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Drodzy Czytelnicy.

Chciałbym  Państwa  zainteresować  ko-
lejnym  numerem  naszego  wydawnictwa,  
które  zawiera szereg  istotnych  informacji  
na  temat  funkcjonowania  i  dynamiczne-
go  rozwoju  naszej  gminy.  Z  tego miejsca  
serdecznie  dziękuję  za  ogromne  zainte-
resowanie  naszym  pismem,  które  wy-
rażacie  Państwo często  podczas  spotkań,  

czy  rozmów  telefonicznych.  Jest  to  bar-
dzo  budujące,  gdyż  świadczy  o  żywym 
społeczeństwie  obywatelskim,  którego  
istotnym  elementem  jest  dostęp  do  in-
formacji  oraz  świadoma partycypacja  w  
budowaniu naszej lokalnej społeczności.  
Jak  zapewne  Państwo  obserwują,  nasza  
gmina zmienia  się  z  każdym  dniem.  Nie  
byłoby  to  możliwe,  gdyby  nie  środki  
własne  oraz  przede  wszystkim zewnętrz-
ne,  pozyskiwane  z  różnych  źródeł.  Bar-
dzo  często  podkreślam  ten  fakt,  gdyż  
uważam,   że  dobrymi  rzeczami  trzeba  się  
dzielić,  cieszyć  i  pokazywać  jak  najszer-
szemu  gronu  zainteresowanych. W ostat-
nim  czasie  dzięki  naszym  działaniom  
pozyskaliśmy  kolejne  fundusze,  które  
zostaną  wykorzystane na  realizację  kolej-
nych  ważnych  dla  naszych  mieszkańców  
zadań.  Mowa  tu  o  9  mln  900  tys.  zło-
tych   z  Rządowego  Funduszu  Polski  Ład  

-  Program  Inwestycji  Strategicznych  na  
budowę  dwóch  sal gimnastycznych  wraz  
z  zapleczem  dydaktycznym  w  Zespołach  
Szkolno  -  Przedszkolnych  w Sobianowi-
cach  i  Świdniku  Małym.  Dodatkowo  na-
sza  gmina  otrzyma  ponad  2  mln  330  
tys.  subwencji ogólnej  z  przeznaczeniem 
na inwestycje z zakresu kanalizacji. Z tego 
miejsca dziękuję Rządowi RP za wsparcie 
finansowe kierowane do naszej gminy, któ-
re pozwoli  na  realizację  tak  potrzebnych  
i  służących naszym  Mieszkańcom  zadań.

Życzę  miłej  lektury.
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Nieubłaganie zbliża się koniec roku, 
większość inwestycji zaplanowana na ten 
rok została wykonana, o czym Państwa in-
formowaliśmy w poprzednich gazetkach. 
Poniżej przedstawiamy Państwu najważ-
niejsze inwestycje, które ostatnio zreali-
zowaliśmy, a także zadania, które zostaną 
wykonane do końca roku 2021. 
• Zakończyła się modernizacja systemu 

zaopatrzenia w wodę na terenie gminy 
Wólka – wartość całego zadania wynio-
sła: 2 757 973 zł. Projekt dofinansowy-
wany w 85 % ze środków UE i polegał na 
wymianie zasuw i hydrantów. W ramach 
zadania zostały wymieniane wysłużone 
zasuwy i hydranty na terenie gminy Wól-
ka. Z powstałych oszczędności planowa-
ne jest rozszerzenie zadania o moderni-
zację stacji uzdatniania wody w Turce.

• Zakończona została 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. Za-
danie dofinansowane w 60 % w ramach 
Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg. W ra-
mach inwestycji została wykonana nowa 
podbudowa, warstwa asfaltu, parkingi, 
chodnik od kościoła do cmentarza. 

• Trwa budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Świdnik Duży - etap V 
końcowy – wartość zadania podzielone-
go na dwa etapy wynosi: 2 325 202,63 zł. 
Inwestycja możliwa do realizacji dzięki 
otrzymanemu ponad 60 % dofinanso-
waniu z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich. Obecnie został odebrany etap 
I zadania, trwa budowa etapu drugiego. 

• W trakcie realizacji jest przebudowa stare-
go budynku Urzędu Gminy Wólka z prze-
znaczeniem na cele kulturalne oraz sie-
dzibę gminnej biblioteki publicznej wraz z 
budową łącznika starego budynku Urzędu 
Gminy Wólka z obecnym budynkiem Urzę-
du. Wartość całego zadania wynosi po-

nad: 1 846 186,87 zł i jest dofinansowane 
w 85% ze środków Unii Europejskiej. 

• Zakończyła się przebudowa i zmiana 
sposobu użytkowania pomieszczeń 
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 dofinansowane 
ze środków Unii Europejskiej. 

• Wykonane zostały parkingi:
- na ul. Grabowej przy blokach i przy przed-
szkolu. Wartość zadania: 143 146,33 zł. 

- przy ul. Berberysowej i ul. Jaśminowej. 
Wartość zadania: 174 242,74 zł. 

• Zakończyło się zadanie: „Utwardzenie 
dna i odwodnienie wąwozu lessowego 
w ciągu drogi gminnej nr 128500L od 
km 0+004,14 do km 0+173,41 w miej-
scowości Pliszczyn” – wartość zadania 
317 759,31 zł. Zadania dofinansowane 
w 80% w ramach pozyskanych rządo-
wych środków na zabezpieczenie wą-
wozów lessowych przed erozją.

• Jesteśmy w posiadaniu dokumentacji 
projektowej na budowę sali sportowej 
wraz z rozbudową szkoły w m. Sobiano-
wice oraz Świdnik Mały wraz z pozwole-
niami na budowę – projekty złożone na 
dofinansowanie z programu tzw. Polski 
Ład. Dodatkowo został zaprojektowa-
ny budynek żłobka oraz przedszkola na 
osiedlu Borek, projektujemy także prze-
budowę remizy strażackiej OSP Turka 
i Łuszczów – w obu obiektach będzie 
świetlica dla mieszkańców i biblioteka. 

• W trakcie budowy jest boisko wielofunk-
cyjne z bieżnią i skocznią w dal przy Ze-
spole Szkolno - Przedszkolnym w Łusz-
czowie. Wartość całkowita zadania: 925 
000,00 zł, dofinansowanie: 50%. 

• W trakcie realizacji jest budowa nastę-
pujących dróg:

- rozbudowa drogi gminnej nr 106102L 
w miejscowości Biskupie Kolonia od km 
0+000,00 do km 0+429,17. Wartość za-
dania: 732 739,97 zł; 

- przebudowa drogi gminnej wewnętrz-
nej położonej na działce nr 986 w miej-
scowości Łuszczów Pierwszy. Wartość 
zadania: 229 800,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej wewnętrz-
nej położonej na działce nr 451 w miej-
scowości Bystrzyca. Wartość zadania: 
156 800,00 zł. 

- wkrótce rozpocznie się budowa chod-
nika przy drodze powiatowej 2224 L 

Stan realizacji inwestycji w 2021 roku
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Szanowni Państwo,
przedstawiam Państwu wykaz uchwał pod-

jętych w okresie od sierpnia do września br. 
Szczegółowe informacje dotyczące przepisów 
prawa lokalnego znajdziecie Państwo w Biu-
letynie Informacji Publicznej Gminy Wólka. 
Transmisje z posiedzeń Rady Gminy Wólka za-
mieszczone są na stronie: www.wolka.pl. 

We wskazanym okresie odbyły się 2 po-
siedzenia Rady Gminy Wólka, w dniach: 8 
i 23 września br., na których podjęto na-
stępujące uchwały:
1. Uchwała nr XL.229.2021 w sprawie 

uchylenia uchwały Rady Gminy Wólka 

Nr XXXVII.216.2021 o wyrażeniu zgody 
na ustanowienie służebności przesy-
łu na nieruchomościach stanowiących 
własność Gminy Wólka, 

2. Uchwała nr XL.230.2021 w sprawie 
wyrażenia zgody na odpłatne ustano-
wienie służebności przesyłu na nieru-
chomościach stanowiących własność 
Gminy Wólka, 

3. Uchwała nr XL.231.2021 w sprawie  
określenia średniej ceny jednostki pa-
liwa w gminie Wólka w roku szkolnym 
2021/2022, 

4. Uchwała nr XL.232.2021 w sprawie 

Miesięcznik Forbes przygotował ranking zamożności polskich 
samorządów za 2020 rok. Z wielką przyjemnością informuję Pań-
stwa, iż nasza gmina wśród 1 533 gmin wiejskich zajmuje bardzo 
wysoką pozycję. Jeśli bierzemy pod uwagę dochody gminy, to 
znaleźliśmy się na 105. miejscu, co jest 5. wynikiem w powiecie 
lubelskim (na 16 gmin powiatu), a 7. w woj. lubelskim (na 165 
gmin wiejskich województwa). Biorąc pod uwagę dochody na 
osobę, to znaleźliśmy się na 287. pozycji, a przed nami tylko dwie 
gminy z powiatu lubelskiego oraz 11 z województwa lubelskiego.

Warto dodać, iż zarówno w przypadku dochodów gminy, jak 
i w przypadku wskaźnika dotyczącego dochodów przypadających 
na osobę, gmina Wólka zanotowała wysoki prawie 25% wzrost 
w porównaniu z 2019 rokiem, co jest drugim wynikiem w skali 
powiatu lubelskiego. Wśród gmin wiejskich województwa lubel-
skiego wyższy wzrost dochodu zanotowała tylko jedna jednostka 
samorządu terytorialnego, natomiast wyższy przyrost dochodu 
na jednego mieszkańca wykazały cztery gminy. 

Wysoka pozycja gminy Wólka świadczy o prowadzeniu skutecz-
nej polityki rozwoju gminy popartej planowaniem strategicznym, 
które jest podstawą do kreowania i ciągłego wzmacniania rozwo-
ju społecznego, ekonomicznego i przestrzennego naszej wspól-
noty samorządowej.

Gmina Wólka od lat prowadzi aktywne i skuteczne działania 
związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych na finanso-

wanie zarówno strategicznych inwestycji gminnych, jak i dzia-
łań miękkich, skierowanych bezpośrednio do mieszkańców. 
Pozyskiwane są środki zewnętrzne z wszelkich źródeł. Są to 
m.in. fundusze unijne w ramach RPO WL, PROW, POWER, do-
tacje krajowe, czy rządowe. Wachlarz wsparcia, jaki udało się 
pozyskać jest bardzo szeroki. Dzięki pozyskanym środkom ze-
wnętrznym mogliśmy zrealizować działania, które przyczyniły 
się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców. Powstały 
nowe drogi, oświetlenie drogowe, wyremontowano i doposa-
żono placówki edukacyjne czy też wsparto lokalnych przedsię-
biorców poprzez celowe dotacje, które umożliwiły realizację 
marzeń o założeniu lub rozwinięciu biznesu. Jako samorząd 
możemy z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że obecność 
naszej gminy w Unii Europejskiej wykorzystaliśmy i będziemy 
nadal wykorzystywać bardzo efektywnie.

Tylko przemyślana i spójna polityka finansowa może w wyraźny 
sposób oddziaływać na wielkość budżetu gminy, a tym samym 
wpływać na proces rozwoju jednostki. Zapewniam Państwa, że 
będziemy walczyć o każdą złotówkę, tak aby sfinansować jak naj-
większą ilość wszelkiego rodzaju przedsięwzięć, które będą słu-
żyły naszym obecnym Mieszkańcom oraz wszystkim tym, którzy 
będą chcieli związać swoją przyszłość z naszą gminą.  

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

RADA GMINY WÓLKA

Działalność Rady Gminy Wólka 

Wysokie wyniki gminy Wólka za 2020 rok w rankingu zamożności 
polskich samorządów przygotowanym przez miesięcznik Forbes 

w miejscowości Jakubowice Murowane. 
Wartość zadania – 120 000,00 zł. 

• W roku bieżącym zostało wykonane oświe-
tlenie drogi 106102 L w miejscowości Bi-
skupie Kolonia o wartości 60 000,00 zł. 
Wykonane zostaną również następujące 
odcinki oświetleń:  

- oświetlenie boiska i monitoring w miej-
scowości Pliszczyn na działce nr 740;

- oświetlenie ul. Wrzosowej;
- oświetlenie drogi 106074 L w miejsco-
wości Sobianowice;

• Jesteśmy również w trakcie podpisywania 
umów na panele fotowoltaiczne, solary, 
kotły na biomasę oraz pompy ciepła. 

• Dodatkowo zaplanowane jest wykona-
nie wjazdu wraz parkingiem do Klubu 
Seniora w Rudniku oraz utwardzenie 
części placu pod Urzędem Gminy. 

• W ostatnim czasie została przeprowa-
dzona modernizacja kontenerów na bo-
isku Orlik. W ramach przeprowadzonych 
prac między innymi zostały odnowione 
sanitariaty, wymienione drzwi, wykła-
dziny podłogowe oraz ścienne. Założone 
zostały nowe piłkochwyty, pomalowana 
elewacja a także naprawione boisko do 
kosza i siatkówki. Na całym sportowym 
obiekcie został zamontowany system bar-
dzo nowoczesnych kamer, reagujących na 

ruch wraz z powiadomieniem do stacji 
monitorowania. Obecnie kompleks boisk 
jest monitorowany całodobowo, dzięki 
czemu każde niszczenie mienia publicz-
nego będzie przekazywane natychmiast 
do firmy ochraniającej oraz do  organów 
ścigania. Wejście na boisko będzie au-
tomatycznie otwierane w określonych 
godzinach, co umożliwi specjalny elek-
tromagnes zdalnie kontrolowany. War-
tość wszystkich nakładów poniesionych  
w roku bieżącym na kompleks boisk spor-
towych Orlik wyniesie blisko 100 000 zł.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka
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SOŁTYSI

W dniach od 9 do 23 września 2021 r. 
w gminie Wólka odbywały się zebrania wiej-
skie, których głównym tematem był podział 
funduszu sołeckiego na kolejny rok. Fundusz 
sołecki to środki finansowe wyodrębnione 
w budżecie gminy, które są zagwarantowa-
ne dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć 
służących poprawie warunków ich życia. To 
zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego 
sołectwa podejmują decyzje na co mają zo-
stać wykorzystane ww. środki finansowe.

W 2022 roku fundusz sołecki w gminie 
Wólka wynosić będzie 557 135,55 zł, co 
oznacza wzrost aż o 20 % w stosunku do 
roku 2021. 

Podczas zebrań mieszkańcy dyskutowali 
nad propozycjami przedstawionymi przez 
Sołtysów i Rady Sołeckie, ale sami także 
zgłaszali swoje pomysły i wnioski. Towarzy-

szyła temu najczęściej merytoryczna dys-
kusja. I choć momentami była ona bardzo 
ożywiona, a zdania bywały podzielone, to 
w każdej wsi uchwały w sprawie przyjęcia 
wniosków do realizacji na rok 2022 zostały 
podjęte. Ponadto podczas zebrań porusza-
ne były zagadnienia związane z inwesty-
cjami, planami na przyszłość, potrzebami 
i problemami lokalnej społeczności, które 
niewątpliwie są istotne dla naszych miesz-
kańców. Ja ze swojej strony przedstawiłem 
działania bieżące, jakie są realizowane 
przez gminę Wólka oraz plany na przyszłość. 

Mieszkańcy zaplanowali do realizacji róż-
ne przedsięwzięcia: budowę i moderniza-
cję dróg, rozbudowę oświetlenia, poprawę 
infrastruktury szkolnej, transport publiczny, 
dofinansowanie zakupu sprzętów dla jed-
nostek OSP. W kolejnym roku organizowane 

będą liczne warsztaty i wyjazdy edukacyjne, 
czy też działania pobudzające aktywność 
obywatelską w formie działań cyklicznych, 
spotkań i imprez tematycznych. 

Dziękuję serdecznie mieszkańcom za 
tak liczną obecność oraz zaangażowanie 
w sprawy naszej gminy. Dziękuję również 
za cenne uwagi i wnioski. Państwa suge-
stie zostaną przeanalizowane, a następnie 
zrealizowane przez pracowników Urzędu 
Gminy Wólka. Dziękuję również za wszyst-
kie pozytywne opinie dotyczące naszej 
pracy. Są one dla moich Pracowników 
i dla mnie motywacją do podejmowania 
kolejnych wyzwań mających na celu po-
prawę warunków życia w gminie Wólka. 

Edwin Gortat, 
Wójt Gminy Wólka

Zebrania sołeckie

przyjęcia projektu zmian do ,,Regulami-
nu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Wólka”,

5. Uchwała nr XL.233.2021 w sprawie 
wprowadzenia Wieloletniego Planu 
Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wo-
dociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych 
w Gminie Wólka w latach 2021 -2024,

6. Uchwała nr XL.234.2021 w sprawie 
zmian w budżecie gminy i planie finan-
sowym na 2021 r.,

7. Uchwała nr XLI.235.2021 w sprawie 
uchylenia uchwały Rady Gminy Wólka Nr 
XL.232.2021 w sprawie przyjęcia projektu 
zmian do „Regulaminu dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gmi-
ny Wólka” z dnia 8 września 2021 r.,

8. Uchwała nr XLI.236.2021 w sprawie 
przyjęcia projektu „Regulaminu dostar-
czania wody i odprowadzania ścieków 
Gminy Wólka”,

9. Uchwała nr XLI.237.2021 w sprawie 
wyrażenia zgody na przystąpienie 
Gminy Wólka do współpracy w ra-
mach tworzonego Porozumienia 
Partnerskiego Jednostek Samorządu 
Terytorialnego Powiatu Lubelskiego 
BYSTRZYCA i zawarcie porozumienia 
pomiędzy Gminą Wólka, Powiatem 
Lubelskim i pozostałymi jednostkami 
samorządu terytorialnego z obszaru 
Powiatu Lubelskiego,

10. Uchwała Nr. XLI.238.2021 w sprawie 
wyboru metod ustalenia opłaty i usta-
lenia stawek opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi,

11. Uchwała nr XLI.239.2021 w sprawie 
zwolnień z opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi właścicieli 
kompostujących bioodpady stanowią-
ce odpady komunalne w kompostow-
niku przydomowym,

12. Uchwała nr XLI.240.2021 w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wy-
sokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej 
przez właściciela nieruchomości oraz 
warunków i trybu składania deklara-
cji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej,

13. Uchwała nr XLI.241.2021 w sprawie 
zmian w budżecie gminy i planie finan-
sowym na 2021 r.,

14. Uchwała nr XLI.242.2021 w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 

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

Edyta Dobek, 
Przewodnicząca Rady Gminy Wólka

KORONAWIRUS

Zadbajmy o nasz region, przerwijmy 
łańcuch zakażeń!

Nasze województwo, Lubelszczyzna, to 
nasz dom, miejsce w którym żyjemy, uczy-
my się, mamy rodziny, znajomych, pracę… 

Dziś to miejsce wyróżnia się na tle kraju, 
dając nam duże powody do niepokoju. 
Statystyki zakażeń bezwzględnie obnaża-
ją nasze słabości. Nie pozwólmy, aby po-
strzegano nas jako społeczność, która nie 
ma zaufania do nauki:

- nie stosuje się do obowiązujących zale-
ceń!

- nie zachowuje zasad higienicznych i sani-
tarnych!

- lekceważy obowiązek zakrywania nosa 
i ust w miejscach publicznych!

- nie zachowuje dystansu społecznego!

- a przede wszystkim, nie stosuje szczepień 
ochronnych!

Na tle kraju województwo lubelskie jest 
jednym z najsłabiej zaszczepionych prze-
ciw COVID-19 regionem w Polsce. I rów-

nocześnie na czele statystyk zakażeń.

Nagminnie rośnie liczba placówek, 
w których uczniowie częściowo lub w ca-
łości przechodzą na naukę zdalną, ro-
śnie liczba kwarantann, a rodzice muszą 
w tym czasie zapewnić dzieciom opiekę 

Apel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 



Wólka NEWS 3(17)2021 7

i pozostać w domu. Z powodu ognisk 
w zakładach pracy pracodawcy zmagają 
się z różnymi problemami. Podmioty me-
dyczne, w których zdarzają się zakażenia 
nie mogą bezpiecznie udzielać pomocy 
pacjentom, a zakażenia w obrębie ognisk 
domowych paraliżują życie rodzinne, 
często przekreślając zaplanowane atrak-
cje i destabilizując codzienne plany… Za 
to, co się dzieje wokół, odpowiada każdy 
z nas, w każdej chwili, gdy wykazujemy 
odpowiedzialność i w każdej chwili, gdy 
lekkomyślność bierze przewagę nad roz-
sądkiem. Często za tą lekkomyślność wy-
soką cenę muszą zapłacić inni, nasi bliscy, 
lub osoby których nie znamy.

RAZEM MOŻEMY TO ZMIENIĆ!
Razem możemy sprawić, aby nasze wo-

jewództwo, miejsce, w którym żyjemy było 
wolne od ograniczeń, wolne od zapełnionych 
szpitali, dzieci przebywających w domach na 
nauce zdalnej, zamkniętych zakładów pracy, 
odwołanych wydarzeń kulturalnych…

Dlatego apeluję, do każdego z osobna 
o odpowiedzialność i o zaufanie nauce: 
zaszczepienie się przeciw COVID - 19 
i przestrzeganie obowiązujących zaleceń. 
Szczepienia w wielu krajach zminima-
lizowały liczbę zgonów i hospitalizacji. 
W znacznej mierze szczepienia ograniczy-

ły ryzyko transmisji wirusa i rozwoju cho-
roby COVID - 19, równocześnie osłabiając 
jej przebieg i negatywne skutki.

W sposób szczególny zwracam się do:
- Rodziców – nie posyłajcie dzieci z infek-

cjami do żłobka/przedszkola/szkoły,
- Rektorów uczelni i szkół wyższych, dy-

rektorów i nauczycieli o szybką reakcję 
na pojawiające się symptomy infekcji 
u studentów, podopiecznych jak i kadry 
pedagogicznej. W przypadku objawów 
chorobowych należy pozostać w domu 
i skonsultować się z lekarzem,

- Seniorów o unikanie skupisk ludzi, bez-
pieczne zachowania,

- Uczniów, młodzieży i studentów o odpo-
wiedzialne zachowanie w każdych oko-
licznościach i bezpieczne postępowanie 
w warunkach pandemii oparte o zdoby-
cze nauki,

- Organizatorów spotkań i imprez maso-
wych o przestrzeganie wymagań pande-
micznych.
Z tego względu apeluję o:

- pozostanie w domu, gdy pojawiają się 
objawy infekcji dróg oddechowych!

- zakrywanie nosa i ust, szczególnie we wspól-
nie uczęszczanych przestrzeniach zamknię-
tych, tj. galeriach handlowych, sklepach, 
kościołach, a także podczas imprez maso-
wych, spotkań okolicznościowych,

- higieniczne zachowania pracownika w każ-
dym zakładzie pracy i instytucji,

- szczególną troskę w przestrzeganiu zasad 
DDM przez organizatorów i uczestników 
imprez masowych, kierownictwo podmio-
tów medycznych, aby pacjenci i personel 
medyczny mogli czuć się bezpiecznie.

- rozwagę i odpowiedzialności osób szcze-
pionych. Pomimo wysokiej skuteczności 
szczepionek zdarzają się zakażenia osób 
zaszczepionych. Celem szczepienia jest 
przede wszystkim ochrona przed cięż-
kim przebiegiem choroby i powikłania-
mi, których nie da się przewidzieć.

Bądźmy rozsądni, korzystajmy z infor-
macji ze sprawdzonych źródeł. Słuchajmy 
autorytetów medycznych. Nie ulegajmy 
manipulacji środowisk, których celem jest 
dezinformacja.

Tylko solidarnie, ufając sobie 
nawzajem z dbałością o najwyższe 
dobro - ZDROWIE KAŻDEGO Z NAS 

możemy poczuć się bezpieczni, uniknąć 
ograniczeń i wielu innych problemów 

powodowanych przez pandemię 
i poprawić wizerunek naszego regionu.

Lubelski Państwowy Wojewódzki 
Inspektor Sanitarny,

 dr n. med. Maria Jolanta Korniszuk

KULTURA

KORONAWIRUS

Święto Plonów Gminy Wólka 2021- przeżyjmy to jeszcze raz  
Po zebraniu ostatnich kłosów zbóż, nadszedł czas na uroczyste 

święto plonów - obrzędowe zakończenie zbioru płodów ziemi. 
Dziękczynienie za zebrane plony, radość z owoców ciężkiej pracy, 
szacunek dla tradycji i chleba tworzą istotę tej prastarej uroczysto-
ści. W tym roku Święto Plonów Gminy Wólka odbyło się 5 wrze-
śnia w Jakubowicach Murowanych. Uroczystość rozpoczęła Msza 
Święta Dziękczynna w Kościele pw. Świętej Trójcy w Wólce, którą 
odprawił Ksiądz Proboszcz Mirosław Zając.

Po Mszy Świętej odbył się uroczysty korowód dożynkowy, który 
prowadziły delegacje ze sztandarami Ochotniczych Straży Pożar-
nych oraz Szkół działających na terenie naszej gminy. Symbolem 
ogromnego trudu i poświęcenia rolnika były przyniesione piękne 
wieńce. Chleb - owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich, który jest 
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symbolem życia, radości, sytości, szczęścia - nieśli starostowie 
dożynkowi – Zofia i Sławomir Pankowscy. Byli z nami również za-
proszeni goście, rolnicy, władze samorządowe, mieszkańcy oraz 
dzieci z Zespołu Tańca Ludowego „Łuszczowiacy” ubrane w prze-
piękne stroje ludowe, które stanowią jeden z najefektowniej-
szych elementów kultury wsi. 

Po przemarszu nastąpiła ceremonia wręczenia i dzielenia się 
chlebem. Starostowie dożynek przekazali tradycyjny bochen 
chleba Wójtowi Gminy Wólka Edwinowi Gortatowi. W cere-
monii dzielenia się chlebem uczestniczyli Starostowie Dożynek, 
Wójt, Przewodnicząca Rady Gminy Edyta Dobek oraz Sołtysi Wsi: 
Wólka- Halina Flis, Kolonia Pliszczyn – Jolanta Dudziak oraz Prze-
wodnicząca Zarządu osiedla Borek- Renata Śniadecka Mandryk, 
którzy podzielili chleb pomiędzy zgromadzonych mieszkańców 
naszej gminy i przybyłych gości.

Po zakończonej ceremonii dzielenia się chlebem, wystąpienia 
okolicznościowe swoim przemówieniem rozpoczął Wójt Gminy 
Edwin Gortat. Przywitał przybyłych gości oraz podziękował fir-
mom oraz osobom prywatnym za okazane wsparcie finansowe 
i rzeczowe w przygotowanie naszych gminnych uroczystości. 
W dalszej części Wójt Gminy przekazał głos Przewodniczącej 
Rady Edycie Dobek. Następnie głos zabrali przybyli goście. 
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Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka Marta Wcisło, Poseł na Sejm RP

Edyta Dobek, Przewodnicząca Rady gminy Wólka

Zbigniew Wojciechowski, Wicemarszałek 
Województwa Lubelskiego

Katarzyna Kremeś w imieniu Europosła 
Krzysztofa Hetmana

Agata Grula, Doradca społeczny Ministra 
Edukacji i Nauki w imieniu Ministra Edukacji 

i Nauki Przemysława Czarnka

Paweł Paszko w imieniu 
Wojewody Lubelskiego Lecha Sprawki

Zbigniew Bernat, Członek Zarządu Powiatu Lubelskiego 
w imieniu Starosty Lubelskiego Zdzisława Antonia

Wiktor Sawicki, Dyrektor Biura poselskiego 
Jacka Czerniaka w imieniu Posła Jacka Czerniaka
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W kategorii wieńców współczesnych:
• I miejsce zdobył wieniec przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łuszczowie Pierwszym i Drugim. 
• II miejsce zdobył wieniec przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Wóleckie Babeczki. 
• III miejsce zdobył wieniec przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Długim. 

W kategorii wieńców tradycyjnych:
• I miejsce zdobył wieniec przygotowany przez Sołectwo Łysaków. 
• II miejsce zdobył wieniec przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Pliszczynie. 
• III miejsce zdobył wieniec przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich Wóleckie Babeczki. 

Pozostałe wieńce uzyskały wyróżnienia. Dziękujemy przedstawicielom poszczególnych sołectw za przygotowanie tych pięknych 
wieńców dożynkowych, gdyż wymagało ono dużego nakładu pracy i na pewno cierpliwości.

Wszystkie przyniesione przez naszych mieszkańców wieńce brały udział w konkursie „Najładniejszy wieniec dożynkowy w Gminie 
Wólka”. Przygotowali je mieszkańcy Sołectw: Długie, Jakubowice Murowane, Wólka (2 wieńce), Łuszczów Pierwszy i Łuszczów Drugi 
(2 wieńce), Łysaków, Pliszczyn (2 wieńce), Turka.

Oceny wieńców dożynkowych dokonała Komisja Konkursowa, która zdecydowała, iż:

Najładniejszy wieniec dożynkowy w gminie Wólka

I miejsce

I miejsce

II miejsce

II miejsce

III miejsce

III miejsce
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Sołectwo Pliszczyn Sołectwo Łuszczów Pierwszy i Łuszczów Drugi Sołectwo Turka

Sołectwo Jakubowice Murowane

Konkurs pt. „Tradycyjne Smaki” w gminie Wólka

Podczas dożynek odbył się konkurs pt. „Tradycyjne sma-
ki w gminie Wólka” pod patronatem honorowym oraz przy 
wsparciu finansowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
Oddział Terenowy w Lublinie, który podczas naszych uroczy-
stości reprezentował Pan Marek Wojciechowski - Radny Sej-
miku Województwa Lubelskiego, Zastępca Dyrektora KOWR 
Oddziału Terenowego Lublin. KOWR OT Lublin promuje pol-
ską, a szczególnie lubelską zdrową żywność najwyższej jakości 
pod hasłem „Polska smakuje- najlepiej w lubelskiem”. KOWR 
zachęca wszystkich rolników z regionu do zarejestrowania 
swoich wyrobów na stronie polskasmakuje.pl. Ma to pomóc 
zarówno w promocji żywności i samej Lubelszczyzny, ale rów-
nież podnieść sprzedaż produktów nie tylko w kraju, ale i za 
granicą. KOWR nie tylko wspiera regionalnych producentów, 
ale również zachęca kupujących do patriotyzmu konsumenc-
kiego poprzez nabywanie produktów od lubelskich rolników 
i producentów.
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Cóż to by były za dożynki, gdyby nie aktywny udział dzieci 
i młodzieży, których piękne występy dostarczyły uczestnikom do-
żynek niesamowitych wrażeń. 

Dziękujemy Wam i Waszym rodzicom za zaangażowanie, 
a nauczycielom prowadzącym za poświęcony i włożony wysi-
łek w przygotowanie i zaangażowanie dzieci i młodzieży w roz-
budzanie zainteresowań tradycją ludową. Ich piękne występy 
pokazały, jak zdolną młodzież kształcą Szkoły z terenu gminy 
Wólka.

Utalentowani, młodzi artyści na scenie amfiteatru 

Pan Dyrektor Marek Wojciechow-
ski wraz z Wójtem Edwinem Gortatem 
wręczyli nagrody laureatom konkursu. 
W kategorii tradycyjne potrawy pierw-
sze miejsce zdobyła Pani Dorota Słowik 
za potrawę pierogi ruskie, natomiast 
w kategorii Tradycyjne wypieki nagroda 
główna powędrowała do Pani Renaty 
Śniadeckiej Mandryk  za tort śliwkowy. 

Dziękujemy wszystkim za tak aktywny 
udział w konkursie. Wasze pyszne wy-
pieki i potrawy cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem uczestników dożynek 
podczas degustacji. 
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W kobietach siła 

Piękne występy, smaczne potrawy, unikalne rękodzieło, ma-
lownicze stoiska... a to wszystko dzięki Paniom z kół gospodyń 
wiejskich, które były z nami podczas tegorocznych dożynek.

A były z nami Panie z: Koła Gospodyń Wiejskich w Długim, 
Koła Gospodyń Wiejskich w Łuszczowie, Koła Gospodyń Wiej-
skich w Pliszczynie oraz Koła Gospodyń Wóleckie Babeczki, któ-
re przygotowały piękne stoiska, wieńce dożynkowe i przepysz-
ny poczęstunek. 

Dziękujemy Paniom za Waszą obecność podczas naszych 
gminnych uroczystości i za Wasze ogromne zaangażowanie. 
Oczywiście liczymy na Was za rok i kibicujemy mieszkankom 
pozostałych sołectw, aby tworzyły koła gospodyń wiejskich, 
gdyż ważne jest, aby pielęgnować tradycję i jednocześnie bu-
dować nowy obraz aktywnego społeczeństwa.

KULTURA
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Uczestnicy dożynek mogli odwiedzić 
stoiska handlowe, gastronomiczne, z rę-
kodziełem ludowym, szkół z terenu gminy 
Wólka, kół gospodyń wiejskich, a najmłod-
si mogli korzystać bez ograniczeń z dmu-
chanych zamków i zabaw z animatorami. 
Ogromnym zainteresowaniem cieszyło 
się nasze stoisko gminne, na którym na 
uczestników czekał pyszny poczęstunek 
przygotowany przez zaprzyjaźnione fir-
my: Dom Weselny „Rozmaryn”, Firmę LA-
DROS, Gospodarstwo Ogrodnicze „Turki-
szon” Państwa Patyraków, Gospodarstwo 
Ogrodnicze Szczepanówka, oraz przez 
mieszkańców sołectw z naszej gminy. 

Publiczność niewątpliwie zachwyciło 
Narodowe Czytanie Moralności Pani Dul-

skiej, które zakończyło się rozstrzygnięciem 
konkursu plastycznego na kapelusz Pani 
Dulskiej. Jego organizatorem była Gmina 
Wólka, a współorganizatorami – Wypo-
życzalnia Skrzydeł Biblioteka ZSP w Plisz-
czynie oraz Gminna Biblioteka Publiczna 
w Wólce. Główną nagrodę – półroczny kurs 
języka angielskiego – ufundowało Centrum 
Języka Angielskiego Angielski Helen Doron 
Turka, natomiast upominki czytelnicze dla 
Laureatów konkursu przekazała hurtownia 
książek Platon w Bibliotekach. Na konkurs 
wpłynęło 19 zachwycających prac i komisja 
konkursowa miała ciężki orzech do zgryzie-
nia, by wybrać te zwycięskie. Po obradach, 
jakie odbyły się w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Wólce postanowiła przyznać: 

I miejsce – Julia Sadura 
II miejsce – Jagoda Sobot
III miejsce – Zuzanna Opalińska 
Wyróżnienia:
Zuzanna Szewczyk
Dorota Wolińska
Maja Łukasik
Po licznych atrakcjach, konkursach, nie-

spodziankach kulinarnych nadszedł czas na 
występy artystyczne w wykonaniu Natalii 
Wawrzyńczyk, zespołu True Color Band, 

trzech artystów z Pampeluny TRES DE LA 
NADA, zespołu Colombo, z którym gościn-
nie wystąpił Tymek Misiura. Tymek zaśpie-
wał dla Was utwór „Codzienność”, a swoim 
wykonaniem zachwycił publiczność, która 
nagrodziła Tymka ogromnymi brawami. 
Niezapomnianych wrażeń dostarczył nam 
Paweł Stasiak w repertuarze Papa Dance.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom uro-
czystości dożynkowych za spędzenie z nami 
tej pięknej niedzieli i za to, że zechcieliście 
Państwo towarzyszyć rolnikom w ich świę-
cie. Po raz kolejny pokazaliśmy, że tradycja 
jest dla nas bardzo ważna i potrafimy w ta-
kich chwilach być razem, ciesząc się z naszej 
narodowej historii i tradycji, a wspólne świę-
towanie cementuje nasze społeczeństwo.

Jesteśmy przekonani, że po raz kolejny 
gmina Wólka pozytywnie zaskoczyła do-
żynkowych gości, jednak niepowtarzalny 
klimat nie byłby możliwy bez Państwa 
zaangażowania, pasji i pozytywnej energii.

Emilia Sikorska, 
Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

Moc atrakcji dla każdego 
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IV Wojewódzka Wystawa Koni Ras Zimnokrwistych 

Warsztaty pszczelarskie 

W niedzielę 12 września br. w Milejo-
wie odbyła się IV Wojewódzka Wystawa 
Koni Ras Zimnokrwistych. Organizatorem 
wydarzenia był Polski Związek Hodow-
ców Koni Ras Zimnokrwistych. Wystawę 
Koni patronatem honorowym objęli oraz 
udzielili wsparcia finansowego: Minister 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego, Starosta Powia-
tu Lubelskiego, Starosta Powiatu Łęczyń-
skiego, Wójt Gminy Wólka, Wójt Gminy 
Milejów, Wójt Gminy Ludwin, Wójt Gmi-
ny Mełgiew.

Prezes Polskiego Związku Hodowców 
Koni Ras Zimnokrwistych Pan Ryszard 
Pietrzak dokonał oficjalnego otwarcia 
wystawy, a następnie przywitał zaproszo-
nych gości, którymi byli m.in. Starosta Łę-
czyński Pan Krzysztof Niewiadomski, Prze-
wodniczący Rady Powiatu Łęczyńskiego 
Pan Arkadiusz Biegaj, Członek Zarządu 
Powiatu Lubelskiego Pani Sylwia Pisarek- 
Piotrowska, Wójt Gminy Wólka Pan Edwin 
Gortat, Wójt Gminy Milejów Pan Tomasz 
Suryś, Wójt Gminy Ludwin Pan Andrzej 
Chabros, Sekretarz Gminy Mełgiew Pani 
Anna Dygulska, Prezes PZHKRZ Andrzej 
Pelc, Dyrektor Polskiego Związku Hodow-

ców Koni reprezentowany przez Panią 
Marzenę Woźbińską, Lubelski Wojewódz-
ki Lekarz Weterynarii Pan Paweł Piotrow-
ski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lu-
blinie Pan Tomasz Brzana. 

Starostowie oraz wójtowie, którzy na 
swoim terenie mają hodowców koni ras 
zimnokrwistych oraz ich promują, zosta-
li uhonorowani przez Prezesa PZHKRZ 
Pana Ryszarda Pietrzaka złotą odznaką: 
zasłużony dla hodowli koni ras zimno-
krwistych. A są to: Starosta Powiatu Łę-
czyńskiego Pan Krzysztof Niewiadom-
ski, Starosta Powiatu Lubelskiego Pan 
Zdzisław Antoń, Wójt Gminy Wólka Pan 
Edwin Gortat, Wójt Gminy Milejów Pan 
Tomasz Suryś, Wójt Gminy Ludwin Pan 
Andrzej Chabros oraz Wójt Gminy Meł-
giew Pani Magdalena Wójcik.

Po oficjalnym otwarciu odbył się pokaz 
konia fryzyjskiego w siodle i w ręku. Ko-
lejnym punktem programu była prezen-
tacja klaczy i ogierów, z których wybrano: 
Najlepszą Klacz, Najlepszego Ogiera oraz 
Najlepszego Konia Wystawy. Uczest-
nicy wystawy mogli odwiedzić stoiska 
promocyjne gmin: Wólka, Mełgiew, Lu-
dwin, Milejów, Starostwa powiatowego 

w Łęcznej oraz Kół Gospodyń Wiejskich, 
a także skorzystać z atrakcji takich jak 
dmuchane zjeżdżalnie, przejażdżki kucy-
kiem, animacje oraz przeloty balonem.

Puchary dla Najlepszego Konia Wysta-
wy ufundowali: Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi Pan Grzegorz Puda, Marszałek 
Województwa Lubelskiego Pan Jarosław 
Stawiarski, Starosta Lubelski Pan Zdzisław 
Antoń, Starosta Łęczyński Pan Krzysztof 
Niewiadomski, Wójt Gminy Wólka Pan 
Edwin Gortat, Wójt Gminy Mełgiew Pani 
Magdalena Wójcik, Wójt Gminy Ludwin 
Pan Andrzej Chabros, Prezes Polskiego 
Związku Hodowców Koni Ras Zimnokrwi-
stych Pan Ryszard Pietrzak.

Reprezentacją Gminy Wólka w tym roku 
było KGW Wóleckie Babeczki. Gospodynie 
serwowały na swoim stole same pyszno-
ści. Cudowna atmosfera, ogrom empatii 
ze strony dziewcząt przyciągnął do ich sto-
iska mnóstwo ludzi. Było miło, smacznie 
i wesoło. Promocję naszej Gminy na takim 
wydarzeniu uważamy za bardzo udaną, za 
co serdecznie dziękujemy.

Emilia Sikorska, 
Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

„Od ula do stołu”, tak uczestnicy warsz-
tatów pszczelarskich spędzili niedzielne 
popołudnie w Gospodarstwie Ogrodni-
czym „Szczepanówka”. 

Wiele ciekawostek oraz praktyczne po-
dejście do tematu pszczół i miodu; pozna-
nie życia pszczelej rodziny, pracy pszcze-
larza, różnych konstrukcji uli, to wszystko 
i wiele, wiele innych rzeczy, których nie 
sposób opisać, przedstawił w fascynujący 
sposób, niesamowity człowiek Pan Jurek, 
podczas wizyty w pasiece Pani Eli.

Podczas degustacji nie zabrakło eduka-
cji: jak rozpoznać „dobry” miód od „fałszy-
wego” (czyli takiego, w którego procesie 
powstawania ingerował człowiek), o war-
tościach odżywczych miodu i produktów 
pszczelich oraz apiterapii.

Dziękujemy Organizatorom za przygoto-
wanie spotkania, a Mieszkańcom sołectwa 
za udział w warsztatach integracyjnych. 

Trwają przygotowania do kolejnych 
warsztatów, tym razem wikliniarskich, na 
które niebawem Państwa zaprosimy.

Sołectwo Długie
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Jakby to było gdyby ich nie było? :) Gdzie się nie rozejrzeć tam 
pojawiają się gospodynie z KGW Wóleckie Babeczki. 3 paździer-
nika br. zawitały do Poniatowej, gdzie spędziły czas wśród innych 
Gospodyń. 

Dziewczęta zaprezentowały swoje wyroby, które cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem. Do degustacji przekazały prze-
pyszną grochówkę oraz karkówkę w sosie własnym. 

Jedna z gospodyń Justyna Ścibior wzięła udział w konkursie na 
„Babkę ziemniaczaną”. Rywalizacja była zacięta, ale niestety tym 

razem się nie udało. Co wcale gospodyni nie zasmuca, a wręcz 
przeciwnie! Motywuje do dalszego działania i podejmowania 
prób w kolejnych konkursach.

Podczas całego wydarzenia można było posmakować prze-
pysznych potraw ponad 50 kół gospodyń. Odwiedzający mogli 
skorzystać m.in.  z warsztatów rękodzielniczych, wikliniarskich 
czy ceramicznych. Imprezę zakończył występ zespołu „Turnioki”. 

KGW Wóleckie Babeczki

Stanisław Lem jest jednym z patronów 2021 roku. We wrześniu 
świętowaliśmy 100. rocznicę urodzin tego najbardziej rozpozna-
walnego na świece polskiego pisarza science fiction. Włączyliśmy 
się w obchody tego fantastycznego jubileuszu i przygotowaliśmy 
niespodziankę dla fanów twórczości Mistrza! W GBP w Wólce 
i filiach we wrześniu gościł projekt „LEM”. Wystawę udostęp-
nioną przez Narodowe Centrum Kultury można było oglądać 
do końca września. Jako pierwsi zobaczyli ją uczestnicy doży-
nek, którzy odwiedzili bibliotekę podczas Święta Plonów Gminy 
Wólka w niedzielę 5 września 2021 roku. Stanisław Herman Lem 

(ur. 12/13.09.1921, zm. 27.03.2006) to czołowy przedstawiciel 
polskiej fantastyki naukowej, filozof, futurolog, eseista, innowa-
tor i zarazem klasyk. W jego dorobku nie zabrakło też powieści 
realistycznych i tekstów satyrycznych. I choć tworzył w wielu ga-
tunkach literackich, to światową sławę i popularność przyniosła 
mu fantastyka naukowa: jego książki przetłumaczono na 52 języki 
i wydano w łącznym nakładzie przekraczającym 40 milionów eg-
zemplarzy.   Proza Lema jest inteligentna, przewrotna, dowcipna 
i pozostaje zaskakująco aktualna. „Bajki Robotów”, „Solaris”, „Cy-
beriada”, „Opowieści o pilocie Pirxie” – potrafimy wymienić te 
tytuły jednym tchem. Ale kto z nas ostatnio czytał Lema? Dzięki 
projektowi „LEM” Narodowego Centrum Kultury mamy okazję na 
nowo obcować z jego książkami! Projekt to wystawa planszowa pt. 

„LEM”, promująca dzieła Mistrza poprzez prace współczesnych ar-
tystów. Specjalnie na jej potrzeby zinterpretowali oni plastycznie 
10 powieści Stanisława Lema. Wśród twórców, którzy podjęli się 
interpretacji książek Stanisława Lema znaleźli się: Jacek Ambro-
żewski, Katarzyna Bogucka, Robert Czajka, Tymek Jezierski, Wero-
nika Lipniewska - Vera King, Karolina Lubaszko, Adela Madej, Łu-
kasz Majewski – Tin Boy, Tomasz Opaliński oraz Urszula Palusińska. 
Drugą częścią wystawy były wybrane kultowe grafiki autorstwa 
Daniela Mroza, wieloletniego współpracownika Lema, który stwo-
rzył charakterystyczny czarno-biały kanon lemowskich bohaterów. 
Grafikom towarzyszyły kody QR z linkami do audiobooków z wy-
branymi fragmentami powieści Lema, które można było odsłuchać 
podczas oglądania wystawy.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce

III Konferencja KGW w Poniatowej

Projekt LEM gościł w bibliotece 
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Akcja „Wakacje w bibliotece” w Bibliotece w Turce 

Współpraca bibliotek publicznych 
z zespołami szkolno - przedszkolnymi w gminie Wólka 

W miesiącu sierpniu br. zostały zorgani-
zowane w Bibliotece w Turce wakacyjne 
zajęcia dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. 
Zajęcia odbywały się w środy, czwartki 
i piątki od godz. 12.00 do 14.00. Ogółem 
odbyło się 9 dwugodzinnych spotkań. Ze 
względu na trwającą epidemię musieli-

śmy zachować reżim sanitarny, dlatego 
też w pomieszczeniu biblioteki nie mogło 
być więcej niż 15 osób oraz dzieci musia-
ły mieć założone maseczki. W trakcie za-
jęć miały miejsce różne aktywności: czy-
tanie na dywanie, czyli głośne czytanie 
dzieciom połączone z zabawami nawią-

zującymi do treści przeczytanych książek, 
wykonywanie różnych prac plastycznych, 
gra w gry planszowe i edukacyjne, różne 
zabawy ruchowe i intelektualne w kręgu 
w pomieszczeniu biblioteki lub na świe-
żym powietrzu przed budynkiem remizy.

Na zajęciach przeważała tematyka eko-
logiczna: segregacja śmieci, las i jego do-
brodziejstwo, pszczoły, motyle, zwierzęta 
domowe. Poza tym odbyło się spotkanie 
o wartości przyjaźni, o kolorach w ota-
czającym nas świecie oraz kraina bohate-
rów z książek dla najmłodszych: Muminki 
i Gruffallo. Podczas wakacyjnej akcji z za-
jęć skorzystało 21 dzieci. Odnotowano 63 
odwiedzin, czyli średnio po 7 dzieci na 
spotkaniu.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce

Biblioteki publiczne naszej gminy od 
lat współpracują ze szkołami podsta-
wowymi oraz z przedszkolami. Wraz 
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 
biblioteki zapraszały na zajęcia uczniów 
i przedszkolaków do swojej siedziby 
w Łuszczowie, Turce oraz w Turce osie-
dle Borek lub prowadziły zajęcia w szko-
le. Biblioteka w Łuszczowie wraz z Zespo-
łem Szkolno - Przedszkolnym w Łuszczo-
wie wzięły udział w Ogólnopolskim Dniu 
Głośnego Czytania przypadającym na 29 
września br. Wraz z przedstawicielkami 
KGW z Łuszczowa, bibliotekarką szkolną 
i dyrektor szkoły bibliotekarz z biblio-
teki publicznej wspólnie czytał przed-
szkolakom z grupy 3 i 4 latków dziecię-
ce książeczki, między innymi odczytane 
zostały „Tupcio Chrupcio. Dbam o zęby” 
autorstwa Elizy Piotrowskiej oraz „Kicia 
Kocia w bibliotece” Anity Głowińskiej. 
Następnie bibliotekarz odwiedziła klasy 
I, II i III ze Szkoły Podstawowej w Łusz-

czowie, czytał wiersze o dobrym wycho-
waniu i wspólnie z uczniami omawiał ich 
treść. Ogółem tego dnia w spotkaniach 
z bibliotekarzem wzięło około 70 dzieci. 
W Bibliotece w Turce zostały zorganizo-
wane trzy spotkania dla przedszkolaków 
z Przedszkola Samorządowego „Mary-
sieńka” w Turce oraz jedna lekcja biblio-
teczna dla klasy II ze Szkoły Podstawowej 
w Turce. Na spotkaniach z przedszkola-
kami dzieci wysłuchały czytanych głośno 
książek, między innymi  grupa „zerowa” 
zapoznała się z opowiadaniem o przyjaź-
ni pt. „Królewna” Roksany Jędrzejewskiej 

- Wróbel, wykonywały ciekawe prace 
plastyczne, przeglądały książeczki dzie-
cięce dostępne w bibliotece. Poza tym 
bibliotekarz wprowadził dzieci w świat 
podstawowych pojęć związanych z książ-
ką, czytaniem i biblioteką. Z klasą II ze 
szkoły podstawowej obchodziliśmy 15 
września Międzynarodowy Dzień Kropki. 
Na zajęciach czytaliśmy książkę Petera 
Reynoldsa pt. „Kropka”, rozmawialiśmy 
o naszych emocjach i mocy wyrażanych 
słów, a także o talentach. W drugiej czę-
ści zajęć dzieci wykonywały kreatywne 
prace plastyczne malując farbami oraz 
wykorzystując kolorowy papier, czer-
piąc pomysły oczywiście z motywu 
kropki. Ogółem z wrześniowych zajęć 
w Bibliotece w Turce skorzystało oko-
ło 56 dzieci. W Bibliotece w Turce na 
osiedlu Borek odbyły się spotkania dla 
pięciu grup przedszkolnych z „Bajkowe-
go Dworku” Przedszkola Integracyjnego 
w Turce. Grupy Niezapominajki i Maki 



Wólka NEWS 3(17)202118

KULTURA

wysłuchały bajeczki „Koty i kotki” au-
torstwa Justyny Bednarek, natomiast 
Stokrotki, Fiołki i Bratki zapoznały się 
bohaterami książki „Gruffalo” autorstwa 
Julii Donaldson. Przedszkolaki miały też 
okazję poznać tajniki pracy biblioteka-
rza, a dokładniej jeden z jej elementów, 
jakim jest pieczętowanie książek. Dzieci 

z wielkim zainteresowaniem przeglądały 
książki dostępne na półkach biblioteki, 
a na zakończenie spotkania każda grupa 
otrzymała tematyczne magiczne koloro-
wanki. Ze spotkań w bibliotece w Turce 
na osiedlu Borek skorzystało ponad 60 
przedszkolaków. Uśmiechy, jakie gościły 
na twarzach małych czytelników pozwa-

lają sądzić, że nie były to ich ostatnie spo-
tkania z biblioteką! Zachęcamy rodziców 
wraz z dziećmi do zapisania się do grona 
naszych czytelników, korzystania z księ-
gozbioru i odkrywania tysięcy światów 
zaczarowanych w książkach.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce

Tegoroczna Noc Bibliotek pod hasłem „Czytanie Wzmacnia” 
już za nami. W Turce na osiedlu Borek wzmacnialiśmy ciało i du-
cha. Wiadomo od dawna, że czytanie wpływa pozytywnie na 
mózg, nasze wzajemne relację, wyobraźnię… W drugi weekend 
października przekonaliśmy się, że czytanie wzmacnia także do-
bry humor i uśmiech! 

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania. Ta ogólno-
polska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania 
z bibliotek jako najbliższych, otwartych instytucji, miejsc łączących 
społeczności, z ofertą dla osób w każdym wieku. W tegorocznej 7. 
edycji Nocy Bibliotek wzięło udział ponad 1300 bibliotek, w tym 
Filia w Turce na os. Borek.

Biblioteka to nie tylko miejsce czytelniczych inspiracji, ale także 
spotkań, gier i zabaw. W każdym zakamarku czekają na czytelni-
ków bohaterowie bajek, ulubionych książek czy komiksów. W po-
łączeniu z kreatywnością najmłodszych oznacza to wspaniałą za-
bawę z elementami kultury i edukacji.

Uczestnicy Nocy Bibliotek mieli okazję w sobotę 9 października 
br. w godz. 16:00 - 20:00 odwiedzić bibliotekę, gdzie przygoto-
waliśmy szereg atrakcji dla czytelników w każdym wieku. Nasze 
spotkanie rozpoczęliśmy książkową rozgrzewką. Wiemy, że nie 
jest to może pierwsza myśl jaka nasuwa się podczas wizyty w bi-
bliotece, ale… Dzięki książkom możemy popracować nad naszą 
kondycją i wzmocnieniem mięśni. Dlatego zgodnie z hasłem akcji 
wykonaliśmy kilkunastominutowe wzmacniające ciało ćwiczenia 
z wykorzystaniem książek: przekładanie książki pod kolanem, 
przysiady z lekturowym obciążeniem czy slalom z książką na gło-
wie. Było gwarno, radośnie i zaskakująco. Rozgrzewka świetnie 
zintegrowała naszych gości.

Kolejnym punktem sobotniej nocy była Randka w ciemno 
z książką. Czytelnicy, którzy odwiedzili bibliotekę mieli możli-
wość wypożyczenia książki - niespodzianki: nie znając tytułu, au-

tora, ani okładki. Czy takie spotkanie z tajemniczą lekturą było 
udane? Znalazło się kilkoro chętnych na tę ekscytującą przygo-
dę literacką. Następnie wzmacnialiśmy nasze plastyczne talenty 
przy tematycznych kolorowankach i interesujących lekturach, 
m.in. włoskiej baśni o „Kocie w butach”. Dla uczestników Nocy 
Bibliotek przygotowaliśmy też stanowiska z grami planszowy-
mi, które bardzo szybko znalazły chętnych do rywalizacji m.in. 
w „Dobble”, „Jengę” czy „Pędzące Żółwie”. Okazją do rozgrywek 
był przypadający na 10 października Dzień Gier Planszowych. 
Czytelnicy mieli też okazję zapoznać się z Literackim horosko-
pem. Jaka książka doprowadzi Byka do łez, przy czym wzruszy 
się Strzelec, a w co wkręcą się Bliźnięta? Sięgając po nasz bi-
blioteczny horoskop można było wypożyczyć przypisaną przez 
gwiazdy książkę. 

Kulminacyjnym punktem Nocy Bibliotek był pokaz filmu fami-
lijnego towarzyszącego akcji pt. „Operacja człowiek w czerni”. 
Kryminał familijny o parze młodych detektywów, będący ekra-
nizacją popularnej serii książek dla dzieci pt. „Biuro Detektywi-
styczne nr 2”, przyciągnął przed ekran nie tylko tych najmłod-
szych widzów. Przed seansem uczestnicy skorzystali tez ze słod-
kiego poczęstunku, by wzmocnić się po ćwiczeniach i zabawie.

Wydarzeniu towarzyszyła amnestia biblioteczna dla zapominal-
skich. W sobotę przyjmowane były zwroty książek ze wszystkich 
filii, przetrzymywanych powyżej 1 miesiąca bez pobierania kar re-
gulaminowych.

To były chwile pełne pozytywnych, wzmacniających emocji. 
Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za przybycie, su-
per atmosferę i czynny udział. To Wy nas WZMOCNILIŚCIE do 
dalszego działania. Do zobaczenia na kolejnej Nocy Bibliotek – 
w przyszłym roku!

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce

Noc Bibliotek wzmocniła uczestników! 
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KULTURA

Jesienne wycieczki Seniorów 

Nowe stawki z tytułu opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi od 1 listopada 2021 r. 

Wycieczki dla Seniorów to nie tylko uzdro-
wiska i sanatoria, ale też rekreacja. Przez 
ostatnie dwa miesiące grupa uczestników 
Klubu Seniora była m.in. na dwudniowej 
wycieczce do Częstochowy, Tarnowskich 
Gór i Olsztyna oraz jednodniowej do Łań-
cuta. Przewodnicy turystyczni oprowadzali 
grupy Seniorów, przekazując wiele cennych 
informacji na temat zabytków i historii tych 
miast. W Częstochowie Seniorzy uczestni-
czyli w Apelu Jasnogórskim, a w Łańcucie 
zwiedzali komnaty zamkowe.

Klubowicze mieli również możliwość 
zwiedzić Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie 

przypomnieli sobie swoje dziecięce lata 
i wzięli udział w warsztatach rękodzielni-
czych z tworzenia pająków ze słomy i bibuły.

19 października odbył się wyjazd na 
grzyby połączony z ogniskiem i piecze-
niem kiełbasek. Uczestnicy doskonale się 
bawili i śpiewali piosenki przy akompa-
niamencie pani grającej na harmonijce 
ustnej.

Wycieczki przyniosły Seniorom wiele 
uśmiechu i radości.

Anna Michalczyk, Nina Jahołkowska, 
Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

Informujemy Państwa o zmianach 
w opłatach za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które będą obowiązywały 
od 1 listopada 2021r. i są wynikiem podję-
tych przez Radę Gminy Wólka uchwał:
• UCHWAŁA Nr XLI.238.2021 RADY GMI-

NY WÓLKA z dnia 23 września 2021r. 

w sprawie wyboru metod ustalenia 
opłaty i ustalenia stawek opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
(ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z dnia 24 
września 2021r., pozycja 3902)

• UCHWAŁA Nr XLI.239.2021 RADY GMI-
NY Wólka z dnia 23 września 2021 r. 
w sprawie zwolnień z opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli kompostujących bioodpady 
stanowiące odpady komunalne w kom-
postowniku przydomowym (ogłoszona 
w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubelskiego z dnia 24 września 
2021r., pozycja 3903)

• UCHWAŁA Nr XXLI.240.2021 RADY GMI-
NY Wólka z dnia 23 września 2021 r. 
w sprawie określenia wzoru deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości oraz warun-

ków i trybu składania deklaracji za po-
mocą środków komunikacji elektronicz-
nej (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego z dnia 24 
września 2021r., pozycja 3904)

Uchwały wprowadzają nowe stawki 
opłaty, które począwszy od 1.11.2021r. 
wynoszą:
• 24 zł od osoby /miesiąc dla właścicieli 

kompostujących bioodpady stanowią-
ce odpady komunalne w kompostow-
niku przydomowym 

• 26 zł od osoby/ miesiąc dla mieszkań-
ców zabudowy wielorodzinnej (bloki)

• 30 zł od osoby/miesiąc dla mieszkań-
ców nieruchomości w zabudowie jed-
norodzinnej
Stawka podwyższona w wysokości 90 

zł od osoby miesięcznie będzie stosowa-
na w przypadkach  zgłoszenia przez firmę 
odbierającą odpady złego segregowania 

OGŁOSZENIA
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odpadów lub jego braku, po przeprowa-
dzeniu postępowania administracyjnego 
zgodnie z ordynacją podatkową.

NOWA ULGA DLA MIESZKAŃCÓW 
OD 1 LISTOPADA 2021 R.

Uchwała Nr XLI.238.2021 RADY GMINY 
WÓLKA z dnia 23 września 2021r. w sprawie 
wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia 
stawek opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi wprowadza nową ulgę dla 
mieszkańców, która będzie obowiązywała 
począwszy od 1 listopada 2021 r.

Uchwała zwalnia w części z opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości, na których za-
mieszkują rodziny wielodzietne, o których 
mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. 
o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020r., poz. 
1348 z późn. zm). Zwolnienie wynosi 4 zł od 
każdego członka rodziny wielodzietnej.

Zgodnie z ww. ustawą przez rodzi-
nę wielodzietną rozumie się rodzinę, 
w której rodzic (rodzice) lub małżonek 

rodzica mają lub mieli na utrzymaniu 
łącznie co najmniej troje dzieci bez 
względu na ich wiek.

Rodzina wielodzietna musi zamieszki-
wać na terenie nieruchomości w gminie 
Wólka, płacić opłatę za wszystkich człon-
ków. To pozwoli odjąć uchwaloną ulgę od 
stawki wykazanej w deklaracji.

Właściciel nieruchomości, na której za-
mieszkuje rodzina wielodzietna w celu sko-
rzystania z ulgi winien złożyć nową dekla-
rację. Aby ulga mogła być zastosowana już 
od listopada 2021 r. deklaracja winna być 
złożona najpóźniej do 10 grudnia 2021 r.

Stawki dla właścicieli nieruchomości na 
których zamieszkuje rodzina wielodzietna 
będą wynosić:
• 20 zł od osoby/miesiąc dla mieszkań-

ców nieruchomości w zabudowie jed-
norodzinnej posiadającej kompostow-
nik przydomowy

• 22 zł od osoby/miesiąc dla mieszkań-
ców zabudowy wielorodzinnej (bloki)

• 26 zł od osoby /miesiąc dla mieszkań-
ców nieruchomości w zabudowie jed-
norodzinnej w przypadku braku kom-
postownika przydomowego

NOWY DRUK DEKLARACJI 
OD 1 LISTOPADA 2021 R.

Wszelkie zmiany mające wpływ na wy-
sokość opłaty, zmiany liczby osób zamiesz-
kujących, zgłoszenie nowego kompostow-
nika lub zamieszkiwania rodziny wielo-
dzietnej w celu skorzystania z zwolnień 
począwszy od 1 listopada należy zgłaszać 
na nowym druku deklaracji. 

Nowy druk deklaracji będzie dostępny 
na stronie www.wolka.pl, oraz w biurze 
podawczym Urzędu Gminy.

Jeśli liczba osób pozostaje bez zmian, 
a kompostownik został już zgłoszony 
nie ma obowiązku składania nowych  
deklaracji.

Wioletta Łachowska, 
Referat Finansowy, Urząd Gminy Wólka

Na zlecenie Starostwa Powiatowego w Lublinie, na terenie 
gminy Wólka została przeprowadzona modernizacja ewidencji 
gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków grunto-
wych. 

W wyniku przeprowadzonej modernizacji niektóre grunty 
zostały sklasyfikowane inaczej niż dotychczas. Obecne zapisy 
uwzględniają stan faktyczny na gruncie i są zgodne z przepisa-
mi dotyczącymi prowadzenia ewidencji gruntów i budynków.

Dane wynikające z ewidencji gruntów i budynków prowadzo-
ne przez starostwo, stanowią podstawę do wymiaru podatków. 
W praktyce dane podatkowe muszą się więc zgadzać z danymi 
uzyskanymi ze starostwa i nie można ich zmienić w ewidencji 
podatkowej, bez wcześniejszej zmiany w danych starostwa. 
Inna kwalifikacja gruntów, wynikająca z modernizacji operatu 
ewidencyjnego, może spowodować, że grunty zostaną objęte 
podatkiem od nieruchomości zamiast rolnym, co będzie skut-

Modernizacja ewidencji budynków i gruntów na terenie gminy Wólka 

OGŁOSZENIA
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kowało wyższym zobowiązaniem do zapłaty. W większości przy-
padków dotyczyć to będzie działek siedliskowych, które miały 
dotychczas klasyfikację  „grunt rolny zabudowany” oznaczony 
symbolem „Br”, a w wyniku modernizacji ich klasyfikacja uległa 
zmianie na „tereny mieszkaniowe” oznaczone symbolem „B”. 
Może się również zdarzyć, że podatnik zapłaci znacznie wyższy 
podatek z uwagi na ujawnienie budynków, które dotąd nie były 
zgłoszone do opodatkowania.

Zwrócić należy uwagę, że zwolnieniu z podatku od nieruchomo-
ści podlegają budynki gospodarcze lub ich części położone na grun-
tach gospodarstw rolnych, służące wyłącznie działalności rolniczej. 
Tak więc, jeżeli budynek gospodarczy jest własnością osoby posia-
dającej łącznie mniej niż 1 hektar fizyczny lub przeliczeniowy, nie 
może być zwolniony z opodatkowania, nawet jeżeli jest w całości 
wykorzystywany np. do przechowywania płodów rolnych, czy ma-
szyn rolniczych. Budynki wykorzystywane na cele rolnicze, które są 
w posiadaniu rolników także nie zawsze będą korzystały ze zwolnie-
nia z podatku od nieruchomości. Warunkiem jest ich posadowienie 
na gruntach sklasyfikowanych jako użytki rolne. Zgodnie z § 68 ust. 
1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 393) do użytków rolnych zalicza się:

• grunty orne, oznaczone symbolem – R,
• sady, oznaczone symbolem – S,
• łąki trwałe, oznaczone symbolem – Ł,
• pastwiska trwałe, oznaczone symbolem – Ps,
• grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem – Br,
• grunty pod stawami, oznaczone symbolem – Wsr,
• grunty pod rowami, oznaczone symbolem – W,
• grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, ozna-

czone symbolem – Lzr;

Zmiany ujawnione w ewidencji gruntów i budynków spowo-
dują obowiązek złożenia druków informacji podatkowych przez 
podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, posia-
dających grunty na terenie gminy Wólka.

Wszelkie wątpliwości, zapytania oraz kwestie związane ze 
zmianą zaliczenia gruntów do poszczególnych użytków grunto-
wych powinny być kierowane do Wydziału Geodezji Starostwa 
Powiatowego w Lublinie - tel. (81) 528 66 87.

Dorota Szczerbic, 
Referat Finansowy, 

Urząd Gminy Wólka

Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie 
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komu-

nalnej Wólka Sp. z o.o. uprzejmie infor-
muje swoich Klientów, że Dyrektor Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie z siedzibą w Lublinie decyzją 
LU.RZT.70.296.2021.MW z dnia 20 wrze-
śnia 2021 r. ogłoszoną w dniu w dniu 11 
października 2021 r. zatwierdził taryfę za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbioro-
we odprowadzanie ścieków na terenie 
gminy Wólka i części gminy Lublin na ob-
szarze: ul. Biskupie, ul. Bławatkowa, ul. 
Dojazdowa, ul. Heleny Dziubińskiej, ul. 
Tadeusza Grodzickiego, ul. Hajdowska, ul. 
Jakubowicka, ul. Jarmarczna, ul. Kaspro-
wicza, ul. Kijańska, ul. Teodora Lipeckiego, 
ul. Łagiewnicka, ul. Łuszczowska, ul. Łysa-
kowska, ul. Naftowa, ul. Pliszczyńska, ul. 
Torowa, ul. Turystyczna, ul. Wiertnicza, ul. 

Zabytkowa, ul. Zadębie, ul. Zagrodna, ul. 
Zawieprzycka na okres 3 lat.

Taryfa weszła w życie po upływie 7 dni 
od dnia ogłoszenia na stronie BIP Pań-
stwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie tj. od 19 października 2021 roku.

Niniejsza informacja stanowi realizację 
obowiązku, o którym mowa w art. 24e 
ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ście-
ków (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

Zatwierdzone taryfy są nieznacznie 
wyższe od obecnie obowiązujących cen 
i stawek opłat abonamentowych z tytułu 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbio-
rowego odprowadzania ścieków.

W okresie pierwszych 12 miesięcy obo-
wiązywania nowych taryf, wzrost ceny wody 
wyniesie jedynie 3,75% w przypadku wody 
pochodzącej z własnych ujęć oraz 4,69% 

w przypadku wody kupowanej hurtowo. 
Wzrost miesięcznej opłaty abonamentowej 
zarówno dla odbiorców otrzymujących fak-
tury elektroniczne, jak i w formie papiero-
wej nie przekroczy 1 % - wzrost o jedynie 
0,03 zł netto. Wzrost ceny za odprowadza-
ne ścieki będzie również bardzo niewielki 
i wyniesie 2,03%, co przekłada się na pod-
wyżkę ceny ścieków o 0,20 zł netto za 1 m3.

Wzrost taryf wynika w głównej mierze 
z następujących czynników zewnętrznych, 
na które przedsiębiorstwo nie ma wpływu:
• wzrost płacy minimalnej od 2022 r. o 7,5 %,
• wzrost ceny energii elektrycznej o po-

nad 60%,
• wzrost cen hurtowych za odprowadza-

ne ścieki do MPWiK Lublin Sp. z o.o. i PK 
Pegimek Sp. z o.o. o ponad 10 %,

• wzrost cen hurtowych wody kupowanej 
od MPWiK Lublin Sp. z o.o. o ponad 10%,

• wzrost ceny towarów i usług konsump-
cyjnych o ponad 5,5%.
Stale podejmowane przez Spółkę dzia-

łania optymalizacyjne procesów i kosz-
tów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania 
ścieków spowodowały, że wzrost taryf jest 
na tak niskim poziomie. 

Jednocześnie PGK Wólka, w celu pod-
noszenia jakości świadczonych usług, pla-
nuje inwestycje/ modernizacje urządzeń 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Łączna 
wielkość nakładów na inwestycje w okre-
sie 3 lat wyniesie około 1,8 mln zł netto.

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

Rodzaj usług/ opłat Rodzaj cen i stawek opłat 
Taryfa 

obowiązująca 
do 18.10.2021

w okresie od
1 do 12

miesiąca 
obowiązywania 

nowej taryfy

Zmiana % 
4/3

w okresie od
13 do 24
miesiąca 

obowiązywania 
nowej taryfy

Zmiana % 
6/3

w okresie od
25 do 36
miesiąca 

obowiązywania 
nowej taryfy

Zmiana % 
8/3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Woda pochodząca z 
własnych ujęć cena wody (zł/m3) 3,20 3,32 103,75% 3,39 105,94% 3,45 107,81%

2 Woda kupowana hurtowo - 
Rudnik cena wody (zł/m3) 4,48 4,69 104,69% 4,88 108,93% 4,91 109,60%

3 Abonament woda - 
faktura papierowa

miesięczna stawka opłaty 
abonamentowej za wodomierz/ 
podlicznik

3,50 3,53 100,86% 3,69 105,43% 3,71 106,00%

4 Abonament woda - 
faktura elektroniczna

miesięczna stawka opłaty 
abonamentowej za wodomierz/ 
podlicznik

3,09 3,12 100,97% 3,25 105,18% 3,26 105,50%

5 Odprowadzanie ścieków
cena usługi odprowadzania 
ścieków (zł/m3)

9,86 10,06 102,03% 10,16 103,04% 10,16 103,04%

6
Abonament ścieki - 
faktura papierowa/ faktura 
elektroniczna

miesięczna stawka opłaty 
abonamentowej brak brak - brak - brak -

Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Wólka i części gminy Lublin

Lp.

Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat (ceny netto)

13.10.2021 PGK Wólka Sp. z o.o.

OGŁOSZENIA
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Z wielką przyjemnością informuję Państwa, iż jesteśmy w trakcie pisania publikacji o gminie Wólka. Publikacja ukaże się w przyszłym roku, 
ale zanim zostanie wydana, potrzebujemy Waszego, Drodzy Mieszkańcy wsparcia.

Niemal w każdym domu znajdują się zbiory starych fotografii. Być może są wśród nich:
• fotografie przedstawiające miejscowości z terenu gminy (zdjęcia budynków, ulic, krajobrazu)
• zdjęcia związane z działalnością miejscowych instytucji, zakładów pracy, stowarzyszeń
• fotografie dokumentujące ważne wydarzenia lokalne
• zdjęcia będące zapisem lokalnych uroczystości – religijnych i państwowych
• fotografie ukazujące miejscowe tradycje, obrzędy, zwyczaje oraz ginące zawody
• zdjęcia, na których znajdują się osoby pełniące ważne funkcje w środowisku lokalnym.

Poszukiwane są stare fotografie z okresu PRL, II wojny światowej, lat międzywojennych, I wojny światowej i czasów zaborów.
Jeśli posiadacie Państwo takie zdjęcia, możecie stać się współtwórcami publikacji o gminie Wólka. Prosimy o przekazywanie zdjęć do 

Urzędu Gminy Wólka, do p. Emilii Sikorskiej (tel. 81 478 17 69, tel. kom. 885 822 821) do dnia 16 listopada br. Po wykonaniu kopii foto-
grafie zostaną zwrócone właścicielowi.

Jeśli nie możecie Państwo dostarczyć fotografii osobiście, a macie możliwość samodzielnego ich zeskanowania, prosimy o wy-
konanie kopii w jak najwyższej rozdzielczości w formacie JPG lub TIF, załączenie opisów zdjęć i przesłanie mailem na adres:  
emilia.sikorska@wolka.pl.

Jeśli ktoś z Państwa chciałby podzielić się wspomnieniami o gminie Wólka, to również zachęcam do kontaktu na wskazany powyżej nu-
mer telefonu. Wspólnie możemy ocalić od zapomnienia naszą bogatą historię!

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Stare fotografie gminy Wólka pilnie poszukiwane!!!
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POMOC SPOŁECZNA

Liderzy Kooperacji – podziękowania 

Nowe kryteria w pomocy społecznej od 1 stycznia 2022 r. 

W dniu 30 września b.r. odbyło się spotkanie dotyczące współ-
pracy w ramach partnerskiego projektu pn. „Liderzy Kooperacji”. 
W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Regionalnego Ośrodka 
Polityki Społecznej w Lublinie w osobach: Marty Rak - Zastępcy 
Dyrektora, Joanny Sławek – Jastrzębskiej – koordynator/specjali-
sty regionalnego oraz Wójta Gminy Wólka Edwina Gortata i Anny 
Modrzejewskiej - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Wól-
ce wraz z pracownikami.

Realizowany Projekt miał na celu włączenie społeczne i zwal-
czanie ubóstwa w gminach wiejskich z obszaru województw: 
lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, podlaskiego 
i świętokrzyskiego.

Podczas spotkania zostały wręczone podziękowania za aktyw-
ny udział w pracach Partnerskiego Zespołu Kooperacji, Certyfi-
katy Lidera Kooperacji i zaświadczenia dotyczące ukończenia 
Szkoły Kooperacji. 

Została również przekazana Księga Rekomendacyjna, która jest 
efektem finalnym działań podejmowanych w ramach projektu. 
Publikacja ta prezentuje korzyści wynikające z wdrożenia modeli 
kooperacji, a także założenia i podstawy prawne oraz teoretyczne 
modeli. Opisano koncepcje merytoryczno – organizacyjne, reko-
mendacje dla wybranych sposobów współpracy oraz propozycje 

dokumentów, które mogą ułatwić działania kooperacyjne. Opi-
sane rekomendacje mają służyć praktyce współpracy instytucji 
pomocy i integracji społecznej z innymi podmiotami, istotnymi 
z punktu widzenia ubóstwa i wykluczenia społecznego, na rzecz 
efektywnego wsparcia osób, rodzin i grup. 

Podjęta współpraca zaowocowała zbudowaniem zespołu spe-
cjalistów, którzy w sposób metodyczny i optymalny z uwzględ-
nieniem partycypacji osób i rodzin, pracują na rzecz dobrostanu 
beneficjentów z obszaru pomocy społecznej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

W dniu 15 lipca br. zo-
stało opublikowane roz-
porządzenie Rady Mini-
strów z dnia 14 lipca 2021 
r. w sprawie zweryfikowa-
nych kryteriów dochodo-
wych oraz kwot świadczeń 
pieniężnych z pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1296).

Rozporządzenie zweryfikowało dotychczasowe kryteria w po-
mocy społecznej, tj.:
1. kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń będą wynosić 

odpowiednio:
a) dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
b) dla osoby w rodzinie – 600 zł,

2. kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy 

pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki 
i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej – 1837 zł,

b) minimalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i po-
krycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cu-
dzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt cza-
sowy, udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 
159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cu-
dzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz 
z 2021 r. poz. 159) – 721 zł,

c) maksymalna kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie 
i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla 
cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 
status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na 
pobyt czasowy udzielone    w związku z okolicznością, o któ-
rej mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach – 1450 zł,

d) maksymalna kwota zasiłku stałego - wyniesie 719 zł,
3. kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego – wyniesie 345 zł.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
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Informujemy, że od 15 lipca br. przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce 
uruchomiony został Punkt Konsultacyj-
ny rządowego Programu Priorytetowego 
Czyste Powietrze.

„Czyste Powietrze” adresowane jest 
do właścicieli i współwłaścicieli domów 
jednorodzinnych lub wydzielonych w bu-
dynkach jednorodzinnych lokali mieszkal-
nych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 
W ramach rządowego programu można 
ubiegać się o dotacje na wymianę starych, 
nieefektywnych pieców i kotłów na no-
woczesne źródła ciepła oraz na termomo-
dernizację domu. „Czyste Powietrze” to 
także pożyczki na instalacje odnawialnych 
źródeł energii.

Fachowa pomoc
Aby ułatwić mieszkańcom gminy apliko-

wanie o ośrodki w ramach wspomnianego 
programu, w Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Wólce, 20 – 258 Jakubowice Murowane, 
Jakubowice Murowane 8 uruchomiony 

został punkt konsultacyjny. Jego utworze-
nie było możliwe dzięki podpisaniu przez 
samorząd porozumienia z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Lublinie. Punkt czynny 
jest w godzinach pracy Ośrodka tj. ponie-
działek – piątek godz. 7.30 – 15.30. Odde-
legowani pracownicy udzielają informacji 
o programie, a także pomagają w wypeł-
nieniu wniosku i jego rozliczeniu.  

Umów wizytę
W celu zapewnienia sprawnej obsłu-

gi interesantów prosimy o wcześniejsze 
uzgodnienie terminu wizyty w punkcie. 
Można to zrobić telefonicznie pod nr.:  
81 478 17 59,  535 210 676 lub mailowo 

– wysyłając wiadomość na adres: opswol-
ka@opswolka.pl Szczegółowe informacje 
na temat programu dostępne są na stro-
nie: https://www.wfos.lublin.pl/materia-
ly-informacyjne.html

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

W odpowiedzi na pogłębiającą się sa-
motność starszych osób, Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Wólce podpisał porozu-
mienie ze Stowarzyszeniem mali bracia 
Ubogich.

Stowarzyszenie realizuje Program TWO-
JA OBECNOŚĆ POMAGA MI ŻYĆ (OBEC-
NOŚĆ). Ww. Program to zorganizowany 
wolontariat towarzyszący polegający na 
regularnych odwiedzinach wolontariuszy 

w domach podopiecznych, dzięki którym 
budują się niezwykłe - oparte na przyjaź-
ni i zaufaniu – relacje wolontariusza z sa-
motnym seniorem. 

W Programie biorą udział setki wolon-
tariuszy, którzy każdego dnia dają samot-
nym starszym osobom oparcie i poczucie 
bezpieczeństwa. Do udziału w Programie 
rekrutowani są wolontariusze, każdy 
z nich jest przydzielony do jednego pod-
opiecznego, którego regularnie odwiedza. 
W ten sposób tworzą się więzi, bliskie re-
lacje, a nawet międzypokoleniowe przy-
jaźnie na wiele lat.

Wiele osób po 80. czy 90. roku życia nie 
ma już ani rodziny, ani przyjaciół. Skazani 
na samotność tracą sens życia. Około 1/3 
osób w wieku 80 lat doświadcza samot-
ności i izolacji, a co piąta z nich nigdy nie 

wychodzi z domu. Potwierdziło to badanie 
„Sytuacja społeczna osób w wieku 65+” zre-
alizowane przez agencję ARC Rynek i Opi-
nia na zlecenie Stowarzyszenia mali bracia 
Ubogich w 2018 roku. Ta sytuacja diame-
tralnie zmienia się, gdy w życiu starszego 
człowieka pojawia się przyjazna i troskliwa 
osoba, która z szacunkiem i uwagą potrafi 
go wysłuchać, regularnie raz w tygodniu 
go odwiedza oraz systematycznie dzwoni, 
żeby zapytać o samopoczucie.

Drogi Seniorze, jeżeli czujesz się samot-
ny i potrzebujesz wsparcia drugiej osoby, 
zachęcamy do kontaktu z pracownikami 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, Ja-
kubowice Murowane 8 lub telefonicznie 
pod numerem 535 210 670.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

Seniorze! Zostań w domu. Nie lek-
ceważ zagrożenia. Twoje zdrowie jest 
najważniejsze! Skorzystaj z infolinii  
22 505 11 11. To infolinia, która przekie-
ruje Twoje potrzeby do Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Wólce. Ośrodek będzie 
z Tobą w kontakcie i ustali, kto i jakiej 
formie będzie mógł Ci pomóc.

1. Na czym polega program?
Program zakłada dostarczenie niezbęd-

nych produktów do Twojego domu. Mogą 
być dostarczone  artykuły podstawowej 
potrzeby, w tym artykuły spożywcze, 
środki higieny osobistej. Możesz również 
poprosić o pomoc np. w sprawach urzę-
dowych (jeżeli ich zakres nie wymaga 
Twoich upoważnień lub udostępnienia 
danych wrażliwych), wyprowadzenie psa, 

Program „Czyste Powietrze” w gminie Wólka 

Wolontariusze pomagają seniorom

Przypominamy o możliwości skorzystania z pomocy 
w ramach programu „Wspieraj Seniora” 
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itp. Zakres usług na rzecz osoby starszej 
jest ograniczony tzw. dystansem sanitar-
nym (np. nie możesz poprosić o usługę 
sprzątania mieszkania).

2. Kto realizuje program?
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wól-

ce, 20 – 258 Jakubowice Murowane, Ja-
kubowice Murowane 8, tel. 535 210 670  
lub 81 478 17 59.

3. Kto może skorzystać z programu?
Program jest dla osób powyżej 70 roku 

życia, które zdecydowały się na pozostanie 
w domu, dla własnego bezpieczeństwa 
w czasie pandemii. W szczególnych przy-
padkach, pomoc może być udzielana oso-
bie poniżej 70 roku życia. Szczególne sy-
tuacje oznaczają brak możliwości zapew-
nienia niezbędnych potrzeb wynikających 
ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej 
i społecznej osoby. Ocena takiej sytuacji 
i decyzja o udzieleniu wsparcia należy do 
Ośrodka. Z programu nie mogą korzystać 
osoby, które już otrzymują wsparcie w ra-
mach usług opiekuńczych, czy specjali-
stycznych usług opiekuńczych. Udzielenie 
pomocy w ramach programu nie zależy od 
kryterium dochodowego.

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

przekazuje pieniądze przed dokonaniem 

zakupów. Zasady i sposób rozliczania usta-
la indywidualnie Ośrodek, podczas pierw-
szego kontaktu z Tobą.

Pomoc w postaci usług, np. pomoc 
w sprawach urzędowych, wyprowadzanie 
psa są nieodpłatne.

5. W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?
KROK 1
Zadzwoń na infolinię 22 505 11 11

• Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowa-
łeś się zostać w domu. Zapisz datę i go-
dzinę kiedy dzwoniłeś. 

• Infolinia działa od poniedziałku do nie-
dzieli w godzinach 8.00 – 21.00.

• Osoba przyjmująca zgłoszenie przeka-
zuje Twoją prośbę o pomoc do Ośrodka 
przez system Centralnej Aplikacji Staty-
stycznej.
KROK 2

• Pracownik Ośrodka kontaktuje się 
z Tobą telefonicznie. W celu weryfika-
cji podaje datę i godzinę kiedy dzwoni-
łeś na infolinię. Następnie zweryfikuje 
zgłoszenie i ustali w jaki sposób można 
Ci pomóc. Poda imię i nazwisko osoby, 
która do Ciebie przyjdzie oraz datę.

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

• W razie wątpliwości zadzwoń do Ośrod-
ka 535 210 670 lub 81 478 17 59

KROK 3
• Odbierz zakupy od osoby, która Ci po-

maga  z zachowaniem zasad bezpieczeń-
stwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, 
w miarę możliwości używaj rękawiczek 
jednorazowych.
PAMIĘTAJ !!!!!! Płacisz tylko za rzeczy-

wisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są 
nieodpłatne.

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

w Wólce.

7. Czy usługa w ramach programu jedno-
razowa czy może być realizowana wie-
lokrotnie?
Usługa może być świadczona raz w tygo-

dniu w czasie trwania programu, ale jest 
to uzależnione organizacji działań przez 
Ośrodek i potrzeb osoby starszej w wieku 
70 lat i więcej.

8. Czy mogę zgłosić się bezpośrednio do 
Ośrodka, żeby poprosić o usługi w ra-
mach programu?
Tak, jeśli senior jest w wieku 70 + i wy-

maga wsparcia, taka pomoc może zostać 
zrealizowana w ramach programu. Reko-
mendujemy jednak w pierwszej kolejności 
kontakt za pomocą infolinii 22 505 11 11.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

Zrelaksuj się 
Oto kilka skutecznych metod na to, aby przejąć władzę nad 

stresem, odprężyć się, zrelaksować i nabrać sił. Nawet jeśli na-
leżysz do szczęśliwego grona ludzi, którzy stresują się bardzo 
rzadko, warto, abyś dysponował kilkoma takimi technikami. Je-
żeli nie wykorzystasz ich dla siebie, to może  pomożesz komuś 
innemu w walce ze stresem?

1. RELAKSACJA POPRZEZ ODDECH
Jedną ze skuteczniejszych technik relaksacyjnych jest praca 

z oddechem. Chodzi o to, aby go spowolnić i nadać mu odpo-
wiedni rytm - w ten sposób pośrednio uspokajamy nasze emo-
cje. Spowalnianie oddechu jest także świetnym (a jednocześnie 
dyskretnym) sposobem na rozluźnienie podczas przemówień 
publicznych.  
• GŁĘBOKIE ODDYCHANIE

Jest idealnym sposobem relaksacji i koordynacji całego ciała. 
Dodatkowo oczyszcza organizm poprzez wspieranie działania 
układu limfatycznego. Na czym polega? Oto kilka kroków:
1. Połóż się na plecach i spróbuj się zrelaksować;
2. Zacznij wdychać powietrze nosem – rób to bardzo powoli przez 

około 8–10 sekund;
3. Następnie wstrzymaj oddech na 1-2 sekundy;
4. Teraz pozwól powietrzu swobodnie wydostać się z płuc – to 

zrelaksuje mięśnie Twojej klatki piersiowej;
5. Odczekaj kilka sekund i powtórz cały cykl;

Aby móc się w pełni zrelaksować, możesz pomóc sobie wy-
obraźnią. Wyobraź sobie, że jesteś w jakimś cichym, spokojnym 

miejscu, w przyjemnej sytuacji. Jedynym ograniczeniem niech 
będzie Twoja fantazja.
• MEDYTACJA SWOBODNEGO ODDECHU

Jest to metoda opracowana przez indyjskiego lekarza Deepaka 
Chopry’ego
1. Usiądź wygodnie, ręce ułóż wzdłuż ciała lub na kolanach;
2. Zamknij oczy i zacznij oddychać – rytmicznie, lekko i swobod-

nie, niezbyt głęboko, bez wstrzymywania oddechu;
3. Teraz skoncentruj całą swoją uwagę na oddechu – niech po-

dąża za nim, skup się na tym, jak powietrze najpierw wchodzi 
przez nos, a następnie spływa w dół aż do płuc;

4. Podczas wydechu skup się na tym, jak powietrze wypływa 
z płuc przez nos;
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Kiedy koncentrujesz całą swoją uwagę na oddechu, automa-
tycznie wchodzisz w stan relaksu i odprężenia. Twój umysł stop-
niowo wycisza się. Taki sposób medytacji praktykowany regular-
nie spowoduje wzrost energii i sił witalnych.

2. PRACA Z CIAŁEM
• RUCH

Jest to najprostsza forma relaksacji i odprężenia, w dodatku 
bardzo potrzebna naszym mięśniom oraz umysłowi. Ruch jest 
dobry w każdej postaci – może to być gimnastyka, taniec, pły-
wanie. Najlepiej dobrać formę aktywności adekwatnie do wieku, 
chęci, możliwości i umiłowań.
• RELAKSACJA PROGRESYWNA

Cała metoda polega na tym, aby leżąc z zamkniętymi ocza-
mi, skupiać się na kolejnych partiach ciała – stopach, kolanach, 
udach, pośladkach, brzuchu i klatce piersiowej, dłoniach, przed-
ramionach, ramionach i barkach, szyi, głowie, ustach i żuchwie, 
oczach, policzkach i czole – wyczuwać ich wagę i napięcie mię-
śni, świadomie je relaksować i poczuć, jak łagodnie zapadają 
się w łóżko. Ważne jest, aby głęboko odprężyć dosłownie każdy 
mięsień i każdy element naszego ciała.
• RELAKSACJA JACOBSONA

Polega na naprzemiennym napinaniu i rozluźnianiu poszczegól-
nych partii mięśni swojego ciała. Zazwyczaj terapia rozpoczyna 
się od napinania prawej, a potem lewej nogi, następnie prawej 
i lewej ręki, mięśni brzucha, pleców, ramion, szyi i na końcu twa-
rzy. Każdy rejon ciała napina się około 2–3 razy. Po każdym takim 
napięciu (trwającym około 5 sekund) należy całkowicie rozluźnić 
konkretny obszar ciała, skupić się na zmianie, jaka zaszła i w pełni 
poczuć stan odprężenia.
• CHOREOTERAPIA

Jest to relaksacja tańcem. Terapia polega na aktywnej pracy 
z ciałem poprzez ruch w rytm muzyki o pozytywnych wibracjach. 
Taki trening pomaga zharmonizować ciało, umysł i duszę. Cała te-
rapia bazuje głównie na twórczej ekspresji ruchowej oraz bogatej 
improwizacji tanecznej.
• MASAŻ RELAKSACYJNY

Jest to relaksacja poprzez dotyk, koi zmysły, relaksuje ciało 

i duszę. Ważny jest odpowiedni ucisk ciała i jego rozgrzanie. Tego 
typu terapia jest bardzo skuteczna, gdyż wymaga jedynie nasze-
go skupienia na dotyku i odbiorze przyjemnych bodźców, jedno-
cześnie pozwala na całkowite wyłączenie, oderwanie od stresu-
jącej rzeczywistości. 

3. WIZUALIZACJA
Techniki wizualizacyjne mają na celu przede wszystkim psy-

chiczne odcięcie się od sytuacji, która powoduje stres. Chodzi 
o to, aby w takim nieprzyjemnym momencie wyobrazić sobie, że 
zarzuca się na siebie ochronny płaszcz w ulubionym kolorze, trzy-
ma się ogromną, twardą tarczę broniącą przed złymi wpływami 
z zewnątrz albo zamyka się w przezroczystej bańce lub bezpiecz-
nym kokonie. Wybór odnośnie tego, co będzie stanowiło Twoją 
ochronę, należy tylko do Ciebie… i Twojej wyobraźni.
• WIZUALIZACJA PROWADZONA

Celem tej oto metody jest wykreowanie obrazu siebie w przy-
jemnej, spokojnej sytuacji. Poza tym tego typu wizualizacja jest 
szczególnie przydatna w przypadku problemów z zasypianiem:
1. Połóż się lub usiądź wygodnie i zamknij oczy;
2. Wyobraź sobie, że jesteś w jakimś spokojnym, relaksującym 

według Ciebie miejscu, które uwielbiasz (na przykład na plaży, 
w górach)

3. Teraz wyobraź sobie siebie w tym ulubionym, spokojnym miej-
scu – zobacz i poczuj wszystko to, co Cię otacza (dźwięki, zapa-
chy, widoki) – głęboko się zrelaksuj i ciesz się chwilą;

4. Możesz wracać do tego miejsca tak często, jak tylko chcesz – im 
częściej będziesz wyobrażał sobie swoją oazę, tym łatwiej i głę-
biej będziesz się relaksował, w pełni odpoczywał.

Chcesz wiedzieć więcej? Już w następnym wydaniu numeru 
Wólka News!
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Asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce
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II Turniej piłki siatkowej absolwentów SP Łuszczów 
– Sportowy weekend w Łuszczowie 

W sobotę 10 września br. na obiektach sportowych szkoły 
w Łuszczowie odbył się II Turniej Piłki Siatkowej Absolwentów 
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie. Do 
turnieju przystąpiły drużyny młodszych i starszych absolwen-
tów szkoły. Rywalizowano na dwóch boiskach w systemie każdy 
z każdym. Naszym rozgrywkom towarzyszyła wspaniała rodzin-
na atmosfera oraz emocjonujące akcje. Po sportowej rywalizacji, 
przy grillu, prowadzone były rozmowy, wspomnienia, integracja 
młodszych i starszych pokoleń absolwentów oraz mieszkańców 
naszej miejscowości, którzy licznie przybyli na nasz turniej. 

Organizatorem turnieju, wraz z Maciejem Kleszczem - nauczy-
cielem wychowania fizycznego ZSP w Łuszczowie, była Lubelska 
Akademia Sportu CampiSportivi jako realizator programu gminy 
Wólka „Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców 
Gminy Wólka poprzez propagowanie idei sportu wśród dzieci, 
młodzieży i dorosłych”.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łuszczowie

POMOC SPOŁECZNA
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Julia Kiełbus - wschodząca gwiazda kobiecego RUGBY 
Uczennica Zespołu Szkolno - Przedszkol-

nego w Łuszczowie Julia Kiełbus jest za-
wodniczką kobiecej drużyny rugby „Ama-
zonki” Budowlani Lublin, gdzie trenuje od-
mianę olimpijską rugby siedmioosobowe. 
W tej wersji zawodniczki oprócz siły muszą 

wykazać się również szybkością, zwinno-
ścią i orientacją na boisku. Dlatego w tym 
sporcie miejsce znajdzie każdy, kto kocha 
ruch i gry zespołowe. Jak powiedział trener 

”Amazonek” Pan Robert Ciechoński - Julia 
ma duży talent, nad rozwijaniem którego 
sumiennie trenuje trzy razy w tygodniu, 
a w weekendy wraz ze swoją drużyną z po-
wodzeniem startuje w rozgrywkach ogól-
nopolskich w kategorii U-16. Świetna gra 
Julii oraz jej potencjał zostały już zauważo-
ne. W sierpniu w Bukowinie Tatrzańskiej 
młoda rugbistka brała udział w ogólno-
polskim zgrupowaniu kadr wojewódzkich 

rugby kobiet U-16, a w ostatnim turnieju 
Mistrzostw Polski Rugby 7 rozgrywanym 
w Lublinie została wybrana najlepszą za-
wodniczką turnieju. Warto wspomnieć, że 
Julia trafiła do drużyny „Amazonek” po-
przez szkolną drużynę „Framerów” z Łusz-
czowa, z którą uczestniczyła w treningach 
i turniejach rugby Tag odnosząc sukcesy na 
arenie ogólnopolskiej. Po jednym z takich 
turniejów trener Cichoński zaprosił Julię 
na treningi i tak się zaczęła jej przygoda 
z drużyną Amazonek. Mamy nadzieję, że 
w przyszłości zobaczymy Julię w koszulce 
reprezentacji Polski Kobiet Rugby 7. 

Jeśli Ty też chcesz spróbować swoich sił 
w drużynie rugby kobiet nie zwlekaj, czeka 
na Ciebie wspaniała przygoda i niesamo-
wita grupa wesołych dziewczyn, które za-
praszają kolejne wojowniczki do swojego 
teamu. Kontakt Trener Robert Ciechoński 
604959828.

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Łuszczowie

Turniej rugby tag oraz rugby w Łuszczowie 

Kolejna sportowa sobota za nami. Tym 
razem 18 września br. na obiektach sporto-
wych ZSP w Łuszczowie Lubelska Akademia 
Sportu CampiSportivi była organizatorem 
turnieju rugby tag oraz rugby. Do rywaliza-
cji przystąpiło 13 drużyn, ponad 100 zawod-
ników i zawodniczek ze szkół z Tomaszowic, 
Jakubowic Konińskich, Łuszczowa oraz rug-
biści Akademia RUGBY Budowlani Lublin 
i żeńska sekcja rugby Amazonki Budowlani 
Lublin. To wszystko złożyło się na rekordo-
wą frekwencję i święto sportu, święto rug-
by w Łuszczowie.

Obecna na zawodach Dyrektor ZSP Łusz-
czów Pani Magdalena Krystjańczuk była 
pod wrażeniem wspaniałej rodzinnej at-
mosfery i pięknej postawy fair play wszyst-
kich zawodników.

Pogoda dopisała, a całym rozgrywkom 
towarzyszyła wspaniała atmosfera, piękne 
akcje oraz uśmiechy na twarzy zawodników. 
Do tego były słodkie pyszności przygotowa-
ne przez rodziców uczniów ZSP Łuszczów 
oraz KGW Łuszczów oraz ciepły poczęstu-
nek z grilla.

Informujemy Państwa, że w rywalizacji 
rugby tag w kat. klas IV i młodszych zwy-
ciężył zespół Budowalnych Lublin, drugie 
miejsce przypadło zespołowi gospodarzy 

„Farmerom” z Łuszczowa, a trzecie zawod-
nikom SP Tomaszowice, pozostałe dwa 
miejsca zajęli reprezentanci SP Jakubowi-
ce Konińskie.

W kategorii klas V i VI zwyciężył zespół 
„Farmerzy” Łuszczów klasa VI, drugie miejsce 
zdobyła drużyna SP Tomaszowice, a trzecie 

miejsce „Farmerzy” kasa V, tuż za podium 
uplasował się zespół Budowlanych Lublin.

Po raz pierwszy w Łuszczowie rywali-
zowano w oficjalnym turnieju rugby kon-
taktowego, w którym wystąpili zawodnicy 
i zawodniczki z roczników 2008/2007. W tej 
rywalizacji zwyciężył zespół Akademia RUG-
BY Budowlani Lublin, przed zespołem Far-
merów z Łuszczowa i drużyną żeńskiej sekcji 
rugby Amazonki Budowlani Lublin, a skład 
turnieju uzupełnił zespół SP Tomaszowice.

Turniej był współfinansowany ze środków 
gminy Wólka w ramach zadania „Propago-
wanie idei sportu wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych”, który realizuje Lubelska Aka-
demia Sportu CampiSportivi.  

Maciej Kleszcz
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ZSP w Łuszczowie - obóz w Murzasichle 

W dniach 8-13 lipca br., w ramach za-
dania gminy Wólka „Propagowanie idei 
sportu wśród dzieci i młodzieży” realizo-
wanego przez Lubelska Akademię Sportu 

„CampiSportivi”, uczniowie ZSP w Łusz-
czowie pod kierownictwem Pana Macieja 
Kleszcza tradycyjnie uczestniczyli w obozie 
sportowo – rekreacyjnym w miejscowości 
Murzasichle koło Zakopanego.

Po trudach nietypowego roku szkolnego 
ten wyjazd był wspaniałą okazją do po-
nownej integracji, wspólnych zabaw i roz-
mów. W tym roku już pierwszego dnia było 
aktywnie - zwiedzaliśmy najstarszą kopal-
nię soli w Polsce - kopalnię w Bochni. Po 
zjeździe na poziom 250 m mieliśmy okazję 
jazdy górniczą kolejką podziemną, a przez 
trzy godziny zwiedzania wraz z przewodni-

kami poznaliśmy historię kopalni w Bochni, 
przy tym świetnie się bawiliśmy między 
innymi korzystając z podziemnej sali gim-
nastycznej. 

Pozostałe dni także były pełne atrakcji 
dla obozowiczów. Były zabawy na base-
nach w Aqua Terma Bania, Termach Go-
rący Potok, Zakopiańskie Krupówki, a tam 
muzeum starych gier i zabawek, które bar-
dzo podobało się dzieciom. Uczestnicy wy-
jazdu mogli zobaczyć, jakie zabawki i gry 
towarzyszyły ich rodzicom. Oczywiście 
było dużo sportu - przede wszystkim rug-
by Tag i piłka nożna, dodatkowo siatkówka 
i coś nowego, a mianowicie gra w boule. 
Wieczorami wspaniałym dopełnieniem in-
tegracji były gry planszowe oraz wspólne 
zabawy taneczne - od 6 latków po absol-
wentów wszyscy świetnie się bawili. Pięk-
na pogoda, która nam towarzyszyła plus 
wspaniali uczestnicy, to zawsze rewelacyj-
nie spędzony wspólnie czas.

Maciej Kleszcz, 
Lubelska Akademia Sportu 

„CampiSportivi”

Turniej piłki nożnej „Sportowe zakończenie lata” w Łuszczowie 
W sobotę 2 października br. Lubelska 

Akademia Sportu CampiSportivi była orga-
nizatorem corocznego turnieju piłki noż-
nej „Sportowe zakończenie lata” w gościn-
nych progach ZSP Łuszczów. 

W turnieju wystąpiły cztery drużyny: 
reprezentanci SP Turka, SP Sobianowi-
ce oraz dwie drużyny gospodarzy SP 

„Farmerzy” Łuszczów. Piękna pogoda, 
wspaniałe mecze i radość zawodników 

- to wszystko przeżywaliśmy w sobotę. 
W trakcie turnieju odbywały się konkur-
sy z nagrodami m.in. celności strzałów 
i żonglerki. Nie zabrakło także poczęstun-
ku z grilla oraz pysznych słodkości przygo-
towanych przez rodziców uczniów oraz 
Panie z KGW w Łuszczowie. 

W sportowej rywalizacji zwyciężył ze-
spół SP „Farmerzy” Łuszczów złożony 
z uczniów klas IV-V, na drugim miejscu 
uplasowała się drużyna „Farmerów” zło-
żona z uczniów klas VI-V, trzecie miejsce 
przypadło drużynie SP Turka, a czwarte 
SP Sobianowice. 

Wybrano najlepszych zawodników i za-
wodniczki z każdego zespołu: SP Sobiano-
wice Lena Jakus, Arkadiusz Masolak, SP 
Turka Filip Mokrzanowski, SP Łuszczów 
(II) Krzysztof Kopyść, Natalia Spuz-Szpos, 
SP Łuszczów (I) Piotr Skrzyński, Zoya Gło-

wacka, najlepszym strzelcem turnieju 
został Bartłomiej Duda z SP Turka, a naj-
lepszym bramkarzem wybrano Tamarę 
Plewko ze zwycięskiej drużyny Łuszczow-
skich „Farmerów”. 

Wszystkie drużyny otrzymały pamiąt-
kowe puchary, a wyróżnieni zawodnicy 
oprócz nagród rzeczowych, piękne statu-
etki ufundowane przez Dywany Łuszczów. 

Bardzo serdecznie dziękujemy nauczy-
cielom: Panu Krzysztofowi Łysiakowi z SP 
Sobianowice oraz Panu Kacprowi Olszako-
wi z SP Turka oraz ich uczniom za udział 

w turnieju. Dziękujemy także wszystkim 
rodzicom oraz KGW Łuszczów za słodki po-
częstunek, natomiast Dywany Łuszczów za 
ufundowanie statuetek dla wyróżnionych 
zawodników. 

To była cudownie spędzona sobota na 
sportowo.

Zadanie współfinansowane ze środków 
gminy Wólka w ramach zadania „Propago-
wanie idei sportu wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych”.

Maciej Kleszcz, ZSP Łuszczów

SPORT
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ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 

1 września w Zespole Szkolno - Przed-
szkolnym w Łuszczowie uroczyście roz-
poczęto nowy rok szkolny 2021/2022. 
Wszyscy nie kryliśmy zadowolenia, że 
choć w reżimie sanitarnym związanym 
z pandemią COVID-19, mogliśmy wró-
cić do szkoły, do koleżanek i kolegów, do 
naszych nauczycieli oraz przyjaciół. Ra-

dośnie rozbrzmiał dzwonek, a szkoła oży-
wiła się dziecięcym gwarem i wypełniła 
radosnymi, wakacyjnymi wspomnieniami. 
Wszystkim uczniom życzymy, aby każdego 
dnia przychodzili do szkoły z uśmiechem 
na twarzy, uczyli się z przyjemnością, 
a cały rok szkolny przebiegał bez prze-
szkód i zakłóceń w murach naszej szkoły.

EDUKACJA

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ŁUSZCZOWIE 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŁUSZCZOWIE

W dniu 11 października br. uczniowie 
klas 1 - 3 byli na wycieczce w Motylarni 
w Lublinie. W specjalnym pomieszcze-
niu uczniowie mieli okazję podziwiania 
naturalnych okazów egzotycznych mo-
tyli z różnych zakątków Świata. Część 
uczniów brała motyle na ręce. Zapoznali 
się z cyklem rozwojowym motyla, oglą-
dali jaja, gąsienice oraz poczwarki. Dzieci 
brały udział w warsztatach przyrodniczo 

- plastycznych, oglądali preparaty mi-
kroskopowe owadów i innych zwierząt. 
Na warsztatach plastycznych wykony-
wali bransoletki i magnesy na lodówkę 
w kształcie motyli. Na zakończenie zajęć 
brali udział w grze terenowej oraz bawi 
się w sali zabaw. Po wizycie w Motylarni 
uczniowie spacerowali nad Zalewem Ze-
mborzyckim i bawili się na placu zabaw. 

WYCIECZKA 
DO MOTYLARNI 

Pomysłodawcą tego święta był Harvey 
Ball, twórca słynnego znaczka uśmiech-
niętej buźki na żółtym tle. W naszej kla-
sie dzień uśmiechu odbył się w czwartek  
7 października br. W tym dniu dzieci przy-
pomniały sobie zasady i reguły zachowa-
nia się w naszej klasie i szkole. Wysłuchały 
opowiadania o tolerancji. Zagrały scenki 
o przyjaźni i koleżeństwie, a na koniec 
dnia namalowały rękami uśmiech - sym-
bol święta. To był wspaniały dzień.

ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU W KLASIE 2 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 
W dniu 29 września br. obchodziliśmy w naszej szkole Ogólno-

polski Dzień Głośnego Czytania. Do akcji głośnego czytania dla 
naszych dzieci z klas I-V z wielką ochotą włączyła się Pani Dyrek-
tor Magdalena Krystjańczuk, Pani Bibliotekarka szkolna Magda-
lena Latkowska, także Proboszcz Parafii w Łuszczowie ks. Janusz 
Stępniak oraz Panie wychowaczynie. Książką przewodnią w tym 
roku była lektura pt. „Dobre wychowanie”, którą można wypoży-
czyć w naszej szkolnej bibliotece. Zachęcamy wszystkich do gło-
śnego czytania dziecku codziennie. Dzień ten został ustanowiony 
w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Akcję uświetniła 
również Pani z Biblioteki Publicznej w Łuszczowie Justyna Rosner, 
która przeczytała wybrane fragmenty książki „Dobre wychowa-
nie” dla klas I-III. Zachęciła również uczniów do częstszego odwie-
dzania Biblioteki Publicznej w Łuszczowie. Dziękujemy wszystkim 
przybyłym gościom i niech każdy weźmie do serca to motto:

„Czytanie dzieciom i ograniczenie korzystania z mediów  
elektronicznych to najlepsza inwestycja w ich przyszłość.” 

/Jim Trelease/
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W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła 
przystąpiła do ogólnopolskiej akcji Noc Bi-
bliotek. Jest to święto bibliotek i czytelni-
ków, w tym roku obchodzone pod hasłem 
#czytaniewzmacnia. Nasza szkolna biblio-
teka i Biblioteka Publiczna w Łuszczowie 
połączyły siły i przygotowały różnorodne 
zajęcia i atrakcje dla uczestników – uczniów 
klas IV i V naszej szkoły. Impreza wystarto-
wała 8 października o godzinie 16.00.

W ramach Nocy Bibliotek wysłuchaliśmy 
legendy o smoku, a następnie stworzyli-
śmy wspólnie długiego chińskiego smoka 
z papieru i innych materiałów. Zagraliśmy 
także w story cubes, gdzie każdy mógł rzu-
cając kostkami opowiedzieć swoją własną 
historię. Był też czas na turniej planszó-

wek oraz zmagania z kostką Rubika. Jed-
nym z punktów Nocy była gra ruchowo 

– literacka, w której należało wykazać się 
umiejętnością wyszukiwania potrzebnych 
książek na bibliotecznych półkach oraz re-
fleksem i umiejętnością współpracy w ze-
spole. Dla wzmocnienia sił na uczestników 
czekał mały poczęstunek i napoje.

Gdy zrobiło się ciemno nadszedł najbar-
dziej wyczekiwany punkt wieczoru: czyta-
nie z latarkami! Na zakończenie opowia-
daliśmy, również w ciemnościach, wspól-
nie wymyśloną straszną historię. Okazało 
się, że wyobraźnia naszych uczniów jest 
nieograniczona!

Z dużymi emocjami i szerokimi uśmie-
chami rozstaliśmy się o godzinie 21.00. 

W imprezie wzięło udział 21 uczniów oraz 
3 opiekunów.

Szkoła Podstawowa w Łuszczowie

NOC BIBLIOTEK W ŁUSZCZOWIE 

EDUKACJA

PROJEKT CENTRUM MISTRZOSTWA INFORMATYCZNEGO W NASZEJ SZKOLE 

Nasza szkoła dołączyła do ogól-
nopolskiego projektu „Centrum Mi-
strzostwa Informatycznego”, który 
współfinansowany jest ze środków Unii 

Europejskiej z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014 – 2020. Projekt CMI stanowi 

kompleksową koncepcję wzmocnienia 
polskiej edukacji informatycznej ukie-
runkowanej na kształcenia uzdolnionych 
uczniów przy zaangażowaniu najlep-
szych uczelni technicznych w kraju. Dzię-
ki realizacji wskazanych celów projekt 
wzmocni u uczniów chęć rozwoju zain-
teresowań z zakresu algorytmiki i pro-
gramowania, posłuży także upowszech-
nieniu idei konkursów informatycznych 
oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia 
rywalizacji w zawodach informatycznych 
na poziomie krajowym oraz ogólnoświa-
towym. Koordynatorem projektu, a za-
razem prowadzącą zajęcia jest mgr inż. 
Wioleta Zajk - Łuczak.

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ŁUSZCZOWIE 
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ORAZ SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE 
„TYGRYSEK” W ŁUSZCZOWIE

30 września chłopcy obchodzą swoje 
święto. Z okazji Dnia Chłopaka Dziew-
czynki i Panie złożyły bohaterom dnia 
najserdeczniejsze życzenia. Były także 
upominki ufundowane przez Rodziców, 
które sprawiły chłopcom wiele radości. 
Dziewczynki wykonały dla chłopców oko-
licznościowe muchy w groszki i krawaty 
Super Chłopaka, w których mali mężczyź-
ni prezentowali się bardzo elegancko. Był 
to dzień pełen wrażeń  i dobrej zabawy.

Oddziały Przedszkolne 
oraz Przedszkole „Tygrysek” 

w Łuszczowie

DZIEŃ CHŁOPAKA 
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29 września – w grupie Żyrafek i Kan-
gurków obchodziliśmy Ogólnopolski 
Dzień Głośnego Czytania. To dzień, który 
stwarza kolejną okazję do wprowadzenia 
przedszkolaków w magiczny świat ba-
jek, opowiadań i wierszy. Celem akcji jest 
promowanie głośnego czytania dzieciom, 
nabywanie przyjemności z czytania i słu-
chania, a także poczucia przynależności do 
społeczności czytelniczej.

W ramach tej akcji gościliśmy w naszych 
grupach Panią Dyrektor Magdalenę Kry-
stajńczuk, Panią Bibliotekarkę Magdalenę 
Latkowską oraz koleżankę ze starszej klasy. 
Dzieci w skupieniu i zaciekawieniu słuchały 
bajkowych opowieści oraz z wielką ochotą 
oglądały kolorowe ilustracje. Na zakończe-
nie każdy przedszkolak dostał ,,żyrafkową” 
zakładkę do książki. Kangurki zainsceni-
zowały także scenki z baśni „Kopciuszek” 
z użyciem kostiumów, scenografii i rekwi-
zytów. Wspaniale wczuły się w swoje role, 
a zabawa w teatr bardzo im się podobała.

Akcja głośnego czytania zorganizowana 
została również dla grupy przedszkolnej 3 
i 4-latków w Przedszkolu Tygrysek. Tego 
dnia w roli lektorów wystąpili zaproszeni 
goście: Pani Dyrektor Magdalena Kry-
stjańczuk, Pani Justyna Rosner z Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Wólce – Filia 
w Łuszczowie, Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Łuszczowie – Pani Marta 
Tkaczych i Pani Agnieszka Wieradzka oraz 
Pani Magdalena Latkowska z biblioteki 
szkolnej. Miłym przerywnikiem głośnego 
czytania były rozmowy na temat treści 
opowiadań, w których dzieci uczestniczy-
ły z dużym entuzjazmem. Jeśli chcemy, by 
dzieci wyrosły na wykształconych, kultu-
ralnych, mądrych i dobrych ludzi wycho-
wujmy je w miłości do książek, codziennie 
czytając im dla przyjemności: w domu, 
w przedszkolu i w szkole. Czytanie na 
głos stymuluje rozwój dzieci, wzbogaca 
ich słownictwo oraz rozwija wyobraźnię. 
Warto i trzeba czytać dzieciom!

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 

EDUKACJA

15 września obchodziliśmy w grupie Ży-
rafek i w grupie Kangurków Międzynaro-
dowy Dzień Kropki. Celem tego dnia jest 
wzbudzenie u dzieci kreatywności, pomy-
słowości oraz zachęcenie ich do tworze-
nia, działania. Tego dnia nasze ubrania 
wypełnione były kolorowymi kropkami. 
Dzieci dowiedziały się jak to zwyczajna 
kropka zmieniła świat małej Vashti. To był 
bardzo wesoły i kolorowy dzień.

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to 
znakomita okazja do zabawy dla wszyst-
kich przedszkolaków. W tym dniu było bar-
dzo wesoło. W sali rozbrzmiewała muzyka 
i wesoły gwar dzieci. Były zabawy przy mu-
zyce, wyścigi na wesoło, zabawy z chustą 
animacyjną. Przedszkolaki odbiły swoje 
dłonie na papierowym sercu na znak, że 
bardzo kochają przedszkole. Stworzyły 
także galerię swoich portretów. Na pa-
miątkę tego dnia otrzymały kolorowe ba-
lony i medale dzielnego przedszkolaka.

DZIEŃ KROPKI 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ 
PRZEDSZKOLAKA 

Dnia 17 września w ramach akcji Sprzątania Świata grupy przedszkolne zorganizowały 
happening ekologiczny pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”. W grupie Kangurków i Żyra-
fek odbyły się zajęcia nt. konieczności dbania o czystość środowiska i segregacji odpadów. 
Dzieciaki uczyły się piosenki o „Leśnych duszkach”, które troszczą się o czystość w lesie. Na-
stępnie ochoczo i z zaangażowaniem włączyły się w sprzątanie terenu przyszkolnego ucząc 
się jednocześnie segregowania śmieci. Kangurkom w akcji „Sprzątania świata” dopingowa-
li koledzy i koleżanki z młodszych grup. Jesteśmy dumni z naszych przedszkolaków. Mamy 
nadzieję, że doświadczenia zdobyte podczas udziału w Akcji Sprzątanie Świata zaowocują 
w przyszłości dobrymi i ekologicznymi nawykami, wzbudzą w dzieciach wrażliwość emo-
cjonalną oraz odpowiedzialność za własną przyszłość i stan środowiska naturalnego.

Oddziały Przedszkolne oraz Przedszkole „Tygrysek” w Łuszczowie

HAPPENING EKOLOGICZNY 
POD HASŁEM „MYŚLĘ, WIĘC NIE ŚMIECĘ” 
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Macie w swoich szkołach miejsce mocy? Bo my tak!
To szczególne miejsce powstawało podczas warsztatów prze-

prowadzanych w ramach II Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia 
w Szkole, który w tym roku świętowaliśmy od 20 do 26 września.

Badania pokazują, że ludzie doświadczający szczęścia w szkole 
i w pracy żyją zdrowiej, dłużej, lepiej…

Poczucie szczęścia sprzyja kreatywności, zaangażowaniu, bu-
dowaniu relacji, przyjaźniom. 

To prawdziwa profilaktyka zdrowia psychicznego i fizycznego, 
szczególnie w tak trudnym, pandemicznym czasie… dlatego nie 
mogliśmy zostać na to święto obojętni. 

A biblioteczną cegiełką do Szkolnego Tygodnia Szczęścia były 
warsztaty inspirowane książką „Pięciu nieudanych” Beatrice Ale-
mangi z wydawnictwa Dwie Siostry.

Abrakadabra 
niech dzieje się magia …
Świat nie ma granic, 
możemy być wszędzie, 
bo niosą nas skrzydła tam, gdzie mądrze będzie... 

Tak rozpoczynały się zajęcia z książką, która ma warstw, książką, 
która z równą siłą trafia zarówno do ucznia klasy pierwszej, piątej, 
ósmej…i dorosłych. A to co w niej odczytamy zależy od naszej 
dojrzałości i umiejętności czytania metafor.

Dzięki niej uczyliśmy się, jak zamienić nasze niedoskonałości 
w zalety i odkrywaliśmy, że każdy ma w sobie siłę.

I odpowiadaliśmy na pytanie, czy naprawdę trzeba być ideal-
nym, żeby być szczęśliwym?

Finalnym efektem warsztatów były KREATYWNE SKRZYDŁA na-
szych SUPERMOCY, które powstawały podczas warsztatów.

Niesieni tekstem książki potrafiliśmy odnaleźć w sobie drze-
miący potencjał (naszą supermoc), ale uskrzydlaliśmy też innych 
ofiarowując im ich supermoce widziane naszymi oczami.

Te supermoce zapisywaliśmy na kolorowych piórach a potem 
przyklejaliśmy na skrzydła.

Nasze skrzydła każdego dnia miały coraz więcej piór i były co-
raz piękniejsze...Ale najpiękniejsi byli nasi uczniowie, gdy czuli 
w sobie moc.

Skrzydła zostają z nami żeby przypominać, że wcale nie trzeba być 
idealnym żeby być szczęśliwym i, że w każdym z nas drzemie moc.

Niech nas niosą do samych szczęśliwych chwil !!!
Jestem szczęśliwa, że udało mi się te warsztaty przeprowadzić we 

wszystkich klasach naszej szkoły...od najmłodszych po klasę ósmą. 
To wyjątkowe doświadczenie po czasie pandemii...

Iwona Pietrzak – Płachta

O SZKOLNYM MIEJSCU MOCY I SUPERMOCACH W NAS 

EDUKACJA

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

28 września br. obchodzimy Światowy Dzień Jabłka. To jedno 
z ważniejszych nietypowych dla nas świąt, ponieważ Polska jest jed-
nym z największych producentów tych owoców w Europie. Że jabł-
ka są bardzo zdrowymi owocami, nie trzeba nikogo przekonywać 

-nie zawierają tłuszczu, sodu, ani cholesterolu, są źródłem błonnika, 
mają bardzo ważne składniki odżywcze... wymieniać by długo wa-
lory zdrowotne i smakowe jabłka. Dzieci z klas I - III przygotowały 
w tym dniu pyszny poczęstunek dla szkolnej społeczności. Zanim to 
się jednak stało faktem i po szkolnym korytarzu rozniósł się aroma-
tyczny zapach jabłek, na lekcjach ze swoimi wychowawcami zmie-
rzyły się z tematem jabłka w różnych formach. Były puzzle i przy-
słowia, piosenki, wyliczanki, było liczenie i zadania językowe, a tak-
że prace techniczne i plastyczne. Trochę wysiłku intelektualnego, 
a potem degustacja .Było jabłko pieczone i sok jabłkowy, surówka 
jabłkowo-marchewkowa i mus jabłkowy z bitą śmietaną i czekoladą, 
a także szarlotka w 10 przepysznych odsłonach, do tego tyle jabłek 
dla każdego, ile tylko był w stanie schrupać. Dzień był całkiem sma-
kowity, a na pewno jabłkowity. Pamiętajmy - jedno jabłko dziennie, 
trzyma lekarza z daleka ode mnie! I od Ciebie też, jeśli jabłka jesz!!!!

Nauczyciele kl. I - III

ŚWIATOWY DZIEŃ JABŁKA W SP PLISZCZYN 
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5 września br. to ważny termin w ka-
lendarzu naszej gminy - Dożynki.

Ale ważny także w kalendarzu naszej 
biblioteki – to bowiem wtedy połączy-
liśmy siły, by wspólnie z Urzędem Gmi-
ny Wólka i Gminną Biblioteką Publiczną 
w Wólce uczynić z ich obchodów także 
święto literatury polskiej.

Jak? 
Włączyliśmy, 10 jubileuszowe Narodo-

we Czytanie „Moralności Pani Dulskiej” 
do programu obchodów Święta Plo-
nów. Dzięki temu przenieśliśmy do sa-
lonu Państwa Dulskich nie tylko naszych 
uczniów, ale też społeczność lokalną.

Bardzo zależało nam by to przedsię-
wzięcie zgromadziło przedstawicieli 
różnych środowisk, więc przekrój osób 
czytających fragmenty „Moralności Pani 
Dulskiej” bardzo różnorodny. Czytali 
z nami przedstawiciele Gminy Wólka, 
Gminnej Biblioteki Publicznej, Dyrekcja 

i nauczyciele szkół z terenu gminy oraz 
nasi czytelnicy.

Brawurowo w rolę Zbyszka wcielił się 
sam Pan Wójt, w Dulską – przedstawi-
cielka czytelników, Lokatorkę - biblio-
tekarka gminnej Biblioteki Publicznej, 
Hankę - Przewodnicząca Rady Gminy, 
Juliasiewiczową - nauczycielka języka 
polskiego z naszej szkoły, a Tadrachową 

– dyrektor ZSP w Łuszczowie.
Frekwencja i zainteresowanie tym 

punktem programu przerosło nasze 
oczekiwanie. Bardzo za nie dziękujemy 
naszej publiczności. 

Narodowemu Czytaniu towarzyszyły 
imprezy współtowarzyszące – wystawa 
kapeluszy inspirowanych kobiecą modą 
polską z końca XIX wieku i początku XX 
wieku, nawiązujących do ubioru tytu-
łowej postaci utworu „Moralność pani 
Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej w Gminnej 
Bibliotece w Wólce.

W zaaranżowanym na tę okazję salo-
niku pani Dulskiej można było na chwilę 
zanurzyć się w atmosferę epoki i sfoto-
grafować w jednym z nich.

Dzieci zaprosiliśmy do zabawy w kape-
luszowe kolorowanki.

Organizowany był również konkurs 
plastyczny dla dzieci z terenu gminy „Ka-
pelusz pani Dulskiej”, którego wyniki zo-
stały ogłoszone bezpośrednio po części 
programu związanej z Narodowym Czy-
taniem.

Organizacja przedsięwzięcia na tak 
dużą skalę, początkowo mało realna 
i trochę onieśmielająca – okazała się 
możliwa, i zwieńczona sukcesem. Poka-
zała, że warto podejmować próby udo-
wodnienia, że piękno polskiej literatury 
ma moc, aby nas zespalać wokół wspól-
nych celów i wspólnych wartości.

Iwona Pietrzak-Płachta

O TYM JAK POLSKA LITERATURA JEDNOCZY WOKÓŁ 
WSPÓLNYCH CELÓW – NARODOWE CZYTANIE 2021 

EDUKACJA

Autorska, fotograficzna interpretacja 
Wypożyczalni Skrzydeł - biblioteki ZSP 
w Pliszczynie, tego czym może być kape-
lusz opowieści znalazła się wśród 10 zwy-
cięskich w konkursie dla bibliotek, portalu 
Lustro Biblioteki ”Kapelusz opowieści”!!!

Dzięki temu księgozbiór biblioteki po-
większy się o zestaw książek z Wydaw-
nictwa Harper Collins, które na pewno 
posłużą do wielu pasjonujących spotkań 
z książką i sprawdzą podczas rodzinnych 
poczytanek.

Iwona Pietrzak – Płachta

KAPELUSZ OPOWIEŚCI 
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Dzień Kropki powstał, aby świętować i wspierać kreatywność, 
odwagę, wyobraźnię i zabawę dzieci. By odkrywać ich talenty 
i prezentować je innym. Pokazać, że każde dziecko ma swoje moc-
ne strony, które należy wspierać i rozwijać. Szkolne obchody Dnia 
Kropki zostały zorganizowane przez klasy I - III wraz z wychowaw-
cami i rozpoczęły się od obejrzenia filmu o małej Vashti. Uczniowie 
klas zaprezentowali bardzo ciekawe umiejętności i zdolności. 

Kropka została motywem przewodnim wszystkich aktywności. 
Każdy próbował swoich sił podczas kropkowania. Kropka stała się 
bohaterem zabaw, opowiadań, piosenek, prac plastycznych, tech-
nicznych, a nawet ćwiczeń fizycznych. Na zakończenie świętowa-
nia klasy wspólnie wykonały kropkowe drzewo talentów.

Nauczyciele kl. I - III

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI 
W KLASACH I - III SP 

Dnia 30 września br. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Chłopaka. Zabawa była 
przednia, a każdy chłopiec otrzymał od dziewczynek płynący ze szczerego serca 
upominek. Uczniowie dostali spersonalizowane prezenty. Kubki, które udekorowa-
ły dziewczynki dla chłopców, własnoręcznie wykonane breloki oraz imienne breloki 
i kostki Rubika. Oczywiście nie obyło się bez słodkiego upominku. W tym dniu towa-
rzyszyły nam konkurencje, gry i zabawy oraz rozmowy na temat „Jak powinien zacho-
wywać się fajny chłopak”. Klasa V świętowała Dzień Chłopaka podczas sobotniego 
ogniska z kiełbaskami. Głównym punktem programu były podchody po okolicy Plisz-
czyna. Nie zabrakło gier sportowych i żartów. Wszystkim naszym Chłopakom życzymy 
zdrówka, radości i dużo szczęścia.

Nauczyciele kl. I - VIII

DZIEŃ CHŁOPAKA W SP PLISZCZYN 

1 października br. w naszej szkole ruszyły patrole egzamina-
cyjne, które krążyły po całej szkole sprawdzając wiedzę uczniów 
i nauczycieli. Zaopatrzeni byli w losy, za pomocą których testo-
wali kolegów i dorosłych. Zabawa była przednia wszyscy chcieli 
uzyskać certyfikat zdanego egzaminu i tytuł Eksperta Tabliczki 
Mnożenia. W dalszej części uczniowie klas 4 i 5 rozwiązywa-
li w grupach różne zadania związane z tabliczką, byli bardzo 
zaangażowani i twórczy, chętnie współpracowali ze sobą pod 
okiem nauczycieli .Udział w tej akcji wzięli również uczniowie 
klas III. Działania matematyczne, gotowe tabliczki mnożenia 
widniały w wielu miejscach w naszej szkole. Uczniowie dzię-
ki temu w czasie przerw utrwalali poszczególne działania. Na-
uczycielki z klas III oprócz własnego pomysłu na lekcje dostały 
wsparcie od koleżanek ze starszych klas, które uczą matematy-
ki, a mianowicie gotowe gry: domino, „Ja mam, Kto ma”, karty 
pracy oraz super dekoracje, która była dostępna na korytarzu 
dla wszystkich uczniów. Dzieci z klas III mogły również wziąć 
udział w „konkurencji” znajomości tabliczki mnożenia, a co za 
tym idzie dostać certyfikaty potwierdzające ich wiedzę.

M. Podstawka, D. Kruszyńska,  A. Chudziak, J. Wertejuk

ŚWIATOWY DZIEŃ TABLICZKI 
MNOŻENIA SP PLISZCZYN 
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“Szczęśliwi, którzy nauczyli swoje dzieci cieszyć się drobnymi 
rzeczami”-Jeremias Gotthelm

Nasza szkoła aktywnie uczestniczyła w II Ogólnopolskim Tygodniu 
Szczęścia w Szkole, który w tym roku obchodziliśmy 20 - 26 września. 
Pomysł świętowania wywodzi się z Międzynarodowego Tygodnia 
Szczęścia w Pracy, obchodzonego w tym samym czasie. Z prowadzo-
nych badań wynika, że szczęśliwi ludzie żyją dłużej i zdrowiej, są bar-
dziej odporni i kreatywni, zaangażowani w działania oraz chętniej 
budują przyjacielskie relacje. Na te dni przygotowaliśmy wyjątkowe 
aktywności, które pozwoliły lepiej zrozumieć cel święta . Działania 
miały pokazać, że szczęście i dobrostan wpływają na zwiększenie 
możliwości każdego z nas, co ma istotny wpływ na efekty kształce-
nia. Wyrażaliśmy szczęście na różne sposoby. Biblioteka szkolna włą-
czyła się w obchody święta organizując dla wszystkich klas w szkole, 
warsztaty z  książką  pt. „Pięciu nieudanych” - Beatrice Alemangi. 
Uczniowie uczyli się jak zamieniać swoje niedoskonałości w zalety 
i odkrywali, że każdy z nas ma w sobie potencjał. Trzeba go tylko od-
naleźć. Finalnym efektem warsztatów były  KREATYWNE SKRZYDŁA 
naszych Supermocy, które powstawały podczas warsztatów i zdobią 
jedną ze ścian  szkoły. Uczniowie kl. I-III każdego dnia tygodnia ra-
dośnie przeżywali aktywności wyrażone w  następujących hasłach:

Poniedziałek: Święto Wdzięczności
Wtorek: Dzień Dobrych Wiadomości
Środa: Festiwal Śmiechu
Czwartek: Dzień Miłych Niespodzianek
Piątek: Święto Życzliwości
Powstały różne prace plastyczno - techniczne, za pomocą których 

dzieci wyrażały szczęście i radość. Oryginalnym pomysłem był „ma-
kijaż szczęścia” oraz poprowadzone zajęcia z wychowania fizycznego 
na wesoło. W dzień miłych niespodzianek udaliśmy się do Teatru 
im.H.Ch. Andersena w Lublinie na spektakl  pt. „Wilk i trzy świnki 
oraz leśniczy co strzeże dziczy”. Spacerowaliśmy po Ogrodzie Saskim 
podziwiając pawie, oglądając najstarsze drzewa i zegar słoneczny. 

Uczniowie kl. IV, V, VI udali się na wycieczkę do Kazimierza Dolne-
go. Mieli okazję poznać bliżej bogatą historię miasta podczas space-
ru malowniczymi uliczkami. Interesującym miejscem na mapie Ka-
zimierza Dolnego był Kirkut - Cmentarz Żydowski. Uczniowie uczest-
niczyli w rejsie statkiem, podczas którego mieli szansę podziwiać 
nadwiślańskie widoki. Fascynującym punktem wycieczki był spacer 
przez Wąwóz Korzeniowy Dół. Uczniowie mogli z bliska obserwo-
wać rozwiniętą sieć odsłoniętych korzeni i pni starych drzew. Kulmi-

nacyjnym punktem programu wycieczki było ognisko, podczas któ-
rego dzieci integrowały się między sobą poprzez wspólne zabawy 
i rozmowy. Wszystkim uczestnikom dopisywały humory, a uśmiech 
szczęścia nie znikał z twarzy jeszcze na długo po powrocie do szkoły. 
Uczniowie kl. VII natomiast celebrowali szczęście podczas spotka-
nia klasowego w parku przyklasztornym Księży Sercanów. Atrakcją 
było ognisko, zabawa w podchody o tematyce “Zadbaj o klimat na 
terenie klasztoru i przyległego terenu”. Dzieci były podzielone na 
dwie grupy, do której przydzielone były dwie osoby dorosłe, zarów-
no wychowawca klasy, jak i rodzice. Jedna i druga drużyna przeby-
ła trasę w czasie 1,5 godz. przy okazji ucząc się jak np. oszczędzać 
energię. Sport to zdrowie, a zdrowie to szczęście, dlatego nie zabra-
kło gry w piłkę i zabawy w chowanego.  Spotkanie przebiegło w mi-
łej atmosferze, zarówno pogłębiającej wiedzę, jak i integracyjnej. 
Uczennice z kl. VIII na zajęciach z j. hiszpańskiego pisały po hiszpań-
sku tekst „Kiedy jesteśmy szczęśliwe?” (estoy feliz/alegre cuando...). 

Na podsumowanie II Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia 
został zmontowany filmik, w którym uczniowie klas I-III spon-
tanicznie odpowiadali na pytanie „Czym jest dla Ciebie szczę-
ście w szkole?”. Nasi uczniowie  na szczęście nie tylko cieszą się 
z dzwonka na przerwę.

A z czego? Zachęcamy do obejrzenia filmiku na fb szkoły.
Mamy nadzieję, że wspólnie zaraziliśmy się dobrym humorem 

i szczęściem, które nie opuszczą nas przez bardzo długi czas.

Nauczyciele kl. I - VIII

W związku z przypadającym 10 paź-
dziernika Dniem Drzewa społeczność 
szkolna postanowiła nadać imię sośnie 
rosnącej na terenie Cmentarza w Pliszczy-
nie. Został rozstrzygnięty konkurs “Imię 
dla Sosny”. To wyjątkowo piękne i stare 
drzewo liczące ok.126 lat. Jest wyróżnia-
jącym się elementem krajobrazu, a jego 
szyszkami cieszą się kolejne pokolenia 
uczniów naszej szkoły. W dniu 8.10.2021r. 
Sosna Czarnia- Pinus nigra dostała  imię- 
Duszka. Laureatem konkursu został uczeń 
Tomasz Kochoń z klasy siódmej, który ta-
kie imię zaproponował. “Duszka “ odnosi 
się do zdrobnienia od słowa “dusza” i do 
starodawnego określenia osoby bliskiej. 
Ze względu na lokalizację drzewa imię to 

wydało się komisji bardzo trafione i nace-
chowane pozytywnymi emocjami. Sosnę 

- Duszkę zgłosiliśmy  do konkursu- Drzewo 
2022r. Gmina Wólka podejmie działania 
zapoczątkowane przez absolwentkę szko-
ły Panią Weronikę Wolińską zmierzające 
do ogłoszenia drzewa Pomnikiem Przyro-
dy. Mając taki statut sosna będzie obję-
ta Patronatem Gminy Wólka i co za tym 
idzie możliwością leczenia. Nadanie imie-
nia Sośnie Czarnej- Duszka  to wyjątkowe 
wydarzenie dla społeczności szkolnej jak 
również lokalnej.

Magdalena Boguszewska
Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Pliszczynie

II OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ SZCZĘŚCIA W  SP PLISZCZYN 

KONKURS „IMIĘ DLA SOSNY” - SP PLISZCZYN 

EDUKACJA
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Dzieci uczą rodziców to ogólnopolska akcja edukacyjna zorga-
nizowana przez Centrum Rozwoju Lokalnego, w której udział bio-
rą uczniowie klasy I - III. Głównym celem akcji jest zwiększenie 
świadomości o otaczającym nas świecie, podwyższenie poziomu 
bezpieczeństwa wśród najmłodszych oraz rozpowszechnianie 
postaw proekologicznych czy promocja aktywnego i zdrowego 
trybu życia. Ciekawe świata dzieci, zadają wiele ważnych pytań, 
dlatego tematyka zajęć będzie bardzo szeroka a akcja trwać bę-
dzie przez cały rok szkolny. Nasze klasy pierwszą lekcję mają już 
za sobą, której tematem był bezpieczny uczeń. Podczas tej lekcji 
każdy uczeń przypomniał sobie jak być bezpiecznym w szkole, 
w drodze do szkoły oraz jak bezpiecznie bawić się na placu zabaw. 
Przypomnienie i utrwalenie znaków drogowych oraz najważniej-
szych numerów alarmowych był to kolejny punkt naszych zajęć. 
Nie zapomnieliśmy również o zasadach bezpieczeństwa w sieci. 
Dzięki ciekawej prezentacji multimedialnej oraz zajęciom prak-
tycznym w terenie uatrakcyjniliśmy tematykę zajęć a nagrodą za 
wykazanie się wiedzą o bezpieczeństwie były kamizelki odblasko-
we dla każdego ucznia. Końcowym etapem zajęć było zachęcenie 
dzieci do rozmowy z rodzicami na tematy poruszane podczas lek-
cji i wspólne wypełnienie kart pracy.

Kolejną akcją kl. I - III jest realizacja programu ekologicznego 
“Filtrujemy dla Bałtyku”.

Uczestnicząc w programie uczniowie dzieci dowiedziały się, że 
wszechobecny plastik to jedno z największych zagrożeń środowi-
ska, również dla Morza Bałtyckiego, a tym samym dla żyjących 

w nim stworzeń. Jak w codziennym życiu ograniczać i eliminować 
plastik, jak pomóc, co zrobić by w przyszłości morza były domem 
dla zwierząt, a nie wielkimi śmietnikami? Obserwowaliśmy, po-
znawaliśmy, przeżywaliśmy i wypowiadaliśmy się na temat dzia-
łań jakie my możemy podjąć aby do tego nie dopuścić. Dzieci 
entuzjastycznie podeszły do tematu i swoje emocje wyrażały sło-
wem, gestem, a także obrazem. Postawa i deklaracja współdziała-
nia w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym naszych uczniów 
jest godna pochwały. My jesteśmy dumne, foka Brita, gdyby tylko 
potrafiła, nagrodziła by takie podejście foczymi oklaskami.

Zapoczątkowana i w trakcie całorocznej realizacji jest akcja 
czytelnicza “Czytam z Klasą - lekturki spod chmurki- edycja III”. 
Tegoroczna edycja pod kryptonimem “Poznajemy zawody” zo-
stała wprowadzona jako innowacja pedagogiczna w edukacji 
wczesnoszkolnej.

Klasa I a i I b przystąpiły natomiast  do realizacji  zadań z ogól-
nopolskiego projektu edukacyjnego „Z ekologią na Ty”. Klasa 
I a na zajęciach plastyczno- technicznych przygotowała plakaty 
dotyczące ochrony środowiska. Każda grupa przedstawiła go-
towe prace i wspólnie stworzyła „Kodeks Młodego Ekologa”. 
Dbając o rozwój fizyczny uczniów, poprawę i monitoring stanu 
kondycji fizycznej uczniowie kl. 2 realizują program WF z AWF 

„Aktywny powrót do szkoły”. Niebawem kolejne klasy edukacji 
wczesnoszkolnej przystąpią do programu. Dzieje się u nas dużo.

Nauczyciele kl. I - III

AKCJE EDUKACYJNE KLAS I - III SP PLISZCZYN 

EDUKACJA

15 września br. obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kropki 
- święto kreatywności, odwagi i wiary we własne umiejętności. 
To święto od 2008 roku daje dzieciom okazję do wzmacniania 
pewności siebie, pozwala odkrywać talenty, pobudza wyobraź-
nię, a także stwarza możliwości rozmów o tym, co ważne.

Przedszkolaki z Pliszczyna również włączyły się w obchody 
Dnia Kropki. Tego dnia towarzyszyły nam rozmowy o poczuciu 
wartości, o odkrywaniu ukrytych talentów i o kreatywności. 
Dzieci opowiedziały o swoich talentach, wykonały kreatywne 
,,kropkowe” prace plastyczne, a na ich twarzach pojawiły się 
też …  kropki.

Dominika Małek

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W PLISZCZYNIE 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RÓŻY KOŁACZKOWSKIEJ W PLISZCZYNIE
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PRZEDSZKOLE PLISZKA W PLISZCZYNIE
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Od 2001 roku w dniu 29 września ob-
chodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania, a jego celem jest promowanie 
głośnego czytania dzieciom.

W środę 29 września do sal przed-
szkolaków zapukał pewien Gość… Tu-
taj niezawodna okazała się nasza pani 
bibliotekarka, która podzieliła się 
swoim czasem i książką ze wszystki-
mi grupami przedszkolnymi. I zaczę-
ło się czytanie… Do dzieci popłynęły 
słowa książki pt. ,,Pięciu nieudanych”  
B. Alemagna. Po wysłuchaniu jej tek-
stu nie zabrakło także rozmowy, która 
uświadomiła dzieciom, że nie ma osób 
idealnych. Każdy ma jakieś słabości i za-
daniem każdego z nas jest w jakiś spo-
sób sobie z nimi poradzić. Najważniejsze, 
żeby ich posiadanie nie pozbawiło nas 
dobrego humoru i pozytywnego nasta-
wienia do życia.

Dominika Małek

Przedszkolaki z grup Biedroneczek, Só-
wek, Wiewióreczek i Żabek, wyruszyły 
w podróż do niezwykle ciekawego i barw-
nego świata. 16 września br., podczas spo-
tkania w Motylarni w Lublinie, przedszko-
laki mogły posłuchać niezwykłych opo-
wieści o motylach i ćmach, jak również je 
obejrzeć. Ponadto mali goście mieli okazję 
do podziwiania motylich skrzydeł pod mi-
kroskopem. Przedszkolaki wzięły również 
udział w grze terenowej oraz warsztatach 
zdobienia magnesów w kształcie motyli 
i wykonywania bransoletek.

Monika Lichaczewska, 
Anna Siembida, Paulina Flis

23 września br. przedszkolaki z naszej szkoły udały się do pobli-
skiego parku, by wspólnie poszukać zwiastunów jesieni. Dzieci 
podczas spaceru zbierały dary jesieni, porządkowały je i prze-
liczały zbiory. Po powrocie do szkoły przedszkolaki odgadywa-
ły zagadki, wykonywały jesienne prace plastyczne, a w każdej 
sali powstał jesienny kącik. Dodatkowo grupa „Biedroneczek” 
postanowiła wykorzystać swoje zbiory i wykonać zielnik. Choć 
czasochłonny, to dzieci miały okazję utrwalić nazwy liści i owo-
ców drzew liściastych. Zielniki wyszły pięknie, dzieci były bardzo 
zaangażowane i dumne z wykonanej pracy. Dodatkowo szatnię 
przedszkolną ozdobił zielnik na oknie, który odzwierciedla je-
sienną aurę i przy okazji utrwala zdobytą wiedzę. 

Monika Lichaczewska, Danuta Nizioł

„Wpadła gruszka do fartuszka, 
a za gruszką dwa jabłuszka, 
a śliweczka wpaść nie chciała, 
no bo była niedojrzała.”

Jesień to nie tylko kolorowe liście, ale 
także wspaniałe owoce, które zdobią 
ogrody i dziko rosnące rośliny. Jesienne 
owoce towarzyszyły w zajęciach dzie-
ciom z najmłodszych grup przedszkol-
nych „Gwiazdeczkom” i „Słoneczkom”. 
Przedszkolaki z zaangażowaniem degu-
stowały owoców, określały ich kształty 
i kolory, przeliczały i uczestniczyły w za-
bawach ruchowych. Tydzień owocowy 
obfitował również w zajęcia kulinarne. 
Przedszkolaki przygotowały pyszną szar-
lotkę i pełną witamin sałatkę owocową. 

Ewelina Wilkos

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 

WIZYTA W MOTYLARNI 

W POSZUKIWANIU JESIENI 

SMAKOŁYKI 
Z JESIENNYCH 
OWOCÓW 

EDUKACJA
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16 września br., we czwartek, ucznio-
wie klas III i IV Szkoły Podstawowej w So-
bianowicach udali się na wycieczkę do 
Lublina. Do miasta dostali się komunika-
cją miejską pod opieką swoich wycho-
wawców i wybranych rodziców. Przejazd 
MPK był dla uczniów wyjątkową atrakcją, 
ponieważ do szkoły są przywożeni samo-
chodami osobowymi. Podróż autobusem 
trwała długo, ale pozwoliła dzieciom po-
znać piękne okolice Sobianowic. Wyciecz-
ka rozpoczęła się spod Bramy Krakowskiej 
w Lublinie. Uczniowie zobaczyli ratusz, 
gdzie urzędują włodarze miasta, a potem 
przeszli deptakiem do Placu Litewskiego. 
Tutaj oglądali piękne fontanny i pomniki 
oraz karmili gołębie. Następnie przeszli 
do budynku Głównej Poczty, gdzie mieli 
okazję zapoznać się z pracą pocztowców. 
Oglądali pomieszczenia i urządzenia wy-
korzystywane na poczcie. Na zakończe-
nie wizyty dzieci otrzymały pamiątkowe 
pocztówki i znaczki. Kolejnym i głównym 
etapem wycieczki był pobyt w Instytucie 
Chemii na UMCS w Lublinie. Najpierw 
uczniowie poznali postać wybitnej uczo-
nej - patronki uniwersytetu i wykonali so-
bie zdjęcie przy jej pomniku. Kolejną go-
dzinę spędzili w auli uczelni na pokazach 
chemicznych. Wykonywali doświadczenia 
i obserwowali eksperymenty pod ścisłą 
kontrolą chemików. Po pokazach kilkoro 
uczniów zadeklarowało chęć studiowania 
w przyszłości na tej wybitnej lubelskiej 

uczelni. Czas spędzony na uniwersytecie 
minął szybko i uczniowie udali się w drogę 
powrotną. Oczywiście nie zabrakło rów-
nież wizyty w Mc Donald znajdującym się 
przy deptaku. Na zakończenie wycieczki 
dzieci wstąpiły na Starówkę, aby zobaczyć 
piękne kamieniczki i bramy wiodące do 
miasta. Wycieczka była bardzo ciekawa 
i dostarczyła uczniom wielu niezapomnia-
nych wrażeń. Powrót do Sobianowic od-
był się także komunikacją miejską. 

Uczniowie klas III i IV serdecznie dziękują 
Panu Witoldowi Zawadzkiemu za umożli-
wienie pokazów na Wydziale Chemii UMCS 
oraz opiekunom: wychowawczyni kl. III - 
Pani Marcie Dzikoń - Dziura, wychowawcy 
kl. IV - Panu Jacentemu Kłodzie oraz rodzi-
com: Pani Katarzynie Caban i Panu Łukaszo-
wi Piwowarskiemu. Dzieci z niecierpliwo-
ścią oczekują na kolejne wyjazdy.

Marta Dzikoń - Dziura

POKAZY CHEMICZNE NA UMCS 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W SOBIANOWICACH
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOBIANOWICACH  

W październiku br. klasa VI wraz z wycho-
wawczynią oraz oddziałem przedszkolnym 

„Zerówka” i „Stokrotki” zorganizowała w 
szkole zbiórkę na rzecz Schroniska Zwierząt 
Bezdomnych w Lublinie. Zarówno uczniowie 
klas młodszych, jak i ich starsi koledzy i kole-
żanki z klas 4 - 8 spisali się na medal – zebra-
liśmy ogromne ilości karmy dla psów i kotów, 
koce, legowiska, smycze, miski oraz zabawki 
dla zwierząt. Przyniesione rzeczy zostały po-
segregowane, zapakowane i przewiezione 
do placówki. Szkoła otrzymała także podzię-
kowanie od stowarzyszenia, ale największą 
radość sprawiła nam możliwość pomocy 
potrzebującym zwierzakom. Przeprowadze-
niem całej akcji zajęły się: Katarzyna Zieliń-
ska, Anna Białek, Wioletta Rauk.

Szkoła Podstawowa w Sobianowicach 

ZBIÓRKA NA RZECZ LUBELSKIEGO SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH
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W dniu 1 września 
br., mszą świętą w ko-
ściele parafialnym 
w Bystrzycy, rozpo-
częliśmy nowy rok 
szkolny 2021/2022.

Ze względu na wy-
mogi sanitarne spo-
wodowane pandemią, 
inauguracja podzielo-
na była na dwie części. 
O godzinie 9.00 pierw-
szy dzwonek usłyszeli 
uczniowie pierwszego 
etapu edukacyjne-
go, a godzinę później 
nowy rok szkolny wi-
tali uczniowie etapu 
drugiego.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele organu prowadzącego: Wójt 
Gminy Wólka – Edwin Gortat oraz Inspektor ds. Oświaty - Elżbieta Skiba. Dla całej spo-
łeczności szkolnej był to dzień szczególny również ze względu na to, że stanowisko dyrek-
tora naszej placówki objęła Pani Aneta Szmit. Pani dyrektor oraz przedstawiciele gminy 
Wólka skierowali ciepłe słowa w stronę uczestników tego szczególnego spotkania, życząc 
wszystkiego co najlepsze w rozpoczynającym się roku szkolnym.

Przedstawiciele Rady Rodziców złożyli podziękowania za kierowanie szkołą na ręce 
pani Lidii Trochym, dotychczasowej dyrektor naszej szkoły.

Joanna Niewęgłowska-Gomółka

Wodząc palcem po mapie Polski oraz 
zastanawiając się, gdzie fajnie byłoby wy-
brać się na krótką wycieczkę, pomyśleli-

śmy o Kazimierzu Dolnym. Po pierwsze, 
z Sobianowic nie jest tam aż tak daleko, 
po drugie województwo lubelskie jest dla 

nas wciąż dość nieodkrytą częścią Polski 
i akurat Kazimierz Dolny wydał nam się 
idealnym miejscem.

Zwiedzanie rozpoczęliśmy od spaceru 
w Mięćmierzu i wejścia na punkt widoko-
wy na Małopolski Przełom Wisły. Następnie 
autokarem pojechaliśmy do bajkowego wą-
wozu „Korzeniowy Dół”. Kolejnym punktem 
programu były zabawy integracyjne tj. strze-
lanie z łuku, przeciąganie liny, wyścigi na 
nartach wieloosobowych i inne gry i zabawy 
zręcznościowe. Następnie piekliśmy kiełba-
ski i umilaliśmy czas wspólnym śpiewaniem 
przy gitarze. Największą atrakcją wycieczki, 
która dostarczyła wielu ekstremalnych emo-
cji była gra miejska w Kazimierzu Dolnym. 
Podzieleni na grupy ruszyliśmy w poszuki-
waniu odpowiedzi na zagadki. Rywalizacja 
była zacięta, każda grupa walczyła o nagro-
dę niespodziankę. To była ogromna frajda 
dla uczniów. 

Po grze miejskiej był czas na pyszne 
lody i oczywiście zakup kazimierskich ko-
gutów i pamiątek. Wycieczka była udana, 
zadowoleni wróciliśmy do szkoły.

Katarzyna Zielińska

23 września br. uczniowie klasy III Ze-
społu Szkolno - Przedszkolnego w So-
bianowicach powitali kolorową jesień. 
Postanowili jednak zatrzymać promienie 
letniego słońca w swoich pracach pla-
stycznych.  Wykonali słoneczniki, które 
teraz rozświetlają salę zajęć i przypomi-
nają beztroskie chwile minionych wakacji.

Marta Dzikoń - Dziura 

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 

WYCIECZKA DO KAZIMIERZA 

LATO ZAMKNIĘTE 
W SŁONECZNIKACH 
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Uczniowie klasy  III Szkoły Podstawowej w Sobianowicach już we 
wrześniu dołączyli do ogólnokrajowego programu edukacyjnego 

„Szkolne Przygody Gangu Swojaków”, który ma na celu zaintere-
sowanie dzieci naturą. W dobie mediów i Internetu uczniowie od 
najmłodszych lat spędzają dużo czasu przed ekranami kompute-
rów, telefonów, telewizorów i coraz mniej korzystają ze spacerów 
oraz zabaw na świeżym powietrzu. Sytuację tę jeszcze bardziej 
pogłębiła pandemia COVID 19, gdy szkolna codzienność wymaga-
ła od ucznia spędzania większości dnia przed monitorem. Sklepy 

„Biedronka” przygotowały program edukacyjny „Szkolne Przygody 
Gangu Swojaków” zachęcający i motywujący dzieci do odkrywania 
natury i spędzania czasu na świeżym powietrzu. Program obejmu-
je 12 różnych działań dotyczących poznawania jesiennej przyrody 
i dbania o własne zdrowie. W nagrodę za wykonanie każdego za-
dania, dzieci otrzymują naklejkę. Trzecioklasiści ze szkoły w Sobia-
nowicach wykonali już trzy zadania, ale najwięcej przyjemności do-
starczyło im przygotowanie wraz z rodzicami, posiłku z jesiennych 
warzyw i owoców. Uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią-p. 
Martą Dzikoń - Dziura zapraszają do obejrzenia zdjęć i zachęcają 
wszystkich do prawidłowego odżywiania się zwłaszcza jesienią, bo 
jest to kolorowa i wyjątkowo smaczna pora roku.

Marta Dzikoń - Dziura

Jak wiadomo 30 września to święto wszystkich chłopców. W na-
szej szkole zawsze o nich pamiętamy, dlatego chcąc z humorem i ra-
dością świętować Dzień Chłopaka nauczyciele, pracownicy, ucznio-
wie, chłopcy i dziewczęta zaopatrzyli się w krawaty lub muszki. Były 
życzenia i słodkości od Pani Dyrektor a Samorząd Uczniowski za-
dbał o wyłonienie wśród chłopców tych najbardziej SUPER. 

29 września przeprowadzono Plebiscyt na Super Chłopaka. 
W klasach I - III wygrał Karol Ogrodnik z kl. III, w klasach IV - VIII ty-
tuł Super Chłopaka otrzymał Patryk Żydek z kl. VIII. Również w od-
dziale „0” dziewczęta wyróżniły tego naj… i owe zaszczytne miejsce 
przypadło Jakubowi Osojca.

Oprócz inicjatyw ogólnoszkolnych, organizowanych przez Samo-
rząd Uczniowski, dzień ten celebrowany był także na szczeblu kla-
sowym. Pomysłów było tyle ile klas a najważniejsze, że był to dzień 
pełen radości i uśmiechu.

Wszystkim chłopakom życzymy samych radosnych dni w na-
szej szkole.

DZIENNIK TROSKLIWEGO 
ODKRYWCY Z KLASY III 

DZIEŃ CHŁOPAKA 

Korzystając z przepięknej wrześniowej aury żegnaliśmy lato. 
W naszej szkolnej tradycji jest to święto pieczonego ziemniaka. 
W tym roku było to bardziej święto pieczonej kiełbaski, ale byli 
i tacy, którzy podtrzymując tradycję, piekli ziemniaki. Humory 
dopisywały, co widać na zdjęciach.  Żegnaj lato na rok ….

POŻEGNANIE LATA 
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ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W SOBIANOWICACH - SAMORZĄDOWE 
PRZEDSZKOLE „STOKROTKA” W SOBIANOWICACH

Dzieci z grupy Stokrotki w przedszko-
lu spędzają wesoło czas oraz poszerzają 
swoją wiedzę dotyczącą otaczającego 
ich świata. Jednym z ważnych tematów 
jest bezpieczeństwo na drodze. Zajęcia 
dotyczące tego tematu miały na celu 
uświadomienie konieczności przestrze-
gania zasad gwarantujących bezpieczeń-
stwo w przedszkolu i poza nim. Przed-

szkolaki utrwaliły wygląd sygnalizatora 
świetlnego, znaków drogowych oraz nu-
mery alarmowe. 

W pobliżu przedszkola narysowaliśmy 
kredą przejście dla pieszych. Dzieci miały 
okazję poćwiczyć właściwe przechodze-
nie przez pasy. Stworzyły także prace pla-
styczne takie jak sygnalizator, pasy i kolo-
rowe pojazdy.

W naszym przedszkolu Dzień Głośnego 
Czytania obchodziliśmy już po raz kolej-
ny i był on znakomitą okazją do zapro-
szenia dzieci do świata książki. Zajęcia 
rozpoczęliśmy od ustalenia zasad dbania 
o książki i stworzenia kodeksu przyjacie-
la książek, który zawiesiliśmy w naszym 
kąciku czytelniczym w przedszkolu. Na-
stępnie dzieci w skupieniu wysłuchały 
słuchały bajkowych opowieści oraz z 
wielką ochotą oglądały kolorowe ilustra-
cje. Okazji do czytania dzieciom jest wie-

le i powinniśmy robić to jak najczęściej 
zarówno w domu, jak i w przedszkolu. 
Czytanie na głos stymuluje rozwój dzie-
ci, wzbogaca ich słownictwo oraz rozwija 
wyobraźnię. 

W ramach Projektu Edukacyjnego 
„Mały miś w świecie wielkiej literatury” 
przedszkolaki ozdabiały zakładki do ksią-
żek i wybrały swoją maskotkę grupową, 
której nadały jej imię - Misio Pysio. Od 
tego dnia będzie towarzyszył  dzieciom w 
realizacji kolejnych zadań projektowych.

BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 

Dzieci poznają świat przede wszystkim 
poprzez zmysły i możliwość realnego kon-
taktu z omawianymi zjawiskami. Dlatego 
też w ramach zajęć o owocach przedszko-
laki w minionym tygodniu własnoręcznie 
przygotowały pyszną, witaminową sałat-
kę owocową. Dzieci przyniosły z domów 
ulubione owoce. Były jabłka, gruszki, 
banany, śliwki, mandarynki, winogrona 
i arbuz. Na początku maluchy nazywały 
wybrane owoce i segregowały owoce na  
egzotyczne i te z polskiego sadu.

Dzieci przed przystąpieniem do robie-
nia sałatki dokładnie umyły ręce, ubrały 
fartuszki. Każdy zuch otrzymał deseczki, 
plastikowy nożyk oraz umyte owoce i mo-
gliśmy przystąpić do krojenia. Była to do-
skonała okazja do rozwijania sprawności 
manualnej oraz kształtowania umiejętno-
ści bezpiecznego posługiwania się prosty-
mi narzędziami. Dzieci samodzielnie kro-
iły oraz mieszały swoje owoce.

Przyrządzanie sałatki owocowej dało 
dzieciom wiele satysfakcji jednocześnie 
uświadamiając, jak ważną rolę odgrywają 
witaminy we właściwym funkcjonowaniu 
organizmu.

Było pysznie, kolorowo i zdrowo!

SAŁATKA OWOCOWA 
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Przyszła jesień…
Spadają liście, szeleszczą wkoło,
wiatr je unosi gwiżdżąc wesoło.
Nagle żołędzie z drzewa spadają,
Chętnie je zaraz dzieci zbierają.
Piękne korale ma jarzębina,
to znak, że jesień już się zaczyna.

W dniu 23 września br. w Przedszkolu Stokrotka odbyło się 
„Powitanie Jesieni”. W sali królowały kolory jesieni – żółty, po-
marańczowy, brązowy oraz czerwony. Pojawiło się również wie-
le charakterystycznych darów jesiennego lasu i parku: jarzębi-
na, kasztany, żołędzie i szyszki oraz kolorowe liście. Dzieci miały 
możliwość poznać je, nie tylko zmysłem wzroku, ale również 
zmysłem węchu oraz dotyku. 

Przedszkolaki następnie z uśmiechem śpiewały jesienne pio-
senki oraz tańczyły z kolorowymi listkami. 

Dzieci wykonały wspólnie przepiękny portret Pani Jesieni 
ubranej w zgromadzone w przedszkolu dary jesieni. Na zaję-
ciach plastycznych przedszkolaki ozdabiały drzewa kolorowymi 
listami z papieru. Prace były niezwykle pomysłowe i przepięknie 
ozdobiły naszą salę.

28 września w Przedszkolu Stokrotka obchodziliśmy Dzień 
Jabłka. Celem zajęć i wspólnej zabawy było: zachęcenie dzieci do 
spożywania jabłek i ich przetworów jako źródła witamin, wyra-
bianie nawyku zdrowego odżywiania się oraz utrwalenie wiado-
mości na temat jabłek.

Zajęcia z okazji Dnia Jabłka rozpoczęliśmy od rozmów na temat 
jego wyglądu, koloru, wielkości, kształtu oraz smaku. Żaden przed-
szkolak nie oparł się zapachowi soczystego jabłka.

Dzieci wysłuchały wiersza o jabłkach oraz poznały potrawy 
i przetwory wykonane z tych owoców.

Nie zabrakło też zabaw ruchowych.
Najwięcej radości i satysfakcji sprawiło dzieciom wykonanie wła-

snych przetworów z przyniesionych jabłek. Przedszkolaki z pomocą 
pań przygotowały sok, kroiły owoce do suszenia i zapiekania. Sto-
krotki uwielbiają zajęcia kulinarne, a najbardziej możliwość degu-
stacji wykonanych przysmaków. 

Po „jabłuszkowym ucztowaniu” przedszkolaki przystąpiły do wy-
konania prac plastycznych przedstawiających jabłko. Powstały: jabł-
ka wydzieranki i wyklejane plasteliną.

Na zakończenie dnia odbyła się sesją zdjęciowa „w jabłku”. Taki 
tematycznych dzień w przedszkolu z pewnością zachęci dzieci do 
sięgania po owoce i posłuży promocji zdrowego stylu życia.

POWITANIE JESIENI WSZYSCY JABŁKA CHĘTNIE JEMY
I DZIEŃ JABŁKA ŚWIĘTUJEMY! 

Tego dnia dziewczynki wraz z wychowawczyniami 
przygotowywały od rana niespodzianki dla wszyst-
kich chłopców. Dekorowałyśmy naszą salę balonami 
oraz ozdabiałyśmy krawaty dla naszych bohaterów. 
Odśpiewałyśmy uroczyste „Sto lat” i złożyłyśmy moc 
życzeń. Dziewczynki z dumą wręczyły kolegom upo-
minki. Tego dnia każdy przedszkolak został obdaro-
wany prezentem od Rady Rodziców. Każdy z chłop-
ców otrzymał również krawat „Super chłopaka”. 
Następnie zaproszono wszystkie dzieci do wspólnej 
zabawy tanecznej przy ich ulubionych piosenkach.

Na zakończenie dnia był seans bajkowy, podczas 
którego dzieci zajadały się popcornem jak w praw-
dziwym kinie. Wszyscy bawili się znakomicie, a za-
dowolenie nie znikało z twarzy przedszkolaków. 
Z pewnością ten radosny dzień na długo pozostanie 
w pamięci każdego dziecka.

Rodzicom dziękujemy za wspaniałe prezenty 
i słodkości dla wszystkich dzieci.

DZIEŃ CHŁOPAKA 
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Dzieci zbierały i gromadziły wszystkie dary jesieni napotkane 
podczas rodzinnych i przedszkolnych spacerów. W naszym kąci-
ku przyrodniczym znalazło się wiele skarbów, więc postanowili-
śmy wykorzystać je do ścieżki sensorycznej i umilić czas przed-
szkolakom. W trakcie zabawy dzieci pod stopami mogły poczuć 
fakturę poszczególnych elementów i podzielić się wrażeniami 
z rówieśnikami. 

Korzystanie ze ścieżki sensorycznej sprawiło przedszkolakom 
mnóstwo radości, a jednocześnie było okazją do usprawniania 
motoryki dużej, równowagi i koordynacji ruchowej oraz roz-
wój wyobraźni dotykowej i stymulację receptorów nerwowych 
w stopach.

Samorządowe Przedszkole „Stokrotka” 
w Sobianowicach

16 września br. klasa 4 wyjechała wspól-
nie z wychowawczynią Panią Moniką Gar-
bacz i Panią Anną Zaborek - Trubalską do 
Centrum Dobrego Wychowania prowa-
dzonego przez Fundację Szczęśliwe Dzie-
ciństwo w Motyczu Leśnym na warsztaty 
edukacyjne „Młodziaki rządzą”.

Głównym celem warsztatów było zbu-
dowanie w uczniach poczucia, że są czę-
ścią jednej wspólnoty i bez któregokol-
wiek z nich nie będzie ona już taka sama, 
a to jak wygląda, jak każdy się w niej czuje, 
zależy od codziennej pracy każdego z nich.

W czasie warsztatów uczniowie mieli za 
zadanie odszukać szyfry do skrzyni z ukry-
tym skarbem, aby je odnaleźć należało 
wykonać 4 zadania. Prawidłowo wykona-

ne zadania były kluczem do małej skrzyn-
ki stanowiącej element skarbu.

Uczniowie wykonali właściwie zadania 
i odkryli ukryty skarb - okazało się, że są 
nim oni sami dla siebie. W czasie warsz-
tatu uczniowie przygotowywali kronikę 

- klasowy almanach, w której umieszczali 
informacje o sobie samych. Na zakończe-
nie klasa otrzymała kronikę na pamiątkę.

Był to ciekawy dzień, podczas którego 
„Młodziaki” mogły dowiedzieć się o sobie 
wielu nowych rzeczy, określić to, co ich 
łączy oraz to nad czym jako grupa powin-
ni popracować. 

Wyjazd i zaproponowana forma inte-
gracji klasowej bardzo przypadła uczniom 
do gustu. 

JESIENNA ŚCIEŻKA SENSORYCZNA 

WARSZTATY EDUKACYJNE „MŁODZIAKI RZĄDZĄ” 

Już od kilku lat obchodzimy w naszym przedszkolu święto kreatywności, talentów 
oraz kolorów. Wszystko to za sprawą kropki, która zmieniła świat małej Vashti z książki 

„The Dot” Petera H. Reynoldsa. 
Tego dnia wszyscy w przedszkolu mieli na sobie ubrania, bądź jego elementy w krop-

ki. Rozmawialiśmy o zwierzętach w kropki oraz dostrzegaliśmy kropki tam, gdzie wcze-
śniej nikt z nas nie zwracał uwagi. Okazało się, że kropki towarzyszą nam w naszym 
codziennym życiu.

Następnie dzieci wzięły udział w licznych zabawach „z kropką”. Odszukiwały ukryte 
kropeczki w naszej sali, a następnie segregowały i nazywały ich kolory. Przedszkolaki 
odkrywały swoje talenty tworząc balony w kropki według własnego pomysłu. 

Maluszki bardzo dobrze poradziły sobie z rozwiązywaniem zadań i z dużą uwagą wy-
konywały wszystkie polecenia.

Na pamiątkę zakropkowanego dnia przedszkolaki miały okazję zrobić sobie zdjęcia 
na tle kropek z kolorowymi akcesoriami. 

DZIEŃ KROPKI U STOKROTEK 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W ŚWIDNIKU MAŁYM 
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIDNIKU MAŁYM 
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Dnia 15 września obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Krop-
ki, którego celem jest wzbudzenie u dzieci kreatywności, po-
mysłowości oraz zachęcanie ich do tworzenia, działania. Dzień 
kropki jest to dzień odwagi i zabawy. Na zajęciach poznaliśmy 
genezę tego święta. Uważnie wysłuchaliśmy opowiadania jak 
to zwyczajna kropka zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu 
Vashti. Historia ta uświadomiła uczniom, że każdy z nas ma jakieś 
ukryte zdolności, talent. Tego dnia również dostrzegliśmy kropki 
tam, gdzie wcześniej nikt na nie nie zwracał uwagi. Wspólnie z 
dziećmi bawiliśmy się w klimacie kropkowym.

DZIEŃ KROPKI 
Jak co roku we wrześniu w Instytucie Fizyki UMCS odbyły się 

pokazy z fizyki. Klasa VIII naszej szkoły wzięła w nich udział. W tym 
roku pokazy dotyczyły: akustyki, ciśnienia (nie)atmosferycznego, 
mechaniki oraz elektromagnetyzmu. Prezentowane i omawiane 
doświadczenia w sposób prosty przybliżały zagadnienia często 
trudne i abstrakcyjne. Dodatkową atrakcją był „luźny” i dowcipny 
sposób prowadzenia tych pokazów oraz możliwość wzięcia udzia-
łu w niektórych doświadczeniach przez uczniów i nauczycieli. 

Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym

POKAZY Z FIZYKI 

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

W 2003 r Peter H. Reynolds wydał książkę dla dzieci pt. „The 
Dot”, w której opowiada historię dziewczynki o imieniu Vashti. 
Dzięki mądrości nauczycielki plastyki bohaterka książki uwierzyła 
w siebie i swoje umiejętności. To krótkie opowiadanie stało się 
inspiracją obchodzonego od 2008 roku International Dot Day.

We wrześniu w naszym przedszkolu obchodziliśmy ten wy-
jątkowy dzień. Wzbudzanie u dzieci kreatywności, budowanie 
pewności siebie, zachęcanie do działania i tworzenia to cel, który 
w tym dniu nam przyświecał. Podczas tego nietypowego święta 
kropka towarzyszyła nam wszędzie. Na zajęciach dzieci poznały 
genezę Międzynarodowego Dnia Kropki. Z uwagą obejrzały i wy-
słuchały opowieści o tym jak zwykła, kolorowa kropka zmieniła 
świat małej dziewczynki. Historia Vashti uświadomiła dzieciom, 
że każdy ma jakiś talent. Podczas rozmowy na temat opowia-

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI 
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dania przedszkolaki z radością poszukiwały talentów u samych 
siebie i chętnie o nich mówiły. Był deszcz kropek, ubrania w róż-
nokolorowe kropki, segregowanie i przeliczanie kropek. Przed-
szkolaki namalowały oryginalne prace plastyczne a ich bohaterką 
była oczywiście kropka. Tego dnia było kolorowo, radośnie i bar-
dzo kreatywnie, czyli tak jak dzieci lubią najbardziej.

Dorota Zwolińska-Dębowczyk
Samorządowe Przedszkole Tęczowy Zakątek 

w Świdniku Małym

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W TURCE 
SZKOŁA PODSTAWOWA W TURCE

4 września pod Urzędem Gminy odbyły 
się Dożynki Gminne. Nasz Zespół Szkolno - 
Przedszkolny przygotował w tym roku sto-
isko związane z patronem królem Janem 
III Sobieskim. Odwiedzający nas mogli 
obejrzeć prace uczniów przedstawiające 
portrety króla, a także otrzymali reklamę 
szkoły w postaci charakterystycznych, kró-
lewskich wąsów. Po raz pierwszy szkolny 
poczet sztandarowy brał udział w tej uro-
czystości. Nasz Zespół w występach arty-
stycznych reprezentowali:

* Gabriela Bogusz, uczennica klasy 8a, 
która zachwyciła publiczność swoją in-
terpretacją piosenki zespołu Enej pt. : 

„Skrzydlate ręce”
* Mikołaj Ressel z klasy 4 wraz siostrą Olą 

z Zerówki tańczyli hip-hop, Mikołaj wy-
konał także break dance

* Milena Samuła i Wiktoria Kozdroń z klasy 
8a recytowały wiersz Kamila Cypriana 
Norwida.
Podczas Dożynek odbyło się rozstrzy-

gnięcie konkursu „Kapelusz Pani Dul-
skiej” zorganizowany przez gminę Wólka, 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Wólce 
oraz Wypożyczalnia Skrzydeł Biblioteka 
ZSP w Pliszczynie. Nasza uczennica, Ja-
goda Sobot z klasy II, zdobyła II miejsce! 
Gratulujemy!!!

DOŻYNKI 
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W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła 
bierze udział w licznych projektach ogól-
nopolskich:

- klasa III realizuje Ogólnopolski Projekt 
Edukacyjny EUROPA I JA. Projekt zosta-
nie przeprowadzony jako innowacja pe-
dagogiczna przez Panią Annę Lipowską.

- w Międzynarodowym projekcie eduka-
cyjnym WIRTUALNE PODRÓŻE biorą 
udział wszystkie klasy I – III.

- Ogólnopolski projekt edukacyjny „ZABA-
WA SZTUKĄ” realizowany jest przez Pa-
nią Agnieszkę Marcinkowską i zachęca 
do twórczości artystycznej uczestników 
świetlicy z klas 1 – 3 oraz zajęć kreatyw-
nych w klasach 4 – 7. 
Dnia 20 września w klasie 1 odbyła się 

ciekawa lekcja historii. Klasa miała okazję 
obejrzeć mundur powstańca śląskiego. 
Mama Mikołaja z kl. IV pokazała pierwsza-
kom prawdziwy mundur pra pra dziadka 
z odznaczeniami - medalami. Dzieci miały 
okazję przymierzyć oryginalną czapkę po-
wstańca. To była wspaniała przygoda!

Klasa 7 obyła niezwykłą lekcję doradz-
twa zawodowego na strzelnicy w Świdni-
ku. Uczniom towarzyszyły silne emocje, 
dzięki którym dowiedzieli się, czy będą 
w stanie w przyszłości podjąć pracę np. 
policjanta, czy żołnierza.

23 września klasy 1 - 3 będąc w murach 
szkolnych przeniosły się w niezwykły świat 
Teatru. Wszyscy z zaciekawieniem ogląda-
li spektakle Teatru Juszkowo ,,Złota ryba” 
oraz „O Piecuchu najwspanialszym”. To 
był dzień pełen przygód, który na długo 
zostanie w pamięci naszych dzieciaków.

Klasy II i III biorą udział w dodatko-
wych zajęciach z wychowania fizycznego, 
prowadzonych przez panie: Agnieszkę 
Marcinkowską i Annę Lipowską, w ra-
mach programu „Aktywny powrót do 
szkół WF z AWF”. Zajęcia odbywają się 

dwa razy w tygodniu i trwać będą do 
końca listopada.

Na zajęciach kreatywnych prowadzo-
nych przez panią Agnieszkę Marcinkowską 
w klasach 4 – 7 realizowana jest innowa-
cja pedagogiczna „Trening EDU KREATYW-
NOŚCI”. Dodatkowe zajęcia dla każdej kla-
sy odbywają się raz w tygodniu.

Wszystkie klasy 4 – 7 mają możliwość 
skorzystania z zajęć wspomagających 
z różnych przedmiotów np.: język an-
gielski i polski, matematyka, przyroda, 
historia.

LEKCJE INNE NIŻ WSZYSTKIE 

1 września rozpoczęliśmy kolejny rok 
szkolny. Uczniów pierwszej klasy, na sali 
gimnastycznej powitali: Pani Dyrektor Be-
ata Sobczak oraz Zastępca Wójta Paweł 
Gospodarek. Klasy starsze mały od razu 
spotkanie z wychowawcami w salach lek-
cyjnych. Rozpoczynamy ten rok wypoczę-
ci, z zapałem i nową energią.

ROZPOCZĘCIE ROKU 
SZKOLNEGO Jak co roku, 15 września 

świętowaliśmy Dzień Kropki - 
dzień Talentów i Kreatywności 
uczniów. Lekcje kręciły się dziś 
na okrągło! Na muzyce dowie-
dzieliśmy się czym jest ron-
do, na plastyce tworzyliśmy 
wspólne dzieła plastyczne, na 
języku angielskim poznaliśmy 
historię The Dot. W świetlicy 
wykonaliśmy mnóstwo prac 
z kropką jako motywem prze-
wodnim. Na korytarzu po-
wstało drzewo naszych talen-
tów. Klasa II wybrała się na do 
Gminnej Biblioteki w Turce na 
ciekawą lekcję o kropce.

26 września do Dzień Języków Europejskich – na lekcjach języka angielskiego dzieciaki 
poznały ich różnorodność.

30 września świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Kto tego dnia miał na sobie krawat, był 
zwolniony z odpytywania. W każdej klasie dziewczynki wręczyły chłopcom upominki. Z tej 
okazji odbyły się też wyjazdy do kina. Klasy 5 i 6 obejrzały polski film familijny „Czarny 
młyn”, a klasy 1 – 3 bajkę „Rodzinka rządzi”.

Dnia 1 października br. obchodziliśmy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Szukaliśmy 
jej w szkole, pod sklepem a nawet pod kościołem. Okazuje się, że tabliczka nie tylko to-
warzyszy w życiu ludziom, ale i pomaga. 

NIEZWYKŁE DNI 
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Wrzesień obfitował w naszej szkole w wyjazdy i wycieczki. Za-
częło się 10 września br., klasa 8a i 8b uczestniczyła w pokazach fi-
zycznych na UMCS - ie. Mogli popróbować studenckich wykładów 
z mechaniki, matematyki, fizyki i akustyki. To były bardzo interesu-
jące i pouczające dwie godziny.

Następnie 16 września klasy ósme, siódma i szósta uczestniczy-
ły pod opieką Pań: Moniki Kot, Anny Lipowskiej, Agnieszki Mar-
cinkowskiej i Pana Kacpra Olszaka, w wycieczce integracyjnej do 
Nałęczowa i Kazimierza Dolnego nad Wisłą. Przespacerowały się 
nałęczowskim Parkiem Zdrojowym śladami Stefana Żeromskiego 
i Bolesława Prusa, poznały ciekawostki z życia tych dwóch pisarzy. 
W Kazimierzu z Góry Trzech Krzyży podziwiały panoramę miasta. 
Zachwyciły się kościołem farnym i rynkiem. Poznały historię monet 
w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu.

Klasa 8b w dniach 29 września – 02 października wzięła udział 
w wycieczce 3dniowej pod opieką wychowawczyni Agniesz-
ki Marcinkowskiej i Pani Doroty Kędzierskiej. W wycieczce tej 
uczestniczyły też dwie klasy ze ZSP w Łuszczowie. Pierwszego 
dnia odbył się blok edukacyjny. Chłopcy zwiedzili miejsca ważne 
historycznie dla okolic Janowa Lubelskiego - Momoty i Porytowe 
Wzgórze - miejsce bitwy nad Branwią. Byli na cmentarzu w lesie, 
na którym pochowano poległych w boju partyzantów. Przeszli 
też ścieżką przyrodniczą, podziwiając misterne żeremia i tamy 

bobrów oraz potężne dęby, pomniki przyrody. Zwiedzili muzeum 
kolejnictwa leśnego oraz Arboretum. W Ośrodku Edukacji Eko-
logicznej odbyła się ciekawa lekcja przyrody o faunie lasów ja-
nowskich. Chłopcy zostali zakwaterowani w Ośrodku Jeździeckim 
Karino. Dzień zakończył się niesamowitym przeżyciem - nocnymi 
podchodami w pobliskim lesie. Drugi dzień, pomimo niesprzyja-
jącej pogody i nieustającej mżawki obfitował w atrakcje, na któ-
re wszyscy czekali. Na rozgrzewkę pani animator poprowadziła 
gry i zabawy integracyjne. Następnie po uczestników wycieczki 
przyjechały 3 wozy terenowe. Chłopcy udali się jednym z nich 
na OFF ROAD w lesie. Ta atrakcja u wszystkich podniosła poziom 
adrenaliny. Ale na tym nie koniec mocnych wrażeń! Po obiedzie 
udaliśmy się w inną część lasu na PAINTBALL. W pełnym umun-
durowaniu i uzbrojeniu, podzieleni na dwie grupy, uczestnicy za-
bawy eliminowali się z pola gry kulkami wypełnionymi kolorową 
farbą. Po śniadaniu, dnia trzeciego, udaliśmy się do ośrodka Ma-
kadan, gdzie czekało na chłopców ognisko i pyszne kiełbaski. Po 
drugim śniadaniu grupa pohasała w sali zabaw z dmuchańcami. 
Po obiedzie uczestnicy wycieczki zapakowali bagaże do autokaru 
i ruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Na długo pozostanie 
w pamięci ten trzydniowy wyjazd.

Szkoła Podstawowa w Turce

WYCIECZKI

23 września odbyło się rozstrzygnięcie II 
rodzinnego, wakacyjnego konkursu foto-
graficznego zorganizowanego przez Panie: 
Annę Lipowską i Agnieszkę Marcinkowską. 
W tym roku fotograficzne zadanie polega-
ło na zrobieniu sobie kreatywnego zdjęcia 

z napotkaną podczas wakacyjnych woja-
ży rzeźbą. Na konkurs wpłynęło 11 prac. 
Sponsorem nagród w naszym konkursie 
była Restauracja Country Łuszczów. Lau-
reatami została rodzina Państwa Zabłot-
nych. Nagrodą dla nich jest voucher na 

obiad dla całej rodziny ufundowany przez 
właścicielkę restauracji, Panią Grażynę 
Cieślak. Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymali dyplomy oraz nagrody od spon-
sora - książeczki z autorskimi przepisami 
oraz firmowe opaski odblaskowe. 

ROZSTRZYGNIĘCIE II WAKACYJNEGO, 
RODZINNEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 
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ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W TURCE
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE „MARYSIEŃKA” W TURCE

W naszym Przedszkolu w Turce 15 września br. dzieci obcho-
dziły Międzynarodowy Dzień Kropki- to święto odkrywania talen-
tów i pobudzania wyobraźni dzieci, młodzieży a także dorosłych, 
jest to dzień odwagi i zabawy. Podczas zajęć dzieci poznały gene-
zę tego święta. Wysłuchały opowiadania, jak to zwyczajna krop-
ka zmieniła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta 
uświadomiła przedszkolakom, że każdy z nas ma jakieś ukryte 
zdolności – talent. Tego dnia również dostrzegaliśmy kropki tam, 
gdzie wcześniej nikt nie zwracał na nie uwagi. Okazało się, że 
kropki towarzyszą nam w naszym codziennym życiu: są na ubra-
niach, muchomor ma kapelusz w kropki, biedronka jest w kro-
peczki. Przedszkolaki wykonały przepiękne prace, na których 
znalazło się mnóstwo kolorowych kropek.

To znakomita okazja do zabawy dla 
wszystkich przedszkolaków. W naszym 
przedszkolu obchodziliśmy to święto w po-
niedziałek – 20 września. W tym dniu było 
bardzo wesoło. W sali rozbrzmiewała mu-
zyka i wesoły gwar dzieci. Wszystkie przed-
szkolaki wspaniale się bawiły, był słodki 
poczęstunek, za który dziękujemy Radzie 
Rodziców. Z okazji Dnia Przedszkolaka ży-
czymy Wam drogie Dzieci, aby uśmiech 
zawsze gościł na waszych twarzach, każdy 
dzień był wspaniałą przygodą i niósł ze sobą 
wiele cudownych i pozytywnych doświad-
czeń. Niech Wasze marzenia się spełniają !!!

W tym dniu szczególnym – września trzydziestego,
Witamy serdecznie chłopaka każdego. 
Dzisiaj święto Wasze, dzień prezentów, życzeń. 
Innych przyjemności już nawet nie zliczę. 
My dziewczynki małe i duże życzyłyśmy im dużo uśmiechu, radości z okazji tego święta.

Dzieci z Przedszkola dziękują mamie Oli 
Ressel za przybliżenie im historii swojej 
rodziny oraz zaprezentowanie mundury, 
który nosił z dumą dziadzio Oli. Dzieci były 
zachwycone.

DZIEŃ KROPKI 

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA 

DZIEŃ CHŁOPAKA PODZIĘKOWANIE
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Małe, niepozorne, a tak war-
tościowe. Mowa o jabłku, które-
go dzień uczciły dzieci z przed-
szkola 28 września br. Tego 
dnia w grupie dominował kolor 
czerwony. Podczas zabaw nie 
zabrakło smacznych jabłuszek. 

Było ono głównym bohaterem 
podczas zajęć plastycznych. Dla 
potwierdzenia, że dzieci uwiel-
biają jabłka, przedszkolaki za-
jadały się nimi po skończonych 
zabawach. Tego dnia na dzieci 
czekało wiele atrakcji, a miano-
wicie: jabłkowy taniec, czy też 
rozwiązywanie zagadek. Przy 
okazji zabaw przedszkolaki po-
szerzały swoją wiedzę o jabłku: 
poznawały różne gatunki jabłek, 
kolory, kształty, zapachy. Rozma-
wiały także o tym, co możemy 
przygotować z tych owoców. Po-
nadto wykonały kilka zadań ma-
tematycznych: tworzyły zbiory, 
przeliczały owoce, porównywały 
wielkość, wykonywały ćwiczenia 
wspomagające kształtowanie 
orientacji przestrzennej. Dzieci 
wykonały również przepyszny 
sok jabłkowy, surówkę z jabłka 
oraz marchewki, skosztowały 
przysmaki wykonane samodziel-
nie oraz porównały jak smakuje 
sok, tarte jabłko i dżem z jabłka. 
Na zakończenie dnia chętnie po-
zowały do zdjęć w „jabłku”. Dzie-
ci były zachwycone.

W piękny słoneczny jesienny dzień przedszkolaki wybrały się na 
wycieczkę do Gminnej Biblioteki Publicznej w Turce. Dla niektórych 
dzieci była to pierwsza wizyta w takim miejscu. Dzieci miały możli-
wość poszerzenia swojej wiedzy na temat książek, rozwijania zainte-
resowań książkami oraz zachęcenia rodziców do czytania dzieciom. 
Podczas wizyty przedszkolaki zwiedziły bibliotekę, zapoznały się 
z księgozbiorem przeznaczonym dla dzieci w ich wieku, miały moż-
liwość obejrzenia ilustracji w wybranych przez siebie książeczkach. 
Dowiedziały się od pani bibliotekarki, co należy zrobić, aby stać się 
czytelnikiem biblioteki, jak należy się w niej zachowywać. Ponadto 
dzieci z zainteresowaniem słuchały czytanych przez panią bibliote-
karkę książeczek. Wycieczka sprawiła dzieciom ogromną radość! Peł-
ne wrażeń i nowych doświadczeń, wracały do przedszkola z radością 
i uśmiechem na twarzach. Mamy nadzieję, że nasze działania rozbu-
dziły wśród dzieci zainteresowania książką i przyczynią się do zapi-
sania przez rodziców dzieci do biblioteki oraz codziennego czytania 
swoim pociechom! Pani Ani dziękujemy jak zawsze za zaproszenie.

DZIEŃ JABŁKA WIZYTA W GMINNEJ BIBLIOTECE 
W TURCE 

Korzystając ze słonecznej jesiennej pogo-
dy dzieci z naszego przedszkola wybrały się 
na wycieczkę do pobliskiego lasu. Głównym 
celem wizyty w lesie było przybliżenie przed-
szkolakom środowiska przyrodniczego, jakim 
jest las oraz zapoznanie dzieci ze zwierzyną 
i roślinnością tam występującą.

Dzieci poznawały przyrodę patrząc, słu-
chając i dotykając. Obserwowały las, który 
kryje w sobie wiele ciekawych tajemnic. 
Poznały różnorodność szaty roślinnej lasu: 
drzewa iglaste, liściaste, krzewy, mchy i runo 
leśne. Słuchały odgłosów lasu, a do kącików 
przyrodniczych zbierały „skarby”, które pani 
Jesień zostawiła w lesie. Głównie były to 
szyszki i żołędzie.

Dzieci nauczyły się prawidłowego zacho-
wania w lesie, by nie ucierpiała leśna przyro-
da. Zrozumiały znaczenie lasu dla ludzi i zwie-
rząt. Doświadczyły, że las to źródło świeżego 
powietrza. Wycieczka do lasu wzbogaciła 
wiedzę przedszkolaków oraz miała walory 
zdrowotne. Dzieci spędziły miło czas na świe-
żym, zdrowym powietrzu w otoczeniu pięk-
nej, malowniczej przyrody leśnej.

WYCIECZKA DO LASU 
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Poznajemy owoce wszystkimi zmysłami 
- smaku, wzroku, węchu i dotyku. Najlepiej 
smakowały z zakrytymi oczami.

Zabawa i degustacja sprzyja utrwalaniu 
zdrowych nawyków żywieniowych.

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż zakoń-
czyła się inwestycja rozbudowy Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Łuszczowie. W uroczystym przecięciu wstęgi, 
które odbyło się 1 września br. brali udział Ks. Janusz Stęp-
niak, Wójt Edwin Gortat, Dyrektor ZSP w Łuszczowie Mag-
dalena Krystjańczuk oraz Uczniowie szkoły wraz z Rodzicami.

Podczas uroczystości Pani Dyrektor w ciepłych słowach 
podziękowała wszystkim osobom i instytucjom, których 
starania przyczyniły się do powiększenia i unowocześnie-
nia budynku oraz dostosowania go do potrzeb i oczekiwań 
uczniów. Szczególne słowa wdzięczności zostały skierowa-
ne do Pana Edwina Gortata – Wójta Gminy Wólka za przy-
chylność oraz za wiarę w konieczność realizacji tej inwe-
stycji. Pani Dyrektor zaakcentowała, że otwarcie nowego 
skrzydła szkoły to bardzo ważne wydarzenie dla całej spo-
łeczności szkolnej i lokalnej. Marzenia o nowej, nowocze-
snej szkole stały się rzeczywistością.  

Dzięki tej inwestycji powstało zupełnie nowe skrzydło 
szkoły. Placówka powiększyła się o ok. 340 m2 powierzchni 
użytkowej. Powstał dwukondygnacyjny budynek wyposa-
żony w dwie sale lekcyjne - pracownię przyrodniczą i ma-
tematyczno – informatyczną, świetlicę, kuchnię, stołówkę, 
dwie szatnie oraz pomieszczenia sanitarne. Został on połą-
czony na obu kondygnacjach ze starym budynkiem. War-
tość inwestycji wyniosła ponad 1,3 mln zł.

Rozbudowa budynku szkoły umożliwiła wygospodarowa-
nie nowych przestrzeni i udogodnień, których dotychczas 
nie mieliśmy, jak na przykład dostęp do budynku dla osób 
niepełnosprawnych. Większa przestrzeń znacząco poprawi-
ła komfort pracy uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

Projekt jest odpowiedzią na pojawiające się potrzeby 
związane z demografią, potrzebami lokalowymi oraz do-
stosowaniem infrastruktury budynku dla osób z niepełno-
sprawnościami. 

POZNAJEMY OWOCE 

We wrześniu w naszym przedszkolu 
rozpoczął się cykl zajęć związanych z bez-
pieczeństwem na drodze. Dzieci zapozna-
wały się z elementarnymi zasadami ruchu 
drogowego. Na pobliskim przejściu dla 
pieszych nauczyły się poprawnego prze-
chodzenia przez jezdnię. W trakcie zajęć 
wykorzystywano prezentacje multime-
dialne i filmy edukacyjne, dzięki którym 
dzieci poznawały zagrożenia wynikające 
z niewłaściwego zachowania się na ulicy. 
Ponadto dzieci wykonały mnóstwo róż-
norodnych prac plastycznych związanych 
z ruchem drogowym.

Joanna Kutyna, 
Samorządowe Przedszkole w Turce

BEZPIECZNA DROGA 
DO PRZEDSZKOLA 
- POZNAJEMY ZASADY 
RUCHU DROGOWEGO 

ROZBUDOWA SZKOŁY W ŁUSZCZOWIE





Podziękowanie za pomoc w organizacji Święta Plonów Gminy Wólka 2021

Szanowni Państwo, pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za okazane wsparcie finansowe i rzeczowe przy organizacji 
Święta Plonów Gminy Wólka 2021 następującym firmom, instytucjom czy też osobom prywatnym:

Na ręce Księdza Proboszcza Mirosława Zająca, współgospodarza dożynek, składam serdeczne podziękowania za 
odprawienie uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej oraz błogosławieństwo chleba z tegorocznych zbiorów. 

Starostom Dożynek, Państwu Zofii i Sławomirowi Pankowskim dziękuję za przyjęcie tak zaszczytnej funkcji i wzorowe 
jej wypełnienie. 

Gorące słowa podziękowania kieruję do Sołtysów i Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich oraz wszystkich Państwa, 
którzy utworzyli ten przepiękny, bajecznie kolorowy korowód dożynkowy oraz za przygotowanie wieńców dożynkowy, 
które są symbolem podziękowania za tegoroczne plony oraz za trud całorocznej pracy naszych rolników. Prezentacja 
wieńców podczas gminnych uroczystości to swoista promocja dorobku kulturowego polskiej wsi oraz kultywowanie 
i popularyzacja najbardziej wartościowych, kulturowych tradycji gminy Wólka. Ponadto dziękuję Państwu za okazaną 
pomoc w przygotowaniu naszego gminnego stoiska w postaci domowych wypieków, owoców, warzyw oraz kwiatów. 

Dziękuję również szkołom z terenu naszej gminy, Kołom Gospodyń Wiejskich czy też instytucjom, którzy zorganizowali 
te piękne stoiska wystawiennicze. Dzięki włożonej przez Was pracy w ich przygotowanie nasi mieszkańcy oraz zaproszeni 
goście mogli poznać ofertę edukacyjną naszych placówek oświatowych, podziwiać wykonane przez Was rękodzieło 
ludowe oraz skosztować przygotowanych przez Was pyszności. 

Fundacji Biała Róża dziękuję za zorganizowanie atrakcji w postaci gier plenerowych.
Wypożyczalni Skrzydeł Biblioteka ZSP w Pliszczynie oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Wólce dziękuję za zorganizowanie 

Narodowego Czytania 2021 oraz konkursu plastycznego dla dzieci z terenu Gminy Wólka pt. „Kapelusz pani Dulskiej”.
Dożynki w gminie Wólka nie mogłyby się odbyć bez przepysznej grochówki, którą od lat przygotowują i serwują dla 

naszych mieszkańców Państwo Lucyna i Krzysztof Skrzypek. Dziękuję Państwu za te wszystkie lata wspaniałej współpracy 
i oczywiście liczę na więcej.

Osobne i szczególne podziękowania kieruję do wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy za 
utrzymanie ładu i porządku gwarantującego bezpieczeństwo w ruchu drogowym  i bezpieczeństwo uczestników 
uroczystości. 

Dziękuję Dyrekcji, Gronu pedagogicznemu, Rodzicom, a w szczególności Dzieciom i Młodzieży za piękne występy na 
scenie. 

To dzięki Państwa zaangażowaniu mogliśmy dziękować za tegoroczne plony, za trud całorocznej pracy wszystkim 
rolnikom, ich rodzinom oraz ludziom związanym z produkcją, przetwórstwem i obrotem rolnym. 

Dziękuję wszystkim Uczestnikom uroczystości, którzy nas zaszczycili swoją obecnością, ale przede wszystkim dziękuję 
rolnikom- za Waszą ciężką pracę i trud podczas żniw. Pamiętajmy, że każda kromka chleba to pot i wiele godzin ludzkiej 
pracy. Szanujmy to i nie przestawajmy im życzyć: Szczęść Boże!

Z wyrazami wdzięczności,
Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

 » Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Lublinie
 » Adamf Adam i Bartłomiej Franczak
 » KOM-EKO S. A.
 » „SANITMAL” Usługi Projektowo-Wykonawcze
 » Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach
 » Usługi Instalacyjne i Remontowo Budowlane Ryszard Zgierski
 » Centrochem Sp. J.
 » BUDMAXX P.U. Łukasz Markiewicz
 » Artur Cios Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych 
i Stałych

 » Agram S. A.
 » SOLAN
 » Art-Bruk Monika Chołody
 » MASTER Krzysztof Guz
 » JSB Construction
 » Angielski Helen Doron Turka
 » Firma Usługowo Handlowa Tadeusz Niewiński

 » Lubelski Handel Sp. z o.o. (TOP MARKET)
 » Tartak Marcin Podolski
 » LADROS s.c. A. Lewczyk, R. Lewczyk
 » ORION Łuszczów
 » Dom Weselny „Rozmaryn”
 » PPHU SIMBA L. i R. Sim
 » MIKO Centrum Ochrony i Zabezpieczeń sp. z o.o.
 » Lewiatan, Biskupie Kolonia 5c
 » DIEHL METERING Sp. z o. o.
 » SILVER CLEAN
 » Gospodarstwo Ogrodnicze „Szczepanówka”
 » Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ryjek
 » „Gościniec” Restauracja Halina Ratajewska
 » Gospodarstwo Ogrodnicze „Turkiszon”
 » Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o.
 » Paweł Gdula
 » Sołtysi i Radni, Mieszkańcy Gminy Wólka.


