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„Panta rhei kai ouden menei” powie-
dział	wieki	 temu	 grecki	 filozof	Heraklit	
z	Efezu,	co	w	tłumaczeniu	na	 język	pol-
ski	oznacza,	że	wszystko	płynie	i	nic	nie	
pozostaje	 takie	 samo.	 Jakże	 aktualne	
są	 te	 słowa	 także	dzisiaj,	we	współcze-
snym	 świecie,	 gdzie	 zachodzą	 dyna-
miczne zmiany, zarówno te pozytywne, 
które	stanowią	o	nieustannym	rozwoju	
naszej	 cywilizacji,	 ale	 także	 te	 niepożą-
dane,	które	powodują	destrukcję	obec-
nego	porządku,	 jak	np.	wojna	za	naszą	
wschodnią	 granicą.	 Cytat	 ten	 można	
również	 odnieść	 bezpośrednio	 do	 na-
szej	 gminy,	 gdzie	 realizujemy	 wiele	 in-
westycji,	które	zmieniają	obraz	naszych	
miejscowości,	 podnoszą	 jakość	 życia	
i	 sprawiają,	 że	 naszym	 mieszkańcom	
lepiej	 się	 funkcjonuje.	Wszystko	 to	 nie	
byłoby	możliwe,	gdyby	nie	dobra	współ-
praca	 z	 naszymi	 Mieszkańcami,	 którzy	
aktywnie	włączają	się	w	działalność	na-
szego	 samorządu.	 Z	 tego	miejsca	 dzię-
kuję	wszystkim	tym,	którzy	wzięli	udział	
we	wrześniowych	zebraniach	sołeckich,	
których	 jednym	 z	 głównych	 celów	 był	
podział	kwot	z	 funduszu	sołeckiego	na	
działania	w	przyszłym	roku.	Dziękuję	za	
liczne	 pomysły,	 cenne	 uwagi	 oraz	miłą	
atmosferę,	która	towarzyszyła	nam	przy	
okazji	 wspólnych	 spotkań.	 Chciałbym,	
aby	 każdy	 miał	 świadomość,	 że	 wszel-
kie	 spostrzeżenia	 i	 sugestie	 usłyszane	
z	Państwa	strony	są	bardzo	 istotne	dla	
mnie	 i	 pracowników	 urzędu	 i	 w	miarę	
posiadanych	 środków	 oraz	 możliwości	
prawno	-	formalnych	wdrażane	w	życie.

Z	wielką	 radością	 przyjęliśmy	 nowinę,	
iż	 nasza	 nauczycielka	 ze	 szkoły	 w	 Plisz-
czynie,	 Pani	 Iwona	 Pietrzak	 -	 Płachta	
wywalczyła	tytuł	Nauczyciela	Roku	2022.	
Cieszę	 się,	 że	 praca,	 którą	 od	 wielu	 lat	
wykonuje	dla	naszych	dzieci	i	młodzieży	
została	zauważona	w	skali	krajowej	i	od-
powiednio nagrodzona. Jestem zaszczy-
cony	mogąc	współpracować	z	tak	ambit-
ną,	pozytywną	i	uskrzydlającą	wszystkich	
do	 działania	 osobą.	 W	 tym	 miejscu	
należy	 wspomnieć,	 że	 oświata	 zajmuje	
w	budżecie	gminy	 lwią	część	wydatków	
w	postaci	22	mln	zł,	z	czego	jako	gmina	
wykładamy	11	mln	zł	środków	własnych,	
co	 stanowi	 jeden	 z	 najwyższych	 wskaź-
ników	 procentowych	 w	 województwie	
lubelskim,	 jednak	 ale	 przy	 takich	 sukce-
sach	z	pewnością	warto.
Gorąco	 pozdrawiam	wszystkich	 senio-

rów	 z	 terenu	naszej	 gminy,	 gdyż	w	paź-
dzierniku	i	listopadzie	przypadają	Wasze	
święta	(20	października-	Europejski	Dzień	
Seniora;	 1	 października-	 Międzynarodo-
wy	Dzień	Osób	Starszych;	14	 listopada	 -	
Ogólnopolski	 Dzień	 Seniora).	 Cieszę	 się,	
że	z	nami	jesteście,	służycie	nam	pomocą	
i	 życiowym	 doświadczeniem	 oraz	 poka-
zujecie,	 jak	przeżywać	kolejne	młodości	
idąc	przez	życie	z	uśmiechem	na	ustach	
i	wiarą	w	lepsze	jutro.	Życzę	Wam	dużo	
zdrowia, optymizmu, szacunku od spo-
łeczeństwa	 i	 spełnienia	 wszelkich	 ma-
rzeń,	na	które	do	tej	pory	nie	było	czasu.	
W	sposób	szczególny	dziękuję	seniorom	
z	 Gminnego	 Klubu	 Seniora	 za	 dobrą	
współpracę	 w	 różnego	 rodzaju	 działa-
niach i imprezach gminnych.
W	listopadzie	przypada	również	Dzień	

Pracownika	 Socjalnego.	 Dziękuję	Wam	
za	Waszą	 pracę,	 którą	wykonujecie	 na	
co	dzień	dla	wszystkich	potrzebujących,	
niekiedy w bardzo trudnych warunkach. 
Dziękuję	 za	 empatię,	 życzliwość	 i	 do-
strzeganie	w	drugim	człowieku	tego	co	
dobre	i	piękne.	Życzę	Wam	wytrwałości	
w	waszej	 służbie	 dla	 bliźniego,	 energii,	

ciepła	 oraz	 poczucia	 spełnienia	 i	 satys-
fakcji	w	życiu	osobistym	i	zawodowym.
W	 obecnym	 czasie	 skupiamy	 się	 na	

dokończeniu	 zaplanowanych	 zadań	
i	 inwestycji	 oraz	 planujemy	 budżet	 na	
2023	 rok.	 Z	 całą	 pewnością	 każdy	wie,	
z	 jakimi	 trudnościami	 przyszło	 się	mie-
rzyć	nam	wszystkim-	dotyczy	to	również	
naszego	samorządu.	Stopy	procentowe,	
inflacja,	ceny	energii,	paliwa	oraz	coraz	
wyższe	 koszty	 pracy	 sprawiają,	 że	 pla-
nowanie	przyszłych	wydatków	staje	się	
coraz	bardziej	problematyczne.	Chcemy	
wraz	z	Radą	Gminy	przygotować	budżet,	
który	spełni	oczekiwania	większości	na-
szych	mieszkańców,	 ale	 z	 tego	miejsca	
proszę	 o	 wyrozumiałość	 w	 przypad-
ku,	gdyby	nie	udało	się	zawrzeć	w	nim	
wszystkich	oczekiwanych	przez	Państwa	
przedsięwzięć.
Wszystkim	 czytelnikom	 chciałbym	

złożyć	najserdeczniejsze	życzenia	z	oka-
zji	 Dnia	 Niepodległości,	 który	 szczegól-
nie	 w	 tym	 czasie	 jest	 świętem	 bardzo	
wymownym.	 Cieszmy	 się,	 że	 żyjemy	
w	wolnej	Polsce,	że	mamy	prawo	wybo-
ru	 i	 prawo	 do	 samostanowienia.	 Cele-
brujmy	naszą	Niepodległość	 i	pokażmy,	
że	jesteśmy	Narodem	dumnym,	zjedno-
czonym	 i	 świadomym	 swojej	 państwo-
wości,	 którą	 przecież	 nasi	 Przodkowie	
musieli	wywalczyć	krwią	i	ciężką	pracą.

Wójt	Gminy	Wólka

mgr Edwin Gortat

Drodzy czytelnicy Wólka News.
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I. Infrastruktura drogowa.
Informuję	Państwa,	iż	od	sierpnia	br.	za-

kończone	zostały	następujące	 inwestycje	
drogowe: 

1. Przebudowa (modernizacja) drogi 
gminnej KDD-G nr 112539L w miejsco-
wości Turka gmina Wólka – etap II 

Zakończyła	się	przebudowa	drogi	gminnej	
KDD-G	nr	112539L	w	miejscowości	Turka.	
Zakres	prac	w	szczególności	obejmował:

•	 przebudowę	 drogi	 na	 odcinku	 400	 m	
o	nawierzchni	bitumicznej	(tylko	warstwa	
wiążąca)	o	szerokości	jezdni	zmiennej	od	
4,0 m do 5,0 m, z poboczami utwardzo-
nymi	kruszywem	szerokości	0,75	m,

•	 utwardzenie	 gruntowych	 zjazdów	 indy-
widualnych	kruszywem	łamanym,

•	 wykonanie oznakowania pionowego,
•	 regulację	 wysokościową	 wszystkich	

studni	 kanalizacji	 sanitarnej	występują-
cych w pasie drogowym na przebudo-
wywanym odcinku.
Wartość	zadania	wyniosła	321	682,68	zł.

2. Rozbudowa drogi gminnej w miej-
scowości Długie działka nr 258/5 i inne 

Zakończyła	 się	 inwestycja	 pn.	 „Rozbu-
dowa	drogi	gminnej	w	miejscowości	Dłu-
gie	działka	nr	258/5	i	inne”
Zakres	 robót	branży	drogowej	w	 szcze-

gólności	obejmował:
•	 przebudowę	drogi	na	odcinku	ok.	185m	

o	 nawierzchni	 bitumicznej,	 szerokości	
jezdni	5,0	m,	z	poboczami	utwardzony-
mi	kruszywem	szerokości	0,75	m,

•	 budowę	 skrzyżowania	 drogi	 gminnej	
z	 drogą	 dodatkową	 drogi	 ekspresowej	
S12/17,

•	 regulację	 wysokościową	 istniejących	
zjazdów	 i	 chodników	 oraz	 budowę	 no-
wego	zjazdu,

•	 wykonanie przepustów drogowych,
•	 wykonanie	 rowu	 odwadniającego	 na	

długości	około	100	m,
•	 wykonanie	 rowu	 odwadniającego	 kry-

tego	długości	około	60	m,
•	 ułożenie	ścieku	z	betonowej	kostki	bru-

kowej	82	m,
•	 wykonanie	 odcinka	 dogi	 bocznej	 o	 na-

wierzchni	z	kruszywa	około	20	m,
•	 wykonanie oznakowania pionowego, po-

ziomego	i	urządzeń	bezpieczeństwa	ruchu,
•	 zabezpieczenie	 istniejącej	 kanalizacji	

kablowej	 teletechnicznej	 pod	projekto-
waną	drogą	ławą	z	pianobetonu.
Zakres	 robót	 branży	 elektrycznej	

w	szczególności	obejmował:
•	 budowę	linii	kablowej	nN	151	m,
•	 przebudowę	linii	kablowych	nN	92	m,
•	 demontaż	linii	kablowych	nN	106	m,
Zakres	 robót	 branży	 teletechnicznej	

obejmował	budowę	kanału	 technologicz-
nego	o	długości	około	202,5	m.
Wartość	zadania	wyniosła	756	106,82	zł.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 106096L 
w miejscowości Rudnik gmina Wólka

Zakończono	 zadanie	 pn.	 „Przebudowa	
drogi	 gminnej	 nr	 106096L	 w	 miejscowo-
ści	Rudnik	gmina	Wólka”.	Wartość	zadania	
wnosi	 2	 676	 548,45	 zł	 brutto.	 Inwestycja	
dofinansowana	 z	 Rządowego	 Funduszu	
Rozwoju	 Dróg	 w	 kwocie	 1	 252	 248,70	 zł	
brutto. Przebudowano odcinek drogi gmin-
nej	o	długości	 1393	m	 i	 szerokości	 jezdni	
bitumicznej	 5,5	 m.	 Ponadto	 zakres	 prac	
dotyczący	 ww.	 inwestycji	 obejmował	 wy-
konanie	jednostronnego	chodnika	z	kostki	
brukowej	o	szerokości	1,5	m,	utwardzenie	
poboczy	 o	 szerokości	 0,75	m	 kruszywem	
łamanym,	wykonanie	zjazdów	 indywidual-

nych	z	kostki	brukowej,	utwardzenie	grun-
towych	 zjazdów	 indywidualnych	 kruszy-
wem	 łamanym,	 wykonanie	 oznakowania	
pionowego	i	poziomego	w	tym	dwa	przej-
ścia	aktywne	dla	pieszych,	wycinkę	drzew,	
usuwanie karpin, oczyszczanie rowów na 
całej	 długości	 drogi,	 remont	 przepustów	
oraz	 wykonanie	 kanału	 technologicznego	
wzdłuż	budowanej	drogi.		

4. Przebudowa drogi wewnętrznej 
wraz z budową chodnika na działce nr 
2359/6 w miejscowości Świdnik Duży 
Drugi gmina Wólka 

Informujemy	Państwa,	iż	zakończyła	się	
inwestycja	 pn.	 „Przebudowa	 drogi	 we-
wnętrznej	 wraz	 z	 budową	 chodnika	 na	
działce	nr	2359/6	w	miejscowości	Świdnik	
Duży	Drugi	gmina	Wólka”.
Zakres	 robót	branży	drogowej	w	 szcze-

gólności	obejmował:
•	 przebudowę	 drogi	 na	 odcinku	 ok.	 677	

m	 o	 nawierzchni	 bitumicznej,	 szeroko-
ści	 jezdni	 na	 przeważającym	 odcinku	
6,0 m, z poboczem utwardzonym kru-
szywem	łamanym	szerokości	0,75	m,

•	 budowę	 jednostronnego	 chodnika	
z	kostki	brukowej	szerokości	1,5	m,

•	 wykonanie	zjazdów,
•	 wykonanie oznakowania pionowego 

i poziomego,
•	 regulację	pionową	studni	kanalizacji	sa-

nitarnej,
•	 wykonanie odwodnienia ciekami pod-

chodnikowymi.
Wartość	zadania	wyniosła	860	312,16	zł.

5. Przebudowa drogi wewnętrznej na 
działce ewidencyjnej nr 988/2 w miej-
scowości Łuszczów Pierwszy

Zakończyła	 się	 inwestycja	 pn	 „Przebu-
dowa	 drogi	wewnętrznej	 na	 działce	 ewi-
dencyjnej	nr	988/2	w	miejscowości	 Łusz-
czów Pierwszy”.

KolejNe iNWeStycje W GmiNie WólKa
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Zakres	 robót	 branży	 drogowej	w	 szcze-
gólności	obejmował:
•	 przebudowę	 drogi	 na	 odcinku	 ok.	 468	

m	o	nawierzchni	bitumicznej,	szerokości	
jezdni	 4,0	 m,	 z	 poboczami	 utwardzo-
nymi	 kruszywem	 łamanym	 o	 zmiennej	
szerokości,

•	 utwardzenie	 gruntowych	 zjazdów	 indy-
widualnych	kruszywem	łamanym,

•	 wykonanie oznakowania pionowego,
Wartość	zadania	wyniosła	435	780,88	zł.

W trakcie realizacji są następujące in-
westycje drogowe: 

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 
106099L w miejscowości Łysaków wraz 
z obiektem mostowym w ciągu drogi

Do	końca	roku	planowane	jest	zakończe-
nie	zadania	pn.	„Rozbudowa	drogi	gminnej	
nr	106099L	w	miejscowości	Łysaków	wraz	
z	obiektem	mostowym	w	ciągu	drogi”.	Wy-
konany	 zostanie	 żelbetowy	 most	 posado-
wiony	 na	 palach,	 który	 zastąpi	 wieloletni	
most	 o	 konstrukcji	 stalowej	 z	 nawierzch-
nią	 drewnianą.	 Powstanie	 także	 odcinek	
drogi	 łączący	obiekt	mostowy	 z	 drogą	po-
wiatową	 i	 wewnętrzną.	 Wartość	 zadania	
wnosi	 3	 078	 472,98	 zł	 brutto.	 Inwestycja	
dofinansowana	 z	 Rządowego	 Funduszu	
Rozwoju	 Dróg	 w	 kwocie	 1	 203	 538,55	 zł	
brutto.	 Zakres	 prac	 dotyczący	 branży	 dro-
gowej	obejmuje	wykonanie	odcinka	jezdni	
bitumicznej	o	długości	222	m	 i	 szerokości	
5	 m,	 budowę	 jednostronnego	 chodnik	
z	kostki	brukowej	o	szerokości	2m,	przebu-
dowę	 dwóch	 skrzyżowań	 łączących	 budo-
waną	drogę	z	istniejącą	drogą	wewnętrzną	
i	 powiatową,	 przebudowę	 przepustu	 pod	
drogą	 gminną,	 utwardzenie	 poboczy,	 wy-
konanie	zjazdów	indywidualnych,	ułożenie	
ścieków	 trójkątnych	 i	 trapezowych,	 wyko-
nanie odwodnienia, ustawienie bariero - 
poręczy,	balustrad	a	także	wykonanie	ozna-
kowania	pionowego,	poziomego	i	urządzeń	
bezpieczeństwa	ruchu.	Zakres	robót	branży	

mostowej	obejmuje	rozbiórkę	istniejącego	
mostu	 o	 konstrukcji	 stalowej	 z	 nawierzch-
nią	 drewnianą,	 posadowionego	 na	 stud-
niach, umocnienie koryta rzeki materacami 
siatkowo-kamiennymi i narzutem kamien-
nym,	wykonanie	mostu	o	konstrukcji	ramo-
wej	żelbetowej	(długość	konstrukcji	nośnej	
12,1	m)	posadowionego	na	palach	wierco-
nych	o	 średnicy	800	mm	 i	długości	8,5	m,	
wykonanie	 jezdni	 bitumicznej	 oraz	 opaski	
bezpieczeństwa.	 W	 ramach	 branży	 tele-
technicznej	 zbudowany	będzie	kanał	 tech-
nologiczny	a	także	przebudowana	zostanie	
sieć	telekomunikacyjnej	Orange	Polska	S.A.	
oraz	Sieć	Szerokopasmowa	Polski	Wschod-
niej	woj.	Lubelskiego.

2. Modernizacja (przebudowa) drogi 
gminnej nr 112424L ul. Wierzbowej na 
osiedlu Borek w Turce na odcinku od km 
0+002,76 do km 0+198,98

Do	 końca	 roku	 planowane	 jest	 zakoń-
czenie	 zadania	 pn.	 „Modernizacja	 (prze-
budowa)	 drogi	 gminnej	 nr	 112424L	 ul.	
Wierzbowej	na	osiedlu	Borek	w	Turce	na	
odcinku	od	km	0+002,76	do	km	0+198,98”.	
Zakres	prac	w	szczególności	obejmuje:

•	 przebudowę	drogi	na	odcinku	ok	197	m	
o	 nawierzchni	 bitumicznej,	 szerokości	
jezdni	5,0	m,	z	poboczem	utwardzonym	
kruszywem	łamanym	szerokości	0,75	m,

•	 wykonanie	 jednostronnego	 chodnika	
z	kostki	brukowej	szerokości	1,5	m	oraz	
pasa	 zieleni	 między	 jezdnią	 a	 chodni-
kiem	szerokości	1,5	m,

•	 wykonanie	zjazdów	z	kostki	brukowej,
•	 wykonanie oznakowania pionowego 

i poziomego,
•	 regulację	 pionową	 studni	 kanalizacji	

sanitarnej,	 zaworów,	 studzienek	 telefo-
nicznych oraz przestawienie hydrantu 
poza chodnik,

•	 rozbiórkę	nawierzchni	z	płyt	drogowych.
Wartość	zadania	wyniosła	597	530,31	zł.

3. Przebudowa drogi wewnętrznej na 
działce ewidencyjnej nr 903 w miejsco-
wości Łuszczów Drugi gmina Wólka 
Do	 końca	 roku	 planowane	 jest	 zakoń-

czenie zadania pn. „Przebudowa drogi 
wewnętrznej	 na	 działce	 ewidencyjnej	 nr	
903	w	miejscowości	 Łuszczów	Drugi	 gmi-
na Wólka”. 

Zakres	prac	w	szczególności	obejmuje:
•	 przebudowę	drogi	na	odcinku	ok	750	m	

o	 nawierzchni	 bitumicznej,	 szerokości	
jezdni	3,5	m,

•	 utwardzenie	 poboczy	 (na	 przeważają-
cym	 odcinku)	 o	 szerokości	 0,75	m	 kru-
szywem	łamanym,

•	 wykonanie oznakowania pionowego
Wartość	zadania	wynosi	487	958,17	zł.

4. Przebudowa drogi powiatowej nr 
2223L w miejscowości Sobianowice w za-
kresie wykonania opaski bezpieczeństwa 

Do	 końca	 roku	 planowane	 jest	 zakoń-
czenie zadania pn. ”Przebudowa drogi 
powiatowej	nr	2223L	w	miejscowości	 So-
bianowice w zakresie wykonania opaski 
bezpieczeństwa”.
Zakres	prac	w	szczególności	obejmuje:

•	 wykonanie	opaski	bezpieczeństwa	z	kost-
ki	brukowej	o	długości	513	m	i	szerokości	
(na	przeważającym	odcinku)	1,5	m,

•	 wykonanie	zjazdów	z	kostki	brukowej,
•	 wykonanie	 krawężnikowych	 studni	 od-

wadniających,
•	 ustawienie balustrad,
•	 ustawienie	palisady	betonowej,
•	 wykonanie oznakowania pionowego 

i poziomego.
Wartość	zadania	wynosi	431	856,69	zł.

5. Przebudowa drogi nr 112427L (ul. żu-
rawinowa) w miejscowości Turka gmina 
Wólka - etap I od km 0+006 do km 0+100
Do	 końca	 roku	 planowane	 jest	 zakoń-

czenie zadania pn. „Przebudowa drogi nr 
112427L	(ul.	Żurawinowa)	w	miejscowości	
Turka	gmina	Wólka	-	etap	 I	od	km	0+006	
do km 0+100”.
Zakres	prac	w	szczególności	obejmuje:

•	 przebudowę	 drogi	 na	 odcinku	 ok.	 100	
m	o	nawierzchni	bitumicznej,	szerokości	
jezdni	5,0	m,	z	poboczem	utwardzonym	
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kruszywem	łamanym	szerokości	0,75	m,
•	 wykonanie	 jednostronnego	 chodnika	
z	kostki	brukowej	2	m,

•	 wykonanie	zjazdów,
•	 wykonanie oznakowania pionowego 

i poziomego,
•	 regulacja	 pionowa	 studni	 kanalizacji	 sa-

nitarnej	i	zaworów	wodociągowych,
•	 budowa	 kanału	 technologicznego	 z	 rur	
z	 tworzyw	 sztucznych	 na	 całej	 długości	
drogi z czterema studniami kablowymi.
Wartość	zadania	wynosi	337	391,53	zł.

II. Infrastruktura wodno – kanalizacyjna 
1.	Trwa	 realizacja	 zadania	pn.:	 „Przebudo-
wa	 stacji	 uzdatniania	 wody	 w	 miejsco-
wości	Turka,	gm.	Wólka”	w	ramach	pro-
jektu	 „Modernizacja	 systemu	
zaopatrzenia	w	wodę	na	 terenie	 gminy	
Wólka-etap	III”.	Wartość	zadania:	1	746	
600,00	 zł.	 Zadanie	 jest	 dofinansowane	
w	85%	ze	środków	Europejskiego	Fundu-
szu	Rozwoju	Regionalnego.	Zakończenie	
robót	jest	przewidziane	w	listopadzie	br.

III. OZE 
Trwa	 realizacja	 kolejnego	 etapu	monta-

żu	 paneli	 fotowoltaicznych	 realizowanych	
w	ramach	projektu	,,OZE	w	Gminie	Wólka	
–	etap	II	-	montaż	ogniw	fotowoltaicznych”,	
współfinansowanego	ze	 środków	Europej-
skiego	 Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego	
(EFRR)	w	ramach	Regionalnego	Programu	
Operacyjnego	 Województwa	 Lubelskie-
go	 na	 lata	 2014-2020.	 W	 ramach	 projek-
tu	 zamontowanych	 będzie	 157	 instalacji	
o mocy 4,56 kW i 5,32 kW. 
Koszt	 całkowity	 inwestycji	 to	 3	 378	

657,00	 zł,	 zaś	 dofinansowanie	 wynosi	
1	749	636,00	zł. 

IV. Oświetlenia:
W	 roku	 bieżącym	 planujemy	 wykonać	

jeszcze	trzy	odcinki	oświetleń:
1.	Budowa	oświetlenia	drogi	112461	L	w	m.	
Turka,

2.	Budowa	oświetlenia	na	działce	405	w	m.	
Turka,

3.	Budowa	 oświetlenia	 drogi	 powiatowej	
2224 L w m. Pliszczyn. 

V. Obiekty /budynki 
1.	Trwa	 budowa	 nowoczesnej	 remizy	 OSP	
w	miejscowości	Turka	wraz	z	biblioteką.	
Wartość	zadania:	2	400	000	zł.	Planowa-
ny	 termin	 zakończenia	 inwestycji	 –	
czwarty	kwartał	2023	r.	W	ramach	zada-
nia powstanie nowy obiekt remizy 
strażackiej	wraz	z	nowoczesną	świetlicą	
i	 zapleczem	 kuchennym	 dla	 mieszkań-

ców	oraz	biblioteka	na	piętrze	budynku. 

2.	Rozpoczęła	się	budowa	nowoczesnej	bi-
blioteki	 w	 Łuszczowie	 Drugim	 przy	 Re-
mizie	 OSP.	 Obiekt	 ten	 będzie	 wykorzy-
stywany	 jako	biblioteka,	ale	też	będzie	
służył	 mieszkańcom	 jako	 miejsce	 spo-
tkań.	 Obiekt	 będzie	 nowoczesny,	 dwu	
kondygnacyjny,	 między	 innymi	 z	 dużą	
salą	 i	 zapleczem	 kuchennym.	 Inwesty-
cja	ta	otrzymała	dofinansowanie	w	wy-
sokości	 70%	 z	 Ministerstwa	 Kultury	
i	 Dziedzictwa	 Narodowego.	 Wartość	
całego	zadania	wynosi	2	990	000,00	zł.	
Zakończenie	 inwestycji	 planowane	 jest	
w 2024 r. 

VI. Inne 
1.	Wykonana	 została	 instalacja	 grzewcza	
w	 OSP	 Pliszczyn,	 adaptacja	 sali	 na	 po-
trzeby	mieszkańców	gminy,	utwardzenie	
placu	przy	remizie.	Wartość	łączna	robót	
to	prawie	150	000	zł

2.	Budowa	Skate	Parku	na	osiedlu	Borek	–	
został	złożony	wniosek	o	dofinasowanie	
na	budowę	Skate	Parku	w	miejscowości	
Turka	 na	 osiedlu	 Borek.	 Obiekt	 będzie	
miejscem	 ogólnodostępnym,	 przezna-
czonym na potrzeby wypoczynku i rekre-
acji	 dzieci	 i	 młodzieży,	 zlokalizowanym	
w	 sąsiedztwie	Miasteczka	Ruchu	Drogo-
wego.	 Wartość	 orientacyjna	 przedsię-
wzięcia	wynosi	ok.	400	000,00	zł.	

3.	Zakończyła	się	inwestycja	pn.:	„Zagospo-
darowanie	przestrzeni	publicznej	poprzez	
wykonanie miasteczka ruchu drogowego 
w	 miejscowości	 Turka”.	 Powstało	 mia-
steczko ruchu drogowego, które stanowi 
bardzo	atrakcyjną	bazę	w	zakresie	rekre-
acji	 i	wypoczynku	dla	 społeczności	 lokal-
nej.	 Inwestycja	 dofinansowana	 jest	
w	kwocie	do	60	448,00	zł	ze	środków	Eu-
ropejskiego	 Funduszu	 Rolnego	 na	 rzecz	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich:	Europa	 in-
westująca	 w	 obszary	 wiejskie.	 Wartość	
zadania:	312	031,32	zł. 

Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej po-
przez wykonanie miasteczka ruchu drogowego w miej-
scowości Turka” współfinansowany ze środków Europe-
skiego  Funduszu  Rolnego  na  rzecz  Rozwoju  Obszarów 

Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

4.	Zakończono	 budowę	 plenerowej	 siłowni	
w	miejscowości	 Świdniczek	 na	 działce	 nr	
306/4	w	pobliżu	placu	zabaw.	W	ramach	
zadania	zakupiono	urządzenia	do	ćwiczeń,	
tj.	orbitrek,	wioślarz,	biegacz,	zestaw	stre-
et	 workout,	 wyciąg	 górny,	 prasa	 nożna	
oraz	 maszyna	 wielofunkcyjna	 ze	 zmien-
nym	obiążeniem	„martwy	ciąg”,	elementy	
małej	architektury,	wykonano	bezpieczną	
nawierzchnię	 piaszczystą	 oraz	 trawiastą.	
Obiekt	 jest	 miejscem	 ogólnodostępnym,	
przeznaczonym na potrzeby wypoczynku 
i	rekreacji	młodzieży	oraz	dorosłych.	War-
tość	inwestycji	to	93	000,00	zł.

Planujemy	 w	 roku	 bieżącym	 ogłosić	
przetargi na wykonanie: 
-	 utwardzenia	 placu	 pod	 PSZOK	w	 nowej	

lokalizacji,
-	chodnika	na	działce	355	w	miejscowości	

Sobianowice	(droga	w	wąwozie,	z	której	
korzystają	dzieci	służąca	jako	dojście	do	
szkoły),

-	przebudowy	drogi	nr	112458	L	w	miejsco-
wości	Biskupie	Kolonia,	

-	 budowy	 Sali	 sportowej	wraz	 z	wymianą	
dachu	w	miejscowości	Łuszczów	Drugi.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka
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ZNaNi i lUBiaNi W GmiNie WólKa

„otrzymana nagroda jest dla mnie 
ogromnym zobowiązaniem. Wiem, że je-
stem głosem nieusłyszanych. i, że tak wie-
lu czeka, by wreszcie szkolni bibliotekarze 
i biblioteki przestały być przeźroczyste.” 
-	 w	 rozmowie	 z	Moniką	 Kowalczyk,	 mówi	
Iwona	Pietrzak	–	Płachta,	Nauczyciel	Roku	
2022.

MK: Skąd pomysł na Wypożyczalnię 
Skrzydeł? 

IPP: „ptaki mają skrzydła – ludzie mają 
książki”.
Od	zawsze,	tak	myślę	i	tak	czuję,	że	rola	

bibliotekarza	szkolnego	to	misja.	
Misja –	 rozumiana	 jako	 posłannictwo,	

ważne	odpowiedzialne	zadanie	do	spełnie-
nia.	Dlatego	też	od	pierwszego	dnia	pracy	
w	szkolnej	bibliotece	widziałam	swoją	rolę,	
nie	jako	po	prostu	bibliotekarza,	ale	kogoś	
kto,	 trochę	 jak	wróżka albo niewidzialna 
ręka,	podkłada	właściwą	książkę,	właściwej	
osobie,	we	właściwym	czasie,	żeby	uleczyć 
duszę lub dmuchnąć w skrzydła.
Bo	 naprawdę	 wierzę,	 że	 książka	 może	

leczyć	duszę	albo	dmuchać	w	skrzydła.	Są	
książki	 apteczki,	 książki	 plasterki	 na	 różne	
dolegliwości	 albo	 książki	 motory	 napędo-
we	dla	naszych	działań.
Dlatego	 ja,	 na	 co	 dzień	 nie wypoży-

czam książek – tylko skrzydła na których 
potrafimy,	 z	 moimi	 czytelnikami,	 dolecieć	
w	najpiękniejsze	krainy	słowa.	I	dmucham	
w	 skrzydła	 moim	 czytelnikom	 pomagając	
im	odkryć	swój	potencjał,	 rozpoznać	emo-
cje,	wartości	i	super	moce.
I	 jeszcze	 Wypożyczalnia	 Skrzydeł	 -	 bo	

przecież	 każda	 książka	 to	 skrzydła,	 które	
niosą	nas	do	 innych	światów…	w	dodatku	
światów,	które	sobie	sami	wybieramy.
To	 też	 takie	 alternatywne	 życia	 -	 trochę	

jak	 w	 grze	 komputerowej.	 Tylko	 nie	 za	
pomocą	obrazów	 i	dźwięków,	a	 słów	 i	wy-
obraźni.
Bardzo	 chciałam	 tej	 umiejętności	 prze-

noszenia	się	w	inne	światy	za	pomocą	słów	
i	wyobraźni	 nauczyć	moje	 szkolne	 dziecia-
ki,	 dlatego	 często	 zamieniam	 się	 w	 skrzy-
dlatą	 wróżkę,	 która	 potrafi	 wyczarować	
przedziwne	 historie.	 Mam	 swoją	 różdżkę	
i	 -	 obowiązkowo!	 -	 SKRZYDŁA.	 Mamy	 też	
z	czytelnikami	własne	zaklęcie,	za	pomocą	
którego	 wskakujemy	 do	 opowieści.	 Takie	
rzeczy	 działają	 na	 dziecięcą	 wyobraźnię,	
wdrukowują	 ślad	 przyjemności	 w	 proces	
bycia	z	książką.

MK: Czym dla dzieci jest Wypożyczalnia 
Skrzydeł?
Drzwi	 do	Wypożyczalni	 Skrzydeł	 to	 zwy-

czajne	drzwi,	za	którymi	czeka	zupełnie	nie-
zwyczajny	 świat.	 Świat	 kojącego	 wnętrza	
i	kojącej	muzyki	–	to	też	szkolna	strefa	ciszy	
–	co	nie	oznacza,	że	tutaj	nie	rozmawiamy.	

Oczywiście,	że	rozmawiamy,	bo	do	bibliote-
ki	przychodzi	się	głownie	po	to,	żeby	BYĆ	ze	
sobą.	Ale	 szeptem,	 z	 szacunkiem	dla	 tych,	
którzy	tu	przychodzą	odpocząć.	W	świecie	
takiej	masy	uczniów	wysokowrażliwych	to	
wyspa na wzburzonym morzu szkolnych 
korytarzy	bombardowanych	bodźcami.
Stworzyłam,	 dla	 dzieci	 miejsce	 odpo-

czynku,	 spokoju	 i	 akceptacji.	 Bo	 mogę	
i	 chcę.	 Nieskrępowana	 podstawami	 pro-
gramowymi,	mam	możliwość	i	czas	by	dać	
uczniowi	uwagę.	
Tutaj	 zawsze	 pamiętam,	 że:	 „Uczeń	

przychodzi	 do	 szkoły	 z	 dwoma	 plecakami.	
W	 jednym	ma	 książki	 i	 zeszyty,	w	 drugim	
cały	 swój	 świat:	 samotność,	 rozwód	 rodzi-
ców, marzenie o sukcesie sportowym albo 
chorobę	dziadka”.	(za	K.	Baryś)
I	 pamiętam,	 że	 na	 autostradzie	 nauki,	

pędząc	pomiędzy	przedmiotami	uczniowie	
potrzebują	przystanku.
Wiem,	 że	 biblioteka	może	 stać	 się	miej-

scem	 rozwijania	 pasji,	 może	 stać	 się	 też	
schronieniem	 (dla	 osób	 zagubionych	 czy	

nadwrażliwych).	Uczniowie	w	szkole	poszu-
kują	swojego	miejsca.	Badania	(które	prze-
prowadził	prof.	Nalaskowski)	sprawdzające,	
gdzie	 uczniowie	 najchętniej	 przebywają	
w	szkole	oraz	gdzie	szukają	spokojnego	azy-
lu,	 wskazują:	 szkolne	 zakamarki,	 korytarz,	
boisko,	toaleta,	klasa.	Niech	tym	miejscem	
stanie	się	biblioteka	szkolna.

I mam marzenie - plan, by każdy uczeń 
otwierając drzwi szkolnej biblioteki 

widział, nie półki z książkami, tylko historie 
pulsujące pod okładkami i słyszał szelest 
skrzydeł gotowych zabrać go do lotu 

w najpiękniejsze krainy słowa...

MK: A jakie powinny być dzisiaj szkolne 
biblioteki by były atrakcyjne? 

IPP: Dzisiaj	 przestaliśmy	 czytać	 tak	 jak	
20-30	 lat	 temu,	 bo	 zmienił	 się	 świat.	 Ofe-
ruje	 on	 teraz	 tyle	 atrakcji,	 ale	 i	 wymaga	
trochę	 innych	kompetencji.	Mamy	kulturę	
obrazka.	Nasze	dzieci	będą	pracowały	w	za-
wodach,	które	jeszcze	nie	istnieją.

iWoNa pietrZaK – płachta, NaUcZyciel roKU 2022
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Czy	trzeba	się	z	tym	mocować	na	siłę?	Nie	
zatrzymamy	 rozwoju,	 ale	 możemy	 za	 nim	
podążać	–	dlatego	biblioteki	dzisiaj	powin-
ny	pełnić	zupełnie	inna	rolę.
Biblioteki	dzisiaj,	a	już	na	pewno	jutro,	to	

nie	mogą	 być	 tylko	wypożyczalnie	 książek.	
To	muszą	być	miejsca	animacji	kultury,	miej-
sca	spotkań,	miejsca	odpoczynku	i	relaksu…	
relaksu	z	książką	oczywiście	też.
Taki	 model	 skandynawski,	 gdzie	 nikogo	

nie	bulwersuje,	że	w	jednaj	części	bibliote-
ki	 dzieci	 zjeżdżają	 z	 drewnianej	 zjeżdżalni,	
w	drugiej	ktoś	gra	na	konsoli,	a	w	części	ci-
chej	ktoś	czyta	książkę	i	pije	kawę.
My	 bibliotekarze	musimy	 też	 być	 lidera-

mi	–	twórcami	tych	miejsc.	Musimy	tworzyć	
ich	atmosferę,	wpływać	na	czytelników.	Je-
śli	 nie	 będziemy	 kreatorami	 bibliotecznej	
przestrzeni	 zastąpią	 nas	 biblioteki	 samo-
obsługowe.	 Bo	 książkę	 podać	 może	 także	
maszyna.	Ale	maszyna	nie	wyczaruje	niepo-
wtarzalnej	atmosfery,	a	człowiek	tak.
Tworząc	atmosferę	miejsca	zawsze	trzeba	

pamiętać,	 że	 biblioteka	 powstaje	 dla	 czy-
telników	 i	 większej	 części	 nie	 czytelników.	
Dla	 tych,	 co	 do	niej	 nie	 przychodzą...	 jesz-
cze.	Ma	stać	się	miejscem,	które	zaciekawia,	
albo	 daje	 coś	 czego	 nie	 dają	 inne	miejsca	
(w	szkole.)	
Ciekawa	 biblioteka	 może	 wyglądać	 ina-

czej	lub	mieć	inną	atmosferę.	Trochę	na	za-

sadzie	-	jak	nie	masz	pomysłu	gdzie	spędzić	
czas…	spędź	go	w	bibliotece.	By	potem,	nie-
postrzeżenie	dostać	skrzydła.
Dla	 mnie	 najważniejszy	 jest	 proces	 po-

kazywania,	 że	 czytanie	może	 być	 przyjem-
nością.	 To	 oprowadzanie	 po	 książkowych	
światach,	to	wspólne	odkrywanie	ukrytych	
sensów,	odkrywanie	siebie	między	słowami.	
To	nie	kazać	lecz	pokazać.
Nigdy	nie	oczekuje,	 że	dziecko	 z	 książka	

z	mojej	biblioteki	wyjdzie.
Ma	 dobrze	 kojarzyć	 to	 miejsce…	 ma	 je	

pokochać	–	wtedy	wszystkie	biblioteki	będą	
synonimem	ciepła	i	bezpieczeństwa.

MK: Nagroda Nauczyciela Roku zmieniła 
Pani życie?

IPP: Otrzymana	 nagroda	 jest	 dla	 mnie	
ogromnym	 zobowiązaniem.	 Wiem,	 że	 je-
stem	głosem	nieusłyszanych.	I,	że	tak	wielu	
czeka, by wreszcie szkolni bibliotekarze i bi-
blioteki	przestały	być	przeźroczyste.
Moje	 życie,	 od	 otrzymania	 tytułu	 okaza-

ło	się	zupełnie	nowym	życiem.	Mam	nawet	
poczucie,	że	na	chwilę	przestało	być	moje.	
Martwię	się	trochę,	czy	ten	czas	dla	me-

diów	ma	 jakikolwiek	 sens…	 wszystko	 znik-
nie	przecież	za	chwilę	w	natłoku	nowych	in-
formacji,	gdy	tymczasem	każda	godzina	ze	
szkolnymi	dziećmi,	 każde	 z	nimi	 spotkanie	
ma	sens	niepodważalny.

MK: Jak na to wyróżnienie reagowało 
najbliższe otoczenie?

IPP: Euforycznie…	 nauczyciele	 bibliote-
karze	oszaleli	ze	szczęścia,	że	wreszcie	ktoś	
z	 tego	 środowiska	 ma	 głos.	 Ale	 oni	 także	
wierzyli	we	mnie	bardziej	niż	ja	sama.	Wró-
żyli	mi	tą	nagrodę,	podczas,	gdy	ja	jechałam	
na	 Galę	 Nauczyciel	 Roku	 po	 znak	 jakości	
„Szkoła	na	medal”	dla	mojej	 placówki	 i	 dy-
plom	„Nominowany	do	nagrody	Nauczyciel	
Roku”.
Pięknie	przyjęła	mnie	społeczność	mojej	

szkoły	–	byłam	bardzo	wzruszona.
Najtrudniej	 jest	 oczywiście	 mojej	 rodzi-

nie,	 która	mimo	wielkiej	dumy,	musi	dźwi-
gać	 konsekwencje	 tej	 nagrody,	 czyli	 moją	
nieobecność	 i	 godziny	 pracy,	 czasem	 zwy-
czajnie	ponad	ludzkie	siły…	

MK: Funkcja Nauczyciela Roku daje wie-
le możliwości. Jak zamierza Pani wyko-
rzystać fakt, że teraz telefon nie przestaje 
dzwonić?

IPP: Tytuł	 to	 szansa	 na	 promocję	 czytel-
nictwa	 i	 zmiany	miejsca	biblioteki	w	 struk-
turach	szkoły.	To	głos	dla	 środowisk	biblio-
tekarskich – bardzo potrzebny.
Noszę	 w	 sobie	 głębokie	 przekonanie	

o	 wyjątkowej	 roli	 bibliotekarza	 i	 bibliotek	
szkolnych	w	procesie	 edukacyjnym.	Wiem,	
że	mogą	być	one	sercami	szkół,	miejscami	
w	których	wszystko	się	zaczyna…	przestrze-
niami	 wsparcia	 dla	 edukacyjnej	 i	 wycho-
wawczej	roli	szkoły.
Do	 szkolnej	 biblioteki	 trafi	 każdy.	 Każdy	

uczeń,	a	zatem	każdy	obywatel.	To,	jak	wy-
korzystamy	to	spotkanie	z	młodym	człowie-
kiem,	 może	 decydować	 o	 jakości	 naszego	
społeczeństwa.
I	mam	marzenie	 -	 plan,	 by	 każdy	 uczeń	

otwierając	drzwi	szkolnej	biblioteki	widział,	
nie	półki	z	książkami,	tylko	historie	pulsują-
ce	pod	okładkami	 i	 słyszał	 szelest	skrzydeł	
gotowych	zabrać	go	do	 lotu	w	najpiękniej-
sze	 krainy	 słowa...	 I	 by	 wszystkie	 szkolne	
biblioteki	 były	 dla	 swoich	 czytelników	Wy-
pożyczalniami	 Skrzydeł.	 Także	 skrzydeł	 ich	
potencjałów.	Może	jeszcze	o	tym	usłyszycie.

ZNaNi i lUBiaNi W GmiNie WólKa
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MK: Co młodym ludziom stara się prze-
kazać nauczyciel roku? 

IPP: Szkoła,	 a	 w	 niej	 nauczyciele	 mają,	
wyjątkową	 moc	 zmiany	 i	 poprawy	 świa-
ta,	 promowania	 lepszych	 sposobów	 życia.	
Na	 tym	 polega	 wartość	 naszego	 miejsca	
w	edukacji.	A	ja	chcę	tym	młodym	ludziom	
powiedzieć,	że	każdy	z	nich	jest	wyjątkowy.	
W	każdym	z	nich	tkwi	potencjał	–	trzeba	go	
tylko	 w	 sobie	 odnaleźć,	 albo	 pozwolić	 go	
odnaleźć	innym.	Że	są	ważni,	i	że	wcale	nie	
muszą	 być	 doskonali.	 Chciałabym,	 by	 byli	
po	prostu	szczęśliwi.	

Gdybym miała czarodziejską różdżkę 
wyczarowałabym szczęśliwe szkoły. Szkoły, 
w których wszystkie dzieci są wysłuchane, 

dostrzeżone, akceptowane. Szkoły, 
w których dzieci nie boją się stawiać pytań, 

doświadczać, próbować ponownie.

MK: Została Pani Nauczycielem Roku 
2022… ale to nie jedyna nagroda, wyróż-
nienie, jaką Pani zdobyła… może nam Pani 
o nich opowiedzieć ?

IPP: Za	stworzenie	w	podlubelskiej	szkole	
wyjątkowej	 biblioteki	 i	 centrum	 szkolnego	
życia,	 Wypożyczalnia	 Skrzydeł	 otrzymała,	
w	maju	2022	r.	nagrodę	im.	Janusza	Korcza-
ka,	 w	 kategorii	 Instytucje	 wdrażające	 kor-
czakowskie	 idee.	 To	 dla	 mnie	 najważniej-
sza	nagroda.	Najważniejsza,	bo	to	nagroda	
dla	miejsc,	 w	 których	 dzieci	 są	 szczęśliwe.	
Czy	może	być	coś	bardziej	wzruszającego?	
I	w	dodatku	zupełnie	niespodziewana	–	bo	
bardzo	 długo	 nie	 wiedziałam,	 jaka	 niewi-
dzialna	ręka	napisała	wniosek	do	kapituły.
Biblioteka	 była	 też	 wielokrotną	 laureat-

ką	 konkursu	 Stowarzyszenia	 Bibliotekarzy	
Polskich	 „Mistrz	 Promocji	 Czytelnictwa”:	
wyróżnienie	za	rok	2019,	 III	miejsca	w	Pol-
sce	za	rok	2020	(pierwsza	biblioteka	szkolna,	
która	 stanęła	na	podium	w	 tym	konkursie	
dla	wszystkich	typów	bibliotek)	i	ponowne	
wyróżnienie	w	roku	2021.	
Wspólnie	z	wychowawczynią	klasy	pierw-

szej	wywalczyłam	w	2021	r.	II	miejsce	w	Pol-
sce	za	sposób	realizacji	akcji	„Czytam	Sobie.	
Pierwsza	 klasa”	 organizowanej	 przez	 wy-
dawnictwa	Harper	Collins	Polska	oraz	Cen-
trum	Edukacji	Obywatelskiej.	
Otrzymałam	też	nagrodę	Lubelskiego	Ku-

ratora	Oświaty	oraz	nagrodę	Wójta	Gminy	
Wólka.

MK: Czy był ktoś, kogo mogłaby nazwać 
Pani swoim mistrzem?

IPP: Tak,	myślę	o	moim	studenckim	Pro-
motorze	-	profesorze	Januszu	Ankudowiczu.
Tak	 się	 składa,	 że	 byłam	 jednym	 z	 tych	

szczęśliwców,	 których	 profesor	 Ankudo-
wicz	przygarnął	pod	swoje	skrzydła	podczas	
swojego	 lubelskiego	 epizodu,	 w	 Zakładzie	
Nauk	 Pomocniczych	 Historii,	 Biblioteko-
znawstwa	 i	 Informacji	 Naukowej	 Uniwer-
sytetu	Marii	Curie-Skłodowskiej	w	Lublinie.	
Nigdy	 nie	 zapomnę	 atmosfery,	 którą	 two-

rzył	na	naszym	seminarium.	Przyjeżdżał	do	
nas	 co	 2	 tygodnie	 z	 Biblioteki	 Narodowej	
w	 Warszawie	 i	 przywoził	 ze	 sobą,	 nie	 tyl-
ko	ciasto	-	choć	do	dzisiaj	pamiętam	smak	
tego	drożdżowca.	Przywoził	przede	wszyst-
kim	 powiew	 innego	 świata.	Otwierał	 nam	
głowy.	 Czytaliśmy	wiersze	 poetów	 „Brulio-
nu”.	Odkrywał	przed	nami,	młodych	wtedy	
pisarzy:	Gretkowską,	Tokarczuk.	
Wiedział	 w	 swym	 doświadczeniu,	 że	 to	

nazwiska,	które	będą	znaczyć	wiele.	Ale	ro-
bił	jeszcze	coś...	rozmawiał	z	nami,	jak	nikt	
inny.	 Czynił	 z	 nas	 partnerów	 do	 dyskusji	
o	wartościach	literatury	i	wartościach	życia.		
A	ponieważ	właśnie	tak	nas	widział,	to	my	
takimi	partnerami	się	stawaliśmy.
Jeśli	 o	 kimś	w	moim	edukacyjnym	 życiu	

myślę	Mistrz	-	to	właśnie	o	Nim.	
Nie	doprowadził	do	końca	naszego	semi-

narium.	Nie	zdążył...	ale	do	końca	swoich	sił	
był	 towarzyszem	naszej	 drogi.	 Nie	 przyjeż-
dżał	już	do	Lublina,	ale	sprawdzał	rozdziały	
naszych	 prac	 magisterskich	 pisząc	 do	 nas	
piękne	 listy	 -	 wskazówki.	 Mam	 je	 do	 dzi-
siaj.	Nie	do	wiary,	że	nie	ma	go	z	nami	już	
25	lat.	Jestem	wdzięczna,	za	Jego	obecność	
w	moim	życiu.	

MK: Jako społeczeństwo coraz rzadziej 
sięgamy po książki. Gdyby Pani… bibliote-
karka, miała polecić mieszkańcowi naszej 
gminy jedną pozycję, którą powinien prze-
czytać w ramach noworocznego postano-
wienia. Co by to było?

IPP: Uwielbiam	picture	booki	dlatego	za-
proponuję	 „Życie”	 Lisy	 Aisato	 To	 literacka	
podróż	przez	różne etapy życia człowieka: 
dzieciństwo,	 młodość,	 dorosłość	 i	 starość	
ze	 zjawiskowymi	 ilustracjami.	 Każda	 ilu-
stracja	tworzy	tutaj	własny	rozdział	pięknej	
opowieści,	 zachwycając	 szczegółami	 oraz	
ciekawymi	postaciami.	To	niezwykłe	dzieło.	
Prawdziwa	afirmacja	życia!

MK: Czy nauczycielom chce się jeszcze 
pracować, angażować i czy widzą sens 
w swojej pracy?

IPP: Dzisiejszy	nauczyciel?
Obciążony	 zbyt	 obszerną	 podstawą	 pro-

gramową.	Pędzący	z	lekcji	na	lekcję,	z	lekcji	
na	dyżur	na	korytarzu,	z	dyżuru	dalej	na	ko-
lejną	lekcję.	A	potem	często	jeszcze	pędzą-
cy	 dalej,	 na	 korepetycje,	 żeby	 dorobić	 do	
pensji.	Zostaje	tak	mało	czasu	na	drugiego	
człowieka.	Na	siebie.
Często	 niedoceniany	 (przecież	 pracuje	

tylko	18	godzin	–	co	to	za	praca?,	ma	ferie,	
wakacje).	A	przecież,	żeby	stanąć	przed	kla-
są	oferując	kreatywne	 lekcje,	 ciekawe	pro-
jekty,	 innowacyjne	metody	pracy	potrzeba	
godzin	przygotowań,	szkoleń,	często	dodat-
kowych kierunków studiów.
Współczesny	 nauczyciel	 jest	 ciągle	

w	procesie	doskonalenia.	A	jednak	okazu-
je	 się,	 że	w	 razie	potrzeby	 jest	 tak	 łatwo	
zastępowalny.
Chciałabym,	żeby	nauczyciele	się	tak	nie	

czuli.	 Żeby	organ	nadzorujący	był	dla	nich	

organem	 wspierającym.	 Żeby	 nauczycie-
le	zarabiali	 tak,	by	nie	musieli	 się	martwić	
o	 materialne	 jutro.	 W	 każdej	 branży	 naj-
wyższym	docenieniem	pracownika	jest	jego	
wynagrodzenie.
Co	 nasze	 wynagrodzenia	 mówią	 o	 waż-

ności	tego	co	robimy?
A	 przecież	 wykonujemy	 najważniejszą	

pracę	 na	 świecie.	 Pracując	 na	 najcenniej-
szym	 kruszcu,	 jakim	 jest	 żywy	 człowiek	 –	
przyszły	obywatel.
Czy	 nauczycielom	 się	 chce?	 Nie	 umiem	

odpowiedzieć	 za	 innych	 –	 mnie	 się	 chce…	
pomimo	i	dla.	Dla	tych	niesamowitych	mło-
dych	ludzi,	którzy	mnie	otaczają.

MK: Jeśli miała by Pani magiczną różdż-
kę, to co zmieniłaby Pani w naszych szko-
łach?

IPP: Gdybym	miała	czarodziejską	różdżkę	
wyczarowałabym	 szczęśliwe szkoły. Szko-
ły,	 w	 których	 wszystkie	 dzieci	 są	 wysłu-
chane, dostrzeżone, akceptowane. Szkoły,	
w których dzieci nie boją się stawiać py-
tań, doświadczać, próbować ponownie. 
W	 których	 ciekawości	 świata	 nie przesła-
nia strach i nadmiar obowiązków. Szkoły,	
w których nauczyciele czują się doceniani, 
ważni i niezastępowalni w swoich kompe-
tencjach.  W	których	czują	zaufanie i auto-
nomię.	Nie	martwią	się	o	swoją	materialną	
przyszłość.	 W	 których	 organ	 nadzorujący 
staje	się	organem	wspierającym.

Do szkolnej biblioteki trafi każdy. Każdy 
uczeń, a zatem każdy obywatel. To, jak 
wykorzystamy to spotkanie z młodym 
człowiekiem, może decydować o jakości 

naszego społeczeństwa.

MK: Tak na koniec: co Pani robi, jak Pani 
nie pracuje? Ma Pani czas na inne aktyw-
ności?

IPP: Mam	–	największy	odpoczynek	 i	 re-
laks	to	dla	mnie	podróże…	i	te	bliskie	jak	np.	
Polesie na rowerach. I te dalekie, egzotycz-
ne,	odkrywające	inną	kulturę,	architekturę	
i	niecodzienne	krajobrazy.	
Lubię	 rękodzieło	 i	 dekorację	 wnętrz	

(to	 widać	 zresztą	 w	 Wypożyczalni	 Skrzy-
deł,	 którą	przecież	 sama	zaprojektowałam	
i	 wiele	 elementów	 dekoracyjnych	 robiłam	
w	niej	sama).
Z	 pierwszego	 zawodu	 jestem	 krawcem	

konfekcyjno	-	usługowym,	więc	czasami	wy-
ciągam	maszynę	i	szyję	dla	relaksu.	Jestem	
też	 florystką	–	 świat	 roślin	potrafi	 sprawić,	
że	zapominam	o	całym	świecie.

MK: Dziękuję za rozmowę, która była 
bardzo budująca. Trzymamy kciuki za dal-
sze sukcesy. Niech miłość do książek nie-
sie Panią jeszcze wyżej, a przy okazji niech 
zabiera nas Pani w tą niesamowitą podróż. 
Proszę dmuchać w skrzydła naszej gminnej 
edukacji pełną piersią i to jak najdłużej się 
tylko da. 

ZNaNi i lUBiaNi W GmiNie WólKa
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raDa GmiNy WólKa

Iwona Pietrzak-Płachta - Nauczyciel Roku 2022. Z wykształcenia bibliotekoznawca. Z zamiło-
wania bibliotekarz szkolny. W zawodzie od 22 lat. Absolwentka wydziału Bibliotekoznawstwa 
i Informacji Naukowo - Technicznej UMCS w Lublinie. Pomysłodawczyni zamiany biblioteki 
szkolnej ZSP w Pliszczynie w Wypożyczalnię Skrzydeł. Propagatorka budowania marki i identy-
fikacji wizualnej bibliotek szkolnych. Ze swoją biblioteką uhonorowana w 2022 r. nagrodą im. 
Janusza Korczaka, ustanowioną przez Uczelnię Korczaka w Warszawie za stworzenie w podlu-
belskiej szkole wyjątkowej biblioteki i centrum szkolnego życia oraz wdrażanie korczakowskich 
idei. Wyróżniona nagrodą Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz nagrodą Wójta Gminy Wólka dla 
osób, których działalność wspiera mieszkańców i przyczynia się do rozwoju gminy. Wielokrot-
na laureatka konkursu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „Mistrz Promocji Czytelnictwa”. 
Zaraża swoimi pomysłami na czytanie podczas konferencji i spotkań metodycznych dla biblio-
tekarzy i humanistów. Publikuje. Zamiast książek wypożycza skrzydła, na których szybuje ze 
swoimi czytelnikami do książkowych krain. Obala stereotypy, że czytanie to zajęcie statyczne 
i potrafi sprawić, że dzieci o różnych temperamentach czują, że czytanie ma moc!

ZNaNi i lUBiaNi W GmiNie WólKa

Poniżej	przedstawiam	Państwu	wykaz	uchwał	podjętych	w	okre-
sie	od	lipca	do	października	2022	r.,	tj.	w	dniach	(5	posiedzeń):	9	
lipca, 17	sierpnia,	29	września,	11	października,	27	października	
br.	Treść	uchwał	znajdziecie	Państwo	w	Biuletynie	Informacji	Pu-
blicznej	Gminy	Urzędu	Gminy	Wólka.	Transmisje	z	posiedzeń	Rady	
Gminy	Wólka	zamieszczone	są	na	stronie:	www.wolka.pl.	
We	 wskazanym	 okresie	 uchwalone	 zostały	 następujące	 akty	

prawa	miejscowego:
1. Uchwała nr LV.315.2022 w	 sprawie	 przyjęcia	 „Programu	

Ochrony	 Środowiska	 na	 lata	 2022-2026	 z	 perspektywą	 do	
roku 2030 dla Gminy Wólka”,

2. Uchwała nr LV.316.2022 zmieniająca	 uchwałę	 nr	
XLIX.287.2022 Rady Gminy Wólka z dnia 24 marca 2022 r. 
w	sprawie	przyjęcia	programu	opieki	 nad	 zwierzętami	bez-
domnymi	oraz	zapobiegania	bezdomności	zwierząt	na	tere-
nie gminy Wólka w roku 2022,

3. Uchwała nr LV.317.2022 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	
utworzenie	przez	Gminę	Wólka	Stowarzyszenia	Lubelskiego	
Obszaru	Metropolitalnego,

4. Uchwała nr LV.318.2022	w	sprawie	zmian	w	budżecie	gminy	
i	planie	finansowym	na	2022	r.,

5. Uchwała nr LV.319.2022	w	sprawie	zmiany	wieloletniej	pro-
gnozy	finansowej,

6. Uchwała nr LV.320.2022 w	sprawie	wspólnej	realizacji	zada-
nia	pod	nazwą	„Dożynki	Województwa	i	Powiatu	Lubelskie-
go Radawiec 2022”,

7. Uchwała nr LVI.321.2022 w	 sprawie	 określenia	 średniej	
ceny	 jednostki	 paliwa	 w	 gminie	 Wólka	 w	 roku	 szkolnym	
2022/2023,

8. Uchwała nr LVI.322.2022	w	sprawie	określenia	tygodniowe-
go	obowiązkowego	wymiaru	godzin	zajęć	pedagogów,	peda-
gogów	specjalnych,	logopedów,	terapeutów	pedagogicznych	
i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach 
i	szkołach	prowadzonych	przez	Gminę	Wólka,

9. Uchwała nr LVI.323.2022 w	sprawie	uchylenia	uchwały	Rady	
Gminy	Wólka	Nr	LI.294.2022	z	dnia	28	kwietnia	2022	r.	w	spra-
wie	 wyrażenia	 woli	 utworzenia	 Stowarzyszenia	 z	 udziałem	
Gminy Wólka,

10. Uchwała nr LVI.324.2022	w	sprawie	zmian	w	budżecie	gmi-
ny	i	planie	finansowym	na	2022	r.,

11. Uchwała nr LVI.325.2022	w	sprawie	zmiany	wieloletniej	pro-
gnozy	finansowej,

12. Uchwała nr LVII.326.2022 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 na	
wydzierżawienie	nieruchomości,

13. Uchwała nr LVII.327.2022	w	sprawie	wyrażenia	zgody	na	za-

warcie	porozumienia	pomiędzy	gminą	Wólka	a	gminą	miej-
ską	Świdnik	w	sprawie	organizacji	pozaszkolnego	punktu	ka-
techetycznego	nauczania	 religii	 Kościoła	 Chrześcijan	Wiary	
Ewangelicznej	w	Świdniku,

14. Uchwała nr LVII.328.2022 w sprawie nadania statutu Gmin-
nej	Biblioteki	Publicznej	w	Wólce,

15. Uchwała nr LVII.329.2022	w	sprawie	zmian	w	budżecie	gmi-
ny	i	planie	finansowym	na	2022	r.,

16. Uchwała nr LVII.330.2022	 w	 sprawie	 zmiany	 wieloletniej	
prognozy	finansowej,

17. Uchwała nr LVII.331.2022 w sprawie zawarcia porozumienia 
międzygminnego	 dotyczącego	 współdziałania	 Gmin	 wcho-
dzących	w	 skład	 Aglomeracji	 Lublin	 przy	 realizacji	 zadania	
polegającego	 na	 aktualizacji	 obszaru	 i	 granic	 Aglomeracji	
Lublin,

18. Uchwała nr LVIII.332.2022 w	sprawie	przyjęcia	Planu	Odno-
wy	Miejscowości	Turka	na	lata	2022-2030,

19. Uchwała nr LVIII.333.2022	w	sprawie	przyjęcia	Planu	Odno-
wy	Miejscowości	Sobianowice	na	lata	2022-2030,

20. Uchwała nr LVIII.334.2022	w	sprawie	zmian	w	budżecie	gmi-
ny	i	planie	finansowym	na	2022	r.,

21. Uchwała nr LVIII.335.2022	 w	 sprawie	 zmiany	 wieloletniej	
prognozy	finansowej,

22. Uchwała nr LVIII.336.2022		zmieniająca	uchwałę	Nr	II.4.2018	
z	 dnia	 22	 listopada	 2018	 r.	 w	 sprawie	 określenia	 składów	
osobowych	stałych	komisji	Rady	Gminy,

23. Uchwała nr LVIII.337.2022  w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działanie	Kierownika	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Wólce,

24. Uchwała nr LVIII.338.2022	 w	 sprawie	 przyjęcia	 rocznego	
Programu	współpracy	Gminy	Wólka	z	organizacjami	pozarzą-
dowymi	oraz	innymi	podmiotami	prowadzącymi	działalność	
pożytku	publicznego	w	2023	roku,

25. Uchwała nr LVIII.339.2022	w	sprawie	zmian	w	budżecie	gmi-
ny	i	planie	finansowym	na	2022	r.,

26. Uchwała nr LVIII.340.2022	 w	 sprawie	 zmiany	 wieloletniej	
prognozy	finansowej.

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

Edyta Dobek, 
Przewodnicząca Rady Gminy Wólka

DZiałalNość raDy GmiNy WólKa 
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SołtySi

oDSZeDł, aBy Żyć WiecZNie…

ZeBraNia SołecKie 

poŻeGNaNie śp. KrZySZtofa SKrZypKa

W	dniach	od	8	do	27	września	br.	w	gminie	Wólka	odbywały	się	
zebrania	 wiejskie,	 których	 głównym	 tematem	 był	 podział	 fundu-
szu	sołeckiego	na	kolejny	rok.	Fundusz	sołecki	to	środki	finansowe	
wyodrębnione	w	budżecie	gminy,	które	są	zagwarantowane	dla	so-
łectw	na	wykonanie	przedsięwzięć	służących	poprawie	warunków	
ich	 życia.	Wysokość	 środków	 dla	 poszczególnych	 sołectw	 uzależ-
niona	jest	od	liczby	mieszkańców	na	danym	obszarze.	To	zebranie	
wiejskie	 –	 czyli	mieszkańcy	 danego	 sołectwa	 podejmują	 decyzje	
na	co	mają	zostać	wykorzystane	ww.	środki	finansowe.	Biorą	jed-
nocześnie	 odpowiedzialność	 za	 sprawy	 sołectwa.	 Sołectwa	 reali-
zują	te	mniejsze	zadania,	dotyczące	danej	miejscowości,	a	władze	
gminy	 duże	 i	 bardziej	 złożone	 przedsięwzięcia.	 Dzięki	 dobremu	
planowaniu,	zaangażowaniu	mieszkańców	 i	ciekawym	pomysłom	
rozwiązanych	 zostało	 wiele	 problemów.	 Uporządkowane	 zostały	
poszczególne	 miejscowości,	 zaprojektowano	 drogi	 i	 oświetlenia,	
doposażono	szkoły	i	jednostki	Ochotniczych	Straży	Pożarnych,	zor-
ganizowanych	zostało	bardzo	dużo	spotkań,	imprez	i	wyjazdów.	
W	2023	 roku	 fundusz	 sołecki	w	 gminie	Wólka	wynosić	 będzie	

675	874,36	zł,	 co	oznacza	wzrost	aż	o	20	%	w	stosunku	do	 roku	
2022.	 Podczas	 zebrań	mieszkańcy	dyskutowali	 nad	propozycjami	
przedstawionymi	 przez	 Sołtysów	 i	 Rady	 Sołeckie,	 ale	 sami	 tak-
że	 zgłaszali	 swoje	 pomysły	 i	 wnioski.	 Towarzyszyła	 temu	 najczę-
ściej	merytoryczna	dyskusja.	 I	choć	momentami	była	ona	bardzo	

ożywiona,	 a	 zdania	bywały	podzielone,	 to	w	każdej	wsi	 uchwały	
w	 sprawie	 przyjęcia	 wniosków	 do	 realizacji	 na	 rok	 2023	 zosta-
ły	 podjęte.	 Ponadto	 podczas	 zebrań	 poruszane	 były	 zagadnienia	
związane	z	inwestycjami,	planami	na	przyszłość,	potrzebami	i	pro-
blemami	 lokalnej	 społeczności,	 które	niewątpliwie	 są	 istotne	dla	
naszych	mieszkańców.
Ja	ze	swojej	strony	przedstawiłem	działania	bieżące,	jakie	są	re-

alizowane	przez	gminę	Wólka	oraz	plany	na	przyszłość.	Mieszkań-
cy	zaplanowali	do	 realizacji	 różne	przedsięwzięcia:	budowę	 i	mo-
dernizację	 dróg,	 rozbudowę	 oświetlenia,	 poprawę	 infrastruktury	
szkolnej,	transport	publiczny,	dofinansowanie	zakupu	sprzętów	dla	
jednostek	OSP.	W	kolejnym	roku	organizowane	będą	liczne	warsz-
taty	i	wyjazdy	edukacyjne,	czy	też	działania	pobudzające	aktywność	
obywatelską	w	formie	działań	cyklicznych,	spotkań	i	imprez	tema-
tycznych.	Dziękuję	serdecznie	mieszkańcom	za	tak	liczną	obecność	
oraz	zaangażowanie	w	sprawy	naszej	gminy.	Dziękuję,	również	za	
cenne	uwagi	i	wnioski.	Państwa	sugestie	zostaną	przeanalizowane,	
a	następnie	zrealizowane	przez	pracowników	Urzędu	Gminy	Wólka.	
Dziękuję	również	za	wszystkie	pozytywne	opinie	dotyczące	naszej	
pracy.	Są	one	dla	moich	pracowników	i	dla	mnie	motywacją	do	po-
dejmowania	kolejnych	wyzwań	mających	na	celu	poprawę	warun-
ków	życia	w	gminie	Wólka.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Księga	 Koheleta	 mówi:	 „Wszystko	 ma	
swój	 czas	 i	 jest	 wyznaczona	 godzina	 na	
wszystkie sprawy pod niebem”.
Z	 wielkim	 żalem	 przyjęliśmy	 informację	

o	 odejściu	 Krzysztofa	 Skrzypka.	 Z	 jednej	
strony	 jest	 to	 czas	 ogromnego	 smutku,	 a	
z	 drugiej	 strony	 wdzięczności	 i	 podzięko-
wań	 za	 wspólnie	 spędzone	 chwile	 w	 na-
szej	 lokalnej	 wspólnocie.	 Jest	 to	 również	
czas	 zadumy	 nad	 samym	 sobą	 i	 uświado-
mieniem	sobie,	że	każdy	z	nas	 jest	pewną	
cząstką,	 elementem	 układanki	 w	 wielkim,	
dla	 nas	 nie	 do	 końca	 pojętym	 planie	 i	 za-
myśle	 bożym.	 Odszedł	 od	 nas	 wspaniały	
człowiek,	zawsze	pogodny,	życzliwy	i	całko-

wicie	 zaangażowany	we	wszystko	co	 robił.	
Pozostanie	 w	 naszej	 pamięci,	 jako	 Osoba	
pełna	pasji,	pogody	ducha	i	zawsze	służąca	
pomocą	 każdemu,	 kto	 się	 do	 Niego	 zwró-
cił.	W	sposób	szczególny	zapamiętamy	Go	
jako	 aktywnego	 uczestnika	 życia	 społecz-
nego	 naszej	 gminy,	 gdyż	 nieprzerwanie	
od	ponad	20	 lat	przygotowywał	w	kuchni	
polowej	wojskową	 grochówkę	 na	 dożynki	
gminne	 i	 inne	 wydarzenia	 kulturalne.	 Już	
teraz	wiemy,	że	kolejne	święto	plonów	nie	
będzie	takie	samo....już	nigdy	nie	będzie...
Spoczywaj	w	spokoju.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka



12 Wólka NEWS 3(21)2022

pGK WólKa Sp. Z o.o.

Przedsiębiorstwo	Gospodarki	Komunalnej	
Wólka	Sp.	z	o.o.	przypomina	o	istniejącym	
zakazie odprowadzania wód opadowych 
do	kanalizacji	sanitarnej.	Art.	9	ust.	1	Usta-
wy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym za-
opatrzeniu	w	wodę	i	zbiorowym	odprowa-
dzaniu	ścieków	(tekst	jednolity	Dz.U.	2020	
poz.	2028)	dokładnie	określa	powyższy	za-
kaz:	 „Zabrania	 się	wprowadzania	 ścieków	
bytowych	 i	 ścieków	 przemysłowych	 do	
urządzeń	 kanalizacyjnych	 przeznaczonych	
do odprowadzania wód opadowych lub 
roztopowych	będących	 skutkiem	opadów	
atmosferycznych,	 a	 także	 wprowadzania	
tych wód opadowych i roztopowych oraz 
drenażowych	do	kanalizacji	sanitarnej.”
Pomimo	 iż	 w/w	 ustawa	 wyraźnie	 zabra-
nia	 wprowadzania	 ścieków	 deszczowych	

do	 kanalizacji	 sanitarnej,	 pod	 groźbą	 kar	
finansowych, pracownicy PGK Wólka Sp. z 
o.o.	 kilkukrotnie	 już	 stwierdzali	 takie	nie-
prawidłowości.	 Zgodnie	 z	 zapisem	 art.28	
ustawy	 karze	 ograniczenia	wolności	 albo	
grzywny	do	10.000	zł	podlega	ten,	kto	nie	
stosuje	 się	 do	 zakazów	 odprowadzania	
ścieków	 opadowych	 i	 wód	 drenażowych	
do	kanalizacji	sanitarnej.
Wprowadzanie wód opadowych do kana-
lizacji	 sanitarnej	staje	się	przyczyną	wzro-
stu	 cen	 odbioru	 ścieków.	 Przedsiębior-
stwa	 wodno-kanalizacyjne	 notują	 coraz	
to	 wyższe	 koszty	 związane	 ze	 wzrostem	
zużycia	 energii	 elektrycznej	 związanej	
z	 przepompowaniem	 dodatkowej	 ilości	
wód deszczowych oraz dodatkowymi re-
montami	 urządzeń	 w	 związku	 ze	 zwięk-
szeniem i przyspieszeniem stopnia ich 
zużycia	 na	 skutek	 doprowadzania	 z	 wo-
dami	 opadowymi	 zanieczyszczeń	 stałych	
(głównie	piasków).	Należy	zwrócić	uwagę,	
że	nieprawidłowe	odprowadzenie	ścieków	

deszczowych	do	kanalizacji	 sanitarnej	po-
woduje	 w	 okresach	 deszczowych	 gwał-
towne	przepełnienie	kanałów	sanitarnych,	
co	może	być	również	przyczyną	zalewania	
nieruchomości	i	lokalnych	podtopień.
Mając	powyższe	na	uwadze,	 PGK	Wólka	
Sp.	 z	 o.o.	 będzie	 sukcesywnie	 sprawdzać	
kanalizację	 sanitarną	 	 również	 pod	 kon-
tem nielegalnego odprowadzania wód 
deszczowych.	 Wykorzystywana	 będzie	
przy	 tym	 m.in.	 tzw.	 „zadymiarka	 kanało-
wa”,	 która	 pozwala	 sprawdzić	 czy	 wody	
deszczowe	 z	 posesji	 wpływają	 do	 kanali-
zacji	sanitarnej.	Wzywamy	więc	właścicieli	
posesji,	z	których	wody	deszczowe	odpro-
wadzane	są	do	sieci	kanalizacji	sanitarnej,	
do	 niezwłocznego	 usunięcia	 istniejących	
nieprawidłowości.	 W	 razie	 niezastosowa-
nia	 się	 do	 wymogów	 prawnych,	 dokony-
wane	będą	m.in.	odcięcia	kanalizacji	sani-
tarnej	dla	posesji	do	momentu	odłączenia	
kanalizacji	deszczowej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o.
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice Murowane
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ZaKaZ oDproWaDZaNia WóD opaDoWych Do KaNaliZacji SaNitarNej

KUltUra

śWięto ploNóW GmiNy WólKa 

W	 tym	 roku	 Święto	 Plonów	 Gminy	
Wólka	odbyło	się	4	września	br.	w	Jaku-
bowicach Murowanych.
Było	 to	 podsumowanie	wysiłku	 rolni-

ków,	 sadowników,	 ogrodników.	 To	 rów-
nież	 podziękowanie	 za	 trudy	 pracy	 na	
roli,	 za	ogromny	wysiłek	 i	 poświęcenie,	
a	jednocześnie	radosne	spotkanie	rolni-
ków	i	wszystkich	mieszkańców	oraz	rów-
nież	przybyłych	gości.
Po	 przemarszu	 nastąpił	 tradycyjny	

obrzęd	przekazania	 chleba.	 Starostowie	
dożynek	–	Marta	 i	Andrzej	Tkaczykowie	
z	Łuszczowa	Drugiego	przekazali	na	ręce	
Wójta	 Gminy	 Wólka	 –	 Edwina	 Gortata	
chleb z tegorocznych plonów. W cere-
monii	dzielenia	się	chlebem	uczestniczyli	
Starostowie	 Dożynek,	 Przewodnicząca	
Rady	 Gminy	 Edyta	 Dobek,	 Wójt	 Edwin	
Gortat,	Zastępca	Wójta	Paweł	Gospoda-
rek	oraz	 sołtysi	 i	 radni,	 którzy	podzielili	
chleb	 pomiędzy	 zgromadzonych	 miesz-
kańców	 gminy	 oraz	 przybyłych	 gości.	
Tak	ważną	uroczystość	rozpoczęto	Mszą	
Świętą	Dziękczynną	w	Kościele	pw.	Świę-
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tej	Trójcy	w	Wólce,	której	przewodniczył	
Ksiądz	Proboszcz	Mirosław	Zając.
Po	 Mszy	 Świętej	 uroczysty	 korowód	

dożynkowy	 przeszedł	 na	 plac	 przy	 am-
fiteatrze w Jakubowicach Murowanych. 
Na	 czele	 przeszły	 delegacje	 ze	 sztan-
darami	 Ochotniczych	 Straży	 Pożarnych	
oraz	 Zespołów	 Szkolno-Przedszkolnych	
z terenu gminy. Symbolem ogromne-
go	 trudu,	 poświęcenia	 i	 pracy	 rolnika	
były	przyniesione	piękne	wieńce.	Chleb	
to	 owoc	 ziemi	 oraz	 pracy	 rąk	 ludzkich,	
który	 jest	 symbolem	 sytości,	 dostatku	
i	 bezpieczeństwa	 żywnościowego.	 Byli	
z	 nami	 również	 zaproszeni	 goście,	 rol-
nicy,	władze	 samorządowe,	mieszkańcy	
oraz	 dzieci	 z	 Zespołu	 Tańca	 Ludowego	
„Łuszczowiacy”	w	 pięknych	 strojach	 lu-
dowych.
Kolejnym	 punktem	 Święta	 Plonów	

były	wystąpienia	okolicznościowe,	które	
swoim	 przemówieniem	 rozpoczął	 Wójt	
Gminy	 Edwin	 Gortat.	 Przywitał	 przyby-
łych	gości	oraz	podziękował	firmom	oraz	
osobom prywatnym za okazane wspar-
cie finansowe i rzeczowe w przygotowa-
nie	gminnych	uroczystości.
W	dalszej	części	Wójt	Gminy	przekazał	

głos	Przewodniczącej	Rady	Edycie	Dobek.	
Następnie	głos	zabrali	przybyli	goście.

Edwin	Gortat,	Wójt	Gminy	Wólka
Edyta	Dobek,	Przewodnicząca	
Rady Gminy Wólka

Marek	Wojciechowski,	
Wiceprzewodniczący	Sejmiku	
Województwa	Lubelskiego

Zdzisław	Antoń,	Starosta	
Lubelski

Piotr	Stec	w	imieniu	Europosła	
Krzysztofa	Hetmana

Krzysztof	Urbaś,	Wójt	Gminy	
Niemce

Andrzej	Gumieniczek	w	
imieniu	Wojewody	Lubelskiego	
Lecha Sprawki

Marta	Wcisło,	Poseł	na	
Sejm	RP

Jacek	Czerniak,	Poseł	na	
Sejm	RP
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Najładniejszy wieniec dożynkowy  
w gminie Wólka

W	konkursie	„Najładniejszy	wieniec	do-
żynkowy	w	Gminie	Wólka”	brało	udział	11	
wieńców	 przyniesionych	 przez	mieszkań-
ców	sołectw	oraz	Kół	Gospodyń	Wiejskich	
z	naszej	gminy.	W	kategorii	wieńce	współ-
czesne	 swoje	 prace	 zgłosiły:	 Sołectwo	
Świdniczek,	 Sołectwo	 Turka,	 KGW	 Łusz-
czów,	KGW	Długie	i	Sołectwo	Długie.
W	 kategorii	 wieńce	 tradycyjne	 swoje	

prace	 zgłosiły:	 Sołectwo	 Jakubowice	Mu-
rowane,	Sołectwo	Wólka,	Sołectwo	Kolo-
nia	Pliszczyn,	Sołectwa	Łuszczów	Pierwszy	
i	 Łuszczów	Drugi,	 Sołectwo	Rudnik,	 KGW	
Pliszczyn	oraz	KGW	Wóleckie	Babeczki.

Komisja	 konkursowa	 dokonała	 oceny	
wieńców	 dożynkowych	 i	 zdecydowała,	 iż	
w	kategorii	wieńców	współczesnych:
I	 miejsce	 zdobył	 wieniec	 przygotowany	
przez	Koło	Gospodyń	Wiejskich	w	Łuszczo-
wie
II	 miejsce	 zdobył	 wieniec	 przygotowany	
przez	 Koło	Gospodyń	Wiejskich	w	Dłu-
gim	i	Sołectwo	wsi	Długie

III	 miejsce	 zdobył	 wieniec	 przygotowany	
przez	Sołectwo	wsi	Turka
W	kategorii	wieńców	tradycyjnych:

I	 miejsce	 zdobył	 wieniec	 przygotowany	
przez	Sołectwo	wsi	Rudnik

II	 miejsce	 zdobył	 wieniec	 przygotowany	
przez	Koło	Gospodyń	Wiejskich	w	Plisz-
czynie

III	 miejsce	 zdobył	 wieniec	 przygotowany	
przez	 Sołectwo	 wsi	 Jakubowice	 Muro-
wane
Pozostałe	wieńce	uzyskały	wyróżnienia.	

Dziękujemy	 przedstawicielom	 sołectw	
oraz	 Kół	 Gospodyń	 Wiejskich	 za	 przygo-
towanie	 tak	 pięknych	 wieńców	 dożyn-
kowych,	 gdyż	wymagało	ono	dużo	pracy,	
czasu	i	zapewne	cierpliwości.
Wieńce,	 które	 zajęły	 pierwsze	 miejsca	

w	kategorii	wieńców	współczesnych	i	tra-
dycyjnych,	 już	w	 następną	 niedzielę	 -	 11	
września	br.,	reprezentowały	gminę	Wólka	
w	konkursie	Powiatu	 Lubelskiego	na	naj-
ładniejszy	wieniec	podczas	Dożynek	Woje-
wódzkich 2022 w Radawcu.
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Konkurs pt. „Tradycyjne Smaki”  
w gminie Wólka

W	 trakcie	 Święta	 Plonów	 został	 prze-
prowadzony	 konkurs	 pt.	 „Tradycyjne	
smaki w gminie Wólka” pod patronatem 
oraz	przy	wsparciu	 finansowym	Krajowe-
go	 Ośrodka	 Wsparcia	 Rolnictwa	 Oddział	
terenowy w Lublinie, który podczas uro-
czystości	 reprezentował	 Pan	Marek	Woj-
ciechowski	Radny	 Sejmiku	Województwa	
Lubelskiego,	 Zastępca	 Dyrektora	 KOWR	
OT	w	Lublinie.
KOWR	wspiera	 lokalnych	 producentów	

żywności,	 jak	 również	zachęca	do	patrio-
tyzmu konsumenckiego poprzez nabywa-
nie produktów od lubelskich rolników.
Wójt	Edwin	Gortat	wręczył	nagrody	lau-

reatom konkursu.

W	kategorii	 tradycyjne	 potrawy	 pierw-
sze	miejsce	zdobyła	Pani	Małgorzata	Tka-
czyk z Wólki za bigos.
Natomiast	 w	 kategorii	 tradycyjne	 wy-

pieki	pierwsze	miejsce	 zajęła	Pani	Teresa	
Gustaw z Jakubowic Murowanych za cia-
sto Kubanka.

Zespoły Szkolno-Przedszkolne 
na Święcie Plonów

Podczas	 Święta	 Plonów	 nie	 mogło	 za-
braknąć	dzieci	 i	młodzieży,	którzy	uświet-
nili	 gminne	 uroczystości	występami	 arty-
stycznymi.
Zespół	Tańca	Ludowego	„Łuszczowiacy”	

w	 kolorowych	 strojach	 ludowych	 zapre-
zentował	 wierne	 odtwarzanie	 autentycz-
nych	 tańców	 narodowych	 i	 ludowych,	
przyśpiewek	 i	muzyki	 ludowej.	 Takie	wy-

stępy	są	pięknym	podtrzymywaniem	zani-
kającego	folkloru	i	tradycji	ludowych.
Nie	 zabrakło	 również	 współczesnych	

akcentów	artystycznych,	jak	taniec	współ-
czesny,	czy	występy	wokalne	uczniów.
Dziękujemy	Wam	i	Waszym	rodzicom	za	

zaangażowanie	oraz	nauczycielom	prowa-
dzącym	za	przygotowanie	dzieci	i	młodzie-
ży	do	występów.
Zespoły	 Szkolno	 -	 Przedszkolne	 z	 tere-

nu	gminy,	poza	występami	artystycznymi	
uczniów,	 przygotowały	 namioty	 promo-
cyjne	 placówek,	 w	 których	 można	 było	
spotkać	 się	 z	 przedstawicielami	 poszcze-
gólnych	szkół,	porozmawiać,	z	bliska	zoba-
czyć	nagrody	i	sukcesy	uczniów,	biorących	
udział	w	różnych	konkursach,	plebiscytach	
i	grantach	z	ostatnich	miesięcy.
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Koła Gospodyń Wiejskich  
z gminy Wólka

Niesamowity	 koloryt,	 energię	 i	 moc	
atrakcji,	 jak	co	roku	wniosły	Panie	z	Koła	
Gospodyń	Wiejskich	w	Długim,	Koła	Go-
spodyń	Wiejskich	w	Łuszczowie,	Koła	Go-
spodyń	Wiejskich	w	Pliszczynie	oraz	Koła	
Gospodyń	Wiejskich	Wóleckie	Babeczki.
Panie	przygotowały	nie	 tylko	przepięk-

ne	 wieńce	 dożynkowe,	 ale	 również	 sto-
iska	 promocyjne,	 na	 których	 nie	 mogło	
zabraknąć	 niepowtarzalnego	 rękodzieła,	
smacznych	potraw,	poczęstunku	i	gościn-
ności.
Dziękujemy	Paniom	za	Wasze	zaangażo-

wanie,	aktywność	i	pomoc	we	wszelakich	
inicjatywach,	 nie	 tylko	 kulturalnych,	 za	
wsparcie i promowanie gminy Wólka.

Moc atrakcji dla każdego 
Na	 uczestników	 dożynek	 czekało	 moc	

atrakcji,	 takich	 jak	 stoiska	 handlowe,	 ga-
stronomiczne,	z	rękodziełem	ludowym,	sto-
iska	promocyjne	 szkół,	 kół	 gospodyń	wiej-
skich,	 Klubu	 Seniora	 w	 Rudniku,	 Ośrodka	
Pomocy	Społecznej	w	Wólce.
Ogromnym	 zainteresowaniem	 cieszyło	

się	 stoisko	 gminne,	 na	 którym	 na	 uczest-
ników	 czekał	 pyszny	 poczęstunek	 przygo-
towany	 przez	 zaprzyjaźnione	 firmy:	 Dom	
Weselny	 „Rozmaryn”,	 Firmę	 LADROS,	 Go-
spodarstwo	 Ogrodnicze	 „Turkiszon”	 Pań-
stwa	Patyraków,	Gospodarstwo	Ogrodnicze	
„Szczepanówka”	 oraz	 przez	 mieszkańców	
sołectw	 z	 gminy.	 Dodatkową	 atrakcją	 na	
stoisku	 gminnym	 był	 poczęstunek	 tortem	
dożynkowym	przygotowanym	 przez	 Staro-
stów.
Jak	 co	 roku	 podczas	 Święta	 Plonów	 nie	

mogło	 zabraknąć	 kuchni	 polowej,	 z	 której	
była	wydawana	darmowa	grochówka	woj-
skowa dla uczestników, przygotowana przez 
Pana	Krzysztofa	Skrzypka	wraz	z	zespołem.
Jedną	z	atrakcji	dożynkowych	były	pokazy	

Lubelskiej	Szkoły	Jiu-Jitsu	Tsubame.
Najmłodsi	mogli	korzystać	bez	ograniczeń	

z dmuchanych zamków  oraz zabaw z ani-
matorami.

To	 już	 kolejny	 rok,	 w	 którym	 gmina	
uczestniczy	 w	 Narodowym	 Czytaniu.	
Tym	razem,	podczas	dożynek,	prezento-
wane	były	wybrane	„Ballady	i	romanse”	
Adama	Mickiewicza,	opracowane	wspól-
nie	 przez	 Gminną	 Bibliotekę	 Publiczną	
w	 Wólce,	 Wypożyczalnię	 Skrzydeł	 	 Bi-
bliotekę	ZSP	w	Pliszczynie,	KGW	Wólec-
kie	 Babeczki	 oraz	 pracowników	 urzędu	
gminy.
Popołudnie	 i	 wieczór	 dożynkowy	

uświetniły	występy	artystyczne	w	wyko-
naniu Seniorów z Klubu Seniora w Rud-
niku,	 Kapeli	 Folki,	 Natalii	Wawrzyńczyk,	
Andrzeja	Grabowskiego	i	zespołu	LOKA.
Dziękujemy	 wszystkim	 uczestnikom	

uroczystości	 dożynkowych	 za	 wspólnie	
spędzony	 czas,	 za	 to,	 że	 zachcieliście	
Państwo	 towarzyszyć	 rolnikom	 w	 ich	
święcie.	 Tak	 liczny	 udział	 mieszkańców	
i	gości	sprawił,	że	atmosfera	była	niesa-
mowita,	to	dzięki	Państwu	możemy	kul-
tywować	i	podtrzymywać	naszą	tradycję	
a	takie	wspólne	świętowanie	cementuje	
nasze	społeczeństwo	i	wyzwala	pozytyw-
ną	energię.

Monika Kowalczyk, 
Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka
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DoŻyNKi WojeWóDZKie 
Mimo	podającego	deszczu	dożynki	wojewódzkie	rozpoczął,	 jak	

co	 roku,	 barwny	 korowód	wieńców,	w	 którym	 uczestniczyły	 de-
legacje	 z	 całego	 regionu.	Delegacji	 gminy	Wólka	przewodniczyła	
Przewodnicząca	Rady	Gminy	Edyta	Dobek,	Wójt	Edwin	Gortat,	Za-
stępca	Wójta	Paweł	Gospodarek	oraz	Sekretarz	Gminy	Anna	Kruk.
Korowód	 powitali	 gospodarze	 dożynek:	 Marszałek	 Jarosław	

Stawiarski,	wicemarszałkowie	Michał	Mulawa	i	Zbigniew	Wojcie-
chowski,	członek	zarządu	Bartłomiej	Bałaban	oraz	Starosta	Lubel-
ski	Zdzisław	Antoń.	Następnie	odbyła	się	uroczysta	Msza	Święta,	
którą	odprawił	Arcybiskup	Metropolita	Lubelski	Stanisław	Budzik.
Zabawę	 uświetniły	 występy	 artystyczne	 zespołów	 Dejw,	 Co-

okies	Band	i	Dawida	Kwiatkowskiego.	Gwiazdą	wieczoru	był	ze-
spół	Wilki.
Podczas	dożynek	zostały	przeprowadzone	konkursy	na	najład-

niejszy	wieniec	dożynkowy.	Jako	pierwsze	odbyły	się	eliminacje	
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NaGraDZaNe Wieńce DoŻyNKoWe KGW łUSZcZóW 
Żadne	dożynki	 nie	mogłyby	 się	 odbyć	

bez	 artystycznego	ukoronowania	 święta	
plonów	w	postaci	wieńca.	Wyjątkowymi	
zdolnościami	 w	 tej	 dziedzinie	 wykazują	
się	Panie	z	KGW	z	Łuszczowa	Pierwszego	
i	Drugiego,	których	nowoczesny	wieniec	
dożynkowy	zajął	pierwsze	miejsce	w	kon-
kursie	gminnym.	Żniwiarz	odpoczywający	
po	pracy	z	kromką	chleba,	garncem	mle-
ka	z	wspartą	na	kolanach	kosą	nad	sno-
pami	ściętych	zbóż	reprezentował	gminę	
Wólka	także	w	zmaganiach	powiatowych	
i	wojewódzkich…	i	zachwycił,	dzięki	cze-
mu	 kompozycja	 z	 Łuszczowa	 może	 po-
szczycić	 się	 I	miejscem	w	 konkursie	 po-
wiatowym	 i	 przyznanym	 wyróżnieniem	
w	konkursie	wojewódzkim.	
Uhonorowanie	 tegorocznego	 wieńca	

dożynkowego	tak	licznymi	nagrodami	to	
z	pewnością	powód	do	dumy	wszystkich	

w	 konkursie	 powiatu	 lubelskiego,	 następnie	 został	 przeprowa-
dzony	konkurs	wojewódzki.
Gminę	Wólka	w	 konkursie	 powiatowym	w	 kategorii	 wieniec	

tradycyjny	reprezentowało	sołectwo	wsi	Rudnik,	które	otrzyma-
ło	wyróżnienie.
Koło	 Gospodyń	Wiejskich	w	 Łuszczowie	 Pierwszym	 i	 Drugim	

przygotowało	 wieniec	 współczesny	 i	 zajęło	 pierwsze	 miejsce	
w	 konkursie	 powiatowym,	 reprezentując	 gminę	Wólka	w	 kate-
gorii	wieniec	współczesny	a	następnie	wyróżnienie	w	konkursie	
wojewódzkim	reprezentując	Powiat	Lubelski.

W	przygotowanie	stoiska	gminnego	i	aktywną	promocję	gminy	
Wólka	podczas	Dożynek	Wojewódzkich	2022	 zaangażowało	 się	
KGW	Łuszczów,	KGW	Wóleckie	Babeczki,	Klub	Seniora	w	Rudni-
ku,	 Fundacja	Wstawaj	Alicja,	Ośrodek	Neurorehabilitacji,	 Turka	
-	Bistro	Borek,	Turkiszon	Jolanta	i	Sławomir	Patyrak,	LADROS	s.c.	
A.Lewczyk,	A.Lewczyk,	PGK	Wólka	oraz	pracownicy	Urzędu	Gmi-
ny Wólka.

Monika Kowalczyk, 
Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka
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SprZątaNie ByStrZycy 

miaStecZKo rUchU DroGoWeGo oficjalNie prZeKaZaNe 
NajmłoDSZym mieSZKańcom NaSZej GmiNy 

mieszkańców	 gminy,	 tym	 bardziej,	 że	
praca	 artystyczna	 Pań	 z	 KGW	 Łuszczów	
zyskała	uznanie	już	po	raz	czwarty	z	rzę-
du.	 Pierwsze	 miejsca	 w	 dożynkowych	
zmaganiach	 zyskiwały	 kolejno:	 Kościół	
Parafialny	 z	 Łuszczowa,	 podobizna	 Pa-
pieża	 Jana	 Pawła	 II	 w	 łodzi,	 życiodajna	
studnia	 i	 tegoroczny	 żniwiarz.	 Artystki	
z	Łuszczowa	nie	zamierzają	spoczywać	na	
laurach,	 z	 pewnością	 kunszt	 plecionych	
kłosów	 i	 komponowania	 plonów	 natu-
ry	 przyniesie	 jeszcze	 bardziej	 niezwykłe	
wieńce,	na	które	z	niecierpliwością	mu-
simy	poczekać	do	kolejnego	lata.	

KGW Łuszczów

Akcja	 sprzątania	 rzeki	Bystrzycy	 zorga-
nizowana	przez	Grupę	„Posprzątajmy	Lu-
blin”	w	ramach	akcji	World	Cleanup	Day	
w	Lublinie	w	dniu	17	września	br.	rozpo-
częła	się	od	ulicy	Azaliowej	wzdłuż	ul.	Tu-
rystycznej	na	odcinku,	gdzie	rzeka	wypły-
wa	 z	 Lublina	 i	wpływa	do	 gminy	Wólka.	
W	 trakcie	 spływu	 kajakami	 po	Bystrzycy	
zabranych	 zostało	 aż	 47	 worków	 śmie-
ci.	 Odpady	 zostały	 zostawione	 w	 kilku	
miejscach	do	późniejszego	odbioru	przez	
śmieciarkę.	 Pomimo	 przeprowadzonej	
akcji	 sprzątania	 Bystrzycy	 i	 tak	 dużego	
zbioru	 śmieci,	 na	 tym	 odcinku	 rzeki	 zo-
stało	jeszcze	dużo	do	zrobienia.	Bystrzyca	
wypływając	z	Lublina	niesie	pełno	odpa-
dów,	 śmieci	 i	 zanieczyszczeń,	 które	 two-

rzą	 całe	 wysypiska,	 szczególnie	 w	 zako-
lach czy na zatorach z powalonych drzew. 
Bystrzycą	 zarządza	 Państwowe	 Gospo-
darstwo Wodne Wody Polskie, któremu 
dobrze	 znany	 jest	 problem	 zaśmiecania	

rzeki	 a	proponowanym	 rozwiązaniem	są	
doraźne	akcje	wyławiania	śmieci.	

Monika Kowalczyk, Referat Promocji, 
Urząd Gminy Wólka

23	października	br.	na	osiedlu	Borek	od-
było	się	plenerowe	spotkanie	pn.		„W	gmi-
nie	Wólka	 zawsze	w	 cenie	 –	 bezpieczeń-
stwo, ruch i przeszkolenie”. 
Wydarzenie	było	dofinansowane	z	„Rzą-

dowego	programu	ograniczania	przestęp-
czości	 i	 aspołecznych	 zachowań	 Razem	
Bezpieczniej	 im.	Władysława	 Stasiaka	 na	
lata	2022-2024”	w	ramach	projektu	„Bez-
pieczni w gminie Wólka”, którego celem 
jest	 podnoszenie	 świadomości	 na	 temat	
społecznych	 zagrożeń	 bezpieczeństwa	
w wymiarze lokalnym i skutecznych me-
tod ich zapobiegania.
 - Uwagę niedzielnego spotkania skupi-

liśmy m.in. na promocji Miasteczka Ruchu 
Drogowego,  które  ma  pomóc  dzieciom 
w  przyswojeniu  wiedzy  i  umiejętności 
w  obszarze  bezpiecznego  poruszania  się 
po  drogach  i  w  obrębie  przejść  dla  pie-
szych. Najmłodsi mogą praktykować jazdę 
na rowerze na placu manewrowym z za-

aranżowanymi  ulicami  i  skrzyżowaniami, 
znakami drogowymi pionowymi i pozio-
mymi.  Całość  dopełniają  wizualnie  ele-
menty małej architektury  i  zieleni, mamy 
nawet przystanek autobusowy -	informuje	
Edwin	Gortat,	Wójt	Gminy	Wólka.
Budowa	miasteczka	 została	 zrealizowa-

na	przy	dofinansowaniu	 inwestycji	 z	pro-
gramu	 LEADER,	 za	 pośrednictwem	 LGD	
„Kraina	wokół	Lublina”.
W	niedzielne	 popołudnie	mieszkańcom	

zostały	przygotowane	liczne	atrakcje.	Naj-
młodsi	 chętnie	 brali	 udział	 w	 zawodach	
sprawnościowych	i	konkursach	wiedzy	nt.	
bezpieczeństwa.	Dużym	zainteresowaniem	
cieszyły	się	spotkania	z	policyjną	maskotką	
–	Misiem	Pandą	oraz	spotkania	z	policjan-
tami	i	strażakami	połączone	z	możliwością	
obejrzenia	wyposażenia	radiowozu	i	wozu	
strażackiego.	 Dzieci	 otrzymały	 elemen-
ty odblaskowe, m.in. kamizelki, z których 
będą	mogły	korzystać	na	co	dzień.
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piKNiK jaKUBoWicKi oraZ śWięto piecZoNeGo ZiemNiaKa 
Przy	 współpracy	 sołectwa	 Jakubowice	

Murowane	 i	 sołectwa	 Długie	 oraz	 przy	
wsparciu	finansowym	gminy	Wólka	udało	
się	 zorganizować	Piknik	 Jakubowicki	 oraz	
Święto	pieczonego	ziemniaka.	Atrakcji	nie	
zabrakło,	pogoda	dopisała,	a	goście,	czyli	
mieszkańcy	oraz	władze	gminy	nie	zawie-
dli.	 Warto	 było	 przyjść,	 bo	 zabawa	 była	

do	nocy.	Atrakcji	było	co	nie	miara:	dmu-
chane zamki dla dzieci, warsztaty wikli-
niarskie	i	ceramiczne,	pieczenie	kiełbasek	
i ziemniaków w ognisku, pokazy kulinarne 
z	ziemniaka	jako	motyw	przewodni	impre-
zy,	 w	 tym	 prezentacja	 potraw	 góralskich	
przez	 KGW	 z	Witowa.	Wszytko	 zwieńczył	
koncert	kapeli	Cyja	i	wspólna	potańcówka	

do skocznych polek, walczyków i oberków. 
Współpraca	przynosi	świetne	rezultaty,	li-
czymy	na	podobne	przedsięwzięcia	w	ko-
lejnych	latach	i	do	zobaczenia.

Beata Janiszewska, Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Edukacji i Aktywizacji 

Społecznej „SUKCES”

Do	 przetestowania	 zostały	 udostęp-
nione	 narkogogle,	 alkogogle	 (dzień	
i	 noc)	 oraz	 fantomy	 do	 nauki	 reanima-
cji.	 Ratownik	 medyczny	 prowadził	 po-
kazy	udzielania	pierwszej	pomocy.	Dużą	
popularnością	 cieszyły	 się	 symulatory	
dachowania	 oraz	 zderzeń.	 Dzielnicowi,	
podczas eventu, oznakowali ponad trzy-
dzieści	rowerów.	

Uzupełnieniem	spotkania	był	rajd	zorga-
nizowany przez Parafialny Klub Rowerowy 
„Wentyl”	oraz	charytatywna	zbiórka	żyw-
ności	 długoterminowej	 koordynowana	
przez	 KGW	 Wóleckie	 Babeczki	 na	 rzecz	
Bractwa	Miłosierdzia	im.	św.	Brata	Alberta	
w Lublinie.
Spotkanie	 plenerowe	 jest	 pierwszym	

z	 wydarzeń	 poświęconym	 bezpieczeństwu	
w	ramach	ww.	projektu.	Organizację	even-
tu,	z	ramienia	urzędu,	koordynowała	p.	Mo-
nika	Kowalczyk,	która,	po	raz	kolejny,	potra-
fiła	 zjednoczyć	 środowisko	chętnie	biorące	
udział	 w	 realizacji	 przedsięwzięcia.	W	 nie-
dzielę	byli	z	nami:	przedstawiciele	Komendy	
Miejskiej	Policji	w	Lublinie	-	Wydziału	Ruchu	
Drogowego,	nasi	Dzielnicowi:	p.	Aneta	Ma-
lesa	i	p.	Tomasz	Petela	z	Komisariatu	Policji	
w	Niemcach,	 strażacy	 z	OSP	KSRG	Świdnik	
Duży	OSP	TURKA,		KGW	Wóleckie	Babeczki,	
Parafialny Klub Rowerowy „Wentyl” Wólec-
kie	 Babeczki,	 księża	 z	 Parafii	 Rzymskoka-
tolickiej	 pw.	 Jezusa	Miłosiernego	 w	 Turce,	
Przewodnicząca	 Zarządu	osiedla	 Borek	Re-
nata	Śniadecka	–	Mandryk		i	sołtysi	z	terenu	
gminy Wólka, Radni Gminy Wólka, pracow-
nicy	Urzędu	Gminy	Wólka	i		PGK	Wólka,	Po-
gotowie	Muzyczne	i	Fundacja	Dwa	Ognie.

Edyta Dobek,
Przewodnicząca Rady Gminy Wólka



21Wólka NEWS 3(21)2022

SeNiorZy W GmiNie WólKa

pachNące myDełKa 

ZDroWy SeNior 

pamiętamy o BliSKich 

SeNiorZy Na śWięcie ploNóW 

Na	jednych	z	wrześniowych	zajęć	Seniorzy	
tworzyli	 mydełka	 glicerynowe	 w	 przeróż-
nych	kształtach.	Mydło	glicerynowe	posiada	
wiele	 cennych	właściwości	 i	może	być	 sto-
sowane	przez	 każdego	niezależnie	od	 typu	
skóry.	Szczególnie	polecane	do	cery	suchej	
i	wrażliwej,	jest	to	naturalny	kosmetyk,	wy-
korzystywany	do	pielęgnacji	i	higieny.	Takie	
mydełka	każdy	z	nas	może	wykonać	w	domu	
z	wykorzystaniem	różnych	foremek,	barwni-
ków	i	zapachów.	Tego	dnia	w	Klubie	Seniora	
było	 kolorowo	 i	 pachnąco.	Wykonane	my-
dełka	zostały	pięknie	zapakowane	i	posłużą	
jako	upominki	dla	najbliższych.

Anna Michalczyk, Referat Promocji, 
Urząd Gminy Wólka

W	październiku	br.	w	ramach	współpra-
cy	 z	Wyższą	 Szkołą	Ekonomii	 i	 Innowacji,	
w	 ramach	 projektu	 naukowego	 ,,Znowu	
razem.	Aktywny	Senior	w	świecie	po	pan-
demii”	 odbyło	 się	 spotkanie	 z	 psycholo-
giem	-	Panią	dr	Małgorzatą	Artymiak.	Po-
ruszona	 została	 bardzo	 ważna	 tematyka	
związana	 z	 funkcjonowaniem	 osób	 star-
szych	po	pandemii.	Omówiono	zagadnie-
nia	związane	z:	powrotem	do	normalności,	
dbałością	o	zdrowie	fizyczne	i	psychiczne,	

odnawianiem	kontaktów	i	relacji	rówieśni-
czych,	aktywnym	spędzaniem	czasu,	reali-
zacją	 marzeń	 i	 planów.	 Seniorzy	 chętnie	
włączyli	 się	do	dyskusji,	 zadawali	pytania	
i	 wymieniali	 się	 doświadczeniami.	 Pano-
wała	bardzo	przyjemna	atmosfera,	 pełna	
otwartości	 i	 zrozumienia,	 również	 z	 nutą	
humoru.

Anna Michalczyk, Referat Promocji, 
Urząd Gminy Wólka

Stroiki	na	cmentarz	można	wykonać	samodzielnie	lub	zakupić	
w	pracowni	florystycznej.	Odpowiedni	dobór	kwiatów	sprawi,	że	
wiązanka	będzie	pasować	do	każdego	pomnika	nagrobnego.	27	
października	br.,	w	czasie	zajęć,	Seniorzy	tworzyli	niepowtarzalne	
kompozycje	na	groby	swoich	bliskich,	wykorzystując	różnorodne	
materiały	 florystyczne:	 kwiaty,	 wstążki,	 zielone	 gałązki	 i	 pięk-
ne	misy.	W	 ciągu	 kilku	 godzin	 powstały	wspaniałe	 prace:	 stro-
iki	 i	kompozycje	godne	podziwu.	Nic	tak	nie	cieszy	jak	wiązanki	
stworzone	od	serca,	które	złożymy	na	grobach	naszych	bliskich.

Anna Michalczyk, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

W	dniu	4	września	br.	odbyło	się	gminne	Święto	Plonów,	po-
łączone	 z	 obrzędami	 dziękczynnymi	 za	 ukończenie	 żniw	 i	 prac	
polowych.	 Dożynki	 to	 najpiękniejsza	 tradycja	 związana	 z	 pracą	
rolnika.
Tego	 dnia	 Klub	 Seniora	 z	 Rudnika	 zaoferował	 swoją	 pomoc	

w	postaci	własnoręcznie	przygotowanych	potraw	oraz	ciast.	Sto-
isko	ze	smakołykami	przyciągnęło	wielu	mieszkańców	i	gości.
Poza	 zdolnościami	 kulinarnymi	 Seniorzy	 pokazali,	 jaki	 tworzą	

zgrany	wokalny	zespół,	który	na	scenie	amfiteatru	umilił	dożyn-
kowe	święto.
Występ	 cieszył	 się	 ogromnym	 zainteresowaniem.	 Rodziny	

i	znajomi	podziwiali	z	wielką	radością	i	zachwytem	umiejętności	
swoich bliskich.

Po	raz	kolejny	Seniorzy	pokazali	i	udowodnili,	jak	można	aktyw-
nie	i	pozytywnie	spędzać	czas	wolny.

Nina Jahołkowska, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka
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ZaWieSZeNie DZiałalNości BiBlioteKi W tUrce 

BiBlioteKa otrZymała DofiNaNSoWaNie Z NaroDoWeGo 
proGramU roZWojU cZytelNictWa 2.0 

DoDatKoWe GoDZiNy otWarcia BiBlioteK 
W łUSZcZoWie i tUrce oS. BoreK 

Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Wólce	 informuje,	 że	Filia	w	
Turce	 z	dniem	14	września	br.	 zawiesza	 swoją	działalność	do	
odwołania.	Decyzja	o	czasowym	zawieszeniu	jest	podyktowana	
faktem	rozpoczęcia	przez	Organizatora	–	Gminę	Wólka	–	prze-
budowy	budynku	remizy	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Turce,	
który	stanowi	siedzibę	Filii	w	Turce.	Zakres	prac	jest	tak	szeroki,	
że	uniemożliwia	funkcjonowanie	biblioteki	w	dotychczasowym	
miejscu.	
Prosimy	o	wyrozumiałość	 i	cierpliwość.	Mamy	nadzieję,	że	te	

przejściowe	niedogodności,	 z	 którymi	w	najbliższym	 czasie	 bę-
dziemy	borykać	się	wspólnie,	nie	zniechęcą	Państwa	do	korzysta-
nia	z	usług	biblioteki.
Książki	i	czasopisma	z	Filii	w	Turce	będzie	można	zwracać	w:
Gminnej	Bibliotece	Publicznej	w	Wólce,	Jakubowice	Murowane	8;
Filii	w	Turce	os	Borek,	ul.	Konwaliowa	3	lok	3;
Filii	w	Łuszczowie,	Łuszczów	Pierwszy	126	A.
Przepraszamy za utrudnienia.

O	dokładnej	dacie	ponownego	otwarcia	biblioteki	w	Turce	po-
informujemy	Państwa	w	osobnym	komunikacie.	
Zapraszamy	Czytelników	do	korzystania	z	pozostałych	bibliotek	

publicznych na terenie gminy Wólka.
Oprac. GBP w Wólce

1	lipca	br.	Minister	Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego	zaakcep-
tował	 listę	 rankingową	 bibliotek	 uprawnionych	 do	 otrzymania	
dofinansowania	w	ramach	Kierunku	interwencji	1.1.	Zakup	i	zdal-
ny	dostęp	do	nowości	wydawniczych	Priorytetu	1	Narodowego	
Programu	Rozwoju	Czytelnictwa	2.0	na	lata	2021–2025.	Gminna	
Biblioteka	Publiczna	w	Wólce	dostała	z	programu	dodatkowe	12.	
380,00	zł	na	zakup	nowości	wydawniczych	w	tym	roku.

„Dofinansowano	ze	środków	finansowych	Ministra	Kultury	
i	Dziedzictwa	Narodowego	w	ramach	realizacji	Narodowego	

Programu	Rozwoju	Czytelnictwa	2.0	na	lata	2021-2025.	Nazwa	za-
dania:	Dofinansowania	dla	bibliotek	publicznych	na	zakup	nowości	
wydawniczych	oraz	usługi	zdalnego	dostępu	do	książek	w	forma-

tach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 
1,	Kierunek	interwencji	1.1.	w	ramach	NPRCz	2.0”.

Oprac., fot. GBP w Wólce

W	związku	z	czasowym	zawieszeniem	działalności	Filii	w	Tur-
ce,	związanym	z	trwającą	przebudową	budynku,	Gminna	Biblio-
teka	Publiczna	w	Wólce	zwiększa	dostępność	pozostałych	filii.	
• Od października br. Filia w Turce os. Borek	jest	czynna	przez	

5 dni w tygodniu:
poniedziałek:	11:00-19:00
wtorek,	środa,	czwartek:	8:00-16:00
piątek	10:00-18:00

• Od listopada br. Filia w Łuszczowie	będzie	czynna	przez	4	dni	
w tygodniu:
poniedziałek:	8:00-16:00
wtorek:	9:00-17:00
środa	8:00-16:00
czwartek:	9:30-17:30

Oprac., fot. GBP w Wólce
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WyStaWa o marii KoNopNicKiej 

„cZUjemy KSiąŻKę! roDZiNNe SpotKaNia 
Z KSiąŻKą SeNSorycZNą” W BiBliotece W tUrce 

W	miesiącu	wrześniu	br.	w	Gminnej	Bi-
bliotece	Publicznej	w	Wólce,	a	następnie	
w	 Filii	 w	 Łuszczowie	 była	wyeksponowa-
na	 objazdowa	 wystawa	 związana	 z	 ży-
ciem	i	twórczością	Marii	Konopnickiej	pt.:	
„W	świecie	przyrody	i	baśni	z	Marią	Konop-
nicką”	przygotowana	przez	Miejską	Biblio-
tekę	Publiczną	im	H.	Łopacińskiego	w	Lu-
blinie	 z	 okazji	 ustanowienia	 przez	 Sejm	
Rzeczpospolitej	Roku	2022	-Rokiem	Marii	
Konopnickiej.	Na	ośmiu	planszach	można	
było	poczytać	o	najbardziej	znanych	książ-
kach	Konopnickiej	dla	dzieci	oraz	obejrzeć	
fotografie	okładek	i	ilustracje	zapożyczone	
z	biblioteki	cyfrowej	Polona.

Oprac., fot. GBP w Wólce

Pod	 koniec	 czerwca	br.	w	 Filii	w	 Turce	
odbyły	 się	 spotkania	w	 ramach	warszta-
tów	 rodzinnych	 tworzenia	 książki	 senso-
rycznej.	 Usługa	 miała	 na	 celu	 wsparcie	
naturalnego	rozwoju	dzieci	od	3	do	6	roku	
życia	 na	wielu	 płaszczyznach,	 stymulację	
zmysłów	dotyku,	wzroku,	słuchu	-	poprzez	
kontakt	z	książką	sensoryczną	oraz	popu-
laryzację	 czytelnictwa	 jako	 atrakcyjnej	
i	 wartościowej	 formy	 spędzania	 wspól-
nego, rodzinnego czasu. Warsztaty pro-
wadził	 bibliotekarz.	 Biblioteka	 zapewniła	
autorski	 plan	 warsztatów,	materiały	 pla-
styczne	oraz	miejsce.	
Udało	 się	 zorganizować	 trzy	półtorago-

dzinne	spotkania,	 z	których	skorzystało	9	
dzieci	i	7	mam.	Tematem	pierwszego	spo-
tkania	była	–	łąka.	Uczestnicy	na	tekturo-
wych	 stronach	 wyklejali	 kwiaty,	 motyle,	
biedronki	i	inne	rzeczy,	które	kojarzyły	się	
im	 z	 tematem.	Drugie	 spotkanie	poświę-
cone	 było	 morskiej	 krainie.	 Na	 stronach	
książeczek	pojawiły	się	rybki,	muszle,	fale,	
piasek,	 koniki	 i	 inne	 stwory	 morskie.	 Na	
kolejnym	ostatnim	 spotkaniu	warsztatów	
uczestnicy	 tworzyli	 strony	 według	 wła-
snej	 koncepcji	 i	 kończyli	 książki.	 Do	 prac	
twórczych	 wykorzystano	 różne	 materiały	
plastyczne	 typu	 makarony,	 kasze,	 bibuły,	
filc, koraliki, muszle, tekturki faliste, pa-
pier	kolorowy,	sznurek,	wstążki	itp.	Zajęcia	
były	bardzo	kreatywne.	Wszyscy	pracowali	
rzetelnie	i	w	efekcie	powstały	fantastyczne	
książki	sensoryczne.	
Dziękujemy	 wszystkim	 uczestnikom	

warsztatów,	małym	 i	 dużym,	 za	 kreatyw-
ność	i	zaangażowanie.

Oprac., fot. GBP w Wólce
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pocZytajKa BiBlioteKa ZSp W tUrce 
29	września	 br.	 przypada	Dzień	Gło-

śnego	 Czytania.	 Poczytajka	 często	 czy-
ta	 najmłodszym	 czytelnikom,	 ale	 tego	
dnia	 zdała	 się	 na	 wsparcie	 w	 postaci	
uczniów starszych klas. Julka Garbacz 
i Karolina Szpot z klasy 5 oraz uczniowie 
klasy	6:	 Julia	Walaszczyk,	Gabrysia	Bli-
charz, Marta Mazurkiewicz i Maks Wia-
derny	 wraz	 z	 Panią	 Pauliną	Majsterek	
odwiedzili	 przedszkolaki	 i	 świetliczaki.	
Uczniom	 młodszym	 bardzo	 podobało	
się	słuchanie	czytanych	przez	starszych	
kolegów	 książek,	 zwłaszcza,	 że	 na	 ko-
niec spotkania otrzymali od nich nie-
spodziankę,	 kolorowanki	 z	 głównymi	
bohaterami	opowieści.
10	 października	 Poczytajka	 zaprosi-

ła	 wszystkich	 uczniów	 do	 wspólnego	
świętowania	 Dnia	 Gier	 Planszowych.	
Tego	 dnia	 każdy	 mógł	 przynieść	 do	
szkoły	ulubioną	planszówkę	i	grać	w	nią	
na	 przerwach	 z	 kolegami	 i	 koleżanka-
mi.	Także	w	Poczytajce	czekały	dziś	na	
czytelników	dwa	stoły	z	grami	Mistakos	
oraz	 Dooble.	 Oprócz	 tego,	 uczniowie	
z	 klas	 4	 -	 8	 rozegrali	 na	 drugiej	 godzi-
nie	 lekcyjnej	 turniej	 Uno.	 Klasowi	Mi-
strzowie	 na	 trzeciej	 lekcji	 spotkali	 się	
w	 bibliotece,	 by	 rozegrać	 wielki	 finał.	
Pierwszy	swoich	kart	pozbył	się	Dawid	
Orysiak,	czym	zdobył	tytuł	Mistrza	Uno.
W	 klasach	 I	 -	 III	 będzie	 realizowany	

przez	 Poczytajkę	 ekoprogram	 z	 cha-
rakterem	OCALIMY	 ŚWIAT.	 Jest	 to	wy-
jątkowa	 inicjatywa	 edukacyjna,	 która	
łączy	 poszerzanie	 wiedzy	 ekologicznej	
uczniów	 z	 kształtowaniem	 ich	 postaw	
oraz	 podnoszeniem	 umiejętności	 spo-
łecznych	 i	 kompetencji	 cyfrowych,	
wspiera	 również	 realizację	 podstawy	
programowej.
Organizatorem	 Programu	 OŚ	 jest	

Fundacja	 „ABCXXI	 –	 Cała	 Polska	 czyta	
dzieciom”,	jego	Partnerem	merytorycz-
nym	–	WWF	Polska,	a	Partnerami	stra-
tegicznymi:	 ING	 Bank	 Śląski	 S.A.	 oraz	
Visa.	 Program	 został	 objęty	 patrona-

tem	 honorowym	 Ministerstwa	 Ochro-
ny	Środowiska	i	Klimatu	oraz	Biblioteki	
Narodowej.	 Bardzo	 dziękujemy	 orga-
nizatorom	 za	 przesłanie	 pakietu	 ksią-
żek	niezbędnych	do	realizacji	projektu.	

Więcej	informacji	o	programie	na	stro-
nie: https://calapolskaczytadzieciom.
pl/ocalimy-swiat/

Poczytajka biblioteka ZSP w Turce

KaNGUrKi Z WiZytą W BiBliotece 

18	października	br.	bibliotekę	w	Łuszczowie	odwiedziła	po	raz	
pierwszy	grupa	przedszkolna	Kangurki	z	Zespołu	Szkolno	-	Przed-
szkolnego	w	 Łuszczowie.	Uczniowie	poznali	 zasady	 korzystania	
z	biblioteki,	przeglądali	 księgozbiór	przeznaczony	dla	nich	oraz	
wzięli	udział	w	grze	słownej.	Liczymy,	że	wkrótce	wrócą	do	naszej	
biblioteki	jako	aktywni	czytelnicy!

Oprac., fot. GBP w Wólce
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aKcja „WaKacje W BiBliotece” W BiBliotece W tUrce 
W	miesiącu	sierpniu	w	Bibliotece	w	Turce	

przeprowadzono	 akcję	 „Wakacje	 w	 biblio-
tece”.	 Było	 to	 dziewięć	 ponad	 półtorago-
dzinnych	spotkań.	W	zajęciach	wzięły	udział	
dzieci	w	wieku	od	3	do	11	lat	z	miejscowości	
Turka.	Ogółem	z	zajęć	skorzystało	20	dzieci.	
Odnotowano	64	odwiedzin	uczestników.	Za-
jęcia	prowadził	bibliotekarz	pracujący	w	Filii	
w	Turce.	Na	zajęciach	wykorzystano	książki	
dostępne	w	bibliotece.	Zajęcia	były	bezpłat-
ne.	Biblioteka	zapewniła	miejsce	i	materiały	
plastyczne.	 Stałymi	 elementami	 zajęć	 było	
głośne	czytanie	całych	lub	fragmentów	ksią-
żek	 z	 działu	 dziecięcego,	 różnego	 rodzaju	
prace	 plastyczne,	 gry	 edukacyjne	 i	 puzzle	
oraz	zabawy	ruchowe,	stolikowe	i	w	kręgu.
Było	to	dziewięć	fajnych	spotkań,	na	któ-

rych	 było	 dużo	 śmiechu,	 zabawy,	 działań	
twórczych	i	oczywiście	wartościowej	litera-
tury,	która	nas	wszystkich	bardzo	ubogaciła.	
Dziękujemy	małym	uczestnikom	naszych	

wakacyjnych	zajęć	oraz	ich	rodzicom	za	tak	
wspaniale	spędzony	wspólny	czas.

Oprac., fot. GBP w Wólce

poWioDło Się! | Noc BiBlioteK Na oSieDlU BoreK W tUrce 
VIII ogólnopolska Noc Bibliotek odbyła 

się w sobotę 1 października br. pod hasłem 
„To się musi powieść”. Jej głównym organi-
zatorem jest Centrum Edukacji Obywatel-
skiej, a Filia w Turce os. Borek kolejny raz 
włączyła się w tę akcję. Zobaczcie jak bawi-
liśmy się podczas święta bibliotek!
Wystartowaliśmy	punktualnie	o	16:30	i	sobot-

nią	Noc	Bibliotek	rozpoczęliśmy	od	przeczytania	
wiersza	Joanny	Mueller	„Wciąganie	w	czytanie”.	
Później	przyszedł	czas	na	Książkową	Rozgrzewkę	
w	 postaci	 bibliotecznej	 krzyżówki.	 Uczestnicy	
konkursu	sprawdzili	swoją	wiedzę	z	zakresu	ksią-
żek,	lektur	szklonych,	czytelnictwa	oraz	bibliotek.	
Najszybsi	 zdobyli	 komiksowe	 nagrody,	 które	
przekazał	partner	Nocy	Bibliotek	-	Platon	w	Bi-
bliotekach.	Następnym	punktem	wieczoru	było	
głośne	czytanie.	Uczestników	zaciekawiła	jedna	
z	nowości	w	naszym	księgozbiorze	-	„Sensacyjne	
przygody	 wróbla	 Eryka”	 Kamila	 Śmigielskiego.	
Tytułowy	bohater	wie,	że	nic	złego	nie	może	się	
wydarzyć,	gdy	stoją	przy	tobie	dobrzy	przyjacie-
le,	więc	wybiera	się	w	drogę	pełną	przygód	i	wy-
zwań.	A	wiele	przygód	i	liczni	przyjaciele	czekają	
na	was	właśnie	w	bibliotece!	

W trakcie wydarzenia w Plastycznym 
Zakątku	 biblioteki	 powstały	 przepiękne	 ry-
sunki	 obrazujące	 nasze	 skojarzenia	 z	 Nocą	
Bibliotek.	 Czarny	 karton,	 kolorowa	 kreda	
i	moc	wyobraźni	–	to	wszystko	czego	potrze-
ba,	 by	 stworzyć	 początek	 „Kronik	Nocy	 Bi-
bliotek”, czyli zestawienia prac uczestników 
akcji.	 Później	 fani	 gier	 planszowych	 mieli	

okazję	rozegrać	kilka	partyjek	w	„Memory”,	
„Dobble”	czy	„Na	lody”.	O	godzinie	18:00	bi-
blioteka	zamieniła	się	w	salę	kinową.	Zwień-
czeniem	naszej	nocy	był	pokaz	filmu	„Biuro	
Detektywistyczne	 Lassego	 i	 Mai.	 Pierwsza	
tajemnica”	 (2018).	 Familijna	 produkcja	
w	reżyserii	Josephine	Bornebusch	to	ekrani-
zacja	popularnej	serii	książek	dla	dzieci	au-
torstwa Martina Widmarka, ilustrowanych 

przez	Helenę	Willis.	Książki	z	serii	są	oczywi-
ście	dostępne	w	naszej	bibliotece	 i	czekają	
na	swoich	czytelników-detektywów!
Dziękujemy	 wszystkim	 za	 obecność,	

uśmiechy,	 zabawę,	 wspólne	 głośne	 czyta-
nie,	wypożyczenie	książek	i	ciepłe	słowa.	To	
właśnie	 dzięki	Wam	Noc	 Bibliotek	 jest	 tak	
wyjątkowa!

Oprac., fot. GBP w Wólce
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NaroDoWe cZytaNie 2022 | BallaDy i romaNSe ZaGościły 
W amfiteatrZe 

GłośNe cZytaNie mocy DoDaje! | prZeDSZKolaKi Z WiZytą 
W BiBliotece 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce wzięła udział w 11. 
edycji Narodowego Czytania. Ogólnopolskiej akcji patronuje 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. W tym roku 
miłośnicy literatury polskiej czytali „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza  dla uczczenia 200. rocznicy pierwszej publikacji 
tych utworów. Narodowe Czytanie w Gminie Wólka odbyło się 
w niedzielę 4 września br. w Jakubowicach Murowanych pod-
czas dożynek gminnych. W akcji wzięli udział przedstawiciele 
naszej biblioteki, Urzędu Gminy Wólka, „Wypożyczalni Skrzydeł” 
Biblioteki Szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pliszczy-
nie oraz Koła Gospodyń Wiejskich „Wóleckie Babeczki”.
W	 klimat	 Narodowego	 Czytania	 wprowadziły	 uczestników	

spotkania	Małgorzata	Podniesińska	dyrektor	Gminnej	Biblioteki	
Publicznej	 w	 Wólce	 oraz	 Iwona	 Pietrzak-Płachta	 bibliotekarka	
z	Biblioteki	z	ZSP	w	Pliszczynie.	Na	dożynkach	odczytane	zosta-
ły	dwa	utwory	Mickiewicza	z	tomiku	„Ballady	i	romanse”:	„Pani	
Twardowska”	–	bo	jak	dożynki	–	to	karczma,	hulanki	i	trunki	oraz	
„Rękawiczka”	–	ku	przestrodze	niejednej	pannie.
Pierwszy	 utwór	 na	 scenie	 odczytało	 Koło	 Gospodyń	 Wiejskich	

„Wóleckie	 Babeczki”	 oraz	Wójt	 Gminy	Wólka	 Edwin	Gortat.	 KGW	
zadbało	także	o	rekwizyty	adekwatne	do	czytanego	utworu.	Drugą	
balladę	wspólnie	z	wójtem	Edwinem	Gortatem	oraz	Przewodniczącą	
Rady	Gminy	Edytą	Dobek	przeczytał	pracownik	Urzędu	Gminy	Wól-
ka	Karol	Całuj.	Kukiełki	na	patykach	wzbogacające	wymowę	utworu	
przygotowały	 nauczycielki	 z	 ZSP	w	 Pliszczynie.	Wszyscy	 słuchacze	
Narodowego	 Czytania	 mieli	 możliwość	 otrzymania	 pamiątkowej	
przypinki,	karteczki	ze	stemplem	akcji	oraz	zakładki	do	książki.	GBP	
w	Wólce	jest	w	posiadaniu	pamiątkowego	stempla	z	Narodowego	
Czytania.	Podbicie	własnych	egzemplarzy	„Ballad	i	romansów”	jest	
możliwe	w	bibliotece	w	Jakubowicach	Murowanych.

Dziękujemy	wszystkim	 za	udział	w	11.	Narodowym	Czytaniu,	
a	szczególnie	osobom	bezpośrednio	zaangażowanym	w	wydarze-
nie.	Mamy	nadzieję,	że	spotkanie	dostarczyło	słuchającym	i	oglą-
dającym	miłych	wrażeń	czytelniczych.	Liczymy,	że	nasze	występy	
zachęciły	sięgnięcia	po	lekturę,	a	w	zwłaszcza	po	ponadczasowe	
utwory Mickiewicza.

Oprac., fot. GBP w Wólce

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 
przypada co roku 29 września. Święto zo-
stało ustanowione przez Polską Izbę Książ-
ki w 2001 roku, a jego patronką wybrano 
Janinę Porazińską, uznaną autorkę książek 
dla dzieci i młodzieży, współzałożycielkę 
„Płomyka”. W tym dniu szczególnie zwra-
camy uwagę na szereg korzyści, jakie nie-
sie głośne czytanie: wzbogaca słownictwo, 
poprawia pamięć, pobudza wyobraźnię, 
uczy myślenia, poprawia koncentrację, 
ułatwia naukę i poszerza wiedzę. 
Właśnie	 z	 tej	okazji	27	września	br.	Filię	

w	Turce	os.	Borek	odwiedziły	przedszkolaki	
z	„Bajkowego	Dworku”	Przedszkola	Integra-
cyjnego	w	Turce.	Biblioteka	gościła	7	grup	
przedszkolaków:	 Niezapominajki,	 Bratki,	
Stokrotki,	 Fiołki,	 Różyczki,	 Sasanki	 oraz	
Maki.	Dla	niektórych	było	to	pierwsze	spo-
tkanie	z	książkami,	ale	byli	i	tacy,	którzy	już	
wcześniej	poznali	zalety	bycia	czytelnikiem	
lub	czytelniczką	naszej	biblioteki.	Tego	dnia	
spotkaliśmy	się	pod	hasłem	„Głośne	czyta-
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nie	mocy	dodaje”	i	sprawdziliśmy	osobiście,	
że	to	prawda!
Młodsze	 dzieci	 obejrzały	 Teatrzyk	 Ka-

mishibai	 -	 wysłuchały	 wierszyków	 pocho-
dzących	 z	 książki	 Michała	 Rusinka	 i	 Kasi	
Huzar-Czub	 z	 ilustracjami	 Kasi	 Kossak	 pt.	
„Rodzinne rymowanki w domu”. Starszaki 
natomiast	 bardzo	 chciały	 wysłuchać	 jesz-
cze	dodatkowej	bajki.	Jednej	grupie	biblio-
tekarka	Dorota	Ręba	przeczytała	klasyczną	
opowieść	braci	Grimm	„Trzy	Małe	Świnki”,	
a	 kolejna	 dzięki	 książce	 Helen	 Stephens	

dowiedziała	 się	 „Jak	 schować	 lwa”.	 Dzie-
ci	 mogły	 również	 zobaczyć	 jak	 wygląda	
praca	w	bibliotece,	opowiedzieć	o	swoich	
ukochanych	bajkach	 lub	dopiero	odnaleźć	
swoje	ulubione	książeczki.	
Rodzicu,	 czy	 wiesz,	 że	 głośne	 czytanie	

jest	 również	 doskonałą	 okazją	 do	 budo-
wania	i	wzmacniania	więzi,	spędzenia	cza-
su	 ze	 swoim	 dzieckiem?	 Dzień	 Głośnego	
Czytania	 warto	 więc	 obchodzić	 codzien-
nie,	 czytając	 dla	 przyjemności	 -	 w	 domu,	
w przedszkolu czy w szkole.

Bardzo	dziękuję	za	ten	wspólnie	spędzo-
ny	na	głośnym	czytaniu	czas	oraz	zachwy-
cający,	własnoręcznie	zrobiony	bukiet	róż.	
Dziękuję	 również	 paniom	 Przedszkolan-
kom	 za	 to	 przemiłe	 spotkanie	 i	 udostęp-
nienie	zdjęć	z	lekcji	bibliotecznej.	

Oprac. GBP w Wólce, 
Fot. „Bajkowy Dworek”  

Przedszkole Integracyjne w Turce

„cZytamy Z Sercem”  
W BiBliotece W łUSZcZoWie! 

Nasza	biblioteka	wzięła	udział	w	akcji	„Czytamy	z	sercem”.	 Jest	 to	coroczna	akcja	pro-
pagująca	wiedzę	o	tym	organie	poprzez	głośne	czytanie	literatury	oraz	warsztaty	prozdro-
wotne.	My	tym	razem	postawiliśmy	na	zapoznanie	naszych	małych	Czytelników	z	książką	
Justyny	Bednarek	„Serce”	przeczytaną	przez	bibliotekarza.	Relację	znajdziecie	na	naszym	
Fb	(@BibliotekaPublicznawŁuszczowie)	oraz	Instagramie	(@biblioteka_luszczow)

Oprac., fot. GBP w Wólce

SZKiełKo i oKo 
Biblioteka	w	Łuszczowie	wraz	 z	Zespo-

łem	 Szkolno	 -	 Przedszkolnym	w	 Łuszczo-
wie	 we	 wrześniu	 wspólnie	 zrealizowali-
śmy	program	„Szkiełko	i	Oko”.
Program	 ma	 na	 celu	 popularyzację	

i	 zapoznanie	 publiczności	 ze	 współcze-
sną	 twórczością	 dla	 dzieci	 i	 młodzieży	
odnoszącą	 się	 do	 epoki	 romantyzmu.	
Organizatorem	jest	Fundacja	Czas	Dzieci,	
a	 program	 jest	 dofinansowany	 ze	 środ-
ków	ministerstwa	 Kultury	 i	 Dziedzictwa	
Narodowego,	pochodzących	z	Funduszu	
Promocji	Kultury.
W	 sumie	 zorganizowaliśmy	 pięć	 spo-

tkań	 dla	 klas	 IV	 -	 VIII.	 Wyniki	 naszych	
działań	 udokumentowaliśmy,	 a	 na-
stępnie	 wysłaliśmy	 do	 organizatorów,	
w	efekcie	 czego	nasza	biblioteka	 zajęła	
3	miejsce	w	konkursie.	To	oznacza	moż-
liwość	 zrealizowania	 spotkania	 autor-
skiego	 z	 czołową	 autorką	 lub	 autorem	
polskim, którzy w swoich utworach na-
wiązują	do	epoki	romantyzmu	lub	mito-
logii	słowiańskiej.
Nasza	 Biblioteka	 serdecznie	 dziękuje	

wszystkim nauczycielom oraz uczniom za 
wspólne obchodzenie Roku Romantyzmu 
Polskiego.

Oprac., fot. GBP w Wólce
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„Boom! Na Gry i KomiKSy W BiBliotece.” 
Nasza	biblioteka	 jest	 jedną	ze	100	bibliotek,	która	zakwalifikowały	się	do	akcji	„Boom!	Na	

komiksy	i	gry	w	bibliotece”!	Udział	w	akcji	oznacza,	że	otrzymamy	od	Wydawnictwa	Egmont	
pakiet	gier	oraz	komiksów,	na	podstawie	których	stworzymy	niebawem	warsztaty	dla	dzieci!

Oprac., fot. GBP w Wólce

Noc BiBlioteK 
W łUSZcZoWie! 

Po	 raz	 drugi	 Biblioteka	 w	 Łuszczowie	
wraz	z	Biblioteką	Zespołu	Szkolno	–	Przed-
szkolnego	w	Łuszczowie	Drugim	zorganizo-
wały	wspólnie	Noc	Bibliotek.	W	tym	roku	
hasło	 przewodnie	 brzmiało	 „To	 się	 musi	
powieść”.	Dwudniowa	 impreza	 rozpoczę-
ła	 się	 w	 piątek,	 30	 września	 o	 godzinie	
16	 i	 była	 skierowana	 tego	dnia	do	dzieci	
w	wieku	10	–	12	lat.	Wśród	rozrywek	mo-
gliście	znaleźć:	grę	Milionerzy,	kalambury,	
Państwa	–	Miasta	czy	Zagadki	Detektywi-
styczne!	 Zrobiliśmy	 także	 osobną	 Strefę	
Gier dla fanów planszówek.
Następnego	 dnia,	 czyli	 1	 października	

Noc	Bibliotek	należała	już	do	dzieci	w	wie-
ku	lat	6	–	9.	Poranek	rozpoczęliśmy	gimna-
styką,	a	później	najmłodsi	wykorzystywali	
swoje	zdolności	manualne	do	malowania	
farbami	na	kamykach	czy	tworzenia	biżu-
terii	z	koralików.	Na	samym	końcu	pobawi-
liśmy	się	w	słowotwórstwo.	Łącznie	udział	
wzięło	32	dzieci	z	naszej	gminy.

Oprac., fot. GBP w Wólce

BeZpiecZeńStWo

iNformacja DotycZąca realiZacji plaNU DZiałaNia priorytetoWeGo 
Dla rejoNU Nr 3 Na oKreS oD 01.07.2022 r. Do 31.12.2022 r. 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służ-
bowym.
Z	informacji	pochodzących	od	mieszkańców	miejscowości	Wól-

ka	oraz	własnych	obserwacji	wynika,	że	ważnym	problemem	jest	
niezachowanie	zwykłych	i	nakazanych	środków	ostrożności	przy	

trzymaniu	zwierząt	przez	ich	właścicieli.	W	tym	przypadku	chodzi	
o	właścicieli	psów,	które	biegając	luzem	bez	opieki	po	terenach	
ogólnie	dostępnych	czym	stanowią	realne	zagrożenia	dla	miesz-
kańców.	Problem	ten	występuje	w	ciągu	całego	tygodnia	w	godzi-
nach od 06:00 do 22:00. 
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Wyeliminowanie	występowania	zagrożenia	w	postaci	niezacho-

wania	zwykłych	i	nakazanych	środków	ostrożności	przy	trzymaniu	
psów	przez	ich	właścicieli	na	terenie	miejscowości	Wólka.	Ocena	
realizacji	zakładanego	celu	polegać	będzie	na	analizie	liczby	zaist-
niałych	wykroczeń	z	art.	77	kw.

aspirant Tomasz Petela, Dzielnicowy Komisariatu Policji 
w Niemcach

Zajęcia Z tWorZeNia 
KSiąŻKi SeNSorycZNej

W	sierpniu	br.	biblioteka	w	Łuszczowie	
zorganizowała	zajęcia	z	tworzenia	książki	
sensorycznej.	 Uczestnicy	 mogli	 samo-
dzielnie	stworzyć	książkę	z	różnorodnych	
materiałów.	 Zajęcia	 były	 przeznaczo-
ne dla dzieci od lat 2 oraz ich rodziców 
i dziadków. 

Oprac., fot. GBP w Wólce
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DZiałaNia preWeNcyjNe – plaN DyStryBUcji taBleteK joDKU 

WyłoŻeNie projeKtU ZmiaNy StUDiUm UWarUNKoWań  
i KierUNKóW ZaGoSpoDaroWaNia prZeStrZeNNeGo 

Preparat	 ze	 stabilnym	 jodkiem	potasu	 znajduje	 się	w	magazynie	
gminnym,	zabezpieczony	został	na	wypadek	wystąpienia	zagrożenia	
radiacyjnego.	Na	chwilę	obecną	takie	zagrożenie	nie	występuje,	sytu-
acja	stale	jest	monitorowana	przez	Państwową	Agencję	Atomistyki.
Na	terenie	naszej	gminy	zostały	wyznaczone	następujące	punk-

ty	dystrybucji:
-	Szkoła	Podstawowa	w	Pliszczynie,	Kolonia	Pliszczyn	100,
-	Szkoła	Podstawowa	w	Sobianowicach,	Sobianowice	32a,
-	Szkoła	Podstawowa	w	Łuszczowie,	Łuszczów	Drugi	102,
-	Szkoła	Podstawowa	w	Świdniku	Małym,	Świdnik	Mały	39,
-	Szkoła	Podstawowa	w	Turce,	Turka	294,
-	Gminna	Biblioteka	w	Wólce	Filia	w	Turce,	ul.	Konwaliowa	3	lok.	3,

-	 Przychodnia	 Medycyny	 Rodzinnej	 Centrum	Medyczne	 NZOZ,	
Turka	ul.	Klonowa	61,

-	MultiMed	Lekarz	Rodzinny,	Turka	ul.	Lipowa	14,
-	Tlen	MEDICAL,	Wólka	6c,
Uwaga:
Wydawanie	preparatu	w	punktach	nastąpi	po	wydaniu	decyzji	

przez	Ministra	Spraw	Wewnętrznych	i	Administracji	o	rozpoczę-
ciu	akcji	wydawania	 tabletek.	Do	 tego	momentu	punkty	wyda-
wania	preparatu	nie	będą	go	dystrybuować,	prosimy	więc,	aby	
się	do	nich	nie	zgłaszać.

Anna Gułaś, Referat Obywatelski, Urząd Gminy Wólka

W	dniu	17	października	br.	w	prasie,	ta-
blicach	ogłoszeń	i	na	stronie	internetowej	
gminy	Wólka	ukazało	się	OBWIESZCZENIE	
i	 OGŁOSZENIE,	 które	 dotyczy wyłożenia 
do publicznego wglądu projektu zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy 

Wólka wyłącznie działek przekształca-
nych na usługi i aktywność gospodarczą – 
dla przedsiębiorców.	W	ślad	za	tym	usta-
lono	 daty	 stosownego	 wyłożenia,	 które	
to	odbędzie	się	w	dniach	od	25.10.2022r.	
do	24.11.2022r.	w	 siedzibie	Urzędu	Gmi-
ny Wólka - Jakubowice Murowane 8, 20-

258 Jakubowice Murowane, w godzinach 
pracy	urzędu	oraz	przez	publikację	w	Biu-
letynie	 Informacji	 Publicznej	 na	 stronie	
internetowej:	https://bip.wolka.pl/wiado-
mosci/2/lista/komunikaty.
Dyskusja	 publiczna	 nad	 przyjętymi	

w	projekcie	zmiany	Studium	rozwiązania-

ochroNa śroDoWiSKa
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GmiNa WólKa poZySKała KolejNe GrUNty 

ZmiaNa prZepiSóW W ZaKreSie KoNtroli SZamB i ocZySZcZalNi

BeZpłatNa KaStracja BąDź SteryliZacja pSa lUB Kota 

W	m-cu	październiku	br.	decyzją	Wojewody	Lubelskiego	kolejne	
grunty	z	zasobu	Skarbu	Państwa	stały	się	własnością	gminy	Wól-
ka.	Są	to	nieruchomości	położone	w	obrębie	Sobianowice,	działki	
o	numerach	ewidencyjnych	164	i	220	o	łącznej	powierzchni	4,03	
ha.	Obydwie	działki	położone	są	w	bezpośrednim	sąsiedztwie	dro-

gi	stanowiącej	własność	gminy	Wólka.	Pozyskanie	przez	gminę	tak	
znacznego	obszaru	umożliwi	racjonalne	jego	zagospodarowanie.

Elżbieta Kołtun, 
Referat Planowania i Środowiska, Urząd Gminy Wólka

Obowiązki	 właścicieli	 nieruchomości	
w	zakresie	ścieków:	
Właściciele	 nieruchomości	 zapewnia-

ją	 utrzymanie	 czystości	 i	 porządku	 przez	
(art.	 5	 ust.	 1	 pkt	 3a	ustawy	o	utrzymaniu	
czystości	 i	 porządku	 w	 gminach):	 groma-
dzenie	nieczystości	ciekłych	w	zbiornikach	
bezodpływowych	 szamb	 lub	 osadnikach	
w	instalacjach	przydomowych	oczyszczalni	
ścieków.	 Właściciele	 nieruchomości	 mają	
obowiązek	pozbywania	się	nieczystości	cie-
kłych	z	terenu	nieruchomości	oraz	są	obo-
wiązani	 do	 udokumentowania	 w	 formie	
umowy	korzystania	z	usług	wykonywanych	
przez	(art.	6	ust.	1	pkt	1	ustawy	o	utrzyma-
niu	czystości	i	porządku	w	gminach):	
1)	 gminną	 jednostkę	 organizacyjną	 lub	
przedsiębiorcę	 posiadającego	 zezwole-
nie	 na	 prowadzenie	 działalności	 w	 za-

kresie	opróżniania	zbiorników	bezodpły-
wowych	 lub	 osadników	 w	 instalacjach	
przydomowych	 oczyszczalni	 ścieków	
i	transportu	nieczystości	ciekłych.
Wójt	jest	obowiązany	prowadzić	kontro-

lę	umów	co	najmniej	raz	na	dwa	lata	zgod-
nie z planem kontroli.
Kontrola	obejmuje:	

1)	 posiadanie	 umów	 na	 odbieranie	 od-
padów	 poza	 systemem	 oraz	 na	 opróż-
nianie	 zbiorników	 bezodpływowych	
i osadników przydomowych oczyszczalni 
ścieków;	

2)	 dowody	 uiszczania	 opłat	 za	 usługi	 lub	
inny sposób udokumentowania wyko-
nania	ww.	obowiązków.	
W	 najbliższym	 czasie	 zostanie	 wydane	

zarządzenie	 o	 zamiarze	 przeprowadzenia	
kontroli szamb i oczyszczalni na terenie 

gminy	 Wólka.	 Właściciele	 będą	 zobligo-
wani do przedstawienia umów i dowodów 
opłat	oraz	podpisaniu	protokołów	pokon-
trolnych	w	Urzędzie	Gminy	Wólka	bądź	na	
terenie	nieruchomości.

Iwona Bryda, 
Referat Planowania i Środowiska,  

Urząd Gminy Wólka

Informujemy,	 że	 mieszkańcy	 nadal	 mogą	
skorzystać	z	usługi bezpłatnej kastracji bądź 
sterylizacji psa lub kota. Prowadzona przez 
gminę	 Wólka	 bezpłatna akcja sterylizacji 
psów i kotów objęła do tej pory ponad 30 
zwierzaków.	Działania	na	 rzecz	 zwierząt	do-
mowych,	realizowane	są	w	ramach	programu	
opieki	 nad	 zwierzętami	 bezdomnymi	 oraz	
zapobieganiu	bezdomności	zwierząt	na	tere-
nie	Gminy	Wólka	w	roku	2022.	Pula	środków	
przeznaczona	na	ten	cel	wynosi	15	000,00	zł.
Sterylizacja	 jest	 jedynym	skutecznym	spo-

sobem	rozwiązywania	problemu	bezdomno-

ści	 zwierząt	oraz	braku	kontroli	 nad	 ich	 roz-
rodem.	 Przeważająca	 część	 psów	 czy	 kotów	
staje	 się	 bezdomna	 ze	 względu	 na	 niekon-
trolowane	rozmnażanie	i	brak	wystarczającej	
liczby	osób,	które	przyjęłyby	je	pod	swój	dach.	
Decydując	 się	na	 sterylizację	podopiecznych	
przyczyniamy	 się	 do	 ograniczenia	 ilości	 bez-
domnych psów i kotów, a tym samym zapo-
biegamy	ich	cierpieniu	i	złemu	traktowaniu.

Katarzyna Skowronek - Jaźwic, 
Referat Planowania i Środowiska, 

Urząd Gminy Wólka

mi	 odbędzie	 się	 18	 listopada	 br.	 o	 godz.	
12.00	 w	 budynku	 Urzędu	 Gminy	 -	 Jaku-
bowice Murowane 8, 20-258 Jakubowice 
Murowane,	 z	 uwzględnieniem	 wszelkich	
wymogów	wynikających	z	aktualnych	ob-
ostrzeń	oraz	ograniczeń	sanitarnych.
Zgodnie	z	art.	11	pkt	8	ustawy	o	plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

osoby	prawne	i	fizyczne	oraz	jednostki	or-
ganizacyjne	 nieposiadające	 osobowości	
prawnej	mogą	wnieść	uwagi	do	projektu	
zmiany	studium.	Zgodnie	z	art.	40	i	art.	54	
ust.	2	i	3	ustawy	o	udostępnianiu	informa-
cji	 o	 środowisku	 i	 jego	 ochronie,	 udziale	
społeczeństwa	 w	 ochronie	 środowiska	
oraz	 o	 ocenach	 oddziaływania	 na	 środo-
wisko	zainteresowani	mogą	składać	uwagi	
i	 wnioski	 do	 prognozy	 oddziaływania	 na	
środowisko.		
Uwagi	do	projektu	studium	oraz	uwagi	

i	 wnioski	 do	 prognozy	 oddziaływania	 na	
środowisko	 mogą	 być	 wnoszone	 w	 for-
mie	 pisemnej	 na	 adres	 Urzędu	 Gminy	
Wólka - Jakubowice Murowane 8, 20-258 

Jakubowice Murowane, ustnie do pro-
tokołu,	 bądź	 za	 pośrednictwem	 środków	
komunikacji	 elektronicznej,	 z	 podaniem	
imienia	 i	 nazwiska	 lub	 nazwy	 jednostki	
organizacyjnej	i	adresu,	oznaczenia	nieru-
chomości,	której	uwaga	dotyczy	na	adres:	
gmina@wolka.pl	 bez	 konieczności	 opa-
trywania ich kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, w nieprzekraczalnym ter-
minie do dnia 20.12.2022r. 
Organem	 właściwym	 do	 rozpatrzenia	

wniosków	i	uwag	jest	Wójt	Gminy	Wólka.

Robert Wysmulski,  
Referat Planowania i Środowiska, 

Urząd Gminy Wólka
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śroDKi fiNaNSoWe Na WymiaNę aZBeStoWych DachóW 
Agencja	 Restrukturyzacji	 i	 Modernizacji	

Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o ob-
jęcie	wsparciem	przedsięwzięć	polegających	
na wymianie w gospodarstwach rolnych po-
kryć	dachowych	wykonanych	 z	materiałów	
zawierających	 azbest	 w	 ramach	 inwestycji	
A1.4.1.	 „Inwestycje	 na	 rzecz	 dywersyfika-
cji	 i	 skracania	 łańcucha	dostaw	produktów	
rolnych	i	spożywczych	oraz	budowy	odpor-
ności	podmiotów	uczestniczących	w	łańcu-
chu”,	objętej	Krajowym	Planem	Odbudowy	
i	Zwiększania	Odporności	(Plan	Rozwojowy),	
za	realizację	której	odpowiedzialny	jest	Mi-
nister	Rolnictwa	i	Rozwoju	Wsi.

W terminie od dnia 17 października 
2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r.	można	
składać	 wnioski	 o	 wymianę	 w	 gospodar-
stwach	 rolnych	 pokryć	 dachowych	 wyko-
nanych	z	materiałów	zawierających	azbest.
Wnioski	 należy	 składać	 do	 Agencji	 Re-

strukturyzacji	 i	 Modernizacji	 Rolnictwa	
w	 formie	 elektronicznej	 poprzez	 skorzy-

stanie	z	formularza	udostępnionego	przez	
Agencję	 na	 PUE	 pod	 adresem	 https://
epue.arimr.gov.pl/
Wsparcie	 może	 być	 udzielone	 osobie	

fizycznej,	 która	 podlega	 ubezpieczeniu	
społecznemu	 rolników	 z	 mocy	 ustawy	
z	dnia	20	grudnia	1990	r.	o	ubezpieczeniu	
społecznym	rolników	(Dz.	U.	z	2022	r.	poz.	
933	i	1155)	jako	rolnik	lub	której	przyzna-
no	 płatności	 bezpośrednie	 w	 rozumieniu	
ustawy	 z	 dnia	 5	 lutego	 2015	 r.	 o	 płatno-
ściach	w	ramach	systemów	wsparcia	bez-
pośredniego	(Dz.	U.	z	2022	r.	poz.	1775)	co	
najmniej	w	 roku	poprzedzającym	rok	 zło-
żenia	wniosku	o	objęcie	wsparciem,	jeżeli:
1.	jest	właścicielem	lub	współwłaścicielem	
budynku,	na	którym	będzie	wymieniane	
pokrycie dachu;

2.	ma	nadany	numer	identyfikacyjny	w	try-
bie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 
2003	 r.	 o	 krajowym	 systemie	 ewidencji	
producentów,	 ewidencji	 gospodarstw	

rolnych	oraz	ewidencji	wniosków	o	przy-
znanie	 płatności	 (Dz.	 U.	 z	 2022	 r.	 poz.	
203,	219	i	1270);

3.	jest	pełnoletnia.
Szczegółowe	 informacje	 o	 zasadach	 na-

boru i warunkach przyznawania wsparcia 
można	 znaleźć	 na	 stronie	 internetowej	
ARiMR	 https://www.gov.pl/web/arimr/
dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-
materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-
srodowiska-w-gospodarstwach-rolnych
Więcej	 informacji	 na	 temat	 inwestycji,	

za	 realizację	 których	 odpowiedzialny	 jest	
Minister	 Rolnictwa	 i	 Rozwoju	Wsi	można	
znaleźć	 na	 stronie	 internetowej	 https://
www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-pla-
nu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci.

Maksymilian Kasprzak, Referat Plano-
wania i Środowiska, Urząd Gminy Wólka
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rUSZył proGram „ciepłe mieSZKaNie” 
Gmina Wólka uruchomiła nabór wnio-

sków do Programu „Ciepłe mieszkanie” 
finansowanego ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Lublinie, w ramach które-
go mieszkańcy mogą ubiegać się o środki 
na wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe 
na inne bardziej ekologiczne systemy. 
Celem	 programu	 jest	 poprawa	 jakości	

powietrza	 oraz	 zmniejszenie	 emisji	 pyłów	
i gazów cieplarnianych na terenie Gminy 
poprzez	 wymianę	 nieefektywnych	 źródeł	
ciepła	w	lokalach	znajdujących	się	w	budyn-
kach	mieszkalnych	wielorodzinnych.	O	do-
finansowanie	mogą	ubiegać	się	właściciele	
lub	współwłaściciele	lokali	z	indywidualnym	
źródłem	ciepła	na	paliwo	stałe,	spełniający	
określone	kryteria	dochodowe,	od	których	
uzależniona	jest	wysokość	wsparcia:
•	do 30% kosztów kwalifikowanych, nie 
więcej	niż	15	000	zł	na	jeden	lokal	miesz-
kalny, dla osób, których roczne dochody 
nie	przekraczają	kwoty	120	tys.	zł;

•	do 60% kosztów kwalifikowanych, nie 
więcej	niż	25	000	zł	na	jeden	lokal	miesz-
kalny,	 dla	 osób,	 których	 przeciętny	mie-
sięczny	 dochód	 na	 jednego	 członka	 go-
spodarstwa	domowego	wynosi	1673	zł	w	
gospodarstwie wieloosobowym lub 2342 
zł	w	gospodarstwie	jednoosobowym;

•	 do	90%	kosztów	kwalifikowanych,	nie	wię-
cej	niż	37	500	zł	na	jeden	lokal	mieszkalny,	
dla	 osób,	 których	 przeciętny	 miesięczny	

dochód	na	jednego	członka	gospodarstwa	
domowego	wynosi	900	zł	w	gospodarstwie	
wieloosobowym	 lub	1260	 zł	w	gospodar-
stwie	 jednoosobowym,	 lub	posiadających	
ustalone	prawo	do	zasiłku	stałego,	okreso-
wego,	rodzinnego	lub	opiekuńczego.
Dofinansowanie	przysługuje	do	wymiany	

źródła	ciepła	na	paliwa	stałe	na:	kocioł	gazo-
wy	kondensacyjny,	kocioł	na	pellet	drzewny	
o	 podwyższonym	 standardzie,	 ogrzewanie	
elektryczne,	pompę	ciepła	albo	podłączenie	
lokalu do wspólnego efektywnego systemu 
ogrzewania.	 Dodatkowo,	 oprócz	 wymiany	
źródła	 ciepła,	 uczestnicy	 programu	 będą	
mogli	 wykonać	 nową	 instalację	 centralne-
go	 ogrzewania	 i	 ciepłej	 wody	 użytkowej,	
wymianę	okien	i	drzwi	oraz	wentylację	me-

chaniczną	 z	odzyskiem	ciepła.	Do	 kosztów	
objętych	 dofinansowaniem	 kwalifikuje	 się	
także	 koszt	 przygotowania	 dokumentacji	
projektowej	przedsięwzięcia.

Wnioski należy składać w tutejszym 
Urzędzie Gminy Wólka, parter – Biuro Po-
dawcze w terminie do 30 listopada br.
W	kolejnym	etapie	Gmina	oszacuje	liczbę	

osób	zainteresowanych	udziałem	w	progra-
mie	oraz	określi	rodzaj	oczekiwanego	wspar-
cia.	 Będzie	 to	 podstawa	 do	 wystąpienia	 o	
dofinansowanie	w	określonej	wysokości	do	
Wojewódzkiego	 Funduszu	 Ochrony	 Środo-
wiska	i	Gospodarki	Wodnej	w	Lublinie.

Magdalena Jabłońska, 
Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka
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SUKceS StUDeNtóW politechNiKi lUBelSKiej. 
ZoStali miStrZami polSKi W proGramoWaNiU SteroWNiKóW plc. 
Mieszkaniec gminy Wólka - Filip Szew-

czyk oraz inż. Kamil Zarajczyk, studenci 
kierunku robotyzacja procesów wytwór-
czych i członkowie Studenckiego Koła 
Naukowego Robotyzacji i Zastosowań In-
formatyki, zajęli I miejsce na Studenckich 
Mistrzostwach Automatyków w progra-
mowaniu sterowników logicznych w ma-
szynach przemysłowych. 
Zespół	 Politechniki	 Lubelskiej	 pokonał	 50	

drużyn	z	całej	Polski.	Finał	Mistrzostw	odbył	
się	5	października	br.	w	Olsztynie	podczas	V	
Konferencji	 Specjalistycznej	 „Automatyzacja	
i	Robotyzacji	Przemysłu”.
Głównym	celem	zawodów	 jest	popula-

ryzacja	 programowania	 sterowników	 PLC	
pośród	przyszłych	programistów	automa-
tyki	przemysłowej.
Dziękujemy	 Panu	 Filipowi	 za	 zaprosze-

nie przedstawicieli gminy Wólka, na czele 
z	Wójtem	 Gminy	 Edwinem	 Gortatem	 na	

Wydział	 Mechaniczny	 Politechniki	 Lubel-
skiej	 i	 przybliżenie	 zagadnień	 nowocze-
snego	 oprogramowania.	 Bezsprzecznie	
automatyka	 i	 robotyka	 to	 przyszłość	 no-
woczesnej	produkcji.
Serdecznie	 gratulujemy	 wygranej	 i	 ży-

czymy Panom dalszych sukcesów i rozwi-
jania	pasji.	
Cieszymy	się,	że	wśród	naszych	mieszkań-

ców,	mamy	tak	wielu	młodych	i	zdolnych.	
Monika Kowalczyk, Referat Promocji, 

Urząd Gminy Wólka

GmiNa WólKa WySoKo W corocZNym raNKiNGU: 
iNWeStycje SamorZąDoWe 2019–2021 

cyBerBeZpiecZeńStWo

Gmina Wólka w rankingu: Inwestycje samorządowe 2019–
2021 opublikowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota” w kategorii gminy wiejskie awansowała na 131 
miejsce analizując wydatki inwestycyjne za lata 2019-2021. 
Średnie wydatki inwestycyjne na mieszkańca za ten okres wy-
noszą w naszej gminie 1542,79 zł. Jest to awans z 285 miejsca 
analizując wydatki inwestycyjne w latach 2018-2020, zaś w po-
równaniu do wydatków inwestycyjnych w latach 2017-2019 - 
z miejsca 610.
Jesteśmy	drugą	gminą	w	powiecie	lubelskim	i	dziesiątą	w	na-

szym	województwie	 z	 największymi	 średnimi	wydatkami	 inwe-
stycyjnymi	na	mieszkańca	za	lata	2019-2021.	Ranking	pokazał,	że	
pandemia	nie	wymusiła	korekty	wydatków	inwestycyjnych	w	na-
szej	gminie,	wręcz	przeciwnie,	aktywnie	realizowaliśmy	przedsię-

wzięcia	poprawiające	jakość	życia	naszych	mieszkańców,	w	tym	
przy	wsparciu	środków	zewnętrznych.	
Jak	zaznaczają	autorzy	rankingu,	wzięto	w	nim	pod	uwagę	ca-

łość	 wydatków	 majątkowych	 poniesionych	 w	 ostatnich	 trzech	
latach,	 aby	 uniknąć	 dużych,	 chwilowych	 wahań	 wskaźnika	 bę-
dącego	 podstawą	 rankingu.	 Wydatki	 inwestycyjne,	 zwłaszcza	
w	 mniejszych	 jednostkach,	 cechują	 się	 znaczną	 cyklicznością.	
W	poszczególnych	latach	mogą	być	bardzo	wysokie,	co	wiąże	się	
z	 realizacją	ważnej	 inwestycji,	 aby	potem	okresowo	 spadać	do	
znacznie	niższego	poziomu.	
Więcej	informacji	na	temat	rankingu	można	znaleźć	na	stronie: 

https://wspolnota.org.pl/news-rankingi/ranking-inwestycje-sa-
morzadowe-2019-2021

Anna Kruk, Sekretarz Gminy Wólka

Cyberbezpieczeństwo,	zgodnie	z	obowiązu-
jącymi	 przepisami,	 to	 „odporność	 systemów	
informacyjnych	 na	 działania	 naruszające	 po-
ufność,	 integralność,	dostępność	 i	autentycz-
ność	 przetwarzanych	danych	 lub	 związanych	
z	 nimi	 usług	oferowanych	przez	 te	 systemy”	
(art.	2	pkt	4)	ustawy	z	dnia	5	lipca	2018	r.	o	kra-
jowym	systemie	cyberbezpieczeństwa.
Najpopularniejsze	 zagrożenia	 w	 cyber-

przestrzeni:
•	ataki	z	użyciem	szkodliwego	oprogramo-
wania	(malware,	wirusy,	robaki,	itp.),

•	 kradzieże	 tożsamości,	 kradzieże	 (wy-
łudzenia	 haseł	 itp.),	 modyfikacje	 bądź	
niszczenie danych,

•	blokowanie	dostępu	do	usług,
•	 spam	(niechciane	lub	niepotrzebne	wia-
domości	elektroniczne),

•	 ataki	socjotechniczne	(np.	phishing,	czy-
li	wyłudzanie	poufnych	informacji	przez	
podszywanie	 się	 pod	 godną	 zaufania	
osobę	lub	instytucję.

Sposoby	zabezpieczenia	się	przed	zagro-
żeniami:
•	 Zainstaluj	i	używaj	oprogramowania	an-
tywirusowego.	Stosuj	ochronę	w	czasie	
rzeczywistym;

•	Aktualizuj	na	bieżąco	system	operacyjny	
i	zainstalowane	aplikacje;

•	Aktualizuj	oprogramowanie	antywiruso-
we	oraz	bazy	danych	wirusów	(dowiedz	
się	czy	twój	program	do	ochrony	przed	
wirusami	posiada	taką	funkcję	 i	robi	to	
automatycznie);

•	Nie	otwieraj	plików	nieznanego	pocho-
dzenia;
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•	Nie	 korzystaj	 ze	 stron	 banków,	 poczty	
elektronicznej	 czy	 portali	 społeczno-
ściowych,	które	nie	mają	ważnego	cer-
tyfikatu SSL;

•	Nie	 używaj	 niesprawdzonych	 progra-
mów	 zabezpieczających	 czy	 też	 do	 pu-
blikowania	własnych	plików	w	 Interne-
cie	(mogą	one	np.	podłączać	niechciane	
linijki	kodu	do	źródła	strony);

•	 Skanuj	komputer	i	sprawdzaj	procesy	sie-
ciowe	–	złośliwe	oprogramowanie	nawią-
zujące	własne	 połączenia	 z	 Internetem,	
wysyłające	 twoje	 hasła	 i	 inne	prywatne	
dane	do	 sieci	może	 się	 zainstalować	na	
komputerze	mimo	dobrej	ochrony	–	na-
leży	je	wykryć	i	zlikwidować;

•	Pamiętaj,	 że	 żaden	 bank	 czy	Urząd	 nie	
wysyła	e-maili	do	swoich	klientów/inte-
resantów	z	prośbą	o	podanie	hasła	 lub	
loginu	w	celu	ich	weryfikacji;

•	 Sprawdzaj	 pliki	 pobrane	 z	 Internetu	 za	
pomocą	skanera	antywirusowego;

•	Nie	odwiedzaj	 stron,	które	oferują	nie-

samowite	 atrakcje	 (darmowe	 filmiki,	
muzykę,	albo	łatwy	zarobek	przy	rozsy-
łaniu	spamu)	–	często	na	takich	stronach	
znajdują	się	ukryte	wirusy,	trojany	i	inne	
zagrożenia;

•	Nie	wysyłaj	w	e-mailach	żadnych	pouf-
nych danych w formie otwartego tekstu 
–	niech	np.	będą	zabezpieczone	hasłem	
i	zaszyfrowane	–	hasło	przekazuj	w	spo-
sób bezpieczny;

•	Nie	zostawiaj	danych	osobowych	w	nie-
sprawdzonych serwisach i na stronach, 
jeżeli	nie	masz	absolutnej	pewności,	że	
nie	są	one	widoczne	dla	osób	trzecich;

•	Pamiętaj	 o	 uruchomieniu	 firewalla	 na	
każdym	urządzeniu;

•	Wykonuj	 kopie	 zapasowe	 swoich	 waż-
nych danych.

Zrozumienie	 zagrożeń	 cyberbezpie-
czeństwa	 i	 stosowanie	 sposobów	 zabez-
pieczania	się	przed	zagrożeniami,	to	wie-
dza	 niezbędna	 każdemu	 użytkownikowi	

komputera, tabletu czy telefonu komór-
kowego.
Bieżące	informacje	na	temat	cyberbezpie-
czeństwa:
•	 zestaw	porad	bezpieczeństwa	dla	użyt-

kowników komputerów prowadzony na 
stronie	 internetowej	 CSIRT	NASK	 –	 Ze-
społu	Reagowania	na	Incydenty	Bezpie-
czeństwa	Komputerowego	działającego	
na	 poziomie	 krajowym:	 https://www.
cert.pl/ouch/

•	 poradniki	na	witrynie	internetowej	Mini-
sterstwa	Cyfryzacji:	https://www.gov.pl/
web/baza-wiedzy/cyberbezpieczenstwo

•	publikacje	 z	 zakresu	 cyberbezpieczeń-
stwa: https://www.cert.pl/

•	 strona	 internetowa	 kampanii	 STÓJ	 PO-
MYŚL	POŁĄCZ	mającej	na	celu	zwiększanie	
poziomu	 świadomości	 społecznej	 i	 pro-
mowanie	 bezpieczeństwa	 w	 cyberprze-
strzeni:	https://stojpomyslpolacz.pl/stp/

Anna Kruk, Sekretarz Gminy Wólka

pomoc SpołecZNa

WDraŻaNie proGramU „cZySte poWietrZe” W GmiNie WólKa 

DoDateK WęGloWy – ZmiaNy W prZepiSach 

Od	 15	 lipca	 2021	 r.	 w	 Ośrodku	 Pomo-
cy	 Społecznej	 w	Wólce	 funkcjonuje	 punkt	
konsultacyjno-informacyjny	 programu	
„Czyste	 Powietrze”,	 którego	 zadaniem	 jest	
ułatwienie	 i	 pomoc	 mieszkańcom	 gminy	
Wólka	w	aplikowaniu	o	środki	z	programu,	
poprzez	udzielanie	informacji	o	programie,	
wypełnienie	wniosku	oraz	jego	rozliczenie.
Punkt	 czynny	 jest	 w	 godzinach	 pracy	

Ośrodka	 tj.	 poniedziałek	 –	 piątek	 godz.	
13.30	 –	 15.30.	 Zalecamy	 wcześniejsze	
uzgodnienie terminu wizyty w punk-
cie	 telefonicznie	 pod	 nr:	 81	 478	 17	 59,		

535	210	676	lub	mailowo	–	wysyłając	wia-
domość	na	adres:	opswolka@opswolka.pl.
Celem	Programu	”Czyste	Powietrze”	jest	

poprawa	 jakości	 powietrza	 oraz	 zmniej-
szenie	 emisji	 gazów	 cieplarnianych	 po-
przez	 wymianę	 źródeł	 ciepła	 i	 poprawę	
efektywności	 energetycznej	 budynków	
mieszkalnych	jednorodzinnych.

Dla kogo ?
Dla	właścicieli	i	współwłaścicieli	domów	

jednorodzinnych	 lub	wydzielonych	w	bu-
dynkach	 jednorodzinnych	 lokali	mieszkal-
nych	z	wyodrębnioną	księgą	wieczystą.	

Na co ?
Dofinansowanie	wymiany	starych	i	nie-

efektywnych	pieców	i	kotłów	na	nowocze-
sne	 źródła	 ciepła	 spełniające	 najwyższe	
normy	przeprowadzenia	niezbędnych	prac	
termomodernizacyjnych	budynku.

Ile ?
Dotacja	może	wynosić	do	30 000 zł dla 

podstawowego poziomu dofinansowania 
i do 37 000 zł oraz 47 000 zł (dotacja	z	pre-

finansowaniem)	 dla	 podwyższonego	 po-
ziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 
000 zł	 (dotacja	 z	 prefinansowaniem)	 dla	
najwyższego	poziomu	dofinansowania.
Do	współpracy	w	Programie	przystąpiły	

również	banki,	udzielając	kredytów	na	re-
alizację	 inwestycji	 z	możliwością	 częścio-
wej	spłaty	kapitału	z	uzyskanej	dotacji.
Szczegółowe	 informacje	 na	 temat	 pro-

gramu	dostępne	 są	na	 stronie:	www.czy-
stepowietrze.gov.pl
Dane	liczbowe	dotyczące	stanu	wdraża-

nia	Programu	Czyste	Powietrze	na	terenie	
Gminy	Wólka	–	stan	na	dzień	30.09.2022r.:
•	 liczba	złożonych	Wniosków	o	dofinanso-

wanie  - 257
•	 liczba	zrealizowanych	przedsięwzięć	–	120
•	 liczba zawartych umów o dofinansowa-
nie	-	209

•	 	 kwota	 wypłaconych	 dotacji	 –	 1	 637	
063,69	zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

17	września	br.	Prezydent	RP	podpisał	kolejną	ustawę	wpro-
wadzającą	 dodatki	 do	 źródeł	 ciepła	 zasilanych	 innym	 niż	 wę-
giel	 paliwem	 tj.	 peletem,	 drewnem	 kawałkowym	 czy	 innym	
rodzajem	biomasy.	Jednocześnie	ustawa	ta	wprowadza	zmiany	
w	ustawie	dotyczącej	dodatku	węglowego.
Nowelizacja	 doprecyzowuje,	 że	 przysługuje	 wyłącznie	 jeden	

dodatek	niezależnie	ile	gospodarstw	domowych	zamieszkuje	pod	
danym	 adresem.	 Świadczenie	 będzie	 przysługiwało	 temu,	 kto	
pierwszy	 złoży	wniosek,	a	pozostałe	wnioski	pozostawia	 się	bez	

rozpoznania.	Ponadto	jedna	osoba	może	wchodzić	w	skład	tylko	
jednego	gospodarstwa	domowego.
Dodatkowo	przepisy	umożliwiają	przeprowadzenia	wizji	lokal-

nej	w	miejscu	zamieszkania	tj.	wywiadu	środowiskowego,	który	
pomoże	zweryfikować	wątpliwości	w	składzie	gospodarstwa	do-
mowego.
Istotną	zmianą	jest	termin	na	rozpatrzenie	wniosków.	Dotych-

czas	gminy	miały	30	dni	na	rozpatrzenie	i	wypłatę	dodatku	węglo-
wego.	Teraz	termin	ten	został	wydłużony	do	2	miesięcy.
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jeŻeli jeSteś śWiaDKiem prZemocy 

Świadek	 przemocy	 to	 bardzo	 ważna	 osoba.	 Ważna,	 bo	 czę-
sto	 jedyna,	 która	może	pomóc	przerwać	przemoc.	 Interwencja	
świadka	może	pomóc	wyjść	 z	 trudnej	 sytuacji	osobie	pokrzyw-
dzonej,	a	przede	wszystkim	pomóc	zapewnić	jej	bezpieczeństwo.
Może	Ci	się	wydawać,	że	osoba	doznająca	przemocy	nie	chce	

Twojej	pomocy,	bo	stara	się	ukryć	jej	ślady	(nagle	zaczęła	cho-
dzić	w	słonecznych	okularach	albo	założyła	bluzkę	z	długimi	rę-
kawami	latem).
To	nieprawda!	Osoby	doznające	przemocy,	wbrew	dość	po-

wszechnemu	 stereotypowi,	 robią	 wiele,	 by	 poprawić	 swoją	
sytuację.	 Po	 pierwsze	 próbują	 rozmawiać	 z	 osobą	 stosującą	
przemoc,	 wychodzą	 z	 domu,	 by	 uniknąć	 ataku,	 ukrywają	 się	
i	uciekają	już	w	trakcie	ataku.	Po	drugie	szukają	pomocy	na	ze-
wnątrz:	rozmawiają	z	krewnymi,	znajomymi,	sąsiadami,	kontak-
tują	się	z	Policją	i	organizacjami	udzielającymi	pomocy	osobom	
doświadczającym	przemocy.
Może	zdarzyć	się	tak,	że	po	fazie	ostrej	przemocy	lub	w	jej	trak-

cie,	osoby	doznające	przemocy	poszukują	pomocy,	wzywają	Poli-
cję	lub	uciekają	do	schronisk,	natomiast	później	wycofują	się.	Dla	
Ciebie	pewnie	jest	to	niezrozumiałe.

Bez	zmian	pozostał	termin	na	złożenie	wniosku,	który	mija	30	
listopada 2022 r.

Dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel
20	września	br.	weszła	w	życie	nowa	ustawa,	która	wprowadza	

dofinansowanie	na	 inne	niż	węglowe	 źródła	ogrzewania.	Wnio-
ski	można	 składać	 osobiście	 lub	 przez	 Internet	 do	 30	 listopada	
2022	r.	Analogicznie	jak	w	przypadku	wniosków	o	dodatek	węglo-
wy,	wnioski	o	nowy	dodatek	na	inne	źródła	ciepła	należy	składać	
w	Ośrodku	Pomocy	Społecznej	w	Wólce.
Z	dodatku	mogą	skorzystać	gospodarstwa	domowe,	w	których	

głównym	źródłem	ogrzewania	jest:
•	 kocioł	 na	 paliwo	 stałe,	 kominek,	 koza,	 ogrzewacz	 powietrza,	
trzon	kuchenny,	piecokuchnia	albo	piec	kaflowy	na	paliwo	stałe,	
zasilane	peletem	drzewnym,	drewnem	kawałkowym	lub	innym	
rodzajem	biomasy,	albo

•	 kocioł	gazowy	zasilany	skroplonym	gazem	LPG,	albo
•	 kocioł	olejowy.	
Warunkiem	 koniecznym	 do	 uzyskania	 dodatku	 jest	 uzyskanie	

wpisu	 lub	 zgłoszenie	 źródła	ogrzewania	do	centralnej	ewidencji	
emisyjności	 budynków	 tzw.	 CEEB.	 Źródło	 ogrzewania	 musi	 być	
zgłoszone	do	dnia	11	sierpnia	2022	r.	albo	po	tym	dniu	–	w	przy-
padku	głównych	źródeł	ogrzewania	zgłoszonych	lub	wpisanych	po	
raz	pierwszy	do	centralnej	ewidencji	emisyjności	budynków.
Gospodarstwu	wieloosobowemu	przysługuje	tylko	jeden	doda-

tek. W przypadku, gdy w gospodarstwie wieloosobowym wnio-
sek	o	dodatek	złoży	więcej	niż	jedna	osoba,	świadczenie	otrzyma	
ta,	która	pierwsza	złoży	wniosek.	Dodatkowo	należy	pamiętać,	że	
jedna	osoba	może	wchodzić	w	skład	tylko	jednego	gospodarstwa	
domowego.
W	 sytuacji,	 gdy	 pod	 jednym	 adresem	 zamieszkuje	 więcej	 niż	

jedno	 gospodarstwo	domowe,	 na	 dany	 adres	 zostanie	 przyzna-
ny	tylko	jeden	dodatek.	W	takim	przypadku,	kiedy	wpłynie	kilka	
wniosków	z	 jednego	adresu,	dodatek	zostanie	wypłacony	wnio-
skodawcy,	który	pierwszy	złoży	wniosek.	Pozostałe	wnioski	pozo-
stawia	się	bez	rozpatrzenia.
Jeśli	 podczas	 weryfikacji	 wniosku	 wystąpią	 wątpliwości	 doty-

czące	gospodarstwa	domowego,	może	być	przeprowadzony	wy-
wiad	środowiskowy,	który	pomoże	zweryfikować	faktyczny	skład	
tego gospodarstwa.

Ważne!	Świadczenie	nie	przysługuje	gospodarstwom	domowym,	
na	potrzeby	którego	zostało	zakupione	paliwo	stałe,	po	cenie	i	od	
przedsiębiorcy,	o	których	mowa	w	ustawie	z	dnia	23	czerwca	2022	
r.	o	szczególnych	rozwiązaniach	służących	ochronie	odbiorców	nie-
których	paliw	stałych	w	związku	z	sytuacją	na	rynku	tych	paliw.

Dodatek przyznawany jest w kwocie:
•	 3	000	zł	–	w	przypadku,	gdy	głównym	źródłem	ciepła	jest	kocioł	
na	paliwo	stałe	zasilany	peletem	drzewnym	lub	innym	rodzajem	
biomasy,	z	wyłączeniem	drewna	kawałkowego,

•	 1	000	zł	–	w	przypadku,	gdy	głównym	źródłem	ciepła	 jest	ko-
cioł	na	paliwo	stałe,	kominek,	koza,	ogrzewacz	powietrza,	trzon	
kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem 
kawałkowym,

•	 500	złotych	–	w	przypadku,	gdy	głównym	źródłem	ciepła	 jest	
kocioł	gazowy	zasilany	skroplonym	gazem	LPG,

•	 2	000	złotych	–	w	przypadku,	gdy	głównym	źródłem	ciepła	jest	
kocioł	olejowy.
Wnioski	o	dodatek	można	składać	do	30	listopada	br.	Wnioski	zło-

żone	po	tym	terminie	będą	pozostawione	bez	rozpoznania.
Szczegółowych	 informacji	 udziela	 Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	
w Wólce 20 – 258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8
Tel.	81	478	17	59,	535	210	670,	535	210	676.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
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pomoc oByWatelom UKraiNy Z NiepełNoSpraWNością 

UWaGa ZBliŻają Się NiSKie temperatUry 

Rada	 Nadzorcza	 PFRON	 zatwierdziła	
program	 „Pomoc	 obywatelom	 Ukrainy	
z	 niepełnosprawnością”.	 Jego	 celem	 jest	
zapewnienie	 pomocy	 niepełnosprawnym	
uchodźcom,	 którzy	 przybyli	 do	 Polski	
w	związku	z	agresją	Rosji	na	Ukrainę.	Re-
alizowany	 jest	 poprzez	wsparcie	 finanso-
we	 samorządów	 prowadzących	 działania	

pomocowe.	 Gmina	Wolka	 przystąpiła	 do	
programu,	 realizatorem	 był	 Ośrodek	 Po-
mocy	Społecznej	w	Wólce
Działania	 skierowane	 były	 do	 5	 osób	

z	 niepełnosprawnością	 (obywateli	 Ukra-
iny)	oraz	ich	faktycznych	opiekunów.	Ośro-
dek	zapewniał	pomoc	i	wsparcie	w	nauce	
języka	 polskiego.	 Wszyscy	 podopieczni	
mieli	możliwość	skorzystania	z	zaopatrze-
nia	 w	 produkty	 spożywcze,	 higieniczne	
oraz	 odzieżowe.	 W	 ofercie	 było	 również	
wsparcie	 psychologiczne,	 tłumacz	 i	 po-
moc	asystenta	osobistego	osoby	z	niepeł-
nosprawnością.
„Dziękuję  za  pomoc  mojej  niepełno-

sprawnej  córce.  Straciłyśmy  dom,  mąż 

został na Ukrainie, a Ja z chorą córeczką 
uciekłam.  Tutaj  w  Polsce  zaopiekowała 
się  nami  rodzina,  dostałyśmy  dach  nad 
głową oraz wsparcie z Ośrodka. Mogłam 
robić  zakupy  spożywcze,  Ja  i  córeczka 
uczyłyśmy  się  języka  polskiego. W poru-
szaniu  się  i  załatwianiu  spraw  urzędo-
wych pomogła nam Pani Ania – asystent 
i  tłumacz.  Córce  w  poradzeniu  sobie 
z nową szkołą i rówieśniczymi problema-
mi wsparcia udzielała Pani psycholog” – 
mama	Alisa.
Program	 trwał	 od	 maja	 do	 września	

2022	r.,	wydatkowano	107,763,20	zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

Kierownik	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Wólce	 z	uwagi	na	
zbliżające	 się	 niskie	 temperatury,	 zwraca	 się	 do	 wszystkich	
Mieszkańców	Gminy	Wólka,	z	apelem	o	informowanie	Ośrodka	
o wszystkich osobach z terenu gminy, które w tym czasie potrze-
bują	szczególnej	uwagi	i	troski.

Dostarczanie	pomocy	powinno	odbywać	się	w	sposób	szybki,	
aby	nie	dopuścić	do	skrajnych	przypadków	czyli	 śmierci	w	wy-
niku	 wyziębienia	 organizmu	 bądź	 odmrożeń	 spowodowanych	
niskimi temperaturami.
Dlatego	też	należy	zwrócić	uwagę	na	wszystkie	osoby	bezdom-

ne,	 starsze,	 samotne,	 którym	 należałoby	 zabezpieczyć	 odzież,	
opał,	żywność.	

Prosimy, aby każdą informację o osobach potrzebujących po-
mocy przekazywać właściwym służbom:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
20 – 258 Jakubowice Murowane, Jakubowice Murowane 8, 

tel. 535 210 676

lub
Telefon alarmowy – 112

Anna Modrzejewska, Kierownik OPS w Wólce

Specjaliści	tłumaczą	takie	zachowanie	syndromem	wyuczonej	
bezradności	 lub	 stresu	pourazowego.	 Syndrom	wyuczonej	 bez-
radności	oznacza	poddanie	się	 i	 rezygnację	z	aktywności,	które	
miały	poprawić	sytuację,	ale	okazały	się	nieskuteczne.	Osoba	do-
znająca	przemocy	nabiera	wówczas	przekonania,	że	nie	może	nic	
zrobić,	aby	zapewnić	sobie	bezpieczeństwo,	rezygnuje	więc	z	ko-
lejnych	prób.	Sytuację	osoby	doznającej	przemocy	często	porów-
nuje	się	także	do	sytuacji	ofiar	zamachów	terrorystycznych,	przy	
czym	 pozostaje	 ona	 w	 stanie	 zagrożenia	 życia	 zazwyczaj	 przez	
dużo	dłuższy	czas,	a	osoba	stosująca	przemoc	nie	jest	obcym	ter-
rorystą,	lecz	osoba	najbliższą.

Pamiętaj, że osoba doznająca przemocy:
Boi się:	o	swoje	życie	i	zdrowie;	tego,	że	nawet	jeśli	zawiado-

mi	o	przestępstwie	Policję,	prokuraturę,	to	 i	tak	nikt	nie	będzie	
chciał	zeznawać.

Nie wierzy:	że	ktoś	chce	i	może	jej	pomóc,	że	ma	prawo	prosić	
o	pomoc,	że	coś	się	zmieni.

Wstydzi się:	bo	bierze	na	siebie	całą	odpowiedzialność	za	to,	co	
się	dzieje	w	jej	domu.

Bardzo ważne!
•	 zaoferuj	pomoc,

•	wysłuchaj	osoby	doznającej	przemocy,
•	uwierz w to, co mówi,
•	 zapewnij,	że	są	instytucje,	które	jej	pomogą	i	pomóż	je	odnaleźć,
•	 zawiadom	osoby,	które	zajmują	się	udzielaniem	pomocy	w	sy-
tuacjach	kryzysowych.

- 800 12 00 02	–	Ogólnopolskie	Pogotowie	dla	Ofiar	Przemocy	
w	Rodzinie,	połączenie	z	numerem	jest	bezpłatne,	możliwe	7	dni	
w	tygodniu,	przez	cały	rok	(także	w	święta).	Telefonicznie	moż-
na	uzyskać	wsparcie,	pomoc	psychologiczną,	 informacje	o	obo-
wiązujących	w	Polsce	przepisach	i	procedurach	oraz	placówkach	
udzielających	 pomocy	 osobom	 doznającym	 przemocy	w	 rodzi-
nie.	Dostępne	są	telefoniczne	dyżury	prawne	oraz	dyżury	w	 ję-
zyku	angielskim,	rosyjskim	oraz	migowym	przez	aplikację	Skype,

- 997 lub 112  - telefon alarmowy,
-	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Wólce,	Zespół	 Interdyscypli-

narny ds. Przemocy w Rodzinie, 81 4781761,e-mail: zespol.inter-
dyscyplinarny@opswolka.pl.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
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WyjaZD WaKacyjNy SZKółKi piłKarSKiej cZarNi pliSZcZyN 

W	dniach	18	–	23	lipca	br.	odbył	się	wy-
jazd	 wakacyjny	 Szkółki	 Piłkarskiej	 Czarni	
Pliszczyn	do	Zakopanego.	Po	ciężkim	roku	
szkolnym	 nadszedł	 czas	 na	 wyczekiwany	
odpoczynek, wspólne zabawy, rozmowy, 
integrację	oraz	moc	atrakcji	i	wrażeń.	Jed-
ną	z	nich	był	 spacer	 z	historią	w	 tle	oraz	
zwiedzanie	 skoczni	 narciarskiej	 Wielka	
Krokiew, gdzie nasi skoczkowie zdobywali 

zwycięstwa	te	małe	i	te	duże.	Kolejną	było	
wejście	na	położoną	1129	m	n.p.m.	Guba-
łówkę,	czyli	słynne	wzniesienie,	z	którego	
rozciąga	 się	 najpiękniejsza	 panorama	 na	
Tatry,	Podhale,	Pieniny	oraz	na	Zakopane.	
Później	 udaliśmy	 się	 na	 targ	w	 okolicach	
Gubałowki	 oraz	 na	 słynny	 zakopiański	
deptak	 Krupówki	 -	 najbardziej	 znaną	 uli-
cę	zimowej	stolicy	Polski.	Na	Krupówkach	

mieliśmy	chwilę	 czasu	wolnego	na	 zakup	
wspaniałych	pamiątek.
Aktywnie	 i	 fajnie	spędziliśmy	czas	pod-

czas wycieczki w Pieniny do Szczawnicy. 
Zwiedziliśmy	 również	 Zamek	 w	 Niedzicy,	
który	 został	 wybudowany	w	 XIV	 stuleciu	
i	 położony	 jest	 nad	 Jeziorem	 Czarsztyń-
skim.	Na	zamku	są	piękne	tarasy	widoko-
we,	z	których	rozciągają	się	niezapomnia-
ne	 widoki.	 Na	 zakończenie	 przeszliśmy	
przez	Wąwóz	Homole,	którego	wapienne	
ściany	pochodzą	sprzed	kilkuset	milionów	
lat.	 Kolejną	 naszą	 atrakcja	 był	wyjazd	 do	
Energilandii,	 który	 sprawił	 ogromną	 ra-
dość	 dla	 dzieci.	 Spacerując	 po	 Białym	
Dunajcu	 wspólnie	 podziwialiśmy	 piękne	
widoki	 a	 dopełnieniem	 naszych	 dni	 były	
wspólne	gry	i	zabawy	np.	słynna	wojna	na	
balony.	Wieczory	spędzaliśmy	na	wspólnej	
kinotece czyli wieczorne kino na dobra-
noc. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich 
uczestników	Kolonii	i	zapraszamy	za	rok!

Szkółka Piłkarska Czarni Pliszczyn
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SportoWy WeeKeND W łUSZcZoWie 

cZarNi pliSZcZyN W iV Kolejce pUcharU polSKi 

W	sobotę	17	września	br.	Lubelska	Aka-
demia	Sportu	Campi	Sportivi,	w	gościnnych	
progach	 SP	 Łuszczów,	była	organizatorem	
III	Turnieju	piłki	siatkowej	absolwentów	SP	
Łuszczów.	Do	turnieju	przystąpiły	drużyny	
młodszych	i	starszych	absolwentów	szkoły	
w	 Łuszczowie,	 rywalizowano	 w	 systemie	
każdy	z	każdym,	a	sportowych	emocji	nie	
brakowało.	 Były	 piękne	 akcje,	 emocjonu-
jące	 wymiany	 oraz	 wspaniała	 rodzinna	
atmosfera,	 która	 towarzyszyła	 rozgryw-
kom,	a	po	sportowej	rywalizacji	przy	grillu	
rozmowy,	 wspomnienia,	 integracja	młod-
szych	 i	 starszych	 pokoleń	 absolwentów	
oraz	 mieszkańców	 naszej	 miejscowości,	
którzy	przybyli	na	nasz	turniej.	Tak	wyglą-
dała	 sobota	 na	 nowym	 obiekcie	 sporto-

wym	 szkoły	 w	 Łuszczowie.	 Ze	 sportowe-
go	 obowiązku	 dodajmy,	 że	 w	 rywalizacji	
zwyciężyła	 drużyna	 Ekipa	 Łuszczów,	 a	my	
widzimy	się	w	przyszłym	roku	na	kolejnej	
edycji	naszych	siatkarskich	zmagań.	

Zadanie	 współfinansowane	 w	 ramach	
programu Gmina Wólka Propagowanie 
idei	sportu	wśród	dzieci,	młodzieży	i	doro-
słych”	w	ramach	umowy	nr	032.109.2022r.

Maciej Kleszcz, ZSP Łuszczów

Drużyna	Czarnych	Pliszczyn	21	września	
br. w historycznym meczu IV rundy Regio-
nalnego	 Pucharu	 Polski	 grupy	 Lubelskiej	
podjęła	 III	 ligową	 drużynę	 Avię	 Świdnik.	
Po	raz	pierwszy	w	historii	drużyna	z	Plisz-
czyna	zagrała	w	IV	kolejce	Pucharu	Polski.	
Mecz	 odbył	 się	w	 niekorzystnych	warun-
kach atmosferycznych spowodowanymi 
obfitymi	 opadami	 deszczu.	 Drużyna	 roz-
poczęła	mecz	dobrym	nastawieniem,	lecz,	
niestety,	 goście	 zrewidowali	 możliwości	

drużyny	gospodarzy.	Pierwsza	bramka	pa-
dła	 już	w	10	minucie	spotkania.	Do	prze-
rwy	goście	prowadzili	6:0.	Jedyną	bramkę	
dla	 Czarnych	 strzelił	 Sebastian	 Sztejno	
w	80.	minucie	spotkania.	Mecz	zakończył	
się	wynikiem	 16:1	 dla	 Avii	 Świdnik.	 Pod-
czas	meczu	została	przeprowadzona	akcja	
charytatywna „Gramy dla Przemka”, z któ-
rej	cały	dochód	został	przekazany	na	reha-
bilitację	dla	Przemka.	

Bartłomiej Siedlecki
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tUrNiej piłKi NoŻNej olDBoyóW o pUchar Wójta GmiNy WólKa 

W	sobotę	 1	 października	 br.	 na	 boisku	
Zespołu	Szkolno	-	Przedszkolnego	w	Łusz-
czowie	 Lubelska	 Akademia	 Sportu	 Cam-
piSportivi	 wspólnie	 z	 KS	 Lublin	 i	 gminą	
Wólka	 była	 organizatorem	 Turnieju	 piłki	
nożnej	Oldboyów	o	Puchar	Wójta	Gminy	
Wólka.
W	 rywalizacji	 wzięły	 udział	 cztery	 dru-

żyny:	 KS	 Lublin,	 Motor	 Lublin,	 KS	 Czarni	
Pliszczyn	oraz	LKP	Turka.	Turniej	odbywał	
się	 systemem	 każdy	 z	 każdym,	 a	 mecze	
sędziowali	Agnieszka	Karpińska	i	Jerzy	Ka-
czor.	 Rywalizacja	 o	 końcowe	 zwycięstwo	
w	 turnieju	 trwała	 do	 ostatniego	 meczu,	
w	 którym	 zmierzyli	 się	 zawodnicy	 KS	 Lu-
blin	 i	Motoru	 Lublin.	Mecz	 stał	na	wyso-
kim poziomie, a zawodnicy raz za razem 
raczyli	 nas	 pięknymi	 akcjami.	 Ostatecz-
nie	 zwyciężył	 zespół	 KS	 Lublin	 5:2,	 tym	
samym	 zajmując	 I	 miejsce,	 druga	 lokata	
przypadła	 Motorowi,	 trzecie	 miejsce	 po	
emocjonującym	 pojedynku	 i	 zwycięstwie	
5:4	z	Czarnymi	zapewnił	sobie	zespół	LKP	
Turka.	 Najlepszym	 strzelcem	 turnieju	 zo-
stał	Paweł	Bugała	(KS	Lublin),	najlepszym	
zawodnikiem	 wybrano	 Marcina	 Popław-
skiego	(Motor),	a	najlepszym	bramkarzem	
Marcina	Mańkę	(KS	Lublin).	
Ogromne	 podziękowania	 od	 organi-

zatorów	 dla	 Pana	 Edwina	 Gortata	Wójta	
Gminy	Wólka	 za	objęcie	patronatem	 tur-
nieju	i	ufundowanie	pucharów	i	statuetek,	
a	także	dla	KGW	Łuszczów	(w	szczególno-
ści	dla	Pań:	Agnieszki	Wieradzkiej	i	Marty	
Tkaczyk)	 za	 przygotowanie	 wspaniałego	
poczęstunku	 dla	 uczestników	 turnieju.	
Dziękujemy	 wszystkim	 uczestnikom	 tur-
nieju	za	przybycie	i	miłą	sportową	atmos-
ferę.	 Mamy	 nadzieję,	 że	 turniej	 wejdzie	
na	 stałe	 do	 kalendarza	 gminnych	 imprez	
sportowych. 
Zadanie	 współfinansowane	 w	 ramach	

programu Gmina Wólka Propagowanie 
idei	sportu	wśród	dzieci,	młodzieży	i	doro-
słych”	w	ramach	umowy	nr	032.109.2022r.

Maciej Kleszcz, ZSP Łuszczów
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SUKceS mieSZKaNeK GmiNy WólKa Na tUrNiejU W limaNoWej! 

WSpaNiała SoBota Z rUGBy W łUSZcZoWie 

W	 dniu	 22	 października	 br.	 w	 Limano-
wej	odbył	się	Puchar	 IKO	Nakamura	Polish	
Open	 w	 Kyokushin	 Karate,	 organizowany	
przez Limanowski Klub Karate Kyokushin. 
W	zawodach	wzięło	udział	425	zawodników	
z	 42	 klubów	 z	 Polski,	 Czech	 i	 Ukrainy	 z	 6	

organizacji	Kyokushin	Karate.	Zawody	stały	
na bardzo wysokim poziomie zarówno pod 
względem	sportowym	jak	i	organizacyjnym.	
Klub	 Sportowy	 BUDOKAI	 Lublin	 repre-

zentowało	 17	 zawodników,	 w	 tym	 3	 star-
tujących	 w	 kategoriach	 pomarańczowych	

pasów,	12	w	 turnieju	 głównym	dzieci	 i	 ju-
niorów	oraz	2	w	konkurencji	seniorów.	Łącz-
nie	wywalczyliśmy	13	miejsc	na	podium,	co	
ulokowało	nasz	klub	na	wysokim	4	miejscu	
w	 klasyfikacji	 generalnej	wśród	wszystkich	
uczestniczących	w	turnieju	klubów!

Turniej	pomarańczowych	pasów:
1	 miejsce	 zdobyła	 Anastazja	 Rakoczy	

wygrywając	z	dużą	przewagą	w	dwóch	po-
jedynkach.
Turniej	główny	dzieci	i	juniorów:
1	 miejsce	 zdobyła	 Aurelia	 Rakoczy.	 Ze	

względu	na	dobrą	dyspozycję	wystartowa-
ła	w	kolorowych	pasach	zwyciężając	poje-
dynek	finałowy	jednogłośną	decyzją.
Bez	 medalu	 tym	 razem	 wrócił	 Piotr	

Podgajny,	 dla	 którego	 głównym	 zada-
niem	 w	 tym	 roku	 będzie	 obrona	 tytułu	
mistrzowskiego na Mistrzostwach Europy 
WKB	w	listopadzie.

Klub Sportowy BUDOKAI Lublin

22	października	br.,	w	piękną	październikową	sobotę	na	obiek-
tach	sportowych	ZSP	w	Łuszczowie	wspólnie	z	Lubelskim	Okręgo-
wym	 Związkiem	 Rugby	 oraz	 Akademią	 RUGBY	 Budowlani	 Lublin	
organizowaliśmy	turniej	rugby	tag	i	rugby.
To	 był	 niesamowity	 turniej	 -	 święto	 rugby	w	 Łuszczowie.	 Fanta-

styczna	pogoda	i	sportowa	atmosfera	towarzyszyły	blisko	150	uczest-
nikom	reprezentującym	SP	Łuszczów,	KS	Piekiełko	Przykwa	-	SP	Białki	
Dolne,	SP	Sobieszyn,	SP	Kłoczew	oraz	Akademię	Budowalni	Lublin.	
Turniej	rozpoczęliśmy	od	tagów,	gdzie	rywalizowało	12	zespołów	

w	dwóch	kategoriach	wiekowych:	klasy	VI-V	oraz	klasy	IV	i	młodsi.	
Następnie	w	tych	samych	kategoriach	rywalizowaliśmy	już	w	rugby	
by	zakończyć	zmagania	turniejem	Mistrzostw	Województwa	Lubel-
skiego Rugby 7 w kategorii klas VII-VIII. 
Zmagania	młodych	rugbistów	bacznie	obserwowali	oraz	wręcza-

li	pamiątkowe	puchary	Wójt	Gmina	Wólka	Pan	Edwin	Gortat	oraz	
Prezes	LOZR	Pan	Maciej	Powała-Niedźwiecki.	
Nad	strefą	gastronomiczną	czuwały	mamy	uczniów	SP	Łuszczów	

oraz	niezawodne	KGW	Łuszczów,	za	co	serdecznie	dziękujemy.
Zawodnikom,	ich	trenerom,	nauczycielom	oraz	wszystkim	obec-

nym	na	naszym	turnieju	rugby	dziękujemy	za	wspaniałą	sportową	
i	rodzinną	atmosferę.
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Poniżej	przedstawiamy	wyniki	zmagań	turniejowych:
Rugby	tag	klasy	IV	i	młodsi:

1.	Budowlani	Lublin,	2.	Piekiełko	Przykwa	II,	3.	Piekiełko	Przykwa	
I,	Farmerzy	Łuszczów	kl.	IV,	5.	Farmerzy	kl.	II,	6.	Farmerzy	kl.	III
klasy VI-V:

1.	Farmerzy	Łuszczów	kl.VI,	2.	Piekiełko	Przykwa	II,	3.	Budowlani	II,	
4.	Farmerzy	kl.	V,	5.	Budowlani	I,	6.	Piekiełko	I
Turniej	rugby	klasy	IV	i	młodsi:

1.	Budowlani	Lublin	,	2.	Piekiełko	Przykwa,	3.	Farmerzy	Łuszczów
Klasy VI-V:

1.	Budowlani	Lublin	I,	2.	Budowlani	II,	3.	Farmerzy	Łuszczów,	4.	Pie-
kiełko	Przykwa.
Mistrzostwa	Województwa	Lubelskiego	Rugby7

1.	Budowlani	Lublin,	2.	Farmerzy	Łuszczów,	3.	Piekiełko	Przykwa.
Maciej Kleszcz, ZSP Łuszczów

SUKceS mieSZKańca GmiNy WólKa Na miStrZoStWach śWiata 
W Karate traDycyjNym 
W	dniach	 17-	 23	 października	 br.	w	 Kanadzie	 odbyły	 się	Mi-

strzostwa	 Świata	w	Karate	 Tradycyjnym.	Reprezentacja	 Polskiej	
Unii	Karate	Tradycyjnego	spisała	się	znakomicie,	gdyż	wywalczy-
ła	aż	57	medali	 (19	złotych,	23	srebrne	 i	15	brązowych)	oraz	3	
czwarte	miejsca.
Mieszkaniec	naszej	gminy	 -	Kamil	Bury	 (senior)	dorzucił	 kilka	

medali	do	worka	polskiej	reprezentacji,	zostając	-	srebrnym	me-

dalistą	w	kata	drużynowym	i	kumite	drużynowym	oraz	brązowym	
medalistą	w	kata	indywidualnym.	
Gratulujemy	Wszystkim	Zawodnikom	i	Trenerom	i	życzymy	dal-

szych	sukcesów!

Fot. UG Wólka oraz Polska Unia Karate Tradycyjnego
Monika Kowalczyk, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka
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Żłobek maluszek cały czas się rozwija 

rozpoczęcie roku szkolnego w gminie Wólka 

Serdecznie	witamy	w	 naszej	 żłobkowej	
rodzinie	nowo	przyjęte	dzieci	oraz	ich	ro-
dziców.
Cieszymy	 się	 także,	 na	 dalszą	 współ-

pracę	z	„weteranami”.	Mamy	nadzieję,	że	
wszyscy	będziemy	zadowoleni	i	usatysfak-
cjonowani.	My	ze	swojej	strony	dokładamy	
wszelkich	starań,	aby	dzieci	były	uśmiech-
nięte,	 radosne,	 a	 przede	 wszystkim	 bez-
pieczne.	Cały	czas	podążamy	za	potrzeba-
mi	dziecka.	Zachęcamy	do	śledzenia	strony	
internetowej	 oraz	 Facebooka.	 Przypomi-
namy nasz adres: https://maluszekzlobek.
pl/.	 Dodatkowo	 zachęcamy	 Państwa	 do	
śledzenia	nas	na	fb:	https://www.facebo-
ok.com/%C5%BB%C5%82obek-Gminny-
-Maluszek-111114187816642. 
Można	również	do	nas	napisać:	sekreta-

riat@maluszekzlobek.pl,	 albo	 zadzwonić	
81	8514929	lub	790	514	929.	
W	 ostatnim	 czasie	 do	 Żłobka	 przyszła	

Pani	 Jesień.	 Zamieniła	 nasz	 żłobek	 w	 je-
sienny	 ogród.	 Przyniosła	 w	 swoim	 ko-
szyczku	 dary	 jesieni,	 które	 dzieci	 mogły	
zobaczyć,	 dotknąć	 i	 powąchać.	 W	 Dzień	
Chłopaka	nasz	żłobek	zamienił	się	w	kino.	
Dzieci	 dostały	 popcorn	 i	 obejrzały	 seans	
filmowy.	 Dodatkowo	 każdy	 z	 chłopców	
otrzymał	 krawat	 z	 napisem	 „super	 chło-
pak”.	We	wrześniu	nasze	Maluszki	wybra-
ły	się	na	grzybobranie,	które	zaowocowało	
pełnymi	koszami	od	grzybowych	zbiorów.	
W	październiku	dzięki	ogromnemu	wspar-
ciu Pana Edwina Gortata Wójta Gminy 
Wólka	 oraz	 rodziców	 dzieci	 zaangażo-
wanych	 w	 pomoc	 przy	 reorganizacji	 pla-

cu	 żłobka	 otrzymaliśmy	 nowe	 zabawki.	
Ścianki	manipulacyjne	zamontowane	przy	
żłobku	 wspierają	 rozwój	 i	 usprawniają	
procesy	 integracji	 sensorycznej.	 Żłobek	
Maluszek	stara	się	maksymalnie	wykorzy-
stywać	swój	potencjał.	Wiemy,	że	dziecko	
czerpie	 pierwsze	 wzorce	 zachowań	 wła-
śnie	 w	 żłobku,	 gdzie	 nawiązuje	 pierwsze	
bliskie	kontakty	z	ludźmi,	zdobywa	pierw-
sze	doświadczenia,	które	stają	się	czasem	
zaczątkiem	 rozwoju	 społecznego	 małego	
człowieka.	 Podstawową	 formą	 Naszej	
pracy	 z	 dziećmi	 jest	 odkrywanie	 świata	
i	 zmysłów	 przez	 zabawę	 twórczą.	 Warto	
nadmienić,	 że	Nasze	Maluszki	 chłoną	 jak	
gąbka	i	dlatego	wykorzystujemy	to	i	prze-
kazujemy	im	jak	najwięcej.	

Anna Adamiak, Dyrektor Żłobka

1	 września	 br.,	 po	 wakacyjnym	 odpoczynku,	 znowu	
rozbrzmiał	 w	 murach	 naszych	 szkół	 pierwszy	 dzwonek	
obwieszczając	 rozpoczęcie	 nowego	 2022/2023	 roku	
szkolnego.	 Z	okazji	 rozpoczęcia	nowego	 roku	 szkolnego	
życzę	 Wam,	 drodzy	 uczniowie,	 sukcesów	 w	 zdobywa-
niu	wiedzy,	dużo	wiary	w	swoje	możliwości,	nawiązania	
prawdziwych	przyjaźni	 i	 jak	najlepszej	atmosfery.	Reali-
zujcie	 swoje	 pomysły,	marzenia,	 osiągajcie	wyznaczone	
cele	i	pamiętajcie,	że	macie	wokół	siebie	życzliwych	ludzi,	
którzy	chcą	Was	wspierać.	Życzę	Wam,	aby	nasze	szkoły	
były	dla	Was	miejscem	bezpiecznym	i	przyjaznym.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

ŻłoBeK GmiNNy malUSZeK
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DZień chłopaKa
30	września	 to	 bardzo	ważna	 data	 –	 jest	 to	 przecież	 świę-

to	 wszystkich	 chłopców,	 zarówno	 tych	 dużych	 jak	 i	 tych	 tro-
chę	 mniejszych.	 Uczennice	 z	 Samorządu	 Uczniowskiego	 Sp 
w Sobianowicach	do	Dnia	Chłopaka	przygotowywały	 się	 cały	

tydzień,	przeprowadzając	wśród	dziewcząt	z	każdej	klasy	gło-
sowanie	 na	 „Super	 Chłopaka”.	 Ogłoszenie	 wyników	 na	 ple-
biscytu	 odbyło	 się	 w	 obecności	 Pani	 Dyrektor	 -	 Anety	 Szmit	
oraz	 całej	 społeczności	 szkolnej.	 Również	w	 tym	 dniu	 po	 raz	
kolejny	Samorząd	Szkolny	zaprosił	całą	społeczność	szkolną	do	
włączenia	się	w	akcję	pt.	„Dzień	Krawata	na	Dzień	Chłopaka”.	
I	nagle	w	klasach	i	na	korytarzach	szkoły	pojawili	się	niezwykle	
eleganccy	 dżentelmeni	 w	muszkach	 i	 krawatach	 oraz	 równie	
pięknie	wyglądające	koleżanki,	które	krawatami	lub	muszkami	
uzupełniły	swoje	stroje.
W	klasie	 IV	uczniowie	obchodzili	 to	 święto	w	atmosferze	 za-

równo	nauki	jak	i	świętowania.	Wszyscy	mieli	do	wykonania	pięć	
zadań	(stacji	dydaktycznych),	z	którymi	poradzili	sobie	doskonale.	
Kolejnym	punktem	była	wspólna	pizza	a	na	deser	quiz	z	wykorzy-
staniem	aplikacji	QUIZIZZ.	

W SP w Świdniku Małym Sa-
morząd	Uczniowski	wraz	z	opie-
kunem Krzysztofem Kardasen 
zorganizował	szkolną	dyskotekę.	
Szczególne	 podziękowania	 kie-
rujemy	do	Pana	Łukasza	Szałaja	
za	oprawę	muzyczną	i	wspaniałe	
oświetlenie.

Przedszkole „Tęczowy Za-
kątek” w Świdniku Małym 
również	 uroczyście	 obchodziło	
Dzień	 Chłopaka.	 Były	 wspólne	
zabawy,	 pamiątkowe	 zdjęcia,	
upominki	 dla	 każdego	 chłopca	
i	słodki	poczęstunek.	W	tym	wy-
jątkowym	dniu	wszystkie	dziew-
czynki	 złożyły	 kolegom	 z	 grupy	
życzenia	i	zaśpiewały	„Sto	lat”.

W SP w Łuszczowie tego dnia 
dziewczynki	złożyły	chłopcom	ży-
czenia	 i	 wręczyły	 prezenty.	 Były	
dowcipy, gry planszowe i klasowe 
tańce.	Śmiechom	i	dobrej	zabawy	
nie	było	końca.	Były	też	przepysz-
ne	 poczęstunki	 przygotowane	
przez	rodziców.	Klasa	7	i	8	święto-
wała	 Dzień	 Chłopaka	 w	Masters	
Olimp.	 Gra	 w	 kręgle	 okazała	 się	
doskonałym	pomysłem	na	wspól-
ne	spędzenie	czasu.	Chęci	i	pozy-
tywne	 nastawienie	 sprawiły,	 że	
wszyscy	dobrze	się	bawili.	W	gru-
pach przedszkolnych wszystkie 
dziewczynki	 również	 zaśpiewa-
ły	 chłopcom	 uroczyste	 „Sto	 lat”	
i	wręczyły	upominki.	

W SP w Turce w	Dniu	Chłopaka	każdy,	kto	miał	na	sobie	kra-
wat	 był	 zwolniony	 z	 pytania	 na	 lekcji.	 Samorząd	 Uczniowski	
przeprowadził	 konkurs	 na	 Najsympatyczniejszego	 Chłopaka	
Szkoły.	W	 drodze	 tajnego	 głosowania	 tytuł	 Najsympatyczniej-
szego	chłopaka	szkoły	zdobył	Dawid	Orysiak.	Gratulujemy!

W Przedszkolu w Turce w tym 
dniu we wszystkich grupach 
dziewczynki	 wręczały	 chłopcom	
upominki,	 własnoręcznie	 nama-
lowane	laurki	i	złożyły	życzenia.

W SP w Pliszczynie Dzień	
Chłopaka	 dla	 klas	 1a,	 1b	 i	 2b	
był	 okazją	 do	 wyprawy	 na	 film	
„Tedi	 i	 szmaragdowa	 tablica”.	
Wspólny	wyjazd	to	świetna	spra-
wa-	integracja	uczniów,	wspólny	
pobyt	w	miejscu	innym	niż	szko-
ła,	 możliwość	 podjęcia	 próby	
samodzielnych zakupów przed 
seansem	 czyli	 wszystko	 na	 TAK!	
Z	kolei	uczniowie	klasy	2a	mieli	okazję	poznać	długopisy	3D,	
który	 jest	 formą	 dostępnej	 dla	 każdego	 przenośnej	 drukarki	
3D,	 pozwala	 na	 realizowanie	 dowolnych	 projektów	 –	w	 tym	

Dzień	 chłopaka	 w	 gru-
pie	 „Stokrotki”	 odbywał	 się	
w	tym	roku	pod	hasłem	„Psi	
patrol”.	 Doskonale	 znana	
dzieciom i uwielbiana przez 
nich	 bajka	 stała	 się	 inspira-
cją	 do	 przeprowadzenia	 za-
baw	ruchowych	i	konkurencji	
sportowych. 
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ogólnopolski Dzień przedszkolaka

Dzień edukacji Narodowej

Co	 roku,	 w	 całej	 Polsce,	 20	września,	 przedszkolaki	 świętują	
swój	 dzień.	 	 Święto	 to	ma	 na	 celu	 podkreślenie	wagi	 edukacji	
przedszkolnej	w	rozwoju	i	edukacji	dzieci	oraz	przyczynić	się	do	
popularyzacji	wychowania	przedszkolnego.	Przedszkolaki	w	gmi-
nie	Wólka	również	świętowały.	Grupy	przedszkolne:	Tygryski,	Ży-
rafki	i	Kangurki	z	Łuszczowa	bawiły	się	znakomicie,	a	zadowolenie	
nie	znikało	z	twarzy	przedszkolaków.	Tego	dnia	nikt	się	nie	nudził	
również	w	Przedszkolu	Matysieńka	w	Turce.	Był	to	miły	i	radosny	
dzień	dla	wszystkich	przedszkolaków!!!	

14	października	przypada	Dzień	Edukacji	Narodowej	–	święto	
nauczycieli, wychowawców, pedagogów i pracowników admini-
stracyjnych.	Obchodzony	jest	w	rocznicę	powstania	w	1773	r.	Ko-
misji	Edukacji	Narodowej	–	pierwszego	w	Europie	ministerstwa	
oświaty	–	która	zajęła	się	reformowaniem	szkolnictwa	w	Polsce.	
W	przeddzień	Święta	Edukacji	Narodowej	uczniowie	SP w So-

bianowicach,	pod	kierunkiem	Pani	Karoliny	Saracyn,	zaprosili	całą	
społeczność	szkolną	na	krótki	apel.	Podziękowali	za	trud	wycho-
wania	 i	edukacji	oraz	złożyli	 życzenia	zarówno	dla	pracowników	
pedagogicznych	 jak	 i	 niepedagogicznych	 naszej	 szkoły.	 Przed-
stawiciele	klas	wręczyli	wychowawcom	piękne	 i	niepowtarzalne	
LAURKI,	które	zawierały	wyrazy	wdzięczności	wychowanków	wraz	

W	oddziałach	przedszkolnych	w	Pliszczynie	święto	uczczone	zosta-
ło	kolorowym	korowodem	z	balonikami,	wspólnymi	zabawami,	gra-
mi,	ogromną	dawką	poczucia	humoru,	 szerokimi	uśmiechami	oraz	
życzeniami,	aby	każdy	dzień	niósł	za	sobą	wiele	cudownych	przygód.	

Na	dzieci	z	Przedszkola	Stokrot-
ka	czekało	wiele	atrakcji	i	niespo-
dzianek przygotowanych przez 
nauczycielki.	Wśród	nich	znalazły	
się	 między	 innymi	 gry	 i	 zabawy	
integracyjne,	konkurencje	sporto-
we, ozdabianie balonów, zabawy 
z	 chustą	 animacyjną	 oraz	 dysko-
teka	przy	ulubionych	przebojach	dziecięcych.	Stworzyliśmy	również	
wspólną	pracę	plastyczną,	podczas	której	dzieci	mogły	same	pomalo-
wać	sobie	rączki	farbą	i	odbić	je	na	dużym	brystolu.	Na	koniec	wszyst-
kie	Stokrotki	zrobiły	sobie	pamiątkowe	zdjęcie.	

niezwykle	 praktycznych,	 jak	
samodzielne	 tworzenie	 biżu-
terii,	 spinerów	 czy	 pojemni-
ków	 na	 drobiazgi.	 Uczniowie	
kl.	III	mieli	przyjemność	gościć	
Panią	 Katarzynę	 Wojciechow-
ską	 oraz	 Panią	 Ewelinę	 Rost-
kowską,	 które	 są	 pracownika-
mi	Uniwersytetu	Medycznego	
w	Lublinie.	Temat	warsztatów	
dotyczył	procesu	wytwarzania	
mydła.	Dzieci	obserwowały	jak	
z	 bazy	 glicerynowej	 po	 doda-
niu	barwników	i	olejków	zapa-
chowych	powstaje	mydło.

W oddziałach przedszkolnych w Pliszczynie	ten	dzień	był	przepeł-
niony	mnóstwem	wspaniałych	atrakcji	i	na	długo	pozostanie	nieza-
pomniany.	We	wszystkich	grupach	dziewczynki	wręczały	chłopcom	
upominki	i	złożyły	życzenia.	Nie	zabrakło	także	wspólnych	gier,	za-
baw,	tańców,	poczytanek	oraz	słodkiego	poczęstunku	dla	wszystkich	
dzieci.	To	był	dzień	pełen	wrażeń	i	przedniej	zabawy.

Opracowano na podstawie relacji z ZSP w Turce, ZSP w Sobianowicach, ZSP w Świdniku Małym, 
ZSP w Pliszczynie,  ZSP w Łuszczowie, Przedszkola w Świdniku Małym, Sobianowicach oraz Turce
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z	własnoręcznymi	podpisami.	Piękną	dekorację	przygotowały	nie-
zastąpione	i	bardzo	utalentowane	panie	ze	świetlicy.	Na	ręce	Pani	
Dyrektor	 przedstawiciele	 Szkolnej	 Rady	 Rodziców	 złożyli	 piękne	
życzenia,	wręczyli	 kwiaty	oraz	okazały,	 słodki	prezent.	Dziękuje-
my	Państwu	za	pamięć	i	okazywaną	nam	życzliwość	oraz	wdzięcz-
ność.	Nieustannie	liczymy	na	Państwa	współpracę	i	wsparcie.
12	 października	 Pani	 Dyrektor	 ogłosiła	 konkurs	 dla	 uczniów	

pod	hasłem	 „Kto to jest?”.	 Polegał	 on	 na	 rozpoznaniu	 nauczy-
cieli	 oraz	pracowników	naszej	 placówki	 na	podstawie	 ich	 zdjęć	
z	dzieciństwa.	Zadanie	okazało	się	bardzo	trudnie,	ale	mimo	to,	
konkurs	cieszył	się	ogromnym	powodzeniem.	

Dnia	17	października	br.	w	SP w Świdniku Małym	również	obcho-
dzone	 było	 święto	 Edukacji	 Narodowej.	 Każda	 klasa	 przygotowała	
miły	 upominek	 w	 postaci	 krótkiego	 występu	 artystycznego.	 Uro-
czystość	rozpoczął	chór	dziewcząt	z	klasy	V,	który	wyśpiewał	z	serca	
płynące	 życzenia	w	piosence	pt.	 ”Nauczycielom”.	 Jako	pierwsi	wy-
stąpili	 uczniowie	 najmłodszej	 klasy.	 Następnie	 konferansjer	 zapra-
szał	 poszczególne	 klasy	na	 scenę,	 aby	przedstawiły	 przygotowane,	
pod okiem wychowawców: wiersze, piosenki, cytaty i inne upominki 
muzyczne	 i	 literackie	związane	z	edukacją.	Dwie	klasy	pokazały	ży-
cie	szkolne	w	”krzywym	zwierciadle”.	W	żartobliwy	sposób	zostały	
zaprezentowane	 różne	 typy	 uczniów	 oraz	 zachowania	 nauczycieli	
w	czasie	dużej	przerwy.	Gromkie	brawa	po	każdym	występie	świad-
czyły	o	tym,	jak	bardzo	podobał	się	on	odbiorcom.	Następnie	życze-
nia	 dla	 nauczycieli	 złożyła	 przedstawicielka	 Samorządu	 Uczniow-
skiego.	Miłym	akcentem	na	koniec	był	wspólny	śpiew	100	lat	,przy	
akompaniamencie	pianina.	Te	razem	spędzone	chwile	przyczyniły	się	
do	lepszej	integracji	naszej	szkoły	i	pozwoliły	odkryć	nowe	talenty.

W SP w Turce	 Rada	Rodziców	przygotowała	 słodki	 poczęstunek	
-	pyszny	tort.	Pani	Dyrektor	wyróżniła	kilku	nauczycieli	oraz	pracow-
ników	 administracyjnych	 nagrodami	 za	wyróżniającą	 pracę	 i	 serce	
dla	ucznia,	kierując	do	nich	słowa:	„Kiedy	kształtuje	się	osobowość,	
najcenniejsze	jest	otwarte	i	życzliwe	traktowanie,	które	wymaga	em-
patii	oraz	wyobraźni.	Po	 latach	uczeń	wraca	myślą	do	serdecznych	
i	mądrych	ludzi,	dla	których	nie	był	jedynie	numerem	w	dzienniku.

Za mądrość, serdeczność i serce - Dziękuję.
Za pracowitość, sumienność i poświęcony czas - Dziękuję.

Sukcesów i satysfakcji w pracy zawodowej oraz spełnienia w ży-
ciu osobistym - Gorąco życzę.”

Społeczność	 SP	 w	 Łuszczo-
wie	 świętowała	 Dzień	 Eduka-
cji	 Narodowej	 13	 października	
br.	 Przedstawiciele	 samorządu	
uczniowskiego,	 zespół	 wokalny	
„Muzyczka” i uczniowie kla-
sy	 V	 z	 tej	 okazji	 przygotowali	
słowno	 -	 muzyczny	 upominek	
dla wszystkich pracowników 
szkoły.	Znalazły	się	w	nim	strofy	wierszy	i	piosenki,	będące	wyrazem	
wdzięczności	 za	 kształtowanie	młodych	 pokoleń.	 Do	 podziękowań	
uczniowie	dołączyli	życzenia,	by	nauczyciele	każdego	dnia	z	optymi-
zmem	i	pasją	podchodzili	do	swojej	pracy.	Ogromne	gratulacje	kie-
rujemy	do	Pani	Dyrektor	Magdaleny	Krystjańczuk,	która	17	paździer-
nika	br.	podczas	wojewódzkich	obchodów	Dnia	Edukacji	Narodowej	
z	rąk	Kurator	Oświaty	Pani	Ewy	Misiak	otrzymała	Nagrodę	Lubelskie-
go	Kuratora	Oświaty.	Cieszymy	się,	że	Pani	Dyrektor	została	uhono-
rowana	i	jak	podkreśliła	to	Pani	Kurator	-	doceniona	i	uszanowana	za	
niezwykłą	pracę,	którą	realizuje	na	co	dzień.

Opracowano na podstawie relacji z ZSP w Turce, ZSP w Sobiano-
wicach, ZSP w Świdniku Małym oraz ZSP w Łuszczowie

projekty edukacyjne w naszych szkołach 
W	bieżącym	roku	szkolnym	2022/2023	SP w Turce	przystąpiła	

do	 Ogólnopolskiego	 Projektu	 Edukacyjno	 -	 Społecznego	 „Każdy	
inny	-	wszyscy	równi”.	W	projekcie	biorą	udział	uczniowie	klas	III-
-VIII.	Głównym	celem	projektu	 jest	 rozwijanie	empatii,	kształto-
wanie	tolerancji	i	akceptacji	wobec	osób	ze	specjalnymi	potrzeba-
mi	edukacyjnymi.	Koordynatorami	przedsięwzięcia	są:	nauczyciel	
współorganizujący	 proces	 kształcenia	 –	 Pani	 Paulina	 Majsterek	
oraz	pedagog	specjalny	–	Pani	Angelina	Sapieja.	29	września	br.	
w	 ramach	 projektu	 w	 szkole	 obchodzony	 był	 Międzynarodowy	

Dzień	Osób	Niesłyszących.	Z	tej	okazji	w	klasie	III,	V	i	VI	Pani	Pau-
lina	 Majsterek	 przeprowadziła	 zajęcia,	 w	 ramach	 których	 dzie-
ci	 uczyły	 się	 alfabetu	 palcowego	 oraz	 podstawowych	 zwrotów	
w	Polskim	Języku	Migowym.	Dodatkowo	6	października	br.	szkoła	
dołączyła	do	obchodów	Światowego	Dnia	Mózgowego	Porażenia	
Dziecięcego.	Nauczyciel	Paulina	Majsterek	przeprowadziła	wśród	
uczniów	klas	III-VIII	pogadankę	dotyczącą	mózgowego	porażenia	
dziecięcego.	Dzieci	poznały	przyczyny	 i	objawy	tego	zaburzenia.	
Dowiedziały	się	na	czym	polega	akcja	#17milionów.	Na	szkolnym	
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korytarzu	pojawiła	 się	gazetka	do-
tycząca	tego	wydarzenia.

W SP w Pliszczynie klasy I-III w tym 
roku	 realizują	 liczne	 projekty.	W	 ra-
mach	 kontynuacji	 innowacji	 „Czy-
tam	 z	 klasą.	 Lekturki	 spod	 chmur-
ki”	 uczniowie	 będą	 podróżować	 po	
Polsce,	 Europie	 i	 świecie.	 Nowością	
w	 tym	 roku	 jest	 projekt	 „Z	 darami	
natury	 świat	 nie	 jest	 ponury”,	 któ-
ry	 rozwija	 postawę	 proekologiczną.	
Dzieci	zmierzą	się	z	10	różnorodnymi	
zadaniami.	Klasa	3	ma	okazję	uczęsz-
czać	na	zajęcia	matematycznego	koło	
naukowego,	 gdzie	 poszerzają	 swoje	
umiejętności	 i	 w	 sposób	 niestan-

dardowy	podchodzą	do	zadań.	Uczniowie	klas	1	i	2	rozwijają	swoje	
uzdolnienia	 plastyczno	 -	 techniczne	 w	 ramach	 zajęć	 rozwijających	
kreatywność.	W	ramach	projektu	Aktywny	powrót	do	szkoły	działają	
Sport	kluby	dla	klas	1	i	3.	“Psia	lekcja”	to	bezpłatny	program	eduka-
cyjny,	który	został	zrealizowany	przy	okazji	Międzynarodowego	Dnia	
Zwierząt,	wprowadza	uczniów	i	uczennice	w	zagadnienia	opieki	nad	
psami,	 komunikacji	 psów	 i	 o	 tym,	 jak	 zachowywać	 się	 bezpiecznie	
przy	psie.	Przed	uczniami	kolejne	równie	ważne	projekty	dotyczące	
ekologii,	zdrowia	oraz	aktualnych	problemów	współczesnego	świata.

Ponadto klasa 2a w SP w Pliszczynie wzięła	udział	w	Europejskim	
Tygodniu	Kodowania,	realizując	dwa	zadania.	Pierwszym	autorskim	

zadaniem	wychowawcy	klasy	Pani	A.	Studnickiej	-	Siudy	była	zakodo-
wana	lektura.	Na	terenie	szkoły	ukryte	były	kody	i	powiązane	z	nimi	
przedmioty.	W	związku	z	lekturą	„Rany	Julek.	O	tym	jak	Julian	Tuwim	
został	poetą”	przedmioty	dotyczyły	„bzików”	tytułowego	bohatera.	
Edukacyjna	 zabawa	dostarczyła	wiele	emocji	 i	wrażeń,	po	wyścigu	
na	terenie	szkoły,	 już	w	klasie,	na	spokojnie	klasa	omówiła	znacze-
nie	poszczególnych	przedmiotów	dla	Julka.	Działając	razem	z	Uczy-
my	Dzieci	 Programować	uczniowie	wykonali	 drugie	 zadanie,	 które	
polegało	na	poszukiwaniu	błędów	w	kodzie.	Zadanie	wcale	nie	było	
łatwe,	wymagało	skupienia	i	precyzji	ale	uczniowie	dali	radę!	Code-
Week	to	społeczna	inicjatywa,	w	ramach	której	europejskie	państwa	
„ścigają	się”	w	liczbie	zorganizowanych	wydarzeń	związanych	z	pro-
gramowaniem.	Polska	jest	jednym	z	liderów.	Akcja	co	roku	organizo-
wana	 jest	na	terenie	całej	Europy	 i	dedykowana	wszystkim,	którzy	
chcą	rozpocząć	lub	kontynuować	przygodę	z	programowaniem.	Kla-
sa	2a	otrzymała	specjalny	europejski	certyfikat	za	swoje	zmagania.
Koło	naukowe	Naukowi	Odkrywcy	w	SP w Pliszczynie rozpoczęło	

swoją	przygodę	z	eksperymentowaniem,	doświadczeniami	i	zadania-
mi	od	Blue.	Być	jak	Ignacy	„Zostań	ambasadorem	nauki”	to	VII	edycja	
programu	edukacyjnego	dla	szkół	podstawowych,	którego	organiza-

torem	jest	Fundacja	PGNiG	im.	Ignacego	Łukasiewicza.	W	tym	roku	
uczniowie	z	pomocą	Ignacego,	 jego	współpracowników	i	ciekawych	
gości	zostaną	promotorami	nauki	wśród	swoich	rówieśników!	Zdobę-
dą	wiedzę	z	interesujących	dziedzin	nauki,	a	także	poznają	wybitnych,	
polskich	naukowców	-	nie	tylko	tych	historycznych,	ale	także	współ-
czesnych.	Uczniowie	po	pierwszych	 zajęciach	 już	 projektują	 atomy,	
trwają	burzliwe	narady,	który	pierwiastek	zaprezentować.	
Niewątpliwie	 warto	 wspomnieć,	 iż	 w	 czerwcu	 br.	 SP w Plisz-

czynie została	 laureatem	 IX	 edycji	 programu	 grantowego	 mPo-
tega	 organizowanego	 przez	mBank	 i	mFundację	w	 partnerstwie	
z	Fundacją	Dobra	Sieć.	We	
wrześniu	 br.	 rozpoczęli-
śmy	przygodę	z	projektem	
„Matematyka	co	życia	do-
tyka”	 i	 zaczęliśmy	 inspi-
rować	 się	 matematyką,	
pokazywać	 inne	 oblicze	
zajęć.	 Oto	 krótka	 relacja	
z	naszych	przedsięwzięć:
-	 zorganizowaliśmy	 warsztaty	 matematyczne:	 „Objętość	 masy	
papierowej,	 a	 pole	 powierzchni	 zakładki”.	 Stworzyliśmy	masę	
papierową,	 wyznaczyliśmy	 objętość	 mąki,	 kleju	 oraz	 oliwki,	
wyprodukowaliśmy	 zakładki,	 ozdobiliśmy	 je	 i	 wyznaczyli	 pole	
powierzchni.	Przy	tej	okazji	utrwaliliśmy	mnożenie	pamięciowe	
liczb	i	tabliczkę	mnożenia.

-	wykonaliśmy	matematyczne	zegary,	na	których	widnieją	zaszyfrowa-
ne	godziny.	Takie	zegary	szybko	odmierzają	czas	spędzany	w	szkole.

-	rozpoczęliśmy	zabawę	z	kodowaniem.	Nasi	uczniowie	połączyli	
naukę	 z	 zabawą,	 prześcigali	 się,	 aby	 jak	najszybciej	 rozwiązać	
przykłady	i	odkryć	tajemniczy	rysunek.	Okazało	się,	że	matema-
tyka	daje	tyle	radości.

-	 wzorując	 się	 na	 wielkich	 matematykach	 ogłosiliśmy	 konkurs:	
„Nasionka	 mądrości	 matematycznej”.	 Rozwijając	 wyobraźnię	
przestrzenną,	 uczniowie	 zamienili	 zwykłe	 doniczki	 na	 takie	
w	formie	brył	matematycznych	i	zasiali	w	nich	nasionka	umie-
jętności	 i	mądrości	matematycznych,	bo	jak	mówił	Jean	Fabre	
„Matematyka	jest	delikatnym	kwiatem,	który	rośnie	nie	na	każ-
dej	glebie	i	zakwita	nie	wiadomo	kiedy	i	jak”.

-	 odbyliśmy	warsztaty	w	 terenie,	 a	mianowicie	 dokonaliśmy	po-
miarów	 różnych	 obiektów	 z	 wykorzystaniem	 proporcji,	 m.in.	
zmierzyliśmy	 wysokość	 pomnika	 przyrody,	 który	 znajduje	 się	
w	sąsiedztwie	naszej	szkoły.	Teren	wokół	drzewa	był	wymagają-
cy	i	nieprzyjazny	pomiarom,	ale	młodzież	po	wielu	trudach	i	na-
ukowych	sporach	ustaliła	ostatecznie	wysokość	sosny	„Duszki”.	
Przed	 nami	 jeszcze	 wiele	 wyzwań,	 zapraszamy	 do	 obserwacji	
naszych	 działań.	 Koordynatorki	 programu:	Maryla	 Podstawka,	
Dorota	Kruszyńska.

Opracowano na podstawie relacji z ZSP w Turce 
oraz ZSP w Pliszczynie 
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Wycieczki szkolne
•	Uczniowie	 klasy	 5	 i	 6	 wraz	 z	 wychowawcami	 ze	 SP w Turce  
(E17)	3	października	br.	uczestniczyli	w	wycieczce	 szkolnej	do	
Muzeum	Minerałów-	„Młyn	Hipolit”	w	Nowym	Gaju.	Podczas	
lekcji	 muzealnej	 uczniowie	 obejrzeli	 bogatą	 kolekcję	 minera-
łów,	skamieniałości	i	meteorytów	oraz	dowiedzieli	się,	jak	jest	
zbudowana	 Ziemia.	 Dodatkowo	 zdobyli	 „bogactwo”	 podczas	
płukania	złota,	a	co	najważniejsze	-	cały	znaleziony	urobek	za-
brali	ze	sobą.	Uczniowie	wzięli	udział	w	grze	terenowej	pełnej	
skarbów	i	tajemnic.	Dzięki	ręcznie	rysowanej	mapie	odwiedzili	
historyczne	wyrobiska	wapienne.	Tam	czekała	prawdziwa	skrzy-
nia	skarbów,	którą	otworzył	ten,	kto	z	uwagą	słuchał	informa-
cji	w	muzeum.	Niezapomnianych	wrażeń	 dostarczyła	 również	
wizyta	w	planetarium.	Na	 zakończenie	wycieczki	 dzieci	 zjadły	
pyszne	kiełbaski	upieczone	w	ognisku.	Wyjazd	z	pewnością	na	
długo	pozostanie	w	pamięci	uczestników	wycieczki.

•	 13	października	br.	klasa	8	ze 
SP w Turce oraz klasa 8 ze Sp 
w Świdniku Małym uczest-
niczyły	wspólnie	w	wyjeździe	
do	 Państwowego	 Muzeum	
na	 Majdanku.	 Ze	 wzrusze-
niem i smutkiem, w zadumie 
uczestnicy	 szli	 słuchając	 ko-
mentarza przewodnika. Pod-
czas	 dwugodzinnej	 lekcji	 historii	 uczestnicy	 przeszli	 szlakiem	
więźniów.	Zapoznali	się	z	historią	tego	miejsca,	zwiedzili	baraki,	
łaźnię,	 krematorium	 oraz	 komorę	 gazową.	 Oddali	 hołd	 pole-
głym,	których	prochy	zostały	złożone	w	sarkofagu	w	centralnym	
miejscu	obozu.	 	Dla	każdego	z	uczestników	tego	wyjazdu	była	
to	 lekcja	historii	na	żywo,	historii,	o	której	powinien	wiedzieć	
każdy,	kto	mieszka	w	Lublinie	i	okolicach.	

•	 Sport	i	ruch	to	zdrowie	–	każdy	
Wam	to	powie!	Wiedzą	o	tym	
uczniowie klas VI oraz VII ze 
SP w Świdniku Małym, którzy 
udali	 się	 do	 parku	 trampolin	
w	Lublinie.	Dziewczęta	i	chłop-
cy	 przed	 rozpoczęciem	 zaba-
wy	 odbyli	 krótką	 rozgrzewkę	
pod	fachowym	okiem	instruktora,	po	czym	przez	godzinę	mogli	
korzystać	ze	wszystkich	dostępnych	urządzeń.	Zmęczeni,	ale	z	ra-
dością	na	twarzach	musieliśmy	opuścić	park	trampolin.	Po	takim	
wysiłku	fizycznym,	udaliśmy	się	do	McDonald’s	na	„małe	co	nie-
co”.	Liczymy	na	powtórkę!

•	W	 dniu	 22	 września	 br.	 dzieci	 z	 oddziału przedszkolnego 
w Świdniku Małym	razem	w	wychowawczyniami	p.	Beatą	Wło-
sek	 i	p.	 Izabelą	Szewczak	 -	Kobyłką,	wybrały	 się	na	wycieczkę	
do	Zagrody	Edukacyjno	–	Twórczej	 „Zielona	Babka”	w	Minko-
wicach.	Dzięki	wizycie	w	 zagrodzie	dzieci	mogły	przenieść	 się	
na	chwilę	do	dawnego	świata	polskiej	wsi,	zobaczyć	dawne	do-
mowe	sprzęty	codziennego	użytku,	które	można	było	spotkać	
w	starych	wiejskich	domach.	W	trakcie	warsztatów	rękodzielni-
czych	dzieci	wykonały	 jesienne	lampiony,	które	własnoręcznie	
ozdabiały	naturalnymi	materiałami.	

•	 Jesienne spacery to wycieczki maluszków z Przedszkola „Tę-
czowy Zakątek” w Świdniku Małym.	Dzieci	podczas	spacerów	
mają	 możliwość	 podziwiania	 okolic	 przedszkola	 w	 jesiennej	
szacie.	Podczas	naszych	małych	wypraw	dzieci	poznają	gatunki	
drzew,	owoce	i	liście.	Dzięki	spacerom	dajemy	dzieciom	poczu-
cie	 radości	 i	 zadowolenia.	 Kształtują	procesy	psychiczne	 takie	
jak	myślenie,	pamięć,	spostrzeżenia.	Dzięki	nim	w	sposób	bez-
pośredni	dziecko	poznaje	otaczający	świat.

Opracowano na podstawie relacji z ZSP w Świdniku Małym, 
ZSP w Turce oraz Przedszkola w Świdniku Małym
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lekcje inne niż wszystkie 
•	 14	września	br.	część	klasy	ósmej	ze	SP w Świdniku Małym wy-
brała	się	wraz	z	nauczycielem	fizyki	na	„Pokazy	z	fizyki”	organizo-
wane	corocznie	w	Instytucie	Fizyki	w	Lublinie.	W	tym	roku	prze-
prowadzane	pokazy	dotyczyły	zagadnień	związanych	z:	ruchem	
obrotowym,	płynami,	elektrostatyką	i	optyką.	Prowadzący	prze-
prowadzili	 i	wyjaśnili	bardzo	dużo	doświadczeń,	które	na	pew-
no	przydadzą	się	w	zrozumieniu	fizyki	nauczanej	w	szkole,	a	być	
może	spowodują	zaciekawienie	tą	ważną	lecz	trudną	nauką.

•	 30	września	br.	SP w Świdniku Małym odwiedzili przedstawiciele 
lubelskiego	Caritasu:	zastępca	dyrektora	ks.	Paweł	Zdybel	i	Pani	
Gabriela	Sadowska	koordynatorka	wolontariatu.	Pracownicy	Ca-
ritasu	spotkali	się	z	klasami	4-8,	aby	opowiedzieć	o	działalności	
Szkolnych	Kół	Caritasu.	Uczniowie	obejrzeli	ciekawą	prezentację	
i	dowiedzieli	się,	na	czym	polega	praca	wolontariusza	w	szkole	
i	poza	nią.	Spora	gromadka	uczniów	zgłosiła	chęć	zostania	wo-
lontariuszem	w	Szkolnym	Kole	Caritasu,	więc	na	pewno	zostanie	
ono	utworzone	w	naszej	szkole.	Jest	to	dowód	na	to,	że	w	wśród	
naszej	 szkolnej	 społeczności	 są	 otwarci,	wrażliwi	 i	 empatyczni	
młodzi	ludzie,	którzy	pragną	nieść	pomoc	innym.		

•	 5	października	br.	uczniowie	klas	I	–	III	ze	SP w Łuszczowie mieli 
okazję	uczestniczyć	w	WARSZTATACH	DRUKU	3D.	Drukarki	3d	są	
nazywane	maszynami	przyszłości.	Można	na	nich	stworzyć	na	
przykład	 przestrzenny	
model miasta, samo-
chodu, a nawet skom-
plikowaną	 protezę.	
Uczniów	 zafascynował	
proces powstawania na 
drukarce	 trójwymiaro-
wego modelu rakiety, 
który	 na	 zakończe-
nie	 zajęć	 każda	 klasa	
otrzymała	w	prezencie.		
Uczestnicy	zajęć	otrzymali	także	pamiątkowe	dyplomy.

•	17	 października	 br.	 uczniowie	 SP w Łuszczowie uczestniczy-
li	 w	 audycji	muzycznej	 poprowadzonej	 przez	muzyków	 z	 Fil-
harmonii	 im.	 H.	 Wieniawskiego	 w	 Lublinie.	 Podczas	 audycji	
uczniowie	 poznali	 grupę	 instrumentów	 dętych	 (drewnianych	
i	blaszanych)	ich	historię	powstania,	sposób	wydobycia	dźwię-
ku,	techniki	gry	oraz	najpiękniejsze	utwory	z	muzyki	klasycznej.	

•	W	 ramach	 lekcji	 techniki	
o	 zdrowym	 żywieniu	 klasa	
4, 5 i 6 w SP w Łuszczowie 
przygotowywały	 zdrowe	
danie:	sałatki,	koktajle	owo-
cowe.	Uczniowie	w	grupach	
przygotowali	 zdrowe	 posił-
ki,	 korzystając	 z	 pracowni	
kulinarnej,	 która	 została	
między	 innymi	doposażona	
w	 sprzęt	 AGD	 dzięki	 dofi-
nansowaniu	projektu	Labo-
ratoria	 Przyszłości.	 Ucznio-
wie	mogli	w	pełni	korzystać	
w	 nowego	 sprzętu	 AGD,	
naczyń,	sztućców	itp.	Zajęcia	przebiegały	w	miłej	atmosferze,	
uwzględniając	wszystkie	środki	higieny.	Opiekę	nad	tym	kuli-
narnym	 wyzwaniem	 sprawowała	 Pani	 Agnieszka	 Kosińska	 –	
nauczyciel techniki.

•	13	 września	 br.	 dzie-
ci	 z	 klas	młodszych	 ze	
SP w Łuszczowie oraz 
grupa	 „Tygrysków”	
i „Kangurków” uczest-
niczyły	 w	 warsztatach		
pierwszej	 pomocy	 or-
ganizowanych przez 
Panią	 Anetę	 Sierpiń-
ską.	Grupy	w	praktycz-
ny	sposób	dowiedziały	
się,	kiedy	i	w	jaki	spo-
sób	należy	udzielić	po-
szkodowanemu pierw-
szej	pomocy.	W	trakcie	
zajęć	dzieci	zdobywały	
wiedzę	 oraz	 umiejęt-
ności	 poprzez	 zabawę	
i	ćwiczenia	praktyczne	
na fantomach. 

•	 23	września	 br.,	w	dniu	 finału	 ogólnopolskiej	 akcji	 Sprzątania	
Świata,	uczniowie	klas	6	-	8	SP w Turce	udali	się	na	lekcji	biologii	
pod	opieką	Pani	Anny	Zaborek	-Trubalskiej	w	teren,	by	oczyścić	
okolicę	ze	śmieci.

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




