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Szanowni Państwo.
Z wielką przyjemnością przekazuję na Wasze ręce niniejszy numer naszego gminnego wy-

dawnictwa żywiąc nadzieję, że zawarte w nim treści zainteresują Państwa i będą stanowić miłą 
lekturę, która w znacznym stopniu uzupełni wiedzę i informacje o działaniach realizowanych 
w naszej gminie. 

Bardzo dynamiczna sytuacja na arenie międzynarodowej spowodowana wojną w Ukrainie, 
związany z nią kryzys na świecie oraz liczne negatywne postpandemiczne skutki w naszej go-
spodarce powodują wiele niekorzystnych sytuacji, które wiążą się ze zwiększeniem kosztów 
funkcjonowania naszego samorządu oraz życia wszystkich mieszkańców. Jestem przekonany, 
że sytuacja ta nie będzie trwała długo i chwilowy zastój gospodarczo-ekonomiczny będzie tyl-
ko epizodem, który w przyszłości będziemy wspominać jako etap poprzedzający długie lata 
ożywionego rozwoju naszej ojczyzny, Europy i świata. Niemniej, nie wspominam o tym bez 

powodu, gdyż chciałbym zwrócić Państwa uwagę na trudności, które w związku z powyższym też mogą mieć realny wpływ na realizacje szeroko 
pojętych inwestycji na terenie naszej jednostki samorządowej. Cel mamy jeden - wykonanie 100% zaplanowanych działań, które są ujęte w na-
szym budżecie i jestem przekonany, że uda nam się go osiągnąć. Jednak może to wymagać rozciągnięcia w czasie niektórych inwestycji, bądź 
skorzystania z instrumentów finansowych powodujących zwiększenie zadłużenia naszej gminy, dlatego też proszę o wyrozumiałość i cierpliwość, 
choć i tak uważam, że obecne zaawansowanie robót przy naszych przedsięwzięciach jest wysoce zadowalające. Wiem, że biorąc pod uwagę 
własne budżety domowe, doskonale się Państwo orientują w bieżącej sytuacji i nie będzie najmniejszego problemu ze zrozumieniem ewentu-
alnych niedogodności z realizacją niektórych zadań.

Czas wakacji, wypoczynku i urlopów już 
za nami. Jak zwykle minął szybciej niż tego 
byśmy chcieli. Mam nadzieję, że każdy wy-
korzystał go jak najlepiej dla siebie i spędził 
tak, aby w możliwie najkorzystniejszy spo-
sób zregenerowaćswoje siły witalne nie-
zbędne do dalszego dynamicznego funkcjo-
nowaniaw życiu prywatnym, zawodowym, 
czy społecznym.

Z wielkim szacunkiem zwracam się do 
rolników i wszystkich pracujących na rzecz 
szeroko pojętej branży rolniczej. To dzięki 
Waszym wysiłkom, ciężkiej pracy w pocie 
czoła, często w niekorzystnych warunkach 
atmosferycznych możemy cieszyć się odpo-
wiednią ilością pożywienia, które jest nie-
zbędne dla normalnego funkcjonowania nas 
wszystkich. Chylę przed Wami czoła i w imie-
niu własnym oraz całej społeczności gminy 
Wólka składam serdeczne podziękowania za 
Wasz trud oraz życzę Wam, aby praca, którą 
wykonujecie była odpowiednio doceniana 
i wynagradzana.

Życzę miłej lektury 
i pozdrawiam serdecznie.

drodzy czytelnicy wólka news.
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Poprawa bezpieczeństwa na drogach 
gminnych to wspólny mianownik wszyst-
kich zadań realizowanych w tym roku, jak 
również w latach poprzednich. Z pełnym 
rozmachem realizujemy daną mieszkań-
com obietnicę poprawy infrastruktury 
drogowej na terenie gminy Wólka. 

W ostatnim czasie zakończone zostały na-
stępujące inwestycje drogowe: 
1. Przebudowa drogi gminnej nr 106117L 

w miejscowości Kolonia Świd-
nik Mały i w miejscowości Świdnik 
Duży Drugi na terenie gminy Wól-
ka - ETAP II odcinek od km 0+008,16 
do km 0+829,93. Wartość zadania: 
611 593,06 zł. Długość ponad 800 m.  
Przebudowa drogi polegała na wykona-
niu dwóch warstw asfaltu, wzmocnieniu 
podbudowy kruszywem, wykonaniu po-
szerzeń oraz poboczy.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 105189L 
w miejscowości Łuszczów Pierwszy 
i Łuszczów Drugi, gmina Wólka w zakre-
sie wykonania opaski bezpieczeństwa 
(chodnik). Wartość zadania: 431 001,84 
zł. Długość 500 m. W ramach przebudo-
wy drogi wykonano chodnik oraz posze-
rzenie miejscowe jezdni.

3. Przebudowa drogi wewnętrznej na 
działce ewidencyjnej nr 824 w Łuszczo-
wie Drugim (droga przy szkole w Łusz-
czowie). Wartość zadania: 191 642,00 
zł. Długość 260 m. Wykonano między 
innymi na części nową nawierzchnię 
asfaltową oraz zostały położone dwie 
warstwy asfaltu na drodze utwardzonej 
tzw. trylinką, wzmocniono podbudowę 
oraz pobocza.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 112473L 
w miejscowości Wólka, gmina Wólka. 

Wartość zadania: 329 591,21 zł. Długość 
230 m. Została wykonana podbudowa 
oraz dwie warstwy asfaltu i pobocza.

5. Przebudowa drogi wewnętrznej w miej-
scowości Elizówka (droga łącząca miej-
scowość Rudnik z miejscowością Eli-
zówka). Wartość zadania: 250 116,10 
zł. Długość 270 m. Została wykonana 
podbudowa oraz dwie warstwy asfaltu 
i pobocza.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 112471L 
oraz drogi wewnętrznej w Łuszczowie 
Pierwszym – etap I obejmujący odcinek 
od km 0+00  do km 0+440,2 oraz drogę 
wewnętrzną długości 134,19 m. War-
tość zadania: 370 981,04 zł. Długość 
ponad 530 m. Została wykonana pod-
budowa oraz nawierzchnia asfaltowa, 
wzmocniono ażurami istniejące skarpy 
oraz wykonano pobocza. 

7. Budowa drogi nr 106102 L w miejsco-
wości Biskupie Kolonia. Wartość zadania 
759 829 ,97 zł, inwestycja rozpoczęta 
w roku 2021, z przyczyn złych warun-
ków atmosferycznych realizacja prze-
sunięta na obecny rok. Długość 430 m. 
Droga została wybudowana od podstaw, 
nastąpił wykup gruntów, wykonanie 
podbudowy, położenie dwóch warstw 
asfaltu, poboczy, odwodnienie drogi, 
połączone zostały dwie drogi gminne. 
Powstał nowy ciąg komunikacyjny.

8. Chodnik z płyt betonowych przy drodze 
krajowej 82 w miejscowości Łuszczów 
Pierwszy. Wartość zadania: 60 000,00 zł. 

9. Przebudowa drogi wewnętrznej na 
działce nr ew. 343 w miejscowości By-
strzyca na odcinku od km rob. 0+067,14  
do km rob. 0+750,00 – ETAP II. Wartość 
zadania: 432 154,28 zł. Długość odcinka 
680 m. W ramach zadania została wy-
konana podbudowa drogi, nawierzch-
nia asfaltowa oraz pobocza, częściowe 
odwodnienie w postaci korytek.  

Trwają prace budowlane na następują-
cych odcinkach drogowych: 
1. Przebudowa (modernizacja) drogi gmin-

nej KDD-G nr 112539L w miejscowo-
ści Turka, gmina Wólka - etap II od km 
0+400 do km 0+800. Wartość zadania: 
321 682,68 zł. Długość odcinka 400 m. 

2. Rozbudowa drogi gminnej w miejsco-
wości Długie dz. nr 258/5 i inne. War-
tość zadania: 756 106,82 zł. Długość 
odcinka 190 m. 

3. Przebudowa drogi nr 106096 L w miej-
scowości Rudnik (przebudowa będzie 
polegała między innymi na wykona-
niu nowej nawierzchni oraz chodnika 
wzdłuż całej długości przebudowywa-
nej drogi). Wartość zadania ponad dwa 
miliony złotych. Inwestycja dofinanso-
wana z budżetu państwa w 50%. Dłu-
gość odcinka 1390 m. 

4. Wykonanie mostu w miejscowości Ły-
saków (obecny most był w bardzo złym 
stanie technicznym). Wartość tego za-
dania również przekracza kwotę dwa 
miliony złotych. Inwestycja dofinanso-
wana z budżetu państwa w 50%. 

Wkrótce planowane jest podpisane 
umów obejmujących przebudowę nastę-
pujących dróg: 
1. Przebudowa drogi nr 112427 L (ul. Żura-

winowa) w miejscowości Turka (długość 
odcinka około 100 m). Wartość zadania: 
337 391,53 zł. 

2. Modernizacja (przebudowa) drogi  
nr 112424 L (ul. Wierzbowa) w miejsco-
wości Turka (długość odcinka 200 m). 
Wartość zadania: 422 425,67 zł. 

3. Przebudowa drogi wewnętrznej 
wraz z budową chodnika na działce  
nr 2359/6 w miejscowości Świdnik Duży 
Drugi. Wartość zadania: 860 312,16 zł. 

4. Przebudowa drogi wewnętrznej na 
działce ewid. nr 988/2 w miejscowości 
Łuszczów Pierwszy. Wartość zadania: 
435 780,88 zł. 

5. Przebudowa drogi wewnętrznej na 
działce ewid. nr 903 w miejscowo-
ści Łuszczów Drugi. Wartość zadania:  
478 086, 41 zł. 

6. Budowa chodnika przy drodze powiato-

Kolejne inweStycje drogowe - będzie wygodniej i bezpieczniej
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wej nr 2223 L w miejscowości Sobiano-
wice (do szkoły). Wartość zadania: 431 
856,69 zł. 

Poza wyżej wymienionymi zadaniami jesz-
cze w tym roku planujemy wykonanie kilku 
odcinków drogowych oraz parkingów na 
osiedlu Borek. Planowane inwestycje są 
jednak uzależnione od naszych możliwo-
ści finansowych, gdyż jak wszyscy wiemy, 
obecna sytuacja związana chociażby ze 
wzrostem cen materiałów budowlanych 
spowodowała, iż realizowane inwestycje 
znacznie przekraczają środki finansowe, 

jakie zostały na ten cel zabezpieczone 
w budżecie gminy. 

Zapewniam Państwa, iż nadal będę dokła-
dał wszelkich starań, aby środki zewnę-
trze płynęły szerokim strumieniem do 
naszej Gminy, gdyż umożliwiają one re-
alizację kluczowych inwestycji drogowych, 
tak wyczekiwanych przez mieszkańców. 
A wszystko po to, żeby po gminnych dro-
gach jeździło się nam bezpieczniej i wy-
godniej. 

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Energia to ważny element naszego 
codziennego życia, a jej dostępność jest 
niezbędna m.in. do działania przedsię-
biorstw, ogrzania mieszkań czy oświetle-
nia ulic. W dzisiejszych czasach produkcja 
i zużycie energii to rosnące obciążenie, 
nie tylko dla naszych budżetów, ale także 
dla naszego zdrowia oraz stanu środowi-
ska, w którym żyjemy. Ratunkiem dla nas 
i naszego środowiska jest niewątpliwie 
energia odnawialna, która niesie ze sobą 
ogromny potencjał dla gmin, społeczno-
ści, małych przedsiębiorstw i innych pod-
miotów, gdyż buduje niezależność, bez-
pieczeństwo i staje się ważnym źródłem 
dochodów. W tym zakresie ważną rolę 
odgrywają samorządy, które podejmu-
ją działania służące popularyzacji efek-
tywności energetycznej i odnawialnych 
źródeł energii (OZE) oraz dążą do wpro-
wadzania w życie idei zrównoważonego 
rozwoju lokalnego.

W trosce o stan środowiska naturalne-
go, sytuację ekonomiczną swoich miesz-
kańców oraz zaspokojenie ich potrzeb 
energetycznych, podejmujemy szereg 
działań, które umożliwiły mieszkańcom 
skorzystanie z udogodnień, jakie dają od-
nawialne źródła energii. Już od 2016 roku 
realizujemy projekty, na realizację których 
uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków 
UE w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Lubel-
skiego na lata 2014-2020).

W ramach projektu pt. „OZE w gminie 
Wólka - montaż kolektorów słonecznych 
i kotłów na biomasę” zainstalowanych 
zostało 513 instalacji kolektorów słonecz-
nych oraz 25 kotłów na biomasę w bu-
dynkach mieszkalnych z terenu naszej 
gminy. Przedmiotem kolejnego projektu 

„OZE w Gminie Wólka - montaż pomp cie-
pła i ogniw fotowoltaicznych” był zakup 
i montaż 117 instalacji fotowoltaicznych 
oraz 53 pomp ciepła aerotermalnych. In-
stalacje zamontowane zostały na obiek-
tach prywatnych położonych na terenie 
gminy Wólka. 

Kolejny projekt, jaki obecnie realizu-
jemy, to „OZE W GMINIE WÓLKA - ETAP 
II - montaż pomp ciepła, kolektorów sło-
necznych, pieców na biomasę i ogniw fo-
towoltaicznych”. W ramach tego dofinan-
sowania zamontowanych zostanie 377 
sztuk urządzeń służących do produkcji 
energii odnawialnej, w tym:

- 190 szt. instalacji kolektorów słonecz-
nych do ogrzania ciepłej wody użytkowej 
na potrzeby gospodarstwa domowego;

- 110 szt. instalacji fotowoltaicznych na 
potrzeby gospodarstwa domowego;

- 45 pomp ciepła do ogrzania ciepłej 
wody użytkowej na potrzeby gospodar-
stwa domowego;

- 32 piece na biomasę.
Zostały już zamontowane i odebrane 

instalacje pomp ciepła, oraz piece na 
biomasę, zakończył się montaż kolekto-
rów słonecznych. Trwa montaż instalacji 

fotowoltaicznych. Projekt wynosi 4 322 
819,40 zł, dofinansowanie 2 990 760,00 zł.

Ponadto jesteśmy w trakcie wyboru 
wykonawcy na montaż paneli fotowolta-
icznych realizowanych w ramach projek-
tu ,,OZE w Gminie Wólka - Etap II montaż 
ogniw fotowoltaicznych”. W ramach zada-
nia montowane będą instalacje 4 i 5 kW. 
Koszt całkowity 3 164 719,80 zł, dofinan-
sowanie 1 749 636,00 zł. 

Dzięki realizacji w/w projektów dotych-
czasowe konwencjonalne źródła energii 
elektrycznej oraz źródła ciepła zastępo-
wane są energią pochodzącą ze źródeł 
odnawialnych. 

Tego typu projekty pozwalają na:
• wyposażenie nieruchomości położo-

nych na terenie gminy w nowoczesne 
instalacje wykorzystujące OZE przy 
wsparciu ze środków UE, 

• dywersyfikację dostaw energii i wzrost 
bezpieczeństwa energetycznego w gmi-
nie, 

• poprawę sytuacji ekonomicznej miesz-
kańców poprzez zmniejszenie kosztów 
związanych z ogrzewaniem w gospodar-
stwach domowych oraz zaspokojenie 
potrzeb energetycznych mieszkańców, 

• obniżenie emisji szkodliwych gazów 
i pyłów do atmosfery, 

• ograniczenie zużycia zasobów paliw 
kopalnych i energii ze źródeł konwen-
cjonalnych oraz wzrost udziału energii 
cieplnej produkowanej z OZE, 

• poprawę mikroklimatu i wykorzystanie 
walorów gminy, m.in. walorów tury-
stycznych, a tym samym stworzenie 
warunków do aktywizacji pozarolniczej 
działalności gospodarczej, w tym agro-
turystyki i tworzenia miejsc pracy.
Zainteresowanie ze strony mieszkań-

ców udziałem w w/w projektach jest stale 
bardzo duże. Gmina Wólka, kiedy tylko 

gmina wólKa Stawia na oze i SamowyStarczalność 
energetyczną Swoich mieSzKańców oraz zaSobów gminnych 
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pojawia się możliwość, aplikuje o pozyska-
nie środków na odnawialne źródła energii, 
gdyż stawianie na tego typu rozwiązania 
jest niezmiernie ważne przede wszyst-
kim z uwagi na możliwość wygenerowa-
nia oszczędności w budżecie domowym 
mieszkańców oraz ze względu na poprawę 
jakości i czystości powietrza w gminie.

Jako samorząd stale dążymy do ograni-
czenia zużycia energii elektrycznej w bu-

dynkach użyteczności publicznej. Wdra-
żamy rozwiązania służące redukcji mocy 
biernej tj. przegląd umów i taryf dystry-
bucyjnych, wymiana ulicznego oświetlenia 
na energooszczędne LED, wymiana sprzę-
tu biurowego (m.in. drukarki sieciowe) 
na energooszczędny, elektroniczny obieg 
dokumentów, co pozwala zmniejszyć zu-
życie energii. Przechodząc zaś do strony 
podażowej, czyli własnej produkcji energii, 

intensywnie działamy w kierunku budowy 
nowych instalacji PV na gminnych budyn-
kach użyteczności publicznej. Mowa tutaj 
chociażby o nowo wybudowanym budyn-
ku Centrum Kultury czy też o ujęciach wody, 
które posiadają własne mikroinstalacje PV.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Z wielką przyjemnością informuję Pań-
stwa, iż zakończyła się budowa trzech 
odcinków oświetleń o łącznej wartości 
305 000,00 zł tj.:
-  oświetlenie na działce 740 w m. Plisz-

czyn (boisko), 
- oświetlenie w miejscowości Bystrzyca 

przy drodze 106074 L – II etap, 
- oświetlenie w miejscowości Kolonia 

Świdnik Mały przy drodze 106103 L. 

To nie jedyne inwestycje gminy w po-
prawę infrastruktury oświetleniowej, 
które zostały przewidziane na ten rok. 
Na tą chwilę planowane są kolejne, gdyż 
potrzeby w tym zakresie wciąż są duże, 
a znaczenie oświetlenia jest istotne nie 
tylko dla komfortu mieszkańców, ale i dla 
bezpieczeństwa użytkowników dróg.

W roku bieżącym planujemy wykonanie 
jeszcze trzech odcinków oświetleń drogo-
wych, tj.: 
1. budowa oświetlenia w miejscowości 

Łuszczów Drugi przy drodze nr 112467 L. 
2. budowa oświetlenia przy drodze powia-

towej 2224 L w miejscowości Pliszczyn. 

3. budowa oświetlenia przy drodze we-
wnętrznej na działce nr 405 w miejsco-
wości Turka. 
Kolejnych 15 odcinków oświetleń jest 

projektowanych.
Zarówno te wybudowane, jak i pla-

nowane do wykonania odcinki opisane 
powyżej wykorzystują lampy typu LED. 
Oprawy LED posiadają istotne zalety tj. 

- jakość światła: białe światło o wysokim 
współczynniku oddawania barw,

- wysoka trwałość źródeł światła LED w po-
równaniu do lamp sodowych,

- wysoka skuteczność świetlna systemu 
(oprawa + diody LED + zasilacz), 

- energooszczędność,
- natychmiastowy ponowny zapłon i 100% 

strumienia światła po zaniku napięcia – 
bezpieczeństwo,

- możliwości pracy w różnych systemach 
sterowania, liniowa zależność pomię-
dzy spadkiem strumienia światła a po-
borem mocy przez oprawy – dodatkowe 
oszczędności energii elektrycznej,

- nowa technologia z perspektywą rozwo-
ju, brak substancji zagrażających śro-
dowisku.

Nowy standard oświetlenia na terenie 
gminy Wólka ma na celu poprawę bezpie-
czeństwa i komfortu życia mieszkańców. 
Dzięki wysokiej efektywności nowocze-
snych opraw będzie można zredukować 
zużycie energii elektrycznej, która jak 
wiadomo po dużej podwyżce cen, jest 
ogromnym obciążeniem dla budżetu 
gminy. Ponadto mniejszy pobór energii 
oznacza redukcję emisji do atmosfery 
CO2 oraz związków siarki, azotu i pyłów. 
Dzięki wielu możliwościom, jakie niesie 
ze sobą wykorzystanie optyki w oprawach 
LED-owych, strumień światła emitowany 
przez nie jest przyjazny dla oka, nie po-
woduje podrażnienia i zmęczenia narządu 
wzroku. Światło LED-owe odzwierciedla 
bowiem naturalne światło dzienne, dzięki 
czemu kierowcy mogą lepiej określać od-
ległość do pojazdów, przedmiotów oraz 
osób w porze nocnej i o zmroku. Zaletą 
tego oświetlania jest wyeliminowanie zja-
wiska tzw. stroboskopu, czyli występowa-
nia naprzemiennie powierzchni oświetlo-
nych i nieoświetlonych.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

będzie jaśniej a dzięKi temu bezpieczniej 
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Z radością i dumą informuję Państwa, iż zakończyła się budo-
wa Centrum Kultury w Gminie Wólka. Dzięki uzyskanemu do-
finansowaniu ze środków z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach 
Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokal-
ne oraz środków finansowych z budżetu gminy Wólka powstało 
przepiękne i nowoczesne miejsce umożliwiające aktywny udział 
społeczeństwa w kulturze oraz współtworzeniu jej wartości. 
Nasi mieszkańcy będą mogli się tu spotkać, zintegrować, wypo-
życzyć dobrą książkę, skorzystać z różnorodnej tematyki szkoleń, 
warsztatów, wystaw bądź też imprez artystycznych oraz kultural-
no - edukacyjnych. Wnętrza są już gotowe i tylko czekają na wy-
posażenie, które planujemy zakupić jeszcze w tym roku. Wartość 
zadania 2 736 387,37 zł. Dofinansowanie 2 094 770,07 zł.

Kolejne działania, które będziemy realizować, to rozbudowa 

remizy OSP w miejscowości Turka. Obecnie jesteśmy na etapie 
wyboru wykonawcy. W ramach zadania powstanie nowy obiekt 
remizy strażackiej wraz z nowoczesną świetlicą i zapleczem ku-
chennym dla mieszkańców. 

Warto również dodać, iż w ostatnim czasie wykonana została 
instalacja grzewcza w OSP Pliszczyn oraz adaptacja sali na po-
trzeby mieszkańców Gminy. Łączna wartość zadania to prawie 
100 000,00 zł.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa biblioteki w miej-
scowości Łuszczów Drugi przy Remizie OSP. Obiekt ten będzie 
nowoczesny, dwu kondygnacyjny ,m.in. z dużą salą i zapleczem 
kuchennym. Będzie wykorzystywany jako biblioteka, ale też 
jako miejsce spotkań mieszkańców. W maju ogłoszono wyniki 

2. naboru do programu „Infrastruktura bibliotek 2021-2025” 
i Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce znalazła się w gronie 
47 bibliotek, których wnioski rozpatrzono POZYTYWNIE! Już zo-
stała podpisana umowa o dofinansowanie z Instytutem Książki, 
który wdraża kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 
2021–2025”, realizowany w ramach Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Nasz projekt „Nowy budynek Bi-
blioteki w Łuszczowie - dostępna przestrzeń dla ludzi i książek” 
otrzyma dofinansowanie w wysokości 2 093 000,00 zł. War-
tość całego zadania według kosztorysu inwestorskiego  wynosi   
2 940 594,76 zł. 

W podejmowanych działaniach kierujemy się tym, aby wraz 
z rozwojem gospodarczym naszej gminy, realizowany był rozwój 
infrastruktury społecznej, która odgrywa ważną rolę w funkcjo-
nowaniu społeczności lokalnych i ma istotny wpływ na zaspoka-
janie potrzeb mieszkańców.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

W tym roku najmłodsi mieszkańcy naszej 
gminy mają ogromne powody do radości, 
gdyż utworzyliśmy dla nich oraz ich opie-
kunów aż sześć placów zabaw. Nowopow-
stała infrastruktura zapewni odpowiednie 
warunki bezpiecznej i aktywnej zabawy. Są 
to miejsca, w których dzieci wspólnie z ro-
dzicami czy dziadkami mogą spędzić miło, 
a przede wszystkim aktywnie swój wolny 
czas. Celem naszych przedsięwzięć była po-
prawa jakości życia naszych mieszkańców 
oraz prawidłowy rozwój psychofizyczny 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Place zabaw 
są ogólnodostępne. Miejsca te pełnią rolę 
integracji środowiska lokalnego, ponieważ 
są ośrodkiem wspólnych spotkań dzieci, ro-
dziców oraz dziadków. Nowe miejsca zabaw 
pozwolą na zacieśnienie więzi oraz przyczy-
nią się do powstawania pozytywnych relacji. 

Ze środków funduszu sołeckiego oraz 
gminy Wólka utworzyliśmy place zabaw w:

- Świdniczku na działce nr 306/4. Wartość 
inwestycji to 90 005,00 zł brutto (z tego 

21 000,00 zł z funduszu sołeckiego, 69 
005,00 zł środki gminy).

- Łysakowie na działce nr 469. Wartość in-
westycji to 32 600,00 zł brutto (z tego 
5 000,00 zł z funduszu sołeckiego, 27 
600,00 zł środki gminy).

- Bystrzycy na działce nr 964/2. Wartość 
inwestycji to 37 910,00 zł brutto (z tego 
15 000,00 zł z funduszu sołeckiego, 22 
910,00 zł środki gminy).

nowe oraz zmodernizowane miejSca SpotKań już czeKają na 
naSzych mieSzKańców, a Kolejne w planach

o taKich placach zabaw marzyli najmłodSi.... i nie tylKo 
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Projekt „Wykonanie placu zabaw z wykorzystaniem OZE 
do oświetlenia i ładowania urządzeń mobilnych w miej-
scowości Rudnik” współfi nansowany ze środków Euro-

pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt „Kosmiczne Przedszkole dla Kosmicznych Przed-
szkolaków z Pliszczyna i Turki” współfi nansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014-2020

Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
poprzez wykonanie miasteczka ruchu drogowego w miej-
scowości Turka” współfi nansowany ze środków Europej-

skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Kolejny plac zabaw, ale tym razem z wy-
korzystaniem OZE do oświetlenia i ła-
dowania urządzeń mobilnych, powstał 
w miejscowości Rudnik, na działce nr 500. 

W ramach zadania powstał plac zabaw, 
który jest wyposażony w urządzenia za-
bawowe, małą architekturę typu ławki 
(w tym ławka solarna) i kosze, lampy so-
larne oraz tablicę regulaminową. Wartość 
inwestycji to 81 500,00 zł brutto (z tego 
kwota 38 178,00 zł stanowi dofinansowa-
nie ze środków współfinansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa in-
westująca w obszary wiejskie).

Ponadto w ramach projektu „Kosmicz-
ne Przedszkole dla Kosmicznych Przed-

szkolaków z Pliszczyna i Turki”, który jest 
współfinansowany ze środków RPO WL 
na lata 2014-2020, powstały place za-
baw przy szkole w Pliszczynie oraz Turce. 
Nowe miejsca zabawy dla uczestników 
projektu zostały wyposażone w urządze-
nia i zestawy zabawowe, małą architektu-
rę typu ławki i kosze oraz tablicę regula-
minową. Wartość inwestycji to 47 522,08 
zł brutto w Pliszczynie oraz 42 218,80 zł 
brutto w Turce. 

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Rozpoczęliśmy realizację inwestycji pn. 
„Zagospodarowanie przestrzeni publicz-
nej poprzez wykonanie miasteczka ru-
chu drogowego w miejscowości Turka”. 
Miasteczko ruchu drogowego stanowić 
będzie atrakcyjną bazę w zakresie rekre-
acji i wypoczynku dla społeczności lo-
kalnej. Miasteczko rowerowe umożliwia 
praktyczne ćwiczenia w warunkach zbli-
żonych do rzeczywistości. Dzieci będą 
mogły praktykować jazdę na rowerze na 
placu manewrowym z zaaranżowanymi 
ulicami i skrzyżowaniami, znakami dro-
gowymi pionowymi i poziomymi oraz 
sygnalizacją świetlną. Dzięki temu sku-
tecznie ułatwione zostanie zrozumienie 
podstawowych zasad, jakie obowiązują 
pieszych i rowerzystów, a także osób 
kierujących innymi pojazdami. Całość 

dopełnią wizualnie elementy małej ar-
chitektury i zieleni. Inwestycja dofinan-
sowana jest w kwocie do 60 448,00 zł 
ze środków współfinansowanych z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie. War-
tość zadania wynosi 312 031,32 zł. 

Na osiedlu Borek planujemy również 
budowę Skate Parku. Obiekt ma służyć 
jeżdżącym wyczynowo na deskorolce,  
rolkach, rowerze i hulajnodze. Prace bu-
dowlane będą kosztować ok. 300 000,00 
złotych. Robimy wszystko, aby nasi gmin-
ni skaterzy mogli jak najszybciej trenować 
w prawdziwie profesjonalnych warun-
kach. O terminach i postępach prac bę-
dziemy Państwa informować w kolejnym 
numerze Wólka News. 

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Bardzo ważnym dla gminy obszarem 
inwestycyjnym jest gospodarka wodno-

-ściekowa. Działania prowadzone w tym 
zakresie w ogromnym stopniu wpływają 
na jakość życia mieszkańców oraz stan 
środowiska naturalnego na danym tere-
nie. Doskonale rozumiemy, że wysokość 
nakładów i działania związane z zaopa-
trzeniem w wodę i odbiorem ścieków oraz 

tempo ich realizacji mogą przyśpieszyć 
lub zahamować dalszy rozwój gminy. Bio-
rąc pod uwagę powyższe, gmina Wólka 
pozyskała środki zewnętrzne na realizację 
zadania pn.: „Przebudowa stacji uzdatnia-
nia wody w miejscowości Turka, gmina 
Wólka w ramach projektu „Modernizacja 
systemu zaopatrzenia w wodę na terenie 
gminy Wólka-etap III”. Wartość zadania: 1 

746 600,00 zł. Zadanie dofinansowane ze 
środków UE w 85%. 

Ponadto w ostatnim czasie zakończona 
została budowa kanalizacji w miejscowości 
Świdnik Duży – etap V. Koszt całkowity 2 354 
702,63 zł, dofinansowanie 1 221 637,00 zł.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

rowery, rolKi i deSKorolKi pójdą w ruch

infraStruKtura wodno – Kanalizacyjna 
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wójt gminy wólKa uzySKał wotum zaufania 
i abSolutorium z wyKonania budżetu za 2021 r. 
W dniu 23 czerwca br. odbyła się LVI sesja Rady Gminy. Zgodnie 

z ustawą o samorządzie gminnym, w tym dniu zaplanowana została 
debata nad raportem o stanie Gminy Wólka za 2021 rok. W do-
kumencie została podsumowana działalność, praca wójta w roku 
poprzednim, w szczególności realizacja polityk, programów i stra-
tegii, uchwał rady gminy, a także został zobrazowany aktualny stan 
Gminy Wólka na wszystkich polach działalności w roku 2021. 

Podczas sesji Rada Gminy Wólka udzieliła Wójtowi Edwinowi 
Gortatowi wotum zaufania oraz jednogłośnie zatwierdziła sprawoz-
danie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 
2021 rok. Radni Gminy Wólka również jednogłośnie udzielili Wójto-
wi absolutorium. Podjęte przez Radę Gminy Wólka uchwały są nie-
wątpliwie wyrazem aprobaty dla podejmowanych inicjatyw oraz 
realizowanych i zaplanowanych w ubiegłym roku przedsięwzięć. 

Absolutorium jest udzielane na podstawie sprawozdania finan-
sowego za 2021 rok, które Skład Orzekający Regionalnej Izby Ob-
rachunkowej w Lublinie zaopiniował pozytywnie.

Po podjęciu przez Radę Gminy powyższych uchwał, Przewodni-
cząca Rady Gminy Wólka Pani Edyta Dobek, w imieniu całej Rady, 
podziękowała Wójtowi za dotychczasową współpracę. Podkre-
śliła, że udzielone przez Radę wotum zaufania jak również abso-
lutorium za 2021 rok, jest jednoznaczne z akceptacją przyjętego 
przez wójta Edwina Gortata kierunku prorozwojowego. Wyraziła 
przekonanie, że inwestycje wykonane w roku poprzednim wpły-
nęły pozytywnie na jakość życia mieszkańców każdej z gminnych 
miejscowości. Przewodnicząca Rady Gminy Wólka wyraziła rów-
nież przekonanie, że sesja absolutoryjna to poniekąd ocena pracy 
organu uchwałodawczego, jaki stanowią radni. Oddanie pozytyw-
nego głosu przez wszystkich obecnych radnych to zdany egzamin 
z umiejętności współpracy z wójtem, pracownikami urzędu, jed-
nostek organizacyjnych i PGK Wólka. 

Wójt Edwin Gortat złożył na ręce przewodniczącej Rady Gmi-
ny Pani Edyty Dobek podziękowanie wszystkim radnym za zaufa-
nie wyrażone w głosowaniach nad podjęciem przedmiotowych 
uchwał i za dotychczasową współpracę. Powiedział, że wszystkie 
jego działania są podejmowane w celu rozwoju każdej miejscowo-
ści gminy Wólka, po to, aby wszystkim mieszkańcom naszej gminy 
żyło się jak najlepiej. Słowa podziękowania skierował do całego 
zespołu. W sposób szczególny podziękował Pani Agnieszce Gro-
belskiej Skarbnikowi Gminy Wólka oraz całej kadrze zarządzającej, 
kierownikom referatów, dyrektorom jednostek organizacyjnych 
i wszystkim pracownikom za zaangażowanie w realizację stawia-
nych przed nimi zadań. 

Wójt docenił także rolę sołtysów. Dostrzegł fakt, że to oni stano-
wią „pierwszą linię frontu” w kontaktach z mieszkańcami i to, że 
dzięki ich zaangażowaniu w jak największym stopniu są rozpozna-
wane najważniejsze potrzeby.

Agnieszka Rybka, Urząd Gminy Wólka

Poniżej przedstawiam Państwu wykaz 
uchwał z 6 posiedzeń Rady Gminy Wól-
ka, które odbyły się w dniach: 24 marca, 
12 i 28 kwietnia, 26 maja, 9 i 23 czerwca 
br. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
wszystkich uchwał znajdziecie Państwo 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gmi-
ny Wólka. Transmisje z posiedzeń Rady 
Gminy Wólka zamieszczone są na stronie: 
www.wolka.pl. 

We wspomnianym okresie podjęto na-
stępujące uchwały:

1.Uchwała nr XLIX.285.2022 w spra-
wie wystąpienia do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji za po-
średnictwem Wojewody Lubelskiego 
z wnioskiem o dokonanie zmiany rodza-
ju miejscowości ,,Świdnik Duży Pierw-
szy” i ,,Świdnik Duży Drugi” ustalonych 
jako części wsi Świdnik Duży na odrębne 
miejscowości i nadanie im statusu wsi,

2.Uchwała nr XLIX.286.2022 w spra-
wie wystąpienia do Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji za po-
średnictwem Wojewody Lubelskiego 

z wnioskiem o dokonanie zmiany ro-
dzaju miejscowości ,,Kolonia Pliszczyn” 
ustalonej jako część miejscowości Plisz-
czyn na kolonię,

3.Uchwała nr XLIX.287.2022 w sprawie 
przyjęcia programu opieki nad zwierzę-
tami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Wólka w roku 2022, 

4.Uchwała nr XLIX.288.2022 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Osłono-
wego „Korpus Wsparcia Seniorów” na 
rok 2022 w Gminie Wólka,

działalność rady gminy wólKa
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Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. przypomina o moż-
liwości korzystania z elektronicznej formy otrzymywania faktur. Mają Państwo do 
wyboru system E-BOK (Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta), gdzie można pobrać 
fakturę w wersji elektronicznej oraz możliwość otrzymywania faktur drogą mailo-
wą.

Cieszymy się, że już ponad połowa naszych klientów korzysta z formy elektro-
nicznej. Dzięki temu nasi klienci otrzymują faktury już w dniu ich wystawienia. Korzystając z E-BOK maja Państwo możliwość w każ-
dym momencie sprawdzić swoje saldo należności, wydrukować fakturę lub zapisać ją w pliku pdf nawet na swoim urządzeniu mobil-
nym. Nasz system umożliwia klientom PGK Wólka rozliczanie się za wodę oraz ścieki częściej niż wynika to z umowy, nawet co miesiąc. 
W przypadku odbierania faktur drogą mailową, nasi klienci otrzymują link, za pośrednictwem którego można pobrać wystawioną 
fakturę przez okres 60 dni od daty otrzymania maila.

Zachęcamy więc wszystkich naszych klientów do korzystania z elektronicznej formy otrzymywania faktur. Oprócz korzyści dla śro-
dowiska, związanych z brakiem konieczności drukowania i dystrybucji faktur, nasi klienci otrzymują rabat opłaty abonamentowej 
w wysokości 12%. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta (tel. 81 478 17 55, 
bok@pgkwolka.pl). 

Marcin Żuławski, Kierownik Działu Usług Komunalnych, PGK Wólka Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o.
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane

tel. +48 81 478 17 55  |  bok@pgkwolka.pl  |  www.pgkwolka.pl  |  REGON 385398211  |  NIP 7133106988|  BDO 000363164

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000825861, kapitał zakładowy 2.750.000,00 zł w całości wpłacony

eleKtroniczne biuro obSługi Klienta 

5.Uchwała nr XLIX.289.2022 w sprawie 
zmian w budżecie gminy i planie finan-
sowym na 2022 r.,

6.Uchwała nr XLIX.290.2022 w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

7.Uchwała nr L.291.2022 w sprawie upo-
ważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Wólce do załatwiania indy-
widualnych spraw z zakresu administra-
cji publicznej w zakresie obsługi wypłaty 
świadczenia pieniężnego przysługujące-
go z tytułu zapewnienia zakwaterowa-
nia i wyżywienia Obywatelom Ukrainy,

8.Uchwała nr L.292.2022 w sprawie zmian 
w budżecie gminy i planie finansowym,

9.Uchwała nr LI.293.2022 w sprawie wy-
rażenia woli kontynuacji członkostwa 
Gminy Wólka w Stowarzyszeniu Lokalna 
Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin 
Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lu-
blina” w perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej na lata 2021-2027,

10.Uchwała nr LI.294.2022 w sprawie wy-
rażenia woli utworzenia Stowarzyszenia 
z udziałem Gminy Wólka,

11.Uchwała nr LI.295.2022 w sprawie 
zmian w budżecie gminy i planie finan-
sowym na 2022 rok,

12.Uchwała nr LI.296.2022 w sprawie zmia-
ny wieloletniej prognozy finansowej,

13.Uchwała nr LII.297.2022 w sprawie od-
wołania Skarbnika Gminy,

14.Uchwała nr LII.298.2022 w sprawie po-
wołania Skarbnika Gminy,

15.Uchwała nr LII.299.2022 w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości przez Gminę Wólka,

16.Uchwała nr LII.300.2022 w sprawie 
wyrażenia zgody na odpłatne nabycie 
nieruchomości gruntowej na własność 
Gminy Wólka,

17.Uchwała nr LII.301.2022 w sprawie 
przyjęcia Gminnego Programu Profilak-
tyki i Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii na 2022 r.,

18.Uchwała nr LII.302.2022 w sprawie 
opracowania projektu Strategii Rozwo-
ju Gminy Wólka z perspektywą do 2030 
pod nazwą „Strategia Gminy Wólka 
2030”,

19.Uchwała nr LII.303.2022 w sprawie za-
sad wynajmowania lokali wchodzących 
w skład zasobu mieszkaniowego gminy 
Wólka,

20.Uchwała nr LII.304.2022 w sprawie 
zmian w budżecie gminy i planie finan-
sowym na 2022 r.,

21.Uchwała nr LII.305.2022 w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

22.Uchwała nr LIII.306.2022 w sprawie 
upoważnienia Wójta Gminy Wólka do 
dokonywania zmian w budżecie Gminy 
i w wieloletniej prognozie finansowej.

23.Uchwała nr LIII.307.2022 w sprawie 
zmian w budżecie gminy i planie finan-
sowym na 2022 r. 

24.Uchwała nr LIII.308.2022 w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

25.Uchwała nr LIV.309.2022 w sprawie wo-
tum zaufania dla Wójta Gminy Wólka,

26.Uchwała nr LIV.310.2022 w sprawie 
rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawoz-
dania finansowego wraz ze sprawozda-
niem z wykonania budżetu za 2021 rok,

27.Uchwała nr LIV.311.2022 w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gmi-
ny Wólka z tytułu wykonania budżetu za 
2021 rok,

28.Uchwała nr LIV.312.2022 w sprawie 
zmian w budżecie gminy i planie finan-
sowym na 2022 r., 

29.Uchwała nr LIV.313.2022 w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

30.Uchwała nr LIV.314.2022 w sprawie 
przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości 
Bystrzyca na lata 2022-2030. 

Zapraszam do kontaktu ze mną lub rad-
nymi z Państwa okręgów. Wszystkie spra-
wy można dodatkowo zgłaszać za pośred-
nictwem adresu mailowego: radagminy@
wolka.pl. 

Edyta Dobek, 
Przewodnicząca Rady Gminy Wólka

 pgK wólKa Sp. z o.o.
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metr za metrem po zdrowie ignaSia 

3. rajd „Strzały” pamięci St. Sierż. walentego waśKowicza

10 kwietnia br. gmina Wólka włączyła się 
w organizację charytatywnego wydarzenia 
na osiedlu Borek. Odbył się wtedy bieg 
zorganizowany przez Pana Kamila Bakierę, 
mieszkańca naszej gminy, i wolontariu-
szy, na rzecz zebrania środków na leczenie 
5-letniego chłopca z Sobianowic. „Metr za 
metrem po zdrowie Ignasia”, bo taką na-
zwę miała inicjatywa, okazał się niemałym 
wyzwaniem. Spotkał się z ogromnym od-
dźwiękiem osób ceniących aktywną formę 
sportu i pomocy. Biegacze pokonali 5-ki-
lometrową trasę ulicami osiedla Borek, za 
co otrzymali specjalnie na tę okazję przy-
gotowane medale. Akcentowi sportowemu 
towarzyszył kiermasz ciast i zabawek oraz 
licytacje. Udało się uzbierać blisko 30 tys. zł. 

Pani Edyta Dobek, Przewodnicząca Rady 
Gminy Wólka podkreśliła, że inicjatywy cha-
rytatywne mają niematerialny wydźwięk 

– pokazują jak bardzo jesteśmy wrażliwi na 
potrzeby innych. W przypadku Ignasia po 
raz kolejny przekonaliśmy się, że można 
liczyć na pomoc sąsiedzką. Dodatkowym 
atutem wydarzenia był aspekt sportowy 
i zaangażowanie osób, które posiadają „du-
cha walki”- dodała przewodnicząca.

Bieg był inicjatywą oddolną wspartą 
przez władze gminne, powiatowe, służ-
by mundurowe, ochotnicze straże pożar-
ne z terenu gminy Wólka, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Pliszczynie i Fundację „Wsta-
waj Alicja”. 

Ignasiowi życzymy powrotu do sprawno-
ści ruchowej, a jego rodzicom i najbliższym, 
dużo wytrwałości w dążeniu do zaplanowa-
nego celu.

Monika Kowalczyk, 
Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

„Chcieli nas zakopać. Nie wiedzieli, że jesteśmy ziarnem”
Pamięć o żołnierzach niezłomnych nie zginęła...
Postać Walentego Waśkowicza, pseudonim „Strzała” przypomnie-

li uczestnicy 3. rajdu pamięci w Pliszczynie, który odbył się 23 kwiet-
nia br. Rajd rozpoczął się o godz. 11:00 mszą świętą w parafii pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pliszczynie. Następnie nastąpił 
przemarsz trasą rajdu (ok. 8 km) i powrót pod dom zakonny Księży 

Sercanów. Po przemarszu odbył się piknik militarno – historyczny.
W Rajdzie wzięło udział kilka grup rekonstrukcyjnych ubranych 

w różnorakie uniformy z okresu II wś, organizacje strzeleckie, har-
cerze, oddział lubelski IPN, przedstawiciele Wojewody lubelskiego, 
przedstawiciele władz gminy Wólka oraz mieszkańcy regionu. Na 
zakończenie odbył się koncert pieśni patriotycznych „Smoły” Smo-
lińskiego.

Monika Kowalczyk, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka
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Święto Konstytucji 3 Maja to jedno 
z ważniejszych świąt narodowych w na-
szym kraju. Gminna uroczystość z okazji 
231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja tradycyjnie rozpoczęła się na placu 
przy Urzędzie Gminy Wólka, gdzie odbyło 
się zaciągnięcie warty honorowej, uroczy-
ste podniesienie flagi, odegranie hymnu 
państwowego, przemówienie wygłoszo-
ne przez Wójta Gminy Wólka, zapalenie 
znicza i złożenie kwiatów pod obeliskiem  
przez Wójta Pana Edwina Gortata oraz 
Przewodniczącą Rady Gminy Panią Edytę 
Dobek pod obeliskiem.

Następnie wszyscy zgormadzeni na pla-
cu przeszli w uroczystym przemarszu do 
Kościoła p.w. Trójcy Świętej w Wólce na 
Mszę świętą w intencji Ojczyzny i ku czci 
Matki Boskiej Królowej Polski.

W uroczystościach udział wzięli i pocz-
ty sztandarowe wystawili przedstawiciele 
OSP KSRG Świdnik Duży, OSP Turka, OSP 
Pliszczyn, OSP Łuszczów, OSP Bystrzyca, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdni-
ku Małym, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Łuszczowie, Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Turce, Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Sobianowicach, Zespół Szkolno-Przed-
szkolny w Pliszczynie, 6 Lubelska Drużyna 
Harcerek Źródło im. hm. Danuty Zofii Ma-
gierskiej, 6 Lubelska Gromada Zuchenek 

„Strażniczki Źródlanej Toni”, 23 Lubelska 
Drużyna Harcerzy „Arsenał” im. Stani-
sława Broniewskiego. Uroczystość swoją 
obecnością uświetnili także przedstawi-

ciele GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej 
Ziemi Lubelskiej NSZ, Radni Gminy Wólka, 
pracownicy Urzędu Gminy Wólka, Senio-
rzy z Klubu Seniora w Rudniku oraz liczni 
mieszkańcy. Komendantem gminnych 
uroczystości był Druh Krzysztof Łysiak 
z OSP KSRG w Świdniku Dużym.

Piękna inscenizacja słowno-muzyczna 
w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkolno-

-Przedszkolnego w Świdniku Małym przypo-
mniała uczestnikom uroczystości, z jakimi 
trudnościami borykali się nasi przodkowie, 
abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce.

Na zakończenie uroczystości z pro-
gramem muzycznym wystąpili seniorzy 
z Klubu Seniora w Rudniku oraz harcerze 
zapraszając do wspólnego świętowania 
i śpiewania pieśni okolicznościowych.

231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 
3 Maja również upamiętniły montażem 
słowno – muzycznym wszystkie grupy 
przedszkolne pod opieką wychowawczyń 
w Przedszkolu w Łuszczowie. Dzieci recy-
towały wiersze i śpiewały pieśni o tematy-
ce patriotycznej. Zaprezentowano także 
historię konstytucji. Była to również oka-
zja do przypomnienia dzieciom ważnych 
faktów z historii Polski. Nie zabrakło także 
odświętnych strojów, a powagę uroczysto-
ści podkreśliła przygotowana dekoracja 
w barwach narodowych.

W coroczny kalendarz uroczystości w ZSP 
w Turce wpisany jest apel z okazji Roczni-
cy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Chcąc 
przybliżyć uczniom to ważne wydarzenie 

z historii naszego kraju, klasa 5 pod kierun-
kiem wychowawczyni Pani Moniki Garbacz 
przygotowała montaż słowno-muzyczny. 
Była to okazja do pielęgnowania patrio-
tyzmu oraz do przeżycia dumy z tego, że 
jest się Polakiem. Uczniowie przygotowali 
scenki tematyczne przenosząc nas do cza-
sów zaborów i króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego przeplatane utworami 
muzycznymi –  odśpiewaniem Mazurka 3 
Maja i innymi pieśniami patriotycznymi. 

Monika Kowalczyk, 
Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

Opracowano na podstawie relacji z ZSP w Turce  
oraz Przedszkola w Łuszczowie

witaj majowa jutrzenKo! 
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aKcja Sprzątania oKolicy zaKończona SuKceSem!
W sobotę 7 maja br. z okazji Dnia Zie-

mi dużą grupą Ludzi Dobrej Woli ruszyli-
śmy w teren i mieliśmy ręce pełne roboty. 
Masza cudowna okolica, piękne tereny 
budzące się do życia po długiej zimie i... 
niestety butelki, opakowania, części sa-
mochodowe, elektrośmieci... wszystko to 
zalegało przy drogach, lesie, rowach, za-
gajnikach czy też rzekach. 

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli 
być z nami! Szczególnie dziękujemy Wam 
drogie dzieciaczki! Jesteście przykładem 
dla innych! 

Dziękujemy za zaangażowanie i współ-
organizację akcji sprzątania KGW Wólec-
kie Babeczki, KGW Łuszczów, OSP Łusz-
czów, Kom-Eko oraz pracownikom Urzędu 
Gminy Wólka, którzy sprzątali w terenie. 
Ogromne podziękowania również dla na-
szych partnerów, dzięki którym na koniec 
mogliśmy obdarować dzieci nagrodami za 
ciężką pracę. Wsparli nas: TUNKO Trans-
port i Spedycja, Eko-Trans, Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-

ki Wodnej w Lublinie, Kom-Eko oraz Nad-
leśnictwo Świdnik Lasy Państwowe.

Pamiętajmy!!! Walka o dobro naszej 
małej ojczyzny wciąż trwa i każdy z nas 
może przyłączyć się do tej pokojowej ba-
talii. Dlatego Dzień Ziemi powinien trwać 
przez cały rok, bo w trakcie 365 dni mamy 
szansę zrobić coś dobrego dla siebie i Zie-
mi, bo Ziemia to nasz dom.

 
Apelujemy do Państwa!!! Zadbajmy, aby 

sobotnia praca Wolontariuszy nie okaza-
ła się syzyfową pracą. Nie przechodźmy 
obojętnie obok porzuconych śmieci, gdyż 
każdy z nas chce mieszkać w ładnym, czy-
stym i schludnym miejscu. Dbajmy wszy-
scy razem o ład i porządek w Naszej Gmi-
nie. Zapewnijmy sobie samym i przyszłym 
pokoleniom – naszym dzieciom i wnukom 
majątek w postaci czystych lasów, rzek 
i przede wszystkim pięknej przyrody.

Światowy Dzień Ziemi to również oka-
zja do promowania proekologicznych po-

staw wśród najmłodszych mieszkańców 
naszej gminy. Przedszkolaki w Łuszczowie 
w praktyczny sposób mogły wykorzystać 
swoją wiedzę na temat segregacji śmieci 
wrzucając je do odpowiednich pojemni-
ków. Dzieci wykonywały prace plastycz-
no – techniczne „Nasza planeta Ziemia”, 
realizowały tematykę o ekologii bawiąc 
się w zabawy i gry dydaktyczne. Na za-
kończenie każdy otrzymał dyplom ,,Przy-
jaciela Ziemi”. Maluchy z Przedszkola Sto-
krotka w Sobianowicach w tym dniu miały 
okazję porozmawiać o tym co sprawia, że 
ziemia jest smutna (zanieczyszczona) oraz 
co możemy zrobić dla ziemi, aby była 
szczęśliwa (czysta). Stokrotki dowiedzia-
ły się dlaczego segregacja śmieci jest tak 
ważna, co dzieje się z odpadami i jak je 
można wykorzystać oraz co oznacza słowo 

„recykling”. Przedszkolaki w Pliszczynie 
w sposób praktyczny pokazały, że dbają 
o środowisko i pozbierały śmieci w okolicy 
budynku szkoły. Zwieńczeniem Światowe-
go Dnia Ziemi było zasadzenie w pobliżu 
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SpotKanie Słowno-muzyczne  
pn. „po to, aby przeKazywać, jaK było...” 
25 czerwca br. na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Łuszczowie odbyło się spotkanie pn. „po to, aby przekazywać, 
jak było”, którego ideą przewodnią były wspomnienia i podtrzy-
manie pamięci o bohaterach okresu II wojny światowej i pol-
skiego podziemia, niepodległościowego walczącego po 1944 r. 
z komunistycznym reżimem o odzyskanie suwerennego państwa 
polskiego.  W PRL-u nazywano ich bandytami. Dziś odkłamywaniu 

historii służy m.in. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 
ustanowiony przez Sejm w 2011 r.

O prawdę historyczną walczą także dzieci i wnuki Żołnierzy Wy-
klętych oraz Ci, którzy im pomagali i dobrze pamiętają wydarzenia 
minionych lat.

Podczas spotkania uczestnicy mogli wysłuchać wspomnień 
o losach i historii rodziny Stefanii i Władysława Zarzyckich opo-

przedszkolnego placu zabaw nowej rośliny 
– forsycji. Proekologiczną postawą w ZSP 
w Sobianowicach wykazali się uczniowie 
klasy II oraz III, którzy pod okiem koordy-
natora obchodów Pana Jacka Kłody oraz 
wychowawców wzięli aktywny udział 
w akcji sprzątania wąwozu oraz terenu 
wokół szkoły. O naszą planetę zadbały rów-
nież dzieci z Przedszkola w Turce. Zerówka 
posadziła na terenie szkoły sadzonkę dębu, 
którą wyhodowała i przyniosła Kinga Bu-
dzyńska, natomiast dzieci z grupy starszaki 
wysadziły bratki. Mali ogrodnicy byli bar-
dzo szczęśliwi z powierzonego im zadania.

Monika Kowalczyk, 
Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

Opracowano na podstawie relacji  
z ZSP w Sobianowicach,  

Przedszkola w Turce, Przedszkola w Łuszczowie, 
Przedszkola w Pliszczynie
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i charytatywny feStyn „bezpieczne waKacje” - 26 czerwca 2022 r.
26 czerwca br. na terenie zielonym przy orliku na osiedlu Bo-

rek odbył się I Charytatywny Festyn pod hasłem „Bezpieczne 
wakacje”. Dochód z imprezy w całości przeznaczony został na 
pomoc dla podopiecznych Fundacji „Wstawaj Alicja”, która była 
pomysłodawcą i inicjatorem wydarzenia. Podopieczni fundacji 
to osoby niepełnosprawne z urazami neurologicznymi, które 
potrzebują pieniędzy na kosztowną rehabilitację. Gmina Wólka 
zaangażowała się w pomoc przy organizacji wydarzenia udzie-
lając wsparcia technicznego i finansowego. Festyn został objęty 
również patronatem Wójta Pana Edwina Gortata i Przewodni-
czącej Rady Gminy Pani Edyty Dobek. Program festynu był bar-
dzo bogaty, na scenie gościliśmy licznych artystów: Zespół Cuda 
Wianki, Piotr Denisiuk, Krzysztof Dadej, zespół Exaited, którzy 
zrezygnowali z honorarium za występy. Na placu były liczne 
atrakcje, jak dmuchańce dla dzieci, symulator dachowania i sy-
mulator zderzeń z WORD Lublin, kiermasz ciast i roślin, anima-
cje dla dzieci. Dodatkowo prowadzone były licytacje obrazów, 
koszulek drużyn sportowych, voucherów ufundowanych przez 
lokalne firmy i Radnych Gminy oraz loteria fantowa.

Monika Kowalczyk, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

wiedzianą przez ich najmłodszą córkę Panią Magdalenę Zarzyc-
ką-Redwan. Wśród zaproszonych prelegentów byli również Pan 
Wojciech Rowiński oraz Pani Helena Jabłońska, której rodzina 
ukrywała w swoim gospodarstwie Zdzisława Brońskiego pseudo-
nim „Uskok”, dowódcę oddziału partyzanckiego Armii Krajowej 
i Zrzeszenia WIN na Lubelszczyźnie.

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie na czas wyda-
rzenia udostępnił wystawę Kobiety Niezłomne.

Spotkanie zostało zainicjowane i zorganizowane przez Koło Go-
spodyń Wiejskich w Łuszczowie przy wsparciu finansowym i pa-
tronacie honorowym Wójta Gminy Wólka Pana Edwina Gortata.

Monika Kowalczyk, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka
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piKniK z produKtem polSKim bitwa regionów 
10 lipca br. w Jakubowicach Murowa-

nych odbyły się powiatowe eliminacje do 
konkursu kulinarnego Kół Gospodyń Wiej-
skich „Bitwa Regionów 2022”. Organiza-
torem tego konkursu jest Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agen-
cją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. Ideą tego wydarzenia jest 

promocja polskiej żywności tej regionalnej, 
tradycyjnej oprawionej w lokalny folklor.

Do udziału w „Bitwie Regionów” w po-
wiecie lubelskim zgłosiło się trzynaście Kół 
Gospodyń Wiejskich, które prześcigały się 
w pomysłach kulinarnych oraz aranżacji 
swoich stoisk wystawienniczych. Można 
było popróbować tradycyjnych potraw, 
nie zabrakło też słodkości w postaci ciast, 
deserów oraz nalewek regionalnych.

Piknik z Produktem Polskim obfitował 
w szereg atrakcji, w tym występy zespo-
łów ludowych z Dysa i Wojcieszyna, szan-
ty, animacje i urządzenia rekreacyjne dla 
dzieci, rękodzieło, stoiska handlowe i wy-
stawiennicze organizacji okołorolniczych.

Monika Kowalczyk, Referat Promocji, Urząd 
Gminy Wólka
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Kolejna aKcja KrwiodawStwa w gminie wólKa 

SuKceS Kgw wólecKie babeczKi w zamościu 

Z inicjatywy KGW Wóleckie Babeczki 
w dniu 10 lipca br. odbyła się terenowa ak-
cja poboru krwi przez RCKiK z Lublina. Krew 
oddało wielu mieszkańców naszej gminy, 
gdyż nasi mieszkańcy wiedzą, że krew jest 
najcenniejszym darem, jaki możemy ofia-
rować drugiemu człowiekowi. Oddawanie 
krwi nie wiąże się z żadnym ryzykiem, jest 
BEZPIECZNE i nie stanowi zagrożenia dla na-
szego zdrowia czy życia. Krew pobierana jest 
przy użyciu sprzętu jednorazowego użytku, 
przez profesjonalny personel medyczny, 
więc nic nam nie grozi, a dzięki temu ratuje-
my życie i zdrowie drugiego człowieka.

KGW Wóleckie Babeczki

11 czerwca br. podczas półfinału kon-
kursu Kobieta Gospodarna Wyjątkowa 
w CSK w Lublinie gospodynie z KGW Wó-
leckie Babeczki zdobyły 2 miejsce w ka-
tegorii „Malowane na drewnie”, dzięki 
czemu dostały się do finału konkursu, któ-
ry miał miejsce 16 lipca br. w Zamościu. 
Reprezentantki Babeczek z Wólki wróciły 
do domów z zaszczytnym wyróżnieniem 
w wyżej wymienionej kategorii.

KGW Wóleckie Babeczki

feStiwalu Kół goSpodyń 
wiejSKich „tradycyjne 
SmaKi” w nałęczowie 

KGW WÓLECKIE BABECZKI  w dniu 3 lipca br. uczest-
niczyły w Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Tradycyj-
ne Smaki” w Nałęczowie. Pogoda ugościła przyjemnym 
chłodem. Goście dopisali. Na stole pojawiły się same 
pyszności oraz rękodzieło wykonane przez gospodynie.

KGW Wóleckie Babeczki
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lato z Kulturą polSKą i uKraińSKą 

Klub Seniora – miejSce, gdzie odKrywane Są talenty
i wolno płynie czaS…  

Wóleckie Babeczki zdobywają kolejne 
doświadczenia! Dzięki udziałowi w projek-
cie Akademia Ambasadorek KGW dziew-
częta zdobyły wiedzę i pozyskały środki na 
realizację własnego projektu „Lato z kultu-
rą polsko - ukraińską”. Inicjatywa została 
zrealizowana ze środków Funduszu Inicja-
tyw Obywatelskich.

Wydarzenie odbyło się 24 lipca br. w re-
mizie OSP Świdnik Duży. Podczas spotka-
nia odbył się seans filmu ukraińskiego oraz 
polskiego. Na stole pojawiły się przysmaki 
z obydwu kuchni. Pyszne naleśniki, pielmie-
ni, cebularze, barszcz biały i wiele innych 
potraw królowało na stołach. Wśród gości 

były rodziny ukraińskie zamieszkujące teren 
naszej gminy oraz tutejsi mieszkańcy. Był to 
niezwykle cenny czas dla nas wszystkich. 

KGW Wóleckie Babeczki

Kiedy samotność doskwiera 
i monotonia życia przygnębia, 
warto wyjść z domu, spotkać 
się z przyjaciółmi, porozmawiać, 
pożartować, wymienić doświad-
czenia, a nawet potańczyć.

Spotkania Seniorów stanowią 
źródło niewyczerpanych tematów i pomysłów na różne rodzaje 
aktywności. Takie spędzanie wolnego czasu jest cenne i atrakcyj-
ne dla ludzi starszych. Nieważne ile jest zmarszczek, ważna jest 
młodość duszy. Jesień życia wcale nie musi być smutna, wręcz 
przeciwnie spotkania seniorów w Klubie Seniora w Rudniku sta-
nowią odskocznię od dnia codziennego. Zajęcia odbywają się 2 
razy w tygodniu (w poniedziałki i czwartki). Do klubu dołączają 
nowe osoby, chcące spędzić wolny czas w swojej grupie wieko-
wej. Mimo, że projekt Top Senior dobiegł końca, zajęcia w Klubie 
w Rudniku nadal są kontynuowane i finansowane ze środków 
własnych budżetu gminy Wólka. Pogoda dopisuje, więc aktyw-
nie spędzamy czas na zewnątrz grillując i śpiewając. Działalność 
Klubu nie opiera się wyłącznie na zajęciach stacjonarnych w Rud-
niku 27. Organizowane są również wyjazdy i wycieczki kulturo-
znawcze, np. do Skansenu, Ogrodu Botanicznego, czy na Zamek 
Lubelski. Klub posiada w swoim wyposażeniu bieżnię i rowerek 
stacjonarny, z których seniorzy chętnie korzystają. Codzienna ak-
tywność pozytywnie wpływa na kondycję psychiczną, dostarcza-
jąc endorfin w trakcie nawet niewielkiego wysiłku. Seniorzy są 
najlepszym przykładem, że można żyć aktywnie w każdym wieku, 
że można realizować swoje marzenia, rozwijać talenty i dobrze 
się bawić.

Gmina Wólka otrzymała dotację celową w kwocie 43 104,00 zł na 
realizację zadania: „Wyposażenie Klubu Senior+ w Rudniku w Gmi-
nie Wólka” w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 
2021-2025 Edycja 2022 (M.P. z 2021 r., poz. 10) - moduł I. Całkowity 
koszt zadania wynosi 53 880,00 zł. W ramach wyposażenia do Klubu 
Seniora zostaną zakupione laptopy do zajęć komputerowych, maty 
do ćwiczeń i kolejne dwa rowery stacjonarne. Doposażona zostanie 
kuchnia w komplet patelni i garnków, naczyń żaroodpornych, form 
do pieczenia, stolnic i wałków oraz w mikser ręczny z misą, maszyn-
kę elektryczną do mielenia i szatkowania. Pracownia wzbogaci się 
o maszynę do szycia, sztalugi dwustronne, laminator, mobilną szafkę 
do przechowywania artykułów plastycznych, zestaw form silikono-
wych do odlewów gipsowych i wyrobu świec oraz zestaw do robie-
nia mydła. Do Klubu Seniora w ramach projektu zostanie zakupiony 
klimatyzator ścienny, telewizor, radioodtwarzacz, zestaw do karaoke 
oraz projektor świetlny do zajęć terapii światłem – relaksujących.

Nina Jahołkowska, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka
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warSztaty ceramiczne 

Kgw w pliSzczynie nie uStaje w Swych działaniach Społecznych 

W naszej Gminie w ramach zadania 
publicznego odbywają się warsztaty ce-
ramiczne realizowane pod tytułem „Or-
ganizacja wydarzeń kulturalnych - histo-
rycznych promujących Gminę Wólka”. 
Uczestnicy wykonują z gliny i wypalają 
w piecu naczynia użytkowe, mozaiki, 
ozdoby i biżuterię. Poznają techniki zdo-
bienia, angobowania i szkliwienia ce-
ramiki. Zapraszamy na stoisko w czasie 
dożynek gminnych, będzie można podzi-
wiać wyroby z warsztatów, spróbować 
swoich sił w zdobieniu glinianych rzeczy 
oraz wziąć udział w loterii fantowej. 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji 
i Aktywizacji Społecznej „SUKCES”

6 czerwca br. w parku Księży Sercanów 
odbył się festyn rodzinny pod hasłem: 
„Bo rodzina jest najważniejsza”. Aktywnie 
włączyłyśmy się przygotowując słodkości, 
które rozeszły się w mig. Widziałyśmy ra-
dość dzieci i ich rodziców, którzy wspólnie 
spędzili czas na świeżym powietrzu, ko-
rzystając z licznych atrakcji. Było napraw-
dę bardzo wesoło i przyjemnie. 

18 czerwca br. gościłyśmy na turnieju 
piłkarskim o puchar Wójta Gminy Wólka. 
Oprócz wspaniałej atmosfery i wspólnej 
zabawy w przerwie częstowałyśmy przy-
gotowanymi przez nas pysznościami: mu-
finkami, wafelkami, ciasteczkami, truskaw-
kowymi deserkami, lizakami. Mimo upału 
nasze ciepłe hamburgery zrobiły furorę. 

25 czerwca br. na zaproszenie KGW 

w Łuszczowie wzięłyśmy udział w spo-
tkaniu z panią Magdaleną Zarzycką – 
Redwan, córką żołnierzy niezłomnych, 
urodzoną w więzieniu na Zamku Lubel-
skim. Dziękujemy za wyjątkową i niepo-
wtarzalną lekcję historii naszej lokalnej 
społeczności.

10 lipca br. uczestniczyłyśmy w konkur-
sie kulinarnym pt. Bitwa regionów - danie 
regionalne. Oprócz dania głównego, kon-
kursowego na naszym stoisku można było 
spróbować pysznych potraw oraz ciast. 
Również nasze rękodzieła cieszyły się za-
interesowanym, a „pożeracze smutków” 
wywoływały uśmiech na wielu twarzach.  

Jesteśmy grupą kobiet, którym po pro-
stu się chce…

KGW Pliszczyn

piKniK SołtySów 

3 lipca br. odbył się IX Piknik Sołtysów, 
którego organizatorem było LGD „Kraina 
wokół Lublina”. Piknik odbył się w Dworku 
OLA Jabłonna. Naszą gminę reprezento-
wała liczna grupa Sołtysów i Sołtysek z po-
szczególnych miejscowości wraz z wójtem 
Edwinem Gortatem.

Podczas spotkania zorganizowane zo-
stały zabawy integracyjne, prezentacje 
sołeckich talentów, wykłady i budowanie 

inteligentnej wioski oraz konkursy kulinar-
ne, a także występ Kapeli OSP Czerniejów.

Agnieszka Rybka, Urząd Gminy Wólka
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co można mieć za 3 miliony? „mała KSiążKa – wielKi człowieK” 
i naSz człowieK wśród eKSpertów 
W dniach 9-12 czerwca br. w Warszawie odbywał się Jarmark 

Książki - inicjatywa Instytutu Literatury będąca połączeniem 
targów książki z festiwalem literackim. Jednym z wydarzeń tego 
festiwalu była dyskusja panelowa: Co można mieć za 3 milio-
ny? Podsumowująca 5 lat kampanii „Mała książka – wielki czło-
wiek”  Instytutu Książki.

Jednym z zaproszonych do tej dyskusji gości była Pani Iwona 
Pietrzak-Płachta z Wypożyczalni Skrzydeł- biblioteki ZSP w Plisz-
czynie, zauważona i w ten sposób wyróżniona przez Instytut 
Książki, za wyjątkowy sposób wręczania wyprawek czytelni-
czych klasom pierwszym.

Było zatem o mocy czytania od pierwszych dni życia i waż-
nym momencie inicjacji czytelniczej w szkołach. Ale też o Wy-
pożyczalni Skrzydeł, tożsamości bibliotek i drodze bibliotekarza 
- przewodnika do dziecięcych serc. Gratulujemy.

ZSP w Pliszczynie

narodowy dzień pamięci powStania warSzawSKiego 
1 sierpnia 1944 r. wybuchło Powstanie Warszawskie. Ta naj-

większa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców 
Europie stała się symbolem heroizmu Polaków i ich umiłowania 
wolności. Celem powstańców było wyzwolenie Warszawy z rąk 
Niemców i utworzenie w niej ośrodka polskiej władzy państwo-
wej przed oczekiwanym wkroczeniem wojsk sowieckich.

W 2009 r. Sejm ustanowił 1 sierpnia Narodowym Dniem Pa-
mięci Powstania Warszawskiego. W preambule ustawy czytamy: 

„W hołdzie bohaterom Powstania Warszawskiego – tym, którzy 
w obronie bytu państwowego, z bronią w ręku walczyli o wyzwo-
lenie stolicy, dążyli do odtworzenia instytucji niepodległego Pań-
stwa Polskiego, sprzeciwili się okupacji niemieckiej i widmu so-
wieckiej niewoli zagrażającej następnym pokoleniom Polaków.”

Rajd rowerowy objęli Honorowym Patronatem Wójt i Przewod-
nicząca Rady Gminy Wólka. 1 sierpnia br. rowerzyści z terenu na-
szej Ojczyzny wyruszyli spod Urzędu Gminy Wólka, aby wspólnie 
przejechać ścieżką ekologiczną i spotkać się z innymi miłośnikami 
dwóch kół i historii, a tym samym upamiętnić historyczne wydarze-
nie. Wspólne rowerowanie zakończyło się ogniskiem z kiełbaskami 
przy przystani w Sobianowicach. 

Dziękujemy za tak liczne przybycie, aktywny udział i wspólne upa-
miętnienie 78 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Dzięku-
jemy Parafialnemu Klubowi Rowerowemu „Wentyl” z osiedla Borek 
za inicjatywę i organizację rajdu rowerowego. Do zobaczenia za rok

Monika Kowalczyk, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

biblioteKa
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wyróżnienie „ miStrz promocji czytelnictwa 2021” odebrane 
27 maja br., podczas Warszawskich Targów Książki, Pani Iwona 

Pietrzak-Płachta odebrała wyróżnienie w konkursie Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich dla Wypożyczalni Skrzydeł – biblioteki ZSP 
w Pliszczynie. Na takie spotkanie trzeba było czekać aż trzy lata. 
Kiedy Wypożyczalnia Skrzydeł otrzymywała wyróżnienie „Mistrz 
Promocji Czytelnictwa 2019” była tak głęboka pandemia, że do 
szkoły dotarł tylko dyplom. Gdy stanęliśmy na podium, zajmując 3 
miejsce za rok 2020, gala wręczenia nagród odbywała się on line.

I wreszcie jest! Wyróżnienie „Mistrz Promocji Czytelnictwa 2021” 
odebrane w realnej przestrzeni.

ZSP w Pliszczynie

wypożyczalnia SKrzydeł – nagroda im. januSza KorczaKa! 

Wanda Traczyk-Stawska, s. Małgorza-
ta Chmielewska, Krystyna Starczewska, 
Anja Rubik i jej Fundacja Sexed.pl, Mło-
dzieżowy Strajk Klimatyczny, Przemysław 
Staroń, Fundacja Orange, Fundacja „Cała 
Polska Czyta Dzieciom”, Fundacja „Daje-
my Dzieciom Siłę” – to niektórzy laureaci 
i wyróżnieni przez Kapitułę Nagrody im. 
Janusza Korczaka spośród ponad 70 no-
minowanych.

W kategorii „Instytucje wdrażające 
Korczakowskie idee” zgłoszono 36 in-
stytucji, a Kapituła przyznała 5 Nagród 
- wśród nich Wypożyczalni Skrzydeł - bi-
bliotece ZSP w Pliszczynie, za stworze-

nie w podlubelskiej szkole wyjątkowej 
biblioteki i centrum szkolnego życia oraz 
realizację w praktyce korczakowskich idei 
i wartości.

10 maja, w urokliwym wnętrzu Teatru 
Kamienica, odbyło się jedno z najbardziej 
oczekiwanych wydarzeń łączących śro-
dowiska edukacyjne i społeczne. Blisko 
trzystu biorących udział w gali gości po-
znało nazwiska laureatów „Korczaków”- 
trwającego od początku roku Konkursu 
o Nagrodę im. Janusza Korczaka. Nagro-
dzone zostały osoby publiczne kierujące 
się korczakowskimi wartościami, instytu-
cje edukacyjne i lokalni liderzy.

„Janusz Korczak umieścił dziecko 
w centrum uwagi, był prekursorem praw 
dziecka i wielkim innowatorem edukacji 
i wychowania. Jego idee wciąż inspirują 
i są nadal aktualne. Chcemy, by nagroda 
„Janusz Korczak XXI wieku” wyróżniała 
nauczycieli, wychowawców, liderów edu-
kacji, organizacje i instytucje, które w co-
dziennej pracy kierują się pojmowaną 
w korczakowski sposób miłością do dziec-
ka” – mówi prof. Mirosław Grewiński, 
rektor Uczelnia Korczaka.

To dla nas ogromny honor i wyróżnienie. 
ZSP w Pliszczynie
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uchwycić pięKno | wyStawa malarStwa Stefanii wójciK 
w filii w turce oS. boreK 

tydzień biblioteK 2022 | biblioteKa boreK świętowała 
z najmłodSzymi! 

W kwietniu w bibliotece w Turce na osiedlu Borek można było 
podziwiać wystawę malarstwa polskiego, autorstwa Stefanii Wój-
cik pt. „Uchwycić piękno”. Stefania Wójcik ukończyła Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu na kierunku konserwacja 
zabytków, a następnie studia i dyplom na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 18 lat jest członkiem Polskiego 
Stowarzyszenia Nauczycieli Plastyków. 

Pracuje w technice olejnej, akwareli, pasteli i batiku oraz pisa-
ła ikony. Jednak najbardziej fascynuje ją odkrywanie malarskich 
możliwości akwareli i oleju. Uczestniczy w wystawach indywidu-
alnych i zbiorowych. Tak Stefania Wójcik opisuje swoją drogę ar-
tystyczną:

- Pasja twórcza wyzwala we mnie radość i ubogaca życie. Mo-
bilizuje do nieustannych poszukiwań treści i formy także tej abs-
trakcyjnej. (...) Miałam to szczęście, że wyrosłam właśnie w takim 
zaczarowanym, bajkowym miejscu. Więc staram się zatrzymać 
piękno tego co widzę i czuję, często piękno ginące nieskażonych 
zakątków, leśnych ostępów czy różnorodnych kwiatów. Z otacza-
jącej mnie rzeczywistości czerpię inspirację - światło, bogactwo 
barw - i przetwarzam na swój własny specyficzny język malarski. 

- (…) Chcę wnieść w swoje obrazy ten świat i przekazać duży ła-
dunek pozytywnych emocji, które są wyrazem radości tworzenia. 
Niech więc te pozytywne emocje emanują z płócien do widzów 
i ocieplają otoczenie w pogodne i pochmurne dni. – podkreśla 
malarka.

Wystawa „Uchwycić piękno” sprawiła, że w bibliotece już z po-
czątkiem kwietnia zagościła wyjątkowa, wiosenna atmosfera. 
Dziękujemy serdecznie pani Stefanii i życzymy nieustającej rado-
ści, satysfakcji oraz mnóstwa sukcesów w dalszej pracy artystycz-
nej 

GBP w Wólce

Maj to miesiąc, w którym świętują biblioteki i bibliotekarze. 
Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich w dniach od 8 do 
15 maja organizuje Tydzień Bibliotek, mający na celu promocję 
czytelnictwa i bibliotek oraz zainteresowanie książką jak najwięk-
szych kręgów społeczeństwa. Tydzień Bibliotek został zorganizo-
wany już po raz piętnasty, a hasłem tegorocznej edycji było: „Bi-
blioteka – świat w jednym miejscu”. 

Z tej okazji Filia w Turce os. Borek gościła na lekcjach bibliotecz-
nych kilka grup przedszkolnych. Bibliotekę odwiedziło blisko 60 
dzieci z Niepublicznego Przedszkola Oleńka w Turce oraz z Przed-
szkola Niepublicznego Krasnal w Turce.

Spotkania te obfitowały w ciekawe rozmowy, zapoznanie dzie-
ci z biblioteką, książkami, możliwością założenia karty czytelnika, 
a także z zasadami i regulaminem biblioteki. Nie zabrakło głośnego 
czytania, oglądania pięknych, kolorowych książeczek i niespodzia-
nek w postaci tematycznych kolorowanek dla każdego malucha.

Zawsze niezmiernie miło nam gościć Małych Czytelników i Czy-
telniczki. Dziękujemy wszystkim, zarówno małym jak i dużym 
czytelnikom za udział w wydarzeniu, wspólnie spędzony czas i za 
współpracę. Czekamy na Was zawsze i do zobaczenia wśród bi-
bliotecznych półek.

GBP w Wólce
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gminna biblioteKa publiczna w wólce na powiatowym dniu 
biblioteKarza 

czujemy KSiążKę! | rodzinne SpotKania z KSiążKą SenSoryczną 
w bibliotece na oS. boreK

Na zakończenie Tygodnia Bibliotek, w piątek 13 maja br., re-
prezentacja naszego bibliotecznego zespołu uczestniczyła w ob-
chodach Powiatowego Dnia Bibliotekarza zorganizowanego przez 
Gminną Bibliotekę Publiczną w Jabłonnie im. Władysława Tacza-
nowskiego. Dyrektor Małgorzata Podniesińska wraz z bibliotekar-
kami Anną Bobel-Żydek i Dorotą Rębą uczestniczyły w spotkaniu, 
na którym dyskutowano o pomysłach na realizację kreatywnych 
przedsięwzięć kulturalnych i promocję czytelnictwa. Był to dzień 
pełen inspiracji i nowych wyzwań, który pozwolił na integrację 
regionalnego środowiska bibliotekarskiego. 

Oprac. GBP w Wólce, 
Fot. GBP w Jabłonnie

W czerwcowe poniedziałki w filii GBP 
w Wólce w Turce na osiedlu Borek odbył 
się pilotaż nowej usługi biblioteki – ro-
dzinnych warsztatów plastycznych sku-
piających się wokół książki sensorycznej. 
W piątek 17 czerwca br. także w Filii w Tur-
ce rozpoczęły się warsztaty sensoryczne, 
o których szerzej napiszemy w kolejnym 
numerze. 

„Czujemy książkę! Rodzinne spotkania 
z książką sensoryczną” to usługa, która ma 
na celu wsparcie naturalnego rozwoju dzie-
ci od 3 do 6 roku życia na wielu płaszczy-
znach, stymulację zmysłów dotyku, wzroku, 
słuchu - poprzez kontakt z książką senso-
ryczną oraz popularyzację czytelnictwa jako 
atrakcyjnej i wartościowej formy spędza-
nia wspólnego, rodzinnego czasu. Zajęcia 
w bibliotekach organizowane są w ramach 
projektowania nowych usług w 4. rundzie 
Programu Rozwoju Bibliotek i stanowią 
odpowiedź na potrzeby użytkowników 
zbadane w diagnozie lokalnej przeprowa-
dzonej przez GBP w Wólce w okresie od 

26.11.2021 do 10.01.2022 roku. 
W tematykę tej specyficznej formy 

książki wprowadziła nas dr hab. Anita Has-
-Tokarz z Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej, która 3 czerwca br. wygłosiła 
w bibliotece w Turce na os. Borek wykład 
pt. „Książ(ecz)ka sensoryczna – czym jest 
i jak wspiera rozwój dziecka?”. Co wyni-
kło z połączenia pasji do książek, cieka-
wości nowych metod pracy z dziecięcym 
czytelnikiem i profesjonalnego podejścia 
do tematu? Wspaniałe spotkanie łamiące 
stereotypy dotyczące czytelnictwa! 

Kameralne spotkanie przebiegło w mi-
łej atmosferze, a dyskusjom o książkach 
i czytelnictwie nie było końca. Gośćmi wy-
kładu były bibliotekarka Iwona Pietrzak-
-Płachta z Wypożyczalni Skrzydeł Biblio-
teki ZSP w Pliszczynie oraz Urszula Kurek, 
instruktor z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie. 
Omówiliśmy pokoleniowe zmiany w hie-
rarchii ważności mediów i technologii, po-
znaliśmy światowe statystyki czytelnictwa 

oraz specyfikę iGen(eracji) i Generacji Al-
pha – nowych pokoleń użytkowników In-
ternetu. Czy tradycyjna książka pozostaje 
atrakcyjnym medium dla odbiorcy nowych 
technologii? 

Okazuje się, że tak! Świadczy o tym 
ciągły rozwój wideo-recenzji książek na 
YouTube, czy nieustająca popularność 
Bookstagrama i BookToka (książkowe ka-
nały na Instagramie i TikToku). Natomiast 
dostępne na rynku książki z wirtualną 
rzeczywistością, aktywnościowe czy wła-
śnie sensoryczne stanowią odpowiedź na 
zmieniające się gusta odbiorcy. 

Książce sensorycznej poświęcona była 
druga część wykładu dr hab. Anity Has-
-Tokarz. To specyficzna forma książki, 
która wspiera proces integracji sensorycz-
nej czytelnika, angażując większą liczbę 
zmysłów. Dzięki niej wspiera się właściwe 
funkcjonowanie ciała i umysłu, rozpozna-
wanie emocji, motoryki oraz naukę mó-
wienia, czytania i pisania. Gotową książkę 
sensoryczną można kupić – na rynku jest 
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dostępnych wiele opcji, ale mogą być to 
też książki manipulacyjne robione ręcznie, 
a nawet własnoręcznie. Książeczki do wą-
chania, słuchania, dotykowe kolorowan-
ki... To tylko kilka przykładów, jakie mamy 
do dyspozycji w świecie książeczek senso-
rycznych.

Pilotażowy cykl rodzinnych warsztatów 
plastycznych z tworzenia książek senso-
rycznych w Filii w Turce os. Borek został 
przeprowadzony w poniedziałki: 6, 13, 20 
i 27 czerwca, w stałych godzinach 17:00-
18:30. W spotkaniach wzięło udział łącz-
nie 14 osób – rodziców z dziećmi. Pierw-
sze spotkanie odbyło się pod hasłem 
„Eko-sensoryka dla smyka”. Przy wyko-
rzystaniu naturalnych materiałów, jakie 
znajdziemy w kuchni w każdym domu, 
powstały pierwsze książeczki senso-
ryczne. Na kolejnych zajęciach snuliśmy 
Morskie Opowieści, następnie pozna-
liśmy stwory ze słowiańskiej mitologii, 
a na zakończenie stworzyliśmy opowieść 
o Błękitnym Motylu. Warsztaty spotkały 
się z pozytywnym odbiorem, a z rozmów 
i anonimowych ankiet wypełnionych 

przez dorosłych uczestników wynika, że 
usługa spełniła swoje założenia. Wśród 
korzyści, jakie z zajęć wynieśli uczestnicy, 
można wymienić: zadowolenie z czasu 
spędzonego wspólnie z dzieckiem, dumę 
z dziecka, które rozwinęło swoją kre-
atywność, radość z bycia razem, zacieka-
wienie dziecka światem książek. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za 
kreatywne i radosne zajęcia! Bardzo miło 
nam, że nasza usługa spotkała się z ciepłym 
przyjęciem. Już teraz wiemy, że nie było to 
nasze ostatnie spotkanie z książką senso-
ryczną. Kolejne rodzinne warsztaty zostaną 
zorganizowane w bibliotece w wakacje. 

GBP w Wólce

Siła Sieci! | SpotKanie w ramach 4. rundy programu 
rozwoju biblioteK 
Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce znalazła się w gronie 79 

bibliotek z całej Polski przyjętych do 4. rundy Programu Rozwoju 
Bibliotek (PRB). Program jest realizowany od czerwca 2021 roku 
i potrwa do grudnia 2022 roku. W ramach PRB zespół biblioteki 
uczestniczy w bezpłatnych, specjalistycznych szkoleniach dla bi-
bliotekarzy, dzięki którym nabywa nowe kompetencje pomocne 
między innymi w zaprojektowaniu oferty usług odpowiadających 
na aktualne potrzeby mieszkańców, ze szczególnym uwzględnie-
niem tych, które mogą być dostarczane online lub w formie hy-
brydowej. Wcześniej biblioteka otrzymała też sprzęt komputero-
wy o łącznej wartości blisko 6 tys. zł.

W czerwcu br. po raz pierwszy zespół biblioteki uczestniczył 
w szkoleniach stacjonarnych, na żywo. Dotychczasowe szkolenia, 
ze względu na pandemię, miały formę webinariów. Szkolenie połą-
czone ze spotkaniem sieciującym w ramach 4. rundy Program Roz-
woju Bibliotek odbyło się w dniach 7-10.06.2022 roku w Sopotece 
- mediatece mieszczącej się przy ul. Tadeusza Kościuszki 14 w Sopo-
cie. Uczestniczyła w nim reprezentacja naszej biblioteki w składzie: 
Dyrektor Małgorzata Podniesińska oraz bibliotekarka Dorota Ręba.

Co zabrałyśmy ze sobą? Piękne wspomnienia i moc wrażeń! 
Mnóstwo inspirujących spotkań, rozmów o bibliotece, dzia-
łaniach kulturalnych i możliwościach rozwoju. Było to kilka 
wspaniałych, pełnych energii dni. Prezentowałyśmy na biblio-
tekarskim forum jedną z testowanych przez bibliotekę usług. 
Opowiedziałyśmy o opisanych wcześniej warsztatach „Czujemy 
książkę! Rodzinne spotkania z książką sensoryczną”. Prezentacja 
i nasz pomysł zrobił na tyle dobre wrażenie, by zasłużyć na wy-
różnienie w głosowaniu na prezentowane podczas konferencji 
usługi bibliotek.

Nieocenioną dawkę satysfakcji i radości przynosi docenienie 
starań przez osoby z branży, a dokładniej bibliotekarskiej kadry, 
bo w spotkaniu uczestniczyło aż 17 bibliotek z całej Polski. Wy-
miana pomysłów oraz konstruktywnych uwag dotyczących pro-
jektowanych i wdrażanych przez biblioteki usług, pozwoli znaczą-
co ulepszyć działalność naszej instytucji. 

Oprac. GBP w Wólce, 
Fot. Jerzy Bartkowski, archiwum FRSI
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wSpółpraca biblioteKi publicznej w turce z zSp w turce 

wSpólne inicjatywy biblioteKi SzKolnej z zSp w łuSzczowie 
oraz biblioteKi publicznej

Biblioteka w Turce od wielu lat współpracuje z Zespołem 
Szkolno-Przedszkolnym w Turce starając się wspomagać szkołę 
w procesie wychowania i edukacji dzieci. Bibliotekarz zaprasza 
poszczególne grupy szkolne i przedszkolne na zajęcia w Bibliote-
ce, na których dzieci mają możliwość przebywania wśród książek 
i z nich korzystania. Na spotkaniach uczymy się, bawimy, rozma-
wiamy na temat treści przeczytanych książek, a także wykonu-
jemy różnego rodzaju prace plastyczne. Przeprowadzane są za-
równo lekcje biblioteczne, jak również luźne spotkania, podczas 
których dzieci przeglądają i czytają książki. Intensywną współpra-
cę z Zespołem Biblioteka rozpoczęła na wiosnę 2022 roku.

W okresie od marca do czerwca br. odbyły się 3 lekcje biblio-
teczne dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz 7 spotkań dla dzieci 

z Przedszkola Samorządowego. Ogółem w zajęciach w Bibliotece 
odnotowano 188 odwiedzin dzieci w wieku szkolnym i przed-
szkolnym.

Oprócz lekcji bibliotecznych w tym roku przeprowadzony zo-
stał wspólnie z „Poczytajką” biblioteką szkolną z Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Turce również konkurs czytelniczo-foto-
graficzny pt.: „Książka to mój cały świat”. Celem konkursu była 
promocja czytelnictwa, rozwój zainteresowań czytelniczych, 
rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości 
dzieci w dziedzinie fotografii, jak również prezentacja ulubionych 
książek. Na konkurs wpłynęło 13 interesujących prac. Konkurs był 
organizowany w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek.

GBP w Wólce

Konkurs Franklinowski
Konkurs trwał od października 2021 do kwietnia 2022! Zwycięz-

ca (a właściwie zwyciężczyni) przeczytał ponad 30 książek z serii 
o Franklinie!

Z d o b y w c z y n i 
I miejsca oraz Nagro-
dy Specjalnej to Oli-
wia Gacan z klasy II.

II miejsce zajęła 
Antonina Kołtunik 
z klasy IV, a miejsce 
III - Jakub Borkowski, 
również klasa IV.

Wyróżnienia tra-
fiły do Nadii Amain 
(kl. III), Antoniego 
Bieńko (kl. III), Wik-
torii Kosyny (kl. IV), 
Clarissy Łuczak (kl. 
II), Dalii Woś (kl. III) 
oraz Szymona Szaru-
gi (kl. II). Serdecznie 
gratulujemy wszyst-
kim laureatom!

Konkurs „
A to było tak…” 

7 czerwca nastąpi-
ło wręczenie nagród 
w konkursie na ilu-
stracje wierszy Marii 
Konopnickiej „A to 
było tak...”. Nagrody 
były przyznawane 
w dwóch kategoriach wiekowych. Podczas oceniania prac jury bardzo 
duży nacisk kładło na samodzielność wykonanych prac. A oto laureaci:

Grupy Przedszkolne
Miejsce I: Julia Charkiewicz, grupa Kangurki
Miejsce II: Kacper Bilik, grupa Kangurki
Miejsce III: Karol Kosyna, grupa Żyrafki
Wyróżnienie specjalne dla Oli Turskiej, grupa Kangurki Klasy I -III
Klasy I -III
Miejsce I: Zuzanna Kanadys, kl. I
Miejsce II: Patrycja Sochaczewska, kl. I
Miejsce III: Basia Kamińska, kl. I
Wyróżnienie specjalne dla Amelii Guściory, kl. III
Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie 

i gratulujemy zwycięzcom!
GBP w Wólce
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aKcja żonKile 2022 
w filii łuSzczów 

działalność poczytajKi – biblioteKi SzKolnej zSp w turce

Filia GBP w Łuszczowie wzięła udział w obchodach 79. rocznicy 
wybuchu powstania w getcie warszawskim. Z tej okazji w biblio-
tece pojawiła się wystawa książek o tej tematyce, a bibliotekarz 
udał się do szkoły, by przeprowadzić lekcję dla klasy IV upamięt-
niającą wydarzenie w getcie. Wspólnie z uczniami przeczytał opo-
wiadanie Marcina Szczygielskiego „Prawdziwi przyjaciele”, a na-
stępnie porozmawiał o Warszawie w czasach wojny. W ramach 
uczczenia pamięci o wybuchu powstania w getcie uczniowie zro-
bili papierowe żonkile. Działania były prowadzone we współpra-
cy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

GBP w Wólce

Światowy Dzień Książki
23 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Książki. Tego dnia 

klasy 1, 2 i 3 obejrzały prezentację, która przybliżyła im historię 
książki oraz ukazała niezwykłe książkowe rekordy. Wszyscy na 
pamiątkę otrzymali zakładki do książek, które otrzymaliśmy od 
wydawnictwa Dwukropek.

Tydzień Bibliotek
W dniach 8 – 15 maja Poczytajka także włączyła się do obcho-

dów Tygodnia Bibliotek. Świętowanie rozpoczęliśmy od stwo-
rzenia Drzewka życzliwości. Do naszego bibliotecznego drzewka, 
czytelnicy przykleili samoprzylepne karteczki w kształcie jabłek 
i serc, z odpowiedziami na pytanie: „Za co lubię bibliotekę?”. 
Wśród odpowiedzi znalazły się takie: za ciszę, za rozwijanie wy-
obraźni, za ciekawe książki, a nawet za fajne panie. 

Dla wszystkich czytelników zorganizowano wraz z Gminną Bi-
blioteką Publiczną w Wólce, Filią w Turce konkurs fotograficzny 
pt.: „Książka całym moim światem”. Na konkurs wpłynęło 13 
prac. Wyłonieni zostali laureaci w trzech kategoriach wiekowych: 
przedszkole, klasy młodsze i klasy starsze. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali dyplomy i nagrody. 

Uczniowie z klas 1 – 3 wzięli udział w interaktywnej grze na 
zasadzie Escape Room`u. Gra nosiła tytuł „Książkowy obieżyświat 
w poszukiwaniu QRów”.

Odbyły się także warsztaty dla uczniów klas 4 – 7 z artyst-
ką, malarką naszego regionu, panią Sylwią Lis – Personą. Pani 
Sylwia opowiedziała o swojej twórczości i zaprezentowała 
przykładowe dzieła. Kolejną atrakcją Tygodnia Bibliotek, tym 
razem dla Zerówki były warsztaty book art „Potwornie fajna 
książka” poprowadzone przez panią Agnieszkę Marcinkowską. 
Podczas nich dzieci dowiedziały się, że starym zniszczonym 
książkom, które nie nadają się już do czytania można nadać 
nowe życie. 

Dary książkowe
Bardzo dziękujemy Fundacji Świętego Mikołaja oraz Ukraiń-

skiemu Instytutowi Książki za przekazanie do naszej biblioteki 
12 książeczek dla dzieci w języku ukraińskim. Będą one pociechą 
w tym trudnym czasie dla dzieci z Ukrainy przebywających pod 
naszą opieką. A polskim dzieciom pomogą w poznaniu kultury 
ukraińskiej.

Od mFundacji otrzymaliśmy książkę „Matematyka na zielono” 
poruszająca tematykę ekologii przez pryzmat królowej nauk.

Sanoko.pl podarowało nam książkę o niezwykłej dziewczynce 
o tajemniczym imieniu Sanoko. Czytelniczy ustawiają się po nią 
w kolejce.

ZSP w Turce
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grupa przedSzKolna „tygrySeK” i biblioteKa w łuSzczowie 

młody StrażaK dla oSp KSrg świdniK duży 

#Światowydzieńksiążki
Bibliotekarz odwiedził Przedszkole „Tygrysek” w Łuszczowie Dru-

gim z okazji Światowego Dnia Książki. Dzieci wysłuchały opowieści 
„Basia w bibliotece” oraz obejrzały książeczki ze zbiorów filii w Łusz-
czowie. Przypominamy także, że w naszej bibliotece każdy przed-
szkolak może odebrać wyprawkę od Mała książka - wielki człowiek !

#TydzieńBibliotek
11 maja wizytowała nas grupa z Przedszkola „Tygrysek” w Łusz-

czowie. Mali goście poznali zasady korzystania z biblioteki oraz 
przypomnieli, jak należy obchodzić się z książkami. Następnie 
wysłuchali bajki Nicole Kinnear „Zmień prawa smoków, Rubinko” 
i z zapałem rysowali. Z racji przepięknej pogody poszliśmy na po-
bliskie boisko, gdzie zażyliśmy trochę ruchu.

Bardzo dziękujemy Pani Magdalenie Dziak - Grzegorczyk za 
współpracę!

GBP w Wólce

W dniu 29 czerwca br. na ręce Prezesa 
Sławomira Poręby i Naczelnika Dariusza 
Bednarczyka została przekazana prome-
sa z programu „Młody Strażak” - jest to 
ogólnopolski program finansowania służb 
ratowniczych.

Organizatorami są Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej. Wsparli aż 202 jednostki ochotni-
czych straży pożarnych w województwie 
lubelskim. 

Serdecznie dziękujemy za podarowane 
środki, które przeznaczymy na zakup no-
woczesnego sprzętu niezbędnego do pro-
wadzenia działań ratowniczych.

OSP KSRG Świdnik Duży

Drodzy Czytelnicy !
Chcielibyśmy Was serdecznie poinformować o tym, że najnowsze wiadomości o naszych działaniach znajdziecie na naszych social mediach!

Filia w Turce Os. Borek
Facebook: @bibliotekaborek

Filia w Turce:
Facebook: @bibliotekawturce

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce: 
Facebook: @GminnaBibliotekaPublicznaWWolce

Filia w Łuszczowie: 
Facebook:  @BibliotekawLuszczowie

Instagram: @biblio_luszczow

bezpieczeńStwo
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młodzież zapobiega pożarom  

Solidarni z uKrainą 

20 kwietnia br. w remizie OSP w Świd-
niku Dużym Pierwszym odbyły się gmin-
ne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju 
Wiedzy Pożarniczej „MŁODZIEŻ ZAPOBIE-
GA POŻAROM”. 

W konkursie wzięło udział 8 uczniów ze 
szkół z terenu naszej gminy. Uczestnicy 
eliminacji pisali testy w dwóch grupach 
wiekowych szkół podstawowych klasy 
I-IV i klasy V-VIII.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplo-
my oraz nagrody wręczone przez Wójta 
Edwina Gortata.

Składamy serdeczne podziękowania 
opiekunom młodzieży za pomoc w przy-
gotowaniu do konkursu, licząc na dalszą 

współpracę w tym zakresie, a młodzieży 
życzymy powodzenia w dalszych etapach 
eliminacji.

Dziękujemy jednostce OSP w Świdniku 
Dużym Pierwszym za udostępnienie po-
mieszczeń remizy i pomoc w organizacji 
turnieju.

27 kwietnia br. Paweł Szmit uczeń VIII 
klasy Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Sobianowicach, po wygraniu eliminacji 
gminnych, wziął udział i zajął III miejsce 
w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożar-
niczej. Konkurs odbywał się Komendzie 
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. 
Organizatorami zmagań byli – Starosta 

Lubelski Zdzisław Antoń, który ufundo-
wał nagrody dla uczestników eliminacji, 
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP Zarząd Oddziału Powiatowego w Lu-
blinie oraz Komenda Miejska Państwo-
wej Straży Pożarnej w Lublinie.

Uczestnicy turnieju otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz upominki wręczone 
przez Zastępcę Komendanta Miejskiego 
PSP w Lublinie mł. bryg. Rafała Goliszka. 
Serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów!!!

Anna Gułaś, 
Referat Obywatelski, 
Urząd Gminy Wólka

Gmina Wólka i OSP Pliszczyn przekazali samochód Legii Aka-
demickiej, który został przystosowany do pracy na froncie. Sa-
mochód otrzymał nowe kolory i kontener sanitarny pozwalający 
transportować rannych ze strefy walk do szpitala. 

Solidaryzując się z sąsiadami zza wschodniej granicy jednost-
ki z terenu gminy Wólka przekazały również sprzęt ratowniczo 
- gaśniczy oraz elementy wyposażenia osobistego. Ponadto in-

tensywnie pracujemy, aby zapewnić bezpieczeństwo uchodźcom 
– druhowie z OSP Bystrzyca, OSP Pliszczyn oraz OSP Turka udo-
stępnili swoje remizy dla osób uciekających z Ukrainy. Wszystkim 
tym działaniom przyświeca strażacka myśl przewodnia „Bogu na 
chwałę, ludziom na ratunek”. 

Anna Gułaś, Referat Obywatelski, Urząd Gminy Wólka
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odpuSt Ku czci św. floriana – patrona StrażaKów 

gminne zawody Sportowo - pożarnicze dla jednoSteK  
z terenu gminy wólKa oraz gminy niemce 

W dniu 8 maja br. w Parafii p. w. Wnie-
bowzięcia N. M. P w Bystrzycy odbył się 
doroczny odpust ku czci Św. Floriana – pa-
trona Strażaków. 

Uroczystość połączona została z obcho-
dami Dnia Strażaka. 

Wśród zgromadzonych wiernych na li-
turgii obecni byli Wójt Gminy Wólka Pan 
Edwin Gortat, druhowie z Ochotniczych 
Straży Pożarnych wraz z pocztami sztan-
darowymi, mieszkańcy gminy Wólka, 
Niemce oraz Spiczyn.

Anna Gułaś, Referat Obywatelski, Urząd 
Gminy Wólka

11 czerwca br. w Krasieninie odbyły się 
Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze 
dla jednostek z terenu Gminy Wólka oraz 
Gminy Niemce. W dwóch konkurencjach 
sztafeta pożarnicza oraz ćwiczenie bojo-
we wzięło udział  5 drużyn z terenu Gminy 
Wólka.

Podziękowania dla jednostek OSP, które 
wzięły udział w zawodach oraz dla straża-
ków z Gminy Niemce, którzy zechcieli nas 
gościć na swoim terenie. 

Dziękujemy również Komisji Sędziow-
skiej powołanej przez Komendanta Miej-
skiego.
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1 miejsce - OSP Świdnik Duży Pierwszy 
I drużyna 

2 miejsce – OSP Bystrzyca
3 miejsce – OSP Turka
4 miejsce - OSP Pliszczyn
5 miejsce - OSP Świdnik Duży Pierwszy 

II drużyna
I drużyna OSP w Świdniku Dużym Pierw-

szy- zwycięzcy Gminnych Zawodów Spor-
towo-Pożarniczych – zakwalifikowała się 
do Powiatowych Zawodów Sportowo - Po-
żarniczych, które odbyły się w 26 czerw-
ca br. w Bychawie. Ostatecznie drużyna 
reprezentująca gminę Wólka na szczeblu 
powiatowym zajęła 4 miejsce. 

Anna Gułaś, Referat Obywatelski, 
Urząd Gminy Wólka

Xii powiatowe zawody Sportowo-pożarnicze w bychawie 

uwaga na dziKi 

26 czerwca br. w Bychawie odbyły się 
Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotni-
czych Straży Pożarnych na szczeblu po-
wiatowym, na których zajęliśmy 4 miej-
sce. Otrzymaliśmy 5 punktów karnych na 
sztafecie za przekroczenie strefy zmian 

oraz 5 punktów karnych na bojówce za 
niewłaściwą pomoc pomocnika przy 
podłączaniu linii ssawnej do motopom-
py (błąd nie ujęty w regulaminie z 2011 
roku). Zadanie bojowe wykonaliśmy 
z najlepszym czasem.

Skład drużyny: Darek Bednarczyk, Kon-
rad Korgol, Patryk Skiba, Piotr Hain, Do-
minik Zaborek, Michał Mizio, Adrian Be-
reza, Cezary Turek i Karol Kowalczyk.

OSP KSRG Świdnik Duży
Fot. pobrano z: www.kmpsp.lublin.pl

Coraz częstsze pojawianie się dzików w sąsiedztwie siedzib ludz-
kich jest następstwem urbanizacji i ekspansji człowieka. Ze wzglę-
du na coraz mniejszą powierzchnię upraw, dziki szukają pokarmu 
w innych obszarach, najczęściej żerując w przydomowych ogród-
kach, sadach, stwarzając problemy nawet dla mieszkańców miast, 
w których zbliżają się do zabudowań gospodarczych i mieszkalnych.

Dziki są dużym szkodnikiem w szczególności w okresie jesien-
nym i wiosennym, a ich zachowanie spowodowane jest szczegól-
nym upodobaniem smakowym. Najchętniej żywią się różnymi 
owocami leśnymi, grzybami, ziołami, krzewami i owadami. Nie-
stety ich największymi przysmakami są warzywa takie jak mar-
chew i ziemniaki, które rosną na polach uprawnych. Uwielbiają 
kukurydzę i zboża, a także spadające z drzew owoce.

Poniżej kilka informacji o zwyczajach dzikich zwierząt oraz 
wskazówek, jak należy prawidłowo zachowywać się podczas 
przypadkowego kontaktu z nimi.

JEŻELI STANIESZ „OKO W OKO” Z DZIKIM ZWIERZĘCIEM PAMIĘTAJ:
• upewnij się, że nie odcinasz zwierzęciu jedynej drogi ucieczki 

(gdyby tak się stało zwierzę na pewno zaatakuje)
• nie wykonuj gwałtownych ruchów, zacznij się powoli wycofywać
• nie patrz zwierzęciu w oczy (to w świecie zwierząt oznacza wy-

zwanie do walki)
• nie uśmiechaj się uspokajająco (pokazywanie zębów oznacza 

przegląd uzbrojenia i zapowiedź rychłej walki)
• bądź spokojny i nie bój się (zwierzę wyczuwa strach)

ochrona środowiSKa
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• jeżeli zwierzę ruszy bądź ruszyło już do ataku masz dwie możli-
wości: walkę lub ucieczkę - jeśli zdecydujesz się na walkę, mo-
żesz głośno krzyczeć i zdecydowanie ruszyć na zwierzę – może 
zrezygnuje, ale nie można mieć pewności.

UWAŻAJ!!! ZWIERZĘTA, KTÓRE SIĘ DZIWNIE ZAChOWUJą 
MOGą BYĆ ChORE NA WŚCIEKLIZNĘ!!! 

PAMIĘTAJ!!! NIE WOLNO KARMIĆ DZIKÓW!!!
Zbędne, niehandlowe płody rolne oddaj leśnikom. Dokar-

mianie, wyrzucanie resztek pokarmów do niezabezpieczonych 
śmietników zachęca dziki do penetrowania zabudowań. Pozosta-
wione w skrzynkach płody rolne, obecność pędraków i drutow-
ców w sadzie lub trawnikach także stanowią wabik dla dzików. 
Ich przysmaki to kukurydza, ziarna zbóż, ziemniaki i żołędzie. 
Ponadto należy wykaszać ugory, zwłaszcza przy zbiornikach i cie-
kach wodnych. Wysokie chwasty stanowią świetne schronienie 
- zazwyczaj to właśnie przez tereny ugorów dziki podchodzą do 
siedzib ludzkich.

Dziki przeważnie nie atakują bez ostrzeżenia. Gdy wejdziesz na 
ich teren, ustawią się w linię i zaczną wydawać charakterystyczny 
dźwięk w Twoim kierunku – to dla Ciebie ostrzeżenie.

Odyniec jest bardzo niebezpieczny tylko wtedy, gdy jest zranio-
ny (np. podczas polowania). Od końca marca do początku jesieni 
należy uważać na lochy pilnujące warchlaków – bywają bardzo 
niebezpieczne, przeczulone na punkcie bezpieczeństwa swoich 
małych. Jeżeli zobaczysz pasiastego prosiaczka lub usłyszysz cien-
kie kwiczenie – lepiej się oddal! Locha z małymi wycofa się, jeśli 
tylko będzie miała gdzie i kiedy.

JAK USTRZEC SIĘ PRZED DZIKAMI!!!
O ile w terenach rolniczych można się starać o odszkodowanie 

z tytułu strat spowodowanych przez dziki w uprawach i płodach 
rolnych, wchodzących w skład obwodów łowieckich, to w od-
niesieniu do pozostałych nieruchomości jest to bardzo trudne. 
Najlepszym sposobem jest w tym przypadku prewencja. Walka 

z dzikami nie jest łatwa. W pierwszej kolejności pamiętać nale-
ży o regularnym usuwaniu spadających z drzew owoców. Moż-
na zabezpieczać ogródki, sady i domostwa za pomocą ogrodzeń 
elektrycznych (tzw. „pastuchów”), odstraszaczy ultradźwięko-
wych, czy odblaskowych wstążek. Starą metodą jest wywieszanie 
na polach, czy wzdłuż granicy chronionych terenów woreczków 
z ludzkimi włosami umieszczonymi w pończochach. Włosy ludz-
kie przesiąkają wszelkimi kosmetykami oraz – co najważniejsze – 
potem. Metoda ta jest skuteczna – dzik, czując zapach człowieka 
oddala się. Jeszcze inną metodą, aczkolwiek o podobnym sche-
macie działania, jest stosowanie środków chemicznych w formie 
cieczy, które także działają na zasadzie odstraszania zwierzyny 
przy pomocy mieszanek zapachowych zbliżonych do zapachu 
ludzkiego potu.

Zgłaszanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta leśne:
Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest 

do wynagrodzenia szkód wyrządzonych w uprawach i płodach 
rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wyko-
nywaniu polowania. Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustale-
nie wysokości odszkodowania, należy złożyć do dzierżawcy albo 
zarządcy obwodu łowieckiego.

Dane kontaktowe dzierżawców obwodów łowieckich:
1. Obwód łowiecki nr 139 – Koło Łowieckie nr 7 „Knieja” w Lubli-

nie , ul. Wieniawska 10, 20-071 Lublin, tel.: 508-919-135;
2. Obwód łowiecki nr 140 – Koło Łowieckie nr 8 „Łoś” w Lublinie, 

ul. Wieniawska 10,
20-071 Lublin, tel.: 724-565-727;
3. Obwód łowiecki nr 154 – Wojskowe Koło Łowieckie nr 149 

„Wiarus” w Lublinie, ul. Lipowa 1a, 20-020 Lublin, tel.: 601-
228-783
W celu dokładnego ustalenia, do którego obwodu łowieckiego 

należy określona działka, zachęcamy do skorzystania z interak-
tywnej mapy obwodów łowieckich Województwa Lubelskiego 
znajdującej się pod adresem:

https://gis.lubelskie.pl/portal/apps/webappviewer/index.
html?id=14bc14f4ef2b4fb4818d648a783fabbd

Ponadto informujemy, że za szkody wyrządzone w uprawach 
i płodach rolnych na obszarach niewchodzących w skład obwo-
dów łowieckich odszkodowania wypłaca Zarząd Województwa 
Lubelskiego ze środków budżetu państwa - Departament Rol-
nictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Marii Curie - Skłodow-
skiej 3, 20-029 Lublin, telefon 81 44-16-532.

Maksymilian Kasprzak, Referat Planowania 
i Środowiska, Urząd Gminy Wólka

uwaga rolnicy! informacje wS. SKładania wnioSKów 
o odSzKodowania 
Wójt Gminy Wólka informuje, iż w związku z wystąpieniem nie-

korzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu istnieje 
możliwość złożenia do właściwego urzędu gminy wniosku o osza-
cowanie strat. 

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad, 
deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wio-
senne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę 
powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub 
działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu tych 

zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Straty należy zgłosić do urzę-
du gminy/urzędu miejskiego/urzędu miasta właściwego ze wzglę-
du na miejsce ich wystąpienia.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowa-
nych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa.

Komisje w urzędach gmin dokonują:
a. oszacowania szkód w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, 

czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż: 
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• do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji 
i nie wcześniej niż od wschodów upraw, albo

• w terminie do trzech miesięcy od wystąpienia gradu, deszczu na-
walanego, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny – 
w przypadku szkód w środku trwałym, albo 

• w terminie do 12 miesięcy od ustąpienia wody umożliwiającego 
komisji rozpoczęcie szacowania – w przypadku szkód spowodo-
wanych przez powódź w budynkach;

b. dwukrotnie oszacowania szkód spowodowanych przez ujemne 
skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź lub grad 
w drzewach owocowych:  

• po raz pierwszy – w terminie do 2 miesięcy od dnia powstania 
tych szkód,

• po raz drugi – nie później niż w terminie do 12 miesięcy od dnia 
powstania tych szkód.
Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnio-

skiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do 
wglądu komisji. 

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co 
najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze skła-
da się do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy 
znajdujące się na terenie danej gminy. Po sporządzeniu protokołów 
cząstkowych są one przekazywane przez rolnika do gminy, na te-
renie której znajduje się siedziba gospodarstwa (tzn. miejsce za-

mieszkania rolnika). Komisja w tej gminie sporządza protokół zbior-
czy, wpisując do niego wszystkie uprawy z protokołów cząstkowych 
oraz uprawy położone na swoim terenie oraz produkcję zwierzęcą 
na podstawie oświadczenia rolnika. Oświadczenie o produkcji zwie-
rzęcej rolnik wypełnia w gminie, w której gospodarstwo ma swoją 
siedzibę.

Jeżeli w miejscu zamieszkania rolnik nie posiada żadnych upraw, 
formularz oświadczenia o stratach składa do gminy właściwej ze 
względu na miejsce położenia upraw. W przypadku, gdy uprawy te 
są położone w kilku gminach, formularze składa do każdej z nich. 
Sporządzone przez komisje protokoły cząstkowe rolnik przekazuje 
do gminy właściwej ze względu na miejsce położenia największej 
części upraw, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego.

W przypadku gdy gospodarstwo rolne posiada grunty rolne poza 
województwem lubelskim i na gruntach tych powstały szkody, rol-
nik kontaktuje się z gminami na terenie tych województw. Składa 
do nich odpowiednie dokumenty opracowane przez właściwe urzę-
dy wojewódzkie lub inne instytucje, w zależności od procedury. Po 
sporządzeniu protokołów cząstkowych, producent rolny przekazuje 
je komisji właściwej ze względu na położenie największej części go-
spodarstwa, w celu sporządzenia protokołu zbiorczego.

Do dnia 25 lipca br., ponad 80 rolników posiadających uprawy 
rolne na terenie gminy Wólka zgłosiło szkody powstałe w skutek 
wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci 
gradu. Do dnia 25 lipca powołana zarządzeniem Wojewody Lubel-
skiego komisja przeprowadziła szacowanie strat w 95% zgłoszonych 
upraw rolnych. Największe straty związane z wystąpieniem nie-
korzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu powstały 
w miejscowościach Długie, Biskupie-Kolonia, Świdnik Duży Pierw-
szy oraz Łuszczów Drugi i w przeważającej części dotyczyły upraw 
rzepaku, pszenicy oraz kukurydzy. Komisja podczas prac w terenie 
oszacowała straty w w/w uprawach na poziomie ok. 50-60%.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kon-
takt telefoniczny z Urzędem Gminy Wólka (tel. 81-478-17-66).

Maksymilian Kasprzak, 
Referat Planowania i Środowiska, 

Urząd Gminy Wólka

trwa procedura zmiany miejScowego planu 
zagoSpodarowania przeStrzennego 
Od 2019 roku Gmina Wólka prowadzi procedurę zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru 
gminy. Zgodnie z pierwotnym założeniami w umowie z wykonawcą 
tj. biurem urbanistycznym SoftGIS s.c. procedura miała zostać za-
kończona do grudnia 2022 r. Niemniej jednak, w trakcie prac nad 
opracowaniem projektu zmiany planu w roku 2019 na zlecenie Sta-
rostwa Powiatowego w Lublinie została przeprowadzona moderni-
zacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków 
gruntowych na całym obszarze gminy Wólka, która zakończyła się 
w lipcu 2021 r. W wyniku przeprowadzonej modernizacji wiele grun-
tów zostało sklasyfikowanych inaczej niż dotychczas. Obecne zapi-
sy uwzględniają stan faktyczny na gruncie i są zgodne z przepisami 
dotyczącymi prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. W związ-
ku z tym projekt zmiany miejscowego planu musiał być przez wy-
konawcę zweryfikowany i dostosowany do nowo opracowanych 
map geodezyjnych dla gminy Wólka, co wiązało się z przedłużeniem 
umowy na opracowanie projektu. Ponadto ogromny zakres opra-
cowania, obejmujący cały obszar gminy Wólka powodował również 
wiele problemów oraz zagadnień, które musiały być wyjaśnione 
i zweryfikowane tj. ustalenie przebiegu i kategorii wszystkich dróg 
gminnych, nieprzekraczalnych linii zabudowy, analiza zgodności za-

pisów projektu planu z zapisami uchwalonego 13 grudnia 2018 r. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Wólka (zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Wólka nr 
IV.10.2018), czy ustalenia szczegółowe dla poszczególnych rodzajów 
terenów. W czerwcu bieżącego roku ostatecznie przygotowany pro-
jekt planu opracowany przez biuro projektowe SoftGIS s.c. podlegał 
opiniowaniu przez Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną.  
Przedłożony projekt został zaopiniowany z uwagami. Kolejnym usta-
wowym etapem (zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym tj. Dz. U. z 2022 poz. 503) jest opiniowanie 
i uzgodnienie projektu z odpowiednimi instytucjami, a także złożenie 
wniosku o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze do Ministra Rolnictwa za pośrednictwem Marszałka Wo-
jewództwa Lubelskiego. Termin zakończenia powyższego etapu zale-
żał będzie od terminów, w jakich gmina uzyska wszelkie wymagane 
opinie i uzgodnienia dla projektu planu. W chwili obecnej zakłada-
my, że nastąpi to do połowy 2023 r. roku, niemniej jednak możliwe 
jest niezależne od gminy przesunięcie w czasie (w przypadku, gdy 
Ministerstwo Rolnictwa będzie przesuwało w czasie wydanie decyzji 
o wyłączeniu gruntów rolnych na cele nierolnicze). Następnym eta-
pem przed uchwaleniem zmiany miejscowego planu jest wyłożenie 
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projektu planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego 
wglądu (na stronie gminy w zakładce Aktualności – pojawi się ko-
munikat z odpowiednim obwieszczeniem Wójta Gminy Wólka, po-

dobnie na tablicach ogłoszeń na terenie gminy) oraz składanie uwag 
przez osoby zainteresowane. Ostatni etap to przedłożenie projektu 
uchwały o zmianie planu miejscowego Radzie Gminy oraz podjęcie 
stosownej uchwały. Zakładany termin zakończenia toczącej się pro-
cedury to lipiec 2023 r., o ile jak wspomniano wyżej gmina uzyska 
wszystkie wymagane uzgodnienia i decyzje do kwietnia 2023 r.).

Niezależnie od prowadzonej obecnie procedury, można składać 
wnioski do kolejnej edycji zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego. Wnioski można składać na formularzu 
dostępnym na stronie gminy – Poradnik Interesanta bądź w Biurze 
Obsługi Urzędu Gminy Wólka. Niezbędnym załącznikiem do wnio-
sku jest kserokopia mapy sytuacyjno-wysokościowej 

z zaznaczeniem nieruchomości lub jej części, której dotyczy wnio-
sek. W razie pytań w sprawach związanych z zagospodarowaniem 
przestrzennym zapraszamy do kontaktu z Referatem Planowania 
i Środowiska Urzędu Gminy Wólka.

Katarzyna Skowronek - Jaźwic, 
Referat Planowania i Środowiska, Urząd Gminy Wólka

ogłoSzenia

wyniKi KonKurSu pt. „mama mama mama naKazała abym 
w wólce, w wólce pity Swoje rozliczała” 
Bony podarunkowe o łącznej wartości 

4 800,00 zł - to nagrody, które trafiły do 
mieszkańców naszej gminy, którzy złoży-
li zeznania PIT w Drugim Urzędzie Skar-
bowym w Lublinie, w zeznaniu podatko-
wym jako miejsce zamieszkania wskazali 
gminę Wólka oraz zgłosili się do orga-
nizowanego w naszej gminie konkursu 
pt. „Mama mama mama nakazała abym 
w Wólce, w Wólce PITy swoje rozliczała”.

Niezwykle miło jest nam Państwa po-
informować, iż po burzliwych obradach 
Komisji Konkursowej, wyłonieniu zostali 
Laureaci tegorocznego konkursu.

I miejsce:
Nagroda główna w postaci bonu po-

darunkowego o wartości 1000,00 zł zo-
stała przyznana dla autora hasła:

Nie leć w kulki i rozlicz się dla Wólki
Zwycięskie hasło będzie promowało 

przyszłoroczny konkurs organizowany 
wśród osób rozliczających podatek do-
chodowy od osób fizycznych PIT w Dru-
gim Urzędzie Skarbowym w Lublinie.

II miejsce:
Nagroda w postaci bonu podarunko-

wego o wartości 800,00 zł za zajęcie II 
miejsca została przyznana dla autora 
hasła:

Będzie lepiej ludziom w Wólce, gdy 
swój PIT rozliczysz w „dwójce”

III miejsce:
Nagroda w postaci bonu podarunkowe-

go o wartości 600,00 zł za zajęcie III miej-
sca została przyznana dla autora hasła:

Dobra myśl Ci w głowie świta w gminie 
Wólka rozlicz PITa

Nagrody pocieszenia, czyli bony poda-
runkowe o wartości 200,00 zł trafiły do 
autorów następujących haseł:
1. Dobrze o swą gminę dbamy, gdy w niej 

Pity rozliczamy.
2. Gdy w Gminie Wólka wiedziesz swe ży-

cie uwzględnij fakt ten na swoim Picie!
3. Każdy, nawet mała pszczółka liczy Pity 

w Gminie Wólka.
4. Każdy pragnie żyć w dostatku a więc 

płać podatki w gminie Wólka bratku.
5. Drodzy Mieszkańcy!!! Niech gmina Wól-

ka pięknie nam rozkwita, więc dla niej 
rozliczajmy swojego Pit-a.

6. W Twoich rękach rozwój Wólki rozlicz tu 
Pit-a i nie leć w kulki!

7. Na pieniądze naszej Gminy, składa się 
Twój PIT oraz Twojej Rodziny.

8. Nie bądź sknerusem w Wólce rozlicz się 
z fiskusem

9. Nasza gmina wciąż rozkwita, więc jej 
pomóż  - rozlicz PITa!

10. Posłuchaj ojca, weź przykład z matki 
i w Gminie Wólka rozlicz podatki.

11. Nie leć w kulki wpłać PIT do Wólki.
12. Gmina Wólka rośnie z dumy, gdy po-

datki płaca tłumy!

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestni-
kom konkursu za udział i zaangażowanie, 
a laureatom gratulujemy wygranych.

Monika Kowalczyk, 
Referat Promocji, 

Urząd Gminy Wólka
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OGŁOSZENIA

po 19 latach SKarbniK gminy wólKa odchodzi na emeryturę 

agnieSzKa fliS nowym SKarbniKiem gminy wólKa

27 lipca br. odbyło się uroczyste po-
żegnanie Skarbnik Gminy Wólka Pani 
Agnieszki Grobelskiej, która po 19 latach 
pracy w naszym samorządzie odeszła na 
zasłużoną emeryturę.

Pani Agnieszka swoją pracę w urzędzie 
rozpoczęła 4 sierpnia 2003 roku. Uchwałą 
Rady Gminy Wólka z 31 lipca 2003 roku zo-
stała powołana na Skarbnika naszej małej 
ojczyzny.

Wójt Edwin Gortat dziękował za nieoce-
niony wkład wniesiony w budowę lokalnej 
samorządności, za sumienność i rzetel-
ność w prowadzeniu finansów gminnych. 
Przewodnicząca Rady Edyta Dobek dzię-
kowała za profesjonalizm i współpracę, 
a także za skrupulatność i jasność w pre-
zentacji zapisów budżetu.

Przed Panią Agnieszką nowe wyzwania, 
doskonały czas na spełnianie osobistych 
pragnień, marzeń i pasji, które do tej pory 
ustępowały miejsca powinnościom i pra-
cy urzędnika samorządowego. Życzymy 

Pani Agnieszce, aby nadchodzący czas 
obfitował w zdrowie, odpoczynek i rozwi-
janie własnych zainteresowań. Aby plany 
i marzenia odkładane na później spełniły 

się właśnie teraz. Aby otaczała ją życzli-
wość ludzi i żeby znalazła czas dla siebie.

Monika Kowalczyk, 
Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

Uchwałą Rady Gminy Wólka z dnia 26 
maja 2022 roku na nowego Skarbnika zo-
stała powołana Pani Agnieszka Flis, która 
jest absolwentką II Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lu-
blinie. Studia wyższe odbyła na Wydziale 
Ekonomicznym  UMCS w Lublinie, uzysku-
jąc tytuł magistra ekonomii na  kierunku 
ekonomiczno-społecznym. Ukończyła także 
studia podyplomowe w zakresie Rachun-
kowości na Uniwersytecie  Ekonomicznym 
we Wrocławiu oraz Organizację pomocy 
społecznej na UMCS w Lublinie. Posiada 
Certyfikat Księgowy. Pracę zawodową roz-
poczęła jako referent ds. ekonomicznych  
w Zakładach Tytoniowych. Na stanowisku 
inspektora rozpoczęła pracę w pomocy 

społecznej w Wojewódzkim  Zespole Pomo-
cy Społecznej w Lublinie. W wyniku reformy 
administracyjnej i likwidacją ww. jednostki 
została pracownikiem Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. W związku z powstaniem 
Powiatowego Centrum  Pomocy Rodzinie  
w Lublinie na początku 1999 roku została 
Główną Księgową tej jednostki. Funkcję tę 
pełnia do końca lipca 2022 roku, z prawie 
dwuletnią przerwą związaną z powołaniem 
na Skarbnika  Powiatu Świdnickiego.

Nowej Pani Skarbnik życzymy owocnej 
pracy na rzecz rozwoju naszej społeczności.

Monika Kowalczyk, Referat Promocji, Urząd 
Gminy Wólka
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POMOC SPOŁECZNA

opS i co dalej…

pomoc dla uKrainy 

Od 1 stycznia 2020 r. na poziomie lo-
kalnym gmina ma możliwość kreowania 
nowych struktur koordynujących i inte-
grujących usługi społeczne poprzez two-
rzenie Centrów Usług Społecznych. Cen-
tra Usług Społecznych to nowe jednostki 
organizacyjne gminy i nowe instytucje 
lokalnej polityki społecznej, które służą 
rozwojowi i integracji usług społecznych 
organizowanych i świadczonych na pozio-
mie lokalnym. Centra mają stanowić miej-

sca, w których nastąpi pełna koordynacja 
usług społecznych w jednym miejscu, 
z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy, 
będą także źródłem kompletnych informa-
cji o usługach społecznych. 

CUS ma być miejscem, w którym każ-
dy mieszkaniec, bez względu na dochód 
i sytuację społeczną, otrzyma wsparcie 
w sposób zindywidualizowany w ramach 
tzw. usług „szytych na miarę”. Powstanie 
CUS – u zwiększy dostęp mieszkańców 
do tego rodzaju usług, a Gminie umożliwi 
bardziej kompleksowe odpowiadanie na 
rosnące i zmieniające się potrzeby lokal-
nej społeczności. Wsparcie kierowane jest 
wtedy zarówno do wszystkich indywidu-
alnych mieszkańców gminy, jak i do grup 
o szczególnych potrzebach, na przykład 
osób z niepełnosprawnościami, osób star-

szych czy rodzin wielodzietnych. Pozwala 
to na dostosowanie świadczeń z zakresu 
usług społecznych do potrzeb mieszkań-
ców oraz możliwości finansowych samo-
rządu.

Realizacja usług w Centrum Usług Spo-
łecznych odbywać się będzie przy ścisłej 
współpracy lokalnych usługodawców: or-
ganów administracji publicznej, przedsię-
biorców, organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów ekonomii społecznej. Wójt 
Gminy Wólka – Edwin Gortat podążając za 
potrzebami mieszańców oraz dbając o po-
prawę dostępności do świadczeń, progra-
mów i usług jest zaangażowany w nad-
chodzące przemiany w polityce pomocy 
społecznej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

Od pięciu miesięcy gmina Wólka oraz 
jej jednostki organizacyjne - Ośrodek 
Pomocy Społecznej, szkoły oraz Ochotni-
cze Straże Pożarne otaczają opieką wie-
lu uchodźców uciekających z ogarniętej 
wojną Ukrainy. W większości to ludzie, 
którzy wyszli z domu, pozostawiając cały 
dobytek życia. Kiedy po trudnej i wyma-
gającej podróży  docierali do przygoto-
wanych miejsc noclegowych na terenie 
Naszej Gminy,  nie mieli nic. Nie pozosta-
liśmy obojętni.

Pierwsza pomoc Ukrainie była organi-
zowana oddolnie, to ludzie dobrej woli 
i o wielkim sercu, oferowali bezintere-
sowną pomoc. Na terenie Gminy zbierano 
produkty zabezpieczające podstawowe 
potrzeby, społeczność wólecka oferowa-
ła bezpłatne noclegi. Wszystkim organi-
zacjom społecznym, strażakom, ludziom 
dobrej woli, my jako samorządowcy bar-
dzo dziękujemy. Bez Państwa pomocy nie 
udałoby się zaopiekować taką dużą rzeszą 
ludzi oczekujących wsparcia. 

Obserwując napływ Uchodźców, przy-
stosowaliśmy remizy należące do Ochot-
niczych Straży Pożarnych w Bystrzycy, 
Pliszczynie i Turce  – wszędzie znajdują się 
prysznice i sanitariaty, dokonaliśmy drob-
nych napraw, wyposażyliśmy obiekty 
w łóżka, pościel, materace itd. Zapewni-
liśmy nocleg zbiorowy dla ok. 70 osób. 
Obecnie Ochotnicze Straże Pożarne udzie-
lają wsparcia 11 kobietom wraz z dziećmi. 

Aktualnie pomoc na rzecz uchodźców 
z Ukrainy jest zorganizowana systemowo, 
wsparcie finansowe gwarantuje budżet 
Państwa. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce 
od lutego do czerwca udzielił wsparcia 
w postaci: 
- świadczenia pieniężnego za zapewnie-

nie zakwaterowania i wyżywienia (40 
zł) obywatelom Ukrainy. Wydatkowano 
kwotę 605 760, 00 zł na rzecz  591 oby-
wateli Ukrainy,

- wypłacono 311 jednorazowych świad-
czeń pieniężnych w kwocie 300 zł, na 
kwotę 93 300,00 zł,

- udzielano doraźnej pomocy w postaci 
paczek żywnościowych, ubrań, środków 
higienicznych,

- dożywiania dzieci w ramach Programu 
„Posiłek w szkole i w domu”, pomocą zo-
stało objętych 40 dzieci w szkołach oraz 
9 maluchów w przedszkolu. Wydatkowa-
no na to zadanie kwotę 4 069,00 zł,

-  wypłacono na rzecz 10 obywateli Ukrainy 
zasiłki rodzinne na kwotę 3 918,00 zł,

- 10 obywateli Ukrainy z niepełnosprawno-
ścią zostało objętych pomocą w postaci 
zakupu żywności, artykułów higienicz-
nych oraz ubrań. Zapewniono również 
pomoc w osobie asystenta osobistego, 
który ma za zadanie pomoc w codzien-
nym funkcjonowaniu. Osoby niepełno-
sprawne pochodzące z Ukrainy mogą 
również skorzystać z nauki języka pol-
skiego oraz uczestniczyć w zajęciach 
terapeutycznych. Program finansowany 
jest z Państwowego Funduszu Osób Nie-
pełnosprawnych.
Dziękujemy wszystkim anonimowym oso-

bom, które nie pozostały obojętne na liczne 
apele – za wsparcie, zrozumienie i serce. 

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka
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URZĄD STANU CYWILNEGO

medale za długoletnie pożycie małżeńSKie 

farmerzy Sp łuSzczów podwójnymi miStrzami 
województwa w rugby tag 

„Rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą.
Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną,

jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek”.
 Cytat św. Jana Pawła II  (Autobiografia)

W dniu 9 czerwca br. Wójt Gminy Wólka - Edwin Gortat wręczył 
medale za długoletnie pożycie małżeńskie Sabinie i Tadeuszowi 
Szymczykom oraz Kazimierze i Stanisławowi Bylinom, którzy 
niedawno obchodzili piękny jubileusz 50-lecia pożycia małżeń-
skiego, jako dowód uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny. 
Złote Gody to idealny moment, aby uhonorować tych wszystkich, 
którzy przez lata tworzyli wzór podstawowej jednostki społecz-
nej jaką jest rodzina. Prawdziwe, zgodne i dobre małżeństwo to 
takie, które przetrwa wszystkie życiowe problemy, by po latach 
zyskać wzajemne zrozumienie oraz wzajemny szacunek. 

Jubilaci oprócz medali otrzymali także pamiątkowe listy gra-
tulacyjne oraz piękne bukiety kwiatów. Miłym akcentem były 
wspólne fotografie. Czas uroczystości wypełniony był serdecz-
nymi życzeniami, uśmiechem, miłymi rozmowami. Wójt Gminy 
Wólka wyraził słowa uznania i podziękowania za wytrwałe, zgod-

ne i pełne miłości pożycie małżeńskie, stanowiące wspaniały 
przykład dla młodego pokolenia. Życzył wszystkim parom docze-
kania następnych pięknych jubileuszy.

Zapraszamy pary małżeńskie, które obchodzą 50-tą rocznicę 
ślubu do złożenia wniosku o nadanie medali za „Długoletnie po-
życie małżeńskie”. Wniosek taki mogą złożyć Jubilaci lub członko-
wie ich rodzin.

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadaje Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Wojewody za pośrednic-
twem Urzędu Stanu Cywilnego miejsca zameldowania Jubilatów.

Aby zainicjować procedurę nadania Medali za Długoletnie Po-
życie Małżeńskie, należy dokonać zgłoszenia jubileuszu w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce zamel-
dowania.

Szanownym Jubilatom życzymy kolejnych Jubileuszy w szczę-
ściu i zdrowiu!

Karolina Zatorska, 
Urząd Stanu Cywilnego

W czwartek 8 czerwca br. na stadionie 
Budowlanych w Lublinie odbył się Finał 
Wojewódzki Szkolnej Ligii Rugby Tag, 
będący jednocześnie turniejem półfina-
łowym do Ogólnopolskiego Finału roz-
grywek Rugby Tag. Nasze drużyny SP „Far-

merzy” Łuszczów w komplecie wystąpiły 
w finale wojewódzkim.

Miło nam poinformować, że w kategorii 
klas IV i VI zwyciężyły drużyny Farmerów 
z Łuszczowa zostając MISTRZAMI woje-
wództwa lubelskiego i będą reprezen-

towali województwo lubelskie w Finale 
Ogólnopolskim Szkolnej Ligi Rugby Tag 
w Łodzi. Natomiast uczniowie reprezen-
tujący klasę V tym razem zostali wice Mi-
strzami w decydującym meczu ulęgając 
0:1 SP Tomaszowice.

SPORT
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piłKa nożna „z podwórKa na Stadion o puchar tymbarKu”. 
ii i iii miejSce w finale powiatowym Sp łuSzczów 

Kolejna Sportowa Sobota w łuSzczowie 

W czwartek 11 maja br. drużyny piłki nożnej chłopców i dziew-
cząt klas 4 - 5 SP Łuszczów uczestniczyły w Finale Powiatowym 
największego ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego w Europie 
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Turniej odbywał 
się na boisku przy Centrum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełży-
cach. Zespół chłopców rywalizował z SP Kalinówka, SP Bełżyce, SP 
Motycz oraz SP Bystrzyca Stara. W meczu inauguracyjnym nasz 
zespół spotkał się z drużyną z Motycza zwyciężając 4:2 (bram-
ki Baczkowski 2, Tkaczyk 2). W drugim meczu rywalizowaliśmy 
z późniejszymi zwycięzcami turnieju SP Bystrzyca Stara ulegając 
1:6. Honorową bramkę w tym meczu zdobył Robert Tkaczyk. 
W kolejnym meczu pokonaliśmy SP Bełżyce 9:3 (Skrzyński 4, 
Tkaczyk 2, Baczkowski 3), a w ostatnim meczu zwyciężyliśmy SP 

Kalinówka 3:2 po 2 bramkach Skrzyńskiego i 1 Baczkowskiego, 
ostatecznie zajmując II miejsce ! 

Debiutujący w turnieju piłki nożnej zespół dziewcząt SP Łusz-
czów rywalizował z SP Kalinówka ulegając 1:5 (bramka Plewko), 
SP Bełżyce 2:3 (Głowacka 2) oraz zwyciężając SP Europejczyk Sze-
rokie 6:0 (Plewko 3, Głowacka 3) zajmując III miejsce.

Szkołę z Łuszczowa reprezentowali:
Jakub Tomczak, Piotr Skrzyński, Szymon Sokołowski, Bartłomiej 

Szewczak, Robert Tkaczyk , Marcin Baczkowski, Dominik Nowak, 
Tamara Plewko, Zoya Głowacka, Amelia Klej, Oliwia Sobczak, Julia 
Kuca, Natalia Durak, Roksana Wawrzyńczyk.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Maciej Kleszcz, ZSP Łuszczów

W sobotę 11 czerwca br. Lubelska Aka-
demia Sportu CampiSportivi po raz drugi 
organizowała na obiektach sportowych ZSP 
w Łuszczowie turniej piłki nożnej dla naj-
młodszych zawodników. Tym razem rywa-
lizowano w kategorii rocznik 2011 i młodsi. 
W turnieju wzięły udział drużyny Czarnych 
Pliszczyn, dwie drużyny Lublinianki Lublin 
oraz SP Farmerzy Łuszczów. 

Skład zespołu klasa IV
Szymon Sokołowski, Piotr Skrzyński, 

Zoya Głowacka, Amelia Klej, Bartłomiej 
Szewczak, Jakub Tomczak, Julia Kuca, 
Wiktoria Kosyna, Jakub Borkowski ,

Skład zespołu klasa V
Marcin Baczkowski, Robert Tkaczyk, 

Dominik Nowak, Tamara Plewko, Szymon 
Gagoł, Roksana Wawrzyńczyk

Skład zespołu klasa VI :
Jakub Dziewulski, Krzysztof Kopyść, Mi-

chał Wąsik, Aleksandra Borek, Piotr Gą-
sior, Natalia Spuz-Szpos,Zofia Szewczak

Zespoły klasy IV i VI zwyciężyły we 
wszystkich swoich meczach i obroniły ty-
tuły mistrzowskie z zeszłego roku!

Maciej Kleszcz, ZSP Łuszczów
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turniej wielobój obronny ju-jitSu 
21 maja 2022 r. br. odbył się Ogólnopolski Turniej Klubowy 

w Wieloboju Obronnym w ZSP w Pliszczynie.
W zawodach uczestniczyło ok. 150 osób. Organizatorem Turnieju 

była Lubelska Szkoła Jiu-Jitsu TSUBAME. W Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym w Pliszczynie prowadzi jedną ze swoich sekcji Ju-jitsu.

W zawodach udział wzięli również BUSHIDO Szczebrzeszyn 
i Podhalańska Akademia Sztuk Walk EdArt.

Na uroczystym otwarciu zawodów odbyła się promocja 
uczniów na stopnie 7 oraz 6 kyu. Stopnie nadał prezes Polskiego 
Centrum Jiu-Jitsu Goshin-Ryu - hanshi Jacek Chęciński. 

Wielkie gratulacje dla wszystkich zawodników i medalistów.

Monika Kowalczyk, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

Piękna pogoda i mnóstwo emocji towa-
rzyszyło zawodnikom w tą sportową sobo-
tę. W rywalizacji zwyciężył zespół Czarnych, 
drugie miejsce zajął zespół Lublinianki I, 
trzecie Lublinianka II, czwarte miejsce przy-
padło gospodarzom: drużynie Farmerów. 
Najlepszym bramkarzem wybrano Lenę 
Żmudę (Czarni), najlepszym strzelcem zo-
stał Szymon Sokołowski (Farmerzy), a naj-
lepszym zawodnikiem wybrano Seweryna 
Styrnika (Czarni). Wszyscy wyróżnieni za-
wodnicy otrzymali okazjonalne statuetki 
oraz nagrody rzeczowe, a wszystkie druży-
ny okazałe puchary i indywidualne medale. 

Naszą szkołę reprezentowali: Szymon So-
kołowski, Bartłomiej Szewczak, Jakub Tom-
czak, Antoni Kuczyński, Patryk Szymański, 

Tamara Plewko, Robert Tkaczyk, Dominik 
Nowak i Marcin Bączkowski.

Turniej był współfinansowany w ramach 
programu gminy Wólka „Propagowanie idei 
sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 

poprzez udział w rożnego rodzaju zawo-
dach, konkursach, turniejach i rozgrywkach 
sportowych” umowa nr 032.109.2022r.

Maciej Kleszcz, ZSP w Łuszczowie
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turniej piłKi nożnej z oKazji 10 lecia campiSportivi 

ogólnopolSKi finał SzKolnej ligi rugby tag 

W sobotę 4 czerwca br. Lubelska Akademia Sportu CampiSpor-
tivi organizowała na obiektach sportowych ZSP w Łuszczowie tur-
niej piłki nożnej z okazji 10 lecia CampiSportivi.

Rozgrywki odbywały się w dwóch kategoriach: rocznik 2013 
i rocznik 2014. W każdej kategorii wystąpiło po cztery drużyny: 
Czarni Pliszczyn, Lublinianka Lublin, CampiSportivi Lublin, SP Far-
merzy Łuszczów. Łącznie ponad 70 zawodników i zawodniczek 
bawiło się na naszym turnieju. Emocjonujące mecze, piękne ak-
cje i zdobyte bramki - tak minęła sobota w Łuszczowie. Nie za-
brakło oczywiście słodkich przekąsek jak i kiełbasek z grilla, a na 
zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.

Turniej był współfinansowany w ramach programu gminy Wól-
ka „Propagowanie idei sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 
poprzez udział w rożnego rodzaju zawodach, konkursach, turnie-
jach i rozgrywkach sportowych” umowa nr 032.109.2022r.

Maciej Kleszcz, ZSP Łuszczów

W Łodzi 21 czerwca br. na obiekcie KS 
Budowlani z udziałem blisko 290 zawod-
niczek i zawodników, rozegrano XVII już 
Wielki Finał PZU Szkolnej Ligi Rugby Tag, 
imprezy współfinansowanej przez Mi-
nisterstwo Sportu i Turystyki oraz PZU, 
a organizowanej przez Polski Związek 
Rugby. 

 
Rugby Tag to wspaniała zabawa, a tak-

że sport kształtujący sprawność sporto-
wą. Pozwala na szkolenie dzieci i mło-
dzieży poprzez ich rozwój ogólny, naukę 
panowania nad piłką, poruszania się z nią 
a co najważniejsze stwarza szanse na pra-
widłowy rozwój psychofizyczny i kształ-
tuje całożyciową dbałość o aktywność 
fizyczną. Mamy nadzieję, że wychowan-
kowie szkół, które wzięły udział w roz-
grywkach wkrótce trafią do pobliskich 
klubów sportowych oraz, że główny cel 

turnieju, jakim było promowanie dyscy-
pliny oraz stworzenie warunków współ-
zawodnictwa dla najmłodszych, został 
w pełni zrealizowany.

W turnieju brało udział 35 drużyn z 12 
województw, zagrało 290 zawodniczek 
i zawodników dopingowanych przez 30 

nauczycieli i trenerów. Rozgrywki trwały 
ponad 6 godzin na 3 boiskach.

Wśród najlepszych zespołów w kra-
ju wystąpiły dwa zespoły SP Łuszczów, 
mistrzowie województwa lubelskiego 
w kategorii klas IV i VI pod kierownic-
twem ich trenera, nauczyciela wychowa-
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turniej piłKarSKi o puchar wójta gminy wólKa 
W dniu 18 czerwca br. na boisku druży-

ny Czarnych Pliszczyn w Pliszczynie odbył 
się Turniej o Puchar Wójta Gminy Wólka 
w Piłkę Nożną. Turniej został zorganizowa-
ny przez Szkółkę Piłkarską Czarni Pliszczyn 
przy współpracy z gminą Wólką. W turnie-
ju wzięło udział 8 drużyn: 2 zespoły Aka-
demii Piłkarskiej Motor Lublin, 2 zespoły 

Akademii Piłkarskiej Świdniczanka Świd-
nik, 1 zespół Football Academy Lublin oraz 
3 zespoły gospodarzy. Najlepszą drużyną 
turnieju została Akademia Piłkarska Motor 
Lublin, drużyny SP Czarni Pliszczyn zajęły 
odpowiednio 4,5 i 8 miejsce.

Bartek Michalski 

nia fizycznego p. Macieja Kleszcza.
W rywalizacji klas IV nasza drużyna 

z Łuszczowa zmierzyła się z SP Mieszków 
(mistrz woj. wielkopolskiego) zwycięża-
jąc 2:0, remis 3:3 SP 152 Łódź oraz 1:1 
z mistrzem woj. małopolskiego SP 1 Ka-
sinka Mała i na koniec porażka 2:0  z SP 
47 Białystok dało naszym zawodnikom 
trzecie miejsce i brązowe medale w kla-
syfikacji końcowej !

Skład drużyny klasy IV: 
Szymon Sokołowski, Piotr Skrzyński, 

Bartłomiej Szewczak, Amelia Klej, Zoya 
Głowacka, Julia Kuca, Jakub Tomczak, 
Wiktoria Kosyna, Jakub Borkowski.

W rywalizacji klas VI nasza drużyna 
popularni „Farmerzy” pokonali 2:0 SP 8 
Sopot (mistrz woj. pomorskiego) 3:2 SP 
3 Sochaczew (mazowieckie) oraz ulegli 
1:2 SP Mieszków (wielkopolskie). Te wy-
niki dały drugie miejsce w grupie i mecze 
o miejsca 4-6, w których SP Łuszczów 
spotkała się z SP Lubień (mistrz woj. ma-

łopolskiego) oraz SP 47 Białystok w obu 
meczach zwyciężając kolejno 4:1 oraz 3:1 
ostatecznie z jedna porażka zajmując 4 
miejsce w całym turnieju.

Drużynę klasy VI reprezentowali:
Jakub Dziewulski, Krzysztof Kopyść, Mi-

chał Wasik, Aleksandra Borek, Piotr Ga-
sior, Natalia Spuz-Szpos i Zofia Szewczak.

Oprócz pięknych medali wszyscy nasi 
uczniowie otrzymali mnóstwo nagród rze-
czowych w postaci ortalionów, koszulek 
rugby Tag oraz plecaków wraz z gadżetami.

Serdecznie gratulujemy zawodnikom 
oraz trenerowi i życzymy dalszych suk-
cesów na sportowych arenach.

ZSP w Łuszczowie
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viii miStrzoStwa SzKoły podStawowej w łuSzczowie 
w teniSie Stołowym 

zSp w łuSzczowie - obóz w murzaSichle 

W tym roku szkolnym odbyły się VIII Mistrzostwa Szkoły w te-
nisie stołowym w kategorii chłopców i dziewcząt, w rozgrywkach 
wzięło udział 45 uczniów z klas II - VIII.

Rozgrywki odbywały się w ramach aktywnych przerw i trwały 
od grudnia do marca. Rywalizacja z roku na rok jest co raz bar-
dziej zacięta i stoi na bardzo wysokim poziomie. Cieszy duża licz-

ba uczniów klas II-III, którzy zgłosili się do turnieju i którzy bardzo 
dzielnie walczyli z uczniami z klas starszych, co niewątpliwie przy-
niesie efekty w latach następnych. Nie mniej w tym roku tytuły 
mistrzowskie zdobyli tegoroczni absolwenci, uczniowie klasy VIII 
Jakub Langwiński i Dominika Wójcik. Czołowa trójka mistrzostw 
z rąk Pani Dyrektor Magdaleny Krystjańczuk oraz Pana Macieja 
Kleszcza - organizatora turnieju otrzymała piękne imienne oko-
licznościowe medale oraz dyplomy.

 
Wyniki mistrzostw szkoły  w tenisie stołowym:
Chłopcy:

1.Jakub Langwiński         kl. VIII
2.Krzysztof Kopyść         kl. VI
3.Kacper Uniłowski         kl. VII 
Dziewczęta:
1. Dominika Wójcik           kl. VIII
2. Tamara Plewko               kl. V
3. Amelia Klej                    kl. IV

ZSP w Łuszczowie

W dniach 07-13 lipca br. w ramach pro-
gramu 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 k. Zakopanego.

Po trudach roku szkolnego ten wyjazd 
był dla uczniów wyczekiwaną okazją do in-
tegracji, wspólnych zabaw i rozmów. Każdy 
dzień to dzień pełen atrakcji dla obozowi-
czów: zabawy na basenach w Aqua Terma 
Bania, Aquaparku Zakopane, całodzienne 
szaleństwo w parku rozrywki Rabkoland, 
w którym wszyscy poczuli się jak małe 
dzieci, Wielka Krokiew widziana z góry ale 
także z perspektywy stanowisk sędziow-
skich czy też trenerskich to robiło wraże-
nie, no i oczywiście Zakopiańskie Krupów-
ki, a na nich chwila relaksu i cos słodkiego. 
Do tego dużo sportu przede wszystkim 
rugby Tag i piłka nożna, dodatkowo siat-
kówka, badminton, boule. Nie zabrakło 
także kreatywnych warsztatów artystycz-
nych, a wieczorami wspaniałe dopełnienie 
integracji, gry planszowe, wspólne zabawy 
taneczne i karaoke, a na deser wieczory 
filmowe dla młodszych i starszych. Przy 
takiej mocy atrakcji nawet zmienna aura 
nam nie przeszkadzała, wszyscy od 6 lat-
ków po absolwentów świetnie się bawili, 
wspaniali uczestnicy to zawsze rewelacyj-
nie spędzony wspólnie czas.

ZSP w Łuszczowie
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już mamy roczek!!! 

egzamin ósmoklasisty w naszych szkołach

żłobeK gminny maluSzeK

 SzKoły i przedSzKola w gminie wólKa

Zakończyliśmy właśnie pierwszy rok 
naszej żłobkowej przygody. Nauczyliśmy 
się mnóstwo ciekawych rzeczy, a przede 
wszystkim poznaliśmy siebie. Był to rok 
wielu interesujących przygód, wyzwań 
i wydarzeń. Nasze Maluszki obchodziły 
Dzień Matki, Dzień Ojca, a także Dzień 
Dziecka. Dzieci zaskakiwały swoich rodzi-
ców pięknymi pracami i cudownie zaśpie-
wanymi piosenkami, które są również 
dostępne na naszej stronie internetowej 
(https://maluszekzlobek.pl/). Nasze Ma-
luszki w czasie zajęć mogły poznać i za-
troszczyć się o malutkie zwierzątka, które 
nas odwiedziły. Przyjechał do nas żółwik 
Marlenka oraz świnki morskie Max i To-
mek. Ponadto miały okazję poznać cieka-
we zawody: strażaka, lekarza, pielęgniar-
ki, policjanta, rolnika, piekarza, kucharza 
czy cukiernika. Podczas spotkań dzieci 
z zainteresowaniem przyglądały się, jak 
wyglądają stroje, atrybuty oraz na czym 
polegają poszczególne zawody. Dzieci 
bardzo chętnie przebierały się za strażaka 
czy policjanta. Zapoznały się także z nu-
merem alarmowym i otrzymały odznaki 
z ważnymi telefonami. Mogły skoszto-
wać także pysznych rogalików i słodkich 
ciasteczek, które przygotował dla nich 
cukiernik. 21 czerwca nastąpił długo 
oczekiwany przez wszystkich Pierwszy 
Dzień Lata. Odwiedziła nas wówczas Pani 
Lato, przynosząc ze sobą cudowną pogo-
dę i letnie smakołyki. W dniu 27 czerw-
ca odbyła się szczególna uroczystość 
zakończenia roku 2021/2022. Mamy już 
pierwszych absolwentów żłobkowych, 
którzy już od września rozpoczną przygo-
dę w przedszkolu. Podopieczni otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz książeczki. 
Kochane Maluszki będziemy tęsknić, ale 
życzymy Wam samych cudownych chwil 
spędzonych w społeczności przedszkol-
nej. We wrześniu czekamy już na nowych 
i na pewno wspaniałych żłobkowiczów. 

Dodatkowo przypominamy Państwu, 
iż mogą Państwo skorzystać z obniżenia 
opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie 
dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 
Wysokość dofinansowania to co do za-
sady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale 
nie więcej niż wysokość opłaty ponoszo-
nej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez 
opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłob-
ku, klubie dziecięcym lub u dziennego 
opiekuna rozumie się miesięczną opłatę 
ponoszoną przez rodzica z uwzględnie-
niem przyznanych zniżek. Do opłaty za 
pobyt dziecka nie wlicza się opłaty za 
wyżywienie. Dofinansowanie to będzie 
przysługiwać bez względu na osiągany 

przez rodzica dochód. Wniosek o ustale-
nie prawa do dofinansowania składa do 
ZUS rodzic. Po akceptacji przez Zakład 
Usług Społecznych środki trafiają do pla-
cówki, do której uczęszcza dziecko. Wów-
czas jednostka kontaktuje się z rodzicami 
w celu podpisania odpowiednich do-
kumentów pozwalających na obniżenie 
opłat za pobyt dziecka w placówce. 

Zachęcamy Państwa do śledzenia nas 
na fb oraz stronie www. Można również 
do nas napisać: sekretariat@maluszek-
zlobek.pl, albo zadzwonić 81 851 49 29, 
790 514 929. 

Anna Adamiak, Dyrektor Żłobka

W dniach 24-26 maja br. 100 uczniów szkół, dla których gmi-
na Wólka jest organem prowadzącym, przystąpiło do egzaminu 
ósmoklasisty. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończe-
nia szkoły podstawowej, a wynik egzaminu wpływa na przyję-
cie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. 
W postępowaniu rekrutacyjnym połowa wszystkich punktów do 

zdobycia – to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punk-
ty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Swoje indywidualne wyniki z egzaminu ósmoklasisty ucznio-
wie poznali 1 lipca w ogólnopolskim systemie informatycznym 
ZIU - stworzonym na zlecenie resortu edukacji i pozwalającym 
sprawdzać wyniki egzaminów państwowych.
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Absolwenci naszych szkół w tym roku uzyskali wysokie wyniki 
za egzamin. Za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali 
średnio 67 proc. punktów możliwych do otrzymania (średnia 
krajowa to 60 proc.), a z matematyki – 57 proc . Tu wynik na-
szych uczniów jest zgodny ze średnią kraju. Średni wynik uzy-
skany przez uczniów z egzaminu z języka angielskiego to 71 
proc., przy średniej krajowej 67 proc.

Spośród szkół z gminy Wólka najwyższe noty na egzaminie ze 
wszystkich przedmiotów uzyskali uczniowie ze Szkoły im. Tadeusza 
Kościuszki w Sobianowicach. Ich wyniki to 72 proc. język polski, 
65 proc., matematyka i 86 proc. angielski.  – SP w Sobianowicach

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej 
w Pliszczynie najlepiej zdali egzamin z języka angielskiego (79 
proc.), mocną stroną Szkoły Podstawowej im. Jana III Sobieskie-
go w Turce i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łuszczowie 
jest język polski (odpowiednio 68 i 67 proc. z egzaminu), zaś ab-
solwenci ze Szkoły Podstawowej w Świdniku Małym mogą po-
chwalić się wysokimi notami egzaminu z matematyki (63 proc). 

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych uczniów i życzymy im sa-
mych sukcesów w szkołach ponadpodstawowych.

Elżbieta Skiba, Referat Obywatelski, Urząd Gminy Wólka

Sp w świdniku małym Sp w turce

Sp w turceSp w Sobianowicach

Sp w Sobianowicach Sp w Sobianowicach
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pożegnanie absolwentów

zakończenie roku szkolnego w naszych szkołach

Setki lekcji, przerw i w końcu zadzwonił 
ten ostatni dzwonek oznajmiający koniec 
pewnego etapu w życiu naszych absolwen-
tów. Każda ze szkół żegnała swoich uczniów 
w inny sposób, jednak każde z tych poże-
gnań pozostaną na zawsze w pamięci za-
równo uczniów, jak i grona pedagogicz-
nego. Pożegnanie ósmych klas w Szkole 
Podstawowej w Pliszczynie w tym roku 
przybrało szczególna formę. Rodzice zor-
ganizowali prawdziwą ucztę w ogrodach 
Księży Sercanów, a wychowawczyni p. Ma-
ryla Podstawka wraz z nauczycielką języka 
polskiego p. Beatą Mazur- Wójtowicz przy-
gotowała program artystyczny. Wszyscy 
uczniowie mogli popisać się swoimi talen-
tami. Wysłuchaliśmy pięknego koncertu 
w wykonaniu Mai Piotrowicz, obejrzeliśmy 
kabaret, który w żartobliwy sposób opo-
wiadał o szkole. Uczniowie złożyli osobi-
ste i bardzo piękne życzenia każdemu ze 

swoich nauczycieli. Zaśpiewali piosenki, do 
których sami ułożyli słowa. Na koniec, jako 
prezent dla rodziców i pracowników szko-
ły, wystąpili w filozoficzno- refleksyjnym 
przedstawieniu pt. ,,Piękna twarz”.

Dzień 24 czerwca pozostanie na długo 
w pamięci uczniów klasy VIII ZSP w Świd-
niku Małym. 

Tego dnia w uroczystej atmosferze odby-
ło się pożegnanie uczniów, którzy ukończyli 
naszą szkołę. To popołudniowe spotkanie 
podzielone było na 2 części. Najpierw od-
była się część artystyczna przygotowana 
przez uczniów klasy VIII i wychowawczynię 
Annę Zaborek - Trubalską. Było to wyko-
nanie, w którym nie zabrakło wspomnień, 
refleksji, ciekawych i humorystycznych sce-
nek z życia szkoły oraz podziękowań. Wy-
wołało ono na wszystkich niezapomniane 
wrażenie. Nie obyło się bez łez i wzruszeń. 
Na koniec tej części zabrała głos pan Dyrek-

tor, która pogratulowała uczniom promocji 
i ukończenia szkoły podstawowej, podzię-
kowała również rodzicom za zaangażowa-
nie oraz współpracę ze szkołą. Po zakończe-
niu części artystycznej rodzice, nauczyciele 
oraz wszyscy uczniowie udali się na poczę-
stunek przygotowany przez rodziców kla-
sy VIII. Bardzo miłą niespodzianką okazał 
się przepyszny tort, którego autorką była 
mama jednej z uczennic.

Szkoła Podstawowa w Łuszczowie że-
gnała swoich absolwentów na balu, który 
odbył się 4 czerwca br. Wzięli w nim udział 
uczniowie klasy ósmej, siódmej, nauczycie-
le i rodzice. Nogi same rwały się do tańca, 
aż się nie chciało wracać do domu, zabawa 
skończyła się po północy. 

Opracowano na podstawie relacji 
z ZSP w Łuszczowie, ZSP w Pliszczynie, ZSP w 

Świdniku Małym

24 czerwca br. zakończyliśmy kolejny rok szkolny. Po 10 mie-
siącach nauki uczniowie otrzymali świadectwa szkolne, a wraz 
z nimi promocję do kolejnych klas. Były również wyróżniania 
i dyplomy uznania za bardzo wysokie wyniki w nauce i godne re-
prezentowanie szkoły. W Szkole Podstawowej w Sobianowicach 
dyplom uznania i bon pieniężny od Wójta Gminy Wólka trafił do 
ucznia klasy VI – Oskara Kręglickiego za szczególne osiągnięcia 

sportowe. W Szkole Podstawowej w Turce Pani Sekretarz Anna 
Kruk wręczyła dyplomy tegorocznym stypendystom: Mikołajowi 
Resselowi, Antoninie Rogowskiej, Milenie Samule oraz Marcie 
Mazurkiewicz.

Opracowano na podstawie relacji z ZSP w Łuszczowie, ZSP w Sobia-
nowicach, ZSP w Turce
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zakończenie roku Szkolnego w Szkole podstawowej w łuszczowie 

zakończenie roku przedszkolnego w łuszczowie 

zakończenie roku Szkolnego w Szkole podstawowej w Sobianowicach 

zakończenie roku przedszkolnego w Sobianowicach 
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dzień mamy i taty
Mama i tata to wielkie słowa, które są synonimem miłości, do-

bra, ciepła rodzinnego i szczęścia. Mama i tata to pierwsze słowa 
każdego dziecka. Dla małego dziecka rodzice to najważniejsze 
osoby w jego życiu, należy więc dbać, troszczyć się i pielęgnować 
więź między dzieckiem a rodzicem. Dlatego też co roku w na-
szych szkołach i przedszkolach nauczycielki pomagają dzieciom 
wyrazić ich miłość do rodziców organizując Dzień Mamy i Taty. 
W Przedszkolu w Pliszczynie mali artyści z wielkim przejęciem 
recytowali wierszyki, śpiewali piosenki i prezentowali tańce dla 
swoich ukochanych Rodziców, a później złożyli życzenia oraz 
wręczyli samodzielnie wykonane upominki. 

Przedszkolaki z Przedszkola Stokrotka w Sobianowicach, poza 
pięknymi występami i przygotowanymi własnoręcznie upomin-
kami, przygotowały plakat z wypowiedziami dzieci na temat jak 
najbardziej lubią spędzać czas z mamą oraz jakie supermocne 
posiadają tatusiowie. 

Wzruszeni do łez występami byli również rodzice dzieci klas 
1-3 Szkoły Podstawowej w Turce. 

Dla swoich rodziców wystąpiły również przedszkolaki z grup 
Żyrafek i Kangurków z Łuszczowa. Dzieci zaprezentowały pro-
gramy artystyczne, wypełnione okolicznościowymi wierszami, 
piosenkami, życzeniami i tańcami oraz wręczyły najbliższym wła-
snoręcznie wykonane upominki. 

Opracowano na podstawie relacji z Przedszkola w Pliszczynie, 
Przedszkola w Sobianowicach, Przedszkola w Łuszczowie 

oraz Szkoły Podstawowej w Turce

zakończenie roku Szkolnego w Szkole podstawowej w turce 
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Szkoła to nie tylko wkuwanie
Edukacja to znacznie więcej niż przekazywanie i przyswajanie 

wiedzy. Kluczową sferą edukacji jest dbanie przez placówkę eduka-
cyjną o dobrostan uczniów, czyli o ich dobre samopoczucie. Szkoły 
dbające o dobre samopoczucie uczniów tworzą dla nich bezpiecz-
ną przestrzeń, w której mogą się oni nie tylko uczyć, lecz rozwijać 
się pod względem fizycznym, umysłowym, emocjonalnym, spo-
łecznym i duchowym, a także po prostu dobrze spędzać czas. 

Zabawa i zdrowie piknik w Łuszczowie - pod takim hasłem od-
była się impreza integrująca całą społeczność Łuszczowa: uczniów, 
rodziców, dziadków i pracowników szkoły. Przygotowano szereg 
atrakcji dla uczestników festynu. Największym zainteresowaniem 
cieszyła się fotobudka, malowanie twarzy, dmuchańce, loteria fan-
towa oraz zaplatanie warkoczyków. Festyn był również doskonałą 
okazją do zaprezentowania talentów uczniów. Zespół Łuszczowia-
cy wystąpił z wiązanką tańców ludowych.

Piknik rodzinny jest już na stałe wpisany w kalendarz imprez 
szkolnych w ZSP w Świdniku Małym. Również w tym roku, dnia 3 
czerwca zgromadził liczne grono mieszkańców Świdnika Małego 
i nie tylko, na których czekało moc atrakcji: dmuchana zjeżdżal-
nia, loteria fantowa, malowanie twarzy czy też fotobudka. Swoje 
talenty prezentował m.in.: zespół ludowy działający przy naszej 
szkole; sekcja karate; taniec nowoczesny dzieci młodszych i star-
szych oraz chór szkolny. Wśród atrakcji na pikniku nie zabrakło też 
nauki żonglerki piłeczkami oraz doświadczeń fizycznych i chemicz-
nych przygotowanych przez nauczycieli. Niewątpliwą atrakcją był 
pokaz cyrkowy: żonglerka piłkami, obręczami, a szczególnie noża-
mi wywarła duże wrażenie na dzieciach. Jak co roku, dopisali nasi 
strażacy. Można było posiedzieć w wozie i podziwiać jego funkcje 
potrzebne w czasie akcji ratunkowych. Prysznic z węża strażackie-

Niezapomnianą atrakcją dla uczniów klasy szóstej ZSP w Świdni-
ku Małym była „Noc w szkole”. Impreza rozpoczęła się od podcho-
dów. Po przejściu trasy długości 5,5 km nadszedł czas na ognisko 
oraz pieczone kiełbaski i chleb. Nie wszyscy jednak są smakoszami 
dań z ogniska, dlatego też dla części „biwakowiczów” zamówione 
zostały pizze. Dalsza część imprezy odbyła się w szkole. W sali gim-
nastycznej przygotowaliśmy miejsca do spania, ale zanim wszyscy 
smacznie usnęli, był czas na zabawę w chowanego, wspólne śpie-
wanie piosenek, do których na gitarze przygrywał pan Patryk i de-
gustację pizzy. „Noc w szkole” była świetną formą szkolnej inte-
gracji uczniów i możliwością aktywnego spędzania wolnego czasu.

Opracowano na podstawie relacji z ZSP w Łuszczowie oraz ZSP 
w Świdniku Małym

go zafundowany na koniec był prawdziwą niespodzianką dla roz-
grzanych dzieci. Wśród służb mundurowych była też obecna po-
licja z miejscowej komendy, a konkurs z zasad ruchu drogowego 
okazał się wyzwaniem dla licznych uczniów. 
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dzień dziecka – najszczęśliwsze święto świata
„Kiedy śmieje się dziecko,  

śmieje się cały świat”
Janusz Korczak

Dzień dziecka to święto najmłodszych, 
możliwość przypomnienia jak ważny jest 
uśmiech i beztroska, i na pozwolenie dzie-
ciom na bycie dziećmi. Dziecko po prostu 
musi poczuć się wyjątkowo. Oczywiście 
ideałem byłoby, gdyby taka sytuacja mia-
ła miejsce na co dzień, jednak szczególnie 
tego dnia warto sprawić, by poczuło się 
ważne. Wesoły, kolorowy, pełen szczęścia 
i radości był Dzień Dziecka w naszych szko-
łach i przedszkolach. 30 maja Przedszko-
le Stokrotka zamieniło się w prawdziwą 
dżunglę pełną egzotycznych zwierząt, gdzie 
czekały na dzieci niesamowite przygody. 

W tym dniu nie zabrakło zabaw przy muzy-
ce, piosenki z pokazywaniem pt. „Dżungla” 
oraz słodkiego poczęstunku przygotowa-
nego przez Radę Rodziców i panie wycho-
wawczynie. W ZSP w Turce w tym dniu 
świętowała cała szkoła. 

Dla klas 1 - 3 odbył się festyn przygotowa-
ny przez rodziców uczniów klas młodszych. 
Uczniowie klas starszych świętowali pod 
opieką wychowawców. Klasy 4 i 5 udały się 
pizzę i lody na osiedle Borek, a uczniowie 
klas 7 i 8b pojechali do Lublina, na spacer 
po Starym Mieście. Przedszkolaki w Turce 
bawiły się na szkolnym boisku. Było wiele 
atrakcji: dmuchaniec, bańki mydlane, zaba-
wy z chustą animacyjną, przy muzyce oraz 
słodki poczęstunek. 

Dzień pełen uśmiechów, zabawy i wielu 
niezapomnianych wrażeń czekał również 
na Przedszkolaków w Sobianowicach. 
Dzieci korzystały z dmuchanej zjeżdżalni, 
mogły skakać na dmuchanym placu zabaw, 
bawiły się z chustą animacyjną czy też pusz-
czały bańki mydlane. 

5 czerwca br. w ogrodzie przyklasztor-
nym w Pliszczynie, z okazji Dnia Dziecka, 
odbył się Festyn Rodzinny pod hasłem „Bo 
rodzina jest najważniejsza”, którego organi-
zatorami byli Parafia pw. NSPJ w Pliszczynie 
oraz SP im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczy-
nie. Przewidziano liczne atrakcje m.in. po-
kazy ju jutsu i gimnastyki, grill, dmuchańce, 
jazda konna, gry i zabawy rodzinne, strzel-
nica, malowanie twarzy a całej imprezie 
przewodził wodzirej. Tropem lat ubiegłych, 
z okazji Dnia Dziecka i w tym roku wszyst-
kie przedszkolaki z Pliszczyna udały się do 
groty solnej w Wólce. 
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projekty edukacyjne w naszych szkołach 

Rok szkolny 2021/2022 był pracowity dla uczniów edukacji 
wczesnoszkolnej w ZSP w Pliszczynie. Wszystkie klasy wytrwale 
pracowały w międzynarodowym projekcie „Czytam z klasą. Lek-
turki spod chmurki”. Uczniowie wraz z wychowawcami w trzech 
różnych modułach, w tegorocznej edycji pod kryptonimem Pozna-
jemy zawody, mieli okazję wybrać lekturę, z którą chcieli się zapo-
znać. I tak klasy poznały zawody pilota, kolejarza, pisarza, strażaka, 
nauczyciela czy żołnierza. Drugim ogólnopolskim projektem był 
projekt „Dzieci Uczą Rodziców”. Akcja – organizowana przez Cen-
trum Rozwoju Lokalnego dotyczyła 10 różnych zagadnień takich 
jak: bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje, park jurajski, zielona 
ziemia czy odyseja kosmiczna. Co miesiąc uczniowie poznawali ko-
lejny temat w formie ciekawych prezentacji i wykonywali zadania 
przewidziane przez autorów.

Klasa Ia dodatkowo zrealizowała ogólnopolski projekt „Z ekolo-
gią na Ty”. Uczniowie wykonali łącznie 12 prac o tematyce ekolo-
gicznej. Uczniowie tej klasy pracowali też razem z „Natalką i Ant-
kiem w świecie wielkiej matematyki”. Okazało się, że matematyka 
może przydać się w kuchni, sprawdziliśmy, czy architekci korzystają 
z kalkulatorów i czy za pieniądze ze skarbonki można kupić cały 
sklep. Nauka w szkole to nie tylko zajęcia klasowe zapewniające 
nauczanie niezbędnych treści. W ZSP w Sobianowicach wdrażane 
są także metody zapewniające uczenie się przez działanie. Ucznio-
wie klasy V pod kierunkiem pani Agnieszki Skrzypek bardzo twór-
czo i z dużym zaangażowaniem podeszli do omawiania Mitologii. 
Z dużym entuzjazmem wcielili się w bohaterów Mitów Greckich. 

Przedszkolaki i uczniowie klas I - III z ZSP w Turce w miesiącu 
marcu brali udział w ogólnopolskim programie edukacyjno - spo-
łecznym „W cudownym świecie z Wami - niebieskimi motylami”. 

31 marca był dniem podsumowującym realizację projektu, szkolne 
korytarze wypełnił tego dnia kolor niebieski. Kolejna inicjatywa to 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa sztuką”, w ramach któ-
rego zrealizowane zostały następujące tematy:
• „Google Arts and Culture” - świetnie bawiliśmy się z zastosowa-

nie aplikacji na telefonie stając się np. Mona Lisą lub postacią 
z Krzyku,

• „Kartonowe muzeum” - pudełka tekturowe przerobiliśmy na 
rzeźby 3D, na korytarzu szkolnym powstało kartonowe muzeum

• „Matematyka w obrazach” - obrazy Jaspera Johnsa zainspirowa-
ły nas do kolorowej zabawy cyframi,

• „Obrazy malowane nożyczkami” - wzorując się na Henri Matisse 
wycinaliśmy abstrakcyjne kształty z kolorowego papieru i dali-
śmy się ponieść wyobraźni przy tworzeniu z nich kompozycji

• „W roli rzeźbiarza” - wykorzystaliśmy plastelinę i stworzyliśmy 
mini rzeźby,

• „Szlakiem lokalnych artystów” - zaprosiliśmy do szkoły malarkę 
z naszej miejscowości, panią Sylwię Lis - Personę, która opowie-
działa nam o swojej twórczości, zaprezentowała prace i popro-
wadziła warsztaty z batiku na papierze.
W międzynarodowym projekcie Wirtualne Podróże wzięły udział 

klasy I – III z ZSP w Turce. Celem tego projektu było pobudzanie 
aktywności poznawczej dzieci, zachęcanie do zdobywania wiedzy 
o świecie i świadomego podróżowania, kształtowania postawy 
wobec otwartości o ludzi poprzez poznawanie geografii i przyrody, 
funkcjonowania społecznego i kultury różnych części świata. Pani 
Anna Lipowska realizowała z uczniami klasy III innowację peda-
gogiczną ,,Europa i ja”- ogólnopolski projekt. Dzięki niemu klasa 
3 poznała kulturę Niemiec, tańce, hymn, kuchnię i zwierzęta nie-
mieckie. Wykonaliśmy również słownik polsko-niemiecki.

Opracowano na podstawie relacji z ZSP w Sobianowicach, ZSP w Plisz-
czynie, ZSP w Turce

W świetną i baśniową zabawę wpro-
wadziły nas takie postaci jak Robin Hood, 
Roszpunka czy Anna z Krainy Lodu. Przygo-
towały dla nas konkursy, konkurencje spor-
towe i zabawy taneczne. Mini park linowy, 

równoważnia, strzelanie z łuku, zabawy 
z chustą animacyjną to część atrakcji, któ-
re prowadzone przy skocznej muzyce nie 
pozwalały nam się nudzić. Udana zabawa 
uwieńczona została poczęstunkiem w for-

mie grillowanej kiełbaski.

Opracowano na podstawie relacji z ZSP 
w Turce, ZSP w Pliszczynie oraz Przedszkola 
w Sobianowicach
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wycieczki szkolne
Jedną z form organizowania pracy dydaktyczno-wychowawczej 

z dziećmi i młodzieżą w naszych szkołach są wycieczki i rajdy. Żaden 
wykład prowadzony przez najbardziej utalentowanego pedagoga 
nie jest w stanie zastąpić poznania przez bezpośredni, osobisty 
ogląd. Nigdzie młodzież nie zżywa się wzajemnie tak jak na wy-
cieczce, gdzie wszyscy mają wspólne cele, razem pokonują pewne 
trudności i muszą swoje osobiste wymagania podporządkować do-
bru grupy, nigdzie wychowawca nie pozna tak szybko swoich wy-
chowanków i nie nawiąże z nimi bliskich, przyjacielskich stosunków. 
• Dzieci z klas I-III z ZSP w Łuszczowie 16 maja br. były na wyciecz-

ce we wsi Serniki, gdzie znajduje się ,,Ranczo Arka”. 

• To malownicze miej-
sce odwiedziły również 
dnia 21 czerwca Przed-
szkolaki z grupy Sło-
neczka z Pliszczyna oraz 
zerówka wspólnie z klasą 
pierwszą z ZSP w Sobia-
nowicach. Były skoki na 
trampolinie, zabawy na 

urozmaiconym placu zabaw, przejażdżka kolejką wąskotorową, 
karuzele, oglądanie wraz z przewodnikiem starych sprzętów rol-
niczych, przejażdżka w wozie taborowym oraz zwierzęta, które 
cieszyły się chyba największym zainteresowaniem. 

• W dniach 1 - 3 czerwca br. klasa ósma z ZSP w Łuszczowie wy-
brała się na ostatnią wspólną wycieczkę. Celem był Park Lasy 
Janowskie. Podczas pobytu uczniowie grali w gry terenowe, pa-
intball, wybrali się na przejażdżkę jeepem po bezdrożach, prze-
łamywali granicę strachu w parku linowym i uczestniczyli w pro-
fesjonalnym spływie kajakowym. 

• W dniach 6-7 czerwca br. uczniowie kl. V z ZSP w Łuszczowie 
wzięli udział w wycieczce do Ostrowa Lubelskiego oraz Leśnej 
Ryby. 

• 28 kwietnia br. Przedszkolaki z Łuszczowa wybrały się do skan-
senu w Lublinie, aby poznać warunki życia na wsi w dawnych 
czasach, czynności gospodarskie, uprawy polowe oraz tradycyj-
ne rzemiosła. 

2 czerwca br. Żyrafki i Kangurki udały się do Motylarni w Lu-
blinie. Dzieci zetknęły się z egzotyczną przyrodą, obserwowały 
piękne, latające wśród naturalnej roślinności motyle.

14 czerwca br. przedszkolaki pojechały na wycieczkę do Jednost-
ki Ratowniczo Gaśniczej nr 4 w Lublinie. Dzięki życzliwości Pa-
nów Strażaków mogły z bliska obejrzeć samochody i sprzęt po-
żarniczy a w trakcie rozmowy ze strażakami dowiedziały się dużo 
o trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej pracy. 
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• Legendę i przepis na cebula-
rza podczas wycieczki do Re-
gionalnego Muzeum Cebularza 
w Lublinie poznały dzieci z gru-
py: Biedroneczki, Sówki, Żabki 
i Wiewióreczki z Przedszkola 
w Pliszczynie. 

W kwietniu dzieci wybrały się do Teatru im. Hansa Christiana 
Andersena w Lublinie, aby obejrzeć spektakl pt. „Proszę słonia” 
Ludwika Jerzego Kerna. 

23 czerwca najmłodsza grupa „Gwiaz-
deczki” udała się do ZOO w Wojcie-
chowie, gdzie zgromadzonych zostało 
kilkadziesiąt gatunków zwierząt z róż-
nych kontynentów. 

• Ciekawych wyjść i wycieczek nie zabrakło również w ZSP w So-
bianowicach. W dniu 16 maja br. uczniowie klas I-III wraz z opie-
kunami, udali się na wycieczkę do „Farmy Iluzji” w Mościskach, 
gdzie uczniowie mogli się bawić, ale też uczyć i dociekać. Można 
było tam dostrzec wiele niesamowitych budowli, gigantyczne 
zabawki oraz miejsca pełne magii, takie jak: Labirynt luster, Za-
kręcony domek, Lewitująca chata tajemnic, wiklinowy labirynt 
i wiele innych. 

• W dniu 22 czerwca chęt-
ne osoby z klas IV-VIII wraz 
z opiekunami z ZSP w Świd-
niku Małym mieli możliwość 
spędzeni 3 godzin na basenie 
„ParkAvia Świednik” dzięki 
życzliwości i hojności ks. Łukasza Auguściaka SDB. Po basenie 
wszyscy udali się do kawiarenki na małe co nieco: zapiekanki, 
frytki i zimne napoje. Uczniowie z klas 4-8 pod opieką nauczy-
cieli wybrali się w dniach 5-6 czerwca br. na wycieczkę szkolną 
w Góry Świętokrzyskie. Wędrówka po górach rozpoczęła się od 
przejścia Drogą Królewską na Święty Krzyż. Następnie uczniowie 
zwiedzali m.in. kościół Misjonarzy Oblatów z reliktami Drzewa 
Krzyża Świętego, Muzeum Przyrodnicze czy też Muzeum Mine-
rałów w Świętej Katarzynie. 

• W maju br. klasy I - III z ZSP 
w Świdniku Małym oraz 
klasy I – III z ZSP w Turce, 
udały się na wycieczkę do 
Zamościa. Pierwszym punk-
tem programu było zwie-
dzanie Twierdzy Zamość, 
a następnie wszyscy udali 
się do Manufaktury Słody-
czy „Tęcza” oraz do zoo.

• Zoo w Zamościu odwiedziły również przedszkolaki z grupy stra-
szaki oraz zerówki z ZSP w Turce. Celem wycieczki była obser-
wacja i czerpanie pozytywnych wrażeń w kontakcie z przyrodą, 
zapoznanie dzieci ze światem zwierząt i roślin oraz rozbudzanie 
zainteresowań różnorodnością gatunków 
zwierząt. 7 kwietnia br. dzieci radośnie 
spędziły czas w sali zabaw Kid’s Club w Lu-
blinie. Wizyta w sali zabaw pozwoliła nie 
tylko doskonalić sprawność fizyczną dzieci, 
ale także stanowiła doskonałą okazję do 
rozładowania dziecięcej energii i – co naj-
ważniejsze – wspólnej radosnej zabawy.
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Współczesne nauczanie i uczenie się dzieci nie może obyć się 
bez umożliwienia uczniom bezpośredniego kontaktu z żywą przy-
rodą, z otaczającym je światem oraz osobami, które są specjali-
stami w danej tematyce. Cały szereg przedmiotów nauki szkolnej 
w szkole podstawowej zawiera mnóstwo tematów, które z powo-
dzeniem można przeprowadzić w terenie bądź przez osobę spoza 
szkoły. Takie „żywe nauczanie”, o bardzo praktycznym charakterze 
jest dla uczniów wielką atrakcją, a i nauczycielowi też nie stwarza 
szczególnych trudności, o ile zajęcia te są dużo wcześniej zaplano-
wane, dobrze przygotowane, odpowiednio zorganizowane i prze-
prowadzone. Nasze szkoły bardzo często organizują lekcje „inne 
niż wszystkie”, a zainteresowanie ze strony uczniów jest ogromne. 

Na zajęciach wdż w klasach ósmych w ZSP w Turce uczniów 
odwiedziła Pani dr Katarzyna Kanadys z Uniwersytetu Medycz-
nego, by porozmawiać o naturalnych metodach rozpoznawania 
płodności. Uczniowie mogli wczuć się w studentów tejże wykła-
dowczyni. 20 kwietnia szkoła włączyła się w ogólnopolską akcję 
społeczno-edukacyjną Żonkile. Na lekcjach historii uczniowie klasy 
V - VIII wysłuchali opowiadania Marcina Szczygielskiego „Praw-
dziwi przyjaciele” opowiadającego historię rodziny Maćka, chłop-

ca którego rodzina była pochodzenia żydowskiego i na początku 
wojny została zmuszona do noszenia opasek z gwiazdą Dawida, 
co zmieniło sytuację rodziny i wpłynęło na postępowanie innych 
osób żyjących wspólnie z nimi w tamtym czasie wobec Jego rodzi-
ny. Istotą opowiadania jest to, iż prawdziwymi przyjaciółmi okazu-
ją się często Ci ludzie, których najmniej o to byśmy podejrzewa-
li. 21 kwietnia 22-krotne mistrzynie w piłce ręcznej z MKS Lublin 
poprowadziły zajęcia sportowe dla przedszkolaków i uczniów klas 
I-III. Dzieci uczestniczyły w treningu pod czujnym okiem sportow-
ców. Na pamiątkę spotkania każdy otrzymał vouchery na mecz. 5 
maja, uczniowie klasy 3 uczestniczyli w bezpłatnych warsztatach 
dietetyczno - ekologicznych. Organizatorem ich był lubelski Polski 
Czerwony Krzyż. Uczniowie utrwalili wiedzę na temat segregacji 
odpadów i recyklingu. Na pamiątkę każdy uczestnik otrzymał wor-
ko-plecak i podkładkę pod kubek. 6 maja w podobnych warszta-
tach uczestniczyła klasa 1. 12 maja 2 klasa wzięła udział w warszta-
tach zorganizowanych przez PCK. Dzieci nauczyły się odczytywania 
etykiet na produktach spożywczych, zwracania uwagi na skład pro-
duktu i zawartość cukru.

W Przedszkolu w Turce wolonta-
riuszki z Uniwersytetu Medyczne-
go z Lublina przeprowadziły bardzo 
ciekawe zajęcia w ramach Szpitala 
Pluszowego Misia, na których dzieci 
mogły zająć się swoim pluszowym pa-
cjentem oraz mogły oswoić się z pro-
cedurami i przebiegiem wizyty w gabi-
necie lekarskim. 

lekcje inne niż wszystkie 

• W dniach 12- 13 maja br. klasy 4 i 5 z ZSP w Turce wraz z wycho-
wawczyniami były na wycieczce w Janowie Lubelskim. Program 
wycieczki opierał się w głównej mierze na survivalu czyli prze-
trwaniu w trudnych warunkach. W dniach 30 - 31 maja, ucznio-
wie klas 6 - 8 uczestniczyli w wycieczce na Roztocze. Pierwszym 
punktem wycieczki było piesze przejście z przewodnikiem ścież-
ką przyrodniczą na Bukową Górę w Roztoczański Parku Narodo-

wym. Następnie młodzi turyści podziwiali Stawy Echo, a później 
Zwierzyniec, gdzie odbył się spływ kajakowy. Po szczęśliwym 
dopłynięciu wszystkich do mety, wycieczka udała się do Suśca, 
gdzie było bardzo dużo atrakcji i oczywiście nocleg.

Opracowano na podstawie relacji z ZSP 
w Świdniku Małym, ZSP w Turce, 

Przedszkola w Sobianowicach, Przedszkola w Pliszczynie
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osiągnięcia naszych uczniów
W naszych szkołach uczniów obserwujemy, wspieramy a po-

tem motywujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursach. 
Każde dziecko jest uzdolnione, a wykrywanie tych talentów to 
jedno z ważnych zadań szkoły, czyli nauczycieli i wychowawców. 
I właśnie jedną z dróg rozwijania zainteresowań są konkursy. 
Dzieci potrafią z wielkim zaangażowaniem brać udział w takich 
projektach, bowiem wynika to z ich naturalnej potrzeby spraw-
dzenia swoich umiejętności. W szkołach organizujemy konkursy 
szkolne czy też gminne, ale również zachęcamy nasze dzieci do 
aktywności poza szkołą, a efekty tych działań przechodzą nasze 
najśmielsze oczekiwania. 

Konkursy międzynarodowe
• 17 marca br. po raz 

dwudziesty ósmy 
odbył się Między-
narodowy Kon-
kurs Kangur Mate-
matyczny, który jest 
w chwili obecnej 
najbardziej masową 
imprezą matema-
tyczną na świecie. 
Uczniowie ZSP w Łuszczowie Igor Lipowski z kl. IV oraz Seba-
sitan Grzegorczyk z kl. III otrzymali wyróżnienia. W ZSP w Tur-
ce najwyższe miejsce z Kangura w szkole zajęła Julia Garbacz 
z klasy 4, której zabrakło jedynie 1.75 do wyróżnienia.

• Uczeń kl. VII z ZSP w Turce - Antoni Persona - zdobył nagro-
dę specjalną w IX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym 
„Mistyczne pejzaże” organizowanym przez Szkołę Podstawo-
wą nr 25 w Lublinie, Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” 
w Lublinie oraz Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Sukces Antka 
szczególnie cieszy, gdyż na konkurs wpłynęło 608 prac ze szkół 
polskich i zagranicznych. 

Konkursy ogólnopolskie
• Nauka dla Ciebie to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawo-

wych, dla klas 1-8, który jest wspólnie organizowany przez Mi-
nistra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik w ramach 
Programu Nauka dla Ciebie. Jak dobrze pamiętacie drużyna 
z ZSP w Pliszczynie w zeszłej edycji otrzymała tytuł laureata 
za ogród deszczowy. W tym roku mamy nowe zasady, mniejsze 
drużyny i zupełnie inne warunki zgłoszenia. Wśród finalistów 
ponownie drużyna pod okiem nauczycielek A. Studnickiej-Siu-
dy i I. Wierzchowskiej. Swoje pierwsze kroki w świecie nauki 

W dniu 20 czerwca uczniowie ZSP w Świdniku Małym wraz 
z nauczycielką WOS-u pojechali do Urzędu Gminy Wólka na wy-
jątkową lekcję wiedzy o społeczeństwie. Przywitał ich tam bardzo 
serdecznie sam wójt- Pan Edwin Gortat i przewodnicząca Rady 
Gminy-Pani Edyta Dobek. Uczniowie obejrzeli ciekawą prezenta-
cję, która dotyczyła historii, zagospodarowania terenów gminy, 
inwestycji, finansów, oświaty i kultury oraz wszystkich innych 
spraw, które są ważne dla mieszkańców gminy. Omawiał je z du-
żym zaangażowaniem pan wójt. Przewodnicząca rady opowiada-
ła o tym, jak przebiega praca w urzędzie. Uczniowie dowiedzieli 
się m.in. kto wydaje uchwały, kto jest organem wykonawczym, 
a kto kontrolnym. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali 
promujące naszą gminę pamiątki.

Na świeżo, niektórzy z uczniów podzielili się swoimi wrażeniami 
z tej wizyty. Oto one:

“Na tym spotkaniu było poruszanych wiele ciekawych tematów, które 
mnie zainteresowały. Najciekawsze dla mnie były osiągnięcia naszej gmi-
ny, zdjęcia pokazujące inwestycje. Dowiedziałem się wielu nowych i cieka-
wych rzeczy.“ Piotrek

“Na dzisiejszej wycieczce zaskoczyło mnie to, że nasza gmina jest tak 
bardzo rozwinięta, a tak nie sądziłam. Cieszę się, że inwestuje się w nowe 
rzeczy, by mieszkańcom żyło się lepiej. Nie wiedziałam, że jest nowy szlak 
turystyczny. Na pewno wybiorę się tam z rodziną. Nie sądziłam, że praca 
urzędników w gminie jest taka ciężka i tyle myślą o tym, by mieszkańcom 
żyło się lepiej i wygodniej.” Martyna

“Jestem zadowolony z wyjazdu do gminy na lekcję wosu, ponieważ 
dowiedziałem się kilku ważnych informacji: jak funkcjonuje i kto pracuje 
w naszej gminie.” Jarek 

“Na wycieczce w Wólce było bardzo fajnie. Zyskałam wiele ciekawych 
informacji o naszej gminie oraz o tym, jak działa nasz samorząd terytorial-
ny. Poznałam kilka osób zajmujących się sprawami mieszkańców, a nawet 
samego pana wójta.” Weronika

“W dzisiejszym spotkaniu najbardziej spodobał mi się sposób przekaza-
nia nam informacji (przygotowana prezentacja). Dzięki temu wyjazdowi 
dowiedziałam się, naprawdę, wielu, nowych, ciekawych rzeczy na temat 
naszej gminy. Zdobyte dzisiaj informacje przydadzą mi się w przyszłym ży-
ciu. Fajne były także prezenty, które dostaliśmy w gminie.” Agata

 “Z tej lekcji wosu wiem, skąd gmina ma środki na różne inwestycje słu-
żące jej rozbudowie”. Paweł 

“Dzięki tej wycieczce wiem, jak bardzo rozwinięta jest nasza gmina, jak 
ma dużo atrakcji i walorów turystycznych”. Julka 

Opracowano na podstawie relacji 
z ZSP w Świdniku Małym oraz ZSP w Turce
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stawia pięciu uczniów klasy Ia. W dniach 23–24.04 wyłonione 
drużyny wzięły udział w warsztatach ,,Tworzenie pomocy edu-
kacyjnej od podstaw” w Centrum Nauki Kopernik. Uczniowie 
aktywnie brali udział w zajęciach, stawiali pytania, generowali 
pomysły, testowali nowe materiały i narzędzia, projektowali 
i uczyli się prezentowania swoich koncepcji. W kolejnym eta-
pie każda z wyłonionych drużyn wykonała pomoc edukacyj-
ną. Tegoroczna pomoc dotyczy sterowanej uprawy truskawek 
w rurach PCV. Nasza szkolna drużyna wywalczyła w finale tytuł 
laureata, po raz drugi z rzędu, przygotowana przez uczniów 
pomoc edukacyjna zyskuje uznanie jury w ogólnopolskim kon-
kursie. Sam awans był wyróżnieniem, to najmłodsza drużyna 
w konkursie spośród 12, jakie trafiły do finału i jedyna z woje-
wództwa, która uzyskała tytuł laureata. 14 czerwca br. siedmio-
osobowa drużyna wczesnym rankiem pojawiła się w Centrum 
Nauki Kopernik na oficjalnej gali wieńczącej konkurs Nauka 
dla Ciebie. Na scenie poza najmłodszymi uczestnikami z naszej 
szkoły pojawiła się Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. 
GovTech, Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki ds. Transfor-
macji Cyfrowej Pani Justyna Orłowska oraz Dyrektor CNK Pan 
Robert Firmhofer. Każdy uczeń otrzymał nagrodę w postaci 
czytnika e-booków inkBOOK Calypso Plus a drużyna kroplę 
sztormową czyli chemiczny barometr oraz nagrodę finansową 
dla szkoły w wysokości 6000 zł. Po gali uczniowie przedstawi-
cielom Ministerstwa, CNK i kapituły głównej konkursu zapre-
zentowali pomoc dydaktyczną czyli naszą sterowaną uprawę 
truskawek w rurze PCV. Zdecydowanie pierwszoklasiści podbili 
serca wszystkich a ich pomoc była najczęściej fotografowana 
jako inspiracja do własnych, balkonowych hodowli.

• 22 marca obchodzili-
śmy Dzień Ochrony Mo-
rza Bałtyckiego. Klasa 
1a z ZSP w Pliszczynie 
przystąpiła do ogól-
nopolskiego konkursu 
„Może poznajmy nasze 
morze?” organizowane-
go przez MSC w Polsce. 
Uczniowie znaleźli się w ścisłym gronie 25 finalistów. Za swój 
sukces otrzymali workoplecaki, kolorowanki i tatuaże. 

• Projekt ZSP w Pliszczynie „Matematyka co życia dotyka”, pod 
kierownictwem Pani Doroty Kruszyńskiej oraz Pani Maryli Pod-
stawki, zgłoszony do programu „mPotęga” organizowanego 
przez Fundację mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć, 
otrzymał dofinansowanie w IX edycji programu skierowanego 
do szkół podstawowych. Spośród 478 wniosków dofinansowa-
nie otrzymało 114 projektów.

• W II ogólnopolskim konkursie plastycznym pt.: „Książka 
moim przyjacielem”, praca ucznia III klasy Jakuba Kanonika 
z ZSP w Turce, otrzymała wyróżnienie. Konkurs zorganizowany 
był przez Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalida-
cyjnych w Wodzisławiu Śląskim.

Konkursy wojewódzkie
• Z inicjatywy pedagoga 

szkolnego Pani Iwo-
ny Wyszyńskiej w ZSP 
w Łuszczowie w roku 
szkolnym 2021/2022 
realizowany był Lubel-
ski Projekt Edukacyjny 
„Nie jestem sam – po-
magam”, nad którym patronat honorowy objęło Kuratorium 
Oświaty w Lublinie. Z wielką radością i dumą informujemy, iż 

prace uczennic z ZSP w Łuszczowie zostały nagrodzone! W Wo-
jewódzkim Konkursie Literackim „O sile przyjaźni” Amelia Klej 
(klasa IV) zajęła II miejsce, natomiast Julia Woźniak (klasa VII) 
zdobyła wyróżnienie. W Wojewódzkim Konkursie Plastycznym 
„Niosę pomoc” Oliwia Gacan (klasa II) otrzymała II miejsce na-
tomiast Amelia Guściora (klasa III) zdobyła wyróżnienie. 

• Uczennice ZSP w Plisz-
czynie: Natalia Ponikiew-
ska oraz Wiktoria Miazga 
wśród laureatów II edycji 
Wojewódzkiego Konkur-
su Plastycznego „Piękno 
Dziecka”. Konkurs reali-
zowany jest przez Szkołę 
Podstawową sióstr Urszulanek w Lublinie, a patronat nad kon-
kursem objął Minister Edukacji i Nauki, Rzecznik Praw Dziecka, 
Kuratorium Oświaty w Lublinie, Pedagogiczna Biblioteka Woje-
wódzka im. KEN w Lublinie oraz Wydział Artystyczny UMCS.

• 29 marca br. odbył się Finał XIII Wojewódzkiego Konkursu In-
formatycznego „MISTRZ KOMPUTERA”. 105 uczniów z 56 szkół 
podstawowych z całego województwa rozwiązywało zadania na 
platformie Moodle LSCDN. 26 kwietnia br. odbyło się uroczyste 
podsumowanie konkursu. Z tytułem finalisty konkurs ukończył 
Jarosław Kasperek, uczeń klasy VIII ZSP w Pliszczynie. 

Konkursy gminne
• 6 czerwca br. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu fotograficz-

no - czytelniczego „Książka całym moim światem” zorganizo-
wanego przez ZSP w Turce we współpracy z GBP w Wólce Filią 
w Turce. Zadaniem uczestników było pokazanie na fotografii jak 
ważne są książki w ich życiu. Na konkurs wpłynęło 13 prac. Jury 
po burzliwych obradach wybrało po jednym laureacie w każ-
dej kategorii wiekowej: Antoni Sulkowski (przedszkole); Zofia 
Charkowska (klasy młodsze); Grzegorz Kruk (klasy starsze). Zo-
stali oni nagrodzeni dyplomem i nagrodą. Pozostali uczestnicy 
otrzymali wyróżnienia oraz upominki.

Konkursy międzyszkolne
• Pod honorowym patronatem Wójta Edwina Gortata oraz Dyrektor 

ZSP w Łuszczowie Magdaleny Krystjańczuk odbył się Międzysz-
kolny Konkurs „Minecraftowa Szkoła” zorganizowany w ramach 
Grantu realizowanego na terenie ZSP w Łuszczowie z Centrum Mi-
strzostwa Informatycznego współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020. 
Fundatorem nagród konkursu była gmina Wólka na czele z Panem 
Wójtem Edwinem Gortatem. I miejsce zajęła drużyna młodych 
projektantów z ZSP w Łuszczowie pod opieką mgr inż. Wiolety 
Zajk-Łuczak (Jarosław Wojtak, Tamara Plewko, Robert Tkaczyk, Na-
talia Zając, Natalia Durak, Piotr Skrzyński, Jakub Borkowski, Szy-
mon Sokołowski, Igor Lipowski, Antonina Kołtunik, Amelia Klej, 
Wiktoria Kosyna, Kaja Madej, Oliwia Sobczak, Julia Kuca), II miej-
sce zajęła drużyna młodych projektantów z ZSP w Pliszczynie 
pod opieką mgr Marcina Tarłowskiego (Marcel Pruchniak, Mikołaj 
Mergo, Jan Fronczyk, Adrian Bicz, Damian Matyjaszczyk, Wiktor 
Jabłoński, Stanisław Remiszewski, Antoni Tarłowski). 
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• 27 maja reprezentacja ZSP w Turce, w składzie: Kacper Krzysiak 
8a, Bartłomiej Duda kl. 6 oraz uczniowie klasy 8b - Kuba Koł-
tun, Krzysztof Duda, Maciej Klępka, Szymon Krupski, Mikołaj 
Smoliński i Alan Wierzchowski, wzięła udział w TURNIEJU PIŁKI 
NOŻNEJ O PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ TRANSPOR-
TOWO-KOMUNIKACYJNYCH w LUBLINIE. Chłopcy rozegrali kilka 
meczy „każdy z każdym” z kilkoma drużynami z lubelskich szkół 
podstawowych. Dzielnie wywalczyli III miejsce! W przerwie 
zwiedzili szkołę, zapoznali się z istniejącymi w szkole profilami 
klas, wzięli udział w ciekawych zajęciach z mechatroniki.

• 2 czerwca czwórka reprezentantów ZSP w Turce: Maria Mazurek 
z kl. 6, Gaja Śniadecka - Mandryk z kl. 4, Jan Bęczkowski z 6 kla-
sy i Bartłomiej Duda z klasy 4, uczestniczyła w międzyszkolnych 
Zawodach Integracyjnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wy-
chowawczym w Bystrzycy . Uczniowie zmagali się w kilku kon-
kurencjach: strzały na bramkę, rzuty do kosza, rzuty piłeczką do 
celu oraz rzuty obręczą na słupek. Udział w zawodach wzięło 10 
szkół i placówek. Serdecznie gratulujemy Marysi, Gai, Jaśkowi 
i Bartkowi, gdyż udało im się wywalczyć III miejsce!

Konkursy szkolne
• Gdy zasiejesz ziar-

no czytelnictwa, co 
z niego wyrośnie? 
W ZSP w Plisz-
czynie wyrosła 
roślinka wielkiej 
wyobraźni, owies 
szczęścia, nasion-
ko kreatywności 
i rozwoju, pasja, 
przygoda, zabawa, drzewo mądrości, ziarenko talentu, piękno, 
ciekawość, niezwykłość, fantazja, oczywiście skrzydła mocy 
i jeszcze wiele, wiele innego dobra… A wszystko w ramach 
konkursu, który został zrealizowany przez Panią Iwonę Pie-
trzak-Płachtę i Panią Dorotę Kruszyńską w ZSP w Pliszczynie 
w ramach szkolnych obchodów Światowego Dnia Ziemi i Świa-
towego Dnia Książki. Koordynatorem w oddziałach przedszkol-
nych była p. Anna Siembida. Ale to nie koniec nasionkowej 
przygody. Po ogłoszeniu w sieci pomysłu na konkurs w ciągu 

kilku godzin, spontaniczne zrodziła się ogólnopolska sieć szkół 
i bibliotek siejących nasionka czytelnictwa. Siało z nami pora-
wie 30 szkół i bibliotek! 

• W ZSP w Sobianowicach odbył się konkurs recytatorski wier-
szy o wiośnie, w którym wzięli udział uczniowie klas I - III 
Szkoły Podstawowej oraz oddziału przedszkolnego „0”. Jury 
w składzie: Marta Dzikoń-Dziura, Beata Lisewska, Wioletta 
Rauk, Anna Białek, Angela Szczęsna, Anna Łaska-Czarny wy-
łoniło następujących laureatów w poszczególnych grupach 
wiekowych:

- z oddziału „0” Maja Lisowska – I miejsce;
- z klasy I: Monika Kazana - I miejsce, Zuzanna Wielgos – II 
miejsce, Hanna Oleszek – III miejsce;
- z klasy II: Sylwia Kazana - I miejsce, Maja Podgórska – II 
miejsce, Kaja Mazur i Gabriela Rowińska  – III miejsce;
- z klasy III: Natalia Piwowarska - I miejsce, Hanna Skwarek – 
II miejsce, Martyna Flis – III miejsce;

Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. 

• 24 marca br. w ZSP w Świdniku Małym odbył się szkolny konkurs 
wiedzy o Polsce. Wzięły w nim udział trzyosobowe zespoły z klas 
VI-VIII. Zwyciężyła drużyna klasy VIII w składzie- Weronika Klem-
bowska, Agata Skwarzyńska i Jarek Bednarczyk, II miejsce zajęła 
klasa VII- Roksana Kamińska, 
Amelia Pawelec i Sandra 
Włosek, a trzecie- różnicą 
0,5 pkt drużyna klasy VI- 
Rozalia Misiura, Ola Zwoliń-
ska i Wiktor Małaj. Konkurs 
przygotowała i przeprowa-
dziła Pani Monika Garbacz- 
nauczyciel historii. 

• Pani od matematyki, Wioletta Tryk, zorganizowała dla klas 4 
– 8 w ZSP w Turce konkurs na „Maskę karnawałową z osią sy-
metrii”. Komisja wyłoniła trzy prace, które najlepiej ukazywały 
oś symetrii: I miejsce zajęła KAROLINA WETOSZKA, II miejsce 
GABRIELA WETOSZKA , III miejsce FILIP WROTKOWSKI. Dzięku-
jemy Pani Edycie Górskiej za nagrody, a uczniom -  gratulujemy.




