
Egzemplarz bezpłatny 

ISSN 2544-3593

kwiecień 2022

Wólka 
NEWS

Nr
1(19)2022

Stan realizacji inwestycji
 str.  4

„FARMERZY” SP Łuszczów 
Mistrzem Rugby Tag str. 21

Podziękowania 
za okazaną pomoc str. 19

Szkoły i Przedszkola 
w Gminie Wólka str. 23

W numerze:



SPIS TREŚCI

Wólka 
NEWS

e-mail: 
gmina@wolka.pl

Okładka, skład i łamanie: 
drukarnia Standruk
ul. Rapackiego 25
20-150 Lublin

Nakład: 1500 egz.

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Wydawca: 

Gmina Wólka

Adres redakcji: 

Jakubowice Murowane 8

20-258 Jakubowice Murowane

tel.: 81 478 17 50

faks: 81 746 50 01 

INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE
Stan realizacji inwestycji            4

RADA GMINY WÓLKA
Działalność Rady Gminy Wólka          6

KULTURA
Jubileusz 50-lecia 

pożycia małżeńskiego           7

Kobieta naszej historii  
- Róża Kołaczkowska          8

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce 
- podsumowanie roku 2021         8

Walentynki w bibliotece?  
Tak, ale na konkursowo!          9

Jak ferie, to tylko w bibliotece!        10

Zajęcia biblioteczne w szkole        11

Świetlica środowiskowa w Turce     11

Wystawa malarki  
pani Stefanii Wójcik        12

BEZPIECZEŃSTWO
Plan działania priorytetowego  
dla rejonu nr 3        13

Przełom zimy i wiosny to niechlubny 
czas wypalania nieużytków        13

OCHRONA ŚRODOWISKA
Informacja o deklaracjach na źródła 
ogrzewania          13

Harmonogram odbioru odpadów 
gminy Wólka – 2022 rok         14

Dofinansowanie do sterylizacji 
i kastracji         15

Dofinansowanie do usuwania 
azbestu         15

OGŁOSZENIA
Stowarzyszenie Rysa          15
Mama mama mama nakazała 
abym w Wólce, w Wólce pity swoje 
rozliczała          16
Gmina Wólka walczy o nagrodę!!!    
Zielony lof w konkursie top inwestycje 
komunalne 2022          17
„Mobilny urzędnik”  dla mieszkańców 
gminy Wólka          17
Uruchomiliśmy stacjonarne porady 
prawne w ramach nieodpłatnej 
pomocy prawnej, nieodpłatnego 
poradnictwa obywatelskiego        17

POMOC SPOŁECZNA
Dodatek osłonowy          18

URZĄD STANU CYWILNEGO
Ukraińscy uchodźcy mogą się ubiegać 
w całej Polsce o nadanie numeru 
pesel                         19
#SOLIDARNI Z UKRAINĄ
Podziękowania za okazaną pomoc   19
Pomagamy - koło gospodyń wiejskich 
Wóleckie Babeczki          20

SPORT
„Farmerzy” SP Łuszczów mistrzem 
rugby tag          21
Sportowiec roku 2021. Uroczyste 
podsumowanie XVIII plebiscytu 
Dziennika Wschodniego         22

EDUKACJA
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych I klas pierwszych 
Szkół Podstawowych         23
Półkolonie z zimową akademią 
kreatywności          23
Żłobek gminny Maluszek        24

Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Łuszczowie Szkoła Podstawowa  
im. Św. Jana Pawła II w Łuszczowie     25

Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Łuszczowie. Oddziały Przedszkolne 
oraz Samorządowe Przedszkole 
„Tygrysek” w Łuszczowie       27

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Pliszczynie. Szkoła Podstawowa  
im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie  29

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Pliszczynie. Oddziały Przedszkolne 
i Przedszkole Pliszka w Pliszczynie    33

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Sobianowicach. Szkoła 
Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
w Sobianowicach          34

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Sobianowicach. Samorządowe 
Przedszkole „Stokrotka” 
w Sobianowicach        38

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Świdniku Małym. Szkoła 
Podstawowa w Świdniku Małym      40

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Świdniku Małym. Przedszkole 
„Tęczowy Zakątek” w Świdniku 
Małym           42

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Turce. 
Szkoła podstawowa w Turce        43

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Turce. Samorządowe Przedszkole 
„Marysieńka” w Turce        46



WSTĘP

Wójt Gminy Wólka

mgr Edwin Gortat

Dane kontaktowe do Urzędu Gminy Wólka
Urząd Gminy Wólka

20-258 Jakubowice Murowane

Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

faks: 81 746 50 01

gmina@wolka.pl

www.wolka.pl
www.facebook.com/wolkagmina/
www.mylokalnews.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
•	 /GminaWolka/skrytka 
•	 /GminaWolka/SkrytkaESP

W tym szczególnym czasie, który nazna-
czony	 jest	 tragedią	 ludzką	 i	 niepewnością	
dnia	 jutrzejszego	 przekazujemy	 Państwu	
kolejne wydanie naszego gminnego perio-
dyku	z	najnowszymi	informacjami	dotyczą-
cymi	realizacji	zadań	przez	nasz	samorząd.	
Ciężko	 w	 tym	 momencie	 o	 huraoptymi-
styczne	nastawienie	w	naszym	życiu	i	prze-
chodzenie	 jak	gdyby	nigdy	nic	do	naszych	
codziennych	 czynności,	 czy	 to	 w	 życiu	
prywatnym, czy w pracy. Jednak najgor-
szym	 co	może	 się	 wydarzyć	 jest	 tkwienie	
w	 miejscu	 i	 poczucie	 wszechogarniają-
cej	 bezsilności,	 która	 może	 doprowadzić	 
do	 zobojętnienia	 i	 braku	 motywacji	 
do	 czynienia	 dobra.	 Dlatego	 też,	 mimo	
ogromu	 zła,	 które	 dzieje	 się	 za	 naszą	
wschodnią	 granicą	 i	 jest	 tuż	 obok	 nas,	
staramy	 się	 uczynić	wszystko	 co	w	 naszej	
mocy	 i	 na	 co	 mamy	 wpływ	 aby	 dorzucić	
naszą	 małą	 cegiełkę,	 która	 przynajmniej	
w	 najmniejszym	 stopniu	 pomoże	 przyczy-
nić	 się	 do	 pozytywnego	 kursu	 przyszłych	
zdarzeń	 w	 naszej	 ojczyźnie	 i	 w	 jej	 najbliż-
szym	 otoczeniu.	W	 związku	 z	 powyższym	
chciałbym	serdecznie	podziękować	wszyst-
kim	 tym,	 którzy	 nie	 szczędząc	 swojego	
prywatnego	 czasu	 i	 zdrowia	 włączyli	 się	
w	 pomoc	 przebywającym	 na	 terenie	 na-

szej	 gminy	uchodźcom	 z	ogarniętej	wojną	
Ukrainy.	 Dziękuję	 pracownikom	 urzędu	
gminy,	 ośrodka	 pomocy	 społecznej,	 pla-
cówek	 oświatowych,	 gminnej	 biblioteki	
publicznej,	 przedsiębiorstwa	 gospodarki	
komunalnej,	 kołom	 gospodyń	 wiejskich	
z	 Wólki,	 Pliszczyna,	 Łuszczowa	 i	 Długiego,	
księżom	 proboszczom	 parafii	 z	 terenu	 na-
szej	 gminy,	 przedsiębiorcom	 i	 wszystkim	
naszym	 cudownym	 mieszkańcom,	 którzy	
bezinteresownie	odpowiedzieli	na	krzywdę	
drugiego	człowieka.	Jesteśmy	wielcy	przez	
to,	że	jesteśmy	razem	i	jeżeli	tak	będzie	to	
funkcjonowało	 dalej,	 a	 jestem	pewien,	 że	
tak	będzie,	 to	nie	straszne	nam	żadne	zło.	
W	tym	miejscu	aż	ciśnie	się	na	usta	refleksja	
dotycząca	nas	samych.	Jestem	przekonany,	
że	 każdy	 ma	 swoje	 mniejsze	 lub	 większe	
problemy,	które	czasami	spędzają	nam	sen	
z	powiek,	ale	zestawiając	je	z	obecną	trage-
dią	Narodu	Ukraińskiego	niekiedy	okazują	
się	one	niczym,	malutką	kroplą	uciążliwości	
w	morzu	otaczającego	nas,	a	wcześniej	nie-
dostrzeganego	oceanu	dobra.	Nauczmy	się	
doceniać	 i	 cieszyć	 naszym	 szczęściem,	 do-
strzegać	problemy,	ale	nie	wynosić	 ich	do	
rangi	nierozwiązywalnych.
W	kilku	 słowach	chciałbym	przedstawić	

kwestie	 związane	 z	 naszmi	 inwestycjami	

na	 2022	 rok.	 Otóż,	 jak	 co	 roku	 plany	 są	
ambitne i niemal do maksimum wyczerpu-
jące	 nasze	 aktualne	 zdolności	 finansowe,	
gdyż	wiemy	jak	ważne	są	potrzeby	naszych	
mieszkańców.	 W	 tym	 roku	 zamierzamy	
wykonać	 liczne	 zadania	 na	 kwotę	 blisko	
32	milionów	złotych	 i	 są	 to	m.in.	 inwesty-
cje	 drogowe,	 mostowe,	 chodniki,	 oświe-
tlenia, sale gimnastyczne, infrastruktura 
wodno-kanalizacyjna, obiekty zabawowo-
-rekreacyjne,	 OZE	 i	 inne,	 które	 w	 miarę	
posiadanych	 środków	 i	przy	 sprzyjających	
warunkach	 zewnętrznych	 będą	 cieszyć	
oczy	naszych	mieszkańców.
Z	okazji	zbliżających	się	Świąt	Wielkanoc-

nych	 życzę	 Państwu	 optymizmu	 bijącego	 
ze	 Zmartwychwstania	 Pańskiego,	 który	
w	tym	trudnym	czasie	obudzi	wiosnę	w	Wa-
szych	sercach	oraz	bijącą	z	niej	nadzieję	na	
lepsze	jutro	oraz	skupi	uwagę	na	tym,	co	tak	
naprawdę	najważniejsze.

Drodzy Czytelnicy Wólka News.
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I. INFRASTRUKTURA DROGOWA 
Zostały	rozstrzygnięte	przetargi	na	wyko-

nanie	i	przebudowę	ośmiu	odcinków	dróg	
polegających	 na	 wykonaniu	 nawierzchni	
bitumicznej (asfaltowej)  oraz jeden od-
cinek	 drogowy	 wzdłuż,	 którego	 zostanie	
wykonany	 chodnik	 (łącznie	 dziewięć	 od-
cinków	drogowych),	tj.:	
•• Przebudowa drogi gminnej nr 106117L 
w	 miejscowości	 Kolonia	 Świdnik	 Mały	
i	 w	 miejscowości	 Świdnik	 Duży	 Drugi	 -	
ETAP II odcinek od km 0+008,16 do km 
0+829,93.	Wartość	 zadania:	 611	 593,06	
zł.
•• Przebudowa drogi gminnej nr 105189L 
w	m.	Łuszczów	Pierwszy	i	Łuszczów	Dru-
gi w zakresie wykonania opaski bezpie-
czeństwa	 (chodnik).	 Wartość	 zadania:	
431	001,84	zł.
•• Przebudowa	 drogi	 wewnętrznej	 
na	 działce	 ewid.	 nr	 824	 w	 Łuszczowie	
Drugim	 (droga	 przy	 szkole	 w	 Łuszczo-
wie).	Wartość	zadania:	191	642,00	zł.
•• Przebudowa (modernizacja) drogi 
gminnej	 KDD-G	 nr	 112539L	 w	 m.	 Tur-
ka - etap II od km 0+400  do km 0+800. 
Wartość	zadania:	321	682,68	zł.
•• Przebudowa drogi gminnej nr 112473L 
w	 m.	 Wólka.	 Wartość	 zadania:	 329	
591,21	zł.
•• Przebudowa	 drogi	 wewnętrznej	 
na	działce	nr	ew.	343	w	m.	Bystrzyca	na	
odcinku od km rob. 0+067,14  do km 
rob.	0+750,00	–	ETAP	 II.	Wartość	zada-
nia:	432	154,28	zł.
•• Przebudowa	 drogi	 wewnętrznej	 
w	m.	 Elizówka	 (droga	 łącząca	miejsco-
wość	 Rudnik	 z	 m.	 Elizówka).	 Wartość	
zadania:	250	116,10	zł.
•• Rozbudowa drogi gminnej w miejsco-
wości	 Długie	 dz.	 nr	 258/5	 i	 inne.	War-
tość	zadania:	756	106,82	zł.
•• Przebudowa drogi gminnej nr 112471L 
oraz	 drogi	 wewnętrznej	 w	 Łuszczowie	
Pierwszym	 –	 etap	 I	 obejmujący	 odci-
nek od km 0+00  do km 0+440,2 oraz 
drogę	 wewnętrzną	 długości	 134,19	m.	 
Wartość	zadania:	370	981,04	zł
•• W	 trakcie	 realizacji	 jest	 Budowa	 drogi	 
nr	 106102	 L	 	 w	 m.	 Biskupie	 Kolonia.	
Wartość	 zadania	 759	 829	 ,97	 zł,	 inwe-
stycja	 rozpoczęta	w	 roku	 2021,	 z	 przy-
czyn	 złych	warunków	atmosferycznych	
realizacja	przesunięta	na	obecny	rok.	

Poza wymienionymi inwestycjami drogo-
wymi		zostały	ogłoszone	postępowania	na:
•• Przebudowę	 drogi	 106096	 L	 
w	m.	Rudnik	(przebudowa	będzie	pole-
gała	 między	 innymi	 na	 wykonaniu	 no-
wej	 nawierzchni	 oraz	 chodnika	wzdłuż	

całej	 długości	 przebudowywanej	 dro-
gi).	Wartość	 zadania	 ponad	 dwa	milio-
ny	 złotych.	 Inwestycja	 dofinansowana	
z	budżetu	państwa	w	50%		procentach.	
•• Wykonanie	mostu	w	m.	Łysaków	(obec-
ny	 most	 jest	 w	 bardzo	 złym	 stanie	
technicznym).	 Wartość	 tego	 zadania	
również	 przekracza	 kwotę	 dwa	 milio-
ny	 złotych.	 Inwestycja	 dofinansowana	
z	budżetu	państwa	w	50%		procentach.	
Ponadto	w	roku	bieżącym	planowanych	

jest	wykonanie	dalszych	inwestycji	drogo-
wych,	 o	 czym	 będziemy	 Państwa	 sukce-
sywnie informowali.
Łącznie	 w	 planie	 inwestycyjnym	w	 bu-

dżecie	mamy	do	wykonania	25	odcinków	
drogowych	 	 oraz	 4	 chodniki,	 dodatkowo	
w	 roku	 bieżącym	 jest	 projektowanych	 
30	 odcinków	 drogowych	 które	 będą	 wy-
konywane	w	latach	następnych.	

II.  INFRASTRUKTURA WODNO – 
KANALIZACYJNA 
•• Został	 rozstrzygnięty	 przetarg	 na	 zada-

nie pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania 
wody	w	miejscowości	Turka,	gm.	Wólka	
w	 ramach	 projektu	 „Modernizacja	 sys-
temu	 zaopatrzenia	w	wodę	na	 terenie	
gminy	 Wólka-etap	 III”.	 Wartość	 zada-
nia:	 1	 746	 600,00	 zł.	 Zadanie	 dofinan-
sowane	 ze	 środków	UE	w	85%.	Wkrót-
ce planowane jest zawarcie umowy  
z	wykonawcą.	
•• Budowa	kanalizacji	w	m.	Świdnik	Duży	
– etap V. 
•• koszt	całkowity	2	354	702,63	zł	dofinan-
sowanie	1	221	637zł

III. OZE
•• Etap	 II	 montaż	 pomp	 ciepła,	 kolekto-
rów	 słonecznych,	 pieców	 na	 biomasę,	
i	 ogniw	 fotowoltaicznych”,	 współfinan-
sowanego	 ze	 środków	 Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(EFRR)	w	ramach	Regionalnego	Progra-
mu Operacyjnego Województwa Lubel-
skiego	na	lata	2014-2020	–	Działanie	4.1	
Wsparcie	 wykorzystania	 OZE.	 Zostały	
już	 zamontowane	 i	 odebrane	 instala-
cje	 pomp	 ciepła,	w	 trakcie	 odbioru	 są	
piece	na	biomasę,	a	w	trakcie	realizacji	 
instalacje	kolektorów	słonecznych.

Koszt	 całkowity	 4	 322	 819,40	 zł,	 dofi-
nansowanie	2	990	760,00	zł

W przypadku instalacji fotowoltaicz-
nych	 jesteśmy	 na	 etapie	 rozstrzygania	
przetargu,	w	najbliższym	czasie	będzie	za-
warta	umowa	z	wykonawcą.	
•• OZE	w	 Gminie	Wólka	 –	montaż	 -	 Etap	
II	 montaż	 ogniw	 fotowoltaicznych”,	

współfinansowanego	 ze	 środków	 Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego	 (EFRR)	 w	 ramach	 Regionalnego	
Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014-2020 – Dzia-
łanie	 4.1	 Wsparcie	 wykorzystania	 OZE	
została	 podpisana	 umowa	 z	 Urzędem	
Marszałkowskim,	 w	 związku	 z	 powyż-
szym	 jesteśmy	w	 trakcie	 podpisywania	
umów	 z	mieszkańcami	na	 fotowoltaikę	
4 i 5 kW.
Koszt	 całkowity	 3	 164	 719,80	 zł,	 dofi-

nansowanie 1 749 636,00. 
Planowany	 termin	 realizacji	 –	 II	 półro-

cze 2022 r. 

IV. OŚWIETLENIA
W	trakcie	 realizacji	 jest	budowa	oświe-

tlenia	w	na	działce	nr	740	w	m.	Pliszczyn	.	
Wartość	zadania	75	000	zł.	
W	roku	bieżącym	planowane	jest	wyko-

nanie	pięciu	odcinków	oświetleń	dróg,	tj.:	
•• Budowa	 oświetlenia	 w	 m.	 Bystrzyca	

przy drodze 106074 L – II etap 
•• Budowa	oświetlenia	w	m.	Kolonia	Świd-
nik	Mały	przy	drodze	106103	L	
•• Budowa	 oświetlenia	 Łuszczów	 Drugi	

przy drodze nr 112467 L 
•• Budowa	oświetlenia	przy	drodze	powia-

towej 2224 L w m. Pliszczyn 
•• Budowa	 oświetlenia	 przy	 drodze	 we-
wnętrznej	na	działce	nr	405	w	m.	Turka	
Kolejnych	 15	 odcinków	 oświetleń	 jest	

projektowanych	 i	przewidywanych	do	 re-
alizacji	w	kolejnych	latach.

V. OBIEKTY / BUDYNKI 
•• W trakcie realizacji jest budowa Cen-
trum	Kultury	w	Gminie	Wólka.	Wartość	
zadania  2 736 387,37. Dofinansowanie 
2	 094	 770,07	 zł.	 	 Termin	 zakończenia	
grudzień	2022	r.	

STAN REALIZACJI INWESTYCJI
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W	pierwszym	półroczu	tego	roku	powin-
na	się	rozpocząć	budowa:	
•• Sali sportowej w Zespole Szkolno-Przed-

szkolnym w m. Sobianowice.
Projekt	obejmuje	budowę	sali	sportowej	

wraz z zapleczem dydaktycznym. Wymiary 
Sali:	 25	 x	 16	 m,	 powierzchnia	 zabudowy:	
986 m2,	 powierzchnia	 użytkowa:	 1174	m2, 
w tym sala sportowa 414,83 m2. Zaprojek-
towano	w	 ramach	obiektu	5	 szkolnych	po-
mieszczeń	dydaktycznych	oraz	pomieszcze-
nie biblioteczne. 

•• Sali sportowej w Zespole Szkolno-Przed-
szkolnym	w	m.	Świdnik	Mały.
Projekt	obejmuje	budowę	sali	sportowej	

wraz z zapleczem dydaktycznym. Wymiary 
budynku:	36	 	 x	23	m,	powierzchnia	 zabu-
dowy: 783,76 m2,	powierzchnia	użytkowa:	
1020,36 m2, w tym sala sportowa 364 m2. 
Zaprojektowano	 w	 ramach	 obiektu	 5	 sal	
wielofunkcyjnych,	 nową	 kotłownię,	 zago-
spodarowanie	 terenu	 zielenią	 wraz	 z	 ele-
mentami	małej	architektury.

W	 zależności	 od	 sytuacji	 budżetowej	
planowane	jest	rozpoczęcie	budowy:	
•• Biblioteki	w	m.	Łuszczów	Pierwszy	
•• Rozbudowy remizy OSP w m. Turka  
Odnośnie	 terminu	 	 realizacji	 tych	 inwe-

stycji	 zostaną	 Państwo	 poinformowani	
w	następnym	numerze	naszej	gazetki.	

VI. INNE 
•• Wykonana	 została	 	 instalacja	 grzewcza	

w OSP Pliszczyn , adaptacja sali na po-
trzeby	 mieszkańców	 Gminy.	 Wartość	
łączna	zadania	prawie	100	000	zł	
•• Wykonany	 został	 chodnik	 z	 płyt	 betono-
wych	przy	drodze	krajowej	82	w	m.	Łusz-
czów	Pierwszy.	Wartość	zadania:	60	000	zł.	
•• Plac	 zabaw	w	m.	Świdniczek	na	działce	
nr	306/4,	inwestycja	rozpoczęta	w	2021	
roku	 i	 planowane	 zakończenie	 w	 I	 po-
łowie	 2022	 roku.	 W	 ramach	 zadania	
powstanie	 plac	 zabaw,	 który	 będzie	

wyposażony	 w	 urządzenia	 i	 zestawy	 
zabawowe,	 małą	 architekturę	 typu	
ławki	 i	 kosze	 oraz	 tablicę	 regulamino-
wą.	 Obiekt	 będzie	 miejscem	 ogólnodo-
stępnym,	 przeznaczonym	 na	 potrzeby	
wypoczynku	 i	 rekreacji	 dzieci	 i	młodzie-
ży.	 Wartość	 inwestycji	 to	 90	 005,00	 zł	
brutto	(z	tego	21	000,00	zł	z	f.	sołeckiego,	 
69	005,00	zł	środki	gminy).
•• Plac	 zabaw	 w	 m.	 Łysaków	 na	 działce	 
nr	 469,	 inwestycja	 rozpoczęta	 w	 2021	
roku	 i	 planowane	 zakończenie	 w	 I	 poło-
wie	2022	roku.	W	ramach	zadania	powsta-
nie	plac	zabaw,	który	będzie	wyposażony	
w	urządzenia	 i	 zestawy	zabawowe,	małą	
architekturę	typu	ławki	i	kosze	oraz	tablicę	
regulaminową.	 Obiekt	 będzie	 miejscem	
ogólnodostępnym,	przeznaczonym	na	po-
trzeby	wypoczynku	i	rekreacji	dzieci	i	mło-
dzieży.	Wartość	inwestycji	to	32	600,00	zł	
brutto	(z	tego	5	000,00	zł	z	 f.	sołeckiego,	 
27	600,00	zł	środki	gminy)
•• Rudnik - plac zabaw - Wykonanie placu 
zabaw	 z	 wykorzystaniem	 OZE	 do	 oświe-
tlenia	 i	 ładowania	 urządzeń	 mobilnych	
w	miejscowości	Rudnik,	na	działce	nr	500,	
inwestycja	rozpoczęta	w	2021	roku	i	pla-
nowane	 zakończenie	 w	 I	 połowie	 2022	
roku.	W	ramach	zadania	powstanie	plac	
zabaw,	który	będzie	wyposażony	w	urzą-
dzenia	 zabawowe,	 małą	 architekturę	
typu	ławki	(w	tym	ławka	solarna)	i	kosze,	
lampy	 solarne	 oraz	 tablicę	 regulamino-
wą.	 Obiekt	 będzie	 miejscem	 ogólnodo-
stępnym,	 przeznaczonym	 na	 potrzeby	
wypoczynku	i	rekreacji	dzieci	i	młodzieży.	
Wartość	inwestycji	to	81	500,00	zł	brutto	
(z	 tego	kwota	38	178,00	zł	 stanowi	dofi-
nansowanie	ze	środków	współfinansowa-
nych	 z	 Europejskiego	 Funduszu	Rolnego	
na	 rzecz	 Rozwoju	 Obszarów	 Wiejskich:	
Europa	inwestująca	w	obszary	wiejskie)
•• Bystrzyca	 -	 plac	 zabaw	 na	 dział-
ce	 nr	 964/2,	 inwestycja	 rozpoczęta	
w	 2021	 roku	 i	 planowane	 zakończenie	 
w	I	połowie	2022	roku.	W	ramach	zada-
nia	powstanie	plac	zabaw,	który	będzie	 
wyposażony	 w	 urządzenia	 i	 zestawy	
zabawowe,	 małą	 architekturę	 typu	
ławki	 i	 kosze	 oraz	 tablicę	 regulamino-
wą.	Obiekt	 będzie	miejscem	ogólnodo-
stępnym,	 przeznaczonym	 na	 potrzeby	 
wypoczynku	i	rekreacji	dzieci	 i	młodzie-
ży.	 Wartość	 inwestycji	 to	 37	 910,00	 zł	
brutto	(z	tego	15	000,00	zł	z	f.	sołeckiego,	 
22	910,00	zł	środki	gminy)
•• Pliszczyn	 -	 plac	 zabaw	na	działce	nr	 645,	
inwestycja	 rozpoczęta	w	2021	roku	 i	pla-
nowane	 zakończenie	 w	 I	 połowie	 2022	
roku.	 W	 ramach	 zadania	 powstanie	
plac	 zabaw,	 który	 będzie	 wyposażony	
w	urządzenia	 i	 zestawy	zabawowe,	małą	 
architekturę	 typu	 ławki	 i	 kosze	 oraz	 ta-
blicę	 regulaminową.	 Obiekt	 będzie	miej-

scem	 ogólnodostępnym,	 przeznaczo-
nym na potrzeby wypoczynku i rekreacji 
dzieci	 i	 młodzieży.	 Wartość	 inwestycji	 
to	47	522,08	zł	brutto	(inwestycja	współfi-
nansowana	ze	środków	EFS	realizowanych	
w	ramach	RPO	WL	na	lata	2014-2020)
•• Turka	-	plac	zabaw	na	działce	nr	1274/8,	
inwestycja	rozpoczęta	w	2021	roku	i	pla-
nowane	 zakończenie	w	 I	połowie	2022	
roku.	W	ramach	zadania	powstanie	plac	
zabaw,	który	będzie	wyposażony	w	urzą-
dzenia	i	zestawy	zabawowe,	małą	archi-
tekturę	 typu	 ławki	 i	 kosze	 oraz	 tablicę	
regulaminową.	Obiekt	będzie	miejscem	
ogólnodostępnym,	 przeznaczonym	 na	
potrzeby wypoczynku i rekreacji dzieci 
i	 młodzieży.	 Wartość	 inwestycji	 to	 42	
218,80	zł	brutto	(inwestycja	współfinan-
sowana	 ze	 środków	 EFS	 realizowanych	
w	ramach	RPO	WL	na	lata	2014-2020)
•• Budowa	Skate	Parku	na	osiedlu	Borek	–	

Planowana w 2022 r. jest realizacja Ska-
te	Parku	miejscowości	Turka	na	osiedlu	
Borek.	Obiekt	będzie	miejscem	ogólno-
dostępnym,	przeznaczonym	na	potrzeby	
wypoczynku	i	rekreacji	dzieci	 i	młodzie-
ży.	 Wartość	 orientacyjna	 przedsięwzię-
cia	wynosi	ok.	300	000,00	złotych.	
•• Zagospodarowanie przestrzeni publicz-

nej poprzez wykonanie miasteczka  
ruchu	 drogowego	 w	 miejscowości	 Tur-
ka. Planowana w 2022 r. jest realizacja 
miasteczka	 ruchu	 drogowego,	 które	 sta-
nowić	będzie	atrakcyjną	bazę	w	zakresie	
rekreacji	 i	 wypoczynku	 dla	 społeczno-
ści	 lokalnej.	 Na	 chwilę	 obecną	 gmina	 
posiada	 dokumentację	 projektową	
i	przymierza	się	do	ogłoszenia	przetargu.	 
Inwestycja dofinansowana jest w kwocie  
do	60	448,00	zł	ze	środków	współfinanso-
wanych	z	Europejskiego	Funduszu	Rolne-
go	na	rzecz	Rozwoju	Obszarów	Wiejskich:	
Europa	inwestująca	w	obszary	wiejskie
•• Opracowany jest dokumentacja pro-
jektowa	 	żłobka	 i	przedszkola	na	Borku	
w	Turce	Łączna	wartość	 inwestycji	oko-
ło	 12	 mln.	 Inwestycja	 budowy	 żłobka	 
została	 zgłoszona	 do	 naboru	 konkursu	
tzw.	Polski	Ład.	Kwota	do	dofinansowa-
nia:	5	000	000	zł.	W	przypadku	otrzyma-
nia	dofinansowania	realizowana	będzie	
budowa	samego	żłobka.	
•• W trakcie projektowania jest  sala sporto-
wa		w	Łuszczowie	Drugim	i	w	Turce.	Inwe-
stycja	budowy	sali	 sportowej	w	m.	Łusz-
czów	Drugi			została	zgłoszona	do	naboru	
konkursu	 tzw.	Polski	 Ład.	Kwota	do	dofi-
nansowania:	10		000	000	zł.	Budowa	uza-
leżniona	od	otrzymania	dofinansowania.	

Wartość	planowanych	inwestycji	do	reali-
zacji	na	2022	wyniesie	blisko	32	000	000	zł.	

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka
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DZIAŁALNOŚĆ RADY GMINY WÓLKA 
Poniżej	 przedstawiam	 Państwu	 wykaz	 uchwał	 podjętych	

w	okresie	od	grudnia	2021	r.	do	lutego	br.	Szczegółowe	informa-
cje	dotyczące	wszystkich	uchwał	znajdziecie	Państwo	w	Biulety-
nie	Informacji	Publicznej	Gminy,	Urzędu	Gminy	Wólka.	Transmi-
sje	z	posiedzeń	Rady	Gminy	Wólka	zamieszczone	są	na	stronie:	
www.wolka.pl. 
We	wskazanym	okresie	odbyło	się	5	zdalnych	posiedzeń	Rady	

Gminy	Wólka,	w	dniach:	16	i	30	grudnia	2021	r.,	21	i	27	stycznia	
oraz	27	lutego	br.	na	których	podjęto	następujące	uchwały	:

1. Uchwałę Nr XLIV.260.2021 w	 sprawie	 uchwały	 budżetowej	 
na 2022 rok.

2. Uchwałę Nr XLIV.261.2021 w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej.

3. Uchwałę Nr XLIV.262.2021 w	sprawie	przyjęcia	Gminnego	Pro-
gramu Wspierania Rodziny w Gminie Wólka na lata 2022- 2024. 

4. Uchwałę	Nr	XLIV.263.2021	w	sprawie	zmian	w	budżecie	gminy	
i planie finansowym na 2021 r.

5. Uchwałę	 Nr	 XLIV.264.2021	 w	 sprawie	 zmiany	 wieloletniej	 
prognozy finansowej.

6. Uchwałę	 Nr	 XLIV.265.2021	 w	 sprawie	 dopłat	 dla	 taryfowej	
grupy	odbiorców	usług	w	zakresie	zbiorowego	odprowadzania	
ścieków	na	terenie	Gminy	Wólka.

7. Uchwałę	 Nr	 XLIV.266.2021	 w	 sprawie	 ustalenia	 górnych	 
stawek	opłat	 za	 odbiór	 odpadów	 komunalnych	 ponoszonych	
przez	 właścicieli	 nieruchomości,	 którzy	 nie	 są	 obowiązani	 
do	ponoszenia	 opłat	 za	 gospodarowanie	 odpadami	 komunal-
nymi	na	rzecz	Gminy	Wólka	oraz	górnej	stawki	opłaty	ponoszo-
nej	przez	właścicieli	nieruchomości	za	opróżnianie	zbiorników	
bezodpływowych	 i	 transport	 nieczystości	 ciekłych	 na	 terenie	
Gminy Wólka.

8. 	Uchwałę	Nr	XLV.267.2021	w	sprawie	zmian	w	budżecie	gminy	
i planie finansowym na 2022 rok. 

9. 	 Uchwałę	 Nr	 XLV.268.2021	 w	 sprawie	 zmiany	 wieloletniej	 
prognozy finansowej.

10. Uchwałę	 Nr	 XLV.269.2021	 w	 sprawie	 ustalenia	 wydatków	 
niewygasających	 z	 upływem	 roku	 budżetowego	 2021	 oraz	
ustalenia	planu	finansowego	tych	wydatków.

11. Uchwałę	 Nr	 XLVI.270.2022	 w	 sprawie	 zmian	 w	 budżecie	 

gminy i planie finansowym na 2022 rok.
12. Uchwałę	 Nr	 XLVI.271.2022	 w	 sprawie	 zmiany	 wieloletniej	

prognozy finansowej.
13. Uchwałę	Nr	XLVII.272.	2022	w	sprawie	uchwalenia	ramowe-

go planu pracy Rady Gminy Wólka.
14. Uchwałę	Nr	XLVII.273.2022	w	sprawie	zatwierdzenia	planów	
pracy	stałych	komisji	Rady	Gminy	Wólka.		

15. Uchwałę	 Nr	 XLVII.274.2022	 w	 sprawie	 zmiany	 uchwały	 
Nr	 XLIII.257.2021	 Rady	 Gminy	 Wólka	 z	 dnia	 25	 listopada	
2021	r.	w	sprawie	ustalenia	wysokości	i	zasad	wypłacania	diet	 
dla	radnych	gminy	Wólka.	

16. Uchwałę	XLVII.275.2022	w	sprawie	przyjęcia	Gminnego	Pro-
gramu	Profilaktyki	i	Rozwiązywania	Problemów	Alkoholowych	
na 2022 rok. 

17. Uchwałę	 Nr	 XLVII.276.2022	 w	 sprawie	 przyjęcia	 Gminnego	
Programu	Przeciwdziałania	Narkomanii	na	2022	rok.

18. Uchwałę	 Nr	 XLVII.277.2022	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 
na	zbycie	nieruchomości.

19. Uchwałę	 Nr	 XLVII.278.2022	 w	 sprawie	 wyrażenia	 zgody	 
na	wydzierżawienie	nieruchomości.

20. Uchwałę	 Nr	 XLVII.279.2022	 w	 sprawie	 zaliczenia	 drogi	 
do	kategorii	dróg	gminnych	oraz	ustalenia	jej	przebiegu.	

21. Uchwałę	 Nr	 XLVII.280.2022	 w	 sprawie	 ustalenia	 wysoko-
ści	 ekwiwalentu	 pieniężnego	 dla	 strażaków	 ratowników	 OSP	
Ochotniczych	Straży	Pożarnych	na	terenie	gminy	Wólka.	

22. Uchwałę	 Nr	 XLVII.281.2022	 w	 sprawie	 zmian	 w	 budżecie	 
gminy i planie finansowym na 2022 rok. 

23. Uchwałę	 Nr	 XLVII.282.2021	 w	 sprawie	 zmiany	 wieloletniej	
prognozy finansowej.

24. Uchwałę	 Nr	 XLVIII.283.2022	 w	 sprawie	 	 zmian	 w	 budżecie	
gminy i planie finansowym na 2022 rok.

25. Uchwałę	 Nr	 XLVIII.284.2022	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
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JUBILEUSZ 50-LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO 
„Chociażby życie nasze było

najtrudniejsze, najcięższe,
zachowajmy ufność i wiarę,

że na świecie zwycięża
tylko miłość.”

Kardynał Stefan Wyszyński

W dniu 10 marca 2022 r. Wójt Gminy Wólka - Edwin Gortat 
wręczył	medale	za	długoletnie	pożycie	małżeńskie	Lechowi i He-
lenie Waszyńskim, Tadeuszowi i Irenie Tomala, Stanisławowi 
i Annie Grzegorczykom, Kazimierzowi i Henryce Szewczykom, 
którzy	 niedawno	 obchodzili	 piękny	 jubileusz	 50-lecia poży-
cia małżeńskiego.	 Złote	Gody	 to	 50	 rocznica	 zawarcia	 związku	
małżeńskiego,	 czyli	 jubileusz	 niezwykły.	 Wspólne	 życie	 ponad	
pół	wieku	to	dowód	wzajemnej	miłości,	 szacunku,	zrozumienia,	
prawdziwej	przyjaźni	oraz	potwierdzenie,	że	to	właśnie	w	rodzi-
nie	tkwi	siła,	determinacja	a	dobre	małżeństwo	może	przetrwać	
wszystko.	W	dowód	uznania	dla	trwałości	małżeństwa	i	rodziny,	
w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Gminy Wól-
ka	wręczył	parom,	które	przeżyły	w	jednym	związku	małżeńskim	
ponad	50	lat	medale	za	Długoletnie	Pożycie	Małżeńskie.		Bo	prze-
cież	wspólnie	przeżyte	50	lat	 i	więcej	to	niepodważalny	dowód,	
że	 można	 i	 na	 pewno	 warto	 przejść	 przez	 życie	 razem.	 Swoją	

postawą	 pokazują	 nam,	młodszemu	 pokoleniu,	 że	małżeństwo	 
to	niepodważalny	fundament	dla	zrozumienia	istoty	związku	mał-
żeńskiego	i	dobra	rodziny	oraz	wspaniały	wzór	do	naśladowania.
W	 tym	 dniu	 nie	 mogło	 zabraknąć	 gratulacji,	 życzeń,	 kwia-

tów	i	pamiątkowych	dyplomów.	Miłym	akcentem	były	wspólne	 
fotografie	z	udziałem	Jubilatów.
Wszystkim	parom	życzymy	dalszych	 lat	w	zdrowiu	 i	wspólnej	

miłości,	szczęścia	rodzinnego	oraz	następnych	równie	radosnych	
jubileuszy!
Jednocześnie	 zapraszamy	 kolejne	 pary	 małżeńskie,	 które	 

obchodzą	 50-tą	 rocznicę	 ślubu	 do	 złożenia	wniosku	 o	 nadanie	
medali	za	„Długoletnie	pożycie	małżeńskie”.	Wniosek	taki	mogą	
złożyć	Jubilaci	lub	członkowie	ich	rodzin.	Medale	za	Długoletnie	
Pożycie	Małżeńskie	 nadaje	 Prezydent	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	
na	 wniosek	Wojewody	 za	 pośrednictwem	Urzędu	 Stanu	 Cywil-
nego	 miejsca	 zameldowania	 Jubilatów.	 Aby	 zainicjować	 proce-
durę	nadania	Medali	za	Długoletnie	Pożycie	Małżeńskie,	należy	 
dokonać	zgłoszenia	jubileuszu	w	Urzędzie	Stanu	Cywilnego	wła-
ściwym	ze	względu	na	miejsce	zameldowania.
Zapraszamy	 do	 kontaktu	 z	 Urzędem	 Stanu	 Cywilnego	 

pod numerem telefonu 81 478 17 58.

Karolina	Kamieniecka,	Kierownik	Urzędu	Stanu	Cywilnego
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KOBIETA NASZEJ HISTORII - RÓŻA KOŁACZKOWSKA

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W WÓLCE - PODSUMOWANIE ROKU 2021

W	 dniu	 6	 marca	 2022	 r.	 w	 Bogucinie	 odbyło	 się	 VIII	 Forum	 
Kobiet.		Jednym	z	punktów	programu	było	rozstrzygniecie	konkursu	
pt.		„Kobiety	w	naszej	historii”,	w	którym	udział	wzięły	Panie	z	Koła	
Gospodyń	Wiejskich	 w	 Pliszczynie.	 Przygotowały	 prezentację	 bio-
graficzną	o	Róży	Kołaczkowskiej,	ostatniej	dziedziczce	z	Pliszczyna.
	 Róża	 Kołaczkowska	 założyła	 szkołę	 w	 Pliszczynie,	 wspierała	

różne	działania	nauczycieli,	pomagała	 im	finansowo.	W	dowód	
wdzięczności	 w	 2005	 roku	 została	 wybrana	 na	 Patronkę	 Szko-
ły	Podstawowej	w	Pliszczynie.	Przez	całe	życie	 interesowała	się	
problemami	mieszkańców	Pliszczyna	i	starała	się	je	rozwiązywać.	
Dlatego,	 kiedy	widziała	 zagrożenie	 pożarami	 pomogła	w	 budo-
waniu	remizy	strażackiej.	
Osoba	Róży	Kołaczkowskiej	po	dzień	dzisiejszy	budzi	powszechny	

szacunek	wśród	mieszkańców	Pliszczyna	i	okolic.		Uczestnicy	forum	
z	wielkim	 zaciekawieniem	oglądali	 prezentację	 pt.	 „Śladami	 Róży	
Kołaczkowskiej”,	 za	 którą	 panie	 otrzymały	 I	 miejsce	 w	 konkursie.	
Charakteryzacja	Róży,	w	rolę	której	wcieliła	się	jedna	z	członkiń	koła,	
wzbudzała	podziw	i	zainteresowanie	wśród	uczestników	forum.

Koło	Gospodyń	Wiejskich	w	Pliszczynie

Gminna	 Biblioteka	 Publiczna	 w	Wól-
ce	 rozpoczęła	 działalność	 w	 1949	 r.	 
W	1998	 r.	wpisana	 została	 do	 rejestru	
instytucji kultury Gminy Wólka i funk-
cjonuje jako samodzielna instytucja 
kultury	posiadająca	osobowość	prawną.	 
W	skład	sieci	bibliotecznej	gminy	Wólka	
wchodzą	4	placówki:	Gminna	Biblioteka	
Publiczna	w	Wólce	oraz	3	filie	-	w	Łusz-
czowie,	w	Turce	i	w	Turce	na	os.	Borek.

Na koniec 2021 roku w następujących bibliotekach zanotowa-
no poszczególne ilości woluminów:
•• Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Wólce	–	14264,	
•• Filia	w	Łuszczowie	–7239,
•• Filia w Turce – 6190,
•• Filia	w	Turce	os.	Borek	–7098.
•• W	całym	roku	zakupiono	1532	książki	na	sumę	35404,75	złotych.
•• Na	zewnątrz	wypożyczono	36260	książek	i	2176	czasopism.
•• Liczba	użytkowników	bibliotek	wyniosła	2144	osoby.
•• Ogółem	 w	 2021	 roku	 w	 bibliotekach	 publicznych	 gminy	 
Wólka	 zorganizowano	 39	 wydarzeń,	 w	 których	 uczestniczyło	
738 uczestników.

Narodowe Czytanie
5	września	2021	r.	w	Jakubowicach	Murowanych	podczas	Świę-

ta	Ponów	Gminy	Wólka	odbyła	się	10.	odsłona	akcji	„Narodowe	

Czytanie”, której patronuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej	Duda.	W	akcji	wzięli	udział	przedstawiciele	Gminy	Wólka,	
placówek	 oświatowych,	 kulturalnych	 oraz	 naszych	 czytelników.	
Podczas	tej	jubileuszowej	edycji	Narodowego	Czytania	w	amfite-
atrze	przy	Urzędzie	Gminy	Wólka	spotkali	 się	miłośnicy	książek	
i	 czytania,	 aby	 wspólnie	 uczestniczyć	 w	 tym	 pięknym	 czytelni-
czym wydarzeniu. W tym roku Para Prezydencka do wspólnego 
czytania	wybrała	 „Moralność	pani	Dulskiej”	Gabrieli	 Zapolskiej.	
Akcji	towarzyszył	też	konkurs	plastyczny	dla	dzieci	w	wieku	6-12	
lat	 z	 terenu	 Gminy	 Wólka	 pt.	 „Kapelusz	 pani	 Dulskiej”.	 Jego	 
organizatorem	 była	 Gmina	 Wólka,	 a	 współorganizatorami	 
–	Wypożyczalnia	Skrzydeł	Biblioteka	Zespołu	Szkolno-Przedszkol-
nego	w	 Pliszczynie	 oraz	Gminna	 Biblioteka	 Publiczna	w	Wólce.	
Główną	nagrodę	–	półroczny	kurs	języka	angielskiego	–	ufundo-
wało	Centrum	Języka	Angielskiego	Helen	Doron	w	Turce.	Za	prze-
kazanie	czytelniczych	upominków	dla	Laureatów	konkursu	dzię-
kujemy	hurtowni	książek	Platon	sp.	z	o.o.	Na	konkurs	wpłynęło	
19	zachwycających	prac	i	komisja	konkursowa	miała	ciężki	orzech	
do	zgryzienia	by	wyłonić	Laureatów.

Konkursy on-line
W	2021	roku	Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Wólce	przygoto-

wała	dwa	konkursy	on-line	(przez	stronę	internetowa	oraz	biblio-
tecznego	Facebooka):	„Do	zakochania	jeden	krok”	oraz	konkurs	
pt. „#czytam”. Zadaniem konkursowym w konkursie walentyn-
kowym	 było	 stworzenie	 walentynki	 do	 swojego	 ulubionego	 
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bohatera	książkowego	lub	od	jednej	postaci	literackiej	do	drugiej.	
Na	 konkurs	nadesłano	17	prac	 z	 terenu	Gminy	Wólka.	 Z	okazji	
Światowego	Dnia	Książki	i	Praw	Autorskich	przygotowany	został	
konkurs	 „#toczytam”.	W	konkursie	 chodziło	 o	 napisanie	 cytatu	
z	ulubionej	książki	wraz	z	krótkim	uzasadnieniem,	dlaczego	jest	
dla	danej	osoby	wyjątkowy.	Na	konkurs	odpowiedziało	6	osób.

Wystawa z Narodowego Centrum Kultury
W	Gminnej	 Bibliotece	 Publicznej	 gościła	wystawa	 planszowa	

pt.	 „LEM”	 z	 Narodowego	 Centrum	 Kultury	 o	 patronie	 roku	
2021-Stanisławie	Lemie.	Wystawa	promowała	dzieła	Mistrza	po-
przez	prace	współczesnych	artystów.	Specjalnie	na	 jej	potrzeby	
zinterpretowali	oni	plastycznie	10	powieści	Stanisława	Lema.

Współpraca z Zespołami Szkolno-Przedszkolnymi 
i przedszkolami prywatnymi z terenu gminy Wólka
Biblioteka	w	Łuszczowie	przeprowadziła	wspólnie	z	Zespołem	

Szkolno-Przedszkolnym	w	Łuszczowie	2	konkursy,	w	których	wzię-
ło	udział	30	dzieci.	Poza	 tym	zostało	zorganizowanych	11	 lekcji	
bibliotecznych,	w	których	wzięło	udział	203	dzieci.
Biblioteka	w	Turce	współpracowała	z	Zespołem	Szkolno-Przed-

szkolnym	w	Turce.	Zostało	przeprowadzonych	4	lekcje	bibliotecz-
ne	dla	przedszkolaków	z	Przedszkola	„Marysieńka”	oraz	2	lekcje	
dla	uczniów	ze	Szkoły	Podstawowej.	Razem	8	godzin	zajęć.	Odno-
towano	105	odwiedzin	dzieci,	skorzystało	z	zajęć	70	osób.
W	Bibliotece	w	Turce	osiedle	Borek	przeprowadzonych	zostało	

5	lekcji	bibliotecznych	dla	Przedszkolaków	z	przedszkoli	z	terenu	
osiedla.	W	zajęciach	uczestniczyło	60	dzieci.

Akcja „Noc Bibliotek 2022”
Zorganizowano	 również	 ogólnopolską	 akcję	 „Noc	 Bibliotek”.	

Akcja	jest	formą	promocji	biblioteki,	zachęcaniem	do	wizyty	w	bi-
bliotece	 i	 inspiracja	do	czytania	książek.	Noc	bibliotek	to	wielkie	
święto	bibliotek	 i	czytania.	W	ramach	akcji	w	Bibliotece	w	Turce	
osiedle	 Borek	 zorganizowano	 randkę	w	 ciemno	 z	 książką,	 biblio-
teczny	horoskop,	kącik	plastyczny	dla	dzieci	i	wieczór	gier	planszo-
wych.	Na	koniec	był	pokaz	filmu	pt.	:	„Operacja	człowiek	w	czerni	
„	 (film	 familijny,	wiek	 6+).	 Było	 również	 100	 kodów	 do	 rozdania	
użytkownikom	 biblioteki.	 W	 wydarzeniu	 wzięło	 udział	 13	 osób.	

Na	spotkanie	w	ramach	Nocy	Bibliotek	do	Biblioteki	do	Łuszczowa	
przybyli	uczniowie	z	klasy	IV	i	V	z	Zespołu	Szkolno-	Przedszkolnego	
w	Łuszczowie.	Uczestnicy	wydarzenia	grali	w	grę	edukacyjną	oraz	
wykonywali	prace	plastyczną	.W	wydarzeniu	wzięło	udział	22	dzieci.

Akcja „Wakacje w bibliotece”
W	miesiącu	 sierpniu	 2021r.	 zostały	 zorganizowane	 w	 Bibliote-

ce	w	Turce	wakacyjne	 zajęcia	 dla	 dzieci	w	wieku	od	4	do	12	 lat.	
Ogółem	 odbyło	 się	 9	 dwugodzinnych	 spotkań.	 W	 trakcie	
zajęć	miały	miejsce	 różne	 aktywności	 :	 czytanie	na	dywanie,	 czy-
li	 głośne	 czytanie	 dzieciom	 połączone	 z	 zabawami	 nawiązujący-
mi	 do	 treści	 przeczytanych	 książek,	 wykonywanie	 różnych	 prac	
plastycznych,	 gra	 w	 gry	 planszowe	 i	 edukacyjne,	 różne	 zabawy	
ruchowe	 i	 intelektualne	w	 kręgu	w	 pomieszczeniu	 biblioteki	 lub	
na	świeżym	powietrzu	przed	budynkiem	remizy.	Na	zajęciach	prze-
ważała	tematyka	ekologiczna	:	segregacja	śmieci,	las	i	jego	dobro-
dziejstwo,	pszczoły,	motyle,	zwierzęta	domowe.	Poza	tym	odbyło	
się	spotkanie	o	wartości	przyjaźni,	o	kolorach	w	otaczającym	nas	
świecie	oraz	kraina	bohaterów	z	książek	dla	najmłodszych	:	Mumin-
ki	i	Gruffallo.	Podczas	wakacyjnej	akcji	z	zajęć	skorzystało	21	dzieci.	
Odnotowano	63	odwiedzin,	czyli	średnio	po	7	dzieci	na	spotkaniu.

Ogólnopolska kampania 
„Mała książka -wielki człowiek”
Ponadto	 biblioteka	 brała	 udział	 w	 ogólnopolskiej	 kampanii	

„Mała	 książka	 –wielki	 człowiek	 „	 organizowanej	 przez	 Instytut	
Książki	skierowanej	do	przedszkolaków	i	ich	rodziców,	a	mającej	
na	celu	promocję	czytelnictwa	wśród	najmłodszych.

Biblioteki	naszej	gminy	pracują	w	systemie	bibliotecznym	Mak	
Plus	(od	grudnia	2013	roku).	Biblioteki	posiadają	katalog	on-line.	
Nasze	 zbiory	 są	 w	 100%	 opracowywane	 komputerowo.	 Biblio-
teka	 posiada	 swoją	 stronę	 internetową	 (http://www.gbpwolka.
naszabiblioteka.com/),	a	także	swój	profil	na	Facebooku	(https://
www.facebook.com/GminnaBibliotekaPublicznaWWolce).
Biblioteka	udostępnia	darmowe	kody	Legimi	oraz	posiada	dostęp	
do systemu Academica.
Serdecznie	zapraszamy	wszystkich	do	odwiedzenia	naszych	bibliotek.

Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Wólce

WALENTYNKI W BIBLIOTECE? TAK, ALE NA KONKURSOWO! 
Gminna Biblioteka Publiczna w Wól-

ce przeprowadziła w lutym 2. edycję 
walentynkowego konkursu plastycznego 
pt. „Do zakochania w bibliotece jeden 
krok” skierowanego do dzieci i młodzieży 
z terenu Gminy Wólka. Teraz z przyjemno-
ścią prezentuje Czytelnikom jego wyniki.
Na	wstępie	Biblioteka	dziękuje	wszystkim	

uczestnikom	 za	 zaangażowanie	 oraz	 przygo-
towanie	 tak	 pięknych,	 kreatywnych	 i	 różno-
rodnych	walentynek.	Na	konkurs	nadesłano	
15 prac z terenu Gminy Wólka, a komisja 
miała	naprawdę	ciężki	orzech	do	zgryzienia,	
by	 wyłonić	 te	 najpiękniejsze.	 Dlatego	 też	
postanowiła	 nagrodzić	 wszystkich	 uczestni-
ków!	 Ponieważ	 poziom	 prac	 konkursowych	
był	 bardzo	 wyrównany,	 komisja	 postanowi-
ła	 przyznać	 także	 Wyróżnienia.	 Na	 każde-
go	 uczestnika	 czekał	 pamiątkowy	 dyplom	

i	książkowa	nagroda.	Serdecznie	gratulujemy	
Laureatom!	Niech	miłość	do	książek	i	literac-
kich	przygód	towarzyszy	Wam	każdego	dnia.	

Laureaci
Kategoria: 
Przedszkola i klasy 0 szkoły podstawowej
Garbala Aniela
Kożuszek	Hanna
Kożuszek	Jeremiasz
Podleśny	Maksymilian
Podleśny	Szymon
Tosiek	Blanka
Kategoria: 
Klasy 1-3 szkoły podstawowej
Baranowski	Paweł
Jarszak Anna
Solan	Małgorzata
Szczepańska	Aleksandra
Topolan Zuzanna

Wyróżnienia:
Matynkowska Julia
Rojewski Filip
Szewczak Aleksandra
Wrona Adam

Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Wólce
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JAK FERIE, TO TYLKO W BIBLIOTECE!
Filia	w	Turce	na	osiedlu	Borek	zorganizowała	5	dni	atrakcji	dla	

dzieci	w	wieku	 6-12	 lat,	 które	 spędzały	 ferie	 zimowe	w	 domu.	
W	 bezpłatnych	 zajęciach	 wzięło	 udział	 8	 uczestników,	 a	 każdy	
dzień	przynosił	nowe	atrakcje	-	warsztaty,	spotkania,	gry	i	zabawy.
Pierwszy	dzień	upłynął	nam	pod	hasłem	„Zakochani	w	książ-

kach”.	Dzieci	wysłuchały	 fragmentu	książki	 „Bajki,	 które	poma-
gają	 odkrywać	 talenty”	 Begoñy	 Ibarrola	 czytanej	 przez	 biblio-
tekarkę.	 Wspólnie	 wybraliśmy	 się	 na	 odległą	 planetę	 Pegaz,	
by	 odnaleźć	 twórczą	 inspirację.	 Następnie	 sporo	 pracy,	 a	 jed-
nocześnie	 radości,	 przyniosło	 dzieciom	 wykonanie	 walentynki	
na	 konkurs	 plastyczny	 zorganizowany	przez	Gminną	Bibliotekę	
Publiczną	w	Wólce,	o	którym	przeczytacie	w	osobnym	artykule.	
Później	przyszedł	 czas	na	pirackie	historie,	 a	wszystko	dzięki	

lekturze	 książki	 pt.	 „Statek	wesołych	 piratów”	 Louisa	 Alloinga	
i	 Paula	 Thiesa.	 Zainspirowani	 przygodami	 Ptysia	 i	 jego	 załogi	
zbudowaliśmy	własne	eko-statki	 z	wytłaczanek	po	 jajkach,	 tek-
turowych	słomek	i	kawałków	papieru.	Każdy	pomalował	statek	
w	 indywidualny	 wzór,	 dzięki	 czemu	 na	 koniec	 powstała	 flota,	
której	nie	powstydziłby	się	sam	Czarnobrody!
17	 lutego	 przypadał	 Dzień	 Kota.	 Rozpoczęliśmy	 jego	 obcho-

dy	 lekturą	 „Pani	 K	 zaczyna	 od	 nowa”	 autorstwa	 Anny	 Kaminski.	
Poznaliśmy	 przygody	 sympatycznej	 kociej	 bohaterki	 i	 dzięki	 niej	
nauczyliśmy	 się	 radzić	 z	 uczuciem	 paniki.	 Następnie	 wykonali-
śmy	 kocie	 kolorowanki	 i	 eko-figurki	 kotków	 z	 rolek	 po	 papierze	
toaletowym.	 Odwiedziła	 nas	 też	 dzielnicowa	 asp.	 Aneta	 Male-
sa,	 która	 opowiedziała	 uczestnikom	 ferii	 jak	 bezpiecznie	 spędzać	
czas	 ze	 swoimi	 zwierzętami,	 co	 zrobić,	 gdy	 zaatakuje	 nas	 groź-
ne	 zwierzę	 czy	 jak	 postępować	 w	 przypadku,	 gdy	 się	 zgubimy.	
Na	zakończenie	zajęć	nauczyliśmy	się	grać	w	„Najlepszą	grę	o	kotach”.
Przedostatnie	spotkanie	odbyło	się	pod	hasłem	„Potęga	krop-

ki”.	 Uczestnicy	 udali	 się	 w	 artystyczną	 przygodę	 z	 bohaterką	
książki	 pt.	 „Kropka”	 Petera	 H.	 Reynoldsa.	 Bibliotekarka	 zapro-
siła	 dzieci	 do	 wspólnego	 czytania,	 a	 następnie	 przyszedł	 czas	
na	zabawy	plastyczne	i	turnieje	gier	planszowych.	Największym	
zainteresowaniem	cieszyły	 się	dwa	 tytuły:	 „Najlepsza	gra	o	 ko-
tach”	oraz	 „Pędzące	 żółwie”.	Dzieci	miło	 spędziły	wolny	 czas	–	
inspirująco	i	wesoło,	nawiązując	nowe	przyjaźnie.
Ostatni	dzień	Ferii	w	bibliotece	przyniósł	moc	atrakcji.	Najpierw	

wybraliśmy	się	na	„Językowy	spacer	wśród	nazw	roślin	i	zwierząt	
w	polszczyźnie”,	dzięki	wystawie	Narodowego	Centrum	Kultury	
pt.	 „Opowieści	 z	babcinego	podwórka”.	A	 to	wszystko	dlatego,	
że	21	lutego	przypadał	Międzynarodowy	Dzień	Języka	Ojczyste-
go.	 Dowiedzieliśmy	 się	 dlaczego	 na	 biedronkę	mówi	 się	 boża	
krówka,	czy	ważka	to	mała	waga	i	dlaczego	mówimy	lew	i	lwica,	
ale	nie	koń	i	konica.
Później	odwiedzili	nas	Dzielnicowi	Komisariatu	Policji	w	Niem-

cach	–	asp.	Aneta	Malesa	i	mł.	insp.	Marek	Bokła.	Mieliśmy	oka-
zję	 obejrzeć	wozy	policyjne	oraz	 zadać	 funkcjonariuszom	kilka	
pytań	na	 temat	bezpieczeństwa.	 Jak	pieszy	powinien	zachowy-
wać	się	na	drodze?	Czemu	nie	należy	wpuszczać	nieznajomych	
do	domu?	Te	i	wiele	innych	wątpliwości	rozwiali	na	prelekcji	nasi	
dzielnicowi.
Na	zakończenie	wykonaliśmy	mapę	bibliotecznej	podróży,	jaką	

odbyliśmy	w	te	ferie	-	składało	się	na	nią	5	przystanków.	Czy	już	
wiecie	 jakich?	Mamy	nadzieję,	że	tak!	W	bibliotece	każdy	znaj-
dzie	 swoje	miejsce	 i	 będzie	mógł	 puścić	wodze	 fantazji,	wyru-
szając	w	niezapomnianą	literacką	przygodę.	Odwiedzajcie	swoją	
bibliotekę!

Gminna	Biblioteka	Publiczna	w	Wólce
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ZAJĘCIA BIBLIOTECZNE W SZKOLE 

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W TURCE

•• 7	 marca	 bibliotekarz	 zrobił	 niespodziankę	 klasie	 „0”	 z	 Zespołu	 Szkolno	 -	 Przedszkolnego	 w	 Łuszczowie	 i	 przedstawił	 uczniom	 
tradycyjną	 bajkę	 o	 Czerwonym	 Kapturku	 za	 pomocą	 teatrzyku	 kamishibai.	 Dziękujemy	 wychowawczyni,	 Pani	 Ani	 Podsiadło	 
za	ciepłe	przyjęcie	i	już	planujemy	następne	spotkanie,	tym	razem	w	naszej	bibliotece!	

W	 ramach	 funkcjonowania	 Gminnej	 Komisji	 Rozwiązywa-
nia	 Problemów	Alkoholowych	 i	Narkomanii	w	Wólce	 -	 na	 tere-
nie	Parafii	p.w.	Ciała	 i	Krwi	Pańskiej	w	Turce,	z	coraz	większym	 
powodzeniem	 wśród	 dzieci	 działa	 Świetlica	 Środowiskowa.	
Przypominamy,	 że	 świetlica	czynna jest w poniedziałki i środy,  
w godzinach: od 16.30-18.30.	W	ramach	działań	świetlicy	oferu-
jemy:	zajęcia	kreatywno-plastyczne,	zajęcia	sportowo-rekreacyj-
ne,	gry	i	zabawy	oraz	zajęcia	kulturalno-rozrywkowe.	Wszystkie	
zajęcia	są	całkowicie	bezpłatne.	
Organizujemy	 wiele	 aktywności	 twórczych,	 by	 z	 dnia	 na	

dzień	 świetlica	 stawała	 się	miejscem	 integracji	 z	 rówieśnikami,	
gdzie	można	 dzielić	 się	 swoimi	 problemami,	 radościami,	 smut-
kami	 i	 sukcesami.	 Tu	 nie	 ma	miejsca	 na	 nudę,	 każdy	 znajdzie	 
dla	siebie	coś	interesującego	i	spędzi	miło	i	twórczo	czas,	zwłasz-
cza,	że	w	tym	roku	świetlica	po	raz	kolejny	została	doposażona	

•• 7	marca	bibliotekarz	z	filii	w	Łuszczowie	Pierwszym	odwiedził	klasę	“I”	z	Zespołu	Szkolno	-	Przedszkolnego	w	Łuszczowie.	Zajęcia	odbywa-
ły	się	formie	wykonywania	kart	pracy	na	motywach	książki	„	Zosia	z	Ulicy	Kociej”.	Spędziliśmy	wspólnie	ponad	2	godziny,	a	udział	wzięło	 
23	uczniów.	Dziękujemy	za	pomoc	wychowawcy	pani	Basi	Leszczyńskiej	i	mamy	nadzieję,	że	niedługo	spotkamy	się	na	kolejnych	zajęciach!	

•• W	 poniedziałek	 7	 marca,	 bibliote-
karz	z	 filii	w	Łuszczów	odwiedził	grupę	
przedszkolną	Tygryski	z	Zespołu	Szkolno	
-	 Przedszkolnego	 w	 Łuszczowie.	 Przed-
stawił	 dzieciom	 znaną	 historię	 o	 Czer-
wonym	Kapturku	za	pomocą	 teatrzyku	
kamishibai.	 Udział	 wzięło	 22	 dzieci.	
Serdecznie	 dziękujemy	 za	 współpracę	
i pomoc nauczycielom nauczania przed-
szkolnego. 
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Od	 21	 marca	 w	 filii	 w	 Łuszczowie	 można	 oglądać	 prace	 
Pani	Stefanii	Wójcik,	malarki	z	Janowa	Lubelskiego.	Są	to	głównie	
obrazy	olejne.		Zapraszamy	do	oglądania,	a	dla	chętnych	istnieje	
możliwość	nabycia	dzieł.	
A	oto	kilka	słów	o	Pani	Stefanii:
Ukończyła	Liceum	Plastyczne	o	profilu	konserwacja	zabytków	

oraz studia na UMCS w Lublinie. Od 30 lat pracuje w szkole jako 
nauczyciel	 plastyki.	 Uczestniczyła	 w	 wystawach	 indywidual-
nych	i	zbiorowych.	Prowadzi	zajęcia	na	Uniwersytecie	Trzeciego	 

Wieku. 3-krotnie nagradzana przez burmistrza Janowa Lubelskie-
go	za	pracę	społeczną,	charytatywną,	za	pozyskiwanie	funduszy	
unijnych	na	rzecz	dzieci	oraz	za	duży	wkład	w	popularyzację	sztu-
ki	i	kultury	w	środowisku.	Zdobywczyni	wielu	nagród	i	wyróżnień.	
Artystka	 pracuje	w	 technice	 olejnej,	 akwareli,	 pasteli,	 batiku	

oraz pisze ikony.

Informacje	ze	strony	Polskiego	Stowarzyszenia	Nauczycieli	Plastyków: 
http://www.psnp.pl/czlonkow/wojcik.html

WYSTAWA MALARKI PANI STEFANII WÓJCIK 

m.in.	 w	 specjalistyczny	 sprzęt	 multime-
dialny,	 maszynkę	 Sizzix,	 sprzęt	 do	 deco-
upage, gry interaktywne, pomoce pla-
styczne oraz dekoracyjne.
Na	 co	 dzień,	 czas	 w	 świetlicy	 upływa	

nam	 na	 różnych	 zabawach	 kreatyw-
nych,	 grach	 stolikowych,	 interaktywnych,	 
oglądaniu	filmów	i	bajek	edukacyjnych.	

Zachęcamy do odwiedzania naszej 
strony na Facebooku:

https://www.facebook.com/swietlica-
srodowiskowa.wturce, gdzie umieszcza-
my	najważniejsze	informacje	oraz	zdjęcia	
z	życia	świetlicy.	Pozdrawiamy	serdecznie.

Agnieszka	Fudalej,	Agnieszka	Bielak

http://www.psnp.pl/czlonkow/wojcik.html
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PLAN DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU NR 3

PRZEŁOM ZIMY I WIOSNY TO NIECHLUBNY CZAS WYPALANIA NIEUŻYTKÓW 

INFORMACJA O DEKLARACJACH NA ŹRÓDŁA OGRZEWANIA

Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowe-
go dla rejonu nr 3 na okres od 01.01.2022r. do 30.06.2022r.
•• Charakterystyka	zdiagnozowanego	zagrożenia	w	rejonie	służ-
bowym:	Z	informacji	pochodzących	od	mieszkańców	miejsco-
wości	 Świdniczek	 oraz	 własnych	 obserwacji	 wynika,	 że	 waż-
nym	 problemem	 jest	 niezachowanie	 zwykłych	 i	 nakazanych	
środków	ostrożności	przy	trzymaniu	zwierząt	przez	ich	właści-
cieli.	W	tym	przypadku	chodzi	o	właścicieli	psów,	które	biega-
jąc	luzem	bez	opieki	po	terenach	ogólnie	dostępnych	stanowią	
realne	 zagrożenia	 dla	 mieszkańców.	 Problem	 ten	 występuje	
w	ciągu	całego	tygodnia	w	godzinach	od	06:00	do	22:00
•• Zakładany	cel	do	osiągnięcia:	Wyeliminowanie	występowania	
zagrożenia	w	 postaci	 nie	 zachowania	 zwykłych	 i	 nakazanych	
środków	ostrożności	przytrzymaniu	psów	przez	ich	właścicieli	
na	terenie	miejscowości	Świdniczek	.	Ocena	realizacji	zakłada-
nego	celu	polegać	będzie	na	analizie	liczby	zaistniałych	wykro-
czeń	z	art.	77	kw.

asp. Tomasz Petela

Pożar	 traw	 rozprzestrzenia	 się	 z	 prędkością	 ok	 20km/h,	
a	średnia	prędkość	biegacza	to	19km/h.	„Wypalanie	traw”	pro-
wadzi	do	wielu	zniszczeń,	obniżenia	wartości	gleby	oraz	stwa-
rza	realne	zagrożenie	dla	ludzi	oraz	zwierząt.	Zagrożone	są	rów-
nież	 zabudowania,	 podczas	 wzmożonego	 wiatru	 pożar	 może	
łatwo	wymknąć	się	spod	kontroli	i	przenieść	się	na	budynki	lasy	
i inne tereny.
„WYPALANIE	TRAW:	jest	zabronione	
Ustawa	z	dnia	16	kwietnia	2004r	o	ochronie	przyrody	
Art. 124. [Zakaz wypalania] 1. Zabrania się wypalania łąk,  

pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kole-
jowych oraz trzcinowisk i szuwarów.

Art. 131. [Odpowiedzialność karna] Kto: 
12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, 

szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary,
– podlega karze aresztu albo grzywny.
ARiMR	może	 nałożyć	 kary	 finansowe	w	 postaci	 zmniejszenia	

(od	5	–	20%)	lub	odebrać	wszystkie	dopłaty	bezpośrednie.

Materiały:
	KM	PSP	Lublin,	

http://www.stoppozaromtraw.pl/	
https://www.gdos.gov.pl/wypalanie-traw-szkodzi-i-jest-zabronione

Obowiązek	 składania	 deklaracji	 dot.	
źródeł	 ciepła	 i	 źródeł	 spalania	 paliw	 
- od 1 lipca br. do 31.06.2022 r.

Od 1 lipca 2021 do 31.06.2022 roku 
każdy	 Właściciel	 lub	 Zarządca	 ma	 obo-
wiązek	złożenia	deklaracji	do	Centralnej	

Ewidencji	 Emisyjności	Budynków	 (CEEB)	
dotyczącej	źródeł	ciepła	i	źródeł	spalania	
paliw. 
Deklarację	można	złożyć	drogą	elektro-

niczną	 na	 stronie:	 zone.gunb.gov.pl lub 
w	 wersji	 papierowej	 w	 Urzędzie	 Gminy	
Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 
Jakubowice	Murowane	(wniosek	dostęp-
ny pod adresem:  https://www.gunb.gov.
pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjno-
sci-budynkow-faq).

Na	 wysłanie	 deklaracji	 właściciele/	
zarządcy	 budynków	 mają	 12	 miesięcy	
w	 przypadku	 budynków	 już	 istniejących.	
W	przypadku	nowo	powstałych	obiektów	
jest	 to	 termin	 14	 dni	 od	 uruchomienia	 
nowego	źródła	ciepła	lub	spalania	paliw.

Odpowiedzialnym za to zadanie jest 
Główny	 Urząd	 Nadzoru	 Budownictwa	
(GUNB).

Katarzyna	Skowronek	–	Jaźwic,	
Kierownik	Referatu	Planowania	i	Środowiska

OCHRONA ŚRODOWISKA

http://www.stoppozaromtraw.pl/  https://www.gdos.gov.pl/wypalanie-traw-szkodzi-i-jest-zabronione
http://www.stoppozaromtraw.pl/  https://www.gdos.gov.pl/wypalanie-traw-szkodzi-i-jest-zabronione
zone.gunb.gov.pl
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq). 
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq). 
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq). 


14

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wólka NEWS 1(19)2022

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW GMINY WÓLKA – 2022 ROK 



15

OCHRONA ŚRODOWISKA

Wólka NEWS 1(19)2022

DOFINANSOWANIE DO STERYLIZACJI I KASTRACJI 

DOFINANSOWANIE DO USUWANIA AZBESTU

Gmina	 będzie	 dofinansowywała	Miesz-
kańcom	 Gminy	 sterylizację	 i	 kastrację	
psów i kotów (samic i samców) posiada-
jących	właściciela,	 	 do	wyczerpania	 środ-
ków	 zawartych	 w	 budżecie	 na	 ten	 cel	 
lub	 do	 dnia	 1	 grudnia	 2022.	 Zabieg	 bę-
dzie	 przeprowadzał	 lekarz	 weterynarii,	
z	 którym	 Gmina	 będzie	 miała	 zawartą	
umowę	 na	 przeprowadzanie	 zabiegów.	
Obecnie jest prowadzony nabór wniosków  
o	 dofinansowanie	 zabiegu/usługi/kastra-
cji/sterylizacji	 zwierząt	 domowych	 (psów,	
suk,	kotek	 i	kotów),	których	właścicielami	

są	 mieszkańcy	 gminy	 Wólka.	 Warunkiem	
skorzystania	 z	 dofinansowania	 będzie	 
złożenie	wniosku	do	Urzędu	Gminy	Wólka	
o	 dofinansowanie	 zabiegu/usługi/kastra-
cji/sterylizacji	 zwierząt	 domowych	 (psów,	
suk, kotek i kotów). Po pozytywnym rozpa-
trzeniu	właściciel	otrzyma	kartę	skierowa-
nia	do	wskazanej	przychodni	weterynaryj-
nej.	W	celu	wykonania	zabiegu	usługi	karta	
skierowania	ważna	będzie	60	dni	od	dnia	
jej wystawienia. Zabiegi sterylizacji/kastra-
cji psów, suk, kotek i kotów dofinansowy-
wane	będą	właścicielom,	 którzy	 dopełnią	
obowiązku	zaszczepienia	psa/suki	przeciw-
ko	wściekliźnie.	Udokumentowanie	wypeł-
nienia	obowiązku	zaszczepienia	 spoczywa	
na	właścicielach	zwierząt.
Jeżeli	 lekarz	 weterynarii	 wykonujący	 

zabieg	 sterylizacji/kastracji	 uzna,	 że	 zwie-
rzę	 nie	 może	 zostać	 poddane	 zabiegowi	 
ze	 względu	 na	 wiek,	 zostanie	 ono	 wykre-
ślone	 z	 listy	 zwierząt	 zakwalifikowanych	 
do wykonania zabiegu. Z jednego gospodar-

stwa	 domowego	 dofinansowanie	 przysłu-
guje	na	rok	2022	r.	tylko	na	jedno	zwierzę.
W	 przypadku	 wykreślenia	 zwierzęcia	

z	 wykazu	 do	 udziału	 w	 przedmiotowej	 
akcji zakwalifikowane zostanie kolejne 
zwierzę	z	wykazu,	które	nie	zostało	wcze-
śniej	zakwalifikowane	ze	względu	na	prze-
kroczenie ustalonego limitu zabiegów  
sterylizacji.
W	sytuacjach	wyjątkowych,	na	wniosek	

właściciela	zwierzęcia,	okres	60	dni	może	
być	 wydłużony,	 jeśli	 lekarz	 weterynarii	 
wykonujący	 zabieg	 sterylizacji/kastracji	
uzna,	że	zwierzę	nie	może	zostać	poddane	
zabiegowi	w	danym	momencie	 ze	wzglę-
dów	medycznych.
Właściciele	 zwierząt	 są	 zobowiązani	

do szczególnej opieki nad wysterylizowa-
nym	 bądź	 wykastrowanym	 zwierzęciem	
w okresie pozabiegowym.

Katarzyna	Skowronek	–	Jaźwic,	 
Kierownik	Referatu	Planowania	i	Środowiska

Gmina	Wólka	 korzysta	 z	 dwóch	 źródeł	
dofinansowania azbestu:
•• Wojewódzkiego	Funduszu	Ochrony	Śro-
dowiska	 i	 Gospodarki	 Wodnej	 i	 Naro-
dowego	Funduszu	Ochrony	Środowiska	
i Gospodarki Wodnej  (termin realizacji 
od	lipca	do	września	każdego	roku)
•• „System gospodarowania odpadami 
azbestowymi na terenie wojewódz-
twa	 lubelskiego”	 w	 ramach	 programu	
RPO Województwa Lubelskiego” (ter-
miny	 naboru	 są	 zmienne	 każdorazowo	 
są	ogłaszane	przez	udzielającego	dotacji).

W wyniku prowadzonego w gminie  
naboru  w projekcie „System gospodaro-
wania odpadami azbestowymi na tere-
nie	 województwa	 lubelskiego”	 w	 ramach	
programu RPO Województwa Lubelskiego  

na	lata	2014-2020”,		w		dniach	31.01.2022	r.	
-	08.02.2022	r.	do	Urzędu	Gminy	Wólka	wpły-
nęło	53	wniosków.

W wyniku prowadzonego naboru w pro-
jekcie pn. „Ogólnopolski program finanso-
wania	 usuwania	 wyrobów	 zawierających	
azbest” na 2022 r. prowadzonego przez 
Wojewódzki	Fundusz	Ochrony	Środowiska	

i	Gospodarki	Wodnej	w	Lublinie		w		dniach	
28.02 2022 r. – 09.03.2022 r. do UG Wólka 
wpłynęło	6	wniosków.
Obecnie	oczekujemy	na	 rozstrzygnięcie	

wyżej	wymienionych	konkursów.

Katarzyna	Skowronek	–	Jaźwic,	 
Kierownik	Referatu	Planowania	i	Środowiska

STOWARZYSZENIE RYSA 

Stowarzyszenie Rysa realizuje zadanie publiczne zlecone przez 
Starostwo Lubelskie pt. „Prowadzenie Jednostki Specjalistyczne-
go Poradnictwa”.	W	ramach	działań	prowadzone	jest	poradnictwo	
indywidualne	i	grupowe	zaadresowane	do	mieszkańców	gminy.	
Pomoc	 adresowana	 jest	 szczególnie	 do	 osób	 będących	w	 kry-

zysie	 emocjonalnym,	 ofiar	 przemocy	 oraz	 osób	 uzależnionych,	
współuzależnionych,	korzystających	z	systemu	pomocy	społecznej.

Jesteśmy	dostępni	od	poniedziałku	do	piątku	w	godz.	9.00-15.00
Zapraszamy też do kontaktu telefonicznego.
Nr tel. 663-788-698  lub za pośrednictwem e-mail stowarzy-

szenierysa@wp.pl

Stowarzyszenie Rysa

OGŁOSZENIA
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Drodzy Mieszkańcy 
Gminy Wólka, 

wszystkim	 nam	 zależy	 na	 dynamicz-
nym rozwój i poprawie infrastruktury 
w okolicy, w której mieszkamy. Potrzebne  
są	 nowe,	 oświetlone	 drogi,	 chodniki,	
obiekty	 sportowe	 i	 rekreacyjne.	 Zależy	
nam na bogatej bazie edukacyjnej, roz-
winiętym	transporcie	publicznym,	popra-
wie	 bezpieczeństwa	 czy	 też	 atrakcyjnej	
ofercie	 kulturalnej.	 Chcemy,	 aby	 gmina	
Wólka	stawała	się	coraz	piękniejsza.

Obecnie w gminie Wólka mieszka  
12 512 mieszkańców.	 Warto	 dodać,	 
że	 liczba	 narodzin	 w	 2021	 roku	 przewyż-
szyła	liczbę	zgonów,	urodziło się 136 dzieci, 
a	zmarło	114	osób.	W	zeszłym	roku	w	naszej	
gminie przybyło 176 nowych mieszkańców. 
Oczywiście	 trend	 wzrostowy	 dotyczący	 ilo-
ści	 naszych	 mieszkańców	 nie	 jest	 jednora-
zowy.	Na	przestrzeni	10	lat	liczba	mieszkań-
ców	wzrosła	dokładnie	o	2	152	osób.

To,	 że	mieszkańców	 przybywa,	 świad-
czy	 o	 atrakcyjności	 naszej	 gminy,	 któ-
ra	 rozwija	 się	 i	 staje	 się	 przyjaźniejsza	
dla	 nas,	 jeśli	 chodzi	 o	 codzienne	 życie.	 
To	 oczywiście	 ogromnie	 cieszy.	 Jed-
nak	aby	utrzymać	 tak	pozytywny	 trend	
rozwojowy	 niezbędny	 jest	 stabilny	 
budżet.	Potrzeba	bowiem	nowych	miejsc	
w	szkołach,	przedszkolach,	pojawiają	się	
potrzeby	związane	z	rozbudową	i	popra-
wą	 już	 istniejącej	 infrastruktury,	a	więc	
wzrastają	 wydatki,	 także	 te	 bieżące,	 
czasem	nieprzewidywalne,	jak	związane	
z kosztami usuwania awarii czy wyjaz-
dów	do	pożarów.	w	tym	miejscu	zachę-
cam	 wszystkich	 naszych	 mieszkańców,	
aby	wsparli	 nasz	wspólny	 budżet	 prawi-
dłowym	rozliczeniem	podatków.
Chciałbym,	 abyście	 Państwo	 świado-

mie	podjęli	decyzję,	gdzie	trafią	Państwa	
pieniądze,	 jak	 zostaną	 wykorzystane	 
i	jakie	związane	są	z	tym	korzyści.	Warto	 
pamiętać,	 iż	 z	 podatku	 dochodowego,	
obowiązkowego	 dla	 wszystkich	 pracują-
cych	osób,	do gminy trafia ok. 40% cał-
kowitej kwoty tego podatku	płaconego	
przez	 osoby	 fizyczne	 (PIT)	 i	 niecałe	 7%	
płaconego	 przez	 firmy	 (CIT).	 Oznacza	
to,	 że	 jeżeli	 wysokość	 naliczonego	 po-
datku	 PIT	 wyniesie	 1	 000	 zł,	 do	 budże-
tu	 gminy	 wróci	 blisko	 400	 złotych	 od	
jednego	mieszkańca.	 Niestety	 nie	 trafia	 
on	 automatycznie,	 musi	 być	 spełnio-
ny	 ważny	 warunek.	 Ustawa	 o	 podatku	
dochodowym	 od	 osób	 fizycznych	 wska-
zuje,	 że	podatek powinien być rozliczo-
ny w urzędzie skarbowym, który jest 
właściwy dla miejsca zamieszkania  

podatnika.	 Pamiętajmy,	 że	 dla	 orga-
nu podatkowego adres zameldowania 
nie	 ma	 żadnego	 znaczenia.	 Oznacza	 to,	 
iż	 pomimo,	 że	 jesteście	 Państwo	 
zameldowani gdzie indziej, to w zezna-
niu podatkowym jako aktualne miejsce  
zamieszkania	 należy	 wpisać	 gminę	 
Wólka. Wtedy prawie 40% odprowadzo-
nego przez Państwa podatku trafi do na-
szego budżetu.
Powyższe	 działanie	 jest	 bardzo	 waż-

ne,	 gdyż	wiąże	 się	 z	 konkretnymi	 korzy-
ściami,	 jakie	 z	 tego	 tytułu	 płyną.	 Tylko	
wtedy	możemy	mieć	pewność,	że	nasze	
pieniądze	zasilą	lokalny	budżet,	co	z	kolei	
przełoży	się	na	poprawę	warunków	życia	
w	miejscowości,	w	której	zamieszkujemy,	
w	której	koncentruje	się	nasze	życie.
Tym	Mieszkańcom,	którzy	odpowiedzą	

na	mój	 apel	 i	 rozliczą	 podatek	 na	 rzecz	
gminy	Wólka,	 jak	 również	 Tym,	 których	
podatek	już	zasila	nasz	budżet	serdecznie	
dziękuję.	Ponadto	zapraszam	do	udziału	
w czwartej edycji konkursu, tym razem 
odbywającego	 się	 pod	 hasłem:	 Mama 
mama mama nakazała abym w Wólce, 
w Wólce PITy swoje rozliczała. Szcze-
góły	 dotyczące	 konkursu	 już	 niebawem	 
pojawią	się	na	stronie	www.wolka.pl.

Z	poważaniem,

MAMA MAMA MAMA NAKAZAŁA ABYM W WÓLCE, 
W WÓLCE PITY SWOJE ROZLICZAŁA 

Wójt Gminy Wólka

mgr Edwin Gortat
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GMINA WÓLKA WALCZY O NAGRODĘ!!! 
ZIELONY LOF W KONKURSIE TOP INWESTYCJE KOMUNALNE 2022 

„MOBILNY URZĘDNIK”  DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WÓLKA

URUCHOMILIŚMY STACJONARNE PORADY PRAWNE W RAMACH NIEODPŁATNEJ 
POMOCY PRAWNEJ, NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Szanowni	Państwo,	nasza	inwestycja	przeszła	
do drugiego etapu konkursu Top Inwestycje 
Komunalne.	Nasza	inwestycja	znalazła	się	w	to-
warzystwie	25	inwestycji	z	całego	kraju	i	konku-
rujemy	z	dużymi	miastami	tj.	Bydgoszcz,	Kato-
wice,	 Lublin,	 Łódź	 czy	 też	 Tychy.	 Spośród	nich	
Rada	Konsultacyjna	wybierze	10	laureatów.	
Swojego	 faworyta	 mogą	 wybrać	 też	 czy-

telnicy,	głosowanie	trwa	do 15 kwietnia br.,  
do godz. 12:00.

Inwestycja, która otrzyma najwięcej głosów 
(klików) zostanie uhonorowana nagrodą spe-
cjalną od czytelników PortalSamorzadowy.pl.

Wszystkie	ręce	na	pokład	–	GŁOSUJEMY!!!	
KLIKAMY!!!	DZIAŁAMY!!!	UDOSTĘPNIAMY!!!
Link	do	głosowania:
https://www.portalsamorzadowy.pl/kon-

kurs/top-inwestycje-komunalne-2022,105/
zielony-lof-w-wolce,3460/
UWAGA!	 UWAGA!	 UWAGA!	 Głosowanie	

Rady	 i	 czytelników	 jest	 niezależne.	 Oficjalne	
wręczenie	 nagród	 planowane	 jest	 na	 dzień	 
26	kwietnia,	w	trakcie	XIV	Europejskiego	Kon-
gresu	Gospodarczego	w	Katowicach.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Urząd	 Gminy	 Wólka	 wychodząc	 
naprzeciw	 potrzebom	 osób	 starszych,	
schorowanych	i	niepełnosprawnych,	które	
mają	problemy	z	poruszaniem	się	i	dotar-
ciem	 do	 Urzędu	 uruchamia	 usługę	 „Mo-
bilnego	Urzędnika”.	Te	osoby	mogą	 liczyć	
na	pomoc	urzędnika,	który	dotrze	do	 ich	
miejsca zamieszkania na terenie gminy.
O	 pomoc	 „Mobilnego	 Urzędnika”	 

można	wystąpić	na	kilka	sposobów:
•• telefonicznie pod numerem telefonu 
887	022	391	w	godzinach	pracy	urzędu		
7.30-15.30;
•• wysyłając	e-maila	ze	zgłoszeniem	sprawy	
na adres: mobilnyurzednik@wolka.pl.
W	 zgłoszeniu	 należy	 krótko	 wyja-

śnić	 czego	 dotyczy	 sprawa,	 podać	 imię	 
i nazwisko, adresu oraz numeru telefonu 
do	kontaktu.	 	Następnie	pracownik	Urzę-
du	Gminy	Wólka	odpowiedzialny	za	usługę	

skontaktuje	się	z	mieszkańcem	,	by	ustalić	
dogodny	termin		wizyty	i	sposób	załatwie-
nia	sprawy.	Urzędnik	dostarczy	bezpośred-
nio do domu wszystkie potrzebne druki 
wniosków,	pomoże	w	ich	wypełnieniu	oraz	
przyjmie	je	i	zarejestruje	w	urzędzie.	
Katalog	 świadczonych	 usług	 oraz	 osób	

mogących	 z	 nich	 skorzystać	 znajduje	 się	
w	Regulaminie	usług	„Mobilnego	Urzędni-
ka”,	który	znajduje	się	na	stronie	BIP	link:
https://bip.wolka.pl/wiadomosci/642/wia-

domosc/620187/zarzadzenie_nr_232022_
wojta_gminy_wolka_z_dnia_18_marca-
_2022_r_w
Na	 wszelkie	 pytania	 dotyczące	 „Mobilne-

go	 Urzędnika”	 odpowiedzi	 udzieli	 Koordy-
nator pod numerem telefonu: 887 022 391,  
e-mail: ewa.mazurek@wolka.pl. 

Ewa Mazurek, Referat Obywatelski

W	 związku	 ze	 zmieniającą	 się	 sytuację	
epidemiczną,	 zgłaszanym	 zapotrzebo-
waniem	 ze	 strony	 mieszkańców	 Powiatu	 

Lubelskiego	oraz	mając	na	uwadze	bieżą-
cą	 sytuację	 w	 zakresie	 potrzeby	 zapew-
nienia	poradnictwa	dla	osób	uciekających	
z	 Ukrainy,	 uprzejmie	 informujemy,	 iż	 od	
14	 marca	 2022	 r.	 uruchomione	 zostały	
porady	 osobiste	 w	 punktach	 zlokalizo-
wanych	 na	 terenie	 Powiatu	 Lubelskiego.	 
W naszej gminie porady prawne odby-
wają	 się	 w	 każdy	 czwartek	 w	 godzinach	 
od	7.30	do	11.30	oraz	w	każdy	piątek	w	go-
dzinach	14.30	-	18.30.	Zapraszamy	Państwa	 
do	Urzędu	Gminy	Wólka	na	II	piętro.	
Jednocześnie	 przypominamy,	 że	 porady	

odbywają	 się	 po	 umówieniu	 terminu	 po-
rady pod numerem telefonu 81 52 86 714,  

e-mail: pomocprawna@powiat.lublin.pl 
lub	 poprzez	 stronę	 internetową	 Minister-
stwa	Sprawiedliwości	https://np.ms.gov.pl/
Ponadto	 informujemy	 Państwa,	 że	 Pan	

Arkadiusz	Bereza	Dziekan	Rady	Okręgowej	
Izby	 Radców	 Prawnych	 w	 Lublinie	 zaofe-
rował	dodatkową	pomoc	prawną	osobom	
uciekającym	 z	 Ukrainy	 poprzez	 kontakt	
pod adresem e-mail: ua@oirp.lublin.pl 
oraz	 poprzez	 całodobowy	 numer	 telefo-
nu	+48	518	777	025	pod	który	można	wy-
słać	SMS	z	prośbą	o	kontakt	z	prawnikiem	 
również	w	języku	ukraińskim.

Renata Rycek, Referat Promocji

https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-inwestycje-komunalne-2022,105/zielony-lof-w-wolce,3460/ 
https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-inwestycje-komunalne-2022,105/zielony-lof-w-wolce,3460/ 
https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-inwestycje-komunalne-2022,105/zielony-lof-w-wolce,3460/ 
https://bip.wolka.pl/wiadomosci/642/wiadomosc/620187/zarzadzenie_nr_232022_wojta_gminy_wolka_z_dnia_18_marca_2022_r_w
https://bip.wolka.pl/wiadomosci/642/wiadomosc/620187/zarzadzenie_nr_232022_wojta_gminy_wolka_z_dnia_18_marca_2022_r_w
https://bip.wolka.pl/wiadomosci/642/wiadomosc/620187/zarzadzenie_nr_232022_wojta_gminy_wolka_z_dnia_18_marca_2022_r_w
https://bip.wolka.pl/wiadomosci/642/wiadomosc/620187/zarzadzenie_nr_232022_wojta_gminy_wolka_z_dnia_18_marca_2022_r_w
https://np.ms.gov.pl/


Wólka NEWS 1(19)202218

POMOC SPOŁECZNA

Dodatek	 osłonowy	 ma	 na	 celu	 zapewnienie	 wsparcia	
dla	 osób	mieszkających	 i	 przebywających	 na	 terytorium	 Rze-
czypospolitej	Polskiej,	w	tym	najuboższych	energetycznie,	przy	
opłacaniu	 części	 kosztów	energii	 oraz	powiązanych	 z	 nimi	 ro-
snących	cen	żywności.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Dodatek	 osłonowy	 przysługuje	 gospodarstwu	 domowemu,	

którego	miesięczne	dochody	nie	przekraczają	2100	 zł	w	gospo-
darstwie	 jednoosobowym	 lub	1500	zł	na	osobę	gospodarstwie	
wieloosobowym.
W	 przypadku	 przekroczenia	 kryterium	 dochodowego	 upraw-

niającego	 do	 otrzymania	 dodatku	 osłonowego,	 obowiązuje	
tzw.	 zasada	 „złotówka	 za	 złotówkę”,	 gdzie	wysokość	należnego	
świadczenia	ulega	obniżeniu	o	kwotę	przekroczenia	przeciętnego	
miesięcznego	dochodu.

Ważne!
Dodatek	osłonowy	przysługuje:
•• osobom	 posiadającym	 obywatelstwo	 polskie,	 mającym	miej-
sce	zamieszkania	i	przebywającym	na	terytorium	Rzeczypospo-
litej Polskiej
•• cudzoziemcom	 mającym	miejsce	 zamieszkania	 i	 przebywają-

cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
•– na	podstawie	zezwolenia	na	pobyt	stały,	zezwolenia	na	pobyt	
rezydenta	 długoterminowego	Unii	 Europejskiej,	 zezwolenia	
na	 pobyt	 czasowy	 udzielonego	 w	 związku	 z	 okolicznością,	
o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 
186 ust. 1 pkt 3 Ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziem-
cach	(Dz.U.	z	2021	r.	poz.	2354),	lub	w	związku	z	uzyskaniem	
w	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 statusu	 uchodźcy	 lub	 ochrony	
uzupełniającej,

•– w	 związku	 z	 uzyskaniem	 w	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 zgody	
na	pobyt	ze	względów	humanitarnych	lub	zgody	na	pobyt	to-
lerowany	w	formie	schronienia,	posiłku,	niezbędnego	ubrania	
oraz	zasiłku	celowego;

•– mającym	miejsce	 zamieszkania	 i	 przebywającym	 na	 teryto-
rium	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 obywatelom	 państw	 człon-
kowskich	 Unii	 Europejskiej,	 państw	 członkowskich	 Euro-
pejskiego	 Porozumienia	 o	 Wolnym	 Handlu	 (EFTA)	 –	 stron	
umowy	 o	 Europejskim	 Obszarze	 Gospodarczym	 lub	 Konfe-
deracji	Szwajcarskiej	oraz	członkom	ich	rodzin	w	rozumieniu	
art.	2	pkt	4	Ustawy	z	14	 lipca	2006	 r.	o	wjeździe	na	 teryto-
rium	Rzeczypospolitej	Polskiej,	pobycie	oraz	wyjeździe	z	tego	
terytorium	 obywateli	 państw	 członkowskich	 Unii	 Europej-
skiej	i	członków	ich	rodzin	(Dz.U.	z	2021	r.	poz.	1697),	posia-
dającym	prawo	pobytu	lub	prawo	stałego	pobytu	na	teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile wynosi dodatek osłonowy?
Dodatek	osłonowy	wynosi	rocznie:
•• 400	zł	dla	gospodarstwa	domowego	jednoosobowego
•• 600	zł	dla	gospodarstwa	domowego	składającego	się	

z 2 do 3 osób
•• 850	zł	dla	gospodarstwa	domowego	składającego	się	

z 4 do 5 osób
•• 1150	zł	dla	gospodarstwa	domowego	składającego	się	

z co najmniej 6 osób.
W	przypadku,	gdy	głównym	źródłem	ogrzewania	gospodarstwa	

domowego	jest	kocioł	na	paliwo	stałe,	kominek,	koza,	ogrzewacz	
powietrza,	 trzon	 kuchenny,	 piecokuchnia,	 kuchnia	 węglowa	
lub	piec	kaflowy	na	paliwo	stałe,	zasilane	węglem	lub	paliwami	
węglopochodnymi,	wpisane	do	centralnej	ewidencji	emisyjności	
budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 Ustawy z 21 listo-
pada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
o	centralnej	ewidencji	emisyjności	budynków,	dodatek	osłonowy	
wynosi rocznie:
•• 500	zł	dla	gospodarstwa	domowego	jednoosobowego
•• 750	zł	dla	gospodarstwa	domowego	składającego	się	

z 2 do 3 osób
•• 1062,50	zł	dla	gospodarstwa	domowego	składającego	się	

z 4 do 5 osób
•• 1437,50	zł	dla	gospodarstwa	domowego	składającego	się	

z co najmniej 6 osób.
Minimalna	 kwota	 wypłacanych	 dodatków	 osłonowych	 bę-

dzie	wynosić	20	 zł.	 Poniżej	 20	 zł	 dodatek	osłonowy	nie	będzie	
przysługiwał.

Kiedy można złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?
Wniosek	o	dodatek	osłonowy	można	 składać	do	31	paździer-

nika.	Wnioski	złożone	po	tym	dniu	nie	zostaną	już	rozpatrzone.

Gdzie złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?
Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Wólce,	 20-	 258	 Jakubowice	

Murowane,	Jakubowice	Murowane	8,	od	poniedziałku	do	piątku	
w	godzinach	7.30	–	15.30.
Wniosek	o	wypłatę	dodatku	osłonowego	można	 także	 złożyć	

elektronicznie	 za	 pomocą	 środków	 komunikacji	 elektronicznej	
– e-PUAP, podpisany kwalifikowanym  podpisem elektronicznym.

Jaki dochód jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa 
do dodatku osłonowego?
•• dla	wniosków	złożonych	od	1	stycznia	do	31	lipca	–	uwzględnia	
się	dochód	gospodarstwa	domowego	osiągnięty	w	2020	roku
•• dla	wniosków	złożonych	od	1	sierpnia	do	31	października	
–	uwzględnia	się	dochód	gospodarstwa	domowego	osiągnięty	
w 2021 roku.

Terminy wypłat
•• na	wnioski	złożone	do	31.01.2022	r.	–	w	dwóch	równych	ratach,	

tj. pierwsza rata do 31.03.2022 r., druga rata do 02.12.2022 r.
•• na	wnioski	złożone	od	01.02.2022	r.	–	jednorazowo,	
niezwłocznie	po	przyznaniu	dodatku.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego
Przyznanie	dodatku	osłonowego	nie	wymaga	wydania	decyzji.	

Informacja	o	przyznaniu	dodatku	osłonowego	zostanie	wysłana	
na	 adres	 poczty	 elektronicznej	 wskazany	 przez	 wnioskodawcę	
we	wniosku	o	wypłatę	dodatku	osłonowego.

Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Wólce

DODATEK OSŁONOWY 
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#SOLIDARNI Z UKRAINĄ

UKRAIŃSCY UCHODŹCY MOGĄ SIĘ UBIEGAĆ W CAŁEJ POLSCE 
O NADANIE NUMERU PESEL 

PODZIĘKOWANIA ZA OKAZANĄ POMOC 

Od	 16	 marca	 br.	 Ukraińscy	 uchodźcy	
mogą	 się	 ubiegać	 w	 całej	 Polsce	 o	 nada-
nie	numeru	PESEL.	Mogą	go	uzyskać	oso-
by,	 które	 przybyły	 od	 24	 lutego	 2022	 r.	 
na	 terytorium	 Polski	 bezpośrednio	 z	 te-

rytorium	Ukrainy	w	 związku	 z	 działaniami	
wojennymi prowadzonymi w Ukrainie. 
Wszystkich	 formalności	w	Urzędzie	Gminy	
Wólka	 można	 dopełnić	 w	 Urzędzie	 Sta-
nu	Cywilnego.	Dzięki	 temu	numery	PESEL	
każdego	 dnia	 uzyskują	 kolejni	 obywatele	
Ukrainy,	 przebywający	 na	 terenie	 naszej	
gminy.	 Wszyscy	 Ukraińcy,	 którzy	 przyje-
chali	do	Polski	po	24	 lutym	2022	r.,	mogą	 
go	 uzyskać	 w	 kolejnych	 dniach	 lub	 tygo-
dniach.	 Interesanci	 umawiani	 są	 na	 wizy-
ty	 w	 konkretnych	 dniach	 i	 o	 określonych	 
godzinach.
PESEL	 będzie	 potrzebny	 do	 uzyskiwa-

nia	 świadczeń	 społecznych,	 pełnej	 opieki	
zdrowotnej oraz zatrudnienia. 
Nadawanie	 numeru	 PESEL	 odbywa	 się	

w specjalnym trybie. Procedura przyzna-
nia	numeru	PESEL	rozpoczyna	się	na	wnio-
sek,	 składany	 przez	 zainteresowanego.	
Wniosek	 zawiera	 katalog	 podstawowych	
danych.	 Numer	 PESEL	 jest	 nadawany	 
po	 ustaleniu	 tożsamości	 wnioskodawcy	
na podstawie paszportu, dowodu osobi-
stego	 lub	 Karty	 Polaka	 lub	 oświadczenia	
złożonego	 pod	 rygorem	 odpowiedzial-
ności	 karnej	 o	 danych	 osobowych	 osoby	

oraz	przekroczeniu	granicy	ukraińsko-pol-
skiej. W przypadku dzieci na podstawie 
aktu	urodzenia.	Za	dziecko	wniosek	może	
złożyć	 jego	 rodzic,	 opiekun	 tymczasowy	
lub	osoba	 sprawująca	nad	nim	 faktyczną	
pieczę.	Do	wniosku	należy	dołączyć	 foto-
grafię,	w	trakcie	rejestracji	od	osób,	które	
ukończyły	12	rok	życia	pobierane	są	także	
odciski palców.
W	 wypełnianiu	 wniosków	 oraz	 komu-

nikacji z obywatelami Ukrainy pomaga  
posługujący	 się	 biegle	 językiem	 ukraiń-
skim oddelegowany na wsparcie wieloletni  
pracownik jednostki organizacyjnej gminy.

Wraz z nadaniem numeru PESEL Ukra-
ińcy	 mogą	 uzyskać	 także	 profil	 zaufany.	
Ułatwi	on	w	ubieganiu	się	o	poszczególne	
świadczenia.	Do	nadania	profilu	zaufane-
go	 i	 e-tożsamości	 konieczne	 jest	wskaza-
nie numeru telefonu komórkowego oraz 
adresu mailowego.  

Wszelkie informacje udzielane  
są	 w	 Urzędzie	 Stanu	 Cywilnego	 Wólka	 
pod numerem telefonu 

81 475 17 58

Urząd	Stanu	Cywilnego

Szanowni	 Państwo,	 Drodzy	 mieszkań-
cy	 Gminy	 Wólka	 to,	 co	 obecnie	 dzieje	 się	 
za	 naszą	 wschodnią	 granicą	 jest	 wstrząsa-
jące	 i	 budzi	 ogromny	 niepokój.	 Z	 godziny	
na	 godzinę	 coraz	 więcej	 osób	 potrzebuje	 
pomocy,	a	my	nie	możemy	pozostać	obojętni.
Aktualnie	 w	 3	 miejscach	 wskazanych	

przez Wójta na terenie Gminy przebywa 
40	uchodźców	z	Ukrainy,	głównie	to	mamy	
z	dziećmi.	
Dziękujemy	 również	 prywatnym	 oso-

bom,	które	podzieliły	 się	 swoim	domem,	
swoją	 prywatnością,	 ale	 i	 wszystkim	 
co	mają	i	zaufali	potrzebującym.	
Dziękujemy	wszystkim	którzy	poświęcają	

swój	czas	i	środki	na	pomoc	dla	ofiar	wojny.
Dziękujemy	 osobom	 wielkiego	 serca,	

którzy	zgłosili	się	przed	zagwarantowanym	
finansowaniem…. To wszystko, co zrobili-
ście,	 bez	 rządowego	wsparcia,	 było	 tylko	
i	wyłącznie	odruchem	otwartych	serc.	
Składamy	 podziękowania	 za	 dotych-

czasowe	 dary.	 Widać,	 że	 w	 momentach	 
kryzysowych	 potrafimy	 się	 jednoczyć	
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i	 działać	 ponad	 podziałami.	 Wiemy,	 
że	możemy	liczyć	na	Wasze	otwarte	i	do-
bre serca.

Zróbmy wszystko, co w naszej mocy,  
aby	pomóc	uchodźcom	w	tym	najtrudniej-
szym	dla	nich	czasie.

Każdy	 z	 nas	 może	 znaleźć	 się	 w	 takiej	
sytuacji.
Dary	nadal	są	zbierane	!!!!
Gminnym koordynatorem pomocy  

dla	Ukrainy	jest	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	
w Wólce. Pod numerem tel. 535 210 676,  

81 4781765 oraz adresem e-mail: agniesz-
ka.michałek@opswolka.pl	 można	 zgłaszać	 
oferowaną	 przez	 mieszkańców	 pomoc	 
– osoba do pierwszego kontaktu Pani 
Agnieszka	Michałek.

Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Wólce

Każdy	nasz	dzień	 jest	bardzo	 intensyw-
ny,	ale	przynosi	nam	ogrom	radości.	Mało	
nas	tutaj,	bo	dookoła	dużo	się	dzieje.	

Regularnie odwiedzamy dworzec 
PKS,	 gdzie	 dostarczymy	 m.in.	 kanap-
ki,	 słodycze,	 soczki,	 wodę,	 pluszaki	 
(	w	tym	miejscu	należy	się	podziękowanie	 
dla	Angielski	Helen	Doron	Turka		za	organi-
zację	zbiórki	maskotek,	musów,	soczków	
dla	dzieciaków	oraz	 firmie	UK	Transport	 
Sp. z o.o  za wsparcie w postaci zakupio-
nych	słodyczy).	

Stale	wspieramy	 ośrodek	 na	 ul.	 Bursa-
ki	 18,	 gdzie	 przebywają	 kobiety	 i	 dzieci,	 
dostarczając	 im	 pampersy,	 chusteczki,	 
jedzenie	 dla	 dzieci,	 słodycze	 i	 inne	 
potrzebne rzeczy. 
W	 ubiegłym	 tygodniu	 wsparłyśmy	 po-

mocą	 rzeczową	 Pogotowie	 Opiekuńcze	
z	ul.	Kosmonautów	w	Lublinie,	Akademik	
UMCS	 Helios,	 gdzie	 przebywa	 ok.	 400	
osób,	głównie	matki	z	dziećmi.	
Wsparcie	od	nas	trafia	również	do	rodzin	

z	naszej	gminy	,	które	przyjmują	w	swoich	

domach	uchodźców	z	Ukrainy.	
Szczególne	 podziękowania	 należą	 się	

Strażakom	z	OSP	KSRG	Świdnik	Duży	bez	
których	byłoby	bardzo	ciężko.	Dziękujemy,	
że	jesteście	z	Nami!		
Dziękujemy	 wszystkim,	 którzy	 Nam	 

zaufali	 i	 wsparli	 naszą	 działalność	 w	 ja-
kiejkolwiek	 postaci.	 Każdo	 dobre	 słowo,		
które	od	Państwa	otrzymujemy	motywuje	 
nas do dalszego pomagania.
DZIAŁAMY	DALEJ	!

KGW	–	Wóleckie	Babeczki

POMAGAMY - KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH WÓLECKIE BABECZKI 
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„FARMERZY” SP Łuszczów Mistrzem Rugby Tag

Fantastyczny występ szkolnych drużyn 
z SP Łuszczów na warszawskim Torwarze 
16 grudnia 2021 r. podczas XVI Ogólno-
polskiego Finału PZU Szkolnej Ligi Rugby 
Tag! 
W	 Warszawie	 16	 grudnia	 br.	 na	 hali	 

widowiskowo - sportowej COS Torwar, ro-
zegrano	XVI	Ogólnopolski	Finał	PZU	Szkol-
nej Ligi Rugby Tag organizowany przez 
Polski	Związek	Rugby	w	ramach	programu	
finansowanego przez Ministerstwo Spor-
tu	 i	 Turystyki	 „Upowszechnianie	 sportu	
wśród	dzieci	i	młodzieży”.	
W	 hali	 COS	 Torwar	 zaprezentowały	 się	

34	 szkolne	 drużyny	 z	 12	 województw,	
w	tym	dwa	zespoły	SP Łuszczów, mistrzów 
województwa lubelskiego w kategorii 
klas IV oraz VI pod	kierownictwem	ich	tre-
nera,	 nauczyciela	 wychowania	 fizyczne-
go	Pana	Macieja	Kleszcza	i	po	raz	kolejny	
„Farmerzy”	 na	 podium	w	 czołówce	 szkół	
w Polsce!

Klasy 4 - I miejsce SP Łuszczów – Mistrz 
,najlepsza szkolna drużyna w Polsce 
w kat. klas IV !!!

Klasy 6 –II miejsce SP Łuszczów – vice 
Mistrz, drugi zespół w kraju w kat. klas VI !! 

W	 sumie	 około	 300	 zawodników,	
uczniów	szkół	podstawowych	(dziewczynki	
i	chłopcy)	toczyło	zmagania	w	trzech	kate-
goriach	wiekowych:	klasy	4,	5	i	6.	Na	trzech	
boiskach	rozegranych	zostało	89	spotkań.

W kategorii klas IV	zespół	„Farmerów”	
z	 Łuszczowa	 w	 rozrywkach	 grupowych	
pokonał	 6:0	 SP	 13	 Ruda	 Śląska	 (Śląskie),	
3:2 SP Zakonu Pijarów Rzeszów (Podkar-
packie)	oraz	3:0	SP	Strzała	(Mazowieckie)	
zajmując	 I	 miejsce.	 W	 fazie	 medalowej	
przyszło	nam	się	zmierzyć	z	SP	Niedźwiedź	
(Małopolskie)	wygrywając	4:0,	a	w	meczu	
decydującym	 o	 złotych	medalach	 rywali-
zowaliśmy	 z	 SP	 47	 Białystok	 (mistrz	 woj.	
podlaskiego)	zwyciężając	po	zaciętym	me-
czu	3:2	tym	samym	zdobywając	Mistrzow-
ski	tytuł	i	złote	medale	!!!	

SP Łuszczów ponownie najlepsza druży-
na Rugby Tag w kraju !!

Zespół klasy IV reprezentowali: Zoya 
Głowacka, Amelia Klej, Szymon Sokołow-
ski, Piotr Skrzyński, Bartłomiej Szewczak, 
Jakub Tomczak, Jakub Borkowski i Wikto-
ria Kosyna.

W rywalizacji klas VI drużyna z	Łuszczo-
wa	w	 rozrywkach	grupowych	 zremisowała	
1:1	 SP	 29	 Olsztyn	 (mistrz	 woj.	 warmińsko	
-	 mazurskiego),	 pokonała	 4:1	 SP	 Żelków	
Kolonia	 (mazowieckie),	 SP	 4	 Jarocin	 	 3:0	
(wielkopolskie) oraz 3:1 z mistrza woj. pod-
laskiego	SP	47	Białystok	zajmując	pierwsze	
miejsce	w	grupie.	W	półfinale	przyszło	nam	
się	zmierzyć	z	SP	Kurowice	(łódzkie)	zwycię-
żając	4:1.	W	finale	czekał	już	na	nas	dobrze	
nam	znany	zespół	SP	Lubień	(małopolskie)	
i	ponownie	jak	w	ubiegłym	roku	obie	druży-
ny	pokazały	wspaniałe	widowisko	w	którym	
sytuacja	 zmieniała	 się	 jak	w	 kalejdoskopie	
od	0:1	po	3:2	dla	SP	Łuszczów,	aż	do	końco-
wego	 remisu	4:4	o	 złotych	medalach	mia-
ła	 rozstrzygnąć	 dogrywka	 do	 tzw.	 złotego	
przyłożenia,	nasi	uczniowie	mieli	dwie	piłki	
meczowe,	niestety	tym	razem	się	nie	udało	
i	ze	zwycięstwa	cieszyli	się	przeciwnicy.	

Co nie umniejsza sukcesu – zdobyli 
srebrne	 medale	 i	 tytuł	 vice	 mistrzowski	
w	klasach	VI	!!	

Skład drużyny klasy VI: Jakub Dziewul-
ski, Krzysztof Kopyść, Michał Wasik, Alek-
sandra Borek, Piotr Gąsior, Natalia Spuz-
-Szpos oraz Zosia Szewczak.
Oprócz	 wspaniałych	 pucharów	 

i medali wszyscy uczestnicy otrzymali 
piękne	nagrody:	plecaki,	dresy,	polary,	ko-
szulki	i	wiele	innych	gadżetów.	

Serdecznie gratulujemy wszystkim  
zawodniczkom	 i	 zawodnikom	 świetnego	
występu!
Po	 raz	 kolejny	 poświęcony	 czas	 

i	 wysiłek	 włożony	 w	 przygotowania	 oraz	
fantastyczna	 praca	 z	 dziećmi	 i	młodzieżą	
na	co	dzień	przynosi	efekty	!

Wielkie brawa i gratulacje dla trenera 
Macieja	Kleszcza	za	osiągnięte	wyniki!	

ZSP	Łuszczów
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Gmina	Wólka	 znalazła	 się	 w	 zacnym	 gro-
nie,	 które	 objęło	 patronatem	XVIII	 Plebiscyt	
Dziennika	Wschodniego	 na	 Sportowca	 2021	
roku.	 Uroczyste	 podsumowanie	 i	 wręcze-
nie	 nagród	 odbyło	 się	 w	 piątkowy	 wieczór	
w	 hotelu	 Arche.	 W	 trójce	 najlepszych	 zna-
leźli	się:	Małgorzata	Hołub-Kowalik,	Malwina	 
Kopron	oraz	Dominik	Kubera.	Tytuły	najpopu-
larniejszych	 zawodników	 ubiegłych	 12	 mie-
sięcy	trafiły	z	kolei	do:	 Julii	Szeremety	(Paco	
Lublin)	i	Dawida	Tkacza	(Górnik	Łęczna).
Chyba	nikt	 nie	był	 zaskoczony,	 że	 kapi-

tuła	plebiscytu	zdecydowała	się	bez	zbęd-
nej	dyskusji	przyznać	tytuł	sportowca	roku	
Małgorzacie	Hołub-Kowalik.	 Zawodniczka	
AZS	UMCS	Lublin	wystąpiła	na	igrzyskach	
olimpijskich	 w	 Tokio.	 I	 to	 jak	 wystąpiła.	 
Do	domu	wracała	z	dwoma	medalami.

W sztafecie mieszanej 4 x 400 metrów 
zdobyła	 złoto,	 a	 razem	 z	 resztą	 „Aniołków	 
Matusińskiego”	dorzuciła	srebro	w	sztafecie	
4	 x	 400	metrów.	 Jeżeli	 z	 najważniejszej	 dla	
sportowca	 imprezy	przywozi	się	dwa	krążki,	
to pierwsze miejsce w plebiscycie na spor-
towca	 roku	 ma	 się	 w	 kieszeni.	 Wydawało	
się,	 że	 srebro	 padnie	 także	 łupem	Malwiny	 

Kopron.	 Ostatecznie	 druga	 z	 zawodniczek	
AZS	UMCS	wywalczyła	 brąz,	 bo	w	 ostatniej	
kolejce	 konkursu	 rzutu	młotem	 lepsza	 oka-
zała	 się	 Chinka	 Wang	 Zheng.	 Mimo	 to	 ki-
bice z naszego regionu nie mieli powodów  
do	 narzekań,	 bo	 nigdy	 wcześniej	 zawodni-
kom	 z	 naszego	 regionu	 nie	 udało	 się	 przy-
wieźć	z	igrzysk	aż	tylu	medali.

– Oczywiście, że nie spodziewaliśmy 
się aż tak dobrego występu naszych za-
wodniczek. Najpierw liczyliśmy minimum  
na finał, a po cichu może na jeden medal. 
Małgosia Hołub-Kowalik i Malwina Kopron 
spisały się jednak znakomicie. Te medale, 
to efekt ciężkiej pracy przez wiele ostatnich 
lat. Pracy, którą wykonały same zawod-
niczki, ale i sztab osób, żeby przygotowania 
były, jak najbardziej optymalne – przyznaje 
Rafał	Walczyk,	prezes	AZS	UMCS	Lublin.

Najlepszy sportowiec roku
1.	Małgorzata	Hołub-Kowalik	(lekkoatletyka,	
AZS	UMCS	Lublin),	2.	Malwina	Kopron	(AZS	
UMCS Lublin, lekkoatletyka), 3. Dominik 
Kubera	(Motor	Lublin,	żużel),	4.	Aleksandra	
Mirosław	(KW	Kotłownia	Lublin,	wspinaczka	

sportowa),	 5.	 Grzegorz	 Pająk	 (LUK	 Lublin,	
siatkówka), 6. Wiktor Lampart (Motor Lu-
blin,	żużel),	7.	Bartosz	Śpiączka	(Górnik	Łęcz-
na,	piłka	nożna),	8.	Monika	Skinder	(MULKS	
Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, biegi nar-
ciarskie),	 9.	 Kinga	 Achruk	 (MKS	 FunFloor	
Perła	 Lublin,	 piłka	 ręczna),	 10.	 Katarzyna	
Krawczyk	(Cement	Gryf	Chełm,	zapasy).

Najpopularniejszy 
sportowiec roku

1. Julia Szeremeta (boks, Paco Lublin), 2. Pa-
weł	Pracownik	(Paco	Lublin,	trójbój	siłowy),	
3.	 Martyna	 Gryczka	 (Armaty	 Stoczek	 Łu-
kowski,	zapasy),	4.	Szymon	Ładniak	(sporty	
samochodowe),	 5.	 Małgorzata	 Hołub-Ko-
walik (AZS UMCS Lublin, lekkoatletyka), 
6.	 Anna	 Berezecka	 (MULKS	 Grupa	 Oscar	
Tomaszów Lubelski, biegi narciarskie), 7. 
Klaudia	 Lefeld	 (GKS	 Górnik	 Łęczna,	 piłka	
nożna	 kobiet),	 8.	 Joanna	 Szarawaga	 (MKS	
FunFloor	Perła	Lublin,	piłka	ręczna),	9.	Bar-
tosz	Śpiączka	(Górnik	Łęczna,	piłka	nożna),	
10.	Dominik	Kubera	(Motor	Lublin,	żużel).

Najpopularniejszy junior roku
1.	 Dawid	 Tkacz	 (Górnik	 Łęczna,	 piłka	
nożna),	 2.	 Szymon	 Gołofit	 (Speed-ball	
Lublin,	 speed-ball),	 3.	 Borys	 Mołdach	 
(Sygnał	Lublin,	piłka	nożna),	4.	Karolina	Kuć	
(MULKS	Grupa	Oscar	 Tomaszów	 Lubelski,	
biegi narciarskie), 5. Maria Szczepaniak 
(MKS	FunFloor	Perła	Lublin,	piłka	ręczna).

Źródło:	https://www.dziennikwschodni.pl

SPORTOWIEC ROKU 2021. UROCZYSTE PODSUMOWANIE  
XVIII PLEBISCYTU DZIENNIKA WSCHODNIEGO 



23Wólka NEWS 1(19)2022

EDUKACJA

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 
I KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PÓŁKOLONIE 
Z ZIMOWĄ AKADEMIĄ 
KREATYWNOŚCI 

W	szkołach	i	przedszkolach,	dla	których	
gmina	Wólka	 jest	organem	prowadzącym	
trwa	rekrutacja.	Od	lutego	rodzice	składali	
wnioski	o	przyjęcie	swoich	dzieci	do	przed-
szkoli,	 oddziałów	 przedszkolnych	 i	 klas	
pierwszych	w	szkołach	podstawowych.
Zgodnie	 z	 harmonogramem	 rekruta-

cji	 określonym	 Zarządzeniem	 Wójta	 Gmi-
ny Wólka nr 10/2022 z 28 stycznia 2022 
w sprawie ustalenia terminów rekrutacji 
do	 klas	 pierwszych	 w	 publicznych	 szko-
łach	 podstawowych,	 oddziałów	 przed-
szkolnych	 w	 publicznych	 szkołach	 pod-
stawowych	 oraz	 publicznych	 przedszkoli	
na	 rok	 szkolny	 2022/2023,	 dla	 których	
gmina	 Wólka	 jest	 organem	 prowadzącym,	
do	końca	marca		rodzice	uzyskają	informację	
o	przyjęciu	dziecka	do	wybranej	placówki.
Na	 naszych	 przedszkolaków	 i	 nowych	

uczniów	 czekają	 nowocześnie	 wyposa-
żone	 sale	 lekcyjne,	 pracownie	 kompu-
terowe,	 świetlice	 szkolne,	 place	 zabaw	
i	boiska	sportowe	gdzie	pod	troskliwą	opie-
ką	wykwalifikowanej	kadry	pedagogicznej	
będą	zdobywać	nowe	umiejętności.

Elżbieta	Skiba,	
Kierownik	Referatu	Obywatelskiego

W czasie pierwszego 
tygodnia ferii ucznio-
wie	 z	 Zespołu	 Szkolno-
-Przedszkolnego w Turce 
brali	 udział	 w	 półkolo-
nii „Zimowa Akademia 
Kreatywności”	 organi-
zowanej przez Stowarzy-
szenie Grupa Inicjatyw 
Kulturalnych	oraz	Lubel-
skie Centrum Inicjatyw 
Tanecznych.	



24 Wólka NEWS 1(19)2022

EDUKACJA

KOLEJNE WSPANIAŁE MIESIĄCE NASZEJ ŻŁOBKOWEJ PRZYGODY 

Pod	 koniec	 stycznia	 Żłobek	 Maluszek	 
został	 nagrodzony	 za	 aktywny	 udział	 
w	akcji	przytulajmy	się	2022	organizowanej	
przez	 Niepubliczny	 Żłobek	 Pinokio	w	 Rze-
szowie.	Dzieci	bardzo	chętnie	wzięły	udział	
w	 tej	 akcji,	 bo	 kto	 z	nas	nie	 lubi	 się	przy-
tulać?	W	naszej	placówce	odbył	się	po	raz	
pierwszy	wspólny	bal	karnawałowy.	Odwie-
dziły	nas	wówczas	pszczółki,	motylki,	kotki,	
małe	 i	 duże	 księżniczki,	 piłkarz,	 policjant	
i	 wielu	 innych	 wspaniałych	 gości.	 Nato-
miast z okazji Walentynek maluszki przygo-
towały	 upominki	 dla	 swoich	 najukochań-

szych	 mam	 i	 tatusiów.	 Stworzyły	 piękne	
czerwone wisiorki z serduszkiem. W dniu  
8	 marca	 każda	 Pani	 mała	 i	 duża	 została	
obdarowana	 pachnącym	 kwiatuszkiem	
przez	 „prawdziwych	 malutkich	 mężczyzn”	 
ze	żłobeczka.	Natomiast		21	marca	przyszła	
do	żłobka	Pani	Wiosna.	Przyniosła	ze	sobą	
przepiękną	pogodę,	pachnące	kwiaty	oraz	
słodkie	upominki	dla	maluszków.	
Żłobek	 Gminny	 Maluszek	 włączył	 się	 

aktywnie	do	akcji	Gminy	Wólka	we	współ-
pracy	z	KGW	Wóleckie	Babeczki,	OPS	Wól-
ka,	 OSP	 KSRG	 Świdnik	 Duży	 oraz	 Gminną	

Biblioteką	Publiczną	w	Wólce	–	organizując	
zbiórkę	 darów	 dla	 mieszkańców	 Ukrainy.	
Otrzymane	dary	zostały	przekazane	potrze-
bującym.	Ponadto	placówka	wsparła	zbiór-
kę	 pieniędzy	 na	 leczenie	 niepełnospraw-
nego	Franka	ze	Świdnika	Dużego,	z	Gminy	
Wólka.	Potrzebowaliśmy	fanty	na	 licytacje	
i	 oczywiście	 tutaj	 rodzice	 i	 społeczeństwo	
związane	 z	 naszą	 placówką	 nie	 zawiodło.	
Wszystkie	 gadżety	 zostały	 przekazane	 
na	licytacje.	Bardzo	dziękujemy	za	ogromną	
pomoc i mega wsparcie z Waszej strony!!!
Od	 niedawna	 działa	 już	 nasza	 stro-

na internetowa: https://maluszekzlo-
bek.pl Dodatkowo	 zachęcamy	 Państwa	
do	 śledzenia	 nas	 na	 fb	 https://www.
facebook.com/%C5%BB%C5%82obek-
-Gminny-Maluszek-111114187816642.  
Można	 również	 do	 nas	 napisać:	 sekreta-
riat@maluszekzlobek.pl,	 albo	 zadzwonić	
81 851 4929, 790 514 929. 
Dodatkowo	 chcemy	 przedstawić	 

Państwu	 informację	 o	 dofinansowaniu	

ŻŁOBEK GMINNY MALUSZEK 

To	był	wyjątkowo	 twórczy,	wesoły	 i	 ciekawy	
czas.	Dzieci	uczestniczyły	w	wielu	fascynujących	
warsztatach,	doświadczeniach	naukowych	oraz	
zabawach	rekreacyjnych,	a	za	każdą	aktywność	
otrzymywały	pieczątki	do	swoich	akademickich	
indeksów. 

Półkolonia	minęła	błyskawicznie,	nie	zabrakło	
tańców,	projekcji	bajek,	przygotowywania	galak-
tycznych	 słoików,	 rozgrywek	 olimpijskich	 oraz	
wariacji	 malarskich.	 Wszyscy	 adepci	 z	 uśmie-
chem	na	twarzy	i	dyplomem	w	dłoni	zakończyli	
„Kurs	Kreatywności”	z	wynikiem	celującym.

Udział	w	półkoloniach	był	współfinanso-
wany	przez	Gminę	Wólka.

Elżbieta	Skiba,	 
Kierownik	Referatu	Obywatelskiego

https://maluszekzlobek.pl 
https://maluszekzlobek.pl 
https://www.facebook.com/%C5%BB%C5%82obek-Gminny-Maluszek-111114187816642.
https://www.facebook.com/%C5%BB%C5%82obek-Gminny-Maluszek-111114187816642.
https://www.facebook.com/%C5%BB%C5%82obek-Gminny-Maluszek-111114187816642.
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ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ŁUSZCZOWIE 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŁUSZCZOWIE

obniżenia	opłat	za	pobyt	dziecka	w	żłob-
ku,	 klubie	 dziecięcym	 lub	 u	 dziennego	
opiekuna. Ministerstwo Rodziny i Po-
lityki	 Społecznej	 przygotowało	 kolejne	
rozwiązania	 z	myślą	 o	 wsparciu	 rodzin.	
Rozwiązaniami	tymi	są:	rodzinny	kapitał	
opiekuńczy	 oraz	 dofinansowanie	 obni-
żenia	 opłaty	 za	 pobyt	 dziecka	 w	 żłob-
ku,	 klubie	 dziecięcym	 lub	 u	 dziennego	
opiekuna.	 Dofinansowanie	 obniżenia	
opłaty	za	pobyt	dziecka	w	żłobku,	klubie	
dziecięcym	 lub	 u	 dziennego	 opiekuna.	
Dofinansowanie	 to	 będzie	 przysługi-
wało	 rodzicom	 na	 dzieci	 uczęszczające	 
do	 ww.	 instytucji	 i	 nieobjęte	 rodzin-
nym	 kapitałem	 opiekuńczym	 (rodzin-
ny	 kapitał	 opiekuńczy	 kierowany	 jest	 
do	rodzin	mających	na	utrzymaniu	dzie-
ci, a jego celem jest przede wszystkim 
częściowe	 pokrycie	 wydatków	 związa-
nych	 z	 opieką	 nad	 drugim	 i	 kolejnym	
dzieckiem	 w	 wieku	 między	 12.	 a	 36.	

miesiącem	 życia).	 Zatem dofinanso-
wanie obniżenia opłaty będzie przy-
sługiwać na: - dzieci pierwsze i jedyne 
w rodzinie, - dzieci pierwsze z rodzin, 
w	 których	 kolejne	 dziecko	 jest	 objęte	 
kapitałem,	 -	 wszystkie	 dzieci	 w	 wie-
ku	 przed	 ukończeniem	 12.	 miesiąca	 
i	po	ukończeniu	36.	miesiąca	życia	(poza	
wiekiem	 objęcia	 rodzinnym	 kapitałem	
opiekuńczym).	 Wysokość	 dofinansowa-
nia to co do zasady 400 zł miesięcznie 
na dziecko,	 ale	 nie	 więcej	 niż	 wyso-
kość	 opłaty	 ponoszonej	 przez	 rodzica	 
za	 pobyt	 dziecka.	 Przez	 opłatę	 rodzica	 
za	pobyt	dziecka	w	 żłobku,	 klubie	dzie-
cięcym	 lub	u	dziennego	opiekuna	 rozu-
mie	 się	 miesięczną	 opłatę	 ponoszoną	
przez	rodzica	z	uwzględnieniem	przyzna-
nych	 zniżek.	 Do	 opłaty	 za	 pobyt	 dziec-
ka	 nie	wlicza	 się	 opłaty	 za	wyżywienie.	
Dofinansowanie	 to	będzie	 przysługiwać	
bez	 względu	 na	 osiągany	 przez	 rodzica	 

dochód.	 Realizacja	 dofinansowania,	 
tj.	 prowadzenie	 postępowania	 w	 spra-
wie	 jego	 przyznania	 i	 wypłaty,	 należeć	
będzie,	tak	jak	w	przypadku	rodzinnego	
kapitału	opiekuńczego,	do	ZUS.	Wniosek	
o ustalenie prawa do dofinansowania  
od 1 kwietnia 2022 r. będzie składać  
do ZUS rodzic.	Jeżeli	rodzic	złoży	wniosek	
o ustalenie prawa do dofinansowania 
w terminie 1 kwietnia – 31 maja 2022 r.,  
to prawo do dofinansowania zostanie 
ustalone od 1 stycznia 2022 r. Ustawa 
z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym 
kapitale	 opiekuńczym	 wprowadzająca	
zmiany w ustawie z dnia 4 lutego 2011 
r.	o	opiece	nad	dziećmi	w	wieku	do	lat	3	
jest	dostępna	na	stronie:
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/Do-

cDetails.xsp?id=WDU20210002270 

Anna Adamiak, 
Dyrektor	Żłobka

POMAGAMY!!!
Szkoła	Podstawowa	w	Łuszczowie	włączyła	 się	w	akcję	pomocy	

uchodźcom	 z	 ogarniętej	 wojną	 Ukrainy.	 Zbiórkę	 darów,	 w	 ciągu	
kilku	dni	od	wybuchu	konfliktu,	zorganizowało	 i	prowadzi	Szkolne	
Koło	Wolontariatu.	Dzieci	przynoszą	 	 codziennie	odzież,	 żywność,	
kosmetyki,	 środki	 opatrunkowe	 i	 zabawki.	 Pojemniki	 przeznaczo-
ne	na	dary	 zapełniają	 się	bardzo	 szybko	dzięki	 empatii	 i	 hojności	 
naszych	uczniów	i	ich	rodzin.	Zebrane	produkty	trafiają	do	punktów	
pomocowych	bezpośrednio	przy	granicy	 i	ośrodków	recepcyjnych	
na terenie naszego województwa. W przekazywaniu darów poma-
ga	nam	 lokalna	 firma	 z	 siedzibą	w	 Łuszczowie	 -	Optimal Poland. 
W	ich	zbiórkę	 i	 transport	zaangażowani	są	właściciele,	ale	przede	
wszystkim	 pracownicy	 zakładu.	 Drugim	 współpracownikiem	 jest	 
lubelska Galeria  Sztuki „Labirynt”. Miejska instytucja kultury w tym 
trudnym	 czasie	 przekształciła	 się	w	ośrodek	pomocy	uchodźcom.	
Oprócz	zbiórki	darów	prowadzi	infolinię	oraz	świetlicę	środowisko-
wą	dla	dzieci	 i	młodzieży	z	Ukrainy.	Część	zgromadzonych	artyku-
łów	 trafia	bezpośrednio	do	Rodzin,	 które	w	 Łuszczowie	 i	 Lublinie	

zaoferowały	uchodźcom	mieszkania,	wsparcie	i	opiekę.	Serdecznie	
dziękujemy	wszystkim	za	braterską	jedność,	przekazane	dary	i	przy-
pominamy,	że	akcja	trwa	do	odwołania.	Zrozumienie,	współczucie	
i	ofiarność	pomagają	nie	tylko	uchodźcom,	ale	także	nam	samym.	

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

Św.	Jan	Paweł	II

Szkoła	Podstawowa	w	Łuszczowie,	Szkolne	Koło	Wolontariatu

DZIEŃ KOBIET

„Dzień Kobiet! Dzień Kobiet! Niech żyją nam zdrowe  i pani  
nasza i mamy i woźna, kucharka,  przedszkolna lekarka.

Im wszystkim kwiaty rozdamy... Dzień Kobiet! Dzień Kobiet! 
Niech każdy się dowie, że dzisiaj święto dziewczynek!

Uśmiechy są dla nich  zabawa i taniec. Piosenka z radia popłynie.”
W	 naszej	 szkole	 chłopcy	 też	 uczcili	 ten	 dzień,	 jak	 co	 roku.	 

Na	początku	 chłopcy	 zaśpiewali	 sto	 lat,	 później	 złożyli	wszystkim	
paniom	 i	dziewczynkom	życzenia.	Następnie	koledzy	przygotowa-
li	dla	dziewczynek	poczęstunek.	Na	koniec	z	uśmiechem	pozowali	 
do	zdjęć	i	śpiewali	piosenki.	Chętni	wykonali	własnoręcznie	prezent	
niespodziankę.	Dziękujemy	za	pamięć.	Dziewczynki.

Szkoła	Podstawowa	w	Łuszczowie

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002270
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002270
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AKCJA „HALA DLA MISTRZÓW” 
– PRZEKAŻ 1% 

W	2020	roku	dzięki	
inicjatywie rodziców 
uczniów	 SP	 Łuszczów	
powstała	 akcja	 „Hala	
dla Mistrzów”, która 
ma	 na	 celu	 zbiórkę	
środków	finansowych	
na	 budowę	 w	 szko-
le	 w	 Łuszczowie	
sali gimnastycznej 
w	technologii	łukowo	
namiotowej.	 Bardzo	
dziękujemy	 wszyst-
kim osobom, które 
wsparły	akcję	 i	prosi-
my	zainteresowanych	
o pomoc w tym szla-
chetnym	 przedsię-
wzięciu	 #haladlami-
strzow 

Magdalena	Krystjańczuk, 
Dyrektor ZSP 
w	Łuszczowie

PRZEKAŻ 1% PODATKU 

“HALA DLA MISTRZÓW”
TWÓJ 1% PODATKU TO SZANSA 

NA HALĘ DLA NASZYCH MISTRZÓW

K R S  0 0 0 0 3 1 1 8 2 3
W  R U B R Y C E  “ C E L  S Z C Z E G Ó Ł O W Y  1 % ”  W P I S U J E M Y :

“ H A L A  D L A  M I S T R Z Ó W ”

DLA BABCI I DZIADKA
Babcia	 i	 Dziadek	 to	 słowa,	 które	 każdemu	 dziecku	 kojarzą	 się	

z	ciepłem,	miłością	i	wszystkim,	co	dobre.	Świat	się	zmienia,	ale	nie	
zmienia	się	jedno	-	miłość	babci	i	dziadka,	za	którą	dzieci	serdecz-
nie	chciały	podziękować.	Dlatego	dzieci	z	klas	młodszych	pamiętają	
w	tych	dniach	o	najbliższych,	przesyłając	najserdeczniejsze	życze-
nia,	doceniając,	 jak	wielkim	skarbem	 jest	babcia	 i	dziadek.	Wnu-
częta	 	 uczciły	 to	 święto	 	 składając	 dziadkom	 życzenia,	 śpiewając	
piosenki,	przygotowały	laurki	oraz	upominki.

Szkoła	Podstawowa	w	Łuszczowie

I CHARYTATYWNY PRZEGLĄD 
KOLĘD I PASTORAŁEK W CHEŁMIE

13 grudnia utalentowani wokalnie uczniowie wraz z opieku-
nem	 Pani	 Agnieszką	 Kosińską	 reprezentowali	 naszą	 szkołę	 podczas	
I	Charytatywnego	Przeglądu	Kolęd,	Pastorałek	 i	 Piosenek	Świątecz-
nych	w	Chełmie.	Występowali	w	kilku	kategoriach:	soliści	–	Julia	Woź-
niak	(kl.7),	Szymon	Sokołowski	(kl.	4),	Amelia	Klej	(kl.	4),	Clarissa	Łu-
czak	(kl.	2)	oraz	duet	:	Dalia	Woś	(kl.3)	i	Jakub	Bodys	(kl.	5).	Uczniowie	
prezentowali	współczesne	piosenki	o	Bożym	Narodzeniu,	jak	również	
tradycyjne	 kolędy	 polskie	 w	 ciekawych	 aranżacjach.	 Warunkiem	
uczestnictwa	było	opłacenie	cegiełki,	z	której	to	dochód	przeznaczo-
ny	był	na	cele	charytatywne.	Podczas	festiwalu	panowała	wspaniała	
atmosfera!	Gośćmi	honorowymi	a	zarazem	jurorami	byli	członkowie	
zespołu	VOX.	W	przepięknej	sali	wypełnionej	światełkami	unosił	się	
zapach	pierniczków,	które	uczestnicy	mogli	samodzielnie	ozdobić	jak	
również	wykonać	ozdoby	świąteczne.	Zwycięzcami	zostali:

Julia Woźniak – III miejsce
Dalia Woś i Jakub Bodys– wyróżnienie
Wszyscy	uczniowie	dostali	pamiątkowe	dyplomy	oraz	wspania-

łe	nagrody	rzeczowe.	Gratulujemy	wszystkim	udanych	występów	
!!!!	 Mamy	 nadzieję,	 że	 będziemy	 reprezentować	 naszą	 szkołę	
w	kolejnych	latach.

Szkoła	Podstawowa	w	Łuszczowie

WYNIKI 
KONKURSU 
O ŚW. 
BARBARZE

Miło	 nam	 poinformo-
wać,	 że	 uczennica	 klasy	 I	 Zu-
zanna	 Kanadys	 otrzymała	
wyróżnienie	 w	 XI	 Konkur-
sie	 Wiedzy	 o	 Świętej	 Barba-
rze	 i	 Tradycjach	 Górniczych	
organizowanym	 przez	 Zespół	
Szkół	 Górniczych	 w	 Łęcznej	
pod patronatem: Arcybisku-
pa Metropolity Lubelskiego, 
Parafii	św.	Barbary	w	Łęcznej,	
Starosty	 Łęczyńskiego	 oraz	
Lubelskiego	 Węgla	 „Bogdan-
ka”	 S.A.	 Konkurs	 miał	 zasięg	
archidiecezjalny,	a	jego	celem	
było	 propagowanie	 wiedzy	
na	 temat	 świętej	 Barbary,	

patronki górniczego stanu 
oraz	tradycji	górniczych.

Gratulujemy Zuzi i wszyst-
kim uczestnikom konkursu 
z kl. I, III, IV i V,  którzy pod-
jęli	 wyzwanie	 i	 przygotowali	
piękne	prace	na	konkurs.

Szkoła	Podstawowa	
w	Łuszczowie
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ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ŁUSZCZOWIE 
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE ORAZ SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE 
„TYGRYSEK” W ŁUSZCZOWIE

DZIEŃ BABCI I DZIADKA  
W GRUPIE ŻYRAFEK I KANGURKÓW 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PUZZLI 
U ŻYRAFEK I KANGURKÓW

W		zimowe	dni	21	 i	22	stycznia,	mimo	chłodu	 i	mrozu,	robi	się	
bardzo	 ciepło	 w	 naszych	 sercach,	 ponieważ	 obchodzimy	 wte-
dy	 Dzień	 Babci	 i	 Dziadka.	 Babcia	 i	 Dziadek	 to	 osoby	 wyjątkowe	 
dla	każdego	z	nas,	a	to	Święto	jest	doskonałą		okazją,	aby	im	podzię-
kować	za	wszystko,	co	dla	nas	zrobili.	Za	udzielanie	mądrych	rad,	 
za	wsparcie	w	trudnych	chwilach,	otarcie	łez	przy	niepowodzeniach.	
W	naszej	szkole	najmłodsze	dzieci	nie	zapomniały	o	ich	Święcie	

i	przygotowały	piękne	laurki	z	życzeniami	oraz	inne	upominki.

Oddziały	Przedszkolne	 
oraz	Przedszkole	„Tygrysek”	w	Łuszczowie

28	 stycznia	 grupa	 Żyrafek	 i	 grupa	 Kangurków	 z	 radością	 
obchodziły	Międzynarodowy	Dzień	Puzzli	 -	 jedno	z	wielu	nie-
typowych	 świąt.	 Jak	 wiadomo,	 układanie	 puzzli	 to	 świetna	 
zabawa, która posiada walory edukacyjne. To znakomity trening 
pamięci	 i	 koncentracji,	 który	 dodatkowo	 uczy	 rozpoznawania	
kształtów	oraz	logicznego	myślenia.	Puzzle	rozwijają	też	wiarę	
we	własne	możliwości,	ćwiczą	sprawność	manualną	dłoni,	wy-
trwałość	i	cierpliwość,	są	świetną	porcją	zabawy	i	nauki.	Dzieci	
układały	puzzle	różnorodnych	rodzajów,	jednak	najwięcej	rado-
ści	dostarczyło	im	stworzenie	swoich	własnych	puzzli!

Oddziały	Przedszkolne	 
oraz	Przedszkole	„Tygrysek”	w	Łuszczowie

DZIEŃ DINOZAURA W GRUPIE KANGURKÓW I TYGRYSKÓW

23	 lutego	obchodziliśmy	„Dzień	Dinozaura”,	podczas	zajęć	
dzieci	 poznały	 historię	 dinozaurów	 ich	wygląd	 i	 środowisko	 
życia.	W	czasie	zajęć	dydaktycznych	„Tygryski”	podążały	ślada-
mi	dinozaura,	a	wszystko	po	to,	by	wykonywać	zadania	przy-
gotowane	przez	Dinusia.	Były	to	zabawy	rozwijające	spostrze-
gawczość,	 zadania	 kształtujące	 umiejętności	 matematyczne	
oraz		doskonalące	sprawność	ruchową	i	małą	motorykę.	Dzie-
ci	 układały	 puzzle	 i	 rozwiązywały	 zagadki.	 Chętni	mogli	wy-
kazać	 się	 kreatywnością	 i	 narysować	 swojego	 dinozaura,	
a	 także	wcielić	 się	w	 rolę	 paleontologa	 i	 odszukać	ukrytych	
skamieniałości.	Cały	dzień	poświęcony	był	dinozaurom	dzieci	
bawiły	 się	 figurkami	 dinozaurów,	 oglądały	 książki	 edukacyj-
ne,	a	podczas	leżakowania	Panie	czytały	bajki	o	dinozaurach.	 
To	był	dzień	pełen	wrażeń.

Oddziały	Przedszkolne	 
oraz	Przedszkole	„Tygrysek”	w	Łuszczowie
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BAL KARNAWAŁOWY

TŁUSTY CZWARTEK 
W GRUPIE ŻYRAFEK

WALENTYNKI 

DZIEŃ NUMERU ALARMOWEGO 112  
W GRUPIE TYGRYSKÓW

W	dniach	9-10	 	 lutego	w	grupach	przed-
szkolnych	 odbyły	 się	 Bale	 Karnawało-
we.	 Dzieciaki	 specjalnie	 na	 bal	 wykonały	
maski	 karnawałowe.	 W	 tych	 dniach	 już	 
od	rana	w	przedszkolu	pojawiały	się	kolorowe	 
postacie.	Dzieci	przebrane	były	 za	 	bohate-
rów	znanych	bajek:	wróżki,	królewny,	księż-
niczki,	 policjantów,	 Spider-Mana,	 Batmana,	
Kotboya,	 dinozaura,	 Harrego	 Potttera...		 
nie	sposób	zliczyć	i	wymienić	tych	wszystkich	
postaci.	Wystrój	 sali	wprowadził	w	 radosny	
nastrój	oraz	zachęcał	wszystkich	do	wesołej	
zabawy.	Były	wspólne	tańce	i	zabawy	tanecz-
ne.	Przedszkolaki	świetnie	bawiły	się	w	rytm	
muzyki.	 Kiedy	 czas	 zabawy	 dobiegł	 końca	
z	 żalem	opuszczały	 balową	 salę.	 Po	 udanej	
zabawie	na	dzieci	czekał	poczęstunek.

Oddziały	Przedszkolne	oraz	Przedszkole	
„Tygrysek”	w	Łuszczowie

Staropolskie	przysłowie	mówi:	„Powiedział	
Bartek,	 że	 dziś	 tłusty	 czwartek,	 a	 Bartkowa	
uwierzyła,	 dobrych	 pączków	 nasmażyła”.	
Tymi	 słowami	 rozpoczął	 się	 w	 grupie	 Ży-
rafek	 słodki	 dzień	 –	 tłusty	 czwartek.	 Dzie-
ci	 poznały	 tradycje	 i	 obrzędy	 związane	 z	
tym	 dniem.	 Odbyły	 się	 zabawy	 ruchowe,	 
muzyczne	oraz	zajęcia	plastyczne.	Oczywiście	
w	 tym	 dniu	 nie	mogło	 zabraknąć	 słodkiego	
poczęstunku	w	postaci	pączków	i	faworków.

Oddziały	Przedszkolne	oraz	Przedszkole	
„Tygrysek”	w	Łuszczowie

W	piątek	12	lutego	obchodziliśmy	w	grupach	
Tygrysków	 i	 Kangurków	 „Walentynki”.	 Dzieci		
ubrały	 się	 	 tego	dnia	 na	 czerwono.	 	Gazetkę	
i	salę	udekorowano	czerwonymi	serduszkami,	
wykonanymi przez dzieci.  Przedszkolaki zapo-
znały	 się	 z	 tradycją	Walentynek,	 rozmawiały	
o	tym	jak	można	okazywać	szczęście,	przyjaźń,	
miłość	 bliskim	 osobom	 nie	 tylko	 od	 święta.	
Dzieci	przygotowały	walentynkowe	upominki	
dla	bliskich	osób	–	serduszka	i	misie	ze	słody-
czami.	 	 	 Były	walentynkowe	 zabawy,	 a	 także	
„walentynkowa	poczta”		-	dzieci	wręczały	sobie	 
nawzajem		przygotowywane	przez	cały	tydzień	
walentynki.	Kangurki	odśpiewały	walentynko-
wą	piosenkę	o	przyjaźni.	Na	koniec	otrzymały	
od	pań	nauczycielek	słodki	upominek.
14	 lutego	obchodziliśmy	w	grupie	Żyra-

fek	Walentynkowy	Dzień	Życzliwości.	Była	
to	wspaniała	okazja	do	rozwijania	u	dzieci	
poczucia	 przynależności	 do	 społeczności	

przedszkolnej,	 nawiązywania	 kontaktów	
interpersonalnych	oraz	zachęcania	do	oka-
zywania	 sympatii,	 życzliwości,	 akceptacji	
i	 tolerancji	 innym	 osobom.	 Dzieci	 brały	
udział	w	różnych	grach	i	zabawach	rucho-
wych.	Najważniejsze,	że	na	każdej	dziecię-
cej	buzi	nie	zabrakło	w	tym	dniu	uśmiechu,	
bo	przecież	o	to	najbardziej	nam	chodziło.

Oddziały	Przedszkolne	oraz	Przedszkole	
„Tygrysek”	w	Łuszczowie

W	dniach	9-10		lutego	w	grupach	przed-
szkolnych	 odbyły	 się	 Bale	 Karnawałowe.	
Dzieciaki	specjalnie	na	bal	wykonały	ma-
ski	 karnawałowe.	W	 tych	 dniach	 	 już	 od	
rana	w	przedszkolu	pojawiały	 się	koloro-
we	postacie.	Dzieci	przebrane	były	za		bo-
haterów	znanych	bajek:	wróżki,	królewny,	
księżniczki,	 policjantów,	 Spider-Mana,	
Batmana,	 Kotboya,	 dinozaura,	 Harre-
go	 Potttera	 ...	 	 nie	 sposób	 zliczyć	 i	 wy-
mienić	 tych	 wszystkich	 postaci.	 Wystrój	
sali	 wprowadził	 w	 radosny	 nastrój	 oraz	 
zachęcał	 wszystkich	 do	 wesołej	 zabawy.	
Były	 wspólne	 tańce	 i	 zabawy	 taneczne.	
Przedszkolaki	świetnie	bawiły	się	w	rytm	

muzyki.	Kiedy	czas	zabawy	dobiegł	końca	
z	żalem	opuszczały	balową	salę.	Po	udanej	
zabawie	na	dzieci	czekał	poczęstunek.

Oddziały	Przedszkolne	oraz	Przedszkole	
„Tygrysek”	w	Łuszczowie

DZIEŃ BEZPIECZNEGO 
INTERNETU

Na	 początku	 lutego	 obchodziliśmy	
grupie	 Żyrafek	 i	 Kangurków	 „Dzień	 Bez-
piecznego Internetu”, którego celem 
jest	 uświadomienie	 dzieciom	 niebezpie-
czeństw,	 jakie	 czyhają	w	komputerze	 czy	
telefonie,	gdy	będą	korzystać	z	Internetu.	
Przedszkolaki	 wspólnie	 narysowały	 sieć	
internetową,	 aby	móc	 sobie	 zobrazować	
czym	jest	 Internet	 i	 jak	działa.	Następnie	
w	 ramach	 zajęć	 z	wielkim	 zainteresowa-
niem	 obejrzeliśmy	 bajkę	 „Necio”.	 Przed-
szkolaki wspólnie z nauczycielem przy-
porządkowały	 obrazki	 mówiące	 o	 tym,	

do	czego	służy	Internet	i	jakie	zagrożenia	
możemy	 tam	 spotkać.	 Dzieci	 wykazały	
się	świetną	wiedzą	i	doskonale	wiedziały,	 
że	trzeba	z	umiarem	korzystać	z	kompute-
ra czy telefonu.

Oddziały	Przedszkolne	 
oraz	Przedszkole	„Tygrysek”	w	Łuszczowie
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ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W PLISZCZYNIE 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RÓŻY KOŁACZKOWSKIEJ W PLISZCZYNIE

AKCJE CHARYTATYWNE IMPREZY SZKOLNE 

Filantropia,	 dobroczynność	 czy	 boha-
terowie	 codzienności?	 Definicja	 nie	 jest	
istotna	 bo	 ważne	 są	 działania	 i	 ich	 efek-
ty.	 W	 naszej	 szkole	 na	 przełomie	 listo-
pada	 i	 grudnia	 odbywało	 się	 kilka	 akcji	 
charytatywnych.	 Co	 roku	 szkoła	 dołącza	
do	 kampanii	 społecznej	 “IDĄ	 ŚWIĘTA,	
NIE	 O	 SMS-IE,	 LECZ	 O	 KARTCE	 PAMIĘ-
TAJ”, której celem jest zwrócenie uwagi  
na	 ważność	 relacji	 międzyludzkich	
w	 świecie	 zdominowanym	 przez	 nowe	
technologie.	 W	 poprzednich	 edycjach	
wzięło	 udział	 kilka	 tysięcy	 szkół	 z	 Polski	 
i	zagranicy,	których	uczniowie	wysłali	ponad	 
2	miliony	kartek	do	swoich	bliskich	oraz	osób	 
samotnych	i	potrzebujących.	Szkoła	również	
w	tym	roku	otrzymała	certyfikat	uczestnic-
twa	od	Fundacja	Dbam	o	Mój	Zasięg.
Klasa	 Ia	 zainicjowała	 działania	 na	 terenie	

szkoły	i	włączyła	się	do	akcji	„GWIAZDKA	DLA	
BABCI	 I	 DZIADKA”	 LUBLIN	 DPS	 Klasa	 wraz	
z	 wychowawcą	 wybrała	 DPS	 Ametystowa	
gdzie  przebywa 58 osób. Seniorzy w Miko-
łajkowych	listach	nie	prosili	o	wiele,	najczę-
ściej	 pojawiały	 się	 prośby	 o	 kawę,	 herbatę	
czy	 coś	 słodkiego.	 Pierwszaki	 przygotowały	
kartki	 dla	 seniorów	 a	 wraz	 z	 pozostałymi	
uczniami,	 nauczycielami	 udało	 się	 zebrać	
dary,	które	zostaną	przekazane	do	Pani	koor-
dynator	i	trafią	do	potrzebujących.
Kolejną	 akcją	 w	 jaką	 włączyła	 się	 szkolna	

społeczność	 była	 akcja	 Fundacji	 „Szczęśliwe	
dzieciństwo”,	 czyli	 „Ile	 waży	 św.	 Mikołaj?”.	
Razem	 próbowaliśmy	 znaleźć	 odpowiedź	 
na	 to	 pytanie.	 Grosz	 do	 grosza...	 to	 hasło	
przyświecało	 nam	 podczas	 zbiórki,	 a	 celem	
było	 	 wspomóc	 podopiecznych	 Fundacji.	
Dla	 nas	 to	 tak	 niewiele,	 ale	 razem	 możemy	 
naprawdę	WIELE.	Zresztą	można	się	było	o	tym	
przekonać	 gdy	 koordynator	 akcji	 przekazywał	
aż	5309	monet	uzbieranych	przez	uczniów.

A. Studnicka-Siuda, G. Antoniak

Szkoła	to	nauka.	Tak.	Ale	to	też	dobra	zaba-
wa!	 Udowodnili	 to	 uczniowie	 naszej	 Szkoły,	
którzy	potrafią	się	bawić	jak	mało	kto.	
Grudzień	rozpoczął	się	od	uroczystych	obcho-

dów	Mikołajek.	 Tego	 dnia	 w	 naszej	 Szkole	 zde-
cydowanie	 dominował	 kolor	 czerwony.	 Prawie	 
na	każdej	uczniowskiej	głowie	można	było	zoba-
czyć	 mikołajkową	 czapkę.	 Co	 więcej…podobno	
wszystkie	klasy	odwiedził	sam	Święty	Mikołaj!	
Nastrajając	 się	 w	 świąteczny	 klimat	 Opie-

kunki	 Samorządu	 Uczniowskiego	 przepro-
wadziły	Warsztaty	Świąteczne	z	szycia	ozdób	
choinkowych.	Była	 to	 forma	nagrody	w	kon-
kursie	 zorganizowanym	 z	 ramienia	 Samorzą-
du	Uczniowskiego,	pt.	„Klasowy	Kalendarz	Adwentowy”.	Na	kilka	dni,	szkolna	biblioteka	 
zamieniła	się	w	radosne,	klimatyczne	miejsce,	pełne	pozytywnej	energii,	a	także	pracy	wie-
lu	rąk.	Uczniowie	własnoręcznie	wykonywali	choinki,	które	następnie	mogli	wykorzystać	
jako	ozdoby	ich	świątecznych	drzewek.	Ale	nie	to	było	w	tym	wszystkim	najważniejsze…	
Liczył	się	czas	spędzony	razem.
Pozostając	w	świątecznych	humorach	uczniowie	celebrowali	klasowe	wigilie.	Nie	obyło	się	

bez	wspólnego	śpiewania	kolęd	i	pastorałek,	dzielenia	się	opłatkiem,	a	także	składania	sobie	
najlepszych	życzeń.	Uczniowie,	a	także	nauczyciele	wyglądali	niezwykle	uroczyście	i	elegancko.	
Po	powrocie	do	Szkoły	udało	nam	się	zorganizować	pocztę	walentynkową.	Niektórych	

zaskoczyła	kartka	od	tajemniczego	adoratora,	niektórzy	oczekiwali	 jej	z	niecierpliwością,	
jeszcze	inni	wzruszyli	się	czytając	miłe	słowa.	
Czymże	byłby	karnawał	bez	balu?	Na	szczęście	nasi	najmłodsi	uczniowie	wraz	z	Wycho-

wawczyniami	 popisali	 się	 swoimi	 pomysłami	 oraz	 kreatywnością.	 Można	 było	 spotkać	
księżniczki,	koty,	sportowców,	a	nawet	kościotrupa.	Ale	wesoło!	
A	jakim	świętem	rozpoczyna	się	marzec?	Oczywiście	świętem	kobiet!	Męska	część	naszej	

społeczności	szkolnej	pamiętała	o	swoich	koleżankach.	Dzięki	chłopcom	8	marca	przystroił	
nasze	dziewczynki	nie	tylko	w	piękne	kwiaty	i	słodkości,	a	także	w	uśmiechy.	
To	były	wspaniałe	imprezy,	a	mamy	apetyt	na	więcej!	

Grażyna	Antoniak	

O MIŁOŚCI DO CZYTELNIKA… 

Kiedy	 zauważysz	 w	 kimś	 coś	 pięknego	 -	 
powiedz mu o tym. 
Tobie	zajmie	to	kilka	sekund,	a	w	nim	może	

zostać	do	końca	życia…	
Dlatego	 w	 ostatni	 szkolny	 dzień	 przed		 

Walentynkami,	 w	 Wypożyczalni	 Skrzydeł,	 
dobre	 słowa,	 jak	 motyle	 fruwały	 pomiędzy	
mną	i	czytelnikami.
Weź	 dobre	 słowo	 -	 zostaw	 dobre	 słowo	 

–	to	pomysł	na	to,	jak	obdarować	siebie	czymś	
bezcennym.	Kocham	bibliotekę	bo…pisali	moi	
uczniowie.
Kocham	 moich	 czytelników	 bo…odbierali	

w	zamian,	razem	ze	słodkim	upominkiem.
Czy	nam	to	zrobiło	dzień?
Wystarczy	popatrzeć	na	walentynkową	sesję.	
Ta	radość	w	naszych	oczach	mówi	sama	za	siebie.	

Iwona	Pietrzak-Płachta
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KRÓLOWA MATEMATYKA

NATALKA I ANTEK W ŚWIECIE WIELKIEJ MATEMATYKI

Międzynarodowy	Dzień	Matematyki	został	
zapoczątkowany	 przez	 organizację	 “World	
Education	 Games”	w	 2007	 roku.	 Ten	 dzień	
został	 stworzony	 po	 to,	 aby	 dać	 uczniom	
trochę	 odmiany	 w	 nauce	 matematyki.	
Udział	w	grach	i	zabawach	matematycznych	 
ma	na	celu	pokazać	inną	stronę	tej	nauki.	
Klasa	 1a	 poznawała	 aspekt	 finansowy	

matematyki. Dzielnie dodawali i odejmo-
wali, robili zakupy i obliczali reszty. Pozna-
li	 tangram	 i	 jego	 plastyczne	 możliwości.	
Układali,	 przekładali	 aż	 powstały	 koloro-
we matematyczne obrazki.
Klasa	 1b	 ozdabiała	 kolorowe	 litery	 

by	 stworzyć	 hasło,	 rozwiązywali	 interak-
tywne quizy i zadania matematyczne.  
Kodowali,	głowili	się	z	krzyżówką	a	na	ko-
niec	stworzyli	plakat	by	zobaczyć,	że	mate-
matyka	wtrąca	swoje	trzy	grosze	w	każdą	
dziedzinę	życia.
Klasa	2	grała	w	matematyczne	gry,	oma-

wiała	 cytaty	 o	 przydatności	 matematyki	
by	później	wykonać	do	nich	ilustracje.

Uczniowie klasy 3a szukali matema-
tyki	 wokół	 siebie	 i	 tak	 powstał	 plakat	
na	 Światowy	 Dzień	 Matematyki.	 Razem	 
zastanawiali	się	gdzie	mogą	ją	spotkać	oraz	 
do	 czego	 im	 się	 ona	 może	 przydać,	 
wymienili	nazwiska	najsławniejszych	ma-
tematyków.	Na	koniec	wyruszyli	na	szkol-
ne	 korytarze	 i	 utrwalali	 widzę	 z	 zakresu	
matematyki	i	ćwiczyli	tabliczkę	mnożenia.
Klasa	 3b	 mnożyła	 i	 dzieliła	 poprzez	 

zabawę	 z	 kubeczkami	 i	 balonami	 bo	 kto	
powiedział,	 że	 takie	 działania	muszą	 być	
nudne	 i	 żmudne?	 Dodatkowo	 stworzy-
li	 plakat	 z	 tej	 okazji,	 na	 którym	 ćwiczyli	 
zapisywanie	dat	na	różne	sposoby.
14	 marca	 to	 też	 nieformalne	 świę-

to	 liczby	 π.	 Dzień	 ten,	 łączy	 się	 również	
z	datą	urodzenia	Alberta	Einsteina,	dlate-
go	 też	 jest	 obchodzony	w	wielu	 szkołach	 
i	na	uczelniach.	Pierwszy	raz	„Dzień	Liczby	
Pi” zorganizowano w roku 1988 w muzeum 
nauki Exploratorium w San Francisco.  
Inicjatorem	wydarzenia	był	Larry	Shaw.	

Nasza	 szkoła	 także	 świętowała	 w	 tym	
dniu,	 uczniowie	 wzięli	 udział	 w	 akcji	 
„Cukierek	za	rebus”.	Rozwiązywali	rebusy	
z	 liczbą	Pi	przygotowane	przez	p.M.Mer-
go,	nagrodą	były	cukierki.	
Nauczyciele	matematyki	ogłosili	konkurs	

na	przygotowanie	rebusów	z	liczbą	Pi	oraz	
konkurs	 na	 pracę	 plastyczną	 „Miasto	 Pi”,	
plakat,	 figurę	 przestrzenną	 lub	 lapbook.	
Obchody	tego	dnia	mają	na	celu	populary-
zację	matematyki	jako	naukowej	dziedziny.
Po	 takich	dniach	można	zdecydowanie	

powiedzieć,	 że	 matematyka	 da	 się	 lubić	
i	jak	widać	ma	różne	oblicza.

Nauczyciele	ZSP	Pliszczyn

Natalka	 i	 Antek	 zapraszają	 uczniów	 
do	 wspólnego	 odkrywania	 świata	 
matematyki! To nowy projekt edukacyjny,  
z	 którym	 przygodę	 rozpoczęła	 klasa	 1a.	
Razem z wydawnictwem MAC uczniowie 
przekonają	się,	że	matematyka	może	przy-
dać	się	w	kuchni,	sprawdzimy,	czy	architekci	 
korzystają	z	kalkulatorów	i	czy	za	pieniądze	
ze	skarbonki	można	kupić	cały	sklep.	
Za	 nami	 I	 moduł,	 czyli	 matematyka	

w	 kuchni.	 Uczniowie	 mieli	 okazję	 poznać	
różne	rodzaje	wag	m.in	sklepową	z	czasów	
dzieciństwa	 rodziców,	 wagę	 szalkową	 czy	

bardziej nowoczesne elektroniczne. Wszyst-
kie	one	posłużyły	nam	do	zadań.	Każdy	mógł	
porównać	co	waży	więcej	np.	pół	kilo	mąki	
czy	pół	 litra	mleka.	Pierwszoklasiści	 rozwa-
żali	 jakie	 produkty	 spożywcze	 odmierzamy	
w	 gramach,	 kilogramach	 a	 jakie	 w	 milili-
trach,	 litrach.	 Na	 koniec	 razem	 zrobiliśmy	
owocową	sałatkę.	
W	 marcu	 w	 ramach	 modułu	 II	 mate-

matyka	w	 technice	uczniowie	przygotują	
karmniki	z	surowców	wtórnych,	a	dodat-
kowo	budkę	lęgową.

A. Studnicka-Siuda

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO 

Międzynarodowy	 Dzień	 Języka	 Ojczy-
stego	 to	 święto	 obchodzone	 21 lutego, 
ustanowione	 przez	 UNESCO	 	 w	 1999	 r.	
Przypomina	o		tragicznych	wydarzeniach,	
które	 miały	 miejsce	 w	 Bangladeszu.	
Podczas	 pokojowej	 demonstracji	 zginę-
ło	 pięciu	 studentów	 domagających	 się	
nadania	 językowi	 bengalskiemu	 statusu	
języka	 urzędowego.	 Data	 ta	 ma	 nie	 tyl-
ko	 upamiętniać	 przywołane	 wydarzenia,	 
ale	także	przypominać	o	różnorodności	ję-
zykowej,	o	tym,	iż	język	to	najpotężniejsze	
narzędzie	 ochrony	 i	 rozwoju	 wspólnego	
dziedzictwa	kulturowego	ludzkości.	
Nie	 zapominamy	 o	 tym	 święcie	 w	 na-

szej	 szkole.	 Z	 opóźnieniem	 spowodowa-

nym	feriami	rozpoczęliśmy	obchody	Mię-
dzynarodowego	 Dnia	 Języka	 Ojczystego.	 
Na	korytarzu	pojawiła	się	tablica,	na	któ-
rej	 uczniowie	 znaleźli	 informacje	 doty-
czące	Międzynarodowego	Dnia	Dziedzic-
twa	 Językowego,	 ciekawostki	 językowe.		
Każdego	dnia	 czekało	na	nich	 też	 ,,Zada-
niowo”,	 czyli	 zestaw	 nietypowych	 zadań	
językowych,	 które	 uczniowie	 chętnie	 
wykonywali,	zdobywając	dobre	oceny.

W czasie lekcji uczniowie obejrzeli  
krótkie	 filmiki	 pt.	 ,,Błyskawiczne	 dzieje	
polszczyzny”,	 a	 na	 poprawę	humoru	wy-
słuchali	 piosenki	 w	 wykonaniu	 kabaretu	
Smile,	która	w	żartobliwy	sposób	zachęciła	 
do	dbałości	o	poprawność	językową.

Obchodami	 Międzynarodowego	 Dnia	
Języka	 Ojczystego	 chcieliśmy	 zwrócić	
uwagę	na	potrzebę	troski	o	język	ojczysty,	
jego	promocję	i	ochronę.

Beata	Mazur	–	Wójtowicz,	 
Agnieszka Jakimiak 
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W ŚWIECIE PROMOCJI GMINNEJ EDUKACJI

Koniec	roku	2021	i	początek	2022	obfitował	w	okazje	do	pro-
mocji	jakości	edukacji	z	terenu	naszej	gminy.

W grudniowym biuletynie EBIB  (EBIB, nr 6(201)/2021”Kul-
tura wizualna w bibliotekach”)	ukazała	się	obszerna	publikacja	
autorstwa	p.	Iwony	Pietrzak-Płachty	

„O tym, jak powstawała Wypożyczalnia Skrzydeł”. Publikacja, 
którą	tak	zapowiada	zespół	redakcyjny:	Nie	jest	to	jednak	zwykły	
komunikat.	To	opowieść	o	determinacji	i	odwadze,	o	marzeniach	
i	ich	spełnianiu.	O	sukcesie!	„.	
http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/782/815
27	stycznia	pani	Iwona	Pietrzak	–Płachta		gościła	z	prelekcją	: 

„W sieci szans. Jasna strona pandemii w bibliotece”, podczas 
konferencji „Biblioteka kreowana na nowo” organizowanej 
przez	Akademickie	Koła	Stowarzyszenia	Bibliotekarzy	Polskich	
w Lublinie z okazji 25-lecia powstania. 
3	lutego	była		prelegentem	podczas	konferencji	o	bibliotece	szkol-

nej i jej wizerunku „O nowoczesny wizerunek biblioteki szkolnej”. 
To	konferencja	metodyczna	Lubelskiego	Samorządowego	Centrum	
Doskonalenia	Nauczycieli,	Pedagogicznej	Biblioteki	Wojewódzkiej	
im.	 KEN	w	 Lublinie	 oraz	 doradców	metodycznych	dla	 nauczycie-
li	 bibliotekarzy.	 Tytuł	 wystąpienia:	 „Biblioteka pasją malowana. 
O znaczeniu przestrzeni w bibliotece szkolnej”.	Pokłosiem	tej	kon-
ferencji jest zaproszenie pani Iwony do ponownej prezentacji tego 
wystąpienia	dla	środowisk	bibliotekarskich	zgromadzonych	wokół	
Pedagogicznej	Biblioteki	w	Olsztynie,	w	maju	2022	r.
9	lutego,	p.	Iwona,	gościła	w	Akademickim  zaciszu - miejscu kre-

owanym	przez	profesora		Romana		Lepperta,	poświęconym		pedago-
gice	i	szeroko	pojętej	edukacji.	Z	p.	Izabelą		Macejewską	–dyrektorką	
Zespołu	Szkół	Szpitalnych	w		Bydgoszczy,	Edytą	Borowicz-Czuchrytą	
-	Global	Teacher	Award	2021	oraz		słuchaczami,	rozmawiała		o	two-
rzeniu edukacyjnego kosmosu. To podczas tego spotkania uczest-

nicy komentowali: „Pliszczyn? Gdzie? W edukacyjnym niebie”. 
Pan	Marek	Michalak	 -	 kanclerz	Międzynarodowej	Kapituły	Orderu	
Uśmiechu,	przewodniczący	Międzynarodowego	Stowarzyszenia	im.	
Janusza	Korczaka,	w	latach	2008–2018	rzecznik	praw	dziecka,	napi-
sał:	„Wasza pasja jest wspaniała. To wy jesteście nadzieją polskiej 
edukacji. Uczniowie i uczennice potrzebują takich mistrzów, entu-
zjastów, przyjaciół”.	A	p.	Małgorzata	 Swędrowska	 ,	 autorka	wielu	
książek	dla	dzieci	oraz	 książek	metodycznych	dla	bibliotekarzy	na-
pisała	 o	Wypożyczalni	 Skrzydeł: Biblioteka – przestrzeń do Bycia!  
Do spotkania człowieka z człowiekiem! Brawo. Chylę czoła”.  
Po	tym	spotkaniu	powstał	także	felieton	p.	Włodzisława	Kuzitowicza	
w „Obserwatorium edukacji”
Ponadto	w	ogólnopolskim	czasopiśmie	metodycznym	„Bilbiote-

ka w szkole”	nr	1/2022	odznaczono	na	mapie	bibliotecznych	ini-
cjatyw  konkurs „Mój prezent dla biblioteki”- organizowany z okazji 
otwarcia	zrewitalizowanej	Wypożyczalni	Skrzydeł.	A	w	nr	3/2022	
ukazał	 się	 artykuł	 :	 „Rewitalizacja	 biblioteki	 szkolnej”	 autorstwa	 
p.	Iwony.		A	to	nie	koniec.	W	kolejce	czekają	kolejne	publikacje.	
Duma	nas	rozpiera.	Dziękujemy.

Nauczyciele	ZSP	Pliszczyn	

ZMIENIAMY SIĘ 
Uczniowie	spędzają	kilka	godzin	dzien-

nie	w	szkole.	Uczą	się,	biorą	udział	w	zaję-
ciach	pozalekcyjnych,	konkursach,	projek-
tach.	Ale	szkoła	to	nie	tylko	nauka.	Szkoła	
to	też,	a	może	przede	wszystkim,	budowa-
nie	 relacji	 rówieśniczych,	 kształtowanie	
umiejętności	społecznych.	
Z	 myślą	 właśnie	 o	 tych	 potrzebach	

uczniów	Samorząd	Uczniowski	włączył	się	
w	akcję	
„Szkoła	 na	 dobrej”	 prowadzonej	 przez	

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) 
i	„Szkoła	ucząca	się”.	
Z	 zapałem	 przystąpiliśmy	 do	 badania	

obszarów,	 które	 są	 dla	 uczniów	 naszej	
szkoły	 najważniejsze	 i	 najpotrzebniejsze.	
I	 co	 z	 tych	 badań	 wynikło?	 W	 ankiecie	
przeprowadzonej	 wśród	 uczniów	 od-
naleźliśmy	 dwie	 główne	 potrzeby:	 ciszy	
i	chwili	dla	siebie.	Niezwłocznie	przystąpi-
liśmy	do	działania.	W	efekcie	naszej	pracy	 
powstały	dwie	strefy:	
#chwiladlasiebie	 -	 	 gdy	 czujemy	 się	

zmęczeni,	 zestresowani,	 zdenerwowani.	 
Gdy potrzebujemy w przyjemnym miej-
scu	 zjeść	 drugie	 śniadanie	 lub	 po	 prostu	 
pobyć	 w	miejscu,	 w	 którym	 jest	 przyjem-

nie	 i	 przytulnie.	 Z	 myślą	 o	 tych	 potrze-
bach,	 w	 wydzielonej	 części	 korytarza	 na	
drugim	 piętrze,	 powstała	 Strefa	 Relaksu.	 
Tutaj	uczniowie	mogą	przez	chwilę	oderwać	
się	od	szkolnej	rzeczywistości.	Znajdują	się	
tu	 wygodna	 ława	 do	 siedzenia,	 stół,	 huś-
tawka	 i	 skrzydła	mocy	które	przypominają	
nam,	że	w	każdym	z	nas	tkwi	potencjał.	
#szukamciszy	 -	 mierzyliście	 kiedyś	 

poziom	 hałasu	 na	 lekcji	 lub	 na	 prze-
rwie?	 Czy	 wiecie,	 że	 wielu	 z	 nas	 boryka	
się	 z	 nadwrażliwością	 na	 hałas	 i	 nadmiar	
bodźców?	 Dla	 tych	 wysoko	 wrażliwców	 
w	bibliotece	szkolnej	powstała	szkolna	strefa	 
ciszy,	w	której	uczniowie	i	uczennice	mogą	 
odpocząć	 od	 bodźców	 przy	 dźwiękach	 
cichej	muzyki.	
Ale	to	nie	wszystko.	Idąc	o	krok	dalej	wy-

dzieliliśmy	w	naszej	szkole	dwa	korytarze.	

Korytarz	cichy	–	piętro	drugie,	gdzie	znaj-
duje	się	strefa	relaksu.	Korytarz	głośny	–	pię-
tro	 pierwsze	 –	 tam	 zostają	wszyscy	w	 któ-
rych	buzuje	energia	domagająca	się	zużycia.
Ponadto,	 nasza	 Szkoła	 dołączyła	 

do	 ogólnopolskiej	 akcji	 #NumerTelefonu-
ZaufaniaWKażdejSzkole.	Jest	to	telefon	za-
ufania	dla	dzieci	i	młodzieży	do	18	roku	ży-
cia,	jest	on	anonimowy	i	bezpłatny,	a	działa	
7	dni	w	tygodniu,	24	godziny	na	dobę.	
Uczniowie	dzwoniąc	na	numer	116	111	

mogą	 powiedzieć	 o	 wszystkim	 co	 leży	 
im	na	sercu,	czego	doświadczają,	z	czym	so-
bie	 nie	 radzą.	 Zawsze	 otrzymają	 profesjo-
nalną	 pomoc	 psychologiczną.	W	 ten	 spo-
sób	wpisujemy	się	w	mapę	szkół,	w	których	
uczniowie	wiedzą,	że	istnieje	numer	telefo-
nu,	pod	którym	zawsze	ich	ktoś	wysłucha.	
W	 szkolnych	 zakamarkach,	 w	 których	

ukrywają	się	uczniowskie	smutki,	można	
spotkać	 plakaty	 zawierające	 potrzebne	
informacje. 
Telefon	 zaufania	 dla	 dzieci	 i	 młodzie-

ży	 prowadzony	 i	 finansowany	 jest	 przez	 
Fundację	Dajemy	Dzieciom	Siłę.	
Zobaczcie	jak	wygląda	teraz	nasza	szko-

ła.	Mamy	nadzieję,	że	to	miły	prezent	dla	
naszych	uczniów.

Grażyna	Antoniak	

http://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/782/815
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Uczniowie na podium 

WSPIERAMY UKRAINĘ 

11 lutego 2022 roku, 136 laureatów z 48 
szkół	 Lublina	 i	 województwa	 lubelskie-
go	 uczestniczyło	 on-line	 w	 eliminacjach	
XVIII	Regionalnego	Konkursu	Informatycz-
nego	 “Dzień	 Bezpiecznego	 Komputera”.	
Wydarzenie	 objęte	 zostało	 honorowym	
patronatem	Lubelskiego	Kuratora	Oświa-
ty, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego 
Towarzystwa	 Informatycznego.	 Konkurs	
jest	 inicjatywą	 lokalną	 organizowaną	
w	ramach	Światowego	Dnia	Bezpiecznego	
Internetu	 przez	 Zespół	 Szkół	 Energetycz-
nych	im.	prof.	Kazimierza	Drewnowskiego	
w	 Lublinie	 przy	 współpracy	 z	 Lubelskim	
Samorządowym	 Centrum	 Doskonalenia	
Nauczycieli.	Jego	celem	jest	promowanie	
bezpiecznego	korzystania	z	sieci,	środków	
multimedialnych,	wskazywanie	 zagrożeń,	
przedstawianie	prawnych	aspektów	dzia-
łań	 użytkowników	 Internetu,	 inspirowa-
nie	poprzez	prezentację	ciekawych	zasto-
sowań	TIK.

W szkolnym etapie konkursu uczestni-
czyło	20	uczniów	z	klas	 IV-VIII.	Do	etapu	
regionalnego	przystąpiło	3	uczniów	z	kla-
sy	VIII:	Julita	Krzysiak,	Jarosław	Kasperek,	
Kacper	Tarłowski.
Z	tytułem	Laureata,	zdobywając	III	miej-

sce	konkurs	ukończył	Jarosław	Kasperek.
W	grudniu	2021	roku	odbyła	się	kolejna	

edycja	Mistrzostw	Polski	w	Kata	 Jiu-Jitsu	
Goshin-Ryu	 tym	 razem	 w	 wersji	 online.	
Główni	mistrzowie	sekcji	nagrywali	filmiki	
z	 technikami	wykonywanymi	przez	 	 swo-
ich	 zawodników,	 po	 czym	 rozsyłane	 one	
były	 do	 pozostałych	 sędziów	 i	 oceniane	
przez	 nich.	 Po	 zliczeniu	 wszystkich	 ocen	
można	było	wyłonić	miejsca	medalowe.

W	 zawodach	 wzięło	 udział	 ponad	
140	 zawodników	 reprezentujących	 klu-
by	 i	 sekcje	 z	 różnych	 zakątków	 Polski.	
Oceniani	 oni	 byli	 w	 swoich	 kategoriach	
– w grupie uczniowskiej od 7 do 1 kyu 
oraz	młodzieżowej	od	osób,	które	nie	po-
siadają	jeszcze	żadnego	stopnia	do	1	kyu	
młodzieżowego.	 Zawodnicy	 spod	 zna-
ku	 Tsubame	 zdobyli	 na	 tych	 zawodach	
ogółem	 40	 medali	 w	 tym:	 	 16	 złotych,	 
12	srebrnych	i		12	brązowych.

Jedenastoosobowa reprezenta-
cja	 Pliszczyna	 sensei	 Agnieszki	 Kozyry	 
(4	 Dan),	 której	 w	 większości	 członka-
mi byli uczniowie i absolwenci tutej-
szej	 szkoły,	 zdobyła	 ogółem	 11	 medali	
(czyli 100 procentowy sukces) w tym:  
7	złotych,	3	srebrne	i	1	brązowy.

Złoty	medal:
•• Jakub	Woliński		2	kyu	młodzieżowe	(ZSP	
Pliszczyn)
•• Dorotka	 Wolińska	 3	 kyu	 młodzieżowe	
(ZSP Pliszczyn)

•• Angelika	Wójcik	4	kyu	młodzieżowe
•• Agnieszka	Kasperek	1	kyu
•• Bartłomiej	Pyda	1	kyu
•• Bartosz	Golczewski	2	kyu
•• Daria Pyda 4 kyu
Srebrny medal:
•• Oliwia	Teter	5	kyu	młodzieżowe
•• Karol	Kuczmaszewski	1	kyu
•• Adrianna Gnioska 2 kyu
Brązowy	medal:
•• 		Kamil	Kasperek	1	kyu

Na	 uwagę	 zasługują	 również	 wysokie	
osiągnięcia	 ucznia	 VI	 klasy	 Karola	 Rost-
kowskiego	w	 dziedzinie	 pływania.	 Dzięki	
systematycznym treningom, wielkiemu 
zaangażowaniu	 i	 ogromnej	 pasji	 Karola	
można	często	zaobserwować	na	podium.	
I	tak	oto	zajął	3.	miejsce	w	Zawodach	Pły-
wackich	Puławy	Superprint	Cup	na	szcze-
blu	wojewódzkim.	 Cieszymy	 się	 z	 sukce-
sów	naszych	Uczniów!	

Nauczyciele	ZSP	Pliszczyn	

Podczas	gdy	cały	świat	patrzy	w	jednym	kierunku,	gdy	w	sercach	
milionów	 ludzi	 budzi	 się	 potrzeba	 pomocy,	 gdy	 narody	 jednoczą	
się	 mówiąc	 „stop	 war”,	 my	 także	 chcemy	 wyrazić	 swoje	 zdanie… 
my	również	mamy	potrzebę	okazania	wsparcia	dla	naszych	Sąsiadów.	
Tak	 oto,	 z	 potrzeby	 serca,	 na	 miarę	 możliwości	 naszych	

Uczniów,	z	ramienia	Samorządu	Uczniowskiego,	powstała	sesja	
dla	Ukrainy	pod	hasłem	„Ukraina	–	nie	jesteśmy	obojętni”.	
W	ten	sposób	chcemy	powiedzieć	–	nie	zgadzamy	się	na	to	co	

się	dzieje	na	Ukrainie,	chcemy	pokoju,	jesteśmy	z	Wami.
Ponadto,	 szkolne	 Koło	 Wolontariatu	 przeprowadziło	 zbiórkę	 

darów	 na	 rzecz	 mieszkańców	 i	 zwierząt	 z	 Ukrainy.	 Serce	 rośnie	 
patrząc	jak	wielu	uczniów	zaangażowało	się	w	pomoc.	Za	nami	pierw-
szy	transport	–	bagażnik	samochodu	został	wypełniony	po	brzegi.	
Jesteśmy	 dumni	 z	 pięknej,	 obywatelskiej	 postawy	 naszej	 

społeczności	szkolnej.	

Grażyna	Antoniak,	Barbara	Wolińska,	Monika	Lichaczewska
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ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W PLISZCZYNIE 
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE I PRZEDSZKOLE PLISZKA W PLISZCZYNIE

BEZPIECZNE FERIE

11 lutego 2022r. w naszym przedszko-
lu	 odbyło	 się	 spotkanie	 z	 panią	 poli-
cjantką	 z	 Komendy	 Policji	 w	 Niemcach.	
Dzieci	 dowiedziały	 się,	 na	 czym	 polega	
zawód	policjanta	oraz	zostały	zapoznane	 
z	wyglądem	jego	munduru	i	akcesoriami.
Rozmawialiśmy	 o	 bezpieczeństwie	

podczas	 ferii,	 bezpieczeństwie	 w	 ruchu	
drogowym.	 Poruszany	 był	 temat,	 jak	 
należy	 zachować	 się	 w	 przypadku	 ataku	
psa,	a	także,	jak	powinniśmy	zachowywać	
się	względem	siebie,	aby	stanowić	zgraną	
grupę,	aby	każdy	czul	się	w	niej	dobrze.
Dzieci	 były	 bardzo	 aktywne,	 zadawały	

wiele	pytań.	Okazało	się,	że	są	wśród	nas	
osoby,	 które	 marzą	 o	 tym,	 aby	 w	 przy-
szłości	wykonywać	zawód	policjanta.

A. Siembida

WALENTYNKI

W	piątek	11	lutego	obchodziliśmy	w	na-
szym	 przedszkolu	 Walentynki.	 Kim	 był	
tajemniczy	 Święty	 Walenty?	 Tego	 dnia	
poznaliśmy	 odpowiedź	 na	 to	 pytanie.	 
Jedna	 z	 legend	 głosi,	 że	 Walenty	 był	 
żyjącym	w	III	w.n.e.	księdzem.	Gdy	rzymski	
cesarz	Klaudiusz	II	zabronił	żołnierzom	za-
wierać	związki	małżeńskie,	ksiądz	Walen-
ty	 potajemnie	 udzielał	 ich	 zakochanym.	
Młodzi	 małżonkowie	 zaczęli	 potajemnie	
świętować	 dzień	 świętego	 Walentego	
i	tradycja	ta	przetrwała	do	dziś.
Dzieci	w	przedszkolu	także	świętowały	

ten	dzień.	Oprócz	poznania	historii	świę-
tego Walentego, przedszkolaki i nauczy-
ciele	 założyli	 tego	 dnia	 ubrania	w	 kolo-
rze	 czerwonym.	 Dzieci	 wykonały	 prace	
plastyczne	 –	 drzewka	 dobrych	 uczuć	
oraz serduszka na patyczku wylepiane 

plasteliną	 lub	wyklejane	 bibułą.	 Dodat-
kowo	przedszkolaki	dostały	symbol	tego	
święta	 –	 balonik	w	 kształcie	 serduszka.	
Na	koniec	została	rozdana	poczta	walen-
tynkowa	 i	 zrobiliśmy	 sobie	pamiątkowe	
zdjęcia.

D.	Małek

WIZYTA 
ZEGARMISTRZA

01	 marca	 „przyszedł	 czas”	 na	 wyjątko-
wą	 wizytę	 w	 naszym	 przedszkolu,	 po	 raz	
pierwszy	 odwiedził	 przedszkolaków	 zegar-
mistrz	 Pan	 Wiesław.	 Pan	 Wiesio	 podczas	
spotkania	 wyjaśnił	 dzieciom	 na	 czym	 po-
lega	 praca	 zegarmistrza,	 pokazał	 narzę-
dzia,	 którymi	 się	 posługuje	 (lupa,	 pęseta,	
malutkie	 śrubokręty,	 szczypce	 zaciskowe).	 
Dzieci	z	uwagą	słuchały,	o	tym	jak	trzeba	być	
cierpliwym i precyzyjnym w tym zawodzie.
Przedszkolaki	 mogły	 także	 obejrzeć	 

różne	rodzaje	zegarów	zgromadzone	przez	
Pana	Wiesia,	od	zegarów	ściennych	po	mi-
nutnik.	 Szczególną	 uwagę	 dzieci	wzbudził	
niewielki	 czerwony	 zegarek,	 który	 okazał	
się	nie	tylko	zegarem,	ale	także	pozytywką.	

Podczas tej wizyty Pan Wiesio udowod-
nił,	że	praca	zegarmistrza,	którą	wykonu-
je	od	kilkudziesięciu	lat,	to	nie	tylko	Jego	
praca, ale przede wszystkim pasja. 
Pan	Wiesio	-	„..zegar	to	jego	znak”,	dzięku-

jemy	za	bardzo	ciekawą	i	pouczającą	lekcję…

Danuta	Nizioł

OBCHODY DNIA BABCI I DZIADKA

Mimo,	 że	 trwa	 zima	w	kalendarzu	mamy	dwa	magiczne	dni,	
kiedy	każdemu	z	nas	robi	się	cieplej	na	sercu...	Oczywiście	chodzi	
o	święto	naszych	Babć	i	Dziadków.
Tradycją	 na	 stałe	 wpisaną	 w	 repertuar	 imprez	 przedszkol-

nych	 jest	 uroczystość	 z	 okazji	 Święta	 Dziadków,	 dlatego	 każ-
da	 grupa	 przedszkolna	 przygotowała	 swój	 piękny	 program	 
artystyczny (online).
Był	 to	 dzień	 pełen	 uśmiechów	 oraz	 wzruszeń.	 Mali	 arty-

ści	 z	 przejęciem	 odtwarzali	 swoje	 role	 w	 różnych	 formach	 
artystycznych.	 Nie	 zabrakło	 wzruszających	 wierszy,	 piosenek	
okolicznościowych,	 tańców	 i	 własnoręcznie	 przygotowanych	
upominków.	W	 ten	 sposób	nasi	 najmłodsi	 uczniowie	wyrazi-

li	 ukochanym	 Babciom	 i	 Dziadkom	 swoje	 uczucia,	 dziękując	 
za	trud	włożony	w	ich	wychowanie.

M.	Lichaczewska
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WARSZTATY 
STOMATOLOGICZNE

WALENTYNKI 

Na	 zakończenie	 tematów	 „Zdrowie	
naszym	skarbem”	zaprosiliśmy	do	nas	Panią	
higienistkę	 stomatologiczną,	 dzięki	 której	
dzieci	miały	jedyną,	niepowtarzalną	okazję,	
aby	poczuć	się	jak	dentysta	i	obejrzeć	zęby	
Smoka	Bartka	kamerą	wewnątrzustną.

Podczas warsztatów dzieci nie tylko 
poznają	 zawód	 stomatologa,	 ale	 również	
uczą	się	co	jest	zdrowe	dla	naszych	zębów,	
jak	o	nie	dbać	i	po	co	one	właściwie	są.	
Warsztaty	składały	się	z	dwóch	części:
•• część	 teoretyczna:	 omówienie	 zdro-
wych	 nawyków	 żywieniowych	 zapo-
znanie	 się	 z	 metodami	 poszukiwania	
próchnicy	 (m.in	 oglądanie	 za	 pomocą	
kamery	 wewnątrzustnej	 zębów	 Smoka	
Bartosza),	wyjaśnienie	 i	 zaprezentowa-
nie	 prawidłowej	 techniki	 szczotkowa-
nia	 zębów	 przy	 użyciu	 różnych	 szczo-
tek, nauka nitkowania oraz zapoznanie 
się	 z	 narzędziami	 stomatologicznymi	
i	materiałami	niezbędnymi	do	wykona-
nia	zabiegów	takich	jak	przegląd,	lakie-
rowanie czy plombowanie. 

•• część	praktyczna:	każdy	uczestnik	otrzy-
mał	indywidualne	miejsce	pracy,	w	tym	
swojego	 pacjenta,	 komplet	 narzędzi	
niezbędny	 do	 wykonania	 szczotkowa-
nia,	 nitkowania,	 przeglądu,	 lakierowa-
nia oraz plomby. 
Na	zakończenie	każdy	otrzymał	dyplom	

oraz	zestaw	małego	dentysty.

P. Flis

BAL KARNAWAŁOWY

8	 lutego	 w	 naszym	 przedszkolu	 odbył	
się	bal	karnawałowy.	W	tym	dniu	w	przed-
szkolu	 było	 bardzo	 kolorowo,	 wesoło	
i	wyjątkowo	głośno!	Księżniczki,	superbo-
haterowie,	 policjanci,	 strażacy…	 i	 wiele,	
wiele	innych	postaci	gościliśmy	na	wspól-
nej,	karnawałowej	zabawie.
			Sala	gimnastyczna	zamieniła	się	w	salę	

balową...	 Wszyscy	 świetnie	 się	 bawili!	
Bal	 karnawałowy	 zakończył	 się	 słodkim	
poczęstunkiem,	który	został	przygotowany	
przez	rodziców,	za	co	bardzo	dziękujemy!	

D.	Małek

LUBELSCY KUCHARZE 
DZIECIOM

Lubelscy	 Kucharze	 Dzieciom	 to	 Świą-
teczna inicjatywa firm, dostawców 
gastronomicznych,	szkół	i	przedszkoli	oraz	
mieszkańców	województwa	 Lubelskiego,	
którzy	chcieli	pomóc	dzieciom	z	Placówek	
Opiekuńczo-	Wychowawczych	na	terenie	
Lublina i okolic.
W	 tym	 roku	 w	 tę	 akcję	 włączyła	 się	

nasza	 szkoła	 wraz	 z	 oddziałem	 przed-
szkolnym.	 W	 dniach	 26.11-10.12.2021	
w	 ramach	 akcji	 zostały	 zebrane	 produk-
ty	 spożywcze,	 słodycze	 oraz	 zabawki,	
z	których	zostały	stworzone	paczki	dla	dzie-
ciaków	z	Oddziału	Hematologii	i	Onkologii	
w USzD w Lublinie, Domu dziecka w Przy-
bysławicach,	 a	 także	 bliźniaczej	 placówki	
w	 Dąbrowicy,	 Domu	 Dziecka	 im.	 Janusza	
Korczaka	 nr	 1	 w	 Lublinie	 oraz	 Placówki	
Opiekuńczo-Wychowawczej	w	Kijanach.	
Szkoła	 otrzymała	 oficjalne	 podzię-

kowania na stronie internetowej Akcji. 
Warto	pomagać!

M.	Włostowska

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

Walentynki	 w	 zerówce	 były	 dla	 dzie-
ci	 czerwonym	 dniem	miłości	 i	 przyjaźni.	
Dzieci	wzięły	udział	w	różnych	zabawach:	
szukały	 drugiej	 połówki	 serca,	 obraz-
ków	 walentynkowych,	 tańczyły	 z	 serca-
mi	 oraz	 wykonały	 laurki	 walentynkowe	

dla	najbliższych.	Nie	zabrakło	spontanicz-
nych	 emocji	 i	 sercowych	 kolorowanek.	
Na	 koniec	 zabawy	 każde	 dziecko	 otrzy-
mało	pysznego	lizaka	i	balona	w	kształcie	
serca.	Był	to	dzień	bardzo	miłych	wrażeń.

Anna	Białek
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DZIEŃ KOBIET W ZERÓWCE I ZSP W SOBIANOWICACH

DZIEŃ BABCI I DZIADKA  
W SOBIANOWICACH

„Dla Was dziś kwiaty i uśmiechy. 
 I pierwszy promień bliskiej wiosny. 
 Dzień bez kłopotów i bez trosk. 
 Dużo radości. 
Dla mamy, Pani, dla dziewczynek, 
W domu, w przedszkolu, na wycieczce. 
Każdego dnia dobry uczynek –
To jest od chłopców upominek”
	 	 Zbigniew	Jeżyna	
8	 MARCA	 to	 wyjątkowy	 dzień	 w	 roku.	 Wtedy	 swoje	 święto	 

obchodzą	 wszystkie	 kobiety,	 zarówno	 te	 duże,	 jak	 i	 te	 małe.	
W	tym	szczególnym	dniu	wszyscy	chłopcy	w	szkole	oraz	w	grupie	
przedszkolnej	–	zerówce	składali	życzenia	dziewczynkom	i	swoim	
Paniom.	Nie	obyło	się	bez	kwiatów,	drobnych	upominków,	poczę-
stunków	czy	dyplomów.	Z	dziewczęcych	buź	uśmiech	nie	schodził	
przez	cały	dzień	poczuły	się	jak	małe	księżniczki,	ponieważ	jednym	
z	upominków,	które	otrzymały	dziewczynki	w	zerówce	były	korony.	
Chłopcy	zachowywali	się	jak	prawdziwi	gentelmani,	byli	przemili,	
uczynni	 i	 sympatyczni	 :-)	Panie	 i	dziewczynki	dziękują	 chłopcom	 
za	pamięć	piękne	życzenia,	upominki	i	promienny	uśmiech...
Święto	Kobiet,	które	corocznie	obchodzimy	w	naszym	przed-

szkolu	 i	 szkole,	 to	 doskonały	 sposób	 do	 kształtowania	 u	 dzieci	

i	młodzieży	właściwych	postaw	i	pięknych	gestów.
Tego	 dnia	 również	 w	 naszej	 szkole	 odbył	 się	 plebiscyt	 

na	SUPER	DZIEWCZYNĘ,	który	zorganizował	i	przeprowadził	Samo-
rząd	Uczniowski.	Chłopcy	nominowali	swoje	koleżanki	do	czterech	
tytułów:	„Zawsze	Uśmiechnięta”,	 „Najbardziej	Wysportowana”,	 
„Zawsze	Elegancka”	i	„Najlepsza	Przyjaciółka”.	Plebiscyt	odbywał	
się	w	dwóch	kategoriach	wiekowych,	czyli	w	klasach	I-III	oraz	IV-VIII.	 
Po	 podliczeniu	 wszystkich	 głosów	 tytuł	 „Super	 Dziewczyny”	
otrzymały:
-	w	klasach	I-III:
•• Maja Zawadzka z kl. III
•• Maja Podgórska z kl. II
-	w	klasach	IV-VIII
•• Zofia	Kuna	z	kl.	VIII
•• Zuzanna	Pyła	z	kl.	VI
Wszystkim	wspaniałym	dziewczętom	gratulujemy	a	SU	dzięku-

jemy	za	wspólną	zabawę.
Z	 okazji	 Dnia	 Kobiet	 Samorząd	 Uczniowski	 nie	 zapomniał	

o	wszystkich	cudownych	Uczennicach,	które	zostały	poczęstowa-
ne	drobnymi	słodkościami.	Opiekun	Samorządu:	Karolina	Saracyn.

Nauczyciele	ZSP	w	Sobianowicach,	Samorząd	Uczniowski

Babcia	i	Dziadek	to	osoby,	które	w	życiu	każdego	dziecka	ogry-
wają	 bardzo	 ważną	 rolę.	 To	 oni	 zawsze	 mają	 czas	 dla	 swoich	
wnucząt,	 pocieszają,	 przytulają,	 pieką	 pyszne	 ciasta,	 najlepiej	
gotują	 i	 u	 nich	 są	 najcudowniejsze	 wakacje	 i	 święta.	 Dlatego	 
nikomu	 nie	 trzeba	 przypominać	 o	 ich	 święcie.	 Są	 to	 najpięk-
niejsze	dni,	w	których	obdarzamy	wszystkie	Babcie	 i	Dziadków	
wyrazami	 szacunku	 i	 szczególnymi	 dowodami	miłości.	 KOCHA-
MY	WAS	CAŁYM	SERCEM	–	pod	takim	hasłem	uczniowie	klasy	II	
świętowali	radosną	uroczystość	–	Dzień	Babci	i	Dziadka.	To	wła-
śnie	im	dedykowali	program	artystyczny	przygotowany	pod	kie-
runkiem	 wychowawczyni,	 podczas	 którego	 recytowali	 wiersze	
i	śpiewali	piosenki	skierowane	do	Babć	i	Dziadków.	Otrzymali	oni	
także	od	wnucząt	pamiątkowe	medale	i	własnoręcznie	wykona-
ne	upominki.	Również	dzieci	z	oddziału	przedszkolnego	-	zerów-
ki	z	okazji	Dnia	Babci	i	Dziadka	przygotowały	występ,	upominki	 
–	kalendarze	i	kwiaty	dla	swoich	Babć	i	Dziadków.	

Wszystkim BABCIOM i DZADKOM pragniemy złożyć najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, spokoju, pociechy z wnucząt 
i wielu wspaniałych dni pełnych słońca, uśmiechu i chęci,  
by spełniać marzenia.

Beata	Lisewska
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MASKI KARNAWAŁOWE 

WYJAZD DO TEATRU PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

W	dniu	6	stycznia	2022	r.	–	w	święto	Trzech	Króli	–	rozpoczął	się	
karnawał,	który	w	tym	roku	trwał	do	16	lutego	2022r.,	ostatniego	
dnia	przed	Środą	Popielcową.	Ze	względu	na	obostrzenia	zwią-
zane	z	Pandemią	COVID-19,	obecny	Karnawał	nie	był	tak	huczny	
jak	zwykle.	Mimo	tego	okres	ten	kojarzy	się	wszystkim	z	czasem	
zabaw,	balów	i	pochodów	noworocznych,	w	których	uczestnicy	
prezentują	 ciekawe,	 kolorowe	 i	 pomysłowe	 stroje	 karnawało-
we.	Nieodzownym	elementem	Karnawału	są	piękne,	tajemnicze	 
i	bogato	zdobione	maski.	Wychowawczyni	klasy	3	szkoły	podstawo-
wej	w	Sobianowicach	–	pani	Marta	Dzikoń-Dziura	zaproponowała	
swoim	wychowankom	zaprojektowanie	masek	karnawałowych,	
które	były	namiastką	Karnawału	2022.	Oczywiście	trzecioklasiści	
z	zapałem	przystąpili	do	zadania	i	stworzyli	piękne	maski	karna-
wałowe,	za	którymi	schowali	swoje	twarze.	Zabawy	było	wiele,	 
bo	maski	nie	pozwalały	na	rozpoznanie	ucznia.	
Zapraszamy	do	ich	podziwiania.

Dnia	 02.03.2022r.	 uczniowie	 klas	 I-III,	 pod	 opieką	 swoich	
pań,	wybrali	się	na	wycieczkę	do	Teatru	Muzycznego	w	Lublinie	 
na	spektakl	pt.	„O	krasnoludkach	i	sierotce	Marysi”.	Celem	wy-
cieczki	 było	 między	 innymi	 rozbudzanie	 w	 uczniach	 zaintere-
sowania	 kulturą	oraz	wyzwalanie	pozytywnych	uczuć	 i	 emocji.	
Dzieci	 poznały	 również	 zasady	 prawidłowego	 zachowania	 się	
w	teatrze.	Kiedy	dotarliśmy	do	teatru,	uczniowie	z	wielką	niecier-
pliwością	 czekali	 na	 rozpoczęcie	 spektaklu.	 Byli	 zafascynowani	
miejscem,	w	którym	się	znajdowali.	Ogromne	wrażenie	wywarła	
na	nich	sceneria	oraz	stroje	 i	gra	aktorów.	Nie	mogły	oderwać	
oczu	od	tego	co	działo	się	na	deskach	teatru.	Nastrojowa	muzy-
ka	 i	 zmienne	oświetlenie	powodowało,	że	zaciekawienie	wido-
wiskiem	nie	malało.	Po	wizycie	w	teatrze,	korzystając	z	pięknej	
pogody,	 spacerem	 przeszliśmy	 do	McDonald’s,	 aby	 troszkę	 się	
posilić,	a	następnie	deptakiem	poszliśmy	na	Stare	Miasto,	gdzie	
podziwialiśmy	lubelskie	zabytki.
Słodkie	 uśmiechy,	 radosne	 opowieści	 oraz	 gromkie	 brawa	 

po	spektaklu	są	z	pewnością	dowodem	na	to,	że	wycieczkę	moż-
na	uznać	za	udaną.

Organizator	wyjazdu:	Beata	Lisewska

Po	 kolejnej	 już	 fali	 pandemii,	 wszyscy	 narzekają	 na	 brak	 
ruchu	u	uczniów	i	ciągłe	ich	przesiadywanie	przed	komputera-
mi.	 Powtarzająca	 się,	 co	 jakiś	 czas	 nauka	 zdalna	 sprzyja	 także	 
pozostawaniu	dzieci	w	świecie	wirtualnym	przez	większość	cza-
su.Mając	na	uwadze	zdrowie	swoich	uczniów	 i	 chcąc	zachęcić	
ich	 do	 aktywnego	 spędzania	 czasu,	 pani	Marta	 Dzikoń-Dziura	
zorganizowała	w	szkole	w	Sobianowicach	mecz	towarzyski	mini	
siatkówki. 20 stycznia 2022r. w szkolnej sali gimnastycznej sta-
nęli	naprzeciw	siebie	reprezentanci	dwóch	klas:	III	i	IV.	Gościem	
honorowym	na	 tym	meczu	była	pani	 dyrektor	 –	Aneta	 Szmit,	
a	 sędziowali:	 pani	Marta	Dzikoń-Dziura	 i	 pan	Krzysztof	 Łysiak.	
Mecz	obejmował	trzy	sety,	podczas	których	obie	drużyny	wal-
czyły	 zaciekle	 o	 każdy	 punkt.	 Wszyscy	 bawili	 się	 doskonale,	 
bo	 kibice	 też	 nie	 zawiedli.	 Mecz	 zakończył	 się	 zwycięstwem	
uczniów	 klasy	 III,	 którym	 pani	 dyrektor	 wręczyła	 symbolicz-
ne	 dyplomy.	 Pokonani,	 ale	 zadowoleni	 uczniowie	 klasy	 IV	 już	 
poprosili	panią	Martę	o	mecz	rewanżowy,	po	feriach	zimowych.	
A	 więc	 i	 podczas	 pandemii	 można	 aktywnie	 rozwijać	 swoją	
sprawność	fizyczną	oraz	świetnie	się	bawić!

Marta	Dzikoń-Dziura
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PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

POSTACIE Z BAŚNI 

Po	 długiej	 przerwie	 spowodowanej	 pandemią	 i	 licznymi	 
obostrzeniami,	 mogliśmy	 wspólnie	 i	 na	 wesoło	 świętować	
pierwszy	dzień	wiosny.	Tradycyjnie	dzień	 ten	w	naszej	 szkole	
połączony	 jest	 z	obchodami	Dnia	Patrona	naszej	 szkoły.	 Z	 tej	
okazji	 jak	 co	 roku	 dobył	 się	 konkurs	 wiedzy	 o	 Tadeuszu	 Ko-
ściuszce.	 Odpowiedzialną	 za	 organizację	 i	 prowadzenie	 kon-
kursu	była	Pani	Lidia	Trochym.	Pierwsze	miejsce	zdobyła	Alek-
sandra	Łobejko	z	klasy	V,	miejsce	drugie	zajęła	Angelika	Wójcik	
z	 klasy	 IV	a	 trzecie	Lena	Lewczyk	 również	uczennica	klasy	 IV.	
Serdecznie gratulujemy!!!!
Kolejnym	 punktem	 programu	 było	 wyjście	 z	 Marzanną	 

i	pieczenie	kiełbasek.	W	oczekiwaniu	na	swoją	kolej	do	ogni-
ska	 chętni	 uczniowie	 zajmowali	 się	 grami	 i	 zabawą	 na	 świe-
żym	powietrzu.	Wiosna	spisała	się	na	medal	i	zapewniła	nam	 
przepiękną	pogodę.	
W	 trakcie	 trwania	 ogniska	 Samorząd	 Uczniowski,	 wraz	

z	opiekunem	–	panią	Karoliną	Saracyn,	zorganizował	charyta-
tywny	 kiermasz	 ciast.	 Dochód	 z	 tego	 przedsięwzięcia	 będzie	
przeznaczony	na	potrzeby	Rodziny	jednego	z	naszych	uczniów.
21.03.2022	 r	 obchodzony	 jest	 także	 Światowy	 Dzień	 Osób	

z	 Zespołem	Downa	 często	 zwany	Dniem	Kolorowej	 Skarpetki.	
Chętni	uczniowie	naszej	szkoły	założyli	dwie	różne,	niepasujące	
do	siebie	skarpetki	-	symbolizujące	niedopasowane	chromoso-

my.	W	ten	sposób	chcieliśmy	pokazać,	że	integrujemy	się	z	oso-
bami	chorymi	na	Zespół	Downa	i	ich	Rodzinami.

Aneta	Szmit,	Dyrektor	ZSP	w	Sobianowicach	

14	 stycznia	 w	 	 Szkole	 Podstawowej	 w	 Sobianowicach	 pani	
Agnieszka	 Skrzypek	 po	 raz	 kolejny	 zorganizowała	 	 „Konkurs	 
na	przebranie	za	postać	 literacką”.	Pomysłowość	 i	zaangażowa-
nie	uczniów	 	można	podziwiać	 na	 zdjęciach	przedstawiających	
m.in.	:	Cześnika,	Rejenta,	Anię	z	Zielonego	Wzgórza,	Dianę,	Pipi,	
Kubusia	Puchatka,	Pana	Borsuka	z	Narnii,	Guślarza,	Widmo	Złego	
Pana,	duchy	Rózi	i	Józia,		Kota	w	butach,	Kopciuszka,	Śpiącą	Kró-
lewnę,	Królewnę	Śnieżkę,	Hobbita.
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POMOC DLA UKRAINY W ZSP SOBIANOWICE 

Serdecznie	dziękujemy	całej	społeczności	szkolnej	w	Sobiano-
wicach	 za	 przyłączenie	 się	 do	 akcji	 Pomoc	dla	Ukrainy.	 Bardzo	
wiele	osób	okazało	wsparcie	dla	obywateli	tego	pięknego	a	tak	
niszczonego i bombardowanego kraju. Wszystkie zebrane dary 
zostały	przekazane,	by	nieść	pomoc	ofiarom	wojny	w	Ukrainie.	
Pierwszy	 transport	 odebrany	 został	 ze	 szkoły	 w	 piątek	 05.03	
2022r.	Bardzo	szybko,	bo	w	ciągu	dwóch	kolejnych	dni	roboczych	
po	 raz	 kolejny,	 dzięki	 ofiarności	 Państwa,	 mogliśmy	 przekazać	
dary.	Zostały	one	spakowane	 i	przekazane	w	dniu	09.03.2022r.	
Serdecznie	 dziękujemy	 uczniom	 klasy	 VI,	 którzy	 w	 ramach	 
wolontariatu	 zajmowali	 się	 segregowaniem	 i	 pakowaniem.	 
Jak	zawsze	mogliśmy	na	Państwa	liczyć	-	ludzi	dobrego	serca	jest	
wokół	nas	wielu!	Dziękujemy	za	każdy	gest	dobroci	serca!

	Koordynator	zbiórki	–	Lidia	Trochym

NIECH ŻYJE BAL!!!  

WYSTĘP DLA BABCI I DZIADKA - „ZIMA SWE UROKI MA” 

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

Karnawał	to	czas	kiedy	Przedszkole	Sto-
krotka	 zamienia	 się	 w	 baśniową	 krainę.	
W	 tym	 roku	 bal	 karnawałowy	 odbył	 się	
w	baśniowej	fantastycznej	konwencji	bajki	
,,W	Krainie	Lodu”.	Gdy	rozległy	się	pierw-
sze	rytmy	wesołej	muzyki	na	bal	przybyły	
przedszkolaki	 przebrane	w	 lodowe	 księż-
niczki,	 super	 bohaterów	 oraz	 za	 znane	
dzieciom	 postaci	 z	 bajek,	 które	 chciały	 
pobawić	się	w	tajemniczej	krainie.
Wszystkie	 bajkowe	 postacie	 z	 wielką	

ochotą	zatańczyły	pierwszy	lodowy	taniec	
do	 piosenki	 „Mam	 tę	 moc”.	 	 Następnie	 
odbyły	 się	 liczne	 zabawy	 taneczne	w	pa-
rach	 i	 nie	 tylko.	 Dobry	 klimat	 zabawy	
tworzyła	 muzyka	 i	 barwne	 dekoracje.	 
Tematem	 przewodnim	 balu	 były	 zimowe	
zabawy	 z	 Krainy	 Lodu,	 nie	 zabrakło	więc	
tańca	 z	 balonami	 bałwankami,	 zimowej	
zawieruchy	 z	 chustą,	 zimowego	 tańca	 
zamrażańca	i	wielu	innych	zabaw.

Dodatkowo	 na	 wszystkie	 dzieci	 czekał	
słodki	 poczęstunek	 i	 niebieskie	 galaretki	
przygotowane	przez	Radę	Rodziców.	Sma-
kołyki	znikały	w	szybkim	tempie,	a	nie	zni-
kał	jedynie	uśmiech	z	twarz	naszych	przed-
szkolaków.	 Radosnej	 zabawie	 nie	 było	

końca.	Był	to	bal	nad	bale,	jak	w	prawdzi-
wych	bajkach,	który	pozwolił	choć	na	jeden	
dzień	urzeczywistnić	dziecięce	marzenia.

Samorządowe	Przedszkole	„Stokrotka”	
w	Sobianowicach

Babcie	 i	 Dziadkowie	 zajmują	 szczególne	 miejsce	 w	 serduszku	 
małego	dziecka	 i	są	bardzo	ważnymi	osobami	w	 jego	życiu.	Z	tego	
powodu	Dzień	Babci	 i	Dziadka	obchodzimy	w	naszym	przedszkolu	
bardzo	 uroczyście.	 Stokroteczki	 sprawiły	 miłą	 niespodziankę	 dla	
swoich	babć	i	dziadków	w	postaci	przedstawienia	pt.	„Zima	swe	uro-
ki	ma”.	Przedszkolaki	w	dniu	występu	wyraziły	swoje	uczucia	do	uko-
chanych	dziadków	poprzez	taniec,	śpiew	oraz	recytację	przygotowa-
nych	wierszy.	Mali	aktorzy	we	wspaniałych	strojach	śnieżynek	i	zimy	
doskonale	prezentowali	się	na	tle	zimowej	dekoracji.	Dzieci	z	dużym	
zaangażowaniem	odgrywały	swe	role	oraz	prezentowały,	co	nauczyły	
się	w	przedszkolu	dla	ukochanych	babć	i	dziadków.

Samorządowe	Przedszkole	„Stokrotka”	w	Sobianowicach
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WALENTYNKOWE ZABAWY U STOKROTEK 

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

W ŚWIECIE TEATRU

„W dniu świętego Walentego
nic nie może dziać się złego,
nikt nie może się dziś złościć,
bo dziś nadszedł dzień miłości...
Mamy dzisiaj Walentynki
święto chłopca i dziewczynki.”
Walentynki	to	doskonała	okazja,	by	powiedzieć	swoim	bliskim	

jak	bardzo	ich	kochamy.	W	codziennym	nadmiarze	obowiązków	
zdarza	 nam	 się	 zapomnieć	 o	 zwykłym	 zwrocie	 „Kocham	 Cię”.	 
Jest	 to	 okazja	 do	 okazywania	 sobie	 uczuć,	 takich	 jak:	 miłość,	
szacunek,	dobro.	Nasza	sala	tego	dnia	była	pięknie	przystrojona	
w	 serduszka,	 dzieciaki	 były	 ubrane	 na	 czerwono,	 	 uczestniczy-
ły	w	 zabawach	muzyczno	–	 ruchowo	–	 tanecznych	 	 	 z	 użyciem	
serduszek,	 takich	 jak	np.	 „Taniec	baloników”,	czy	„Serduszkowy	
taniec	przyklejaniec”.	Przedszkolaki	wzięły	udział	w	rozmowach	
poświęconych	 walentynkowym	 zwyczajom,	 poznały	 historię	
tego	święta	i	tradycję	jego	obchodzenia	a	także	postać	Świętego	 
Walentego	oraz	 jego	 zasługi	względem	 innych.	Na	 zakończenie	
naszych	zajęć	powstało	ogromne	serce	z	czerwonych	klocków.	

Samorządowe	Przedszkole	„Stokrotka”	w	Sobianowicach

Dzień	 Kobiet	 to	 wyjątkowy	 dzień,	 ważny	 dla	 wszystkich	 
kobiet,	 zarówno	 tych	 dużych,	 jak	 i	 małych.	 W	 tym	 szczegól-
nym dniu wszystkie dziewczynki z Przedszkola Stokrotka otrzy-
mały	 serdeczne	 życzenia	 i	 upominki.	 Chłopcy	 złożyli	 życzenia,	
tradycyjnie	 zaśpiewali	 swoim	 koleżankom	uroczyste	 „100	 lat”	 
oraz	 wręczyli	 własnoręcznie	 wykonane	 kwiaty	 z	 papieru.		
Chłopcy	 ze	 szczególnym	 zaangażowaniem	 starali	 się,	 aby	 ten	
dzień	uczynić	wyjątkowo	miłym.	 Jako	mali	 dżentelmeni	wyrę-
czali	 dziewczynki	 w	 codziennych	 obowiązkach	między	 innymi	
w	porządkowaniu	sali	po	zabawie.	Było	można	usłyszeć	tanecz-
ną	muzykę,	w	rytm	której	bawiły	się	zarówno	dziewczynki	 jak	
i	 chłopcy.	Nasi	dżentelmeni	nie	zapomnieli	 również	o	paniach	
pracujących	w	naszej	szkole.	Złożyli	serdeczne	życzenia	i	wręczy-
li	przygotowane	tulipany.	Wszystkim	Paniom	z	okazji	ich	święta	
składamy	najserdeczniejsze	życzenia!

Samorządowe	Przedszkole	„Stokrotka”	w	Sobianowicach

Zabawy	 w	 teatr	 stwarzają	 okazję	 do	 doskonalenia	 wyrazi-
stej	 mowy,	 rozwijania	 pamięci,	 wyrabiania	 odwagi	 i	 śmiałości,	 
uczą	 umiejętności	 współdziałania	 oraz	 wyrażania	 emocji.	 Tema-
tyka	 związana	 z	 teatrem,	w	 grupie	 Stokrotki	 cieszyła	 się	 bardzo	
dużym	 zainteresowaniem.	 Podczas	 zajęć	 w	 przedszkolu	 dzieci	
stawały	się	„małymi”	aktorami,	wcielały	się	w	różne	role,	odgry-
wały	 scenki,	 manipulowały	 kukiełkami	 oraz	 pacynkami.	 Bawiąc	
się	 w	 teatr	 odkryły	 jak	 powstaje	 teatrzyk	 cieni.	 Z	 ogromnym	 
zaangażowaniem	wykonały	własne	kukiełki	-krasnoludki.	Na	zaję-
ciach	plastycznych	dzieci	malowały	 farbami	scenę	 i	kurtynę	oraz	
ozdabiały	kolorowym	papierem	maski	teatralne.	Najwięcej	radości	
przedszkolakom	sprawiła	inscenizacja	na	podstawie	wiersza	„Rzep-
ka”.	W	ostatnich	dniach	w	grupie	powstał	 kącik	 teatralny.	 Panie	
przyniosły	do	przedszkola	przeróżne	pacynki,	kukiełki	oraz	stroje	

i	rekwizyty,	a	dzieci	z	wielką	radością	przebierały	się,	zmieniając	się	
tym	samym	w	różne	postacie.	Zabawa	była	bardzo	udana.

Samorządowe	Przedszkole	„Stokrotka”	w	Sobianowicach
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SURÓWKA STOKROTECZEK

DZIEŃ KOTA 

Stokrotki	 doskonale	 wiedzą,	 że	 warzywa	 pełnią	 bardzo	 ważną	
rolę	w	żywieniu	człowieka,	gdyż	zawierają	cenne	witaminy	 i	skład-
niki	mineralne.	Podczas	zajęć	kulinarnych	dzieci	uczyły	się	jak	higie-
nicznie	wykonać	potrawę	oraz	bezpiecznie	posługiwać	się	przyrzą-
dami	kuchennymi	jak	tarka,	nóż	i	obieraczka	do	warzyw.	Na	samym	 
początku	poznawaliśmy	wygląd,	smak	i	zapach	produktów.	Wspólnie	
zrobiliśmy	 surówkę	z	marchewki	 i	 kapusty,	pamiętając	o	kolejnych	
etapach	wykonania	potrawy,	począwszy	od	mycia	rąk	i	warzyw,	obra-
nia,	starcia	na	tarce	i	oczywiście	smakowania.	Przyrządzanie	surówki	
dało	 dzieciom	 wiele	 satysfakcji.	 Własnoręcznie	 wykonany	 posiłek	
smakuje	podwójnie	pysznie!	Większość	dzieci	prosiła	o	dokładkę!

Samorządowe	Przedszkole	„Stokrotka”	w	Sobianowicach

17	 lutego	 obchodziliśmy	 nietypowe	 święto	 „Światowy	 Dzień	
Kota”.	Wszystkie	dzieci	upodobniły	 się	do	czworonożnych	przy-
jaciół,	 poprzez	wymalowane	na	 swoich	 twarzach	piękne	noski,	
wąsy	 i	 typowe	dla	 kotków	uszka.	Dzieci	oglądały	 książki	o	 tych	
tajemniczych	zwierzętach,	zapoznały	się	z	kocimi	obyczajami	oraz	
sposobem	pielęgnacji	 i	opieki	 jakiej	wymagają.	Na	zakończenie	
dostały	kocie	balony.	Były	 też	wesołe	„kocie	zabawy”	przy	zna-
nych	piosenkach	 :	 	„Uciekaj	myszko”,	„My	 jesteśmy	kotki	dwa”,	
„Wlazł	kotek	na	płotek”.	Celem	obchodów	tego	dnia	było	podkre-
ślenie	znaczenia	kotów	w	życiu	człowieka	oraz	zwrócenie	uwagi	
ludzi	na	los	porzuconych	i	bezdomnych	zwierząt.

Samorządowe	Przedszkole	„Stokrotka”	w	Sobianowicach	

BAL KARNAWAŁOWY WYJAZD 
NA LODOWISKO

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W ŚWIDNIKU MAŁYM 
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIDNIKU MAŁYM 

W	 piątek	 11	 lutego	 2022r.	 w	 oddziale	 przedszkolnym	 odbył	
się	 bal	 karnawałowy.	 Od	 samego	 rana	 do	 zerówki	 przychodzi-
ły	 wróżki,	 księżniczki,	 strażacy,	 policjanci	 był	 również	 wampir	 
i	ninja.	Po	śniadaniu	pani	Iza	Szewczak-Kobyłka	zaprosiła	zerówia-
ków	do	wspólnego	dekorowania	sali:	dzieci	wycinały	i	przyczepia-
ły	na	sznurkach	spiralki,	rozwijały	serpentyny,	zawieszały	gwiazdki	
i	balony.	Zrobiło	się	kolorowo,	wesoło	i	balowo:)	było	dużo	pracy:)	
a	potem	zabawy,	piosenki,	wesołe	tańce.	Rodzice	zadbali	o	pysz-
ny	poczęstunek,	więc	każda	spragniona	i	głodna	wróżka	czy	księż-
niczka,	każdy	spragniony	i	głodny	policjant,	ninja,	strażak	i	wyjąt-
kowo	tego	dnia	-	wampir:)	mogli	się	posilić	przy	wspólnym	stole:)

Szkoła	Podstawowa	w	Świdniku	Małym

W dniu 09 marca 2022 r. 
uczniowie klas IV - VIII wraz 
z	 opiekunami	 p.	 Krzysztofem	
Kardasem,	 p.	 Iryną	 Katrych,	 
p.	 Anną	 Zaborek-Trubalską	 
i	 p.	 Agnieszką	 Rozmus	 wyje-
chali	 na	 lodowisko	 do	 Lublina.	
Celem	wycieczki	 było	miłe	 i	 ak-
tywne	 spędzenie	 czasu	podczas	 
jazdy	na	łyżwach,	a	jednocześnie	 
nauka i doskonalenie tej zimo-
wej	 dyscypliny	 sportowej.	 Zaję-
cia	 na	 lodowisku	 stanowiły	 nie	
lada	atrakcję	i	uczniowie	chętnie	
w	 nich	 uczestniczyli.	 Sprawiły	
one	 wiele	 radości	 nawet	 tym	
uczniom, którzy nie przepada-
ją	 za	 	 ćwiczeniami	 fizycznymi.	
Znaczna	 część	 grupy	 doskonale	
radziła	sobie	z	jazdą	na	łyżwach,	
a uczniowie, którzy stawiali 
pierwsze kroki na tafli lodowej, 

byli bardzo wytrwali i szybko  
wykształcili	 w	 sobie	 równowa-
gę	 i	 samodzielnie	 się	 poruszali.	
Doświadczeni	 łyżwiarze	 chętnie	
pomagali kolegom nowicju-
szom. Zabawa na lodzie spra-
wiła	 uczniom	 ogromną	 frajdę,	 
a	co	najważniejsze,	umocniła	in-
tegrację	wśród	naszej	młodzieży.

Wszyscy byli zadowoleni z wy-
cieczki	i	tego	rodzaju	spędzania	
wolnego	czasu.	Wyjazd	na	łyżwy	
jest	 przede	 wszystkim	 zachętą	
do aktywnego wypoczynku.

Szkoła	Podstawowa	 
w	Świdniku	Małym
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I CHARYTATYWNY PRZEGLĄD KOLĘD 
I PASTORAŁEK W CHEŁMIE

DZIEŃ BABCI I DZIADKA 

DZIEŃ KOBIET Na lekcjach języka polskiego 

13 grudnia utalentowani wokalnie uczniowie wraz z opieku-
nem	Pani	Agnieszką	Kosińska	oraz	Pani
Iryną	Katrych	 reprezentowali	naszą	szkołę	podczas	 I	Charyta-

tywnego	 Przeglądu	 Kolęd,	 Pastorałek	 i	 Piosenek	 Świątecznych	
w	Chełmie.	Występowali	w	kilku	kategoriach:	soliści	–	Tymoteusz	
Misiura (kl.6), oraz duet : Martynka Szewczyk i Zuzia Szewczyk 
(kl.4)	 .	 Uczniowie	 prezentowali	 współczesne	 piosenki	 o	 Bożym	
Narodzeniu,	jak	również	tradycyjne	kolędy	polskie	w	ciekawych	
aranżacjach.	 Warunkiem	 uczestnictwa	 było	 opłacenie	 cegieł-
ki,	 z	 której	 to	 dochód	 przeznaczony	 był	 na	 cele	 charytatyw-
ne.	 Podczas	 festiwalu	 panowała	 wspaniała	 atmosfera!	 Gośćmi	 
honorowymi	 a	 zarazem	 jurorami	 byli	 członkowie	 zespołu	 VOX.	
W	 przepięknej	 sali	 wypełnionej	 światełkami	 unosił	 się	 zapach	
pierniczków,	 które	 uczestnicy	 mogli	 samodzielnie	 ozdobić	 jak	
również	wykonać	ozdoby	świąteczne.

Zwycięzcami	zostali:
Tymek Misiura – I miejsce
Duet Zuzia Szewczyk i Martynka Szewczyk – III miejsce
Wszyscy	uczniowie	dostali	pamiątkowe	dyplomy	oraz	wspania-

łe	nagrody	rzeczowe.	Gratulujemy	wszystkim	udanych	występów	
!!!!	 Mamy	 nadzieję,	 że	 będziemy	 reprezentować	 naszą	 szkołę	
w	kolejnych	latach.

Szkoła	Podstawowa	w	Świdniku	Małym

Dzień	Babci	 i	Dziadka	to	 jedne	z	najpiękniejszych	dni	w	roku.	
W	 tych	 dniach	 Babcie	 i	 Dziadkowie	 obdarzani	 są	 szczególnymi	
dowodami	miłości.	To	dni	pełne	wzruszeń,	łez	i	radości.	Nieste-
ty,	 w	 tym	 roku	 pandemia	 uniemożliwiła	 spotkanie	 z	 Babciami	
i	Dziadkami	w	szkole.	Dlatego	dzieci	kierują	czułe	słowa	piosenki	
pod	 adresem	 seniorów	 za	 pośrednictwem	 Internetu.	 Zerówia-
ki	 przygotowały	 dla	 Babć	 i	 Dziadków	 samodzielnie	 wykonane	 
upominki.	 Dziękujemy	 Wam	 kochane	 Babcie	 i	 Dziadkowie	 za	
wielkie	serce,	bezgraniczną	miłość,	dobroć	i	ciepło.	

Szkoła	Podstawowa	w	Świdniku	Małym

Dzień	 Kobiet	 to	 wyjątkowy	 dzień,	 ważny	 dla	 wszystkich	 kobiet,	 
zarówno	tych	dużych,	jak	i	małych.	W	wtorek	8	marca	chłopcy	wręczy-
li	prezenty	swoim	grupowym	koleżankom	i	paniom.	Dumnie	i	głośno	
zaśpiewali	gromkie	„Sto	lat”.	Chłopcy	starali	się	,	aby	ten	dzień	uczynić	
wyjątkowo	miłym.	Święto	Kobiet,	to	doskonały	sposób	do	kształtowa-
nia	nawyku	obdarowywania	upominkami	swoich	najbliższych.	

Szkoła	Podstawowa	w	Świdniku	Małym

Na	 lekcjach	 języka	 polskiego,	 omawiając	 lektury,	 	 ucznio-
wie	 utrwalają	 ich	 treść	 na	 różne	 sposoby.	 Klasa	 szósta	 w	 cza-
sie	 omawiania	 powieści	 pt.	 „Hobbit,	 czyli	 tam	 i	 z	 powrotem”	 
J.	R.R.	Tolkiena	przygotowywała	projekt:	makietę	norki	główne-
go	bohatera	 -	Bilbo	Bagginsa.	Uczniowie	wykonali	 swoje	prace	
z	wielką	precyzją,	starannością	i	osiągnęli	piękne	efekty.

Szkoła	Podstawowa	w	Świdniku	Małym
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Bal Karnawałowy w Przedszkolu Tęczowy Zakątek

Święto Dziewczynek 

Światowy Dzień Kota 

Walentynki 

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

Karnawał	 to	 czas	 zabaw	 i	 balów,	 także	 dla	 najmłodszych.	 
Kolorowe	 stroje,	 bajeczny	wystrój	 i	 skoczna	muzyka	 -	w	 takim	
nastroju	 dzieci	 z	 „Tęczowego	 Zakątka”	 bawiły	 się	 11	 lutego	 br.	
Przedszkolaki	z	dumą	prezentowały	piękne	stroje.	Z	wielką	ocho-
tą	i	nie	skrywaną	radością	uczestniczyły	w	tańcach	i	zabawach.	
Tego	 dnia	 od	 rana	 w	 przedszkolu	 było	 bardzo	 kolorowo	 

za	sprawą	wyjątkowych	strojów	dzieci	tj.:	księżniczki,	Spider-Mana,	
kotka,	 czarownicy,	 itp.	Wspólna	 zabawa	 przyniosła	wiele	 radości	
naszym	wychowankom,	a	to	było	głównym	celem	tego	balu.
Dziękujemy	dzieciom	i	rodzicom	za	zaangażowanie	w	przygoto-

wanie	pięknych	strojów	i	pysznego	poczęstunku.	

Samorządowe	Przedszkole	 
„Tęczowy	Zakątek”	w	Świdniku	Małym

Dzień	 Kobiet	 to	 wyjątkowy	 dzień,	 waż-
ny	 dla	 wszystkich	 kobiet	 i	 dziewczynek.	 
W	 naszym	 przedszkolu,	 jak	 każdego	 roku,	
obchodziliśmy	ten	dzień	tak,	by	dziewczynki	
mogły	 poczuć	 się	 wyróżnione	 i	 docenione.	
W	 tym	 dniu	 nie	 zabrakło	 niespodzianek,	
upominków	oraz	wspaniałej	 zabawy.	 Każda	
dziewczynka	otrzymała	prezent	oraz	dyplom	
„Super	Dziewczynki”.	Chłopcy	składali	swoim	
koleżankom	 życzenia,	 pomagali	 w	 codzien-
nych	obowiązkach,	wspólnie	bawili	się	przy	
muzyce.	 Poprzez	 swoje	 dobre	 zachowanie	
sprawiali	 radość	 koleżankom,	 a	 nauczyciel-
ki	 przypominały,	 że	 szacunek	 i	 uprzejmość	
należą	się	dziewczynkom	i	kobietom	każde-
go	dnia,	nie	tylko	od	święta.	Oprócz	życzeń	
i	 zabaw	przy	muzyce	dużo	 emocji	 i	 radości	
dostarczyły	dzieciom	quizy	na	temat	ulubio-

nych	dziewczęcych	zabawek	i	postaci	z	bajek	
oraz	układanki	tematyczne.	Sala	przedszkol-
na	udekorowana	była	kolorowymi	kwiatami,	
a	na	stołach	czekały	pyszne	przekąski.	Dzień	
dziewczynek	dostarczył	dzieciom	dużo	wra-
żeń,	śmiechu	i	radości,	a	każda	dziewczynka	
na	pewno	poczuła	się	wyjątkowo.

Samorządowe	Przedszkole	 
„Tęczowy	Zakątek”	w	Świdniku	Małym

W	lutym	obchodziliśmy	w	naszym	przed-
szkolu	niezwykły	dzień,	w	którym	wszystkie	
przedszkolaki	zamieniły	się	w	wesołe	koty.	
Podczas	 zabaw	 ruchowych	 wykonywały	
kocią	 gimnastykę	 i	 naśladowały	 sposób	
poruszania	się	kotów.	Z	zainteresowaniem	
rozwiązywały	zagadki	tematyczne,	układały	
puzzle	i	wyszukiwały	różnice	podczas	oglą-
dania	 ilustracji	 przedstawiających	 różne	
rasy	tych	ciekawych	zwierząt.	Nie	zabrakło	
również	 okazji	 do	 rozwijania	 wyobraźni	
i	uzdolnień	artystycznych	podczas	 tworze-
nia	wyklejanek.	Tematem	prac	były	oczywi-
ście	koty,	z	których	powstała	urocza	wysta-
wa	dla	rodziców	naszych	przedszkolaków.

Lubimy takie nietypowe dni i mamy 
nadzieję,	że	za	rok	znów	wszystkie	przed-
szkolaki	zamienią	się	w	kotki.

Samorządowe	Przedszkole	 
Tęczowy	Zakątek	w	Świdniku	Małym

Podczas	 świętowania	 Walentynek	
w	 Przedszkolu	 Tęczowy	 Zakątek	 dzieci	 
doskonaliły	umiejętności	mówienia	o	swo-
ich	 uczuciach	 i	 sprawiania	 radości	 innym.	
W	 dniu	 św.	 Walentego	 panował	 wyjątko-
wy	 nastrój.	 Przedszkolaki	 poznały	 trady-
cje	 walentynkowe,	 dowiedziały	 się,	 jak	
ważne	 jest	 okazywanie	 uczuć	 przyjaźni	
i sympatii innym osobom. Wszystkie dzie-
ci	 wykonywały	 walentynkowe	 serduszka,	 
by	 następnie	 wręczyć	 je	 jako	 walentynki	
komuś	 bliskiemu.	 Dopasowywały	 posta-
ci	 z	 bajek	 w	 pary,	 poznały	 słowo	 kocham	
w	 różnych	 językach,	 prawiły	 sobie	 kom-
plementy	 i	mówiły,	za	co	 lubią	swoje	kole-
żanki	i	swoich	kolegów.	Każdy	przedszkolak	 
mówił	 o	 tym,	 co	 według	 niego	 znaczy	 
kochać	 kogoś	 i	 w	 jaki	 sposób	 można	 
to	 pokazać	 drugiej	 osobie.	 Przedszkolaki	
wiedzą	 już,	 że	 miłość	 i	 sympatię	 okazy-
wać	można	 nie	 tylko	 od	 święta,	 ale	 także	 
na	co	dzień,	że	nawet	małe	rzeczy	i	drobne	
uczynki,	mogą	sprawić	innym	wiele	radości	
i	wywołać	uśmiech	na	twarzy.	

Samorządowe	Przedszkole	 
„Tęczowy	Zakątek”	w	Świdniku	Małym
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JESTEŚMY SOLIDARNI Z UKRAINĄ 

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W TURCE 
SZKOŁA PODSTAWOWA W TURCE

Wszystkimi	nami	wstrząsnęła	wiadomość	o	wojnie	na	Ukrainie.	Solidaryzując	się	
z	uchodźcami	natychmiast	Szkolne	Koło	Wolontariatu	zorganizowało	zbiórkę	najpo-
trzebniejszych	artykułów.	Z	inicjatywy	Rady	Rodziców	został	zorganizowany	trans-
port,	 który	 przewiózł	 dary	 do	Caritas,	 skąd	 trafią	 na	 najbardziej	 potrzebujących.	 
Na	plastyce,	klasy	4	–	7	przygotowały	plakaty,	z	których	wykonali	gazetki	w	salach	
lekcyjnych	propagujące	pokój.	Na	holu	szkolnym	stanęła	dekoracja	deklarująca	na-
szą	solidarność	z	Ukrainą	wykonane	przez	podopiecznych	świetlicy	szkolnej.

Szkoła	Podstawowa	w	Turce

WIELKA WYGRANA V KLASY 

Klasa	 V	 LAURETAM	 GŁÓWNEJ	 NAGRODY	 W	 KONKURSIE	 
dla	szkół	województwa	lubelskiego	organizowanym	przez	Funda-
cję	Szczęśliwe	Dzieciństwo	pod	patronatem	Ministerstwa		Rodzi-
ny	i	Polityki	Społecznej	„Po	pierwsze	Rodzina!”
Celem	konkursu	było:
•• wspieranie	młodzieży	w	przygotowaniu	do	życia	w	rodzinach
•• kształtowanie		wśród		uczniów		kompetencji		społecznych		przy-
gotowujących		do		dobrego	funkcjonowania	w	dorosłym	życiu	
i	tworzenia	kochającej	się	rodziny
•• upowszechnianie	 wartości	 takich	 jak	 panowanie	 nad	 sobą,	
praca	 nad	 charakterem,	 szczęście	 w	 trwałej,	 kochającej	 
się	rodzinie,	wierność
•• promowanie	 oddolnych	 inicjatyw	 wspierających	 wychowaw-
czą	rolę	szkoły
•• dostarczenie	 nauczycielom	 atrakcyjnych	 narzędzi	 do	 prowa-
dzenia	lekcji	wychowawczych
Zadania	konkursowe	były	skierowane	zarówno	do	nauczyciela	

jak i klasy:
Kategoria	 	1:	 	Zadanie	 	konkursowe	 	dla	 	nauczyciela	 	polegało		

na  opracowaniu  autorskiego  scenariusza lekcji prorodzinnej wraz 
z ewentualnymi pomocami (np. karty pracy, arkusze, grafiki itp.). 
Kategoria		2:		Zadanie		konkursowe		dla		klas		polegało		na		opra-

cowaniu,  zaplanowaniu  i  zrealizowaniu wydarzenia prorodzin-
nego	dla	społeczności	swojej	szkoły.	Uczniów	w	pracach	nad	wy-
darzeniem	wspierał			wychowawca.			Forma			wydarzenia			była			
dowolna,   np.   quiz,   gra  terenowa, gazetka,   gra internetowa, 
akademia i inne formy. 
W	 listopadzie,	 ramach	 zadania	 konkursowego	 klasa	 V	 wraz	

z	wychowawczynią	Panią	Moniką	Garbacz	i	nauczycielem	wspo-
magającym	Panią	Pauliną	Majsterek	przygotowała	dla	rodziców	
uczniów	klasy	V	film,	który	prezentuje	działania	jakie	podjęliśmy	
przystępując	do	konkursu,	w	którym	uczniowie	opowiadali	czym	
dla	nich	jest	rodzina,	jakie	wartości	są	w	Niej	najważniejsze	oraz	
składali	podziękowania	 rodzicom	za	 to,	co	na	co	dzień	od	Nich	
otrzymują.	Film	ten	został	umieszczony	na	grupie	facebookowej	
do	której	należą	rodzice	uczniów		klasy	V.
Nasza	klasa	V	wygrała	 jedną	 z	3	nagród	głównych	w	konkur-

sie.	 Była	 to	 bezpłatna	 dwudniowa	 wycieczka	 dla	 całej	 klasy!	
W	dniach	15-16	grudnia	2021r	klasa	V	z	ZSP	w	Turce	brała	udział	
w	wycieczce	do	Motycza	 Leśnego.	Miejscem	do	 którego	udali-
śmy	się	było	Centrum	Dobrego	Wychowania	w	Motyczu	Leśnym	 
będące	ośrodkiem	szkoleniowym	należącym	do	FSD.	

W	pierwszym	dniu	wyjazdu	braliśmy	udział	w	grze	 terenowej-	
Leśna	kwatera	podczas	której	uczniowie	„weszli	w	rolę”	żołnierzy,	
którzy	walczą	na	froncie-	musieli	opatrzeć	chorego	w	punkcie	szpi-
talnym,	przejść	tor	sprawnościowy,	labirynt,	aby	dotrzeć	do	kwa-
tery	głównej,	znaleźć	zakopane	fragmenty	uzbrojenia	za	pomocą	
wykrywacza	 do	 metalu	 odnaleźć	 z	 pomocą	 mapy	 terenu	 ukry-
te	 punkty	 z	ważnymi	 informacjami	 dla	 Legionistów.	 Po	 obiedzie	
uczniowie	 uczestniczyli	 w	 zajęciach	 warsztatowych	 -	 „Zbudujmy	
grupę”,	których	celem	była	integracja	zespołu	klasowego	poprzez	
realizację	wyznaczonych	zadań:	budowę	mostu,	ćwiczeń	zręczno-
ściowych	 do	wykonania	 przez	 całą	 drużynę	 czy	 też	 zbudowanie	
budowli	z	klocków	lego	w	oparciu	o	ustną	instrukcję	lidera	grupy.	
Wszystkie	drużyny	zrealizowały	swoje	zadania.	Tego	dnia	ucznio-
wie	 brali	 tez	 udział	 w	 teleturnieju	 Kocham	 cię	 Polsko!	 Podczas	 
którego	musieli	wykazać	się	wiedzą	o	Polsce	i	znanych	Polakach.	
W	 drugim	 dniu	 uczestniczyliśmy	w	 zajęciach	warsztatowych-	

matematyczny	 escape	 room,	 mieliśmy	 za	 zadanie	 rozwikłać	 
zagadkę	 spadku	 po	 znanej	 artystce	 szacując	 jego	 wartość	 
-	aby	to	osiągnąć	należało	odnaleźć	szyfr	do	sejfu	z	tajemniczym	
kluczem,	 zbudować	 akwarium,	wykonać	 doświadczenia	 labora-
toryjne	czy	też	obliczyć	powierzchnię	pałacu,	w	którym	mieszkała	
artystka.	Zadanie	to	mimo,	że	nie	było	łatwe	bardzo	się	podobało	
i	udało	się	finalnie	oszacować	wartość	majątku	artystki.
Podczas	wycieczki	klasa	V	włączyła	się	w	szkolne	kolędowanie	

nagrywając	kolędę	„Gore	gwiazda	Jezusowi”.
Wycieczka	była	bardzo	udana	-	klasa	V	poprzez	realizację	różnych	

działań	nauczyła	się	lepiej	współpracować	ze	sobą,	komunikować	
we	właściwy	sposób	i	budować	prawidłowe	relacje	w	grupie.
Dziękujemy	 Fundacji	 Szczęśliwe	 Dzieciństwo	 za	 ciekawe	 

i	wartościowe	zajęcia!

Szkoła	Podstawowa	w	Turce
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AKCJE KOŁA WOLONTARIATU

Szkolne	Koło	Wolontariatu	 zorganizowało	zbiórkę	darów	dla	podopiecznych	
Domu	Samotnej	Matki	Fundacji	SOS	Ziemi	Lubelskiej.	2	grudnia	małe	turkowe	
elfy	(czytaj:	uczennice	klasy	II	Jagoda,	dwie	Wiktorie,	Karolina,	Maja	i	Gabrysia)	
pakowały	prezenty.	Każda	klasa	podarowała	coś	od	siebie,	czego	efektem	było	
18	olbrzymich	prezentów	dla	 dzieci	 i	 ich	mam.	 Paczki	 zawieźliśmy	5	 grudnia,	
by	zostały	dostarczone	w	nocy	„pod	poduszki”.	Uczniowie	naszej	szkoły	aktyw-
nie	 włączają	 się	 w	 działalność	 dobroczynną	 na	 rzecz	 potrzebujących.	 Po	 raz	
kolejny	 pokazali	 wielkie	 serca	 i	 dostarczyli	 mnóstwo	 produktów	 dla	 Bractwa	
Miłosierdzia	 im.	 św.	Brata	Alberta	w	Lublinie.	Za	pomoc	należą	 się	wszystkim	
serdeczne	 podziękowania.	 Jesteśmy	 także	 wrażliwi	 na	 potrzeby	 uchodźców	
i	od	razu	pospieszyliśmy	im	z	pomocą,	organizując	zbiórkę	najpotrzebniejszych	
rzeczy.	W	ciągu	4	dni	jedna	z	sal	została	wypełniona	po	brzegi!	Z	inicjatywy	Rady	
Rodziców	zebrane	dary	zostały	przewiezione	do	Caritasu,	stąd	trafią	do	najbar-
dziej	potrzebujących.

Szkoła	Podstawowa	w	Turce

KONKURSY 
I ICH LAUREACI

WYRÓŻNIENIE
W	 konkursie	 „Bystrzyckie	 spotkania	

ze	sztuką”,	Gabrysia	Bielecka	i	Zosia	Krzy-
siak	z	7	klasy	zdobyły	Wyróżnienia.	Gratu-
lujemy!	 Dziewczyny	 pięknie	 namalowały	
prace	pt.:	„Co	jesień	w	koszu	niesie”.

PRZEPIŚNIK KULINARNY
9	 lutego	 w	 kalendarzu	 świąt	 nietypo-

wych	pojawia	się	Dzień	Pizzy	i	z	tej	okazji	
nasza	szkolna	biblioteka	Poczytajka	ogłosi-
ła	szkolny	konkurs	czytelniczo	-	kulinarny.	
Zadaniem	było	zabawienie	się	w:
•• pisarza	 -	 zastanowienie	 się	 jaką	 potra-
wę	 lubi	 się	 najbardziej,	 spytanie	 bli-
skich	o	 jej	przepis,	napisanie	odręcznie	
jakie	potrzebne	są	składniki	i	jak	należy	
wykonać	tą	potrawę	(mogła	to	być	zupa,	
danie, deser, napój, przystawka itd.)
•• redaktora	–	 trzeba	było	 rozplanowanie	
swojej	strony	przepiśnika:	gdzie	napisać	
tekst?	gdzie	zamieścić	 ilustrację?	jakich	
kolorów	użyć?	jak	ozdobić?	jak	wyróżnić	
nazwę	swojej	potrawy?	
•• korektora tekstu – sprawdzenie czy nie 
popełniło	się	błędów
•• ilustratora - wykonanie ilustracje 
i dekoracje
•• no	i	oczywiście	wydawcę.
Konkurs	 cieszył	 się	 zainteresowaniem	

i pomimo zdalnego nauczania ucznio-
wie	 dostarczyli	 piękne	 prace.	 Jury	 mia-
ło	 naprawdę	 bardzo	 trudne	 zadanie,	
aby	wybrać	prace	najlepsze.	

Oto laureaci:
1	miejsce	-	MAJA	KASPRZYK	z	kl.	5
2	miejsce	-	GABRIELA	FLORYSIAK	z	kl.	2
3	miejsce	-	LENA	BILIK	z	kl.	2

II MIEJSCE W KONKURSIE OGÓLNOPOLSKIM
Miło	 nam	 przekazać	 wspaniałą	 wia-

domość.	 Antek	 Persona	 z	 7	 klasy	 zajął,	
w kategorii wiekowej 10-15 lat, II miej-
sce	 w	 OGÓLNOPOLSKIM	 KONKURSIE	
PLASTYCZNYM	„MŁODYCH	BAJANIE”	zorga-
nizowanym	przez	MDK	w	Zgierzu	 i	Stowa-
rzyszenie	Kameleon.	Na	konkurs	wpłynęło	
prawie	600	prac,	więc	nagroda	Antka	 jest	
wielkim sukcesem. Gratulujemy talentu!

ŚWIETLIK
8	marca,	chętni	uczniowie	z	klas	1	–	8,	

wzięli	udział	w	15	edycji	ogólnopolskiego	
konkursu	przyrodniczego	„Świetlik”.	Głów-
nym	celem	konkursu	jest	rozpowszechnia-
nie	 nauk	 przyrodniczych	 jako	 ciekawego,	
fascynującego	 źródła	 wiedzy	 o	 świecie.	
Nowatorska	 formuła,	polegająca	na	prze-
prowadzeniu	 doświadczeń,	 wskazuje	
na	 kilka	 ważnych	 elementów:	 uświada-
mia,	 że	 wszystko,	 co	 dzieje	 się	 w	 natu-
rze	 da	 się	 wyjaśnić	 w	 sposób	 naukowy.	
Z	niecierpliwością	czekamy	na	wyniki.

ZAPROSZENIE DO KONKURSU AMORY!
Zachęcamy	do	wzięcia	udziału	w	gmin-

nym konkursie plastycznym „Amory Turec-
kie”.	Formularz	zgłoszeniowy	do	pobrania	
w	 świetlicy.	 Oprócz	 prac	 płaskich	można	
wykonać	także	przestrzenne.	

Szkoła	Podstawowa	w	Turce
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WALENTYNKI

NIEZWYKŁE DNI

Na	 korytarzu,	 w	 części	 klas	 1-3,	 czekała	 na	 kartki	 skrzynka	
walentynkowa.	 Wszystkich,	 którzy	 chodzą	 do	 szkoły	 zachęcali-
śmy	 do	wyrażania	 anonimowo	 swojej	 sympatii	 i	 przyjaźni.	Można	
było	 wrzucić	 dowolną	 liczbę	 walentynek.	 Kartki	 zostały	 rozdane	
w	 piątek,	 11	 lutego,	 przez	 amorki	 z	 3	 klasy.	 Dla	 tych,	 którzy	 byli	
na	zdalnym	powstał	specjalny	padlet,	na	którym	można	było	wsta-
wiać	swoje	życzenia.	Padlet	umieszczony	został	na	Facebooku	szkoły.

DZIEŃ KOBIET 

8	marca	obchodziliśmy	Dzień	Kobiet.	Wszystkich	obowiązywał	
kolor	różowy.	Chłopcy	w	każdej	klasie	pamiętali	o	swoich	koleżan-
kach	i	wręczyli	im	upominki.	Zakładając	na	głowy	własnoręcznie	
wykonane	 korony	pokazaliśmy,	 że	 królowa	nie	musi	 być	 jedna.	
Chłopcy	 chętnie	włączyli	 się	do	wspólnej	 zabawy.	Osoby,	 które	
nosiły	je	tego	dnia,	były	niepytane.	Samorząd	Uczniowski	ogłosił	
konkurs	na	najpiękniejszą	koronę	i	nagrodził	prace,	które	zachwy-
ciły	oryginalnością	i	starannością	wykonania.
I	 miejsce	 zajęły	 ex	 aequo	 -	 Karolina	 Adamczyk	 z	 kl.	 I	

oraz	Karolina	Wetoszka	z	kl.	VI
II	miejsce	-	Natalia	Gałka	z	kl.	III	
III miejsce - Gabriela Wetoszka z kl. VIIIa
Szkoła	Podstawowa	w	Turce

KARNAWAŁ

W	ostatnim	dniu	karnawału	sale	lekcyjne	klas	I	–	III	rozbrzmia-
ły	taneczną	muzyką.	W	każdej	klasie	odbył	się	bal	kostiumowy.	
Były	 tańce,	 zabawy,	 zumba	 i	 konkursy.	 Hucznie	 pożegnaliśmy	
okres	karnawału!

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Kochamy mocno Babcię, Dziadka
To nie żarty moi mili
Dzisiaj im życzenia składam
By sto latek jeszcze żyli.

21	i	22	stycznia	to	szczególne	dni	w	roku	–	Dni	Babci	i	Dziad-
ka.	 Bardzo	 żałowaliśmy,	 że	 nie	mogliśmy	 i	 w	 tym	 roku	 także,	
gościć	naszych	drogich	dziadków	w	naszych	skromnych,	szkol-
nych	 progach.	 Ale	 postanowiliśmy	 dla	 nich	 nagrać	 filmy	 z	 ży-
czeniami	i	piosenkami.	Klasy	I	–	IV	umieściły	swoje	nagrania	na	
Facebooku	szkoły.	Wnuki	przygotowały	też	własnoręcznie	wyko-
nane	upominki,	które	wręczyły	w	domowym	zaciszu.
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ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W TURCE
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE „MARYSIEŃKA” W TURCE

Międzynarodowy Dzień Pizzy 

Dzień Św. PatrykaPOWITANIE WIOSNY

9	lutego	na	całym	świecie	uznany	jest	
za	 Międzynarodowy	 Dzień	 Pizzy.	 Pod-
czas	 zajęć	 dzieci	 wybrały	 się	 w	 podróż	
do	Włoch	–	państwa,	w	którym	królowa	
miała	zasmakować	pierwszej	pizzy,	przy-
gotowanej	 na	 jej	 cześć	 przez	 miejsco-
wego piekarza. Tego dnia sala naszego 
przedszkola	zamieniła	się	we	włoską	piz-
zerię.	 Przedszkolaki	 bawiąc	 się	we	wło-
skich	kucharzy	przygotowały	prawdziwą	
pizzę.	 Wielką	 frajdę	 dzieciom	 sprawiły	
już	 same	 przygotowania:	 smarowa-
nie	 sosem	 pomidorowym,	 nakładanie	
ulubionych	 składników	 i	 posypywanie	

serem.	 Gdy	 wszystko	 było	 już	 gotowe,	
pizza	 powędrowała	 do	 kuchni,	 aby	 się	
upiec.	Następnie	dzieci	z	wielkim	apety-
tem	próbowały	własnoręcznie	przygoto-
wanej	pizzy.	Cały	dzień	upłynął	w	miłej	
i	 radosnej	atmosferze.	Dzięki	 tej	 impre-
zie	dzieci	poznały	historię	pizzy,	dowie-
działy	się	z	którego	kraju	pochodzi	oraz	
wspólnie	 stwierdziły,	 że	 własnoręcznie	
zrobiona pizza jest o wiele smaczniejsza 
i zdrowsza.

Samorządowe	Przedszkole	
„Marysieńka”	w	Turce

Dzień	Św.	Patryka	to	irlandzkie	święto	obchodzone	17	marca,	
święto	 patrona	 Irlandii.	 Najważniejszą	 tradycją	 obchodów	 jest	
noszenie	ubrania	w	kolorze	zielonym.	Nasze	przedszkolaki	uczci-
ły	ten	dzień	razem	z	panią	Moniką	na	 języku	angielskim.	Dzięki	
temu	dzieci	poznają	kulturę	innych	państw	świetnie	się	bawiąc.

Samorządowe	Przedszkole	„Marysieńka”	w	Turce

Dnia	 21	 marca	 nasze	 przedszkolaki	 radośnie	 żegnały	 zimę	
i	 witały	 wiosnę.	 Wszyscy	 wesoło	 śpiewali	 wiosenne	 piosenki,	
oraz	wybrały	się	na	spacer	na	poszukiwania	Pani	Wiosny.

Samorządowe	Przedszkole	w	Turce

DZIEŃ KUBUSIA PUCHATKA

„–	Jaki	dziś	dzień?	–	zapytał	Puchatek.
–	Dziś	–	odpowiedział	Prosiaczek.
Na	to	Puchatek:
–	To	mój	ulubiony	dzień.”

18	stycznia	urodził	się	w	Londynie	Alan	
Aleksander	Milne	 -	autor	książek	o	Kubu-
siu	 Puchatku.	 Dzień	 ten	 jest	 obchodzony	
jako	MIĘDZYNARODOWY	 DZIEŃ	 KUBUSIA	
PUCHATKA.	Każdy	czytelnik	Poczytajki	tego	
dnia	mógł	skosztować	małego	co	nieco.
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MUREM ZA POLSKIM 
MUNDUREM

DZIEŃ KOBIET

#MuremZaPolskimMundurem to akcja 
społecznościowa	wspierająca	 żołnierzy	oraz	
funkcjonariuszy	 Straży	 Granicznej	 i	 policji	
pełniących	 służbę	 na	 granicy	 polsko-biało-
ruskiej.	 Nasze	 wszystkie	 dzieci	 z	 Samorzą-
dowego	 Przedszkola	 „Marysieńka”	 włączy-
ły	 się	 w	 inicjatywę	 „Kartka	 dla	 obrońców	
granic”.	 Powstały	 piękne	 laurki	 z	 życze-
niami	 od	 dzieci,	 które	 zostały	 wrzucone	
do specjalnej skrzynki w siedzibie Poczty Pol-
skiej	i	przesłane	żołnierzom.

Samorządowe	Przedszkole	
„Marysieńka”	w	Turce

8	 marca	 –	 Dzień	 Kobiet	 –	 był	 dniem	
świątecznie	 obchodzonym	 w	 naszym	
Przedszkolu. Radosna atmosfera pano-
wała	 już	 od	 samego	 rana.	 Chłopcy,	 jako	
mali	dżentelmeni,	ze	szczególnym	zaanga-
żowaniem	starali	się,	aby	ten	dzień	uczy-
nić	 wyjątkowo	miłym.	Wszystkie	 kobiety	
naszego	 Przedszkola,	 zarówno	 te	 duże,	
jak	 i	 te	małe	otrzymały	 serdeczne	życze-
nia	 i	 upominki.	 W	 przedszkolu	 panował	
ciepły,	pogodny	i	wesoły	nastrój.

Samorządowe	Przedszkole	
„Marysieńka”	w	Turce
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