zamieszkania,	a	faktycz-
nie	 tutaj	mieszkają,	do	 zgłoszenia	 tej	 zmiany	do	urzędu	skarbo-
wego.	Zmiana	urzędu	skarbowego	wynikająca	ze	zmiany	adresu	
zamieszkania	w	2021	roku	będzie	miała	znaczenie	przy	 rozlicze-
niu	PIT	za	2021	rok.

Ważne! Zmiana danych w urzędzie skarbowym nie będzie 
skutkowała koniecznością wymiany dokumentów. Ponadto nie 
jest konieczna zmiana meldunku.

Emilia	Sikorska,	
Referat	Promocji,	Urząd	Gminy	Wólka

Mały Franio potrzebuje 
naszej pomocy! 

Nagrody w ramach konkursu „Weź się nie leń, weź nie pytaj, 
tylko w Wólce rozlicz PIT-a” rozdane! Gratulujemy Laureatom!!! 
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Zapraszam	 osoby	 dorosłe	 na	 Ceramicz-
ne	Czwartki,	godziny	spędzone	w	dobrym	
towarzystwie,	przy	glinie.	Nie	trzeba	mieć	
szczególnych	 uzdolnień	 plastycznych,	 tyl-
ko	chęci	szczere.	Pomogę	wykonać	anioła,	

kubek,	mydelniczkę	 i	 wiele	 innych	 przed-
miotów.	Poczucie	dobrze	spędzonego	cza-
su	–	gwarantowane!
Warsztaty	 2-godzinne,	 od.	 godz.	 17.00.	

Liczba uczestników ograniczona.

Koszt	jednorazowych	warsztatów	–	50	zł.	
W	 cenie	 glina,	 narzędzia,	 pomoc	 instruk-
torska,	wypalenie	pracy	na	biskwit.
Zajęcia	 pomyślane	 są	 jako	 cyklicz-

ne	 spotkania,	 obejmować	 będą	 wyrób	
przedmiotów,	 szkliwienie/	 malowa-
nie.	 Minimalnie	 przewiduje	 się	 	 udział	 
w	2	warsztatach,	co	pozwala	na	pełne	do-
kończenie	swojego	dzieła.
Zajęcia	 dla	 dzieci	 odbywać	 się	 będą	

w	 każdą	 środę,	 o	 godz.	 17.	 Zaczynamy	 
1	września!!!!

Pracownia	Ceramiczna, 
	Beata	Janiszewska-Brudzisz

Szanowni	 Państwo	 Dyrektorzy,	 Nauczy-
ciele,	w	związku	z	powrotem	do	nauczania	
stacjonarnego	dzieci	i	młodzieży,	ważnym	
elementem jest integracja grupy. Warszta-
ty	ceramiczne	dają	możliwość	„miękkiego”	
wprowadzenia	w	dyscyplinę	zajęć	w	klasie,	
wprowadzania	 zasad	współdziałania	 oraz	
wykorzystywania	 twórczego	 potencjału	
młodego	człowieka.
Oferta	obejmuje	organizację	 zajęć	 z	 za-

kresu tworzenia z gliny oraz dekorowania 
(szkliwienia)	gotowego	produktu.
I	 część	 zajęć	 (ok.	 2	 godzin)	 obejmuje	

krótkie wprowadzenie i wykonywanie 
przez	dzieci	prostych	form	–	w	zależności	
od	 tematyki.	 Mogą	 to	 być	 ozdoby	 świą-
teczne	–	baranki,	kurczaki,	króliki,	bombki,	
aniołki;	 ozdoby	 do	 powieszenia	 w	 oknie	
lub	 ogrodzie	 –	 ptaszki,	 motyle,	 kwiaty;	
inne	–	sowy,	Mikołaje.	Wyroby	są	zabiera-
ne	do	pracowni,	do	wysuszenia	 i	wypale-
nia	na	tzw.	biskwit	w	piecu	ceramicznym,	

w temperaturze 800 st. C. oraz szkliwienie 
w	temperaturze	1030	st.	C.
II	 część	 warsztatów	 obejmuje	 szkliwie-

nie	–	dekorowanie	 farbami	naszkliwnymi	
przygotowanych	form	(ok.	2	godz.).
Prowadzimy	także	warsztaty	ceramiczne	

w	siedzibie	firmy,	połączone	z	festynem	in-
tegracyjnym.

Zapraszam	Państwa	do	współpracy.
Beata	Janiszewska-Brudzisz
tel.	693139694
Jakubowice	Murowane	23,	
20-258 Jakubowie Murowane

Pracownia	Ceramiczna,	
Beata	Janiszewska-Brudzisz

Gospodynie	 z	 KGW	Wóleckie	 Babeczki	
podjęły	 aktywność	 fizyczną!	 Dziewczyny	
co	 wtorek	 i	 piątek	 o	 godz.	 19	 w	 amfite-
atrze	za	Urzędem	Gminy	Wólka	organizują	
treningi	z	zumby	i	ćwiczeń	rozciągających.
Jeśli	 Twoim	 celem	 jest	 wyszczuple-

nie	 sylwetki	 i	 chcesz	 lepiej	 poczuć	 się	
w	 swoim	 ciele	 to	 zumba	 jest	 świetnym	
rozwiązaniem	 dla	 Ciebie.	 Podczas	 tych	
zajęć	 można	 zapomnieć	 o	 problemach,	
o	wszystkich	kompleksach	i	po	prostu	się	
dobrze	 bawić.	 Nasza	 głowa	 „wrzuca	 na	
luz”.	Nawet	 jeśli	wcześniej	 ktoś	nie	 cho-

dził	na	żadne	zajęcia	taneczne	to	nie	ma	
powodów	do	obaw.	Kroki	na	zumbie	nie	
są	skomplikowane	ani	ciężkie.	Chodzi	tu	
tylko	o	zabawę,	a	nie	o	dokładną	techni-
kę	 i	 szczegóły.	 Chodzi	 o	 sam	 fakt	 podej-
mowania	 jakiejś	 aktywności.	 Z	 tygodnia	
na	 tydzień	 zauważymy	 postępy,	 będzie	
coraz	łatwiej,	bo	niektóre	ruchy	są	takie	
same	jednak	są	inaczej	łączone.
Zachęcamy	 gorąco	 do	 podjęcia	 aktyw-

ności	razem	z	nami!	

KGW	Wóleckie	Babeczki

Ceramiczne czwartki

Oferta przeprowadzenia warsztatów ceramicznych 
(dla grup zorganizowanych, szkolnych, przedszkolnych) 

Zumba pod chmurką 
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URZĄD STANU CYWILNEGO

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla 

osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeń-
skim. Jest to dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny. 
„Złote	Gody”	to	niezwykłe	wydarzenie	nie	tylko	dla	Jubilatów,	ale	

również	dla	ich	rodzin	oraz	przyjaciół.	To	wiele	lat	nieprzerwanego,	
harmonijnego	 pożycia	małżeńskiego.	 Prawdziwe	 zgodne	 i	 dobre	
małżeństwo	to	takie,	które	przetrwa	wszystkie	życiowe	przeciwno-
ści,	by	po	latach	zyskać	wzajemne	zrozumienie	i	szacunek.
W	dniu	 29	 czerwca	br.	Wójt	Gminy	Wólka	Pan	 Edwin	Gortat	

wręczył	medale	za	długoletnie	pożycie	małżeńskie	Państwa	Han-
nie	i	Lechowi	Bąk	z	Łuszczowa	Drugiego,	którzy	niedawno	obcho-
dzili	piękny	jubileusz	50-lecia pożycia małżeńskiego. 50 rocznica 
zawarcia	związku	małżeńskiego,	czyli	Złote	Gody	to	jubileusz	nie-
zwykły.	Jest	wyjątkową	okazją	do	spojrzenia	na	minione	lata,	do-
konania	podsumowań	 i	wzbudzenia	 refl	eksji	nad	 zmieniającym	
się	na	przestrzeni	 lat	uczuciem	dwojga	ludzi.	To	symbol	wierno-
ści	 i	miłości	 rodzinnej,	dowód	wzajemnego	zrozumienia	 i	 istoty	
związku	małżeńskiego.	To	wzór	i	piękny	przykład	do	naśladowa-
nia	dla	dzisiejszych	pokoleń.
Życzymy	 Państwu	 kolejnych	 długich	 lat	 wypełnionych	 zdro-

wiem,	radością	i	miłością.	Niech	dobry	Bóg	nagrodzi	Wasz	przy-
kład	wierności,	poświęcenia	i	miłości,	bo	nie	ma	innej,	większej	
wartości,	która	nadawałaby	sens	życiu,	niż	miłość.
Żyjcie	długo	i	zdrowo,	abyśmy	mogli	jak	najdłużej	spotykać	Was	

na	swojej	drodze,	inspirować	się	Wami,	podziwiać	i	czerpać	siły	
z	Waszego	przykładu.
Zapraszamy	 kolejne	 pary	 małżeńskie,	 które	 obchodzą	 50-tą	

rocznicę	ślubu	do	złożenia	wniosku	o	nadanie	medali	 za	Długo-
letnie	Pożycie	Małżeńskie.	Wniosek	taki	mogą	złożyć	Jubilaci	lub	
członkowie	ich	rodzin.
Medale	 za	 Długoletnie	 Pożycie	Małżeńskie	 nadaje	 Prezydent	

Rzeczypospolitej	 Polskiej	 na	 wniosek	 Wojewody	 za	 pośrednic-
twem	Urzędu	Stanu	Cywilnego	miejsca	zameldowania	Jubilatów.
Aby	zainicjować	procedurę	nadania	Medali	za	Długoletnie	Poży-

cie	Małżeńskie,	należy	dokonać	zgłoszenia	 jubileuszu	w	Urzędzie	
Stanu	Cywilnego	właściwym	ze	względu	na	miejsce	zameldowania.
Szanownym	Jubilatom	życzymy	długich	i	pogodnych	wspólnych	

lat	życia,	w	jak	najlepszym	zdrowiu	i	zadowoleniu,	w	otoczeniu	ro-
dziny	i	przyjaciół,	rodzinnego	ciepła	i	miłości	bliskich.	Szanownym	
Jubilatom	życzymy	kolejnych	Jubileuszy	w	szczęściu	i	zdrowiu!
Zapraszamy	do	kontaktu	z	Urzędem	Stanu	Cywilnego	pod	nu-

merem telefonu 81 478 17 58.

Karolina	Zatorska,	Urząd	Stanu	Cywilnego
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„Liderzy kooperacji” - konferencja 
Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublinie 
11	czerwca	br.	odbyła	się	konferencja	w	Lu-

belskim	Centrum	Konferencyjnym,	organizo-
wana	przez	Regionalny	Ośrodek	Polityki	Spo-
łecznej	w	Lublinie,	dotycząca	podsumowania	
projektu	 pn.	 „Liderzy	 Kooperacji”	 realizo-
wanego	w	 ramach	 Programu	Operacyjnego	
Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
W	 spotkaniu	 uczestniczył	 Wójt	 Gminy	

Wólka	-	Edwin	Gortat	i	Anna	Modrzejewska	
–	 Kierownik	 Ośrodka	 Pomocy	 Społecznej	

w Wólce oraz przedstawiciele jednostek 
samorządu	 terytorialnego,	 Ośrodków	 Po-
mocy	 Społecznej	 oraz	 Powiatowych	 Cen-
trów	Pomocy	Rodzinie.	Podczas	konferencji	
zaprezentowano	3	modele	kooperacji	(mo-
del	wiejski,	wiejsko	-	miejski	i	miejski)	oraz	
możliwości	ich	wykorzystania	przez	instytu-
cje	pomocy	i	integracji	społecznej.	
Gmina	Wólka	zaangażowana	była	w	pro-

jekt	od	roku	2018	i	reprezentowała	wiejski	

model kooperacji. Model kooperacji dla 
gmin	 wiejskich	 jest	 nową,	 profesjonalną	
konstrukcją	 systemu	 wsparcia	 na	 rzecz	
podmiotów	 świadczących	 pomoc	w	 lokal-
nym	środowisku.	Ma	charakter	uniwersal-
ny,	 tzn.	może	zostać	wdrożony	dla	dowol-
nej sytuacji rodziny czy osoby w gminie.



Wólka NEWS 2(16)202124

POMOC SPOŁECZNA

Od	1	 lipca	2021	 r.	 rodzice,	którzy	chcą	
otrzymać	 świadczenie	 300+	 z	 programu	
„Dobry	start”	na	nowy	rok	szkolny,	przesy-
łają	swój	wniosek	do	ZUS,	który	jest	teraz	
instytucją	odpowiadającą	za	jego	przyzna-
nie.	Już	niedługo,	bo	od	1	stycznia	2022	r.,	
zakład	zacznie	stopniowo	przejmować	od	
gmin	 obsługę	 programu	 500+.	 Przekaza-

nie do ZUS tego zadania przewiduje pro-
jekt nowelizacji ustawy z 11 lutego 2016 
r.	 o	 pomocy	 państwa	 w	 wychowywaniu	
dzieci	(tj.	Dz.U.	z	2021	r.	poz.	1162),	który	
trafił	właśnie	do	konsultacji.	
Zgodnie	 z	 wcześniejszymi	 zapowie-

dziami	 w	 projekcie	 znalazły	 się	 przepisy,	
które	 zakładają,	 że	 wnioski	 o	 świadcze-

nie	wychowawcze,	tak	jak	ma	to	miejsce	
w	przypadku	300+,	będzie	można	składać	
wyłącznie	 przez	 Internet	 za	 pośrednic-
twem:	 bankowości	 elektronicznej,	 porta-
lu	 Emp@tia	oraz	PUE	ZUS.	 Jednocześnie	
Zakład	 Ubezpieczeń	 Społecznych	 będzie	
mógł	 wskazać	 jeszcze	 inne	 systemy	 tele-
informatyczne,	za	pomocą	których	będzie	
przyjmował	wnioski.	Drogą	elektroniczną	
–	na	profil	 informacyjny	 rodzica	 założony	
w	 PUE	 ZUS	 –	 będą	 doręczane	 wszelkie	
decyzje,	 postanowienia	 czy	 wezwania	
związane	 z	 procesem	 przyznania	 500+.	
Jeśli	więc	zakład	będzie	wymagał	jakiegoś	
dodatkowego dokumentu lub opiekun 

Duże zmiany dla rodziców w programie 500+ i 300+ 

Projekt	 składał	 się	 z	 III	 Kamieni	 Milo-
wych,	 w	 pierwszym	 etapie	 projektu	 po-
wstał	model	kooperacji	pomiędzy	instytu-
cjami	i	podmiotami.	Powołano	Partnerski	
Zespół	Kooperacji	(PZK)	w	skład,	którego	
weszli	przedstawiciele	Powiatu	Lubelskie-
go:	Starostwo	Powiatowe	w	Lublinie,		Po-
wiatowe	Centrum	Pomocy	Rodzinie	w	Lu-
blinie oraz przedstawiciele Gminy Wólka: 
Wójt	–	Edwin	Gortat,	radni	gminni,	Ośro-
dek	Pomocy	Społecznej	w	Wólce,	przed-
stawiciele	 Sądu	 Rejonowego	 w	 Lublinie,	
przedstawiciele	 Policji	 oraz	 organizacje	
pozarządowe.	 W	 ramach	 ww.	 Zespołu	
został	ustanowiony	Zespół	Diagnostyczny.	

Specjaliści,	którzy	weszli	w	skład	zespołu	
opracowali	 indywidualną	 diagnozę,	 na	
podstawie	 zebranego	 materiału	 każdej	
rodzinie	 została	 przyporządkowana	 spe-
cjalistyczna	 pomoc.	 Wsparciem	 zostało	
objętych	8	osób	w	wieku	od	24	r.ż.	do	70	
r.ż.	W	zależności	od	potrzeb	zgłaszanych	
przez	 rodzinę,	 zaproponowano	 pomoc	
w	postaci:	 rehabilitacji,	 pomocy	 specjali-
stycznej:	psychiatra,	psycholog,	logopeda	
oraz catering i turnusy rehabilitacyjne.

W województwie lubelskim w wypra-
cowanie	 założeń	 modelu	 kooperacji,	 za-
angażowanych	było	6	powiatów:	lubelski,	
łęczyński,	 świdnicki,	 chełmski,	 puławski	

i	 tomaszowski	 oraz	 8	 gmin:	 Konopnica,	
Wólka,	 Spiczyn,	 Cyców,	 Trawniki,	 Leśnio-
wice,	 Wąwolnica,	 Tomaszów	 Lubelski.	
Natomiast	 w	 testowaniu	 modelu	 udział	
wzięły	 4	 powiaty:	 lubelski,	 łęczyński,	
chełmski,	 tomaszowski	 oraz	 6	 gmin:	 Ko-
nopnica,	 Wólka,	 Spiczyn,	 Cyców,	 Leśnio-
wice,	Tomaszów	Lubelski.
Podczas	 konferencji	 wręczono	 również	

podziękowania	w	 formie	 grawertonu	 dla	
władz	oraz	animatorów	z	gmin/powiatów	
biorących	 udział	w	 projekcie	 „Liderzy	 ko-
operacji”,	 za	 współpracę	 oraz	 zaangażo-
wanie	w	wypracowanie	założeń	modelu.

Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Wólce

POMOC SPOŁECZNA
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Jeśli	wiesz,	że	możesz	doświadczyć	przemocy	domowej	 i	oba-
wiasz	się,	że	w	czasie	epidemii	może	być	trudno	uzyskać	pomoc,	
przygotuj osobisty plan awaryjny. 
Jeśli	 zdarzy	 się	 coś	 złego,	będziesz	od	 razu	wiedzieć	 jak	 zare-

agować	i	gdzie	pójść.	
Twoje bezpieczeństwo to priorytet.

Nie jesteś winna/y przemocy i są ludzie, którzy chcą Ci pomóc!

1. Obserwuj zachowania osoby agresywnej: 
To	 ważne,	 żeby	 wiedzieć,	 jakie	 zachowania	 zapowiadają	 naj-

gorsze	i	kiedy	sytuacja	staje	się	niebezpieczna	dla	Ciebie,	Twoich	
najbliższych,	dzieci.	
Jeśli	 awantury,	 krzyki	 nasilają	 się,	 jeśli	 coraz	 częściej	 słyszysz	

groźby	pod	swoim	adresem,	jeśli	doświadczasz	przemocy	fizycz-
nej	np.	szarpania,	popychania,	bicia,	czy	też	zmuszania	do	seksu	
–	to	są	sygnały,	że	przemoc	się	nasila	i	narasta.	

2. Naucz dzieci dbać o bezpieczeństwo: 
Powiedz	dzieciom,	gdzie	mogą	szukać	pomocy:

•	 np.	że	mogą	pukać	do	zaprzyjaźnionej	sąsiada/ki,
•	 naucz	je	numeru	alarmowego,
•	 porozmawiaj	z	nimi,	że	nie	są	one	winne	przemocy	i	kłótni,
•	 ustalcie,	gdzie	znajduje	się	klucz	do	domu,	jak	otworzyć	drzwi	

wejściowe,	gdyby	coś	się	stało,
•	 upewnij	się,	że	znają	adres	mieszkania,	gdyby	musiały	wzywać	

służby.	

3. Bezpieczne miejsce: 
Zastanów	się,	gdzie	w	Twoim	domu	możesz	znaleźć	bezpieczne	

schronienie. 
Ważne,	by	nie	znajdowały	się	tam	żadne	niebezpieczne	narzędzia.

Unikaj	kuchni,	garażu,	łazienki	i	innych	miejsc,	gdzie	może	być	
twarda posadzka albo niebezpieczne przedmioty. 
Na	Mapie Przeciwprzemocowej znajdziesz lokalne organizacje 

i	 instytucje,	które	pomagają	osobom	doświadczającym	przemo-
cy.	Jeśli	nie	znalazłaś	na	niej	placówki	w	swojej	okolicy,	zadzwoń	
do	najbliższego	Specjalistycznego	Ośrodka	Wsparcia

- Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie,	ul.	Chmielewskiego	9,20-620	Lublin,	tel.	81	525	42	08
lub	lokalnego	Ośrodka	Interwencji	Kryzysowej

- Ośrodek Interwencji Kryzysowej,	 ul.	 11	 Listopada	 9,	 23-100	 By-
chawa,	tel.	783-089-108	(dla	mieszkańców	Powiatu	Lubelskiego).
Skontaktuj	się	z	nimi,	zapytaj	jak	mogą	Ci	pomóc.

4. Bądź przygotowany/a do ucieczki: 
Spakuj	wszystko	do	podręcznej	torby,	trzymaj	ją	pod	ręką,	tak	

żeby	w	każdej	chwili	móc	ją	zabrać.	Lista	rzeczy,	o	których	trzeba	
pamiętać:
•	 Ważne	dokumenty	np.	paszport,	dowód	osobisty	
•	 Leki	
•	 Telefon	
•	 Pieniądze/	karta	płatnicza
•	 Ładowarka
•	 Numery	ważnych	telefonów	
•	 Klucze	do	domu	
•	 Obdukcje	lekarskie	(jeśli	masz)	
•	 Numery	kont	bankowych	(zapisane)
•	 Bielizna	na	zmianę	
•	 Szczoteczka	do	zębów	
•	 Środki	 ochronne	 potrzebne	 w	 czasie	 epidemii:	 maseczki	

ochronne,	rękawiczki,	małe	opakowanie	płynu	do	dezynfekcji	
(jeśli	masz	je	w	domu)

POMOC SPOŁECZNA

Osobisty plan awaryjny dla osób doświadczających 
przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa 

będzie	 się	 chciał	 odwołać	 od	 decyzji	 od-
mawiającej	świadczenia,	to	pismo	będzie	
mógł	wysłać	tylko	online.
Wejście	w	 życie	nowych	przepisów	 jest	

planowane	na	1	stycznia	2022	r.,	przy	czym	
gminy	będą	jeszcze	do	31	maja	przyszłego	
roku	wypłacać	pieniądze	na	dzieci	przyzna-
ne	na	obecny	okres	świadczeniowy,	który	
zaczął	się	1	czerwca.	To	one	będą	też	kon-
tynuować	postępowania	w	sprawie	świad-
czeń,	w	których	wnioski	zostały	 lub	zosta-
ną	złożone	przed	31	grudnia	2021	r.
ZUS	będzie	 rozpatrywał	wszystkie	wnio-

ski	 składane	 po	 1	 stycznia	 następnego	
roku	na	obecny	okres	świadczeniowy,	a	od	
1	lutego	zacznie	przyjmować	te	dotyczące	
nowego	 okresu	 –	 2022/2023.	 Co	 istotne,	
z	nowych	przepisów	wynika,	że	jeśli	rodzic	

do	31	maja	danego	 roku	nie	przekaże	 za-
kładowi	za	pomocą	swojego	profilu	w	PUE	
ZUS	informacji	o	zmianach	–	w	stosunku	do	
tych	zawartych	we	wcześniejszym	wniosku	
–	które	mają	wpływ	na	utratę	 lub	 zmianę	
prawa	do	świadczenia,	to	500+	będzie	mu	
z	urzędu	przyznane	na	kolejne	12	miesięcy.
Choć	 nowe	 przepisy	 zakładają,	 że	 wy-

płata	 świadczeń	ma	 co	do	 zasady	być	 za-
daniem	ZUS,	to	w	określonych	sytuacjach	
w	 ten	 proces	 będzie	 włączony	 Ośrodek	
Pomocy	 Społecznej.	 Chodzi	 o	 przypadki	
marnotrawienia	przez	rodziców	pieniędzy	
na	dzieci.	Jeśli	pojawią	się	wątpliwości	co	
do	tego,	czy	wydają	 je	zgodnie	z	przezna-
czeniem,	 to	zakład	będzie	mógł	wystąpić	
do	 kierownika	 OPS	 o	 przeprowadzenie	
u	takich	osób	rodzinnego	wywiadu	środo-

wiskowego.	 Jeśli	 podejrzenia	 się	 potwier-
dzą,	wówczas	ZUS	powiadomi	rodzica,	że	
będzie	przekazywał	500+	na	konto	Ośrod-
ka,	 a	 ten	 będzie	 wypłacał	 świadczenia	
w	formie	rzeczowej	lub	usługowej,	a	więc	
tak,	 jak	odbywa	się	to	na	podstawie	obo-
wiązujących	przepisów.
ZUS	będzie	 korzystał	 z	 pomocy	OPS	 i	 in-

formacji	zebranych	w	ramach	wywiadu	śro-
dowiskowego	 również	wtedy,	 gdy	pojawią	
się	 wątpliwości	 dotyczące	 sprawowania	
opieki	nad	dzieckiem,	w	tym	zbiegu	upraw-
nień	do	świadczenia	i	nie	będzie	jasne,	któ-
ry	z	rodziców	powinien	otrzymywać	500+.

Anna	Modrzejewska,	
Kierownik	Ośrodka	

Pomocy	Społecznej	w	Wólce
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5. W sytuacji zagrożenia: 
Nie uciekaj od dzieci! One także mogą być zagrożone.

Jeśli	 nie	masz	możliwości	 ucieczki,	 schowaj	 się	w	 rogu	 poko-
ju.	Skul	się,	osłaniając	rękoma	twarz	i	głowę.	Postaraj	się	zawsze	
mieć	przy	sobie	telefon	z	naładowaną	baterią.	
Wzywaj	pomocy:	997,	112.	
W	 telefonie	komórkowym	numer	alarmowy	zaprogramuj	 tak,	

żebyś	mogła/mógł	wybrać	go	jednym	klawiszem.	Poza	telefonem	
policji	warto	mieć	także	pod	ręką	numery	telefonu	pogotowia	ra-
tunkowego,	bliskiej	Ci	osoby	oraz	numer	telefonu	do	schroniska,	
gdzie	możesz	uzyskać	pomoc	i	wsparcie.		
Jeśli	musisz	wzywać	pomoc	w	miejscu	publicznym,	np.	na	klat-

ce	 schodowej,	 zastanów	 się,	 czy	 zamiast	wołania	 o	pomoc	nie	
krzyczeć	PALI	SIĘ!	–	co	może	okazać	się	skuteczniejsze.
Jeśli	z	interwencją	przyjedzie	policja,	a	się	boisz	o	swoje	życie	

i	zdrowie,	domagaj	się,	aby	sprawca	przemocy	został	zatrzymany	
na	48	godzin.	Zyskasz	w	ten	sposób	czas,	żeby	znaleźć	schronie-
nie,	 uzyskać	 pomoc.	 Pamiętaj,	 że	mimo	 stanu	 epidemii	 służby	
mają	obowiązek	niezwłocznie	reagować	na	przypadki	przemocy	
domowej!	

6. Poznaj swoich sojuszników:
Rozmawiaj	z	rodziną,	sąsiadami	i	znajomymi	o	sytuacji	w	Two-

im domu.
Opracuj	wspólnie	z	nimi	strategię	postępowania	na	wypadek,	

gdybyś	 potrzebował/a	 ich	 pomocy.	 Pomocne	 może	 się	 okazać	
ustalenie	słowa	awaryjnego	–	jeśli	go	użyjesz,	będą	wiedzieli,	że	
pilnie potrzebujesz pomocy.  
Spróbuj	 wypełnić	 poniższą	 listę,	 osób	 do	 których	możesz	 za-

dzwonić	po	wsparcie:	
•	 Przyjaciel/ciółka
•	 Osoba	z	rodziny
•	 Dzielnicowy/a
•	 Zaufany	nauczyciel/ka	ze	szkoły	dziecka
•	 Zaprzyjaźniony	sąsiad/ka
•	 Kolega/koleżanka	z	pracy,	któremu	ufasz
•	 Organizacja	społeczna,	która	Ci	pomoże
•	 Lekarz/lekarka,	który	Cię	zna
•	 (Jeśli	masz)	Twój	prawnik/prawniczka
Warto	też	przemyśleć:

A) Ważną kwestią jest znalezienie miejsca, w którym możesz się 
zatrzymać po ucieczce z domu:

▪	Porozmawiaj	z	rodziną	i	z	przyjaciółmi.
▪	Znajdź	adresy	schronisk	lub	noclegowni	dla	kobiet.	
B) Jeśli spodziewasz się, że twoja decyzja o odejściu wywoła 

agresję partnera/rki, nie uprzedzaj o swoich zamiarach. Zo-
staw list.

C) Spróbuj odnowić więzi z osobami, którym ufasz:	możliwe,	że	
agresywna	osoba	odseparowała	Cię	od	przyjaciół	albo	rodziny,	
jesteś	z	nimi	pokłócona/cony,	bo	nie	akceptowali	oni	Twojego	
związku.	 Spróbuj	 nawiązać	 kontakt,	 wytłumacz	 sytuację	 i	 za-
pytaj,	 czy	mogliby	 Ci	 zapewnić	 schronienie.	W	Messengerze	
i	wyszukiwarce	jest	tryb	incognito,	który	pozwoli	Ci	rozmawiać	
z nimi w dyskretny sposób.

D) Dzwoń od czasu do czasu do telefonu zaufania, by poradzić 
się, jak masz się zachować w określonej sytuacji.

E) Policja ma prawo podczas interwencji zatrzymać spraw-
cę przemocy na 48 godzin:	 jeśli	 istnieje	 zagrożenie	dla	 życia	
i	 zdrowia	 domowników.	 Policja	 jest	 zobowiązana	 zatrzymać	
sprawcę,	jeśli	używa	on	broni	lub	innego	niebezpiecznego	na-

rzędzia.	W	tym	czasie	zadzwoń	do	organizacji	niosących	pomoc	
lub	postaraj	się	znaleźć	bezpieczne	schronienie	u	rodziny	 lub	
znajomych.

F) Nie ukrywaj przed bliskimi tego, co dzieje się w twojej rodzi-
nie: Opowiedz	im	o	swojej	sytuacji.	Przerwij	zmowę	milczenia,	
bo	to	ona	w	dużej	mierze	daje	osobie	stosującej	przemoc	po-
czucie	bezkarności.
Pamiętaj, to nie Twoja wina i nie Ty, ale osoba stosująca prze-

moc powinna się wstydzić.
Im	większej	liczbie	osób	opowiesz	swoją	historię,	tym	większą	

uzyskasz	wolność	i	szansę	na	ich	pomoc.
G) Porozmawiaj z dzielnicowym lub funkcjonariuszem policji 

o swojej sytuacji:	Powiedz	mu,	jak	wygląda	sytuacja	w	twoim	
domu,	że	czujesz	się	zagrożona/y.	Poproś,	aby	jak	najszybciej	
reagowali,	 gdy	 będziesz	 wzywać	 pomocy.	 Pamiętaj!	 Funkcjo-
nariusze	Policji,	nie	podejmując	czynności	przewidzianych	pra-
wem,	mogą	odpowiadać	za	zaniechanie	czynności.	Żądaj,	aby	
za	 każdym	 razem	 podczas	 interwencji	 wypełniali	 „Niebieską	
Kartę”.

H) Jeśli uciekniesz z domu:
•	 Rozważ	 możliwość	 zmiany	 numeru	 telefonu	 komórkowego.	
Zmień	 swój	 adres	 e-mailowy	 i	 identyfikator	 w	 komunikato-
rze	 internetowym,	 jeśli	 z	 niego	 korzystasz,	 by	 osoba	 stosują-
ca	przemoc	nie	mogła	Cię	nękać.	To	ważne.	Osoby	stosujące	
przemoc	nierzadko	właśnie	za	pośrednictwem	telefonu	próbu-
ją	zastraszać	swoje	ofiary	wywierać	na	nie	presję,	aby	do	nich	
powróciły.

•	 Nie	 podawaj	 swojego	 nowego	 adresu.	 Zachowaj	 ostrożność!	
Rozważ,	komu	możesz	opowiedzieć	o	swoich	planach	 i	komu	
podać	nowy	adres.	Niektóre,	nawet	bardzo	życzliwe	Ci	osoby,	
także	z	rodziny,	mogą	w	dobrej	wierze	zdradzić	twoje	plany	lub	
dadzą	się	przekonać	osobie	stosującej	przemoc,	która	będzie	
chciała	przekonać	Cię	do	powrotu.

•	Powiadom	o	swojej	sytuacji	sąsiadów	–	także	nowych,	jeśli	wy-
prowadziłaś/eś	się	z	domu.	Jeśli	cię	na	to	stać,	wzmocnij	zabez-
pieczenia	w	drzwiach,	aby	osoba	stosująca	przemocnie	mogła	
ich	łatwo	sforsować.

Przemoc ze strony partnera 
lub innej bliskiej osoby jest przestępstwem.

Nikt nie ma prawa Cię bić, grozić Ci, upokarzać ani 
w żaden inny sposób naruszać Twoich praw.

Prawo jest po to, aby Cię chronić-zgłaszaj organom 
ścigania każdy akt przemocy i domagaj się ukara-

nia sprawcy.
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo!

Pomocne numery telefonu:
•	 Ogólnopolskie	 Pogotowie	 dla	 Ofiar	 Przemocy	 w	 Rodzinie	 
„NIEBIESKA	LINIA”	800	12	00	02,	numer	czynny	całą	dobę.

•	 Centrum	 Praw	 Kobiet	 Telefon	 interwencyjny	 600	 070717,	 
czynny	całą	dobę.	Pomoc	prawna	i	psychologiczna(22)	621	35	37,	
czynny 10:00-16:00.

•	 Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Wólce,	tel.	535	210	670,	czynny	
7.30	–	15.30,	od	poniedziałku	do	piątku.	

Anna	Modrzejewska,	
Kierownik	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Wólce



Wólka NEWS 2(16)2021 27

W czwartek 24 czerwca br. w Jarocinie na boiskach klubu Ja-
rota	 Jarocin	rozegrany	został	Ogólnopolski Finał Szkolnej Ligi 
Rugby Tag.	W	 turnieju	 spotkało	 się	 36	 najlepszych	 zespołów	
szkolnych	z	dwunastu	województw	biorących	udział	w	progra-
mie „Upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” finansowa-
nym przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu.	 Zespoły	zostały	wyłonione	w	toku	eliminacji	 rozgry-
wanych w poszczególnych województwach. 
Wśród	najlepszych	zespołów	w	kraju	wystąpiły	dwa	zespoły	

SP Łuszczów, mistrzowie województwa lubelskiego w kate-
gorii klas V i VI	 pod	 kierownictwem	 ich	 trenera,	 nauczyciela	
wychowania	fizycznego	Pana	Macieja	Kleszcza.
W	 sumie	 około	 290	 zawodników,	 uczniów	 szkół	 podstawo-

wych	(dziewczynki	i	chłopcy)	toczyło	zmagania	w	trzech	kate-
goriach	wiekowych:	klasy	4,	5	i	6.	Na	trzech	boiskach	rozegra-
nych	zostało	prawie	100	spotkań.
Do	Jarocina	wyruszyliśmy	już	w	środę	z	samego	rana,	aby	po	

zakwaterowaniu	móc	zobaczyć	kultowe	miejsca	w	Jarocinie	jak	
choćby	muzeum	rocka	i	starówkę.	Tego	dnia	czekały	nas	jeszcze	
emocje	sportowe,	wspólne	kibicowanie	drużynie	Polski	w	me-
czu	ze	Szwecją	na	Euro	2020,	a	po	meczu	relaks	w	Aquaparku.	
Natomiast	czwartek	to	już	rywalizacja	rugby	Tag.

W rywalizacji klas V	 nasza	drużyna	 z	 Łuszczowa	w	 rozryw-
kach	grupowych	pokonała	3:1	SP	22	Częstochowa	(mistrz	woj.	
śląskiego),	SP	47	Białystok		3:1	(podlaskie)	oraz	zremisował	1:1	
z	mistrzem	woj.	wielkopolskiego	SP	Mieszków	zajmując	pierw-
sze	miejsce	w	grupie.	W	grupie	mistrzowskiej	przyszło	nam	się	
zmierzyć	z	najlepszym	zespołem	grupy	A,	przyszłym	Mistrzem	
SP	Lubień	(małopolskie).	Po	wspaniałym	meczu,	w	którym	nasi	
przeciwnicy	 stracili	 jedyne	 przyłożenie	 w	 turnieju,	 ulegliśmy	

1:2.	W	meczu	decydującym	o	wicemistrzostwie	spotkaliśmy	się	
z	SP	30	Łódź,	nasi	uczniowie	wytrzymali	ciężar	spotkania	i	pew-
nie	zwyciężyli		4:2.	

Klasa V na II miejscu podium ze srebrnymi medalami !!
Skład drużyny klasy V: Jakub Dziewulski, Krzysztof Kopyść, 

Michał Wasik, Aleksandra Borek, Piotr Gasior, Natalia Spuz-
-Szpos, Marcin Baczkowski i Robert Tkaczyk.

W rywalizacji klas VI nasza	 drużyna	 popularni	 „Farmerzy”	
w	fazie	grupowej	pokonali	2:0	SP	1	Kasinka	Mała	(mistrz	woj.	
małopolskiego)	ulegli	0:2	SP	14	Lubin	(	dolnośląskie)	i	zremiso-
wali	 z	 SP	10	Bydgoszcz	 (kujawsko-pomorskie).	 Te	wyniki	 dały	
nam	drugie	miejsce	w	grupie	i	mecze	o	miejsca	4-6,	w	których	
SP	Łuszczów	spotkała	się	z	SP	22	Częstochowa	(mistrz	woj.	ślą-
skiego)	oraz	SP	47	Białystok.	Po	bardzo	zaciętych	meczach	„Far-
merzy”	 zremisowali	 kolejno	 2:2	 oraz	 0:0	 ostatecznie	 z	 jedną	
porażką	zajmując	5	miejsce	w	całym	turnieju.

Drużynę klasy VI reprezentowali:
Julia Kiełbus, Rafał Durak, Dawid Romańczuk, Patrycja 

Oleszko, Aleksander Szalast, Jakub Bednarczyk, Anna Bacz-
kowska, Emilia Szewczak oraz Kacper Uniłowski.
Oprócz	 pięknych	 medali	 wszyscy	 nasi	 uczniowie	 otrzymali	

mnóstwo	nagród	rzeczowych	w	postaci	dresów,	koszulek	rugby	
Tag	oraz	plecaków	wraz	z	gadżetami.

Serdecznie gratulujemy zawodnikom oraz trenerowi i życzy-
my dalszych sukcesów na sportowych arenach.

Zespół	Szkolno	–	Przedszkolny	
w	Łuszczowie

SPORT

„FARMERZY” SP Łuszczów VICE Mistrzem Rugby Tag 
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SPORT

Farmerzy potrójnymi Mistrzami Województwa w Rugby Tag 

Mieszkanka naszej gminy najlepsza w zawodach 
z cyklu Otylia Swim Cup w kategorii wiekowej 8-9 lat 

W czwartek 17 czerwca br. na stadionie 
Budowlanych	 w	 Lublinie	 odbył	 się	 Finał	
Wojewódzki	 Szkolnej	 Ligii	 Rugby	 Tag	 bę-
dący	 jednocześnie	 turniejem	 półfinało-
wym	 do	 Ogólnopolskiego	 Finału	 rozgry-
wek	Rugby	Tag.	Nasze	drużyny	SP	„Farme-
rzy”	Łuszczów	w	komplecie	zameldowały	
się	w	finale	wojewódzkim.
Z	ogromną	przyjemnością	informujemy	

Państwa,	iż	w	kategorii	klas	V	i	VI	zwycię-
żyły	drużyny	Farmerów	z	Łuszczowa	zosta-
jąc	MISTRZAMI województwa lubelskiego 
i	 będą	 reprezentować	 województwo	 lu-
belskie	w	 Finale	Ogólnopolskim	 Szkolnej	
Ligi	 Rugby	 Tag	 w	 Jarocinie.	 Natomiast	
uczniowie	 reprezentujący	 klasę	 IV	 tym	
razem	zostali	wice	Mistrzami	w	decydują-
cym	meczu	ulegając	SP	Tomaszowice.
Skład	zespołu	klasa	IV:
Marcin Baczkowski, Robert Tkaczyk, 

Dominik Nowak, Tamara Plewko, Szymon 
Sokołowski, Piotr Skrzyński, Zoya Gło-
wacka, Szymon Gagoł, Amelia Klej

Zespoły	 klasy	 V	 i	 VI	 zwyciężyły	 we	
wszystkich	swoich	meczach	i	obroniły	tytuł	
mistrzowski	z	zeszłego	roku!
Skład	zespołu	klasa	V:
Jakub Dziewulski, Krzysztof Kopyść, Mi-

chał Wąsik, Aleksandra Borek, Piotr Gą-
sior, Natalia Spuz-Szpos, Oskar Kowalski.
Zespół	klasy	VI	wystąpił	w	składzie:
Dawid Romańczuk, Jakub Bednarczyk, 

Julia Kiełbus, Rafał Durak, Emilia Szew-
czak, Aleksander Szalast, Patrycja Olesz-
ko, Anna Baczkowska i Kacper Uniłowski.

Serdecznie gratulujemy naszym zawod-
nikom!!!

Zespół	Szkolno	
–	Przedszkolny	w	Łuszczowie

W	maju	br.	w	Lublinie	odbyły	się	zawody	
z	 cyklu	Otylia	 Swim	Cup.	 To	 jedne	 z	 naj-
większych	zawodów	pływackich	dla	dzieci	

i	młodzieży	w	Polsce.	W	ciągu	dwóch	dni	
wystartowało	kilkaset	dzieci	z	całej	Polski	
reprezentujący	 ponad	 sześćdziesiąt	 klu-

bów	pływackich	m.	in.	ze	Szczecina,	Gdań-
ska,	czy	Torunia.	
Z	ogromną	radością	i	dumą	informujemy	

Państwa,	iż	Lena	Łachowska	-	mieszkanka	
naszej	gminy	zajęła	pierwsze	miejsce	w	ka-
tegorii 8-9 lat.

Gratulujemy Lenie i jej Rodzicom ogrom-
nego	sukcesu.	Jesteśmy	dumni,	że	na	tere-
nie	gminy	mamy	tak	zdolną	młodzież.	Swą	
postawą,	 zapałem	 i	 wytrwałością	 Lena	
udowodniła,	 że	 warto	 wytyczać	 w	 życiu	
cele,	by	je	z	satysfakcją,	krok	po	kroku	re-
alizować.	Oby	tak	dalej-	powodzenia!!!
Zdjęcie	pobrane	z:	www.facebook.com/

fundacjaotylii

Emilia	Sikorska,	
Referat	Promocji,	Urząd	Gminy	Wólka
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MAMY PIERWSZY PUBLICZNY ŻŁOBEK W GMINIE WÓLKA! 

SPORT

Wójt	 na	 medal!	 –	 takie	 słowa	 padły	
z	 ust	 rodziców	 podczas	 otwarcia	 żłóbka	
w	Pliszczynie.	I	ja	mam	podobne	odczucia,	
patrząc	 od	 blisko	miesiąca	 na	 coraz	 bar-
dziej	 uśmiechnięte	 buzie	 najmłodszych	
mieszkańców	gminy	Wólka.

Pierwsze	dzieci	w	Żłobku	Gminnym	Ma-
luszek	 w	 Kolonii	 Pliszczyn	 powitaliśmy	 9	
czerwca	2021	roku.	Ogromną	niespodzian-
kę	w	tym	dniu	zrobił	maluszkom	Pan	Edwin	
Gortat	 –	 Wójt	 Gminy,	 odwiedzając	 dzieci	
z symbolicznymi upominkami. Od tamtego 
dnia	do	placówki	uczęszcza	22	dzieci,	które	
pod	opieką	4	opiekunek	miło	i	bezpiecznie	
spędzają	czas	w	dwóch	grupach	o	nazwach:	
Szafirki	i	Sasanki.	Rodzice	zostawiają	swoje	
pociechy	w	żłobku	od	poniedziałku	do	piąt-
ku	w	godzinach	od	6.30	do	16.30.
W	dniu	19	czerwca	br.	odbyło	się	oficjal-

ne	 otwarcie	 gminnego	 żłobka.	W	 uroczy-

stości	wzięli	udział:	ks.	Tadeusz	Michałek-	
Proboszcz	parafii	w	Pliszczynie,	który	doko-
nał	 poświęcenia	 całego	 obiektu,	Minister	
Edukacji	 i	Nauki	Pan	Przemysław	Czarnek,	
Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego 
Pan	Marek	Wojciechowski,	z	ramienia	Wo-
jewody-	 Dyrektor	 Wydziału	 Polityki	 Spo-
łecznej	 Pan	 Albin	Mazurek	 oraz	 Pani	 Ali-
cja	 Rachwałowska,	 Przewodnicząca	 Rady	
Gminy	Pani	 Edyta	Dobek	wraz	 z	 radnymi,	
wójt	 Edwin	 Gortat,	 Sołtys	 Wsi	 Kolonia	
Pliszczyn	Pani	Jolanta	Dudziak,	Prezes	PGK	
Wólka	Pan	Arkadiusz	Sulowski,	pracownicy	
Urzędu	Gminy	Wólka	oraz	rodzice	 i	dzieci	
uczęszczające	 do	 placówki.	 W	 tym	 dniu	
zaszczycili	 również	swoją	obecnością	Pań-
stwo	Iwona	i	Stanisław	Golczewscy,	do	któ-
rych	wcześniej	 należała	 posesja.	 Nie	 kryli	
dumy	 i	 radości,	 że	 dom	 budowany	 przez	
nich	przez	lata	teraz	posłuży	maluszkom.	
Podczas	 spotkania	 Wójt	 Edwin	 Gortat	

podkreślił,	że	żłobek	powstał	dzięki	wspar-
ciu	 z	 rządowego	 programu	 „Maluch	 +”.	
Koszt	całej	inwestycji	wyniósł	blisko	1	mln	
złotych,	 a	 rządowa	dotacja	 to	 ponad	 700	
tysięcy	złotych.	Wójt	podkreślił,	że	powsta-
nie	 żłobka	 jest	 bardzo	 ważnym	 momen-
tem,	ponieważ	stwarza	możliwości	rozwoju	
rodzinom,	pozwala	im	na	powrót	do	pracy.	

Dzieci	natomiast	od	najmłodszych	lat	będą	
się	uczyły	funkcjonowania	wśród	rówieśni-
ków,	 co	 później	 przełoży	 się	 na	 edukację	
i	funkcjonowanie	naszego	społeczeństwa	–	
zauważył.	Podobnego	zdania	jest	Przewod-
nicząca	 Rady	 Edyta	Dobek,	 która	 podkre-
śliła	w	rozmowie,	że	utworzenie	gminnego	
żłobka	jest	wyjściem	naprzeciw	oczekiwa-
niom	mieszkańców.	Podkreśliła,	że	w	ciągu	
ponad	10-letniej	kadencji	w	Radzie	prośba	
o	żłobek	była	jedną	z	najczęstszych,	która	
do	niej	trafiała	oraz,	że	zdaje	sobie	sprawę	
jak	ważne	są	kolejne	tego	typu	inwestycje.
Minister	Edukacji	i	Nauki	mówił,	że	żłob-

ki	w	podmiejskich	gminach	są	bardzo	po-
trzebne. Gmina Wólka graniczy z Lublinem 
i	 coraz	 więcej	 osób	 z	 tego	 miasta	 tutaj	
zamieszkuje,	w	tym	coraz	więcej	młodych	

Zarządzeniem	 nr	 15.2021	 z	 dnia	 2021	
roku	Wójt	Gminy	ogłosił	otwarty	konkurs	
na	 realizację	w	2021	 roku	 zadań	publicz-
nych w gminie Wólka. 
Organizacje	 pozarządowe	 oraz	 inne	

podmioty	 prowadzące	 działalność	 po-
żytku	 publicznego	 mogły	 składać	 oferty	
na	realizację	zadań	z	zakresu	Wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej oraz 
Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego.	Na	realizację	zadań	
z	 zakresu	 pożytku	 publicznego	 przezna-
czono	w	budżecie	gminy	120	000,00	zł.	
W	 wyznaczonym	 terminie	 wpłynęło	 

7 ofert na zadanie z zakresu Wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej, nato-
miast na zadanie z zakresu Kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa na-
rodowego w wyznaczonym terminie nie 
wpłynęła	żadna	oferta.
Środki	 finansowe	 w	 formie	 dotacji	 zo-

stały	 rozdysponowane	 w	 następujący	
sposób:

Uczniowski Klub Sportowy Footbal 
Academy Turka	–	10	000,00	zł	na	realiza-
cję	zadania	pt.:	„Upowszechnianie	sportu	

z	zakresie	szkolenia	dzieci	w	piłce	nożnej	
w	wieku	od	4	do	10	lat.”	–	Zadanie	będzie	
polegało	na	szkoleniu	dzieci	w	dyscyplinie	
piłka	nożna.	

Stowarzyszenie Dobrego Pasterza -  
13	 500,00	 zł	 na	 realizację	 zadania	 pt.:	
„Piłka daje nam radość”	 -	zadanie	będzie	
polegało	 na	 szkoleniu	 dzieci	 i	 młodzieży	
w	dyscyplinie	piłka	nożna.

KS Czarni Pliszczyn	 –	 25	 500,00	 zł	 na	
realizację	zadania	pt.:	„Sportowy Pliszczyn 
2021”	-	zadanie	będzie	polegało	na	szkole-
niu	dzieci,	młodzieży	oraz	osób	dorosłych	
w	dyscyplinie	piłka	nożna.

LKP CENTRO-CHEM TURKA	–	22	000,00	
zł	 na	 realizację	 zadania	 pt.:	 „Upowszech-
nianie kultury fizycznej wśród mieszkań-
ców Gminy Wólka poprzez propagowanie 
idei sportu wśród dzieci, młodzieży i doro-
słych, organizowanie oraz udziału w róż-
nego rodzaju zawodach, konkursach, tur-
niejach i rozgrywkach” -	 zadanie	 będzie	
polegało	 na	 szkoleniu	 młodzieży	 i	 osób	
dorosłych	w	dyscyplinie	piłka	nożna.

Lubelska Akademia Sportu „CAMPI-
SPORTIVI”	 –	 27	 000,00	 zł	 na	 realizację	

zadania pt.: „Propagowanie idei sportu 
wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych 
poprzez udział w różnego rodzaju zawo-
dach, konkursach, turniejach i rozgryw-
kach sportowych”	 -	 zadanie	 będzie	 pole-
gało	na	szkoleniu	dzieci	i	młodzieży	w	dys-
cyplinach	piłka	nożna	oraz	rugby	tag.

Klub Sportowy BUDOKAI Lublin	 –	 
8	 000,00	 zł	 na	 realizację	 zadania	 pt.:	
„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród 
mieszkańców Gminy Wólka poprzez pro-
pagowanie idei sportu wśród dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, organizowanie oraz 
udziału w różnego rodzaju zawodach, 
konkursach, turniejach i rozgrywkach” - 
zadanie	 będzie	 polegało	 na	 szkoleniu	
dzieci	i	młodzieży	w	dyscyplinie	karate	Ky-
okushin	i	kickboxingu.

Klub Karate Tradycyjnego „BUSHI”	 –	 
7	 000,00	 zł	 na	 realizację	 zadania	 pt.:	
„MAŁY KARATEKA”	 -	 zadanie	będzie	pole-
gało	na	 szkoleniu	młodzieży	 i	 osób	doro-
słych	w	dyscyplinie	karate	tradycyjnego.

Anna	Gułaś,	Referat	Obywatelski,	
Urząd	Gminy	Wólka

OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO
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„KOLOROWE PIÓRNIKI DLA DZIECI Z AFRYKI” W GMINIE WÓLKA 

Dzieci	 i	 młodzież	 z	 rodzicami,	 jak	 rów-
nież	 nauczyciele	 i	 pracownicy	 zespołów	
szkolno	 -	 przedszkolnych	 w	 Pliszczynie,	
Sobianowicach,	Łuszczowie,	Turce	 i	Świd-
niku	Małym	wzięli	udział	w	ponadlokalnej	
akcji	 zbiórki	 przyborów	 szkolnych,	 któ-
re	 ułatwią	 kształcenie	 ich	 rówieśnikom	
z Zanzibaru. 

Inicjatywę	 wsparli	 także	 uczniowie	
Szkoły	 Podstawowej	 nr	 10	 w	 Lublinie	
i	 szkół	 z	 terenu	 gminy	 Piaski	 oraz	miesz-
kańcy	gminy	Wólka.
Inicjatorem	 akcji	 „kolorowych	 piór-

ników”	 były	 siostry	 9-letnia	 Helenka	
i	13-letnia	Kinga,	mieszkanki	naszej	gminy.	
Wzruszyły	 je	 zdjęcia	 zrobione	 dzieciom	

w	Afryce	przez	Panią	Dorotę	Nowakowską.	
-	 Na	 widok	 zniszczonej	 sali	 szkolnej,	

uczniów	 dźwigających	 książki	 przewią-
zane	 sznurkiem,	 ale	 także	 uśmiechów	
dzieci	 od	 razu	 zadałyśmy	 pytanie	 –	 jak	
możemy	 pomóc?	 –	 powiedziała	 Helen-
ka	 Dobek.	 -	 Zafascynowały	 nas	 fotogra-
fie	 obrazujące	 dzieci	 na	 hulajnogach	

ludzi,	 którzy	 rozwijają	 się	 rodzinnie.	 Stąd	
żłobki	są	niezbędne	także	tutaj	–	zauważył.	
Zadowolenia	 z	powstałej	 inwestycji	nie	

kryli	również	pozostali	goście,	w	tym	radny	
Sejmiku Województwa Lubelskiego Marek 
Wojciechowski		i		Dyrektor	Wydziału	Poli-
tyki	Społecznej	w	Urzędzie	Wojewódzkim	
Albin	Mazurek.
Serdecznie	 dziękuję	 przybyłym	 go-

ściom	 za	 upominki	 dla	 podopiecznych	
żłobka,	 zaś	 pracownikom	 urzędu	 za	 po-
moc	 merytoryczną	 w	 przygotowaniach	
do otwarcia placówki i pomoc w or-
ganizacji	 Dnia	 Otwartego.	 Jestem	 peł-
na	 nadziei,	 że	 fakt,	 iż	 tej	 jednej	 soboty	

można	 było	 zajrzeć	 w	 każdy	 zakamarek	
żłobka,	 pozwoliło,	 zwłaszcza	 rodzicom,	
utwierdzić	 się	 w	 przekonaniu,	 że	 dzieci	
są	w	bezpiecznym	i	przyjaznym	miejscu.	
Medal podarowany Wójtowi przez pra-
cowników	żłobka	jest	wyrazem	wdzięcz-
ności	 za	 okazane	 dla	 nas	 zaufanie	 i	 po-
średnią	naukę	konsekwentnego	dążenia	
do	realizacji	wyzwań.	
Dodam,	 że	 gmina	 Wólka	 pozyskała	

w	czerwcu	już	dodatkowe	środki	dla	żłobka	
w	 Pliszczynie	 z	 tegorocznego	 Resortowe-
go programu rozwoju instytucji opieki nad 
dziećmi	w	wieku	do	lat	3	„MALUCH+”.	War-
tość	 całego	projektu	wynosi	 19	800	 zł,	 zaś	

kwota	dotacji	to	15	840	zł	i	środki	te	są	prze-
znaczone	na	bieżącą	działalność	placówki.

Żłobek	 Gminny	 Maluszek	 mieści	 się	
w	Kolonii	Pliszczyn	184.	

Dane kontaktowe jednostki: 
e- mail:	sekretariat@maluszekzlobek.pl,	
dyrektor@maluszekzlobek.pl
telefon:	81	851	49	29,	
tel. kom. 790 514 929
f b :h t t p s : / /www. f a c e boo k . c om/	

%C5%BB%C5%82obek-Gminny-Malu-
szek-111114187816642

Anna	Adamiak,	Dyrektor	Żłobka
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i	 chłopca	w	koszulce	piłkarskiej	 z	nazwi-
skiem	Milika.	Obie	z	siostrą	interesujemy	
się	 piłką	 nożną	 i	 uwielbiamy	 jazdę	 na	
wyczynowych	 hulajnogach.	 Długo	 wy-
bierałyśmy	swój	sprzęt	pod	kątem	koloru	
i	 funkcji,	a	 tu	chłopcy	szczęśliwi	 z	posia-
dania	tak	prostej	hulajnogi,	którą	pewnie	
można	zrobić	w	warunkach	domowych!	
–	dodała	Kinga.

Najmłodsi	 mieszkańcy	 gminy	 Wólka	
z	ogromnym	zapałem	włączyli	się	w	zbiórkę,	
przynosząc	artykuły	kupione,	jak	się	czasem	
okazywało,	za	ich	własne	kieszonkowe.
Inicjatywa	pokazała,	że	dzieci	mają	natu-

ralną	wrażliwość	na	potrzeby	 innych.	Wy-
starczy	 iskierka,	by	 ją	 rozbudzić.	A	w	nas,	
ich	rodzicach	i	opiekunach,	tkwi	potrzeba	
pomagania.	 Pocieszającym	 jest	 fakt,	 że	

potrafimy	 wygospodarować	 czas	 nie	 tyl-
ko	na	czynności	wynikające	z	codziennych	
obowiązków,	ale	też	takie,	które	kształtują	
charakter	młodszego	pokolenia.
W	 promocję	 akcji	 „Kolorowych	 piórni-

ków”	włączyły	się	Radio	Lublin,	Radio	Zło-
te	Przeboje	i	Radio	Bon	Ton.
W	 imieniu	 swoim,	 Kingi	 i	 Helenki	 oraz	

Pani	 Doroty	 Nowakowskiej	 serdecznie	
dziękuję	 za	 ogromne	 zaangażowanie.	 Za	
chęć,	 organizację	 i	 prowadzenie	 zbiórek,	
jak	 również	 późniejsze	 wsparcie	 finanso-
we	 poprzez	 portal	 zrzutka.pl,	 z	 przezna-
czeniem	na	wysyłkę	zebranych	przyborów.	
Uzbieraliśmy	 blisko	 140	 kg	 rzeczy,	 które	
przywołają	 jeszcze	 większy	 uśmiech	 na	
twarzach uczniów z Zanzibaru.

Edyta	Dobek

SZKOŁY W SOBIANOWICACH I W TURCE ZOSTANĄ WYPOSAŻONE 
W NOWOCZESNE PRACOWNIE PRZYRODNICZE

MAŁY CZY DUŻY NA DZIEŃ DZIECKA ZASŁUŻYŁ 

143	740,00	złotych	pozyskała	gmina	Wól-
ka	 z	 Ministerstwa	 Edukacji	 i	 Nauki	 w	 ra-
mach	rezerwy	części	oświatowej	subwencji	
ogólnej	 na	 doposażenie	 pracowni	 przy-
rodniczych	 w	 szkołach	 w	 Sobianowicach	
i	 w	 Turce.	 W	 poprzednim	 roku	 otrzymali-
śmy	środki	z	tego	samego	źródła	na	dopo-
sażenie	pracowni	w	szkołach	w	Łuszczowie	
i	w	Świdniku	Małym.	
Nowoczesne	 pracownie	 biologiczne,	

geograficzne,	fizyczne	i	chemiczne	pozwolą	

nauczycielom	 	 realizować	 podstawę	 pro-
gramową	za	pomocą	najnowszych	i	najcie-
kawszych metod.
Planowany	 jest	 zakup	 modułowych	

i	 mobilnych	 pracowni	 przyrodniczych,	 na	
które	składa	się	wyposażenie	pozwalające	
na	 przeprowadzenie	 dziesiątek	 ciekawych	
doświadczeń,	eksperymentów	i	projektów	
badawczych.	Zakupione	zostaną	poradniki	
metodyczne,	materiały	dla	uczniów,	scena-
riusze	 zajęć	 oraz	 interaktywne	 zasoby	 na	

monitory	i	tablice	interaktywne	W	szkołach	
zainstalowane	zostaną	wielofunkcyjne	cen-
tra dydaktyczne i dopasowane do potrzeb 
programowych	 minilaboratoria	 wyposażo-
ne w monitory interaktywne.
Pomoce	 naukowe	 będzie	 można	 wyko-

rzystać	także	do	nauki	zdalnej.	

Elżbieta	Skiba,	
Referat	Obywatelski,	
Urząd	Gminy	Wólka

Dziecko	 zawsze	 jest	 sobą,	 nikogo	 nie	
gra,	 przeżywa	 świat	 z	 obezwładniają-
cą	 szczerością.	 Przy	 dzieciach	 musimy	
zwolnić,	odłożyć	na	chwilę	walkę	o	chleb,	
rutynę	 dnia,	 inne	 pilne	 sprawy.	 Musi-
my	 uznać	 powagę	 dziecięcego	 świata	 –	
przewrócony	 samochodzik,	 wymyślone-
go	przyjaciela	albo	chęć	posiedzenia	na	
ławce	w	parku	jeszcze	pięć	minut.	Dzieci	
dają	 nam	 dorosłym	 nieograniczoną	 ra-
dość	 i	 szczęście	 i	 tej	 radości	 oczekują	
też	od	nas.	Wspaniałą	okazją	 jest	Dzień	
Dziecka,	na	który	z	niecierpliwością	cze-
kają	cały	rok.	
W	naszych	szkołach	dzień	ten	obfitował	

w	ogromną	ilość	atrakcji.	

W	 Samorządowym	 Przedszkolu	 „Ty-
grysek”	 w	 Łuszczowie	 dzieci	 najpierw	
bawiły	 się	 w	 znane	 i	 lubiane	 zabawy	
w	 sali,	 rysowały	 swoje	 największe	 ma-
rzenia,	 a	 następnie	 hasały	 na	 placu	 za-
baw.	 Potem	 było	 ognisko	 i	 samodziel-
ne	 pieczenie	 kiełbasek.	 Wzmocnieni	
posiłkiem	mali	 zawodnicy	 uczestniczyli	
w	sportowym	turnieju	drużyn,	rywalizu-
jąc	z	klasami	I,	II	i	III.	
W	 Zespole	 Szkolno	 –	 Przedszkolnym	

w	 Pliszczynie	 klasa	 I	 zamieniła	 się	 rolą	
z nauczycielem i tym razem przed tabli-
cą	w	 roli	 ekspertów	pojawiły	 się	 dzieci.	
W	 klasie	 II	 B	 odbyły	 się	 warsztaty	 ro-
bienia	 mydełek.	 Najmłodsi	 czytelnicy	

EDUKACJA
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w	 Pliszczynie	 rozpoczęli	 Dzień	 Dziecka	
od	 świętowania	 Ogólnopolskiego	 Ty-
godnia	 Czytania	 Dzieciom.	 Celem	 akcji	
było	 poszerzanie	 u	 najmłodszych	 czy-
telników	 pasji	 do	 lektury.	 Po	 świętowa-
niu	 Ogólnopolskiego	 Tygodnia	 Czytania	
Dzieciom	nadszedł	 czas	na	 świętowanie	
Dnia	 Dziecka!	 	W	 klasie	 III	 zabaw	 i	 gier	
na	 świeżym	 powietrzu,	 tańców,	 wspól-
nego	śpiewania	nie	było	końca.	Ponadto	
rodzice	 trzecioklasistów	 zadbali	 o	 słod-
ki	 poczęstunek	 i	 drobny	 upominek	 dla	
każdego	ucznia.	Klasa	 IV	 i	V	świętowała	
kulinarnie.	 Klasa	 IV	wykonała	 tego	dnia	
samodzielnie	pyszne	zapiekanki	zaś	star-
si	koledzy	pizzę.	
Nie	zabrakło	również	atrakcji	w	Zespole	

Szkolno	–	Przedszkolnym	w	Sobianowicach.	

Dzieciom	 z	 oddziału	 przedszkolnego	
–	 zerówki	 Panie	 Anna	 Białek	 i	 Mariola	
Czekierda	 przygotowały	 różne	 atrakcje:	
spektakl teatralny online pt. „Ryba w ko-
ronie”,	 taniec	 dla	 dzieci	 Gumi	Miś	 oraz	
inne	zabawy.	Była	muzyka,	balony	odro-
bina	 smakołyków,	 dyplomy	 i	 upominki	
dla	każdego	dziecka.	

Uczniowie pierwszego i drugiego eta-
pu edukacyjnego wraz z wychowawcami 
wybrali	 się	 na	 lody	 i	 aktywnie	 spędzili	
czas	 na	 świeżym	 powietrzu.	 Wiele	 po-
zytywnych	 emocji,	 szczyptę	 rywalizacji	
i	 dobrą	 dawkę	 adrenaliny	 uczniom	 dru-

giego	 etapu	 edukacyjnego	 zafundował	
Pan	Krzysztof	Łysiak	organizując	dwie	go-
dziny	aktywności	sportowej.	Tak	więc	był	
czas	na	naukę,	relaks,	ruch,	a	także	drob-
ne niespodzianki przygotowane przez 
wychowawców.
Klasa	 IV	 z	 Zespołu	 Szkolno	 -	 Przed-

szkolnego	 w	 Świdniku	 Małym	 spędziła	
ten	dzień	na	wystrzałowym	pikniku.	Było	
wszystko	co	najlepsze:	szampan	(Piccolo),	
lody,	 drinki	 owocowe,	 kiełbaski	 z	 grilla	
oraz	dużo	 śmiechu	 i	dobrej	 zabawy.	Nie	
było	czasu	na	nudę.	Udało	się	zapomnieć	
o szkole. Z kolei uczniowie klasy 7 wybrali 
się		pod	opieką	wychowawcy	Pani		Anny	
Zaborek	 -Trubalskiej	 na	 pieszą	 wyciecz-
kę	 na	 osiedle	 Borek.	 Głównym	 celem	
wyjścia	 było	 skosztowanie	 przepysznych	
lodów	 dla	 ochłody	 i	 osłody	 tego	 dnia.	

Po	 powrocie	 do	 szkoły	 przyrządziliśmy	
gorące	 kiełbaski	 z	 grilla,	 których	 zapach	
roznosił	się	po	całej	okolicy.	Dzieci	z	klasy	
I	 -	 III	 pod	 opieką	wychowawczyń,	 udały	
się	na	pieszą	wycieczkę	do	Szczepanówki	
–	 pobliskiego	 gospodarstwa	 sadownicze-
go.	 Pod	 koniec	pobytu	w	Szczepanówce	
dzieci	zjadły	upieczoną	na	grillu	kiełbaskę	
i	 wypiły	 świeżo	 tłoczony	 sok	 owocowy,	
który	jest	także	produktem	powstającym	
w odwiedzonym gospodarstwie.

Dzieci	w	Przedszkolu	„Tęczowy	Zakątek”	
odwiedził	 w	 tym	 dniu	 iluzjonista,	 który	
pozwolił	 im	 poprzez	 czary	 przenieść	 się	
w	magiczny	 świat	 dobrej	 zabawy	 i	 wspa-
niałego	 humoru.	 Na	 zakończenie	 odbyły	
się	tańce,	połączone	z	degustacją	pysznej	
waty cukrowej. 
Obchody	Dnia	Dziecka	w	Zespole	Szkol-

no	 –	 Przedszkolnym	 w	 Turce	 rozpoczęły	
się	 już	 31	 maja	 wizytą	 lasy	 VI	 w	 Ogro-
dzie	 Botanicznym	 oraz	 spacerem	 lubel-
skim	 deptakiem.	 Reszta	 klas	 świętowała	
1	 czerwca.	 Klasa	 VII	 b	 także	 zwiedzała	
Ogród	 Botaniczny,	 a	 później	 odpoczywa-
li	przy	ognisku	piekąc	kiełbaski.	Klasa	VII	
a	była	w	stadninie	koni	Arizona.	Klasa	 IV	
i	V		spędziły	Dzień	Dziecka	w	Skrzynicach	
Pierwszych	pod	Lublinem.	Podzieleni	na	3	
grupy	najpierw	budowali	 szałasy	w	 lesie	
a	następnie	bawili	się	tam	w	strategiczną	
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ZAJĘCIA WYJAZDOWE W RAMACH PROJEKTU 
„AKADEMIA KLUCZOWYCH KOMPETENCJI II” 

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W NASZYCH SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH

W	 latach	 szkolnych	 2019/2021	 Szkoły	
Podstawowe	 w	 Turce	 oraz	 Sobianowicach	
brały	udział	w	projekcie	Akademia	Kluczo-
wych	 Kompetencji	 II.	 W	 ciągu	 dwóch	 lat,	
chętni	uczniowie	wszystkich	klas,	mieli	moż-
liwość	wzięcia	udział	w	dodatkowych	zaję-
ciach	 np.	matematyczno	 -	 przyrodniczych,	
z	przedsiębiorczości	czy	z	języka	angielskie-
go.	Zwieńczeniem	projektu	były	czerwcowe	
zajęcia	 wyjazdowe	 do	 Warszawy,	 podczas	
których	uczniowie	zwiedzili	Centrum	Nauki	
Kopernik,	 zjedli	 pyszny	 obiad	 oraz	 space-
rowali	 po	 warszawskim	 ZOO,	 podziwiając	
zwierzęta	 z	 całego	 świata.	Wszyscy	wrócili	
w	wyśmienitych	humorach.

Anna	Sędłak,	
Referat	Promocji,	Urząd	Gminy	Wólka

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Fundu-
szu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 r.

25	 czerwca	 br.	 zakończyliśmy	 kolej-
ny	 rok	 szkolny.	 Rok	 inny	 niż	 wszystkie,	
w	 którym	 towarzyszyła	 nam	 przede	
wszystkim	edukacja	zdalna.	Jesteśmy	bo-
gatsi	o	nową	wiedzę,	nowe	umiejętności	
i	 doświadczenia.	 Pomimo	 wielu	 niedo-
godności	 i	 trudności,	 to	 doświadczenie	
wiele	nas	nauczyło,	na	wiele	spraw	spoj-
rzeliśmy	 inaczej,	 odkryliśmy	 nowe	 moż-
liwości.	Wiemy,	że	 jedynie	dzięki	dobrej	
współpracy	 można	 wspólnie	 pokonać	
wiele	 przeciwności.	 Niektórzy	 odkryli	
nowe horyzonty i tajniki nowoczesnych 
technologii,	 inni	docenili	wartość	bezpo-
średniego	kontaktu	z	nauczycielem.	Jaką-
kolwiek	formę	pracy	realizujemy,	najważ-
niejsza	 w	 osiągnięciu	 sukcesu	 edukacyj-
nego	jest	MOTYWACJA	WEWNĘTRZNA.
Teraz	 nadszedł	 czas,	 by	 złapać	 wiatr	

w	 żagle	 i	 odpoczywać.	 Szczególnie	 po-

myślnych	 wiatrów	 życzymy	 uczniom	 8	
klasy,	którzy	w	tym	roku	opuszczają	progi	
naszych	gminnych	szkół	i	ruszają	w	świat.	
Przed	 Wami	 droga	 ku	 indywidualnemu	
rozwojowi,	ku	odkrywaniu	nowych	możli-
wości,	 ku	dorosłości.	 Życzymy	Wam,	aby	
doświadczenia	zdobyte	w	edukacji	dodały	
Wam	 odwagi,	 wiary	 w	 siebie	 i	 pomogły	
dotrzeć	do	wyznaczonego	celu.
Dziękujemy	 wszystkim	 nauczycielom,	

pracownikom	szkół,	uczniom	i	ich	rodzicom	
za	cały	rok	współpracy,	wzajemnego	wspar-
cia,	wyrozumiałości	i	za	każde	dobre	słowo	
w trudnych chwilach. Uczniom gratulujemy 
wyników	w	nauce,	sukcesów	w	innych	dzie-
dzinach	aktywności	szkolnej	i	pozaszkolnej.	

Dyrekcja	Zespołów	
Szkolno	-	Przedszkolnych	

z terenu gminy Wólka

Zajęcia wyjazdowe uczniów z ZSP w Turce

Zajęcia wyjazdowe uczniów z ZSP w Sobianowicach

Zakończenie roku szkolnego w Zespole 
Szkolno – Przedszkolnym w Świdniku Małym

i	 niezwykle	 emocjonującą	 grę	 „Sztanda-
ry”.	 Następnie	 uczniowie	 sami	 przygoto-
wali	sobie	ognisko	zbierając	drewno,	przy-
gotowując	kiełbaski	i	nakrywając	do	stołu.	
Klasy	l-lll	w	Dniu	Dziecka	odwiedziły	Mul-
tikino	 i	obejrzały	bajkę	pt.,,	 Krudowie	2”,	
a	po	 seansie	wybrały	 się	na	pyszne	 lody.	
Klasa	 VIII	 udała	 się	 do	 zaprzyjaźnionego	
ze	szkołą	„Bistro	Parmezan”	na	pizzę.	Do-
datkowo	 uczniowie	 zostali	 poczęstowani	
z	 okazji	 swojego	 święta	 milkshake`ami,	
popcornem	i	otrzymali	balony.	Kolejnego	
dnia	 Rada	 Rodziców	 zaskoczyła	 wszyst-

kie	 klasy	 słodkościami.	 Dzięki	 ofiarności	
sponsora,	 firmie	 Colian	 oddział	 w	 Lubli-
nie,	każda	klasa	otrzymała	duże	pudełko	
cukierków!

Wiele atrakcji	czekało	również	na	przed-
szkolaki	 z	 Turki,	 a	 były	 to	m.in.:	 dmucha-
niec,	 malowanie	 na	 folii,	 gry	 i	 zabawy	
zręcznościowe,	bańki	mydlane	oraz	słodki	
poczęstunek.	

Materiał	 opracowany	 na	 podstawie	 re-
lacji	 z	 ZSP	w	 Łuszczowie,	 Turce,	 Sobiano-
wicach,	Świdniku	Małym	oraz	Pliszczynie
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Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łuszczowie

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sobianowicach 
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ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ŁUSZCZOWIE 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŁUSZCZOWIE

GMINNY KONKURS PLASTYCZNY 
„MOJA WSPANIAŁA RODZINKA”

Uczniowie	 klas	 I-III	 brali	
udział	w	gminnym	konkursie	or-
ganizowanym	przez	ZSP	Turka.

Oto wyniki konkursu gmin-
nego	 pt.	 ,,MOJA	 WSPANIAŁA	
RODZINKA’’:
	I	miejsce	-	Antoni	Bieńko,	klasa	II
III	miejsce	 -	 Szymon	 Sokołow-
ski,	klasa	III

Oraz	 Wyróżnienie	 -	 Clarissa	
Łuczak,	klasa	I.
Wszystkim	 z	 całego	 serca	

gratulujemy		i	cieszymy	się	ra-
zem z Rodzicami

Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Turce 

ROZDANIE NAGRÓD W SZKOLNYM 
KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM  
„WIOSNA, ACH TO TY!” 

11	 maja	 odbyło	 się	 rozdanie	
nagród w szkolnym konkursie 
fotograficznym	 „Wiosna,	 ach	 to	
ty!”.	Wszyscy	uczestnicy	otrzyma-
li	 upominki	 oraz	pamiątkowe	dy-
plomy	 ozdobione	 wyróżnionym	
zdjęciem.	 Jeszcze	 raz	 serdecznie	
gratulujemy!

KOLEJNY SUKCES NASZYCH UCZNIÓW 
W KONKURSIE MATEMATYCZNYM 
„KANGUR MATEMATYCZNY”
Z	 przyjemnością	 informuję,	 iż	 uczniowie	 naszej	 szkoły	 Sebastian	

Grzegorczyk	 z	 kl.	 II	 oraz	 Natalia	 Zając	 z	 kl.	 IV	 otrzymali	 wyróżnienia	
w	Międzynarodowym	Konkursie	„Kangur	Matematyczny”.
Gratuluję	i	życzę	dalszych	sukcesów	w	przyszłym	roku!
Koordynator:	Wioleta	Zajk-Łuczak
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SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY 

ŚLADAMI SHERLOKA HOLMSA I ALICJI W KRAINIE CZARÓW - WYCIECZKA KLASY VII 

WYNIKI KONKURSU „PRZYPADKI Z HERBATKI” 

W czwartek 15 maja o godzinie 
9:00	uczniowie	klasy	III	rozpoczęli	
zmagania z zadaniami Ogólnopol-
skiego	Testu	Kompetencji	Trzecio-

klasisty z Operonem. Uczniowie 
rozwiązywali	 test	 z	 edukacji	 po-
lonistycznej	 (obejmujący	 umie-
jętności	 słuchania	 ze	 zrozumie-
niem	i	czytania	ze	zrozumieniem),	
matematycznej i przyrodniczej. 
Był	 to	 dla	 nich	 pierwszy	 w	 życiu	
poważny	 egzamin,	 dlatego	 rano	
troszkę	 się	 stresowali.	 Po	 obej-
rzeniu	 odstresowującego	 filmiku	
z	 Bratkiem	 emocje	 nieco	 opadły.	
Nasi	 trzecioklasiści	 podeszli	 do	
sprawdzianu bardzo odpowie-

dzialnie,	 starali	 się	 jak	 najlepiej	
rozwiązywać	 powierzone	 im	 za-
dania	 i	czytać	uważnie	polecenia.	
Wszyscy	 byli	 odświętnie	 ubrani	
i pozytywnie zmotywowani. W tej 
dość	 trudnej	 dla	 naszych	 trzecio-
klasistów	chwili	wspierała	swoich	
podopiecznych	 życzliwym	 sło-
wem	i	uśmiechem	wychowawczy-
ni	-	Pani	Anna	Podsiadło.	Zadania	
nie	okazały	się	dla	uczniów	bardzo	
trudne,	dlatego	z	Testu	wychodzili	
z pozytywnym nastawieniem.

Środa	 16	 czerwca	 br.	 klasa	 VII	 wraz	 z	 wychowawcą	 Panem	 Sylwe-
strem	Kurnickim	i	Panią	Wioletą	Zajk-Łuczak,	wyruszyła	o	poranku	su-
per	szybkim	busem	w	kierunku	Lublina.	Podczas	podróży	panowała	we-
soła	atmosfera,	zanim	się	spostrzegliśmy	byliśmy	już	przy	Al.	Tysiąclecia	
skąd	udaliśmy	się	na	stare	miasto.	Najpiękniejsza	część	Lublina,	piękne	
kamienice,	uliczki	 i	otaczające	zabytki	towarzyszyły	nam	do	celu.	Oto	
znaleźliśmy	się	przy	ulicy	Złotej,	gdzie	mieści	się	Let	me	Out.	Czekały	
tu	na	nas	Kraina	Czarów,	 Laboratorium	Frankensteina,	pokój	 Sherloc-
ka	Holmesa…	Podzieliliśmy	się	na	drużyny,	nagle	otworzyły	 się	przed	
nami	drzwi,	przez	które	przenieśliśmy	się	w	bajeczne	i	zagadkowe	czasy.	
W	zaaranżowanych	pomieszczeniach	czekało	na	nas	mnóstwo	zagadek	
oraz	tajemniczych	łamigłówek,	zaskakujące	zwroty	akcji	oraz	wspólna	
zabawa.	Let	me	Out	doskonale	wie,	jak	zaskoczyć,	rozbawić	i	zmotywo-
wać	uczestników	gry.	Popołudniu	udaliśmy	 się	do	Ninja	Camp	Lublin,	
gdzie	czekała	na	nas	emocjonująca	gra	terenowa,	która	pozwoliła	nam	
czynnie	spędzić	czas	na	świeżym	powietrzu.	To	był	bardzo	udany	dzień.	

23	 kwietnia	 obchodzimy	 Świa-
towy	Dzień	 Książki	 i	 Praw	Autor-
skich.	 Jest	 to	 święto	 wszystkich	
czytelników	 i	 	 ludzi	 związanych	
z	 książką	 i	 pisaniem.	 Zostało	
ustanowione w 1995 roku przez 
UNESCO.		Z	dniu	obchodów	tego	
święta	ogłaszamy	wyniki	szkolnej	
zabawy	 czytelniczej	 „Przypadki	
z	 herbatki”	 (Autor	 zabawy:	 Wy-
dawnictwo	Dwie	Siostry)

Zadanie konkursowe polega-
ło	 na	 twórczym	 wykorzystaniu	
resztki	herbaty	 lub	kawy.	Należa-
ło	 uruchomić	wyobraźnię	 i	 stwo-
rzyć	swój	herbatkowy	Przypadek	
powiązany	z	wybraną	książką.
Serdecznie	 dziękujemy	 i	 gratu-

lujemy	wszystkim,	 którzy	podjęli	
wyzwanie	i	nadesłali	swoje	prace!

A oto laureaci:
Grupy przedszkolne:

I	miejsce
Hanna	Grzeszczak	grupa	6-latków	
„Calineczka”	H.Ch.	Andresen

II	miejsce
Alex	 Niezgoda	 grupa	 6-latków		
„20	000	mil	podwodnej	żeglugi”	
J.	Verne

III	miejsce
Julia Charkiewicz grupa 4-5 lat-

ków	 	 „Reksio.	 Pies	 na	 medal”	
M. Szarf

Wyróżnienie:
Oliwia	Żydek	Przedszkole	Tygrysek		

-	„Kot	w	butach”	G.	F.	Straparola

Klasy młodsze I-III:
I	miejsce
Antoni	Bieńko	klasa	 II	 -	„Pinokio”	

C. Collodi
II	miejsce
Oliwia	Dziewulska	 klasa	 III	 –	 „120	

przygód	 Koziołka	 Matołka”	 K.	
Makuszyński,	M.	Walentynowicz

III	miejsce
Szymon	Szaruga	klasa	 I	 –	 „Smok	
Wawelski.	 Legenda	 Polska”	 I.	
Jędraszek
Klasy starsze IV-VIII:

I	miejsce
Aleksandra	 Kołtunik	 klasa	 VII	 -		
„Mały	książę”	Antoine	de	Saint-
-Exupery

II	miejsce
Martyna	Żydek	klasa	VI	-	„Królew-
na	Śnieżka	i	siedmiu	krasnolud-
ków”	Bracia	Grimm

DZIEŃ ZIEMI 
W KLASACH 1-3 

Dzień	 Ziemi	 to	 symboliczna	
data	 22	 kwietnia	 br.	międzyna-
rodowe	 święto,	 które	 przypo-
mina	nam	o	tym,	że	walka	o	do-
bro	naszej	planety	wciąż	trwa	i	
każdy	z	nas	może	przyłączyć	się	
do	pokojowej	batalii.	 I	my	rów-
nież	przyłączyliśmy	się	do	tego	
święta.	Oto	wyniki	rozstrzygnię-
tego konkursu ekologicznego pt. 
,,Sztuka	ze	śmieci’’	dla	klas	I-III.
I	miejsce:
Oliwia	Gacan	kl.	I
Hanna	Kamińska	kl.	II
Jakub	Borkowski	kl.	III	
II	miejsce:
Michał	Żółw	kl.	I
Amelia	Guściora	kl.	II
Alicja	Iwanek	kl.	III	
III	miejsce:	
Dominik	Trześniak	kl.	I
Dalia	Woś	kl.	II
Kaja	Madej	kl.	III
Serdecznie	gratulujemy!	Pod-

sumowując	 to	 święto	 „Zróbmy	
jeszcze	 dzisiaj	 coś	 dla	 naszej	
planety!”	Powodzenia!!!
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NADWIŚLAŃSKIE INSPIRACJE 

WYJAZD UCZNIÓW KLAS I – III DO MULTIKINA 

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ INNOWACYJNYCH ,,EKOSPRINTER PRZYRODNICZO-
-MATEMATYCZNY’’ W KLASIE I 

ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA OBCHODZONE PRZEZ UCZNIÓW KLASY I – III 

10	czerwca	br.	uczniowie	klasy	V	i	VI	udali	się	na	wycieczkę	do	Ka-
zimierza	Dolnego	 i	 Janowca.	 Przemaszerowali	 ścieżką	 przyrodniczą	
wiodącą	 z	Wąwozu	 Norowego	 do	 Korzeniowego	 Dołu.	 Zachwycali	
się	 urodą	 kazimierskiego	 rynku,	 renesansowych	 kamieniczek,	 ruin	
zamku	 i	 panoramą	 Kazimierza	 z	 Góry	 Trzech	 Krzyży.	 Po	 spacerze	
nadwiślańskim	bulwarem	dotarli	na	obiad.	A	później	wszystkich	cze-
kała	przeprawa	promowa	przez	Wisłę,	wędrówka	na	wzgórze,	gdzie	
uczestnicy	zajęć	koła	plastycznego	wzięli	udział	w	plenerze	malarskim	
i	szkicowali	ruiny	tamtejszego	zamku.	 Inni	odpoczywali,	spacerowa-
li	po	parku	pachnącym	akacjami,	podziwiali	malowniczą	panoramę	
Małopolskiego	Przełomu	Wisły.	To	był	dla	wszystkich	przyjemnie	spę-
dzony	dzień.

Dnia	10	czerwca	uczniowie	klas	I	–	III	pojechali	do	Multikina	w	Lu-
blinie	na	film	„Krudowie	2.	Nowa	Era”.	 	Obejrzeli	film	o	 znanej	 im	
już	z	I	części	rodzinie	Krudów,	która	wyrusza	w	świat	w	poszukiwaniu	
bezpiecznego	miejsca	do	życia.	Kiedy		Krudowie	odkrywają	idylliczny	
raj	 otoczony	murem,	 raj	 który	 spełnia	 wszystkie	 ich	 potrzeby,	 my-
ślą,	 że	 ich	problemy	zostały	 rozwiązane.	Z	wyjątkiem	 jednej	 rzeczy.	
Mieszka	 tam	 już	 inna	 rodzina:	 Bettermanowie,	Gdy	 przyjmują	 Kru-
dów	jako	pierwszych	gości	na	świecie,	szybko	rodzą	się	napięcia	mię-
dzy	rodziną	jaskiniową,	a	rodziną	współczesną.	Gdy	szanse	na	dobre	
relacje	wydają	się	stracone,	nowe	zagrożenie	popchnie	obie	rodziny	
do	wyjścia	 poza	 bezpieczny	mur,	 zmusi	 do	 zaakceptowania	 różnic	
i	stworzenia	wspólnej	przyszłości.
Po	filmie	była	jeszcze	wizyta	w	sieci	McDonald’s,		gdzie	uczniowie	

mogli	się	posilić	przed	drogą	powrotną.	Pełni	pozytywnych	wrażeń,	
uśmiechnięci	i	z	balonami	z	Multikina	w	ręce	wrócili	do	domów.

Uczniowie	 klasy	 I	 uczestniczyli	 w	 zajęciach	 innowacyjnych	 pt.	
,,Ekosprinter	 przyrodniczo-matematyczny’’	 opracowany	 i	 prowa-
dzony	przez	panią	Annę	Anasiewicz.	Na	zakończenie	zajęć	ucznio-
wie	podeszli	do	testu	podsumowującego	zajęcia.	I	miejsce	otrzymał	
Adam	Żyśko	II	miejsce	Wojciech	Tkaczyk	i	III	miejsce	Oliwia	Gacan.	
Nagrody	 otrzymali	 z	 rąk	 Pani	 Dyrektor	 Magdaleny	 Krystjańczuk,	
która	 całym	 sercem	wspierała	wychowawcę	 i	 uczniów	w	 innowa-
cyjnych	działaniach.	Na	 zakończenie	wszyscy	uczniowie	otrzymali	
sportowe	koszulki	w	barwach	biało-czerwonych	najbliższych	sercu	
każdego	Polaka.	Gratulujemy	i	życzymy	wspaniałych	wakacji.	Do	zo-
baczenia	we	wrześniu.

W	 tym	 roku	 przypada	 230	 rocznica	
uchwalenia	Konstytucji	3	Maja	-	pierwszej	
konstytucji w Europie. Z okazji tej roczni-
cy	 dzieci	 z	 klas	 I-III	 przygotowały	 wiersze	
i	piosenki	patriotyczne.	Uczniowie	również	
obejrzeli	 film	 edukacyjny	 pt.	 „Święto	 Ma-
jowe	 z	 Panem	 Nauczanką”.	 Uczestnictwo	
dzieci	w	 tej	 uroczystości	 to	wspaniała	 lek-
cja	historii.	Powagę	uroczystości	podkreślił	
galowy strój.
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ZAJĘCIA DLA PIERWSZAKÓW  
PT. ”LEGENDY” 

NIESPODZIANKI DLA RODZICÓW  
OD UCZNIÓW KLAS I – III 

PRACA METODĄ PROJEKTU 
W KLASIE III 

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ 
UZDALNIAJĄCYCH Z MATEMATYKI 
W KLASIE III 

18	 czerwca	 przyszła	 do	 naszej	 klasy	 pani	 Justyna	 z	 Biblioteki	 Pu-
blicznej	w	 Łuszczowie.	 Zajęcia	dla	pierwszaków	były	pt.	 ”Legendy”.	
Dzieci	z	ciekawością	słuchały	o	legendach	i	odgadywały	w	parach	za-
gadki	z	tym	tematem	związane.	Obejrzały	piękną	legendę	pt.	”Kwiat	
paproci”,	która	była	smutna,	a	zarazem	z	pięknym	mottem	życiowym.	
Jest	tylko	jedna	taka	noc	w	roku,	Noc	Świętojańska,	gdy	w	głębi	lasu	
zakwita	niezwykły	kwiat	paproci.	Ten,	kto	go	znajdzie,	otrzyma	wiel-
kie	bogactwa	 i	niezliczone	skarby...	Wśród	wielu	poszukujących	był	
i	Piotruś...	Legendy	to	piękna	magia.	Na	zakończenie	zajęć	były	spor-
towe	zabawy	na	 świeżym	powietrzu,	które	dzieci	najbardziej	 lubią.	
Dziękujemy	za	wizytę	pani	bibliotekarki	i	zapraszamy	ponownie

Na	28	czerwca	zaplanowano	w	szkole	obchody	Dnia	Rodziny.	Nie-
stety	z	powodu	pandemii	dzieci	nie	mogły	tego	radosnego	dnia	świę-
tować	w	 szkole	wraz	 ze	 swoimi	bliskimi.	Dlatego	przygotowały	dla	
swoich	kochanych	Mam	 i	 Tatusiów	szereg	niespodzianek:	prezenty,	
galerię	portretów	mam	oraz	galerię	portretów	 rodzinnych,	a	 także	
nagrania	piosenek.	Uczniowie	klasy	III	przygotowali	dla	Rodziców	za-
bawne	przedstawienie	cyrkowe	pt.:	„Zaproszenie	do	cyrku”.

Projekt	 jest	 jedną	z	metod	aktywizujących	polegającą	na	tym,	że	
uczniowie,	 w	 oparciu	 o	 przyjęte	 wcześniej	 założenia,	 mają	 szansę	
samodzielnego	 zaplanowania,	 stworzenia	 i	 prezentacji	 większego	
przedsięwzięcia.	Metoda	projektu	ma	wiele	zalet:	uczy	samodzielno-
ści,	odpowiedzialności,	współpracy	w	grupie,	 rozwija	 zainteresowa-
nia,	wzbogaca	wiedzę.
Tą	metodą	uczniowie	klasy	III	pracowali	w	grupach	na	zajęciach	in-

formatycznych,	gdzie	wykonywali	z	wykorzystaniem	technik	kompu-
terowych	plansze	edukacyjne.	Metoda	projektu	dała	uczniom	szansę	
na	samodzielną	pracę	nad	tematem,	który	sami	wybrali	począwszy	
od	etapu	planowania,	podziału	ról,	poprzez	etap	realizacji	czyli	zbie-
ranie	materiałów,	a	skończywszy	na	sposobie	prezentacji	tematu.	

Uczniowie pracowali nad projektem zarówno w szkole jak i na spo-
tkaniach	poza	 szkołą.	 Projekty	udało	 się	ukończyć	 i	 zaprezentować	
tuż	przed	zamknięciem	szkół,	a	efekty	działań	uczniów	można	podzi-
wiać	w	galerii	na	naszej	stronie	internetowej.

Szkoła	Podstawowa	w	Łuszczowie

Przed	 zakończeniem	 roku	 szkolnego	 przyszedł	 czas	 na	 podsumo-
wanie	zajęć	uzdalniających	z	matematyki:	„Matematyka	na	szóstkę”,	
które	realizowano	w	roku	szkolnym	2020/21	w	klasie	III.	
Uczniowie	uczestniczący	w	zajęciach	potrafią	myśleć	logicznie,	czy-

tać	 ze	 zrozumieniem	 teksty	matematyczne,	poszukują	 różnych	 spo-
sobów	rozwiązań.	Biegle	wykonują	obliczenia	rachunkowe.	Posługują	
się	 językiem	matematycznym.	Coraz	 lepiej	radzą	sobie	z	pracą	pod	
presją	czasu,	problemami	i	stresem.	Rozwiązują	zadania	o	zwiększo-
nym	 stopniu	 trudności	 wykraczającym	 poza	materiał	 programowy	
klasy	 III.	W	 I	 semestrze	 kilkoro	uczniów	uczęszczających	na	 zajęcia	
uzdalniające	z	matematyki	wzięło	udział	w	konkursie	szkolnym	„Cho-
inka	matematyczna	lub	informatyczna”.
W	 II	 semestrze	 sześciu	uczniów	uczęszczających	na	 zajęcia	uzdal-

niające	z	matematyki	wzięło	udział	Ogólnopolskim	Konkursie	Mate-
matycznym	„Kangur”	etap	Maluch,	a	2	uczniów	wzięło	udział	Ogól-
nopolskim	Konkursie	Matematycznym	TopMaths.
Uczniowie	 biorący	 udział	 w	 zajęciach	 osiągnęli	 wysokie	 wyniki	

z	 edukacji	matematycznej	 na	Ogólnopolskim	 Sprawdzianie	 Trzecio-
klasisty Operon 2021. 
Wszyscy	 uczniowie	 uczestniczący	 w	 zajęciach	 matematycznych	

otrzymali	na	zakończenie	zajęć	drobne	upominki.
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NIESPODZIANKI DLA RODZICÓW  
OD UCZNIÓW KLAS I – III 

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ 
UZDALNIAJĄCYCH Z MATEMATYKI 
W KLASIE III 

EDUKACJA

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ŁUSZCZOWIE 
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE „TYGRYSEK” W ŁUSZCZOWIE

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S. A. DOPOSAŻYŁ SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
 „TYGRYSEK” W ŁUSZCZOWIE W SPRZĘT INTERAKTYWNY 

DZIEŃ ZIEMI

ŚWIATOWY DZIEŃ KSIĄŻKI MAJOWE ŚWIĘTA

DZIEŃ STRAŻAKA

Lubelski Węgiel w Bogdance w ra-
mach programu „Bogdanka Społecznie 
Zaangażowana”,	 będącego	 elementem	
strategii	 społecznej	 odpowiedzialności	
LW	 Bogdanka,	 sfinansował	 zestaw	 inte-
raktywny	na	kwotę	4 305 zł,	który	został	
zamontowany	 w	 Przedszkolu	 „Tygrysek”.	
O	 dofinansowanie	 wnioskował	 ojciec	
jednego	 z	 przedszkolaków	–	 Pan	 Tomasz	
Martyniuk,	 który	 pracuje	 w	 Lubelskim	
Węglu	w	Bogdance.
Kopalnia	Węgla	„Bogdanka”	jest	jednym	

z	największych	zakładów	pracy	funkcjonu-
jących	 na	 terenie	 Lubelszczyzny	 i	 wielu	

rodziców	 naszych	 uczniów	 znalazło	 tam	
zatrudnienie.	 Realizując	 swoją	 politykę	
zaangażowania	 społecznego,	 „Bogdanka”	
podejmuje	 wiele	 działań	 wspierających	
rozwój	 lokalnej	 społeczności.	 Współpra-
cuje	z	różnymi	placówkami	oświatowymi	
i	 naukowymi,	 wspiera	 finansowo	 zakup	
sprzętu	medycznego	do	szpitali,	promuje	
profilaktykę	i	zdrowy	styl	życia.

Serdecznie dziękujemy Kopalni „Bog-
danka” za zakupiony sprzęt, a w szcze-
gólności Panu Tomaszowi Martyniukowi 
za ogromne wsparcie i czuwanie nad re-
alizacją tej inicjatywy.

W dniu 22 kwietnia obchodzony jest na 
świecie	Dzień	Ziemi.	W	tym	dniu	powinni-
śmy	wszyscy,	choć	przez	chwilę	pomyśleć	
o	 planecie	 na	 której	 żyjemy	 oraz	 o	 przy-
rodzie	wokół	 nas.	 Dzieci	 przedstawiły	 in-
scenizację	 z	okazji	Dnia	Ziemi,	ubrały	 się	
w	tym	dniu	na	zielono,	zaśpiewały	piosen-
kę	‚’Moja	planeta”,	rozmawiały	na	temat	
Kodeksu	 Młodego	 Ekologa.	 Okazało	 się,	
że	 dzieci	 doskonale	 wiedzą	 co	 zagraża	
naszej	 planecie	 i	 jak	 należy	 temu	 zapo-
biegać.	Wybrane	osoby	wykonały	piękne	
prace z surowców wtórnych z odpadów 
pt. „Podwodny świat”.

23	 kwietnia	 swoje	 wielkie	 święto	mają	
KSIĄŻKI	 na	 całym	 świecie.	 Książki,	 które	
czytamy	 przenoszą	 nas	 do	 innego	 świata,	
uczą	nowych	rzeczy,	czytanie	książek	to	naj-
lepszy	 	sposób	na	spędzanie	wolnego	cza-
su.	 Tego	 dnia	 przedszkolaki	 opowiedziały	
o	 swoich	 ulubionych	 książkach.	Obejrzały	
film	edukacyjny	 jak	powstaje	książka	oraz	
wysłuchały	opowiadania	wybranego	więk-
szością	 głosów	 „Święto	 kwiatów”.	 Dzieci	
z	 zaciekawieniem	 oglądały	 prezentowane	
przez	nauczyciela	książki.	

1	Maja	-	Międzynarodowe	Święto	Pracy,	
2	Maja	-	Święto	flagi	oraz	3	Maja-		Narodo-
we	Święto	Konstytucji,	 to	daty	ważne	dla	
każdego	 Polaka.	 Z	 tej	 okazji	 dzieci	 zaśpie-
wały	 piosenkę	 „Polska	 Flaga”,	 recytowały	
wiersz	Władysława	Bełzy:	„Kto	ty	jesteś?”.	
Na	zajęciach	plastycznych	wykonały	godło	
Polski	oraz	flagę	naszego	kraju.

4	 maja	 obchodziliśmy	 Dzień	 Strażaka.	
W	ramach	zajęć	dzieci	utrwaliły	wiedzę	na	
temat	pracy	Strażaka,	a	także	przypomnia-
ły	sobie	jak	dbać	o	bezpieczeństwo	własne	
i	innych,	jak	reagować	
w	 trudnych	 sytuacjach	 i	 kiedy	 należy	

wzywać	Straż	Pożarną.	Dzieci	brały	udział	
w	 zabawach,	 opowieściach	 ruchowych,	
a	także	oglądały	bajkę	edukacyjną.
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EDUKACJA

NAGRODY ROZDANE 
,,WIELKANOCNY ZAJĄCZEK”

DLA KOCHANYCH RODZICÓW!!! 

NAGRODY ROZDANE ZA KONKURS 
WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY 
– ŚW. JANIE PAWLE II 

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKAOGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNY 
„DZIECIĘCY ATLAS ŚWIATA”

W	czwartek	6	maja	odbyło	się	uroczyste	rozdanie	nagród	dla	zwy-
cięzców	 konkursu	 „Wielkanocny	 Zajączek.”	 Jeszcze	 raz	 gratulujemy	
wszystkim uczestnikom konkursu. W imieniu organizatorów 
i	uczestników	konkursu	pragniemy	złożyć	podziękowania	dla	Szkol-

nej	Rady	Rodziców,	fundatora	naszych	nagród.

Dzień	Mamy	 i	 Taty	 to	 okazja,	 aby	 podziękować	 rodzicom	 za	 ich	
trud	 i	miłość	włożone	w	wychowanie.	Dzieci	wystąpiły	w	montażu	
słowno	-	muzycznym,	wyrecytowały	piękne	wiersze	i	zaśpiewały	pio-
senki	 płynące	prosto	 z	 serca.	Uwieńczeniem	 ich	pamięci	 i	wdzięcz-
ności	były	prezenty	i	 laurki	wykonane	własnoręcznie	podczas	zajęć.	
Przyszli	 uczniowie	 spróbowali	 także	 swych	 sił	w	 trudnej	 dziedzinie	
sztuki	-	malarstwie,	portretując	swoje	mamy.	Wszystkim	Mamusiom	
i	Tatusiom	życzymy	dużo	zdrowia	i	radości.

W	 piątek	 25	 czerwca	 odbyło	
się	 uroczyste	 rozdanie	 nagród	
dla	 zwycięzców	 konkursu	 wie-
dzy	 o	 „Patronie	 szkoły	 św.	 Janie	
Pawle	II”.	Jeszcze	raz	gratulujemy	
wszystkim uczestnikom konkursu. 

W imieniu organizatorów 
i uczestników konkursu pragnie-
my	 złożyć	 podziękowania	 dla	
Szkolnej	 Rady	 Rodziców,	 funda-
tora naszych nagród.

A oto lista laureatów:
I	miejsce:
Aleksandra	Tkaczyk
Kacper	Bilik
Patrycja	Sochaczewska	
II	miejsce:
Martyna Sochaczewska
Aleksandra	Turska
Hanna	Grzeszczak
III	miejsce:
Laura Lipowska
Helena	Rybka

Wyróżnienia:
Tymoteusz	Kołtunik
Klara	Wieradzka
Krystian	Zabiegły
Anastazja	Guściora
Bartosz	Zawiślak

Bartłomiej	Szymański
Julia Charkiewicz
Konrad	Kowalski

Przedszkole	„Tygrysek”	
w	Łuszczowie

20	maja	w	naszym	przedszkolu	odbyło	się	„Pasowanie	na	Przedszkolaka”	
–	 pierwsza	ważna	 uroczystość	 w	 życiu	 naszych	 najmłodszych	 podopiecz-
nych.	 Był	 to	 szczególny	 dzień	 dla	 naszych	 Tygrysków.	 Dla	 najmłodszych	
było	to	ogromne	przeżycie,	ale	trzymały	się	bardzo	dzielnie.	Z	uśmiechami	
na	twarzach	recytowały	wierszyki	i	śpiewały	piosenki.	Po	części	artystycz-
nej,	dzieci	obiecały:	zgodnie	bawić	się	w	przedszkolu,	przychodzić	każdego	
dnia	z	uśmiechem,	słuchać	pani,	być	dzielnym	przedszkolakiem.	Po	złożo-
nej	obietnicy,	Pani	Dyrektor	za	pomocą	„czarodziejskiego	ołówka”	dokona-
ła	uroczystego	„Aktu	pasowania”.	Na	pamiątkę	tego	ważnego	wydarzenia	
każdy	przedszkolak	otrzymał	dyplom	oraz	słodki	upominek.	Dla	wszystkich	
dzieci	były	to	niezapomniane	chwile,	pełne	emocji	i	wspaniałych	wrażeń.

24	 maja	 odbyły	 się	 kolejne	 zajęcia	 z	 Ogólnopolskiego	 Projektu	
Edukacyjnego	„Dziecięcy	Atlas	Świata”	tym	razem	dzieci	przeniosły	
się	do	Stumilowego	Lasu,	gdzie	poznały	przyjaciół	Kubusia	Puchatka.	
Na	zajęciach	dowiedziały	się	co	to	jest	przyjaźń	i	kim	jest	przyjaciel.	
Grupa	 wykonywała	 zadania	 przygotowane	 przez	 bohaterów	 bajki.	
Brała	udział	w	quizie,	gdzie	bezbłędnie	odpowiedziała	na	wszystkie	
pytania.	Podsumowaniem	zajęć	było	wykonanie	wspólnej	pracy	pla-
stycznej	 „Kubuś	Puchatek	 i	 jego	najlepszy	przyjaciel”.	Na	 zajęciach	
nie	zabrakło	również	bajki	i	słodkiego	poczęstunku.
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EDUKACJA

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W PLISZCZYNIE 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RÓŻY KOŁACZKOWSKIEJ W PLISZCZYNIE

CZYTAMY SOBIE…Z SUKCESEM! WYPOŻYCZALNIA SKRZYDEŁ MISTRZEM 
PROMOCJI CZYTELNICTWA 2020  

Tyle	wspólnych	chwil...	zbieranie	kolorów,	czytanie	pod	parasolami,	
przemiany	 w	 superbohaterów	 i	 pilotów	 rozgrywających	 podniebne	
bitwy,	mikołajkowe	 paczki	 pełne	wirtualnych	 prezentów	 i	 pieczenie	
pierników online.
Ten	nasz	czas	i	przekonanie,	że	czytanie	może	być	naprawdę	wielką	

przygodą	-	to	NAJWIĘKSZA	NASZA	WYGRANA!!!
Ale	drugie	miejsce	w	Polsce,	za	sposób	realizacji	programu	„Czytam	

sobie.	Pierwsza	klasa”,	akcji	promującej	czytelnictwo,	organizowanej	
przez	wydawnictwa	Harper	Collins	Polska	oraz	CEO	to	także	ogromny	
sukces	klasy	pierwszej	Zespołu	Szkolno	-	Przedszkolnego	w	Pliszczynie.
W	 tej	 akcji	 udział	 około	 dwóch	 tysięcy	 nauczycielek	 i	 nauczycieli,	

głównie	z	Polski,	ale	także	z	Wielkiej	Brytanii,	Irlandii,	Niemiec,	Belgii,	
Litwy	 czy	 Egiptu.	 	Wyniki	 ogłoszono	podczas	webinarium	będącego	
finałem	akcji	i	jednocześnie	podsumowaniem	niesamowitych	działań	
podjętych	przez	uczniów	i	nauczycieli	w	ramach	realizacji	tego	progra-
mu.	Działań	twórczych,	nietuzinkowych,	porywających…	
W	naszej	szkole	ten	program	był	wprowadzony	jako	innowacja	pe-

dagogiczna	i	realizowany	w	ramach	zajęć	lekcyjnych	przez	wychowaw-
cę	klasy,	nauczyciela	bibliotekarza,	wychowawcę	świetlicy	oraz	zapra-
szanych	gości.
Takiej	wiadomość	nie	można	było	pozostawić	bez	echa,	dlatego	gdy	

uczniowie	wrócili	już	do	szkoły	z	ogromną	radością	świętowali	sukces	
czytelniczy.	Z	rąk	Pani	Dyrektor	otrzymali	certyfikaty	za	udział	i	zajęcie	
II	miejsca	w	tym	projekcie.	Złożyli	 także	swoje	podpisy	na	dyplomie,	
który	uzupełnił	 kolaż	 zdjęć	 ze	wspólnych	 chwil	 spędzonych	podczas	
czytelniczych	 przygód.	 Świętowali	 oglądając	 nagrody	 książkowe	 (do-
stępne	w	bibliotece	szkolnej)	i	delektując	się	„Tortem	muffinkowym”.	
Były	też	upominki	-	zakładki,	naklejki	 i	magnesy	oraz	podziękowania	
za tyle dobrej energii.
Akcja	„Czytam	sobie...”	była	wspaniałą	przygodą	dla	uczniów	i	osób	

ją		współorganizujących.	Zaskakujące	dla	dzieci	były	zajęcia	prowadzo-
ne	jednocześnie	przez	dwie,	trzy,	a	nawet	cztery	osoby,	a	zajęcia	zdal-
ne	wcale	nam	nie	przeszkodziły	w	realizacji	projektu	.
Cieszymy	 się,	 że	 jesteśmy	 w	 gronie	 szkół,	 którym	 tak	 leży	 na	

sercu	 wychowanie	 nowych	 pokoleń	 świadomych	 czytelników.	 
I,	że	nasze	działania	zostały	zauważone.	
Dziękujemy	wszystkim,	którzy	zarażali	klasę	pierwszą	pasją	czytania.	

Dziękujemy	rodzicom	za	akceptację	tych	działań	i	nauczycielom,	któ-
rzy	gościli	na	zajęciach.	Najbardziej	jednak	dziękujemy	Uczniom,	któ-
rzy	z	zaangażowaniem,	pomysłowością	i	chęcią	uczestniczyli	tworząc	
projekt	 „Czytam	 sobie...”.	 Pewnie	 jeszcze	 nie	 raz	 sięgniemy	 po	 ksią-
żeczki	z	tej	serii	i	w	niekonwencjonalny	sposób	je	poczytamy	bawiąc	
się	oraz	ucząc,	a	tymczasem	zabieramy		wspólne	momenty	do	naszej	
kolekcji	wyjątkowych	chwil.

Iwona	Pietrzak	–	Płachta,	
Magdalena	Boguszewska

Gdy	 w	 roku	 2019	 Biblioteka	
ZSP	 w	 Pliszczynie	 otrzymywała	
wyróżnienie	 w	 ogólnopolskim	
konkursie	 Stowarzyszenia	 Biblio-
tekarzy	Polskich	„Mistrz	Promocji	
Czytelnictwa	2019”	wydawało	się,	
że	więcej	osiągnąć	się	już	nie	da.
Szczególnie,	 że	 konkurs	 doty-

czy bibliotek wszystkich typów 
w	 Polsce	 (naukowych,	 publicz-
nych	 i	 szkolnych)	 zatem	 konku-
rencja jest ogromna.
A	 jednak	w	 roku	2020	 stanę-

liśmy	na	podium	zajmując	III	miejsce.	Przed	nami	tylko	Biblioteka	
Raczyńskich	w	Poznaniu	i	Miejska	Biblioteka	w	Inowrocławiu.	I	my	
jednoosobowa biblioteka szkolna.
Stowarzyszenie	 Bibliotekarzy	 Polskich	 w	 tej	 edycji	 konkursu	

zwróciło	 uwagę	 na	 „ogromne	 zaangażowanie	 bibliotek	 i	 biblio-
tekarzy	w	upowszechnianie	czytelnictwa	w	tym	tak	szczególnym,	
i	 trudnym,	 roku	 2020.	 Bibliotekarki	 i	 Bibliotekarze	 stanęli	 przed	
nowymi	 wyzwaniami,	 dostosowując	 się	 do	 okoliczności	 i	 podej-
mując	różnorodne	działania,	które	cechowała	różnorodność,	inno-
wacyjność	rozwiązań,	kreatywność,	ogromny	zasięg	oraz	szerokie	
spektrum	form	zaoferowanych	użytkownikom”.

Jesteśmy dumni i szczęśliwi!!!
Iwona	Pietrzak	-	Płachta

LAUREACI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU 
“KLASOWY ELEMENTARZ NIEMARNOWANIA” 
- KL. I SP PLISZCZYN  

Uczniowie	 kl.	 I	 zostali	 nagrodzeni	 nagrodą	 drugiego	 stopnia	
w	 konkursie	 „Klasowy	 elementarz	 niemarnowania”	 odbywające-
go	się	w	ramach	programu	Winiary	„Gotuj	się	na	zmiany”.	Dzieci	
wykonały	 prace	 plastyczno-	 literackie	 z	 pomysłami	 dotyczącymi	
sposobów	 wykorzystania	 żywności.	 Każda	 litera	 alfabetu	 była	
inspiracją	 do	 porad	 kulinarnych	 ujętych	 w	 formie	 rymowanek.	
Z	prac	zrobiliśmy	prezentację	multimedialną,	która	spodobała	się	
organizatorom konkursu.

Magdalena	Boguszewska
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PROJEKT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ „LEGENDY LUBLINA”- ODDZIAŁ 
PRZEDSZKOLNY BIEDRONECZKI Z ZERÓWECZKI  

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY SÓWKI Z ZERÓWKI OGÓLNOPOLSKIM LAUREATEM!

W	roku	szkolnym	2020/2021	w	oddziale	przedszkolnym	„BIE-
DRONECZKI	Z	ZERÓWECZKI”	z	Zespołu	Szkolno	-	Przedszkolnego	
im.	Róży	Kołaczkowskiej	w	Pliszczynie,	realizowana	była	innowa-
cja	pedagogiczna	pt.	„Legendy	Lublina”.	

Innowacja	odbywała	się	od	 lutego	do	czerwca	2021	roku	w	ra-
mach	 zajęć	 opiekuńczo	 –	 wychowawczych	 oraz	 w	 ramach	 zajęć	
obowiązkowych.	 W	 każdym	 tygodniu	 współpracy	 grupa	 Biedro-
neczek	otrzymywała	zadanie	do	realizacji:	co	tygodniowe	czytanie	
jednej	legendy	na	podstawie	książki	pt.	„Legendy	Lublina	dla	dzie-
ci”,	zorganizowanie	w	sali	przedszkolnej	kącika	o	tematyce	folkowej	
i	regionalnej;	odsłuchanie	nagrania	hejnału	Lublina;	indywidualna	
praca	plastyczna	„Herb	naszego	Lublina”,	oglądanie	on-line	wystę-
pu	Zespołu	Pieśni	i	Tańca	im.	Wandy	Kaniorowej.	Podsumowaniem	
programu	innowacyjnego	była	wycieczka	do	Lublina	pt.	„Szlakiem	
Legend	Lublina”,	na	którą	dzieci	zaprosiły	grupę	Sówek.		
Wycieczce	przewodniczyła	autorka	ww.	książki	pani	M.	Mazur	–	

Ciseł.	„Szlak”	rozpoczęliśmy	od	„Legendy	o	Czarciej	Łapie”	w	Mu-
zeum	 Lubelskim.	 Zwieńczeniem	wycieczki	 było	 odsłuchanie	 na	
żywo	hejnału	z	tarasu	Nowego	Ratusza	w	Lublinie.

Danuta		Nizioł

Trzy	 przedszkola,	 7	 szkół	 oraz	 dwa	 Specjalne	 Ośrodki	 Szkol-
no-	Wychowawcze	 to	 laureaci	 tegorocznego	 konkursu	 	 „Dzień	
Nowych	 Technologii	 w	 Edukacji”	 ogłoszonego	 przez	 Ministra	
Edukacji	i	Nauki.	Wśród	nich	My	–	oddział	przedszkolny	„SÓWKI	
Z	ZERÓWKI”	z	Zespołu	Szkolno-	Przedszkolnego	w	Pliszczynie.
Cieszymy	 się	 bardzo,	 że	 dostrzeżono	 nasze	 zaangażowanie	

i	umiejętności	w	posługiwaniu	się	nowymi	technologiami	w	edu-
kacji. Organizatorzy docenili innowacyjny sposób przeprowadze-
nia	zajęć	z	wykorzystaniem	nowych	technologii	oraz	atrakcyjność	
przedstawionej relacji.
Jak	wyglądały	nasze	zajęcia?
Pierwszą	 atrakcją	 Dnia	 Nowych	 Technologii	 w	 Edukacji	 była	

wystawa	„Stare	i	nowe	technologie”.	Dzieci	mogły	zobaczyć	jak	
dawniej	wyglądały:	maszyna	 do	 pisania,	 komputer,	 nośniki	 pa-
mięci,	kalkulator,	gramofon,	telefon,	aparat	fotograficzny,	czy	ka-
mera.	Następnie	porównywały	je	z	nowoczesnymi	urządzeniami,	
które	także	znalazły	się	na	wystawie.	Dzieci	również	zastanawiały	
się,	czy	w	przyszłości	roboty	zastąpią	ludzi	w	pracy?
Tego	 dnia	 oczywiście	 nie	mogło	 zabraknąć	 zadań	 z	 	 kodowa-

nia	na	dywanie.	Taka	forma	nauki	jest	Sówkom	z	zerówki	dobrze	
znana.	 Przedszkolaki	 świetnie	 poradziły	 sobie	 z	 zakodowanym	
kurczakiem na macie do kodowania.
Ogromną	niespodzianką	były	 zajęcia	w	pracowni	 komputero-

wej,	gdzie	każde	dziecko	samodzielnie	mogło	wykonać	ćwiczenia	
z	kodowania	–	tym	razem	w	wersji	online.	Kodowaliśmy	kurcza-
ka,	 wielkanocny	 koszyk,	 a	 na	 koniec	 dzieci	 kolorowały	 pisanki.	

W	pracowni	 komputerowej	 korzystaliśmy	nie	 tylko	 z	 laptopów.	
Mieliśmy	 do	 dyspozycji	 również	 tablicę	 interaktywną.	 Układali-
śmy	puzzle	o	tematyce	wiosenno-	wielkanocnej.
Podczas	Dnia	Nowych	Technologii	w	Edukacji	dzieci	miały	oka-

zję	 samodzielnie	 zaprogramować	 trasę	 dla	 Ozobota.	 Tworzyły	
własne	trasy	oraz	uzupełniały	kodami	gotowe	trasy	Ozobota.	
Kolejnym	zadaniem	dzieci	 było	 zbudowanie	 i	 zaprogramowa-

nie	robota.	Na	tej	części	zajęć	wykorzystaliśmy	klocki	Lego	WeDo	
i	 tablety	 z	 instrukcją.	 Radość	 dzieci	 była	 ogromna,	 gdy	mogły	
zaprezentować	swoją	pracę	nie	 tylko	kolegom	w	sali,	ale	 także	
rodzicom	przy	użyciu	wizualizera	i	aplikacji	Teams.	
Zwieńczeniem	Dnia	Nowych	Technologii	w	Edukacji,	było	roz-

strzygnięcie	 konkursu	 plastyczno-	 technicznego	 pt.	 ,,Eco-	 Ro-
bot”.	Tego	dnia	w	Sali	Sówek	zagościło	wiele	wspaniałych	robo-
tów,	które	zostały	wykonane	przez	dzieci	i	ich	rodziców.	Konkurs	
został	 zaproponowany	 odpowiednio	 wcześniej,	 tak	 więc	 jego	
uczestnicy	mieli	tydzień	na	wykonanie	prac.
Celem	konkursu	było	 rozbudzenie	 zainteresowania	 tematyką	

robotów	i	programowania,	zainspirowanie	dzieci	do	ponownego	
i	 kreatywnego	 wykorzystania	 zbędnych	 materiałów	 użytku	 co-
dziennego	oraz	propagowanie	aktywnego	spędzania	czasu	wol-
nego w gronie rodzinnym.
Chociaż	to	nie	było	łatwe,	po	długich	naradach,	jury	wybrało	

następujące	miejsca:
I miejsce	–	G.	Mokrzanowski,	gr.	Sówki
II miejsce	–	I.	Stawecka,	gr.	Biedroneczki
III miejsce	–	S.	Aksamirski,	gr.	Misie
Trzy	prace	zostały	wyróżnione:
-	A.	Skubiszewski,	gr.	Sówki
-	L.	Gajos,	gr.	Sówki
-	A.	Banasiewicz,	gr.	Sówki
Zadania	 wykonywane	 przez	 dzieci	 wymagały	 uwagi,	 koncen-

tracji,	 logicznego	 myślenia	 i	 współpracy.	 Nowe	 Technologie	
uatrakcyjniły	zajęcia,	a	także	miały	wpływ	na	podniesienie	kom-
petencji	cyfrowych	wśród	przedszkolaków.	Tego	typu	zajęcia	były	
w	przedszkolu	innowacją	i	zagoszczą	w	naszym	programie	już	na	
stałe!

Dominika	Małek,	Katarzyna	Tarłowska

EDUKACJA
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ROZWIJAMY SKRZYDŁA W WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ  

Co	 na	 co	 dzień,	 z	 czytelnikami,	 robi	 bi-
blioteka,	która	jest	mistrzem	promocji	czy-
telnictwa?
Zaraża	pasją	czytania,	pobudza	do	dzia-

łania,	wspólnie	celebruje	książkowe	świę-
ta…	np.	zaprasza	 (pomimo	zdalnej	nauki)	
do konkursu z okazji Światowego Dnia 
Książki i Praw Autorskich.	 Konkursu	 pt.	
„Co	 robią	 uczucia	 ….	 z	 książką?”	 Radość,	
duma,	 zachwyt,	 wstyd,	 złość,	 niepokój…	
Wszyscy	je	znamy.	Ale	czy	wiemy,	co	robią,	
kiedy	mają	wolne?	Kto	skacze	na	trampo-
linie?	 Kto	 wędruje	 nieudeptaną	 ścieżką?	
A	kto	wybucha?	A	 jakie	uczucia	 i	emocje	
wywołują	 książki?	 Radość?	 Zachwyt?	Cie-
kawość?	Kojarzą	 się	 z	odpoczynkiem	 i	 re-
laksem?	Lenistwem?	A	może	z	drzwiami	za	
którymi	zostawiacie	cały	realny	świat?		

Wszystko to pokazywali uczniowie two-
rząc	własne,	konkursowe	prace	.	Patronat	
nad	 konkursem	 objęła	 Wojewódzka	 Bi-
blioteka	Pedagogiczna	im.	KEN	w	Lublinie.	
Z	okazji	tego	święta	biblioteka	przygoto-

wała	dla	uczniów	także	specjalną	animację	
zabierającą	czytelników	w	magiczny	świat	
książki.	 A	 nauczyciele	 przygotowali	 pre-
zent	 –	 niespodziankę.	 Dali	 się	 namówić,	
żeby	pokazać,	co	robią	ICH	uczucia	z	książ-
ką	 i	 wykonali	 własnoręcznie	 prace	 pla-
styczne.	Wszystko	to	na	profilu	biblioteki.	

Kolejne	 świętowanie,	 tym	 razem	 Tygo-
dnia Bibliotek	 rozpoczynał	 Dzień Biblio-
tekarza,	 więc	 nie	 obyło	 się	 bez	 wzrusza-
jących	 chwil	 i	 bezcennych	 prezentów	 od	
czytelników,	 i	 nie	 tylko…	 Wypożyczalnia	
Skrzydeł,	otrzymała	prezent,	od	 znajome-
go	artysty	plastyka	-	WŁASNE	LOGO!		Od	
teraz	 jest	 już	naprawdę	poważną	 instytu-
cją	posługującą	się	własnym	logotypem.	

A sam Tydzień Bibliotek? Obchodzo-
ny	 w	 tym	 roku	 pod	 hasłem	 „Znajdziesz	
mnie	w	bibliotece”,	trwał	od	8	do	15	maja	
br.	 W	 bibliotece	 przez	 cały	 ten	 tydzień,	
w	 szczególny	 sposób,	 „znajdziesz	 mnie	
w	bibliotece”	mówiła	do	nas	pewna	książ-
ka.	To	„Co	robią	uczucia?”	We	wszystkich	
klasach	 nauczania	 początkowego	 odbyły	
się	 warsztaty	 z	 nią	 w	 roli	 głównej.	 Było	
oczywiście	 wspólne	 czytanie,	 uczuciowe	
kalambury	i	uczuciowa	burza	mózgów…ale	
było	 jeszcze	 COŚ	 wyjątkowego.	 Powstały	
KSIĄŻKI	–	a	 konkretnie	KSIĘGI	UCZUĆ	po-
szczególnych	klas.	Te	książki,	jak	na	każdą	
porządną	 książkę	 przystało,	 miały	 swoją	
szatę	 graficzną,	 specjalnie	 zaprojektowa-
ne	okładki	(nawiązujące	graficznie	do	ory-
ginalnej	 publikacji),	 nazwę	wydawnictwa	
i	rok	wydania,	a	nawet	logo	Wypożyczalni	
Skrzydeł	ujęte	w	projekcie	okładki.		
A	 w	 środku…	 uczucia	 –	 te	 najważniej-

sze,	 te	do	których	uczniom	było	najbliżej	
–	 nazwane	 i	 narysowane	 przez	 dzieci	 na	
specjalnie	 zaprojektowanych	 kartach.	 Po-
wstały	 z	 tego	 piękne	 KSIĘGI	 UCZUĆ,	 któ-
re	można	 obejrzeć	 w	 bibliotece	 szkolnej.	
I	wypożyczyć	 –	 otrzymały	 bowiem	 swoje	
numery	 inwentarzowe	 –	 i	 od	 tej	 pory	 są	
częścią	naszego	szkolnego	księgozbioru.
	 A	 pomysł	 na	 takie	 działania	wokół	 tej	

publikacji	 zauważyło	 samo	wydawnictwo	
Dwie	 Siostry	 	 -	 wydawca	 książki	 „Co	 ro-
bią	uczucia”	udostępniając	prace	naszych	
uczniów	na	swoim	profilu.

Dzień Dziecka + Tydzień Czytania 
Dzieciom 	 =	Wspólna	czytelnicza	 zabawa,	
dlatego	właśnie	 tego	dnia	do	grup	przed-
szkolnych	 zawitały	 czytelnicze	 prezenty	
w	 postaci	 poczytanek	 i	 śmiesznych	 wier-
szyków	przy	czytaniu	których	,od	śmiechu	
aż	bolały	brzuchy.

A	 zastanawialiście	 się	 kiedyś,	 co	 robią	
w	wakacje	książki	pozostawione	w	biblio-
tekach?	 Czy	 tęsknią	 za	 czytelnikami?	 Czy	
zazdroszczą	 koleżankom,	 które	 wylegują	
się	z	ludźmi	na	plaży?	My	nie	pozwalamy	
książkom	 się	 nudzić	 –	 dlatego	 zabieramy	
je	ze	sobą	na	wakacje	w	ramach	akcji	Za-
bierz Książkę na Wakacje. W	 tym	 roku,	
przez	zdalne	nauczanie,	było	tyle	dni	bez	
książki	 i	biblioteki	pod	ręką.	Dlatego	nasi	
uczniowie	 nie	muszą	 się	 ze	 swoimi	 książ-
kami	 rozstawać	przed	końcem	roku	szkol-
nego.	Mogą	zatrzymać	 je	na	dłużej,	a	na-
wet	wybrać	sobie	nowe	zapasy,	na	długie,	
słoneczne	dni	wakacji,	by	je	zabrać	na	łąkę,	
do	 lasu,	 na	 plażę	 lub	 w	 góry.	 Bo	 książki	
uwielbiają	podróże.	
Ale	zanim	uczniowie	wyjechali	na	waka-

cje,	ze	sznurków	 i	wyobraźni	powstawały	
w	Wypożyczalni	Skrzydeł	makramowe	cu-
deńka.	A	wszystko	w	ramach	warsztatów	
Samorządu	 Uczniowskiego	 i	 Szkolnego	
Klubu	Wolontariusza,	prowadzonych	przez	
panią	Agnieszkę	Studnicką-Siudę.
A	w	międzyczasie	Wypożyczalnia	 Skrzy-

deł	odebrała	nagrodę	Mistrz	Promocji	Czy-
telnictwa	 podczas	 uroczystej	 gali	 wręcze-
nia	nagród	będącej	częścią	Konferencji	Bi-
blioteka	5.0,	podczas	wirtualnych	 targów	
książki	BookTarg.
Prowadziła	 spotkania	 metodyczne	 „Po-

dróż	do	krain	Wypożyczalni	Skrzydeł.	Bank	
pomysłów	 do	 pracy	 z	 czytelnikiem”	 dla	
LSCDN	oraz	Towarzystwa	Nauczycieli	Biblio-
tekarzy	Szkół	Polskich	Oddział	w	Lublinie.
Wzięła	 udział	 w	 konferencji	 czytelni-

czo	–	medialnej	dla	nauczycieli	przedmio-
tów	 humanistycznych,	 pod	 honorowym	
patronatem	 Dyrektora	 LSCDN	 oraz	 WBP	
i	 KEN	 w	 Lublinie	 z	 prelekcją	 „Bajkowe	
światy	Wypożyczalni	Skrzydeł”,	z	organem	
prowadzącym	 w	 poranku	 „Między	 Wisłą	
a	 Bugiem”	 mówiła	 o	 swojej	 działalności	
i	 opublikowała	 w	 ogólnopolskim	 czasopi-
śmie	 metodycznym	 „Biblioteka	 w	 szkole”	
nr	5/2021	aż	3	artykuły.
Bo	taki	tytuł	zobowiązuje	i	nie	pozwala	

pozostać	w	bezczynności.

Iwona	Pietrzak	-	Płachta

EDUKACJA

SUKCES W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE TEATRÓW- KL. I SP PLISZCZYN 

Uczniowie	 kl.	 I	 należący	 do	 Zespołu	
„Promyczki”,	 zostali	 laureatami	 w	 Woje-
wódzkim	 Przeglądzie	 Teatrów	 pod	 Ho-
norowym	 patronatem	 Lubelskiego	 Kura-
torium	 Oświaty.	 Uczniowie	 zajęli	 trzecie	
miejsce	przedstawiając	ruchowo	-	słowną	

interpretację	 historii	 Małego	 Księcia	 –	
„Mały	Książę	w	krainie	dorosłych”.	Zostali-
śmy	nagrodzeni	za	nowatorskie	podejście	
do tekstu literackiego.

Magdalena	Boguszewska
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ZAKOŃCZENIE PROJEKTU EDUKACYJNEGO BYĆ JAK IGNACY 

DESZCZOWY OGRÓD W SKRZYNI NAGRODZONY 
W KONKURSIE NAUKA DLA CIEBIE 

CZARNOLAS I… ROWERY  

CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE 

Funkcjonujące	w	naszej	 szkole	 koło	naukowe	Mali	Naukowcy	
z	końcem	maja	zakończyło	działalność.	Była	to	okazja	do	podsu-
mowania	całorocznych	działań.	Uczniowie	pomimo	nauki	zdalnej	
dzielnie	 realizowali	 kolejne	 moduły	 projektu.	 Łącznie	 odbyli	 3	
spotkania	z	ekspertami	w	swoich	dziedzinach,	wykonali	4	prace	
konkursowe	i	realizowali	4	moduły.	Zdjęcia	konkursowe	naszych	
uczniów	dwukrotnie	 trafiały	 do	 finału	 nagrody	 publiczności,	 zy-
skując	 1	 miejsce	 w	module	 dotyczącym	 transportu	 przyszłości	
oraz	5	miejsce	w	module	wirtualny	świat.	Zwieńczeniem	działań	
była	wycieczka	uczniów	do	Sernik,	gdzie	prowadzące	koło	nauczy-
cielki	Pani	Agnieszka	Studnicka-Siuda	i	Iwona	Wierzchowska	wrę-
czyły	pamiątkowe	dyplomy	i	nagrody.	Już	teraz	uczniowie	zgłosili	
chęć	działania	w	kolejnym	roku	szkolnym	co	nas	bardzo	cieszy.

Agnieszka	Studnicka	–	Siuda

10	 osobowa	 drużyna	 pod	 kierunkiem	
Agnieszki	 Studnickiej	 -	 Siudy	 i	 Iwony	
Wierzchowskiej	 wzięła	 udział	 w	 ogólno-
polskim	 konkursie,	 który	 jest	 realizowa-
ny	w	ramach	Programu	Nauka	dla	Ciebie	
–	 wspólnej	 inicjatywy	 Ministra	 Edukacji	

i	 Nauki	 oraz	 Centrum	 Nauki	 Kopernik.	
Jury	wybrało	 tylko	 10	 drużyn	 z	 całej	 Pol-
ski,	 z	 których	 nauczyciele	 wzięli	 udział	
w	 Letniej	 Szkole	 Prototypowania	 online.	
W kolejnym etapie konkursu nauczyciele 
wraz	 z	 uczniami	 zrealizowali	 lekcję	 i	 po-
moc	dydaktyczną.	W	ten	sposób	powstał	
niepowtarzalny deszczowy ogród w skrzy-
ni	który	zdobi	jedno	z	wejść	przy	Zespole	
Szkolno-Przedszkolny	 w	 Pliszczynie.	 Ko-
mitet	 Główny	 Konkursu	 docenił	 pomysł,	
wykonanie	i	przygotowany	film	nagradza-
jąc	drużynę	 tytułem	Laureata.	Uroczyste	
zakończenie	 konkursu,	 również	 zaprezen-
towanie	prac	drużyn	Laureatów	oraz	wrę-
czenie	statuetek	konkursowych,	planowa-
ne	 jest	 na	 gali	 finałowej,	 która	odbędzie	
się	14	października.

Agnieszka	Studnicka	-	Siuda

16 czerwca uczniowie klasy 7 wraz z wy-
chowawczynią	 Panią	 Marylą	 Podstawką	
i	nauczycielką	języka	polskiego	Panią	Beatą	
Mazur-	Wójtowicz	wybrali	się	na	wycieczkę.	
Głównym	punktem	programu	było	zwiedza-
nie	Muzeum	Jana	Kochanowskiego	w	Czar-
nolesie,	gdzie	obejrzeli	ekspozycję	ukazują-
cą	życie	 i	twórczość	renesansowego	poety.	
Podziwiali	 pamiątki	 związane	 z	 mistrzem	
Janem:	dębowy	fotel,	żelazne	drzwi	z	inicja-
łami	 i	 herbem	 Korwin.	Wspaniała	 pogoda	
pozwoliła	 im	 również	 	 na	 spacer	 po	 pięk-
nym	parku	otaczającym	dworek.		
Bardzo	 ciekawym	 miejscem	 okazało	 się	

również	 Muzeum	 Nietypowych	 Rowerów	
znajdujące	się	we	wsi	Gołąb.	Właściciel	obiek-
tu i konstruktor pan Józef Majewski opowia-
dał	o	historii	roweru,	przedstawiał	nietypowe	
jednoślady,	a	nawet	pozwalał	na	nich	jeździć.	
Siódmoklasiści	 byli	 zachwyceni	 wiedzą,	 oso-
bowością	i	poczuciem	humoru	pana	Józefa.
Okazało	się,	że	niewielka	wieś	kryje	w	so-

bie	 jeszcze	 jedną	 niespodziankę-	 jedyny	
w	 Polsce	 Domek	 Loretański,	 który	 zbudo-
wany	został	na	wzór	domu	Świętej	Rodziny.
Pogoda	 i	 humory	 wszystkim	 dopisały,	

więc	zaplanowaliśmy	następny	wyjazd…

Beata	Mazur-	Wójtowicz

Uczniowie klasy 5 wraz z wychowaw-
czynią	Panią	Beatą	Mazur-	Wójtowicz	oraz	
z	Panią	Agnieszką	Studnicką-	Siudą	wybra-
li	się	na	wycieczkę	do	Lublina,	by	przypo-
mnieć	 sobie	 dzieje	 naszego	 miasta	 oraz	
poznać	 legendy	 lubelskie.	 Wśród	 chłop-
ców	nie	zabrakło	śmiałków,	którzy	dotyka-
li	kamień	nieszczęścia…
Następnie	 piątoklasiści	 udali	 się	 do	 Re-

gionalnego	Muzeum	Cebularza,	gdzie	pod-
czas interaktywnego pokazu poznali histo-
rię	oraz		przepis	na	słynny	placek	z	cebulą.	
Spotkanie	zakończyło	się	wspólnym	piecze-
niem	i	degustacją	cebularzy.
Wszyscy	 zrozumieli,	 dlaczego	 cebularz	

jest cenionym przysmakiem i regionalnym 
skarbem Lubelszczyzny.

Beata	Mazur-	Wójtowicz
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WARSZTATY Z MAKRAMY  KONKURS W KLASIE II A 
„MOJA KSIĄŻKA O ZWIERZĘTACH”  

MISTRZOWIE Z KLASY TRZECIEJ! 

W	 czerwcu	 ze	 sznurków	 i	 wyobraźni,	 powstawały	 w	 Wypo-
życzalni	 Skrzydeł	 makramowe	 cudeńka.	 A	 wszystko	 w	 ramach	
warsztatów	 Samorządu	 Uczniowskiego	 i	 Szkolnego	 Klubu	 Wo-
lontariusza.	Chętni	uczniowie	z	klas	 starszych	spotkali	 się,	 żeby	
ze	sobą	pobyć,	porozmawiać	(w	końcu	tak	długo	nie	był	razem	
w	szkole)	i	nauczyć	się	wyplatać	makramowe	pióra,	które	potem	
mogą	służyć	jako	zawieszki	do	torebek,	kluczy	lub	ścienne	ozdo-
by.	Pani	Agnieszka,	nasza	specjalistka	od	makramy,	opowiadała	
o	typach	sznurków	do	wyplatania,	pokazywała	techniki	plecenia,	
a	także	własne	wyroby	–	które	inspirowały	obecnych	na	warszta-
tach.	Szkoda,	że	w	tym	roku	szkolnym,	przez	pandemię,	mieliśmy	
tak	mało,	takich	wspólnych	chwil…	

Agnieszka	Stadnicka	–	Siuda

Podczas	 omawiania	 tematów	 o	 zwierzętach	 uczniowie	 klasy	 II	
A	 zaproponowali	 zorganizowanie	 klasowego	 konkursu	 o	 zwierzę-
tach.	Formą,	którą	wybraliśmy	była	książka	o	wybranej	gromadzie	
zwierząt.	 Uczniowie	 mieli	 prawie	 miesiąc	 na	 wykonanie	 prac.	 Te,	
które	uczniowie	wykonali	 są	 estetyczne,	 ciekawe	 i	 zawierają	 kolo-
rowe	 ilustracje,	 a	 co	najważniejsze,	można	 z	nich	wyczytać	 sporo	
ciekawych	wiadomości	o	zwierzętach.
Właśnie	ten	konkurs	został	rozstrzygnięty.	Oto	jego	wyniki:
I miejsce	zajął Filip Tokarzewski	za	wykonanie	książki	„Dudki	

z	dębowej	budki”
II miejsce zajęły:	Wiktoria Kowalczyk	za	książkę	„Ptaki”	i	Wik-

toria Kusak za	książkę	o	ssakach.
Na III miejscu uplasowała	 się	 Róża Remiszewska	 ze	 swoją	

książką	o	ssakach.
Bożena	Rycek

Posiadanie	pasji	ma	ogromny	wpływ	na	nasze	dobre	samopo-
czucie	 i	pozytywny	nastrój.	Podążanie	za	pasją	wymaga	odwagi,	
a	czasem	wywrócenia	życia	do	góry	nogami.	Jest	to	ryzyko,	które	
warto	podjąć!
Uczniowie	z	klasy	trzeciej	znaleźli	swoje	pasje	i	wykorzystują	je,	

aby	czynić	swoje	życie	ciekawszym.	Ponadto	biorą	udział	w	licznych	
konkursach	i	turniejach,	zajmując	najwyższe	miejsca	na	podium.

Hania Skubiszewska	 podczas	 Krajowych	Mistrzostw	 IDO	2021	
w	 Raszynie	 wywalczyła	 V	 miejsce	 w	 grupie	 wiekowej	 Children	
w	kategorii	Salsa	Duo.	Następnie	zdobyła	srebrny	medal	w	katego-
rii	Formacje	Caribbean	Show	Children.	Na	tym	nie	koniec,	ponie-
waż	na	Lidze	Tanecznej	WADF	PASO	w	Warszawie	w	Klubie	Stodo-
ła	zdobyła	kolejne	złoto	ze	swoją	grupą	14	koleżanek	w	kategorii	
Salsa	Solo	Juveniles,	a	także	w	Przemyślu	zajęła	I	miejsce	w	Mię-
dzynarodowym	Turnieju	Tańca	„Caribbean	&	Latino	Style	2021”.
Zuzia	Kiszczak	zajęła	I	miejsce	podczas	XVI	Ogólnopolskiego	Tur-

nieju	Karate	Kyokushin	Open	Ikak	Poland	Championships	w	Ostro-
wi	Mazowieckiej.	Ponadto	zajęła	II	miejsce	w	XXII	Turnieju	Karate	
Kyokushin	o	Puchar	Burmistrza	Józefowa	w	konkurencji	kumite.
Gabryś	Jurek	został	„Królem	Strzelców”	podczas	KICK2Help	Edycji	5.
Trzecioklasistom	gratulujemy	sukcesów	i	pamiętajmy,	że	kiedy	

nasza	pasja	i	cel	są	większe	niż	nasze	lęki	i	wymówki,	znajdziemy	
sposób ...

Monika Lichaczewska
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SZKOLNE KONKURSY W KL. I-III SP PLISZCZYN

OGÓLNOPOLSKIE KONKURSY OLIMPUSEK I ZUCH 

Czas	 powrotu	 do	 nauki	 stacjonarnej	 zaowocował	 konkursami	
w	klasach	młodszych.
Szkolny	konkurs	plastyczno	-	techniczny	„Nie	wyrzucaj,	daj	drugie	

życie”	zachwycił	ciekawymi	pracami,	w	których	dzieci	wykazały	się	
niesamowitymi	pomysłami	powtórnego	wykorzystania	odpadów.
Wyniki	konkursu	przedstawiają	się	następująco:
I	miejsce:		-	Amelia	Szyper		kl.	II	b
II	miejsce:	-	Jakub	Małecki	kl.	I
II	miejsce:	-	Wiktoria	Kusak	kl.	II	a
III	miejsce:	Mikołaj	Mergo	–	kl.	III
Pierwszoklasiści	wzięli	 udział	w	 klasowym	 konkursie	 poetyckim	

„Wiersz	dla	Mamy”.
Dzień	Mamy	uczcili	zdaniami	pełnymi	miłości	np.:
„Mama	miłości	posiada	jak	rzeka”
„Mama	jest	jak	superbohaterka,	od	której	zawsze	dostaję	cukier-

ka”.
„Moja	Mama	to	jest	skarb”
„Miłość	Mamy	to	wielki	dar”
„Nie	ma	jak	u	Mamy,	kiedy	wstaje	poranek”.

Wyniki	konkursu	przedstawiają	się	następująco:
I	miejsce-	Dominik	Ciąpała
II	miejsce:	Gabriela	Filipek
III	miejsce:	Lena	Trubalska
Trzecioklasiści	wzięli	udział	w	klasowym	konkursie	ortograficznym.	

Celem	 konkursu	 było	mobilizowanie	 do	 utrwalania	 reguł	 ortogra-
ficznych,	kształtowanie	czujności	ortograficznej	oraz	doskonalenie	
poprawności	ortograficznej	przez	uczniów.
Wyniki	konkursu	przedstawiają	się	następująco:
I	miejsce:	Julia	Sadura
II	miejsce:	Gabriel	Jurek
III	miejsce:	Maksymilian	Sondej

Laureaci	szkolnego	konkursu	 literackiego	„Cudowna	chusta”	dla	
klas	I	-	III	wykazali	się	zdolnościami	literackimi	i	plastycznymi.	
Wyniki	konkursu	przedstawiają	się	następująco:
I	miejsce:	Julia	Sadura	-	kl.	III
II	miejsce:	Zuzanna	Boruta	-	kl.	II	a
III	miejsce:	Lena	Sobolewska	-	kl.	II	b
III	miejsce:	Gabriela	Filipek	-	kl	I

Uczniowie	 z	 kl.	 II	 a	 wzięli	 udział	 w	 klasowym	 konkursie	 „Moja	
książka	o	zwierzętach”.	Celem	konkursu	było	rozwijanie	swoich	ta-
lentów	i	realizowanie	marzeń.
Wyniki	konkursu	przedstawiają	się	następująco:
I	miejsce:	Filip	Tokarzewski
II	miejsce:	Wiktoria	Kowalczyk	oraz	Wiktoria	Kusak
III	miejsce:	Róża	Remiszewska.
Nauczyciele	kl.	I-	III

Zespół	Szkolno	–	Przedszkolny	
w	Pliszczynie

W	roku	szkolnym	2020/2021	uczniowie	klas	I-III	brali	aktywny	
udział		w	ogólnopolskich	konkursach	Olimpusek	i	Zuch.
W	 konkursie	 Olimpusek	 –	 sesja	 zimowa,	 wzięło	 udział	 19	

uczniów	naszej	szkoły.	Jeden	uczeń	z	klasy	trzeciej	Łukasz	Caban	
zdobył	tytuł		Laureata	z	edukacji	zintegrowanej.
W	 konkursie	 	 Olimpusek	 –	 sesja	 wiosenna	 z	 j.	 angielskiego,	

j.	polskiego	 i	matematyki	 	wzięło	 	udział	52	uczniów	z	klas	 I-III.	
Dwoje	z	klasy	trzeciej	zdobyło	tytuł	Laureata.	Lena	Lewczyk	z	ma-
tematyki	a	Kacper	Wójcik	z	j.	angielskiego.
Kolejnym	 ogólnopolskim	 konkursem,	 w	 którym	 uczniowie	

klas	I-III	wzięli	udział	był	Zuch	–	edycja	roczna.	Uczniowie	pod-
czas	 trzech	 dni	 zmagali	 się	 z	 testami	 z	 j.	 angielskiego,	 j.	 pol-
skiego	i	matematyki.	Łącznie	wzięło	w	nich	udział	57	uczniów.	
I	 tu	 również	odnieśliśmy	wysokie	wyniki.	Dwie	uczennice	kla-
sy	pierwszej	 	Dagmara	Prażewska	 i	Kaja	Mazur,	a	także	 jedna	
uczennica	 z	klasy	drugiej	 Liliana	Stachal	 zdobyły	 tytuły	 Laure-
atów z j. polskiego.
Wszyscy	uczniowie	biorący	udział	w	wyżej	wymienionych	kon-

kursach	 zaprezentowali	 wysoki	 poziom	 wiedzy	 i	 umiejętności	
i	otrzymali	dyplomy	uznania.	GRATULUJEMY	

EDUKACJA
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SPOTKANIE Z KSIĄŻKAMI 

DZIEŃ ZIEMI 

Pasowanie	 na	 czytelnika	 biblioteki	 szkolnej	 dla	 uczniów	 klasy	 II	
Zespołu	 Szkolno	 –	 Przedszkolnego	w	 Sobianowicach	 pt.	 „Spotkanie	
z	 książkami”	 odbyło	 się	w	 dniu	 16	marca	 br.	W	 imprezie	 tej	wzięli	
udział	ze	względu	na	pandemię	tylko	uczniowie	tylko	klasy	II	z	naszej	
szkoły.	Uroczystość	uświetnili	swoją	obecnością	Dyrektor	Szkoły	Pani	
Lidia	 Trochym	oraz	Pani	Marta	Dzikoń-Dziura	wychowawczyni	 klasy.	
Całe	spotkanie	poprowadził	Pan	Jacek	Kłoda	–	nauczyciel	bibliotekarz.
Następnie	uczniowie	mieli	kilka	okazji,	żeby	pokazać	czy	potrafią	już	

czytać.	Ułożyli	rozsypankę	sylabową	z	tytułami	książek.	Potem	były	za-
gadki	z	fragmentami	znanych	bajek.	Trzeba	było	podać	tytuły	tych	bajek.	
Następnie	odbyło	 się	przyrzeczenie	 i	 samo	pasowanie.	Korzystanie	

z	 biblioteki	 to	nie	 tylko	przyjemności	 to	 także	obowiązki,	 np.	 dbania	
o	książki.	Uczniowie	 zapoznali	 się	 regulaminem	biblioteki	oraz	wysłu-
chali	 „próśb	 książki”.	 Na	 koniec	 wykonali	 plakat	 pt.	 ”Prośby	 książki”,	
gdzie	zadeklarowali	się	dbać	o	książki,	wypożyczać	 i	 je	czytać.	Jest	to	
rodzaj	takiej	umowy,	kontraktu	pomiędzy	uczniami	a	biblioteką	szkolną.	

Jacek	Kłoda	–	nauczyciel	bibliotekarz	ZSP	w	Sobianowicach

22	kwietnia	-	Dzień	Ziemi	to	najbardziej	znane	ze	świąt	ekologicz-
nych.	 Tegorocznym	 motywem	 przewodnim	 jest	 hasło	 „Przywróć	
naszą	Ziemię”.	Ze	względu	na	ograniczenia	związane	z	nauką	zdalną	
Pani	 Joanna	Niewęgłowska-Gomółka	zaprosiła	uczniów	klas	 IV,	VI	
oraz	VIII	do	udziału	w	akcji	ekologicznej.	Celem	tego	przedsięwzię-
cia	było	budzenie	poczucia	odpowiedzialności	za	stan	przyrody	oraz	
uświadomienie	źródeł	zagrożeń	dla	środowiska	naturalnego.	Coraz	
popularniejsza	na	świecie	staje	się	idea	Zero	Waste	czyli	styl	życia,	
zgodnie	z	którym	człowiek	stara	się	generować	jak	najmniej	odpa-
dów,	 a	 tym	 samym	nie	 zanieczyszczać	 środowiska.	 Był	 to	 bardzo	
ważny	 element	 naszych	 dyskusji.	W	 trakcie	 zajęć	 z	 wychowawcą	
oraz	na	 lekcjach	 języka	angielskiego	zastanawialiśmy	się	co	dzieci	
i	młodzież	może	zrobić,	aby	pomóc	Ziemi.	
Najszerzej	zagadnienie	ochrony	środowiska	potraktowali	ucznio-

wie	 i	 wychowawczyni	 klasy	 IV.	 W	 trakcie	 cyku	 spotkań	 z	 wycho-
wawcą,	omawialiśmy	różne	sposoby	aktywnej	działalności	na	rzecz	
ekologii.	 Wszyscy	 wykazaliśmy	 się	 kreatywnym	 podejściem	 i	 po-
kazaliśmy,	 jak	można	powtórnie	wykorzystywać	różne	przedmioty,	
aby	dać	im	„drugie	życie”.	Chętni	uczniowie	opracowali	plakaty,	by	
w	imieniu	naszej	planety	apelować	o	ochronę	środowiska.	Niektó-
rzy	z	nas	aktywnie	włączyli	się	w	akcję	sprzątania	świata	i	posprzą-

tali	skrawek	Ziemi.	Czwartoklasiści	zachęcali	także	do	ograniczenia	
emisji	 spalin	 proponując	 przejażdżki	 rowerowe,	 na	 które	 sami	 ze	
swoimi	rodzinami	się	wybierają.	
Uczniowie	klasy	VIII	postawili	na	aspekt	edukacyjno-informacyjny,	

opracowując	plakaty	o	 tematyce	ekologicznej.	Przygotowanie	pla-
katów	wpisuje	się	w	realizację	treści	wynikających	z	podstawy	pro-
gramowej	języka	angielskiego	i	służyło	utrwaleniu	zwrotów	i	słow-
nictwa	z	zakresu	ekologii	 i	 środowiska.	Uczniowie	klasy	VI	przygo-
towali swoje propozycje na powtórne wykorzystanie przedmiotów 
pozornie	nadających	się	jedynie	do	wyrzucenia.	
Wszystkie	 pomysły	 zostały	 zebrane	 w	 postaci	 prezentacji,	 do	

obejrzenia	której	serdecznie	zapraszamy	na	naszą	stronę	sobiano-
wice.eu.	Chcemy,	aby	była	ona	świadectwem	naszej	postawy	oraz	
swego	rodzaju	manifestem,	że	los	naszej	planety	nie	jest	nam	obo-
jętny.	Jest	to	nasza	forma	apelu	o	ochronę	środowiska,	zrównowa-
żoną	gospodarkę	zasobami	i	racjonalną	politykę	środowiskową.	
Myślą	przewodnią	naszych	prac	i	działań,	którą	warto	na	koniec	

wyartykułować		ponownie	to:	„Zacznijmy	od	własnego	progu”.

Joanna	Niewęgłowska-Gomółka

EDUKACJA
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DZIEŃ NIEZAPOMINAJKI DZIEŃ MAMY I TATY 

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI TRZECIOKLASISTY 

To	święto	przyrody	obchodzone	15	maja	mające	na	celu	pro-
mowanie	jej	walorów,	stałe	przypominanie	o	ochronie	środowi-
ska.	Święto	to	ma	również	na	celu	zachowanie	od	zapomnienia	
ważnych	chwil	w	życiu	osób,	miejsc	oraz	okazywanie	życzliwości	
drugiej	 osobie.	 Zapoczątkował	 je	 w	 2002	 roku	 redaktor	 radio-
wej	Jedynki	Andrzej	Zalewski.	Niezapominajka	uczy	serdeczności	
i	popularyzuje	piękno	przyrody	polskiej.	Była	 to	okazja	do	zna-
komitej	zabawy,	ale	też	do	zdobycia	nowej	wiedzy	o	środowisku	
naturalnym	i	jego	ochronie.	Panie	przybliżyły	dzieciom	znaczenie	
tego	święta	 i	 jaki	sens	mają	 jego	obchody.	Dzieci	zrobiły	kartki	
z	niezapominajką	oraz	namalowały	farbami	duży	plakat.		

26	maja	obchodzimy	Dzień	Mamy,	niecały	miesiąc	później	-	23	
czerwca	obchodzimy	dzień	Taty.	U	nas	dzisiejszy	dzień	-	to	Dzień	
Mamy	i	Taty,	Wspólne	Święto	Rodziców!
Niestety,	w	tym	roku	nie	możemy	spędzić	go	wspólnie	w	przed-

szkolu	z	rodzicami.	Mimo	to	dzieci	z	naszego	oddziału	przedszkol-
nego	i	zerówki	nadały	wyjątkowość	temu	dniu.	Pod	opieką	Pań	
został	przygotowany	 i	nagrany	program	artystyczny	z	piosenka-
mi,	wierszykami	i	życzeniami	dla	rodziców.	Do	obejrzenia	wystę-
pu	zapraszamy	na	stronę	internetową	szkoły:	sobianowice.eu

Szkoła	Podstawowa	w	Sobianowicach	

W	dniach	25	-	27	maja	br.	uczniowie	trzeciej	klasy	ZSP	w	Sobianowi-
cach	pisali	sprawdziany	kompetencji	„Omnibus”	wydawnictwa	Mac.
Edukacja	z	języka	polskiego,	matematyki	i	przyrody.	Były	to	pierwsze	

egzaminy	w	życiu	trzecioklasistów,	podsumowujące	ich	naukę	w	koń-
czącym	się	cyklu	edukacji	wczesnoszkolnej.	Teraz	oczekiwanie	na	wa-
kacje,	a	potem	nauka	w	klasach	starszych.	Jak	ten	czas	szybko	leci…..

EDUKACJA
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POZNAJEMY INSTRUMENTY MUZYCZNE 

POZNAJEMY EGZOTYCZNE ZWIERZĘTA 

SADZIMY KWIATY W PRZEDSZKOLU ZAŁOŻENIE HODOWLI 
FASOLI 

TAJEMNICE KOSMOSU 
W ramach tematu kompleksowego 

„Muzyka	wokół	nas”	dzieci	z	Przedszkola	
Stokrotka	miały	 nie	 tylko	 okazję	 rozwi-
jać	swoją	wrażliwość	muzyczną	poprzez	
różnorodne	 formy	 muzyczne	 takie	 jak:	
taniec,	 śpiew,	 zabawy	 rytmiczne,	 słu-
chanie	 muzyki	 i	 grę	 na	 instrumentach,	
ale	również	poprzez	obcowanie	z	różno-
rodnymi	 gatunkami	 muzyki.	 Dzieci	 wy-
konały	 nutki	 w	 ramach	 zajęć	 plastycz-
nych,	kolorowały	instrumenty	muzyczne	
oraz	 malowały	 do	 muzyki	 klasycznej.	
Przedszkolaki	dowiedziały	się	co	to	 jest	
orkiestra	oraz	 kim	 jest	 dyrygent.	Miały	
możliwość	zagrania	 jak	w	orkiestrze	na	
różnych	instrumentach.	Ach	co	to	był	za	
koncert!	

Stokrotki	 poszerzały	 swoją	 wiedzę	 na	
temat	 wyglądu	 i	 zwyczajów	 zwierząt	 eg-
zotycznych.	 	 Przedszkolaki	 oglądały	 zdję-
cia	i	filmy	edukacyjne,	które	pomogły	im	
dowiedzieć	 się	 czegoś	 więcej	 na	 temat	
wybranych	 zwierząt.	 Dzieci	 poznały	 bar-
dzo	dokładnie	słonia	oraz	 lwa.	Wykonały	
wspaniałe	prace	plastyczne	różnymi	tech-
nikami	plastycznymi,	na	których	 znalazły	
się	chociażby	wesołe	słonie,	żyrafy,	zebry,	
groźne	 lwy	 czy	 też	 krokodyle.	 Dzieciom	
bardzo	 podobały	 się	 zajęcia,	 na	 których	
same	 mogły	 wcielić	 się	 w	 role	 dzikich	
zwierząt	 za	 sprawą	 różnych	 zabaw	naśla-
dowczych i ruchowych. 

Dzieci	 z	 grupy	 „Stokrotki”	 rozpoczę-
ły	wiosenne	prace	w	kącikach	przyrody.	
Z	 dużym	 zaangażowaniem,	 jak	 prawdzi-
wi	 ogrodnicy,	 sadziły	 cebulki	 kwiatów	
i	wysiewały	nasionka.

Następnie	wszystkie	roślinki	umieścili-
śmy	w	 kąciku	 przyrody,	 gdzie	 stworzyli-
śmy	 „Zielony	 ogródek”.	Nasze	 parapety	
wypełniły	doniczki	z	żonkilami,	hiacynta-
mi,	aksamitkami	i	tulipanami.
Będziemy	każdego	dnia	dbać	o	naszą	

hodowlę,	uważnie	obserwować	i	wycze-
kiwać	pierwszych	pąków,	kwiatów	i	liści.
Podjęte	działania	mają	na	celu	pozna-

nie	 otaczającego	 świata,	 kształtowanie	
odpowiednich	 umiejętności	 i	 rozbudza-
nie	 ciekawości	 przyrodniczej	 u	 przed-
szkolaków.	 Hodowla	 roślin	 umożliwia	
dzieciom	 poznawanie	 budowy	 roślin,	
ich	 potrzeb.	 Uczymy	 dzieci	 cierpliwość,	
sumienności,	 systematyczności,	 dokład-
ności,	czyli	bycia	dobrym	obserwatorem	
przyrody.

Jednym	 z	 naszych	 doświadczeń	
w	przedszkolu	było	założenie	„hodowli	fa-
soli”.	Wcześniej,	zanim	przystąpiliśmy	do	
pracy,	 omówiliśmy	 co	 jest	 potrzebne	 do	
wzrostu	rośliny.	Następnie	przystąpiliśmy	
do	działań	praktycznych.	Ziarna	 fasoli	 za-
sadziliśmy	na	trzy	sposoby	–	z	wodą	oraz	
dostępem	do	słońca,	bez	wody	 i	z	dostę-
pem	do	słońca	oraz	z	wodą,	ale	bez	słoń-
ca.	 Dzieci	 doskonale	 potrafiły	 porównać	
te	 trzy	 środowiska,	 ich	wady	 i	 zalety.	 Te-
raz	będziemy	obserwować	rozwój	nasion	
i	zobaczymy,	gdzie	nasze	nasionka	wykieł-
kują.	 Dzięki	włożeniu	 nasion	 do	 słoiczka,	
będziemy	 mogli	 dokładnie	 obserwować	
proces	kiełkowania	oraz	ukorzeniania.

Dzieci	 z	 grupy	 „Stokrotki”	 poznawały	
tajemnice	 kosmosu.	Miały	 okazję	 dowie-
dzieć	się	co	to	 jest	przestrzeń	kosmiczna,	
kto	 to	 jest	 kosmonauta,	 jak	 wygląda	 ra-
kieta	 kosmiczna.	 Ponadto	 przedszkolaki	
omówiły	 budowę	 układu	 słonecznego	
i	wchodzącego	w	jego	skład	planety.
Poznanie	 tak	 wielu	 ciekawostek	 od-

bywało	 się	 poprzez	 zajęcia	 dydaktyczne,	
zabawy	 konstrukcyjne,	 prace	 plastycz-
ne,	 czytanie	książek,	oglądanie	albumów,	
oglądanie	prezentacji	multimedialnych.	
W	ramach	zajęć	plastycznych	dzieci	wy-

konały	wybrane	planety,	ufoludka	i	rakie-
ty	kosmiczne.	Śmiało	można	stwierdzić,	że	
nasze	 działania	 były	 bardzo	 interesujące	
dla	 przedszkolaków	 i	 sprawiły	 im	 wielką	
radość.	Tematyka	zajęć	miała	na	celu	roz-
budzenie	 zainteresowań	 przedszkolaków	
otaczającym	je	wszechświatem.	

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W SOBIANOWICACH
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOBIANOWICACH  
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SEGREGUJEMY ŚMIECI DZIEŃ ZIEMI W PRZEDSZKOLU 

KONKURS EKOLOGICZNY 

ZAJĘCIA Z GOŚCIEM 

W	 czasie	 zajęć	 dydaktycznych	 przed-
szkolaki	 uczyły	 się,	 jak	 należy	 postępo-
wać,	aby	dbać	o	naszą	planetę,	na	czym	
polega segregacja odpadów oraz zapo-
znały	się	z	bardzo	trudnym	pojęciem	re-
cykling.	Nasze	zabawy	rozpoczęliśmy	od	
obejrzenia	 filmu	 edukacyjnego	 „Dobre	
rady	 na	 odpady”.	 Następnie	 wszystkie	
dzieci	z	zaangażowaniem	przystąpiły	do	
segregacji	zgromadzonych	w	sali	śmieci.	
Zadaniem	przedszkolaków	było	nazywa-
nie	odpadów	oraz	określanie,	 z	 jakiego	
materiału	 są	 wyprodukowane	 (szkło,	
papier,	plastik,	metal),	posegregowanie	
ich	 do	 przygotowanych	 śmietników	we	
wskazanym	kolorze.	Ekologicznie	uświa-
domione	 dzieci	 wyruszyły	 również	 na	
wielkie	sprzątanie	świata	do	parku	znaj-
dującego	się	w	pobliżu	przedszkola.	

22 kwietnia br. w przedszkolu obcho-
dziliśmy	Dzień	Ziemi.	W	tym	dniu	przed-
szkolaki	 przyszły	 ubrane	 na	 zielono,	 na	
znak	tego,	że	chcemy,	aby	nasza	planeta	
była	 zielona	 i	 czysta.	 Oglądaliśmy	 film	
edukacyjny	 o	 planecie	 Ziemi,	 żeby	 po-
szerzyć	 swoje	wiadomości	 o	 przyrodzie.	
Słuchaliśmy	wierszy	o	ekologii	i	wspólnie	
stworzyliśmy	 kodeks	 małego	 ekologa.	
Dzieci	 zastanawiały	 się,	 jak	 one	 same	
mogą	przyczynić	się	do	dbania	o	czystość	
Ziemi.	 Na	 zakończenie	 naszych	 działań,	
przedszkolaki	wykonały	prace	plastyczną,	
kolorowały	serduszka	i	wyklejały	szablon	
planety. 

23	 kwietnia	 br.	 odbył	 się	 w	 naszym	
przedszkolu konkurs wiedzy ekologicznej. 
Dzieci	z	Przedszkola	Stokrotka	miały	oka-
zję	wykazać	 się	 i	wykorzystać	 swoje	wia-
domości	 o	 tematyce	 przyrodniczej.	 Roz-
wiązywały	 zagadki,	 wyjaśniały	 poznane	
terminy	dotyczące	ekologii,	 segregowały	
śmieci,	 odpowiadały	 na	 pytania	 dotyczą-
ce	 proekologicznych	 działań.	 Dzieci	 były	
niezwykle	 aktywne	 i	w	miłej	 atmosferze	
wykazały	się	posiadaną	wiedzą.	
Każdy	 przedszkolak	 został	 nagrodzony	

dyplomem,	 a	 zwycięzcy	 konkursu	 otrzy-
mali drobne upominki. Serdecznie gratu-
lujemy	naszym	małym	ekologom!

Samorządowe	Przedszkole	„Stokrotka”	
w Sobianowicach 

15	 kwietnia	 br.	w	 ramach	 akcji	 Zaproś	
mnie	 na	 swoją	 lekcję	 uczniowie	 klasy	
piątej	 wraz	 z	 wychowawczynią	 panią	 Ju-
styną	 Orłowską	 -	 Wojtan,	 wzięli	 udział	
w	zajęciach	poprowadzonych	przez	panią	
Wiolettę	Matusiak	 (inicjatorkę	 akcji	 #pa-
sekdlakażdegoucznia).	 Lekcja	 dotyczyła	
m.in.	 poczucia	własnej	wartości.	 Podjęli-
śmy	wspólnie	temat	mocnych	stron,	jakie	
posiadają	 uczniowie,	 a	 także	 talentów,	
które	warto	rozwijać.	Takie	niecodzienne	
zajęcia	-	z	zaproszonym	gościem	-	bardzo	
spodobały	się	uczniom.

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W ŚWIDNIKU MAŁYM 
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIDNIKU MAŁYM 
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UCZEŃ ZSP W ŚWIDNIKU MAŁYM LAUREATEM 
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY OLIMPUS 

W	 miesiącu	 maju	 obchodziliśmy	 uro-
czystości	związane	z	rocznicą	uchwalenia	
Konstytucji	 3	 maja	 .	 Uczniowie	 z	 naszej	
szkoły:	Rozalia	i	Tymoteusz	Misiura	wzięli	
udział	 w	 Wojewódzkim	 Konkursie	 Mu-
zycznym:	„Młodzi	Patrioci	2021”	pod	Ho-
norowym	 Patronatem	 Lubelskiego	 Kura-
tora	Oświaty.		Nasze	słowiki-	Rozalka	i	Ty-
mek	zajmując	II	miejsce	zostali	laureatami	
tego konkursu.  Serdecznie gratulujemy 
i czekamy na dalsze sukcesy.
Wojewódzki	 Ośrodek	 Kultury	 w	 Lublinie	

zorganizował	 Konkurs	 Plastyczny:	 „Konsty-
tucja	3	maja”	pod	Honorowym	Patronatem:	
Teresy	Misiuk	-	Lubelskiego	Kuratora	Oświa-
ty,	Pani	Beaty	Mazurek	-	Poseł	do	parlamen-
tu	Europejskiego	oraz	Marszałka	Wojewódz-
twa	Lubelskiego	-	Jarosława	Stawiarskiego.
W	konkursie	tym	uczestniczyła	i	została	

wyróżniona	 nasza	 uczennica	 Aleksandra	
Zwolińska.	 Prace	 naszej	 młodej	 artystki	

mogliśmy	 podziwiać	 na	wystawie	w	Wo-
jewódzkim	 Ośrodku	 Kultury.	 Serdeczne	
gratulacje!
Wojewódzki	Ośrodek	 Kultury	 przygoto-

wał	 również	 Wystawę	 okolicznościową:	
„Ku	 Wolności”	 pod	 tym	 samym	 Honoro-
wym	 Patronatem,	 w	 której	 to	 prezento-
wana	była	praca	nauczyciela	naszej	szkoły	
Pani	Moniki	Tomczak.
Z	tej	okazji	został	również	wydany	katalog,	

w	którym	znalazły	się	prace	zarówno	nauczy-
ciela,	jak	i	uczennicy	Aleksandry	Zwolińskiej.

Uczniów do konkursów: muzycznego 
i	plastycznego	zgłosiła	i	przygotowała	Pani	
Monika	Tomczak.

BEZPIECZNE WAKACJE 
– KONKURS PLASTYCZNY 
W	czerwcu	przeprowadzony	został	gmin-

ny	konkurs	plastyczny:	„Bezpieczne	Waka-
cje”	pod	Patronatem	Pana	Wójta	Edwina	
Gortata.	 Do	 udziału	 w	 konkursie	 zostały	
zaproszone	wszystkie	 szkoły	 z	 naszej	 gmi-
ny.	Był	on	adresowany	do	uczniów	klas	4-7.	
Do	 finału	 zakwalifikowano	 32	 prace	 speł-
niające	wymogi	 formalne.	 Jury	 przyznało	
następujące	nagrody	i	wyróżnienia:
I	miejsce:	Wiktoria	Miazga	kl.7
nauczyciel:	 Agnieszka	 Kosińska,	 ZSP	
w	Pliszczynie

II	miejsce:	Aleksandra	Zwolińska	kl.	5
nauczyciel:	Monika	Tomczak,	ZSP	w	Świd-
niku	Małym

III	miejsce:	Filip	Oleszek	kl.5
nauczyciel:	 Monika	 Tomczak,	 ZSP	 w	 So-

bianowicach
Prace	wyróżnione:
1.	Stanisław	Lenart	kl.7
nauczyciel:	Monika	 Tomczak	 ,	 ZSP	w	 So-

bianowicach
2. Maja Grzegorczyk kl.7
nauczyciel:	 Agnieszka	 Kosińska,	 ZSP	
w	Łuszczowie

3.	Amelia	Iwanek	kl.5
nauczyciel:	 Agnieszka	 Kosińska,	 ZSP	
w	Łuszczowie	
Serdecznie	gratulujemy!
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ŚWIĘTO POLSKIEJ 
NIEZAPOMINAJKI 

WYJAZD DO  
KAZIMIERZA DOLNEGO 

WYCIECZKA KLASY SZÓSTEJ DO ENERGYLANDII 

Święto	 Polskiej	 Niezapominajki	 corocz-
nie	 obchodzone	 jest	 15	maja,	 ale	 w	 od-
dziale	 przedszkolnym	 świętowaliśmy	 je	
trochę	 wcześniej,	 bo	 w	 piątek	 14	 maja.	
Tego	 dnia	 dzieci	 poznały	 historię	 i	 zna-
czenie	Święta	Niezapominajki.	Patrząc	na	
piękne	kwiatuszki	naszych	„	gości”,	które	
stały	w	doniczkach	w	sali,	rozmawialiśmy	
o przyrodzie i jej ochronie oraz o osobach 
dla	nas	ważnych.	Potem	dzieci	wykonały	
swoje	 bibułowe	 niezapominajki	 na	 ga-
zetkę	szkolną.	Na	zakończenie	zajęć	zasa-
dziliśmy	 niezapominajki	 naszych	 „gości”	
i bohaterki dzisiejszego dnia w ogrodzie 
szkolnym,	aby	nie-zapomnieć.

Po	długim	okresie	 zdalnego	nauczania,	
w	końcu	udało	się	zorganizować	wspólny	
całodniowy	wyjazd	do	Kazimierza	Dolne-
go.	 Uczniowie	 klasy	 IV	 i	 VII	 pod	 opieką	
Anny	 Zaborek	 -	 Trubalskiej	 i	 Krzysztofa	
Kardasa	postanowili	właśnie	w	tym	miej-
scu	spędzić	ze	sobą	czas.	Pogoda	nas	jak	
zwykle	 rozpieszczała,	 wiec	 można	 było	
popłynąć	statkiem	po	Wiśle	oraz	pozwie-
dzać	 meleksem	 całą	 okolicę,	 docierając	
na	 koniec	 do	 Wąwozu	 Korzeniowego.	
Większość	 z	 nas	 była	 w	 Kazimierzu,	 ale	
nigdy	nie	byliśmy	tam	razem.	Dzień	pełen	
śmiechu,	radości	i	pozytywnych	wrażeń.

Wycieczki	szkolne	są	dla	uczniów	świet-
ną	okazją	do	poznawania	nowych	miejsc	
i	 spędzania	 czasu	 razem.	 Klasowe	wyjaz-
dy	 to	 także	 doskonała	 forma	 integracji	
i	 wspólnej	 zabawy	 z	 rówieśnikami,	 tym	
bardziej	po	długiej	covidowej	rozłące	i	na-
uczaniu	 zdalnym.	 Dodatkowo	 okazją	 do	
zorganizowania	wyjazdu	jest	świętowanie	
Dnia	Dziecka.

Dlatego też uczniowie klasy szóstej wraz 
z wychowawczynią panią Joanną Szczepa-

niak	 postanowili	 wybrać	 się	 na	 wspólną	
wycieczkę	do parku rozrywki Energylandia 
w	 Zatorze.	Wycieczka	 odbyła	 się	 1	 czerw-
ca.	Pogoda	tego	dnia	dopisała,	humory	też.	
Szczególną	 popularnością	 wśród	 naszej	
młodzieży	 cieszyła	 się	 zabawa w strefie 
ekstremalnej.	 Ta	 strefa	 to	 prawdziwy	 raj	
dla	entuzjastów	adrenaliny,	których	wśród	
świdnickiej	młodzieży	nie	brakowało.
Wycieczka	ta	z	pewnością	pozostanie	w	

pamięci	uczniów	na	długo.

UCZEŃ ZSP W ŚWIDNIKU MAŁYM LAUREATEM 
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY OLIMPUS 
Miło	nam	poinformować,	że	uczeń	naszej	szkoły	Wiktor	Gortat	z	klasy	IV	uzyskał	tytuł		

laureata	w	Ogólnopolskiej	Olimpiadzie	Przedmiotowej	Olimpus	z	historii.
Zważywszy	na	fakt,	iż	był	to	konkurs	ogólnopolski,	w	którym	corocznie	bierze	udział	

bardzo	 duża	 liczba	 uczestników,	 jest	 nam	niezmiernie	miło,	 że	Wiktor	 zajął	 czołowe	
miejsce	w	Polsce.
Serdecznie	gratulujemy	i	życzymy	dalszych	sukcesów!

EDUKACJA
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WYJAZD KLASY 5 NA PIZZĘ 

KLASA VI NA SALEZJAŃSKIM DNIU RADOŚCI

PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA W PRZEDSZKOLU „TĘCZOWY ZAKĄTEK” 

W	 czwartek	 24	 czerwca	 dzień	 przed	
zakończeniem	 roku	 szkolnego	 uczniowie	
klasy	V	wraz	z	nauczycielem	matematyki	
panią	 Agnieszką	 Rozmus	 oraz	 nauczycie-
lem	wspomagającym	panią	Iryną	Katrych	
wybrali	 się	 na	 pizzę	 do	 restauracji	 Bella	
Vita	w		Świdniku.	Wyjazd	był	nagrodą	dla	
uczniów za wysokie wyniki w nauce jakie 
osiągnęły	dzieci	w	tym	roku	szkolnym.	Do	
pizzerii	uczniowie	dotarli	dzięki	mamom	–	
Pani	Joannie	Zwolińskiej	 i	Pani	Agnieszce	

Misiura,	 które	 zaproponowały	 dowiezie-
nie dzieci swoimi autami.
Dobry	 humor	 i	 oczywiście	 degustacja	

smacznej	pizzy	to	był	świetny	sposób	na	
spotkanie	integracyjne	oraz	spędzenie	ze	
sobą	 czasu.	 Dzięki	 temu	 wyjściu	 dzieci	
utrwaliły	sobie	również	zasady	zachowa-
nia	 w	 restauracji.	 Najedzeni	 i	 uśmiech-
nięci	 wróciliśmy	 do	 szkoły.	 Czekamy	 na	
kolejne	wyjścia!

Tuż	przed	zakończeniem	roku	szkolnego	
dziewczynki	z	klasy	VI	wraz	z	Panią	Ange-
liną	wybrały	się	do	Lublina	na	salezjański	
Festyn	-	„Dzień	Radości”.
Na	miejscu	 przywitał	 je	 ks.	 Łukasz	 Au-

guściak	 oraz	 młodzież	 z	 Oratorium	 im.	
Świętego	 Jana	 Bosko.	 Pomimo	 bardzo	
wysokiej	temperatury	(około	34	stopni	w	
cieniu)	uczennice	korzystały	 z	większości	
zaproponowanych	 atrakcji:	 tańców	 inte-
gracyjnych,	 zjeżdżalni,	 trampolin,	 loterii	
fantowych i wielu innych. W szczególno-

ści	dużo	pozytywnych	emocji	dostarczyła	
możliwość	 nawiązania	 nowych	 znajomo-
ści,	 otwartość	 salezjańskiej	 młodzieży	 i	
życzliwość	 organizatorów.	 Nie	 zabrakło	
również	 czegoś	 dla	 ciała,	 dziewczynki	
spróbowały	 kiełbaski	 z	 grilla,	 lemoniady,	
popcornu,	a	na	deser	waty	cukrowej.
Wbrew	 ogromnemu	 zmęczeniu	 do	 sa-

mego	 końca	 nie	 opuszczał	 nikogo	 entu-
zjazm i dobry humor.

Szkoła	Podstawowa	w	Świdniku	Małym

„Pasowanie	na	Przedszkolaka”	to	wyjąt-
kowa	uroczystość	w	życiu	każdego	dziecka,	
które	 po	 raz	 pierwszy	 rozpoczyna	 swoją	
przygodę	 z	 edukacją.	 Z	 powodu	 pan-
demii	 Covid	 -	 19	 uroczystość	 odbyła	 się	
bez	 udziału	 rodziców.	 Dla	 dzieci	 było	 to	
ogromne	przeżycie,	ale	były	bardzo	dziel-

ne.	Pięknie	recytowały	wierszyki,	śpiewa-
ły	piosenkę.	Po	części	artystycznej	dzieci	
złożyły	 ślubowanie,	 w	 którym	 obiecały:	
zgodnie	bawić	się	w	przedszkolu,	przycho-
dzić	do	przedszkola	z	uśmiechem,	słuchać	
Pań	 i	 pomagać	 kolegom.	Następnie	 Pani	
Dyrektor	 za	 pomocą	 „czarodziejskiego	

ołówka”	dokonała	uroczystego	„Aktu	ślu-
bowania”.	 Nie	 zabrakło	 dyplomów	 i	 pre-
zentów.	Na	pewno	był	to	niezapomniany	
dzień.	 Dla	 dzieci	wielkie	 przeżycie,	 a	 dla	
rodziców powód do dumy i zadowolenia 
ze swoich pociech. 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W ŚWIDNIKU MAŁYM 
PRZEDSZKOLE „TĘCZOWY ZAKĄTEK” W ŚWIDNIKU MAŁYM
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ŚWIATOWY DZIEŃ OCEANÓW 

WIZYTA STRAŻY POŻARNEJ W PRZEDSZKOLU „TĘCZOWY ZAKĄTEK

WIZYTA SURYKATKI W PRZEDSZKOLU „TĘCZOWY ZAKĄTEK” 

Ocean	 to	 kolorowy	 i	 piękny	 świat,	 dla-
tego	 trzeba	 go	 chronić.	 Światowy	 Dzień	
Oceanów	 jest	 międzynarodowym	 świę-
tem ustanowionym przez Zgromadzenie 
Ogólne	ONZ	w	1992	r.	To	nietypowe	świę-
to	8	czerwca	ma	za	 zadanie	przypominać	
wszystkim	o	potrzebie	dbania	o	całą	naszą	
planetę,	 a	 przede	wszystkim	propagować	
ochronę	 mórz	 i	 oceanów.	 Dzieci	 z	 Samo-
rządowego	Przedszkola	„Tęczowy	Zakątek”	
oglądając	 film	 edukacyjny,	 prezentacje	
multimedialne	 oraz	 książki	 i	 ilustracje	 te-
matyczne	poznały	podstawowe	informacje	
o	 środowisku	 wodnym.	 Przedszkolaki	 do-
wiedziały	 się,	 jakie	 stworzenia	 żyją	w	głę-

binach,	co	szkodzi	zwierzętom	wodnym,	co	
jest	dla	nich	zagrożeniem	oraz	co	możemy	
zrobić,	żeby	pomóc	chronić	morza,	oceany	
i	 ich	 mieszkańców.	 Dzieci	 chętnie	 uczest-
niczyły	w	quizie	 i	poznały	nazwy	zwierząt	
wodnych,	 także	 w	 języku	 angielskim.	 Na-
stępnie	 każde	 dziecko	wybrało	 dla	 siebie	
dowolne	materiały	z	kolorowego	papieru:	
delfiny,	 rekiny,	 wieloryby,	 rafy	 koralowe,	
statki,	muszle,	meduzy,	ośmiornice.	Z	tych	
elementów	 każdy	 przedszkolak	 według	
własnego	pomysłu	wykonał	piękny	morski	
obrazek,	 a	 każdy	 z	 obrazków	 stał	 się	 czę-
ścią	 tematycznej	wystawy	ze	Światowego	
Dnia	Oceanów	w	naszym	przedszkolu.

23	 czerwca	 br.	w	 Przedszkolu	 „Tęczowy	
Zakątek”	 mieliśmy	 okazję	 gościć	 Przed-
stawiciela	 Ochotniczej	 Straży	 Pożarnej	 ze	
Świdnika	 Dużego.	Wizyta	 wzbudziła	 duże	
zainteresowanie	 wśród	 dzieci.	 Dużym	 po-
wodzeniem	cieszył	się	wóz	strażacki.	Każdy	
z	 bliska	 miał	 możliwość	 poznać	 wyposa-

żenie,	 jakim	 dysponują	 strażacy	 podczas	
swojej	 ciężkiej	 i	 odpowiedzialnej	 pracy.	
Dzieci	z	zaciekawieniem	obejrzały	cały	wóz,	
a	 każdy	 chętny	 przedszkolak	 choć	 przez	
chwilę	mógł	poczuć	się	jak	prawdziwy	stra-
żak	kiedy	założył	hełm	strażacki	lub	usiadł	
w	 wozie	 strażackim.	W	 trakcie	 spotkania	

dzieci	 zostały	zapoznane	z	ciekawostkami	
związanymi	z	pracą	strażaka,	zachowaniem	
bezpieczeństwa	 w	 czasie:	 pożaru	 lub	 wy-
padku.	Na	koniec	każde	dziecko	otrzymało	
drobny upominek w postaci opaski odbla-
skowej.	 Serdecznie	 dziękujemy	 Ochotni-
czej	Straży	Pożarnej	ze	Świdnika	Dużego.	

Zajęcia	 z	 udziałem	 zwierząt	 są	 wyjątko-
wą	 i	 wspaniałą	 metodą	 edukacyjną.	 Dla-
tego	 też	w	 Przedszkolu	 „Tęczowy	 Zakątek”	
mieliśmy	przyjemność	 gościć	 Panią	Martę	
z	 „Rancza	 Wróblówka”	 wraz	 z	 Timonem,	
który	jest	surykatką.	Spotkanie	opierało	się	
na	zabawie	ze	zwierzątkiem,	przekazaniem	
dzieciom	 jak	 najwięcej	 informacji	 o	 sury-
katkach:	ich	trybie	życia,	wyglądzie	i	wystę-
powaniu.	Zajęcia	miały	na	celu	stworzenie	
pozytywnego	 kontaktu	 między	 dzieckiem,	
a	zwierzątkiem.	Dzięki	temu	dzieci	uczą	się	
troski	o	inną	istotę	i	odpowiedzialności	za	
nią.	Spotkania	te	dostarczają	dzieciom	rów-
nież	nowych	wiadomości	i	dużo	radości.

Przedszkole	„Tęczowy	Zakątek”	
w	Świdniku	Małym

EDUKACJA
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EGZAMINY ÓSMOKLASISTY DZIEŃ MAMY I TATY 

25	 -	27	maja	piętnastu	uczniów	z	klasy	
VIII	 zmagała	 się	 z	 zadaniami	egzaminacyj-
nymi	 z	 trzech	 przedmiotów:	 języka	 pol-
skiego,	 matematyki	 i	 języka	 angielskiego.	
Wszyscy	 trzymaliśmy	za	nich	kciuki,	 z	nie-
cierpliwością	oczekujemy	wyników.

W	miesiącu	maju,	Panie	Paulina	Majsterek	i	Agnieszka	
Marcinkowska,	ogłosiły	dla	klasy	IV	-	VIII	szkolny	konkurs	
fotograficzny	pt.:	„W	maju	jak	w	gaju	-	piękno	mojej	oko-
licy”.	Zadaniem	uczestników	było	sfotografowanie	budzą-
cej	się	do	życia	przyrody.	Na	konkurs	wpłynęły	23	prace,	
ukazujące	piękno	naszej	małej	ojczyzny	i	otaczającą	nas	
naturę.	 Jury	po	długich	obradach	wyłoniło	5	 laureatów.	
Brano	pod	uwagę	kompozycję,	dobrą	ostrość	zdjęcia	oraz	
kreatywną	interpretację	tematu.	Laureatami	zostali:
-	Gabriela	Bielecka	klasa	6
- Marta Mazurkiewicz klasa 4
-	Hanna	Zimon	klasa	8
-	Kacper	Karpiński	klasa	7b
-	Robert	Krzysiak	7b
Gratulujemy!

 Gabrysia Bielecka

Hania Zimon

Marta Mazurkiewicz

Kacper Karpiński Robert Krzysiak

Klasy	 I	 -	 III	przygotowały	w	czerwcu	 in-
scenizacje	dla	uczczenia	Dnia	Mamy	i	Taty.	
Były	wiersze	i	piosenki.	Nie	zabrakło	także	
własnoręcznie	 przygotowanych	 prezen-
tów,	laurek	i	portretów	rodziców.	

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W TURCE 
SZKOŁA PODSTAWOWA W TURCE

EDUKACJA

KONKURS FOTOGRAFICZNY

MAKRAMY 
Podczas	 godziny	 wychowawczej	 

2	 czerwca,	 klasa	 7a	 wykonała	makramy.	
Pod	czujnym	okiem	pani	instruktor	samo-
dzielnie	 splatali	 sznurki	 i	 ćwiczyli	 zręcz-
ność	manualną.	Powstały	piękne	ozdoby	
ścienne.

DZIEŃ KULTURY FIZYCZNEJ 
22	czerwca	to	pierwszy	dzień	 lata	oraz	

najdłuższy	dzień	w	roku.	Ten	dzień	obcho-
dzony	jest	także	jako	Dzień	Kultury	Fizycz-
nej.	W	związku	z	tym,	większość	chłopców	
z	 klasy	 VII	 b	 i	 trzech	 z	 VII	 a	 postanowili	
spędzić	 	 go	 aktywnie.	 Na	 Manii	 Strzela-
nia	 doskonalili	 swoją	 tężyznę	 fizyczną,	
zwinność,	 szybkość,	 gibkość	 i	 celność.	
Gra	 zespołowa	 -	 paintball	 laserowy	 była	
dla	chłopców	doskonałą	formą	 integracji,	
a	mała	doza	rywalizacji	zaostrzała	apetyt	
na	zwycięstwo.
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KONKURS PLASTYCZNY ŚLUBOWANIE I KLASY 

PODARUJ KSIĄŻKĘ 

Wychowawczynie	 klas	 I	 -	 III	 zorgani-
zowały	 gminny	 konkurs	 plastyczny	 pt.:	
„Moja	 wspaniała	 rodzinka”.	 Na	 konkurs	
wpłynęło	 15	 prac	 ze	 szkół:	 ZSP	 w	 Łusz-
czowie,	ZSP	w	Świdniku	Małym	oraz	ZSP	
w	Turce.	Oto	wyniki	konkursu:
I	miejsce	ex	aequo	zdobyli:	Antek	Bień-

ko	kl.	II	ZSP	Łuszczów
Staś	Maraszek	kl.	I	ZSP	Turka
II	miejsce	 ex	 aequo	 zajęły:	 Aleksandra	

Poręba	kl.	I	ZSP	Świdnik	Mały
Natalia	Gałka	kl.	II	ZSP	Turka
Na	III	miejscu	-	również	ex	aequo-upla-

sowali	się:

Szymon	Sokołowski	kl.	III	ZSP	Łuszczów
Marcin	Mazurkiewicz	kl.	II	ZSP	Turka
Wyróżnienia	 otrzymują:	 Hania	 Piróg	

kl.	 I	ZSP	Świdnik	Mały,	Łuczak	Clarissa	kl.	
I	 ZSP	 Łuszczów,	Gabrysia	 Florysiak,	Maja	
Pyda	oraz	Wiktor	Dobosz	z	kl.	I	ZSP	Turka,	
Julia	 Garbacz	 oraz	 Gaja	 Śniadecka-	Man-
dryk	z	kl.	III	ZSP	Turka	oraz	Oliwier	Orysiak	
i	Jakub	Kanonik	z	kl.	II	ZSP	Turka

10	czerwca,	odbyło	się	ślubowanie	I	kla-
sy.	 Dzieci,	 pod	 opieką	 wychowawczyni	
pani	Małgorzaty	Wojciechowskiej	przygo-
towały	 montaż	 słowno	 -	 muzyczny.	 Była	
to	 także	 pierwsza	 uroczystość	 z	 towarzy-
szeniem	 sztandaru.	 Trójka	 przedstawi-
cieli	 grona	 pedagogicznego:	 panie	 Anna	
Lipowska	 i	 Paulina	 Majsterek	 oraz	 pan	
Kacper	Olszak	przekazali	sztandar	w	ręce	
uczniów	klas	VII:	Mileny	Samuły,	Antoniny	
Rogowskiej	 i	 Szymona	Krupskiego.	Pierw-
szaki,	 po	 raz	 pierwszy	 w	 historii	 szkoły	
ślubowały	ze	sztandarem.	Ze	względu	na	
ciągłe	obostrzenia	sanitarne,	w	uroczysto-
ści	 nie	 mogła	 wziąć	 udziału	 społeczność	
szkolna,	uczniom	w	tym	ważnym	dniu	to-
warzyszyli Rodzice.

Przez	cały	II	semestr	bieżącego	roku	szkol-
nego	 prowadzimy	 akcję	 „Podaruj	 książkę”,	
w	której	zachęcamy	czytelników	biblioteki	
szkolnej	 do	 przekazywania	 książek.	 Dzięki	
akcji	 mały	 księgozbiór	 pomału	 się	 posze-
rza.	Zachęcamy	także	mieszkańców	Gminy	
Wólka	 do	 oddania	 książek,	 które	 zalegają	

na	Waszych	półkach,	do	nas.	Chętnie	przy-
garniemy niezniszczone pozycje z zakresu 
literatury	dziecięcej	i	młodzieżowej.

EDUKACJA

WSPOMNIENIE WAKACJI LUBIMY CZYTAĆ 
POLSKICH AUTORÓW! Cieszyliśmy	 się	 bardzo,	 że	 wreszcie	 mo-

żemy	 ogłosić	 wyniki	 rodzinnego,	 wakacyj-
nego	konkursu	fotografi	cznego.	W	związku	
z	 pandemią	 wycofała	 się	 ze	 sponsoringu	
pizzernia,	 która	 obiecała	 nam	 nagrody	
w	konkursie.	Na	szczęście,	w	tym	trudnym	
czasie	restauracja	Parmezan	Bistro	na	Osie-
dlu	Borek	uratowała	nasz	konkurs	i	przeka-
zała	vouchery	na	pizzę.	Nagrodzono	3	auto-
rów	najciekawszych	zdjęć:
-	 I	 miejsce	 zajęli	 Państwo	 Zabłotni	 (vo-

ucher	na	90	zł)

-	II	miejsce	przypadło	Państwu	Wójcikom	
(voucher	na	60	zł)
-	 III	 miejsce	 zdobyli	 Państwo	 Cieślik	 (vo-

ucher	na	30	zł)
Gratulujemy!

W	dniach	26	maja	–	1	czerwca	trwał	XX	
Ogólnopolski	 Tydzień	 Czytania	 Dzieciom	
pod	 hasłem	 „Lubimy	 czytać	 polskich	 au-
torów!”.	 Niestety	 w	 szkole	 były	 to	 dni	 eg-
zaminu	 ósmoklasisty	 i	 dni	wolne	 od	 zajęć	
dydaktycznych.	 Jednak	 28	 maja	 udało	 się	
na	świetlicy	dołączyć	do	akcji.	Dzieci	zosta-
ły	zapoznane	z	wierszem	Danuty	Wawiłow	
„Rupaki”,	a	potem	stworzyły	kreatywne	ilu-
stracje	obrazujące	tytułowe	stworki.

SUKCESY 
NASZYCH UCZNIÓW 
Miło	 nam	 poinformować,	 że	 Oliwier	

Orysiak	 z	 kl.	 II	 zajął	 I	 miejsce	 oraz	Mar-
cin Mazurkiewicz	 z	 kl.	 II	 zajął	 II	miejsce	
w	 OGÓLNOPOLSKIM	 KONKURSIE	 ,,ŚNIE-
GOWA	 RZEŹBA”,	 organizowanym	 przez	
Zespół	 Szkolno-Przedszkolny	 Nr	 3	 z	 Od-
działami	lntegracyjnymi	w	Chełmie.
Kolejny	 sukces	 uczniów	 z	 klasy	 II,	 tym	

razem	 w	 gminnym	 konkursie	 ,,Koszyk	
Pani	Wiosny”.	W	kategorii	praca	płaska	II	
miejsce	otrzymała	Lena	Podleśna,	a	w	ka-
tegorii	praca	przestrzenna	II	miejsce	zdo-
był	Jakub	Kanonik.

Antoni Persona	z	klasy	VI	otrzymał	wy-
różnienie	i	Oliwier Mokrzanowski z klasy 
VIIa	 II	 miejsce	 w	 konkursie	 plastycznym	
„Chopin	 malowany”	 zorganizowanym	

przez	Filharmonię	Lubelską.
Nasi	uczniowie	odnieśli	kolejne	sukcesy	

w skali ogólnopolskiej. W konkursie ma-
tematycznym	 „Kangur”	wyróżnienia	 zdo-
byli: Antoni Panas	z	klasy	III	oraz	Mikołaj 
Kot z	klasy	VII	b.	Natomiast	w	XIV	edycji	
Ogólnopolskiego	 Konkursu	 Przyrodnicze-
go	 	 „Świetlik”	 tytuł	 Laureata	 II	 miejsca	
otrzymał	 Michał Martyniuk	 z	 klasy	 IV,	
a	wyróżnienia	 zdobyli	Maksymilian Wia-
derny	 z	 klasy	 IV,	 Filip Orysiak	 z	 klasy	 III	
i Bartosz Cieślik	z	klasy	II.	
Gratulujemy	kreatywności	i	sukcesów!



Wólka NEWS 2(16)2021 57

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 
Nasza	szkolne	biblioteka	włączyła	się	w	ogólnopolskie	obchody	

XVIII	 Tygodnia	 Bibliotek	 pod	 hasłem	 „Znajdziesz	 mnie	 w	 biblio-
tece”.	 Świętowaliśmy	 od	 10	 do	 14	maja.	W	 poniedziałek	 został	
ogłoszony	konkurs	dla	całej	społeczności	Zespołu	Szkolno	-	Przed-
szkolnego	w	Turce	na	nazwę	biblioteki.	We	wtorek	odbyło	się	pa-
sowanie	uczniów	pierwszej	klasy	na	czytelników.	Pani	Agnieszka	
Marcinkowska	przygotowała	bajkowy	quiz	-	aby	zasłużyć	na	mia-
no	czytelnika,	pierwszaki	musieli	wykazać	się	znajomością	bajek	
i	baśni	oraz	ich	bohaterów.	Oczywiście	poradzili	sobie	z	zagadkami	
bezbłędnie.	Po	pogadance	o	właściwym	traktowaniu	książek	oraz	
prawach	i	obowiązkach	czytelnika	wszystkie	dzieci	uroczyście	po-
wtórzyły	tekst	ślubowania.	Na	koniec	uczniowie	zostali	pasowani	
„Skarbnicą	bajek”	na	czytelników	i	otrzymali	dyplom	oraz	bajkową	
kolorowankę.	Życzymy	Wam	pierwszaki,	aby	książki	były	dla	Was	
inspiracją	 na	 całe	 życie,	 pociechą	 na	 pochmurne	 dni,	 przyjacie-
lem	w	czasie	wolnym	 i	przewodnikiem	po	niezwykłych	krainach	
fantazji	 i	wyobraźni!	Trzeci	dzień	obchodów	był	u	nas	Dniem	Po-
staci	 Literackich.	 Uczniowie	 klas	 I	 -	 III	 przyszli	 w	 tym	 dniu	 prze-
brani	za	swoich	ulubionych	bohaterów	lektur.	Czwartek	był	dniem	
sleeveface,	czyli	kreatywnych	zdjęć	z	książką.	Zdjęcia	można	było	
umieszczać	 na	 specjalnie	 przygotowanym	 padlecie	 udostępnio-
nym	 na	 Facebooku	 szkoły	 htt	ps://www.facebook.com/szkola-
podstawowawturce.	Uczniowie	klasy	IV	oraz	VIIb	w	ramach	zajęć	

kreatywnych	 obejrzeli	 webinarium	 „NAJbiblioteki	 na	 świecie”.	
W	piątek,	w	ostatni	dzień	obchodów	Tygodnia	Bibliotek	w	naszej	
szkole,	odbyło	 się	podsumowanie	konkursu	na	nazwę	biblioteki.	
W	konkursie	udział	wzięły	przedszkolaki,	uczniowie	klas	I	-	VIII,	ich	
członkowie	rodzin	oraz	pracownicy	ZSP	w	Turce.	Wybór	był	trudny,	
bo	wpłynęło	30	bardzo	ciekawych	i	pomysłowych	nazw.	Po	długich	
obradach	udało	się	jury	podjąć	jednomyślną	decyzję.	Od	14	maja	
nasza	 szkolna	 biblioteka	 nosi	 nazwę	 POCZYTAJKA.	 Autorem	 jest	
uczeń	 klasy	 I	 -	 Antoni	 Budzyński.	Oprócz	 konkursu	na	 nazwę	bi-
blioteki,	jury	nagrodziło	także	3	aktywne	uczestniczki	Tygodnia	Bi-
bliotek:	Gabrielę	Florysiak,	Wiktorię	Zalewską	oraz	Oliwię	Oleszek.	
Pamiętajcie	„Nie	trzeba	wielkich	mieć	bibliotek,	by	przyjacielem	
książki	zostać.”	H.	Łochocka

WYCIECZKA DO OGRODU BOTANICZNEGO 

WYJŚCIE NA LODY 

11	 czerwca	 klasa	 II,	 pod	 opieką	 wychowawczyni	 Pani	 Anny	
Lipowskiej	i	Pani	Agnieszki	Bielak,	wybrała	się	na	wycieczkę	do	
Ogrodu	 Botanicznego.	 Podczas	 spaceru	 dzieci	 dowiedziały	 się	
mnóstwo	 ciekawych	 informacji	 nt.	 kwiatów,	 drzew	 oraz	 krze-
wów	tam	rosnących.	Sami	uczniowie	wykazali	 się	dużą	wiedzą	
o	otaczającej	nas	przyrodzie.	Zwieńczeniem	przyrodniczej	przy-
gody	były	warsztaty	zdobienia	toreb	ekologicznych	,,fl	ower	pain-
ti	ng”.	Dzieci	były	zachwycone	tą	techniką	rękodzieła.	Wróciły	do	
szkoły	w	fantastycznych	humorach.

W	piątek	18	czerwca,	klasa	6	po	opieką	wychowawczyni	Pani	Mo-
niki	 Kot	 i	 Pana	 Kacpra	Olszaka	wybrała	 się	 do	 Lublina	 na	 lody.	 Po	
chłodzącym	posiłku	na	Placu	Zamkowy,	udała	się	na	spacer	po	Sta-
rym	Mieście	szlakiem	legend	lubelskich.	Podziwiała	także	instalacje	
artystyczne	umieszczone	w	centrum	na	Noc	Kultury.	Widziała	kamień	
nieszczęścia,	kamienicę	w	której	mieszkała	córka	Złotnika,	odwiedziła	
Trybunał	Koronny,	w	którym	zapadł	czarci	wyrok	oraz	podziwiała	bla-
szanego	kogutka,	który	ostrzegł	mieszkańców	Lublina	przed	pożarem.	
Klasa	zajrzała	także	do	Wilna	przez	interaktywny	portal.

Szkoła	Podstawowa	w	Turce

EDUKACJA

INTEGRACJA KLASOWA 
Dwa	 ostatnie	 tygodnie	 czerwca	 sprzyjały	 integracjom	 klaso-

wym.	Wiele	klas	wraz	w	wychowawcami	spacerowało	po	okolicy,	
odkrywając	jej	przyrodnicze	uroki.	Miłą	przerwą	w	takim	space-
rze	była	zabawa	na	placu	zabaw,	przerwa	na	lody	lub	na	pyszną	
pizzę.	Takie	chwile	na	długo	pozostają	w	pamięci.
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ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W TURCE
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE „MARYSIEŃKA” W TURCE

MY PRZEDSZKOLAKI OBIECUJEMY, 
ŻE O DRZEWA DBAĆ BĘDZIEMY!!! 

KOCHANI RODZICE WSPOMNIENIA Z 
DNIA KOSMOSU 

ŚWIATOWY DZIEŃ PSZCZÓŁ 

W	 ramach	 zajęć	 zdalnych	 Pola	 wyhodowała	 sadzonkę	 dębu,	
którą	przyniosła	do	przedszkola.	Korzystając	z	ładnej	pogody	po-
sadziliśmy	drzewko	w	szkolnym	ogródku.	Dzieci	zgodnie	oświad-
czyły,	że	zawsze	będą	dbać	o	wszystkie	rośliny.

Wszystkie	przedszkolaki	z	ogromnym	przejęciem	i	zaangażowaniem	przygotowywały	
się	do	występu	dla	swoich	Kochanych	Rodziców.	W	ten	sposób	chcą	podziękować	za	
Waszą	miłość,	trud	wychowania,	troskę	i	cierpliwość.	Składamy	wszystkim	Rodzicom	
serdeczne	życzenia,	wszelkiej	pomyślności,	zdrowia	oraz	wielu	radosnych	chwil	w	życiu.	

Dzieci	 poznały	 Układ	 Słoneczny,	 kosmos	
„włożyliśmy”	 do	 słoika.	 Dzieci	 zamieniły	 się	
w	astronautów	i	leciały	rakietą.	Każdy	wyko-
nał	własną	rakietę.	Zabawa	była	kosmiczna:)

20	maja	przypada	Światowy	Dzień	Pszczół.	Z	tej	okazji	z	dziećmi	
z	przedszkola	przeprowadzono	wiele	działań,	których	celem	było	
budzenie	 świadomości	 o	 pożyteczności	 pszczół,	 pokonywanie	
strachu	przed	 tymi	pożytecznymi	owadami,	 ale	 również	pomoc	
pszczołom	w	ich	przetrwaniu.	Podążając	za	myślą	Alberta	Einste-
ina,	że	“jeśli	z	Ziemi	zniknie	pszczoła,	człowiekowi	pozostaną	tylko	
cztery	lata	życia;	nie	ma	więcej	pszczół,	nie	ma	więcej	zapylania,	
nie	ma	więcej	roślin,	nie	ma	więcej	zwierząt,	nie	ma	więcej	ludzi…”	
przedszkolaki	podjęły	działania	w	celu	ich	bliższego	poznania.	To	
była	bardzo	pouczająca	lekcja.	
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DZIEŃ STRAŻAKA 

RANCZO ARKA ZWIERZĘTA Z GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO 

W	 maju	 obchodzony	 jest	 Dzień	 Stra-
żaka.	 Jak	 trudna,	 a	 zarazem	 ciekawa	 to	
praca	miały	okazję	dowiedzieć	się	przed-
szkolaki.	 Nauczycielki	 przeprowadziły	
zajęcia	 dydaktyczne	 zapoznając	 dzieci	
ze	 specyfiką	 pracy	 strażaka	 jednocze-
śnie	prezentując	strój	i	podręczny	sprzęt.	
W	trakcie	zajęć	dzieci	dowiedziały	się,	że	
praca	strażaka	nie	polega	tylko	na	gasze-
niu	 pożarów,	 ale	 również	 na	 udzielaniu	
pomocy podczas wypadków samochodo-
wych	oraz	asyście	podczas	różnych	akcji.	
Przedszkolaki	zapoznały	się	z	sytuacjami,	
w	 których	należy	wezwać	 straż	 pożarną,	
z	 zasadami	 prawidłowego	 zachowania	
się	 podczas	 pożaru,	 oraz	 przypomnieli	
sobie	numery	alarmowe	do	straży,	policji	
i	na	pogotowie.	Dzieci	przymierzały	hełm	
strażacki,	butlę	z	powietrzem	przy	okazji	
przekonały	 się	 jak	 ciężkie	 jest	 ubranie	
oraz	wyposażenie,	które	zakłada	strażak	
podczas akcji.

22	 czerwca	 przedszkolaki	 wybrały	 się	
na	wycieczkę	na	Ranczo	Arka,	położone	
w	malowniczej	miejscowości	Serniki.	Jak	
się	 później	 okazało,	 miejsce	 to	 kojarzy	
się	pozytywnie	nie	tylko	dzięki	smacznie	
brzmiącej	 nazwie…	 na	 nasze	 przedszko-
laki	 czekało	 tam	mnóstwo	atrakcji!	 Były	
skoki	 na	 trampolinie,	 przejażdżka	 kolej-
ką	wąskotorową,	 oglądanie	wraz	 z	 prze-
wodnikiem	 zwierząt,	 które	 cieszyły	 się	
chyba	 największym	 zainteresowaniem.	
Nie	 dość,	 że	 można	 było	 je	 zobaczyć	
z	 bliska	 –	 to	 niektóre	 nawet	 dotknąć!	
Wycieczkę	 zakończyły	 wspólne	 zabawy	
na	terenie	gospodarstwa.	To	była	bardzo	
udana wycieczka.

W	 ramach	 tematyki	 -	 zwierzęta	 z	 go-
spodarstwa wiejskiego przedszkolaki 
wybrały	 się	 na	 wycieczkę	 (multimedial-
ną)	do	gospodarstwa	rolnego.	Wyprawa	
miała	za	zadanie	przybliżyć	 im	pracę	na	
gospodarstwie	 oraz	 ukazać	 uroki	 życia	
i	 pracy	 na	wsi.	 Przedszkolaki	 dowiedzia-
ły	 się	 również	 jak	 dawniej	 pracowano	
na	 roli.	 Poznały	 zwierzęta	 wiejskie,	 ich	

domy	oraz	produkty,	 jakie	otrzymujemy,	
dzięki	pracy	na	gospodarstwie	(jaja,	mle-
ko,	wełna,	pierze).	Ogromną	frajdę	spra-
wiło	dzieciom	dojenie	krowy	(wykonanej	
z	kartonu	i	lateksowej	rękawiczki).	Przed-
szkolaki	oczywiście	stanęły	na	wysokości	
zadania,	 zmieniając	 się	 w	 prawdziwych	
gospodarzy.

Samorządowe	Przedszkole	w	Turce
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