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Koniec roku to z jednej strony czas 
podsumowań	 zrealizowanych	 zamie-
rzeń,	 ale	 również	 kreślenia	 planów	
na	 przyszłość.	 Patrząc	 na	 przebieg	
mijającego	2022	roku	trzeba	mieć	na	
względzie	niezależne	od	nas	wydarze-
nia,	 które	 niewątpliwie	miały	wpływ	
na	 wiele	 aspektów	 naszego	 życia.	
Mam	 tu	 przede	 wszystkim	 na	 myśli	
wybuch	 wojny	 na	 Ukrainie	 i	 związa-
ny z tym globalny kryzys energetycz-
ny	 i	 finansowy.	Na	 pewno	 powyższe	
wydarzenia	 odcisnęły	 się	 w	 sposób	
negatywny	 również	 na	 działalno-
ści	 naszej	 gminy	 i	 jej	 mieszkańców.	
Wszechobecna	 niepewność,	 zachwia-
nie	 fundamentów	 międzynarodowe-
go	 pokoju,	 galopujące	 ceny	 energii,	
paliw,	 inflacja	 czy	 stopy	 procentowe	
w	 sposób	 zasadniczy	 doprowadziły	
do	 zmiany	 naszych	 priorytetów,	 pre-
cyzowania	planów	na	przyszłość,	 czy	
realizacji	 zadań	podnoszących	 jakość	
życia	naszych	mieszkańców.	Myślę,	że	
każdego	ta	sytuacja	dotknęła	w	różny	
i	 zarazem	 indywidualny	 sposób,	 na-
tomiast	faktem	jest,	że	każdy	poniósł	
z	tego	tytułu	jakieś	uciążliwości.	Jeże-
li	 chodzi	 o	 rok	 bieżący,	wykonaliśmy	
praktycznie	 wszystko,	 co	 sobie	 zało-
żyliśmy,	 a	 nawet	 doszły	 dodatkowe	
inwestycje nieprzewidziane w pier-
wotnym	planie,	 jednak	odbyło	się	to	

kosztem	dodatkowych	kilku	milionów	
złotych,	które	wraz	z	Radą	Gminy	mu-
sieliśmy	zabezpieczyć	w	budżecie.	Nie	
ulega	 jednak	 wątpliwości,	 że	 wszyst-
kie	zrealizowane	zadania	w	znaczący	
sposób	 podniosły	 jakość	 życia	 na-
szych	mieszkańców	 i	 każdy	w	 swojej	
miejscowości	 może	 na	 co	 dzień	 za-
uważyć	ich	efekty.
Zbliżający	 się	 rok	 niesie	 nowe	

wyzwania	 i	 plany,	 które	 chcieliby-
śmy	 zrealizować	 i	 mam	 nadzieję,	 że	
przy	 sprzyjających	 warunkach	 ze-
wnętrznych,	 za	 12	 miesięcy	 będzie-
my	 wspólnie	 cieszyć	 się	 z	 kolejnych	
zrealizowanych	 inwestycji.	 Jednymi	
z	najważniejszych	są	sale	gimnastycz-
ne,	 które	 zamierzamy	 wybudować	
przy	szkołach	w	Sobianowicach,	Łusz-
czowie	i	Świdniku	Małym	i	ten	proces	
chcemy	 zacząć	 już	 na	 wiosnę	 2023	
a	 skończyć	 po	 ok.	 16	miesiącach	 od	
wkopania	 pierwszej	 łopaty.	 Łączne	
dofinansowanie na te trzy obiekty 
to	 20	mln	 zł.	 Zostało	ono	pozyskane	
z	Rządowego	Funduszu	Polski	Ład,	za	
co	 z	 głębi	 serca	 dziękujemy.	 W	 spo-
sób	 szczególny,	 osobiście	 składam	
wyrazy	wdzięczności	na	ręce	Ministra	
Edukacji	i	Nauki	dr	hab.	Przemysława	
Czarnka,	który	nie	szczędząc	swojego	
czasu	 i	 zaangażowania,	 pomógł	 nam	
utrzymać	pozyskane	dofinansowanie	
w sytuacji ogromnego ryzyka na jego 
utratę.
Snując	 plany	 na	 kolejny	 rok,	 nie	

możemy	 zapominać	 o	 wspomnianej	
przeze	mnie	 na	 początku	 trudnej	 sy-
tuacji,	 w	 której	 znalazła	 się	 nie	 tyl-
ko	 Polska,	 ale	 praktycznie	 wszystkie	
kraje	 europejskie	 i	większość	 krajów	
świata.	 Dlatego	 też	 zwracam	 się	 do	
wszystkich	mieszkańców	naszej	gminy	

o	wyrozumiałość	i	cierpliwość	w	przy-
padku,	gdyby	nie	wszystkie	mniejsze	
czy	 większe	 zadania	 w	 poszczegól-
nych	 miejscowościach	 mogły	 zostać	
wykonane.
Obecna	 sytuacja	 sprawiła,	 że	 zmu-

szeni	zostaliśmy	do	pewnych	oszczęd-
ności,	które	może	nie	do	końca	podo-
bają	 się	nam	wszystkim,	ale	niestety	
są	 konieczne.	 Jak	 pewnie	 Państwo	
zauważyli	 ograniczyliśmy	 czas	 świe-
cenia	latarni	drogowych	do	23:00.	Ta	
niewątpliwa	 uciążliwość	 sprawi,	 że	
zaoszczędzimy	blisko	połowę	kosztów	
za	zużycie	energii	elektrycznej	z	tego	
tytułu	i	pozwoli	na	przeznaczenie	tych	
środków	na	inne	cele.	Wsłuchując	się	
w	 Państwa	 głosy	 i	 uwagi	 postanowi-
łem,	że	po	nowym	roku	wprowadzimy	
dodatkową	godzinę	świecenia	latarni	
w	 czasie	 porannym,	 tak,	 aby	 każdy,	
kto	wcześnie	zaczyna	pracę	lub	szkołę	
mógł	bezpiecznie	dotrzeć	do	w/w	wy-
mienionych.
Z	 okazji	 zbliżających	 się	 Świąt	 Bo-

żego	Narodzenia	życzę	Państwu	dużo	
zdrowia,	 wszelkiej	 pomyślności	 i	 na-
dziei	na	lepsze	jutro,	którą	niesie	No-
wonarodzone	Dziecię	oraz	spełnienia	
marzeń	 i	 samych	 dobrych	 dni	 w	No-
wym	2023	Roku.

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Wólka

mgr Edwin Gortat

Drodzy Czytelnicy Wólka News.
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I. INFRASTRUKTURA DROGOWA 

Informuję	 Państwa,	 iż	 od	 listopada	 br.	
zakończone	 zostały	 następujące	 inwesty-
cje drogowe: 
1. Rozbudowa drogi gminnej nr 106099L 

w miejscowości Łysaków wraz z obiek-
tem mostowym w ciągu drogi 

Zakończono	 roboty	 budowlane	 doty-
czące	 inwestycji	 pn.	 „Rozbudowa	 drogi	
gminnej	 nr	 106099L	 w	 miejscowości	 Ły-
saków	wraz	z	obiektem	mostowym	w	cią-
gu	 drogi”.	 Wykonano	 żelbetowy	 most	
posadowiony	 na	 palach,	 który	 zastąpił	
wieloletni most o konstrukcji stalowej 
z	nawierzchnią	drewnianą.	Powstał	także	
odcinek	 drogi	 łączący	 obiekt	 mostowy	
z	 drogą	 powiatową	 i	 wewnętrzną.	 War-
tość	 zadania	 wyniosła	 3	 078	 472,98	 zł.	
Inwestycja	 dofinansowana	 z	 Rządowego	
Funduszu	Rozwoju	Dróg	w	kwocie	1	203	
538,55	 zł.	 Zakres	 prac	 dotyczący	 branży	
drogowej	 obejmował	 wykonanie	 odcin-
ka	 jezdni	 bitumicznej	 o	 długości	 222	 m	
i	szerokości	5	m,	budowę	jednostronnego	
chodnika	z	kostki	brukowej	o	szerokości	2	
m,	przebudowę	dwóch	skrzyżowań	łączą-
cych	 budowaną	drogę	 z	 istniejącą	 drogą	
wewnętrzną	 i	 powiatową,	 przebudowę	
przepustu	 pod	 drogą	 gminną,	 utwardze-

nie	 poboczy,	 wykonanie	 zjazdów	 indywi-
dualnych,	 ułożenie	 ścieków	 trójkątnych	
i	 trapezowych,	 wykonanie	 odwodnienia,	
ustawienie	 bariero	 -	 poręczy,	 balustrad,	
a	także	wykonanie	oznakowania	pionowe-
go,	poziomego	i	urządzeń	bezpieczeństwa	
ruchu.	 Zakres	 robót	 branży	 mostowej	
obejmował	 rozbiórkę	 istniejącego	 mo-
stu	o	konstrukcji	stalowej	z	nawierzchnią	
drewnianą,	posadowionego	na	studniach,	
umocnienie koryta rzeki materacami siat-
kowo - kamiennymi i narzutem kamien-
nym,	 wykonanie	 mostu	 o	 konstrukcji	 ra-
mowej	 żelbetowej	 (długość	 konstrukcji	
nośnej	12,1	m)	posadowionego	na	palach	
wierconych	o	średnicy	800	mm	i	długości	
8,5	m,	wykonanie	jezdni	bitumicznej	oraz	
opaski	bezpieczeństwa.	W	ramach	branży	
teletechnicznej	zbudowano	kanał	techno-
logiczny,	 a	 także	 przebudowano	 sieć	 te-
lekomunikacyjną	Orange	Polska	S.A.	oraz	
Sieć	 Szerokopasmową	 Polski	 Wschod-
niej woj. Lubelskiego. W obecnym czasie 
trwają	 czynności	 odbiorowe	 związane	
z uzyskaniem z nadzoru budowlanego de-
cyzji	o	pozwoleniu	na	użytkowanie.

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

Zakończono	zadanie	pn.	„Modernizacja	
(przebudowa)	 drogi	 gminnej	 nr	 112424L	
ul.	 Wierzbowej	 na	 osiedlu	 Borek	 w	 Tur-
ce	 na	 odcinku	 od	 km	 0+002,76	 do	 km	
0+198,98”.	
Zakres	prac	w	szczególności	obejmował:

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

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

•	 wykonanie	zjazdów	z	kostki	brukowej,
•	 wykonanie oznakowania pionowego 

i	poziomego,
•	 regulację	 pionową	 studni	 kanalizacji	

sanitarnej,	 zaworów,	 studzienek	 telefo-

nicznych	 oraz	 przestawienie	 hydrantu	
poza	chodnik,

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

3. Przebudowa drogi nr 112427L (ul. Żu-
rawinowa) w miejscowości Turka gmi-
na Wólka - etap I od km 0+006 do km 
0+100 

Zakończyła	 się	 inwestycja	 pn.	 „Przebu-
dowa	drogi	nr	112427L	(ul.	Żurawinowa)	
w	m.	Turka	gmina	Wólka	 -	 etap	 I	od	km	
0+006 do km 0+100”.
Zakres	prac	w	szczególności	obejmował:

•	 przebudowę	 drogi	 na	 odcinku	 ok.	 100	
m	o	nawierzchni	bitumicznej,	szerokości	
jezdni	5,0	m,	z	poboczem	utwardzonym	
kruszywem	łamanym	szerokości	0,75	m,

•	 wykonanie	 jednostronnego	 chodnika	
z	kostki	brukowej	2	m,

•	 wykonanie	zjazdów,
•	 wykonanie oznakowania pionowego 

i	poziomego,
•	 regulację	pionową	studni	kanalizacji	sa-

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

4. Utwardzenie terenu na działce nr 
1231/1 w Świdniku Dużym 
Zakończyła	 się	 inwestycja	 pn.	 „Utwar-

dzenie	 terenu	 -	 na	 działce	 nr	 1231/1	
w	Świdniku	Dużym”.	
Zakres	prac	w	szczególności	obejmował:

•	 roboty	pomiarowe,
•	 roboty	ziemne,
•	 przygotowanie koryta pod warstwy 

konstrukcyjne,
•	 wykonanie	 warstwy	 mrozoochronnej	
z	mieszanki	związanej	spoiwem	hydrau-
licznym,

•	 ustawienie	krawężników,
•	 wykonanie	 nawierzchni	 z	 betonowej	

kostki	brukowej,
•	 wykonanie	 warstwy	 odcinającej	 z	 geo-

włókniny,
•	 wykonanie warstwy dolnej podbudowy 
z	kruszywa	łamanego,
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•	 wykonanie	 warstwy	 nawierzchni	 z	 kru-
szywa	łamanego,

•	 wykonanie plantowania i obsiania skarp.
Wartość	zadania	wyniosła	329	923,00	zł.

W	trakcie	realizacji	są	następujące	inwe-
stycje drogowe:
1. Przebudowa drogi wewnętrznej na 

działce ewid. nr 903 w miejscowości 
Łuszczów Drugi gmina Wólka
W trakcie realizacji jest inwestycja pn. 

„Przebudowa	drogi	wewnętrznej	ewid.	nr	
903	w	m.	Łuszczów	Drugi	gmina	Wólka”.	
Zakres	prac	w	szczególności	obejmuje:

•	 przebudowę	 drogi	 na	 odcinku	 ok.	 750	
m	o	nawierzchni	bitumicznej,	szerokości	
jezdni	3,5	m,

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

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

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 
2223L w miejscowości Sobianowice 
w zakresie wykonania opaski bezpie-
czeństwa 

W trakcie realizacji jest inwestycja pn. 
”Przebudowa	 drogi	 powiatowej	 nr	 2223L	
w	 miejscowości	 Sobianowice	 w	 zakresie	
wykonania	opaski	bezpieczeństwa”.
Zakres	prac	w	szczególności	obejmuje:

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

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

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

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

3. Wykonanie ciągu pieszo - rowerowego 
o szerokości 2,5 m w miejscowości So-
bianowice gmina Wólka
W trakcie realizacji jest inwestycja pn. 

„Wykonanie	 ciągu	 pieszo-rowerowego	
o	szerokości	2,5	m	w	miejscowości	Sobia-
nowice gmina Wólka”. 
Zakres	 prac	 obejmuje	 wykonanie	 cią-

gu komunikacyjnego zlokalizowanego na 
działce	nr	355	w	miejscowości	Sobianowi-
ce	o	łącznej	długości	221,8	mb.
W	ramach	zadania	zostanie	wykonany:

•	 odcinek	 o	 dł.	 46	 m	 i	 szerokości	 na-
wierzchni	4,2	m	wykonanej	z	kostki	bru-
kowej,

•	 odcinek	o	dł.	134	m	–	ciąg	pieszo	rowe-
rowy	 o	 szerokości	 nawierzchni	 2,5	 m	
wykonanej	z	kostki	brukowej;	szerokość	
poboczy	z	płyt	ażurowych	0,4	m,

•	 odcinek	 o	 dł.	 41,8	 m	 –	 schody	 i	 zjazd	
wykonane	z	kostki	brukowej	(szerokość	
nawierzchni	 schodów	1,5	m;	 szerokość	
nawierzchni	zjazdu	1	m).
Wartość	zadania	wynosi	245	537,00	zł.	

4. Przebudowa drogi gminnej nr 112458L 
w miejscowości Biskupie - Kolonia od 
km 0+952 do km 1+785,37
W trakcie realizacji jest inwestycja pn. 

„Przebudowa	 drogi	 gminnej	 nr	 112458L	
w	 miejscowości	 Biskupie-Kolonia	 od	 km	
0+952	do	km	1+785,37”.
Zakres	prac	w	szczególności	obejmuje:

•	 roboty	rozbiórkowe,
•	 wycinkę	krzewów,
•	 wykonanie jezdni przedmiotowej dro-

gi	 gminnej	 o	 nawierzchni	 bitumicznej	
o	szerokości	3,5	m	wraz	z	mijankami,

•	 wykonanie	 przy	 krawędzi	 jezdni	 obu-
stronnych	 poboczy	 utwardzonych	 kru-
szywem kamiennym gr. 15 cm o szero-
kości	0,75	m,

•	 wykonanie	zjazdów	indywidualnych,
•	 umocnienie	 skarp	 poprzez	 humusowa-

nie	i	obsianie	mieszanką	traw,
•	 wykonanie oznakowania pionowego 

i poziomego.
Wartość	zadania	wynosi	820	565,77	zł.	

II. OŚWIETLENIA:
1. Rozbudowa oświetlenia drogowego 

wzdłuż drogi gminnej 112461 L w miej-
scowości Turka gm. Wólka
Planowane	 jest	 zakończenie	w	grudniu	

inwestycji	 pn.	 „Rozbudowa	 oświetlenia	
drogowego	wzdłuż	drogi	gminnej	112461	
L	 w	 miejscowości	 Turka	 gm.	 Wólka”.	 Za-
kres	 prac	 w	 szczególności	 obejmuje	 bu-
dowę	linii	kablowej	zasilającej	oświetlenie	
drogowe	 oraz	 budowę	 słupów	 z	 oprawa-
mi	oświetleniowymi.	

2. Rozbudowa oświetlenia drogowego 
wzdłuż działki nr 405 w miejscowości 

Turka gm. Wólka
Planowane	 jest	 zakończenie	w	grudniu	

inwestycji	 pn.	 „Rozbudowa	 oświetlenia	
drogowego	wzdłuż	działki	nr	405	w	miej-
scowości	 Turka	 gm.	 Wólka”.	 Zakres	 prac	
w	 szczególności	 obejmuje	 budowę	 linii	
kablowej	zasilającej	oświetlenie	drogowe	
oraz	 budowę	 pięciu	 słupów	 z	 oprawami	
oświetleniowymi.	Wartość	 zadania	wyno-
si	47	186,40	zł.

3. Rozbudowa oświetlenia drogowego 
wzdłuż drogi powiatowej nr 2224L  
w miejscowości Pliszczyn gm. Wólka
Planowane	 jest	 zakończenie	w	grudniu	

inwestycji	 	 pn.	 „Rozbudowa	 oświetlenia	
drogowego	 wzdłuż	 drogi	 powiatowej	 nr	
2224L	w	miejscowości	Pliszczyn	gm.	Wól-
ka	dz.	Nr:	516,	517,	518,	612”.	Zakres	prac	
w	 szczególności	 obejmuje	 budowę	 linii	
kablowej	zasilającej	oświetlenie	drogowe	
oraz	 budowę	dwóch	 słupów	 z	 oprawami	
oświetleniowymi.	Wartość	 zadania	wyno-
si	22	222,35	zł.

III. OZE 
Zakończył	 się	montaż	 paneli	 fotowolta-

icznych	realizowanych	w	ramach	projektu	
,,OZE	w	Gminie	Wólka	–	montaż	 -	Etap	 II	
montaż	ogniw	fotowoltaicznych”,	współfi-
nansowanego	 ze	 środków	 Europejskiego	
Funduszu	 Rozwoju	 Regionalnego	 (EFRR)	
w	ramach	Regionalnego	Programu	Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014-2020	–	Działanie	4.1	Wsparcie	wyko-
rzystania	OZE.	W	ramach	inwestycji	zosta-
ło	zamontowanych	81	instalacji	fotowolta-
icznych	o	mocy	4,56	kW	oraz	76	instalacji	
o	mocy	5,32	kW.	Koszt	całkowity	to	3	164	
719,80	 zł,	 z	 czego	kwota	dofinansowania	
wyniosła	1	749	636,00	zł.	

IV. OBIEKTY /BUDYNKI 

1.	Trwa	budowa	nowoczesnej	 remizy	OSP	
w	miejscowości	Turka	wraz	z	biblioteką.	
Wartość	 zadania:	 2	 400	 000	 zł.	 Termin	
realizacji	–	4	kwartał	2023	r.	W	ramach	
zadania powstanie nowy obiekt remizy 
strażackiej	wraz	z	nowoczesną	świetlicą	
i	 zapleczem	 kuchennym	 dla	 mieszkań-
ców	oraz	biblioteką	na	piętrze.	
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Nie zakładam sobie żadnych celów, chy-
ba że celem będzie radość z pracy. Jeśli tak, 
to chcę wykonywać swoją pracę jak najle-
piej potrafię, a przy tym mieć z niej radość. 
Jeśli taki cel będę realizował, to na pewno 
przyjdą też wyniki sportowe i ogólne za-
dowolenie wszystkich uczestników zajęć.

- w rozmowie z Moniką Kowalczyk, 
mówi Maciej Kleszcz, Trener Farmerów 
z Łuszczowa.

WN: Dlaczego akurat Rugby Tag?  
MK:	We	wrześniu	 2013	 roku	 rozpoczą-

łem	 pracę	 w	 szkole	 w	 Łuszczowie	 i	 wła-
śnie	 wtedy	 kolega	 ze	 szkoły	 w	 Lublinie	
opowiedział	mi	o	tej	grze	i	zaproponował,	
że	może	do	mnie	do	szkoły	przyjechać	tre-
ner	z	Klubu	Budowlani,	który	poprowadzi	
warsztaty dla dzieci. Opowie o wszystkim 
oraz	przekaże	podstawowy	sprzęt.	Z	uwa-
gi	 na	 to,	 iż	 jestem	otwarty	 na	wszelakie	
propozycje	 oraz	 pomimo	 tego,	 iż	 jestem	
związany	z	piłką	nożną,	nie	 zamykam	się	
tylko	na	tą	dyscyplinę.	Dodatkowo	ówcze-
sne	warunki	tzn.	stan	boiska	nie	pozwalał	
na	specjalistyczną	naukę	gry	w	piłkę	noż-
ną,	 ale	 już	 noszenie	 piłki	 w	 rękach	 czyli	
rugby	tag	jak	najbardziej	pasowało	do	na-
szych	warunków:)	Tym	bardziej,	że	to	gra	
bezkontaktowa	i	koedukacyjna	-	pomyśla-
łem	–	hmm,	to	może	być	 fajne,	 to	może	
być	to!	I	tak	już	dziesiąty	rok	bawimy	się	
jajowatą	piłką.

WN: Jakich umiejętności wymaga gra 
w rugby tag? 

MK:	 Przede	wszystkim	 chęci.	 Ja	 na	 swo-
je	 zajęcia	 zapraszam	 wszystkich	 chętnych	
-	 i	 tych	 bardzo	 sprawnych	 ruchowo	 i	 tych	
troszkę	 mniej.	 Nikomu	 nie	 zamykam	 dro-
gi	do	odnalezienia	 swojego	 sportu,	 swojej	
sportowej	 drogi,	 bo	 taką	 każdy	 z	 nas	 ma,	
tylko	właśnie	potrzeba	chęci,	aby	ją	w	sobie	
odnaleźć.	A	 jeśli	 już	 trafimy	na	zajęcia	rug-
by	Tag	 to	kluczowa	 jest	w	tej	grze,	 jeszcze	
bardziej	 niż	 w	 innych	 grach	 zespołowych,	
współpraca	i	właśnie	ta	zespołowość.	Tutaj	
jeden zawodnik nie wygrywa meczu - tu li-
czy	się	kolektyw	 i	umiejętność	współpracy.	
Dodatkowo	współpracy	miedzy	 chłopcami	
i	 dziewczynkami,	 bo	w	 zespole	muszą	wy-
stępować	przynajmniej	dwie	dziewczynki.	

WN: Rugby to sport kojarzony raczej 
z agresywną grą, w której duże znaczenie 
ma siła zawodników. To dobry sport dla 
dzieci? 
MK:	Jeśli	nie	widzieliśmy	meczu	rugby	na	

żywo,	to	tak	może	nam	się	błędnie	kojarzyć.	
Jednak	przy	bliższym	poznaniu	rugby	to	po	
prostu	sport	kontaktowy.	Tak	 jak	w	każdej	
grze,	 zawodnicy	 mają	 swoje	 pozycje	 i	 nie	
wszystkie	 bazują	 na	 sile	 zawodników,	 ale	
także	na	 zwinności	 i	 szybkości,	 a	 jak	 poka-
zują	badania,	statystycznie	rugby	jest	mniej	
kontuzjogenne	 niż	 np.	 piłka	 nożna.	 Czy	
rugby	 to	 dobry	 sport	 dla	 dzieci?	 Uważam,	
że	 tak!	 Poprzez	 stopniowanie	 umiejętno-
ści	 właśnie	 zaczynając	 od	 bezkontaktowej	

MACIEJ KLESZCZ – TRENER MISTRZÓW Z ŁUSZCZOWA 

2.	Trwa	 budowa	 nowoczesnej	 biblioteki	
w	 Łuszczowie	 Pierwszym	 przy	 Remizie	
OSP. Obiekt ten to nie tylko bibliote-
ka,	ale	będzie	służył	mieszkańcom	jako	
miejsce	 spotkań	 i	 wydarzeń	 kultural-
nych.	 Budujemy	 obiekt	 nowoczesny,	
dwu kondygnacyjny. Inwestycja ta otrzy-
mała	dofinansowanie	w	wysokości	70%	
kosztów	 kosztorysowych	 wskazanych	
we	wniosku.	Wartość	zadania	to	ponad	

3	600	000,00	zł.	Planowane	zakończenie	
to 2024 rok. 

3.	Wykonano	wstępny	projekt	rozbudowy	
i termomodernizacji sali gimnastycznej 
przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym 
w Pliszczynie.

V INNE 
1.	 Trwa	 ogłaszanie	 przetargów	 na	 budo-
wę	 sal	 sportowych	 przy	 szkołach	 w:	
Sobianowicach,	 Łuszczowie	 Drugim	
i	Świdniku	Małym.	Wartość	 tych	zadań	
przekroczy	 25	 000	 000	 zł,	 z	 czego	 do-
finansowanie	 wyniesie	 20	 000	 000	 zł	
w	ramach	programu	,,Polski	Ład’’.

2.	Zakupione	i	zamontowane	zostały	meta-
lowe	kosze	na	śmieci	w	liczbie	11	sztuk	
na	osiedlu	Borek	w	miejscowości	Turka. 

3.	Zakupiono	wiatę	przystankową	metalo-
wą	 dla	miejscowości	 Świdnik	Mały	 zlo-
kalizowaną	przy	działce	nr	84/2.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka
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wersji	 rugby	 Tag,	 która	 jest	 w	 klasach	 IV-
-VI,	 przechodząc	 do	 gry	 kontaktowej	 dzieci	
rozwijają	w	 sobie	 umiejętności,	 odkrywają	
w	 sobie	 predyspozycje	 do	 rugby	 i	 te,	 któ-
re	 chcą	 kontynuować	 swoją	 przygodę	 już	
z	rugby	kontaktowym,	trafiają	do	Klubu	Bu-
dowlani,	z	którym	ściśle	współpracujemy.

WN: Jakie jest Pana największe osiągnię-
cie jako trener? 
MK:	Największym	moim	osiągnięciem	jest	

to,	 iż	 dzieci	 bardzo	 chętnie	 przychodzą	 do	
mnie	na	zajęcia.	Myślę,	że	jestem	przez	nich	
lubiany.	Dzieci	się	nie	oszuka,	można	wszyst-
ko	ładnie	mówić,	opowiadać,	ale	to	dziecko	
szybko	zweryfikuje	 i	ono	powie	z	dziecięcą	
szczerością	 jak	 jest,	 czy	 zajęcia	 są	 ciekawe,	
czy	 Pan	 jest	 fajny	 i	 czy	 chcemy	 na	 te	 zaję-
cia	chodzić.	Oczywiście	19	tytułów	Mistrza	
województwa	 lubelskiego,	 11	medali	 w	 Fi-
nałach	Ogólnopolskich	to	też	jest	powód	do	
dumy.	 Ale	moja	 praca	 trenerska	 to	 tak	 na-
prawdę	piłka	nożna.	

WN: Czego można życzyć Panu oraz Pań-
skiemu zespołowi? 
MK:	Aby	dalej	powstawały	nowe	obiekty	

sportowe.	Mam	tutaj	na	myśli	budowę	sali	
gimnastycznej	 w	 naszej	 szkole.	 To	 pozwoli	
i	mi	 i	uczniom	jeszcze	bardziej	się	rozwijać,	
czerpać	 z	 pełni	 możliwości	 rozwojowych	
dzieci	 i	 dawać	 im	 jeszcze	 większe	 pole	 do	
ich	rozwoju.

WN: Posiada Pan jeszcze jakieś niezreali-
zowane marzenie związane z Rugby Tag? 
MK:	Moje	marzenie,	 niekoniecznie	 zwią-

zane	z	 rugby	Tag,	 to	 takie,	aby	móc	kiedyś	
w	naszej	 galerii	 sportowej	 powiesić	 koszul-
kę	naszego	 absolwenta	 jako	 reprezentanta	
kraju	 lub	 zawodnika	 klubu	 występującego	
w	najwyższej	 klasie	 rozgrywkowej	w	danej	
dyscyplinie.	 I	w	związku	z	tym,	moja	praca	
na	 pozalekcyjnych	 zajęciach	 sportowych	
jest dwutorowa - przede wszystkim zainte-
resować	 wszystkich	 uczniów	 sportem,	 naj-
pierw	 na	 etapie	 szkolnym,	 a	 później	 tych,	
którzy	 przejawiają	 predyspozycje	 zachęcić	
do	systematycznych	treningów	już	w	klubie.	
Ja	wierzę	w	te	dzieci,	w	ich	talent,	ich	zapał	
i	chęć	rozwijania	swoich	umiejętności.	Trzy-
mam	 kciuki	 i	 dopinguję	 wszystkich,	 którzy	
trenują	 w	 klubach	 piłkarzy,	 rugbistów,	 ta-
ekwondeków,	karateków,	siatkarzy	 i	wierzę,	
że	kiedyś	nasz	absolwent	zagra	z	orzełkiem	
na	piersi	lub	wystąpi	w	ekstraklasie.

WN: Kto jest Pana wzorem, jeśli chodzi 
o trenera? 
MK:	 Nie	 mam	 takiego	 wzoru,	 idę	 swoją	

drogą.	 Komuś	 ta	 droga	może	 się	 podobać	
komuś	nie,	ale	robię	swoje	i	nie	zajmuję	się	
niczym	 innym.	 Oczywiście	 nie	 jestem	 alfą	
i	 omegą	w	 żadnej	 dyscyplinie,	 uczę	 się	 na	
każdym	etapie	podpatruję	jak	grają	inni,	wy-
mieniam	się	informacjami,	spostrzeżeniami	
z	 innymi	 trenerami,	 nauczycielami,	 wycią-

gam	 wnioski,	 modyfikuję	 swoje	 działania	
tak,	 aby	 moje	 zajęcia	 były	 jak	 najatrakcyj-
niejsze	i	 jak	najbardziej	efektywne.	Pracuję	
tak,	 jakbym	 pracował	 ze	 swoimi	 dziećmi.	
Traktuję	 je	 tak,	 jak	 chciałbym,	 aby	 moje	
dzieci	były	traktowane	w	swojej	szkole.	

WN: Jaki prywatnie jest Maciej Kleszcz? 
MK:	 O	 to	 trzeba	 zapytać	 moja	 żonę	

i dzieci.
A	 o	 to	 co	 powiedzieli:	 Tata	 jest	 bardzo	

pracowity,	 sumienny	 i	 zawsze	 zorganizowa-
ny.	Mimo	wielu	obowiązków	i	mocnego	za-
angażowania	w	sport	zawsze	znajduje	czas	
dla	 rodziny.	 Oglądamy	 razem	 filmy,	 gramy	
w	planszówki.	Tata	dotrzymuje	słowa	i	speł-
nia	 obietnice,	 ma	 super	 poczucie	 humoru	
i	 w	 każdej	 sytuacji	 jest	 śmiesznie.	 Zawsze	
stara	 się	 dla	 wszystkich	 jak	 najlepiej,	 jest	
odpowiedzialny,	pomocny	i	dyskretny.	
Ja	cieszę	się,	że	zaraziłem	dzieci	sportem,	

córka	tańczy	taniec	Hip	Hop	i	uczęszcza	na	
zajęcia	gimnastyki	sportowej,	a	syn	trenuje	
piłkę	nożną	w	klubie,	w	którym	 i	 ja	się	wy-
chowałem,	czyli	w	Lubliniance.	

WN: Jak zaczęła się Pana przygoda ze 
sportem?

MK: W szkole podstawowej nauczycielem 
wf	była	 trenerka	 lekkiej	atletyki.	Mnie	aku-
rat	 nie	 uczyła,	 ale	 widocznie	wiedziała,	 że	
nieźle	 biegam	 i	 zaprosiła	mnie	 na	 treningi	
lekkiej	atletyki	w	klubie	Start.	Z	uwagi	na	to,	
iż	mieszkałem	obok	 stadionu	 lekkoatletycz-
nego,	 to	 oczywiście	 skorzystałem	 z	 zapro-
szenia	 i	 przez	pół	 roku	uczęszczałem	na	 te	
zajęcia.	 Jednak	moja	właściwa	przygoda	ze	
sportem,	z	moją	ukochaną	piłką	nożną,	roz-
poczęła	 się	 pół	 roku	później.	We	wrześniu,	
na	początku	roku	szkolnego	w	4	klasie	kole-
ga	powiedział	mi,	że	zapisał	się	na	piłkę	noż-
ną	do	klubu	Lublinianka	i	jeśli	chcę,	to	na	na-
stępny	 trening	mogę	 iść	 z	nim.	Oczywiście	
poszedłem.	Na	 zajęciach	było	bardzo	dużo	
dzieci,	 gdyż	były	 to	 zajęcia	 tzw.	 selekcyjne.	
Wtedy	 wybierano	 najlepszych,	 najbardziej	
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perspektywicznych,	 natomiast	 pozostałym	
dziękowano.	 Mi	 się	 udało	 i	 w	 Lubliniance	
spędziłem	 z	 przerwami	 17	 lat.	 Łącznie	 gra-
łem	w	piłkę	25	lat.	To	wspaniały	czas,	który	
dalej	 podtrzymuję,	 grając	 z	 kolegami	m.in.	
w	drużynie	oldboyów	KS	Lublin.

WN: Proszę opowiedzieć nam o swoich 
osiągnięciach sportowych.
MK:	 Jak	 już	wspominałem,	 swoją	 przygo-

dę	 z	 piłką	 nożną	 rozpocząłem	w	wieku	 10	
lat w Wojskowym Klubie Sportowym Lubli-
nianka,	 w	 którym	 przeszedłem	 wszystkie	
szczeble,	aż	do	drużyny	seniorów.	W	klubie	
z Wieniawy	 spędziłem	 łącznie	 17	 lat,	 zali-
czając	 wszystkie	 kategorie	 wiekowe.	 Z	 ze-
społem	juniorów	występowałem	w	turnieju	
finałowym	 Mistrzostw	 Polski,	 zajmując	 5.	
miejsce,	w	 tym	 turnieju	 zostałem	wybrany	
najlepszym	zawodnikiem	w	swojej	drużynie.	
W	zespole	seniorów	debiutowałem	w	wieku	
16	 lat,	 w	 czerwcu	 1994	 roku	 świętowałem	
awans	 do	 II	 ligi	 (obecna	 I	 liga).	W	 grudniu	
1994 na swoje 18. urodziny wraz z dwoma 
innymi	 kolegami	 zostałem	 zaproszony	 na	
testy	 do	 zespołu	 ze	 Szwajcarii	 i	 jako	Repre-
zentacja	 Ligii	 Szwajcarskiej	 polecieliśmy	 do	
Meksyku	na	turniej	piłki	nożnej	w	odmianie	
Rapido	(gra	się	po	5	na	boisku	jak	do	hoke-
ja wraz z bandami i bramkami wkompono-
wanymi	 w	 bandy).	 Na	 tym	 turnieju	 grali-
śmy	w	grupie	m.in.	z	zespołem	z	Argentyny,	
w	którym	występował	Diego	Maradona.	Tak	
więc	grałem	przeciwko	wielkiemu	Diego.	Po	
powrocie	 z	Meksyku	 pojechałem	 do	 Szwaj-
carii	już	niby	na	stałe,	pożegnałem	się	nawet	
w	szkole,	ale	transfer	nie	doszedł	do	skutku,	
zostałem	 w	 Lubliniance.	 Byłem	 kapitanem 
wszystkich	 drużyn,	 łącznie	 z	 zespołem	 se-
niorów	 Lublinianki,	 we	 wszystkich	 katego-
riach	wiekowych	rozegrałem	ponad	470	ofi-
cjalnych	 spotkań	 (w	 których	 zdobyłem	173	
bramki),	 z	 czego	 300	 w	 zespole	 seniorów	
(m.in.	48	w	II	lidze,	159	w	III	lidze).	Ponadto	
zaliczyłem	przeszło	200	występów	w	III	ligo-
wych	zespołach	Stali	Kraśnik,	Lewartu	Lubar-
tów,	Hetmana	Zamość	i	Avii	Świdnik.	Grałem	
w	piłkę	25	 lat	 i	po	zakończeniu	swojej	przy-
gody	dalej	bawię	się	grając	z	innymi	byłymi	
zawodnikami	 w	 drużynie	 oldboyów	 KS	 Lu-
blin	m.in.	w	styczniu	2022	zdobywając	tytuł	
wicemistrza	Polski	oldboyów	w	piłce	nożnej	
halowej,	 a	w	październiku	wraz	 z	 reprezen-
tacją	 województwa	 lubelskiego	 oldboyów	
wywalczyłem	 III	 miejsce	 w	 Mistrzostwach	
Polski	 wojewódzkich	 związków	 piłkarskich.	
Wraz	 z	 przyjaciółmi	 gram	 też	 na	 orlikach	
w	 Lidze	 Amatorskich	 Klubów	 Piłkarskich,	
gdzie	w	 tym	 roku	 zostaliśmy	Mistrzem	eks-
traligi,	a	ja	zostałem	wybrany	najlepszym	za-
wodnikiem	ligi	-	po	raz	drugi,	gdyż	pierwszy	
raz	otrzymałem	to	wyróżnienie	w	2012	roku.	
Otrzymać	 taką	nagrodę	po	dekadzie	 to	dla	
mnie	 wielkie	 wyróżnienie,	 gdyż	 ta	 liga	 nie	
jest	 ligą	 oldboyów	 i	 otrzymanie	 takiego	 ty-
tułu	w	tym	wieku	świadczy	o	tym,	iż	jeszcze	
daję	radę	z	dużo	młodszymi	zawodnikami.	

WN: A teraz będę wdzięczna za opowie-
dzenie naszym czytelnikom o osiągnięciach 
Farmerów z Łuszczowa. 
MK:	W	 rozgrywkach	 rugby	Tag	klas	 IV-

-VI	 do	 tej	 pory	 zdobyliśmy	 19	 tytułów	
Mistrza	 województwa	 lubelskiego,	 w	 Fi-
nałach	 Ogólnopolskich	 4	 krotnie	 zdoby-
waliśmy	 złote	medale	 i	 tytuły	Mistrzów	
Szkolnej	Ligii	Rugby	Tag,	czyli	tytuł	najlep-
szej	 szkolnej	 drużyny	w	 kraju,	 4	 krotnie	
stawaliśmy	 na	 drugim	 stopniu	 podium,	
a	 5	 krotnie	 zdobywaliśmy	 brązowe	 me-
dale.	Jako	jedyna	drużyna	w	historii	zdo-
bywaliśmy	 tytuły	 Mistrza	 województwa	
na	 jednym	 finale	 wojewódzkim	 w	 każ-
dej	 kategorii	 wiekowej.	 Ta	 sztuka	 udała	
się	 nam	 już	 dwa	 razy	 (w	 grudniu	 2020	
i	 2022).	 Także	 jako	 jedyna	 szkoła	w	 jed-
nym	 turnieju	 Finału	 Ogólnopolskiego	
w	każdej	z	trzech	kategorii	stawaliśmy	na	
podium	(grudzień	2020,	3	x	brązowe	me-
dale).	Farmerzy	SP	Łuszczów	to	(jeśli	nie	
najbardziej	 utytułowana)	 to	 jedna	 z	 naj-
bardziej	 utytułowanych	 drużyn	 w	 histo-
rii	 Ogólnopolskich	 Finałów	 Szkolnej	 Ligii	
Rugby	 Tag.	 Z	 drużyny,	 której	 nikt	 kom-
pletnie	 nie	 znał,	 staliśmy	 się	 zespołem,	
który	kojarzy	cała	sportowa	Polska,	która	
uprawia	rugby	Tag.	Staliśmy	się	mocnym	
zespołem,	którego	wszyscy	chcą	uniknąć	
na	 swojej	 drodze.	 Teraz	wszyscy	wiedzą,	
gdzie	 jest	 Łuszczów,	 że	 obok	 niego	 jest	
Lublin.	Do	osiągnięć	zaliczyć	należy	także	
to,	iż	dzięki	zajęciom	i	rozgrywkom	rugby	
Tag	coraz	więcej	naszych	uczniów	uczest-
niczy	w	treningach	i	gra	regularnie	w	rug-
by	w	Klubie	Budowlani,	a	uczennica	klasy	
VIII	Julia	Kiełbus	jest	powoływana	do	Re-
prezentacji Polski Rugby Kobiet do lat 16. 
Ale	 Farmerzy	 to	 nie	 tylko	 rugby	 Tag.	Na-

sze	drużyny	dziewcząt	i	chłopców	regularnie	
występują	w	turnieju	piłki	nożnej	o	puchar	
Tymbarku	 zajmując	 w	 finałach	 powiato-
wych	miejsca	na	podium.	W	turniejach	piłki	
nożnej,	 które	 organizuję	 u	 nas	 w	 Łuszczo-
wie,	 nasze	 drużyny	 zajmują	 czołowe	 miej-
sca,	nierzadko	zwyciężając	w	tej	rywalizacji.	
Z	 dużym	 powodzeniem,	 do	momentu	 pan-
demii	 i	 zawieszenia	 gminnych	 rozgrywek,	
rywalizowaliśmy	 w	 rozgrywkach	 piłki	 siat-
kowej,	 piłki	 ręcznej,	 tenisie	 stołowym	oraz	
lekkiej atletyce.

WN: O czym marzy Maciej Kleszcz? 
MK:	 Hmmm…	 Ciężko	 odpowiedzieć….	

Każdy	 ma	 marzenia,	 ale	 o	 czym	 ja	 ma-
rzę???	 Może	 o	 tym,	 aby	 moim	 dzieciom	
spełniły	 się	 ich	 marzenia,	 aby	 syn	 zagrał	
w	reprezentacji	Polski,	a	córka	wystąpiła	na	
Mistrzostwach	 Świata	w	 tańcach	Hip	Hop	
w	 zespole	 reprezentacyjnym	 szkoły	 tań-
ca	UDS.	Ja	jestem	szczęśliwy	tym	co	mam,	
tym	 co	 posiadam,	 cieszę	 się	 swoją	 rodzi-
ną.	Modlę	się	o	zdrowie	dla	mojej	rodziny,	
abym	miał	 siły	na	 każdy	dzień,	bym	mógł	
być	 codziennie	 dobrym	 ojcem,	 mężem	
i	 dobrym	 człowiekiem,	 żeby	 wszyscy	 któ-

rzy	mnie	znają	mogli	powiedzieć,	że	to	jest	
wartościowy	człowiek.

WN: Jakie ma Pan cele? 
MK:	 Nie	 zakładam	 sobie	 żadnych	 celów,	

chyba	że	celem	będzie	radość	z	pracy.	Jeśli	
tak,	to	chcę	wykonywać	swoją	pracę	jak	naj-
lepiej	potrafię,	a	przy	tym	mieć	z	niej	radość.	
Jeśli	 taki	 cel	będę	realizował,	 to	na	pewno	
przyjdą	 też	wyniki	 sportowe	 i	ogólne	zado-
wolenie	wszystkich	uczestników	zajęć.	

WN: Na swoim profilu fb pisze Pan, że SP 
w Łuszczowie jest szkołą z pasją. Przegląda-
jąc Pana profil na fb pokuszę się na stwier-
dzenie, że jest Pan jednym z nauczycieli, 
którzy te pasje w dzieciach rozwijają. Skąd 
bierze Pan na to wszystko siłę?

MK: Ludwik Hirszfeld	 powiedział:	 „Kto	
chce	 zapalać	 innych,	 sam	 musi	 płonąć”. 
Chcąc	zachęcić,	rozpalić	do	sportu	swoich	
podopiecznych	muszę	im	pokazać,	jak	bar-
dzo	ja	kocham	to	co	robię,	nie	tylko	w	szko-
le,	ale	 także	prywatnie,	że	 to	nie	są	 tylko	
puste	słowa,	że	ja	po	prostu	żyję	sportem	
i	 kocham	sport,	 to	moja	pasja,	 z	 tą	pasją	
prowadzę	zajęcia	i	tą	pasję	do	sportu	chcę	
przekazywać	 swoim	 podopiecznym.	 Je-
śli	 to	mi	 się	choć	w	części	udaje	 -	 jestem	
szczęśliwy.
A	skąd	biorę	na	to	siłę	?	To	jest	suma	róż-

nych	działań,	na	pewno	siła	to	praca	z	dzieć-
mi,	 z	 dziećmi,	 które	 są	 radosne,	 cieszą	 się	
z	 tego	co	 robią,	 które	chcą	uprawiać	 sport	
i	chłonąć	wiedzę,	którą	ja	chcę	im	przekazać.	
Codzienna	rozmowa	z	nimi,	ten	błysk	w	oku,	
ta	radość,	szczerość	-	to	daję	mega	siłę	i	po-
zytywne	spojrzenie	na	to,	co	się	robi	i	że	to	
jest	właściwa	droga.	
Dodatkowo	siłę	daje	wsparcie	 ze	strony	

gminy Wólka na czele z Panem Wójtem 
Edwinem	 Gortatem	 oraz	 Panem	 Pawłem	
Gospodarkiem.	 Obojętnie,	 czy	 to	 jest	 coś	
poważnego	czy	nie,	zawsze	można	liczyć	na	
współpracę.	 Cieszę	 się,	 że	 Gmina	 dostrze-
ga	i	inwestuje	w	sportowy	rozwój	młodych	
mieszkańców	 gminy.	 I	 najważniejsze,	 bo	
praktycznie	 na	 co	 dzień	 -	 Pani	 Dyrektor	
Magdalena	 Krystjańczuk	 -	 osoba	 na	 wła-
ściwym	miejscu,	 na	 której	 pomoc	 zawsze	
mogę	 liczyć,	 która	pozwala	 się	 realizować,	
akceptuje	 moje	 działania	 i	 pomysły,	 bo	
gdyby	moje	działania	były	negowane,	blo-
kowane	to	pewnie	w	końcu	 ta	pasja	 i	 siła	
działania	 by	 osłabły.	 Dlatego	 ja	 zawsze	
z	uśmiechem	 jadę	do	szkoły,	bo	po	pierw-
sze	 pracuję	 w	 super	 towarzystwie,	 a	 po	
drugie	ja	kocham	to	co	robię.	Jeśli	kochasz	
to	co	robisz,	 to	nie	musisz	pracować	więc	
ja	nie	pracuję.

WN: Dziękuję za rozmowę i poświęcony 
czas. Trzymamy kciuki za dalsze sukcesy. 
Niech Farmerzy z Łuszczowa zdobywają 
kolejne tytuły i powiększają swój dorobek 
medalowy, a Pan niech nadal rozwija swo-
ją pasję i miłość do sportu. 
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DZIAŁALNOŚĆ RADY GMINY WÓLKA 
Poniżej	 przedstawiam	 Państwu	 wykaz	

uchwał	 podjętych	 w	 listopadzie	 2022	 r.,	
tj.	na	posiedzeniach	w	dniach:	4	i	24	listo-
pada	br.	Treść	uchwał	znajdziecie	Państwo	
w	Biuletynie	 Informacji	Publicznej	Gminy	
Urzędu	Gminy	Wólka.	 Transmisje	 z	posie-
dzeń	Rady	Gminy	Wólka	zamieszczone	są	
na stronie: www.wolka.pl. 
We	wskazanym	okresie	uchwalone	zosta-

ły	następujące	akty	prawa	miejscowego:
1. Uchwała Nr LX.341.2022 w sprawie 
zmian	w	budżecie	gminy	 i	planie	finan-
sowym na 2022 r. 

2. Uchwała Nr LXI.342.2022 w sprawie 
obniżenia	 średniej	 ceny	 skupu	 żyta	
przyjmowanej do obliczenia podatku 
rolnego	na	2023	rok,

3. Uchwała Nr LXI.343.2022 w sprawie 
określenia	 wysokości	 stawek	 podatku	
od	 nieruchomości	 obowiązujących	 na	
terenie	gminy	Wólka	na	rok	2023,

4. Uchwała Nr LXI.344.2022 w sprawie 
określenia	 wysokości	 rocznych	 stawek	
podatku	 od	 środków	 transportowych	
na	rok	2023,

5. Uchwała Nr LXI.345.2022	zmieniająca	
uchwałę	Nr	XXXV/221/09	Rady	Gminy	
Wólka z dnia 9 marca 2009 r. w spra-
wie	 regulaminu	 określającego	 wy-
sokość	 dodatków	 do	 wynagrodzenia	
zasadniczego	 oraz	 szczegółowych	 wa-
runków	 ich	 przyznawania,	 wynagro-
dzenie za godziny ponadwymiarowe 

i	 doraźnych	 zastępstw	dla	 nauczycieli	
oraz	wysokość	nagród	ze	specjalnego	
funduszu	nagród,

6. Uchwała Nr LXI.346.2022	 zmieniająca	
uchwałę	 Nr	 XXXIV.201.2021	 z	 dnia	 8	
marca 2021 r. w sprawie ustalenia wy-
sokości	opłat	za	pobyt	dziecka	w	Żłobku	
Gminnym	Maluszek,

7. Uchwała Nr LXI.347.2022 w sprawie 
zmian	w	budżecie	gminy	 i	planie	finan-
sowym	na	2022	r.,

8. Uchwała Nr LXI.348.2022 w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

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

Edyta Dobek, Przewodnicząca Rady 
Gminy Wólka

PGK WÓLKA SP. Z O.O.

W	 dniu	 23	 listopada	 br.	 Państwowy	 Po-
wiatowy	 Inspektor	 Sanitarny	 (PPIS)	 w	 Lu-
blinie	wydał	 decyzję	 o	 braku	 przydatności	
wody	do	spożycia	z	ujęć	w	Sobianowicach	
i	 Łuszczowie	 Pierwszym.	 Przez	 dwa	 dni	
mieszkańcy	 Łuszczowa	 Pierwszego,	 Łusz-
czowa	 Drugiego,	 Sobianowic,	 Bystrzycy,	
Łysakowa,	 Pliszczyna,	 części	 Kol.	 Pliszczyn	
(od	strony	Pliszczyna	do	torów	kolejowych)	
i	Turki	 (od	nr	400	do	414)	oraz	Kol.	Ludwi-
ków	 (Gmina	 Spiczyn)	 mogli	 używać	 wodę	
jedynie	do	spłukiwania	 toalet.	Mieszkańcy	
os.	 Borek	 w	 Turce	 mieli	 natomiast	 wodę	
warunkowo	przydatną	do	spożycia.	Powyż-

sze	utrudnienia	były	spowodowane	faktem	
wykrycia w wodzie bakterii z grupy coli. 

Pracownicy PGK Wólka Sp. z o.o. nie-
zwłocznie	po	otrzymaniu	informacji	od	PPIS	
o	 wynikach	 badań	wody	 przystąpili	 do	 de-
zynfekcji	 wodociągów	 i	 ujęć.	 Jednocześnie	
Spółka	 wynajęła	 dla	 mieszkańców	 2	 becz-
kowozy	z	czystą	wodą	oraz	zakupiła	ponad	
1000	 pięciolitrowych	 butli	 z	 wodą.	 Dystry-
bucja	czystej	wody	w	zastępczych	punktach	
poboru	wody	 została	 rozpoczęta	 15	minut	
po	otrzymaniu	decyzji	z	„Sanepidu”,	a	zgod-
nie	z	obowiązującym	„Regulaminem	dostar-
czania	 wody	 i	 odprowadzania	 ścieków	 na	
terenie	Gminy	Wólka”,	PGK	Wólka	Sp.	z	o.o.	
ma	 czas	 na	 zorganizowanie	 punktu	 zastęp-
czego	w	ciągu	24	godzin.	Ponadto	pracowni-
cy	Spółki	rozwozili	wodę	do	szkół	oraz	osób,	
które	zostały	wskazane	przez	Sołtysów	oraz	
Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej.	 Informacja	
o	braku	przydatności	wody	do	spożycia	była	
umieszczona	na	stronie	internetowej	i	Face-
booku Gminy Wólka oraz stronie interneto-

wej	PGK	Wólka.	Dodatkowo	Spółka	wysłała	
do	 ponad	 1100	 swoich	 klientów	wiadomo-
ści	SMS	oraz	niemal	700	wiadomości	e-mail	
(zachęcamy	naszych	odbiorców	do	udostęp-
niania	Spółce	oraz	aktualizacji	swoich	nr	te-
lefonów	oraz	adresów	e-mail).		
Na	 skutek	 intensywnych	 działań	 związa-

nych	 z	 dezynfekcją	ujęć	 i	wodociągów,	 już	
w	 pobranych	 w	 dniu	 24.11.2022	 r.	 prób-
kach	 wody	 przez	 pracowników	 PPIŚ	 w	 Lu-
blinie nie stwierdzono bakterii z grupy coli. 
Ponowne	 badanie	 wody	 przeprowadziło	
akredytowane laboratorium w dniu 29 li-
stopada	 br.,	 które	 również	 nie	 stwierdziło	
przekroczeń	mikrobiologicznych.
Na	chwilę	obecną	nie	można	jednoznacz-

nie	określić,	jakie	było	bezpośrednie	źródło	
zanieczyszczenia	 ujęć	 wody.	 Jednak	 nieza-
przeczalnym	faktem	jest	to,	że	ujęcia	wody	
w	Sobianowicach	 i	Łuszczowie	są	zlokalizo-
wane	w	miejscach,	gdzie	brak	jest	kanaliza-
cji	sanitarnej.	Należy	szczególnie	podkreślić,	
jak	 ważne	 jest	 sukcesywne	 opróżnianie	

NIC NIE DZIEJE SIĘ BEZ PRZYCZYNY 
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W imieniu wszystkich radnych gminy Wólka życzę Państwu  
umiejętności zatrzymania się w pędzie za codziennymi obowiązkami. 

Wykorzystania świątecznych chwil na życzliwe rozmowy z najbliższymi, 
złagodzenia wszelkich napięć i otwartości na pokój płynący od Nowonarodzonej Dzieciny. 

Na 2023 rok, życzę optymizmu, siły do  realizacji podjętych planów i zobowiązań zawodowych, 
realizacji marzeń związanych z życiem zawodowym i prywatnym.  

Niech nie opuszcza Państwa zdrowie i poczucie docenienia.

Edyta Dobek
Przewodnicząca Rady Gminy Wólka

wraz z radnymi
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zbiorników	 bezodpływowych	 i	 przydomo-
wych	oczyszczalni	ścieków	oraz	weryfikacja	
ich	 szczelności.	 Nieczystości	 pochodzące	
z	 nieszczelnych	 zbiorników	 bezodpływo-
wych	mogą	z	upływem	czasu	przedostawać	
się	do	wód	podziemnych,	a	tym	samym	do-
prowadzać	do	skażenia	ujęć	wody.
Jednocześnie	 PGK	Wólka	 Sp.	 z	 o.o.	 przy-

pomina,	 że	 każdy	właściciel	 nieruchomości	
w przypadku posiadania zbiornika bezod-
pływowego	na	nieczystości	 ciekłe	 (szamba)	
lub	 przydomowej	 oczyszczalni	 ścieków	 by-

towych	 ma	 obowiązek	 posiadania	 umowy	
na	wywóz	nieczystości	ciekłych	lub	osadów	
ściekowych	z	oczyszczalni,	 zawartej	z	przed-
siębiorcą	 posiadającym	 stosowne	 zezwole-
nie	na	prowadzenie	działalności	w	tym	zakre-
sie.	Ponadto	każdy	właściciel	nieruchomości	
zobowiązany	jest	do	przechowywania	dowo-
dów	płacenia	za	ww.	usługi	i	okazywania	ich	
na	 każde	wezwanie	 organu	 kontrolującego.	
Należy	 również	 pamiętać,	 że	 nieczystości	
ciekłe	 z	 terenu	 nieruchomości,	 gromadzo-
ne	 w	 zbiornikach	 bezodpływowych,	 należy	

usuwać	 przynajmniej	 z	 częstotliwością	 za-
pewniającą	 niedopuszczenie	 do	 przepełnie-
nia	szamba	oraz	w	sposób	uniemożliwiający	
odpływ	nieczystości	ze	zbiornika.	Natomiast	
w przypadku posiadania przydomowej 
oczyszczalni	ścieków,	w	celu	zapewnienia	jej	
prawidłowego	 funkcjonowania,	 należy	 usu-
wać	 osady	 ściekowe,	 powstające	 podczas	
pracy	 instalacji,	 z	 częstotliwością	określoną	
w instrukcji jej eksploatacji.

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

TOALETA 
TO NIE ŚMIETNIK 
Ostatnio	zauważamy,	że	coraz	więcej	śmie-

ci	trafia	do	sieci	kanalizacji	sanitarnej.	Są	to	
m.in.	pieluchy	jednorazowe,	nawilżane	chu-
steczki,	podpaski,	plastikowe	butelki,	żwirek	
z	kuwety,	czy	nawet	materiały	budowlane!
Śmieci	 wrzucane	 do	 toalet	 doprowadza-

ją	 bardzo	 często	 do	 poważnych	 uszkodzeń	
przepompowni	 ścieków	 i	 awarii	 sieci	 kana-
lizacji	w	naszej	gminie.	Usuwanie	powstają-
cych	 zatorów	 jest	 nie	 tylko	 niepotrzebnym	
narażaniem	zdrowia	osób	odpowiedzialnych	
za	 serwisowanie	 sieci,	 ale	 wiąże	 się	 duży-
mi	 kosztami	 napraw.	 Przedsiębiorstwo	 Go-
spodarki	 Komunalnej	 Wólka	 Sp.	 z	 o.o.	 już	
niejednokrotnie	 ponosiła	 koszty	 wymiany	
niesprawnych	pomp	na	przepompowni	ście-
ków. Obecne koszty wymiany pomp na tyl-
ko	 jednej	 przepompowni	 ścieków	 wynoszą	
około	100	tys.	zł,	co	przekłada	się	na	wyższe	
koszty	odbioru	ścieków.
Ponieważ	nie	każdy	z	użytkowników	ka-

nalizacji	sanitarnej	zdaje	sobie	sprawę,	cze-
go	 nie	 można	 wrzucać	 do	 toalety,	 przed-
stawiamy	zbiór	wskazówek,	które	pomogą	
nam	wspólnie	unikać	wspomnianych	awa-
rii	oraz	zadbać	o	otaczające	nas	środowisko	
naturalne.

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

   

Toaleta to nie śmietnik 
 

      ≠ 
 
 
 
 
 
 
 

 

Czego nie 
wrzucamy do 

toalety? 
Dlaczego? Co z tym należy 

zrobić? 

 

 

 chusteczki nawilżane, 
 pieluchy jednorazowe, 
 podpaski, tampony, 
 patyczki higieniczne, 
 waciki kosmetyczne, 
 maski chirurgiczne, 

Blokują swobodny 
przepływ ścieków. 
Uszkadzają pompy do 
tłoczenia ścieków. 

Wrzucamy do pojemnika na 
odpady zmieszane. 

 

 oleje, 
 tłuszcze, 

Blokują swobodny 
przepływ ścieków. 
Zmniejszają przekrój sieci 
kanalizacyjnej. Powodują 
trudno usuwalne zatory. 

Zlewamy do zamykanego 
pojemnika  i wrzucamy do 
kosza na odpady zmieszane 
lub przekazujemy do 
utylizacji lub PSZOK. 

 

 produkty spożywcze, 
 odpady komunalne, 

Wrzucamy do pojemnika na 
odpady z uwzględnieniem 
zasad segregacji. 
Do pojemnika brązowego na bio 
wrzucamy: warzywne i owocowe 
obierki, skorupki jaj, fusy po kawie i 
herbacie, zwiędłe kwiaty i rośliny, 
resztki jedzenia pochodzenia 
roślinnego. Resztki zawierające 
mięso, kości, ości, tłuszcz zwierzęcy 
należy wyrzucić do pojemnika na 
opady zmieszane. 

 

 opakowania po 
produktach, 

 butelki po płynach, 

Wrzucamy do pojemnika na 
odpady z uwzględnieniem 
zasad segregacji.  

 

 materiały budowlane, 
 farby, lakiery, kleje, itp., 

Przekazujemy do Punktu 
Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych 
(PSZOK). 

 

 leki 

Zawarte w nich substancje 
chemiczne są szkodliwe 
dla pożytecznych 
mikroorganizmów 
oczyszczających ścieki na 
oczyszczalni. Powodują 
skażenie wód. 

Wrzucamy do pojemnika na 
odpady specjalne w 
aptekach. 
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Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Wólka Sp. z o.o.

Jakubowice Murowane 8, 
20-258 Jakubowice Murowane

tel. +48 81 478 17 55    
bok@pgkwolka.pl    
www.pgkwolka.pl   
REGON 385398211   

NIP 7133106988 
BDO 000363164

 
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 

w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w 
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
KRS 0000825861, kapitał zakładowy 
2.750.000,00 zł w całości wpłacony

PGK WÓLKA SP. Z O.O.
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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
Dokładnie	104	 lata	 temu,	11	 listopada	

1918	 r.	 sprawująca	 od	 ponad	 dwóch	 lat	
z	 nadania	 okupacyjnych	 władz	 niemiec-
kich	 i	 austro	 –	 węgierskich	 zwierzchnią	
władzę	 w	 Królestwie	 Polskim	 Rada	 Re-
gencyjna	 przekazała	 władzę	 wojskową	
osławionemu	 działaczowi	 niepodległo-
ściowemu	 Józefowi	Piłsudskiemu,	powra-
cającemu	z	ponad	 rocznej	niewoli	w	nie-
mieckim	Magdeburgu.	Tego	samego	dnia	
Niemcy	podpisały	 zawieszenie	broni	 koń-
czące	 I	wojnę	 światową	–	po	123	 latach	
niewoli	 Polska	 zaczęła	 proces	 odzyskiwa-
nia	niepodległości.

W	 gminnych	 uroczystościach	 udział	
wzięli:	 Przewodnicząca	 Rady	 Gminy	Wól-
ka	Edyta	Dobek,	Wójt	Gminy	Wólka	Edwin	
Gortat,	 Zastępca	 Wójta	 Paweł	 Gospoda-
rek,	 Sekretarz	 Gminy	 Anna	 Kruk,	 Rad-
ni,	 przedstawiciele	 wszystkich	 Zespołów	
Szkolno	 -	Przedszkolnych	 z	 terenu	gminy	
wraz	z	Dyrekcją,	Sołtysi,	pracownicy	urzę-
du	oraz	mieszkańcy.
W	uroczystościach	udział	wzięli	 i	poczty	

sztandarowe wystawili przedstawiciele OSP 
KSRG	 Świdnik	 Duży,	 OSP	 Turka,	 OSP	 Plisz-
czyn,	OSP	Łuszczów,	OSP	Bystrzyca,	Zespół	
Szkolno	 -	 Przedszkolny	 w	 Łuszczowie,	 Ze-
spół	Szkolno	-	Przedszkolny	w	Turce,	Zespół	
Szkolno	 -	 Przedszkolny	 w	 Sobianowicach,	
Zespół	Szkolno	-	Przedszkolny	w	Pliszczynie,	
6	 Lubelska	 Drużyna	 Harcerek	 Źródło	 im.	
hm.	 Danuty	 Zofii	 Magierskiej,	 6	 Lubelska	
Gromada	 Zuchenek	 „Strażniczki	 Źródlanej	
Toni”,	23	Lubelska	Drużyna	Harcerzy	„Arse-
nał”	im.	Stanisława	Broniewskiego.

Komendantem	 gminnych	 uroczysto-
ści	był	Druh	Krzysztof	Łysiak	z	OSP	KSRG	
w	Świdniku	Dużym.	
Gminne	 obchody	 rozpoczęły	 się	 uro-

czystym	podniesieniem	flagi	państwowej,	
zmianą	warty	honorowej	oraz	 złożeniem	
kwiatów	pod	tablicą	upamiętniającą	przy	
Urzędzie	Gminy	Wólka.	

Następnie	 wszyscy	 zgromadzeni	 udali	
się	przemarszem	do	kościoła	parafialnego	
p.w.	Świętej	Trójcy	w	Wólce	na	uroczystą	
mszę	świętą	w	intencji	Ojczyzny,	którą	ce-
lebrował	ks.	Krzysztof	Kołodziejczyk.
Piękną	 inscenizację	 słowno	 -	 muzycz-

ną	 przygotowali	 uczniowie	 i	 nauczyciele	
z	 Zespołu	 Szkolno-Przedszkolnego	 w	 Tur-
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POD BIAŁO – CZERWONĄ 

ODSŁONIĘCIE TABLICY POŚWIĘCONEJ RODZINIE BIELIŃSKICH 

W	 ramach	 tego	 projektu	 przy	 wieży	
widokowej	w	Łysakowie	 został	 zamonto-
wany	maszt	wraz	z	flagą	Rzeczypospolitej	
Polskiej. 
Uroczyste	 podniesienie	 flagi	 na	 maszt	

odbyło	się	11	listopada	br.	o	godzinie	8:00.	
W	 uroczystości	 udział	 wzięli:	 Przewodni-
cząca	 Rady	 Gminy	 Wólka	 Edyta	 Dobek,	
Wójt	Gminy	Wólka	Edwin	Gortat,	Zastępca	
Wójta	Paweł	Gospodarek,	Sekretarz	Gmi-
ny	 Anna	 Kruk,	 pracownicy	 urzędu	 gminy	
oraz	mieszkańcy.
Jednostki	OSP	KSRG	w	Świdniku	Dużym,	

OSP	w	Pliszczynie,	OSP	w	Turce,	OSP	w	By-
strzycy	 OSP	 w	 Łuszczowie	 przygotowały	
i	poprowadziły	uroczyste	podniesienie	fla-
gi	państwowej	na	maszt.	W	trakcie	uroczy-
stości	został	odegrany	hymn	państwowy.

W	głosowaniu	online	mieszkańcy	każdej	
z	 gmin,	mieli	 okazję	 poprzeć	 swoim	 gło-
sem	sfinansowanie	przez	Rząd	RP,	zakupu	
dla	gminy	masztu	i	biało	-	czerwonej	flagi.	
Dzięki	 dużej	 liczbie	 głosów	 oddanych	

przez	naszych	mieszkańców,	otrzymaliśmy	
dofinansowanie	w	wysokości	 8.000,00	 zł	
na	zakup	masztu	oraz	flagi,	która	już	dum-
nie powiewa na terenie gminy Wólka.

Monika Kowalczyk, Referat Promocji, 
Urząd Gminy Wólka

29	listopada	br.	miała	miejsce	wyjątko-
wa	uroczystość	-	odsłonięcie	pamiątkowej	
tablicy	poświęconej	pamięci	 rodziny	Bie-
lińskich,	 którzy	 byli	 właścicielami	 ziem-
skimi	Turki,	ale	również	–	ludźmi	wielkich	
zasług,	 niezwykłej	 odwagi,	 szlachetnymi	
i	prawymi,	którzy	złożyli	ofiarę	życia	na	oł-
tarzu	ojczyzny,	niemal	całe	życie	poświę-
cając	 walce	 o	 niepodległość	 i	 suweren-
ność	Rzeczypospolitej	Polskiej.
Odsłonięcia	 tablicy	 dokonali:	 potom-

kinie	 rodziny	 naszych	 bohaterów	 Pani	
Anna	 Haczyńska-	 Koszowy	 i	 Pani	 Dorota	
Bekiesz,	 Wójt	 Gminy	 Wólka	 Pan	 Edwin	
Gortat	 oraz	 Pan	 dr	 hab.	 Jacek	 Romanek	

Naczelnik	 Oddziałowego	 Biura	 Upamięt-
niania	Walk	i	Męczeństwa	IPN	w	Lublinie.

Rodzina	 Bielińskich	 pokazała,	 jak	 żyć	
w	niełatwych	czasach	i	nie	wyrzec	się	swo-
ich	ideałów	i	miłości	do	Ojczyzny.	Pułkownik	
Adam	Bieliński	był	uczestnikiem	insurekcji	
kościuszkowskiej,	walczył	w	wojsku	napole-
ońskim	i	w	powstaniu	listopadowym.	Jego	
patriotyczną	 spuściznę	 kontynuowali	 syn	
i	wnuk	-	wszyscy	związani	z	Turką.	Aleksan-
der	Bieliński	walczył	w	powstaniu	stycznio-
wym,	 przeżył	 zsyłkę	 na	 Sybir.	 Aleksander	
Antoni	Bieliński	poległ	w	bitwie	pod	Turo-
wolą	w	czasie	wojny	polsko-bolszewickiej.	

Został	za	to	odznaczony	m.in.	Krzyżem	Vir-
tutti	Militari.	To	postacie	o	bogatej	osobo-
wości,	wielkim	autorytecie	i	moralności,	to	
ludzie	godni	zapamiętania	i	naśladowania.

ce.	 Reprezentanci	 klas	 3	 -	 8	 przygotowani	
przez	Grażynę	Kusal	oraz	Agnieszkę	Marcin-
kowską,	wystąpili	w	Urzędzie	Gminy	Wólka	
z	 patriotycznym	 programem	 słowno	 -	mu-
zycznym.	Ośmioro	tancerzy	z	klasy	1	zatań-
czyło	 poloneza.	 Ich	 choreografem	 i	 trene-
rem	była	Wychowawczyni,	Anna	Lipowska.
Kolejnym	punktem	obchodów	Święta	11	

Listopada	była	Wólczańska	Gra	Niepodle-
głości	na	os.	Borek	w	Turce.	Uczestnicy	po-
ruszali	 się	 po	 punktach	 rozmieszczonych	

na	terenie	osiedla	przy	pomocy	mapy,	po-
znawali	rzeczywistość	Polski	pod	zaborami	
i	przypominali	sobie	okoliczności	odzyska-
nia	Niepodległości.	
Serdecznie	dziękujemy	harcerkom	i	har-

cerzom	 z	 6	 Lubelskiej	 Drużyny	 Harcerek	
ŹRÓDŁO,	 23	 Lubelskiej	 Drużyny	 Harcerzy	
ARSENAŁ,	 6	 Lubelskiej	 Gromady	 Zuche-
nek	„Strażniczki	Źródlanej	Toni”	za	pomysł,	
przygotowanie i przeprowadzenie gry te-
renowej	dla	mieszkańców	gminy.

Dziękujemy	 wszystkim	 za	 obecność	
i	 wspólne	 patriotyczne	 świętowanie	 104.	
rocznicy	odzyskania	przez	Polskę	Niepodle-
głości.	Zachowajmy	w	sercu	słowa	naszego	
wybitnego	Rodaka	Św.	Jana	Pawła	II	„Polacy,	
Wolność	 jest	Wam	Zadana,	a	nie	Dana	na	
zawsze.	O	tym	pamiętajcie	i	jej	strzeżcie”.

Monika Kowalczyk, Referat Promocji, 
Urząd Gminy Wólka



KULTURA

13Wólka NEWS 4(22)2022

Biogramy	rodziny	Bilińskich	i	ich	losów	przedstawił	Pan	Paweł	
Skrok,	pracownik	Oddziałowego	Biura	Upamiętniania	Walki	Mę-
czeństwa	IPN	w	Lublinie.
Uczniowie	Zespołu	Szkolno-Przedszkolnego	w	Turce	zaprezen-

towali	gościom	program	artystyczny	o	tematyce	patriotycznej	za-
tytułowany	„Była,	jest	i	będzie…”.

Po	zakończonych	uroczystościach	w	Turce,	przedstawiciele	rodzi-
ny,	Instytutu	Pamięci	Narodowej	Oddziału	w	Lublinie	oraz	Urzędu	
Gminy	Wólka	na	czele	z	Wójtem	Edwinem	Gortatem	złożyli	kwiaty	
i	zapalili	znicze	na	grobach	członków	rodziny	Bielińskich	spoczywa-
jących	na	cmentarzu	rzymskokatolickim	przy	ul.	Lipowej	w	Lublinie.

Monika Kowalczyk, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

WARSZTATY „SPÓJRZ INACZEJ NA AGRESJĘ” 
Szkolna	 agresja	 rozgrywa	 się	 nie	 tylko	 na	 bo-

iskach	 i	 korytarzach.	Coraz	częściej	dochodzi	do	
niej	także	w	świecie	wirtualnym.
Spotkania	 „Spójrz	 inaczej	na	agresję”	przepro-

wadzone w listopadzie i grudniu dla uczniów z Ze-
społów	Szkolno	-	Przedszkolnych	z	terenu	gminy	
Wólka	miały	na	celu	nauczenie	dzieci	i	młodzieży	
zachowań	 polegających	 na	 rozwiązywaniu	 pro-

blemów	bez	stosowania	agresji	 i	nietolerancji	oraz	przeciwdziała-
nie	przemocy	rówieśniczej.	
Warsztaty	zostały	przeprowadzone	w	ramach	projektu	„Bezpiecz-

ni	w	gminie	Wólka”	realizowanego	i	dofinansowanego	z	Rządowego	
Programu	 Ograniczania	 Przestępczości	 i	 Aspołecznych	 Zachowań	
„Razem	Bezpieczniej”	im.	Władysława	Stasiaka	na	lata	2022-2024.

Monika Kowalczyk, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka
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MŁODZI ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM STAWIAJĄ CZOŁO 
NIEBEZPIECZEŃSTWOM 

Spotkanie	 mikołaj-
kowe dofinansowane 
z	 Rządowego	 Programu	
Ograniczania	 Przestęp-
czości	 i	 Aspołecznych	
Zachowań	 „Razem	 Bez-
pieczniej”	 im.	Władysła-
wa Stasiaka na lata 2022-

2024	odbyło	 się	3	grudnia	br.	w	Zespole	
Szkolno - Przedszkolnym w Pliszczynie. 
Ideą	 spotkania	 była	 aktywizacja	 dzieci	

w temacie szeroko rozumianego bezpie-
czeństwa,	promocja	bezpiecznych	 zabaw	
i	 gier.	 W	 trakcie	 spotkania	 krótką	 poga-
dankę	 o	 niebezpieczeństwach	 i	 zagroże-
niach	na	drogach,	w	szkole,	na	podwórku	
oraz	w	sieci	przeprowadzili	nasi	Dzielnico-
wi	st.	asp.	Aneta	Malesa	oraz	asp.	Tomasz	
Petela	z	Komisariatu	Policji	w	Niemcach.
Dzieci	 spędziły	 miło	 czas	 podczas	

wspólnych	zabaw	tanecznych,	sensorycz-
nych	 oraz	 plastycznych	 prowadzonych	

przez	 animatorki.	 Na	wszystkich	 uczest-
ników	 spotkania	 czekał	 poczęstunek	
w	postaci	 owoców,	 ciasteczek,	waty	 cu-
krowej i popcornu.
Święty	Mikołaj	rozdał	drobne	upomin-

ki,	wśród	których	znalazły	się	worki,	ka-
mizelki oraz opaski i misie odblaskowe.

W	trakcie	spotkania	można	było	się	włą-
czyć	również	w	kolejną	już	zbiórkę	organi-
zowaną	na	terenie	gminy	Wólka	w	ramach	
Akcji	Pomóż	Dzieciom	Przetrwać	Zimę.

Monika Kowalczyk, Referat Promocji, 
Urząd Gminy Wólka
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SENIORZY W GMINIE WÓLKA

28	listopada	br.	w	Klubie	Seniora	w	Rudniku	odbył	się	Wie-
czór	Andrzejkowy.	Seniorzy	przygotowali	wróżby	andrzejkowe	
w	myśl	przysłowia	-	„Święty	Andrzej	wróży	szczęście	 i	szybkie	
zamęście’’.	 Największą	 popularnością	 cieszyła	 się	 wróżba	 -	
ustawianie	kolejno	butów	od	ściany	do	drzwi.	Uczestnicy	Klubu	
spędzili	Andrzejki	przy	dźwiękach	muzyki,	wspólnych	 tańcach	
i	zabawach.	Seniorzy	i	zaproszeni	goście	spędzili	czas	w	miłej,	
sympatycznej	atmosferze	i	stołach	pełnych	pyszności.

Anna Michalczyk, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

1	października	obchodzimy	Międzynarodowy	
Dzień	 Osób	 Starszych.	 Październik	 to	 również	
Europejski	Miesiąc	Cyberbezpieczeństwa,	kiedy	
przypominamy	o	dobrych	nawykach	korzystania	
z	 Internetu	 i	 szeroko	 rozumianym	 bezpieczeń-
stwie Seniorów.
Według	oficjalnych	danych	przestępcy,	dzięki	

różnego	 rodzaju	 oszustwom,	 wyciągają	 z	 kont	
bankowych	 lub	 portfeli	 Seniorów	 ponad	 100	milionów	 złotych	
rocznie.	Dlatego	edukacja	osób	starszych	w	obszarze	bezpieczeń-
stwa	jest	konieczna	i	wręcz	obowiązkowa.	Nie	od	dziś	wiadomo,	
że	oszuści	wykorzystują	łatwowierność	Seniorów	na	wielu	płasz-
czyznach.	 Do	 tej	 pory	 wymyślili	 mnóstwo	 różnych	 modyfikacji	
technik	manipulacyjnych	jak:	fałszywe	strony	 internetowe,	wia-
domości	SMS,	e-mail,	 zbiórki	pieniędzy,	podejrzane	 linki,	a	 tak-
że	oszustwa	na	wnuczka,	na	fotowoltaikę,	na	14	emeryturę,	na	
blik,	na	spadek,	na	nieistniejącego	zwierzaka,	na	fałszywe	sklepy	
internetowe,	 na	 telefon	 z	 zagranicy,	 na	 niezapłacone	 rachunki	
i	wiele	 innych.	Wiedzę	o	 tych	metodach	 chcemy	 i	 powinniśmy	
przekazywać	Seniorom.

Według	 badania	wykorzystania	 technologii	 informacyjno	 -	 ko-
munikacyjnych	w	gospodarstwach	domowych	w	2020	roku,	z	 In-
ternetu	korzystała	ponad	połowa	osób	w	wieku	60–74	lata.	Wyniki	
tego	badania	pokazują,	że	osoby	starsze	najczęściej	wykorzystywa-
ły	 Internet	do	czytania	on-line	wiadomości,	gazet	 lub	czasopism,	
wyszukiwania	 informacji	o	 towarach	 lub	usługach,	wyszukiwania	
informacji	 związanych	 ze	 zdrowiem	 oraz	 wysyłania	 i	 odbierania	
poczty elektronicznej. Edukacja cyfrowa niesie Seniorom i osobom 
z	ich	otoczenia	wiele	korzyści	w	różnych	sferach	życia:	komunika-
cji	 i	utrzymania	relacji,	zdrowia	 i	opieki,	a	także	rozwoju	 i	wypo-
czynku	oraz	 aktywności	 konsumenckiej.	 Co	ważne,	 umiejętności	
korzystania	z	komputera,	telefonu	bądź	komunikatorów	i	aplikacji	
mobilnych,	umożliwiają	Seniorom	nie	tylko	utrzymanie	kontaktu,	
czy	rozwój	zainteresowań,	lecz	budują	też	ich	pewność	siebie,	sa-
tysfakcję	oraz	poczucie	podążania	z	duchem	czasu.	
Niestety	aktywność	w	Internecie,	niesie	za	sobą	różne	zagroże-

nia,	których	seniorzy	nie	są	w	stanie	przewidzieć	 i	nie	są	do	nich	
przygotowani.	 Większość	 Seniorów	 nie	 ma	 podstawowej	 wiedzy	
z	 zakresu	 cyberbezpieczeństwa.	 Zbyt	 wielka	 otwartość	 i	 zaufa-
nie	do	osób	po	drugiej	stronie	ekranu	mogą	zostać	wykorzystane	

ANDRZEJKI 

BEZPIECZNY SENIOR 
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przez	 internetowych	oszustów	polujących	na	dane	 i	oszczędności	
użytkowników.	 Oszuści,	 tworząc	 kolejne	 kampanie	 phishingowe,	
często	posługują	się	wizerunkiem	znanych	podmiotów,	na	przykład	
banków,	sklepów,	placówek	medycznych	lub	firm	kurierskich.	Wy-
korzystując	socjotechnikę	starają	się	wymusić	na	ofierze	działanie,	
którego	 konsekwencją	 może	 być	 nawet	 utrata	 środków	 z	 konta	
bankowego.	Połączenie	ufności	 i	braku	świadomości	o	potencjale	
zagrożenia	sprawia,	że	tego	rodzaju	ataki	bywają	bardzo	skuteczne.
W	 ramach	 prowadzonego	 w	 naszej	 gminie	 projektu	 dofinan-

sowanego	 z	 „Rządowego	 programu	 ograniczania	 przestępczości	
i	 aspołecznych	 zachowań	 Razem	 Bezpieczniej	 im.	 Władysława	
Stasiaka	 na	 lata	 2022-2024”	w	Klubie	 Seniora	w	Rudniku	 zostały	
przeprowadzone	4	spotkania.	Pierwsze	z	nich	to	spotkanie	z	dziel-
nicowymi	z	terenu	Gminy	Wólka	–	st.	asp.	Anetą	Malesą	i	asp.	To-
maszem	Petelą.	Funkcjonariusze	 szczegółowo	omówili	między	 in-
nymi	popularne	od	jakiegoś	czasu	metody	oszustw	„na	wnuczka”,	
„na	policjanta”	i	„na	urzędnika”.	Przekazali	również	informacje,	jak	
nie	stać	się	ofiarą	przestępstw	oraz	jak	zapobiegać	niebezpieczeń-
stwom	zagrażającym	w	domu	czy	w	czasie	spaceru.	Ponadto	funk-
cjonariusze	zwrócili	uwagę:	jak	należy	dbać	o	własne	bezpieczeń-
stwo	na	drodze	oraz	wskazali	na	konieczność	używania	elementów	

odblaskowych	przez	pieszych.	Dzielnicowi	odpowiadali	także	na	py-
tania	zadawane	podczas	spotkania	przez	Seniorów.	Drugie	spotka-
nie	zostało	poprowadzone	przez	Pana	Piotra	Poniewozika.	Podczas	
tych	warsztatów	 Seniorzy	 uzyskali	 bardzo	 dużą	wiedzę	 na	 temat	
zagrożeń	 i	 najczęstszych	oszustw	w	cyfrowym	świecie.	 Trzecie	 ze	
spotkań	to	instruktaż	poprowadzony	przez	strażaka	przeszkolonego	
w	ratownictwie	medycznym.	W	ramach	projektu	Seniorzy	otrzyma-
li	także	poradnik	,,Bezpieczny	Senior	w	Internecie”	i	na	jego	podsta-
wie	odbyło	się	ostatnie	już	-	czwarte	spotkanie	warsztatowe.	
Ochrona	 i	 edukacja	 Seniorów	 w	 zakresie	 cyberzagrożeń	 jest	

szczególnie	 istotna.	 Cyberprzestępcy	 wykorzystują	 często	 brak	
znajomości	 technologii	czy	zwyczajną	życiową	dobroć	starszych	
osób,	narażając	 ich	na	utratę	oszczędności	 życia.	Nasi	 Seniorzy	
to	grupa	społeczna,	która	wymaga	szczególnej	uwagi	w	zakresie	
pomocy,	edukacji	 i	w	zakresie	dostosowania	 technologii	do	 ich	
potrzeb	 i	przyzwyczajeń.	W	związku	z	 licznymi,	powtarzającymi	
się	przypadkami	oszustw,	których	ofiarami	stają	się	osoby	starsze,	
samotnie	mieszkające	i	łatwowiernie	odnoszące	się	do	nieznajo-
mych,	rozmawiamy	i	apelujemy	o	ostrożność	i	zdrowy	rozsądek	
w	kontaktach	z	potencjalnymi	oszustami!	

Anna Michalczyk, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

ŚWIĄTECZNE PRZYGOTOWANIA 
Seniorzy	z	Klubu	Seniora	w	Rudniku	uczestniczyli	w	warsztatach	

rękodzielniczych	pod	hasłem	„Włóczkowe	ozdoby”.	Głównym	ce-
lem	 zajęć	 było	 kultywowanie	 polskich	 tradycji	 oraz	 ocalenie	 od	
zapomnienia	wyrobu	ozdób	świątecznych	wykonywanych	ręcznie,	
które	ozdobią	choinkę	w	domu.	Warsztaty	były	wspaniałą	okazją	
do	nauczenia	się	niektórych	technik,	poznania	pomysłów	i	możli-
wości	wykorzystania	różnych	materiałów.	W	trakcie	kreatywnych	
zajęć	 wszyscy	 byli	 bardzo	 zadowoleni	 z	 miło	 spędzonego	 czasu	
oraz	ładnych	ozdób	świątecznych,	jakie	udało	się	wykonać.	

Anna Michalczyk, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

SENIORZY W GMINIE WÓLKA
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A W WYPOŻYCZALNI SKRZYDEŁ… 

WARSZTATY W RAMACH AKCJI 
„BOOM. NA KOMIKSY I GRY PLANSZOWE 
W BIBLIOTECE” 

Niezliczona	liczba	wywiadów	(Gazeta	Wy-
borcza,	 Newsweek,	 Rzeczpospolita,	 Kurier	
lubelski,	 Głos	 nauczycielski,	 Wólka	 News,	
Biblioteka	w	Szkole	+	okładka)	programów	
telewizyjnych	 (Fakty	 po	 faktach,	 Wstajesz	
i	wiesz	TVN24,	Pytanie	na	śniadanie,	Dzień	
dobry	 TVN,	 Panorama	 lubelska,	 Zdarzenia	
–	 magazyn	 reporterów	 TVP	 Lublin),	 wy-
wiadów	 radiowych	 (RMF	 FM,	 Radio	 Eska,	
Radio	 3/5/7),	 podcastów	 (Co	 z	 Ciebie	wy-
rośnie?	 -	 Radio	 TOK	 FM,	 24	 inspirujące	
rozmowy o edukacji -kalendarz adwento-
wy	na	2022	 rok,	 Jak	edukacja	 zmienia	 ten	
świat	na	lepsze	–	Supertata.tv),	zapowiada-
nych	 (Ośrodek	 Rozwoju	 Edukacji)	 i	 zupeł-
nie	 spontanicznych	 (Fundacja	 Czas	 Dzieci)	
wizyt	w	Wypożyczalni	Skrzydeł,	konferencji	
ogólnopolskich	(Centrum	Edukacji	i	Rozwo-
ju	Progresownia,	Instytut	Książki	i	Bibliote-
ka	Narodowa	-5.	urodziny	kampanii	 ,,Mała	
książka	 –	 wielki	 człowiek”,	Międzynarodo-
wa konferencja w Senacie RP z okazji 80. 
rocznicy	 śmierci	 Janusza	Korczaka	 ,	 LSCDN	
Biblioteka	–	centrum	wszystkiego)	 i	morze	
wdzięczności,	życzliwości	i	bezinteresownie	
okazywanej	 sympatii	 (gratulacje,	 pozdro-
wienia,	książki	i	prezenty	dla	Wypożyczalni	
Skrzydeł)	–	oto	bilans	3	miesięcy	po	otrzy-
maniu nagrody Nauczyciel Roku 2022. 
W	 tym	medialnym	 natłoku,	 na	 szczęście,	

nie	zabrakło	czasu	na	zwyczajne	ludzkie	od-
ruchy	serca.	Wsparcie	Zespołu	Szkół	Szpital-
nych	w	Bydgoszczy	w	akcji	zbierania	świątecz-
nych	upominków	dla	swoich	podopiecznych,	
czy	uszycie	Skrzydeł	Mocy	specjalnie	dla	Julii,	
której	w	ZSTiO	Jarosław	„Mechanik”	wydru-
kowano,	 na	 drukarce	 3D	 sztuczną	 rękę.	 Do	
tego	 Skrzydła	 Mocy	 uszyte	 w	 ramach	 akcji	
„Nauczyciele	szyją	dobro”,	osiągając	na	aukcji	
niemałą	sumę,	pofrunęły	do	Fundacji	Szkoła	
z	Klasą	i	tam	zaczynają	nowe	życie	dając	moc	
innym	osobom	działającym	w	edukacji.

Ponowne zostanie opiekunem szkolnego 
Samorządu	 Uczniowskiego,	 realizowanie	
działań	związanych	z	uczestnictwem	w	Na-
rodowym	Programie	Rozwoju	Czytelnictwa,	
codzienne	obowiązki	i	wielka	uważność,	by	
w	tym	wszystkim	nie	zgubić	ucznia,	dać	mu	

uwagę,	czas	i	troskę	-	to	codzienność	stano-
wiąca	naprawdę	nie	lada	wyzwanie.
Ale	 są	 także	 wspólne,	 ze	 społecznością	

szkoły	 radości.	Np.	 takie,	 że	organizatorzy	
konkursu	zauważają,	że	na	sukces	w	pracy	
Nauczyciela	Roku	składa	się	także	atmosfe-
ra	szkoły,	która	umożliwia	mu	rozwój,	oraz	
wsparcie,	jakie	otrzymuje	od	swoich	szefów	
i	innych	członków	grona	pedagogicznego.
I,	 że	 z	 pomocą	 sponsorów	 obdarowują	

całą	szkolną	społeczność.
30	 000	 zł.	 Taka	 jest	 wartość	 nagrody,	

przekazanej przez Generalnego Sponsora 
Konkursu	Nauczyciel	Roku	2022	–	firmę	Ei	
System,	 dla	 Zespołu	 Szkolno	 -	 Przedszkol-
nego	 w	 Pliszczynie	 -	 szkoły	 Nauczyciela	
Roku,	Szkoły	na	medal.

Iwona Pietrzak-Płachta

25	 października	 br.	 oraz	 3	 listopada	 br.	
w	filii	w	Łuszczowie	odbyły	się	mini	warszta-
ty	w	ramach	akcji	„Boom.	Na	komiksy	i	gry	
planszowe w bibliotece”. Podczas pierw-
szych	 zajęć	 rozwiązywaliśmy	 łamigłówki	
logiczne	oraz	graliśmy	w	gry,	które	otrzyma-

liśmy	w	ramach	akcji	od	Fundacji	FRSI	oraz	
Wydawnictwa Egmont. Na kolejnym spo-
tkaniu	rysowaliśmy	swój	własny	komiks	na	
podstawie	własnego	 pomysłu.	Dziękujemy	
uczestnikom	za	aktywny	udział!
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SPOTKANIE AUTORSKIE Z PANIĄ KAMILĄ LOSKOT 

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

PRZYGOTOWANIA 
DO ŚWIĄT W FILII 
ŁUSZCZÓW 

24	listopada	br.	w	filii	w	Łuszczowie	odbyło	się	spotkanie	autor-
skie	z	Panią	Kamilą	Loskot,	współautorką	bestiariusza	„Czy	to	pies,	
czy	 to	 bies,	 czyli	 zbiór	 słowiańskich	 stworów”.	Wydarzenie	 było	
efektem	wygranej	w	konkursie	z	projektu	„Szkiełko	i	Oko”,	podczas	
którego	przeprowadziliśmy	w	szkole	pięć	spotkań	w	celu	rozpropa-
gowania Roku Romantyzmu.

Uczniowie	 z	 Zespołu	 Szkolno	 -	 Przedszkolnego	 w	 Łuszczowie	
Drugim	 przeprowadzili	 także	wywiad	 z	 autorką	w	 ramach	 inno-
wacji	pedagogicznej	-	doradztwa	zawodowego,	który	możecie	już	
niebawem	przeczytać	w	elektronicznej	gazetce	szkolnej.

Oprac., fot. GBP w Wólce

29	 listopada	 br.	 bibliotekarz	 z	 filii	 Łuszczów	 oraz	 nauczyciel	
bibliotekarz	 z	 Zespołu	 Szkolno	 –	 Przedszkolnego	 w	 Łuszczo-
wie	 wspólnie	 z	 przedszkolakami	 z	 grup:	 Żyrafki	 oraz	 Kangurki	
świętowali	 Dzień	 Pluszowego	 Misia.	 Dzieci	 wysłuchały	 książki	
„Dziękuję,	Panie	Panda”	oraz	odpowiadały	na	zagadki	związanie	
z	niedźwiadkami.	Okazało	się,	że	najmłodsi	mają	ogromną	wie-
dzę	o	tych	stworzeniach!

Oprac., fot. GBP w Wólce

Tej	zimy	nasza	filia	wyjątkowo	umila	na-
szym	czytelnikom	okres	Adwentu.
W	 tym	 celu	 przygotowaliśmy	 #Biblio-

tecznyKalendarzAdwentowy,	 który	 znaj-
dziecie	 na	 naszym	 Facebooku	 i	 Instagra-
mie.	Polecamy	tam	powieści	wpisujące	się	
idealnie	w	klimat	świąt.
Dla	 najmłodszych	 stworzyliśmy	 dwa	

spotkania	 w	 ramach	 Warsztatów	 Świą-
tecznych,	 na	 których	 będziemy	 na	 nowo	
odkrywać	tradycje	i	wyrabiać	własnoręcz-
nie	bożonarodzeniowe	ozdoby	z	nietypo-
wych	materiałów.
A	na	wszystkich	będą	czekać	korzenne	cia-

steczka,	które	będą	dostępne	aż	do	Wigilii!
Oprac., fot. GBP w Wólce
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MIKOŁAJKI W BIBLIOTECE, CZYLI ODLICZANIE DO ŚWIĄT CZAS ZACZĄĆ! 
We wtorek 6 grudnia br. zainspirowani zwyczajami i trady-

cjami mikołajkowymi zapragnęliśmy stworzyć w bibliotecz-
nych progach świąteczny klimat. Tego dnia Filia w Turce os. 
Borek zamieniła się w pracownię Świętego Mikołaja! 
W	 świąteczny	 klimat	 wprowadziła	 nas	 lektura	 „Gwiazdka	

Miko.	 Sklep	 z	 zabawkami	 Braci	 Gwiazdków”	Davida	 Litchfiel-
da.	Marzenie	głównego	bohatera	było	wielkie,	jak	jego	serce:	
chciał,	 by	 każde	 dziecko	 dostało	 na	 Święta	magiczny,	 jedyny	
w	swoim	rodzaju	prezent.	Możemy	zdradzić,	że	udało	mu	się	
spełnić	to	marzenie,	ale	droga	do	niego	nie	była	prosta	 i	wy-
magała	obecności...	marchewek.	Książkę	możecie	wypożyczyć	
w	bibliotece	i	poznać	całą	magiczną	przygodę	Miko.
Spotkanie	ze	świąteczną	 lekturą	pozwoliło	uczestnikom	po-

rozumieć	się	ze	swoim	wewnętrznym	Mikołajem,	usłyszeć	jego	
głos,	dać	sobie	czas	na	wspomnienia,	spojrzeć	na	święta	ocza-
mi	dziecka,	poczuć	w	 sobie	magię	 tego	okresu.	W	bibliotece	
rozmawialiśmy	o	pisaniu	listów,	ulubionych	ozdobach	świątecz-
nych,	o	tym,	czego	sobie	życzymy	na	ten	czas	i	co	szczególnego	
nas w nim porusza.
Później	stanęliśmy	przed	wyzwaniem:	czy	da	się	namalować	

choinkę	widelcem?	Okazało	się,	że	tak!	A	droga	do	powstania	
takiego	dzieła	sprawia	mnóstwo	frajdy	i	satysfakcji.	Następnie	
przyszedł	czas	na	gry	planszowe.	Kolorowy	zawrót	głowy	wy-
wołało	„Ubongo!”.	Ta	szalona	gra	logiczna	rozkręciła	nasze	sza-
re	komórki!	Układanie	łamigłówki	z	klocków	na	czas	zapewniło	
nutkę	rywalizacji,	ale	i	mnóstwo	śmiechu.	
A	jeśli	Mikołajki,	to	nie	mogło	zabraknąć	prezentów!	Na	za-

kończenie	każdy	dostał	upominki:	cukierki,	zakładkę	do	książki	
oraz	magnes	na	 lodówkę	 z	 bohaterem	nawiązującym	do	po-
staci	 z	 uniwersum	 Harry’ego	 Pottera.	 Dziękujemy	 wszystkim	
uczestnikom	za	przemiłe	popołudnie!	

Oprac., fot. GBP w Wólce

MAŁA KSIĄŻKA WIELKI CZŁOWIEK W NASZYCH BIBLIOTEKACH 
| WYPRAWKI CZYTELNICZE DLA PRZEDSZKOLAKÓW! 
Ulubiona biblioteczna akcja przedszkolaków „Mała Książ-

ka - Wielki Człowiek” powróciła! Gminna Biblioteka Publicz-
na w Wólce wraz z Filiami w Łuszczowie i Turce os. Borek bio-
rą udział w kolejnej edycji ogólnopolskiej kampanii Instytutu 
Książki skierowanej do dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat). 
Zapraszamy	 serdecznie	 opiekunów	wraz	 z	 dziećmi	 po	 odbiór	

Wyprawki,	która	zawiera:	książkę,	poradnik	dla	rodziców	„Książką	
połączeni,	czyli	Mały	Czytelnik	w	bibliotece”,	kartę	Małego	Czytel-
nika	do	zbierania	naklejek	oraz	wyjątkową	zakładkę.	
Ty	też	zapisz	dziecko	do	akcji	w	swojej	bibliotece!	Dziecko	bez-

płatnie	otrzyma	wyprawkę	czytelniczą,	a	przy	okazji	każdej	wizyty	
w	bibliotece,	zakończonej	wypożyczeniem	książki,	będzie	dosta-
wać	naklejkę.	Po	zebraniu	kompletu	10	naklejek	dziecko	otrzyma	
imienny	 dyplom	 oraz	 odznakę	 Superczytelnika	 lub	 Superczytel-
niczki!	Zapraszamy	także	dzieci	z	Ukrainy,	które	po	zapisaniu	się	
do	biblioteki	otrzymają	wyprawkę	w	wersji	polsko-ukraińskiej.
W	tym	roku	w	skład	wyprawki	wchodzi	nowa	książka	–	„Krasnal	

w krzywej czapce” autorstwa znanego i cenionego pisarza Wojcie-
cha	Widłaka	 z	 ilustracjami	 Aleksandry	 Krzanowskiej.	 Dzieci	mogą	
zdecydować	czy	chcą	otrzymać	tę	książkę	czy	może	jeden	z	tytułów	
z	 poprzedniej	 edycji:	 „Pierwsze	 czytanki”	 lub	 „Pierwsze	wiersze”.	
Przystąp	do	akcji	już	dziś!	Liczba	wyprawek	ograniczona.

Oprac., fot. GBP w Wólce
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POCZYTAJKA BIBLIOTEKA ZSP W TURCE 
W	październiku	obchodziliśmy	Miesiąc	Bibliotek	Szkolnych.	Po-

czytajka	 przygotowała	 dla	 swoich	 czytelników	wiele	 ciekawych	
wydarzeń.	

Realizując	 zadania	 w	 ramach	 Narodowego	 Programu	 Rozwo-
ju	 Czytelnictwa,	 przy	 współpracy	 z	 Gminną	 Biblioteką	 Publiczną	
w	Wólce	ogłosiła	gminny	konkurs	czytelniczo	–	fotograficzny	„Zaczy-
tani	są	wśród	nas”.	Zadaniem	dla	uczestników	było	przesłanie	swo-
jego	zdjęcia,	które	jest	dowodem	na	to,	że	czytać	można	w	każdym	
miejscu	i	w	różnych	pozach.	Na	konkurs	wpłynęło	56	prac.	Wszyst-
kie	osoby	biorące	udział	wykazały	się	pomysłowością,	kreatywno-
ścią	w	prezentacji	 tematu	 konkursu.	 Jury	miało	naprawdę	bardzo	
trudny	orzech	do	zgryzienia.	Obrady	trwały	dwie	godziny,	ale	udało	
się	jednogłośnie	wybrać	3	laureatów,	po	jednym	z	każdej	kategorii	
wiekowej	oraz	kilkoro	uczestników	nagrodzono	wyróżnieniami:

Kategoria Przedszkolaki 
I	miejsce	–Hanna	Wawrzyńczyk	,	 lat	5,	ZSP	w	Łuszczowie	(grupa	
Żyrafki)
Wyróżnienie	 –Malwina	 Bilik	 ,	 lat	 5	 ,	 ZSP	w	 Łuszczowie	 ,	 (grupa	
Żyrafka)
Wyróżnienie	–	Lilianna	Buczek	,	lat	5,	Przedszkole	Bajkowy	Dwo-
rek	w	Turce	osiedle	Borek,	
(grupa	Stokrotki	)

Kategoria  klasa I-III Szkoły Podstawowej 
I	miejsce-	Antonina	Kościk,	lat	7,	ZSP	w	Turce(	klasa	I)
Wyróżnienie	–	Alex	Niezgoda	,	lat	8,	ZSP	w	Łuszczowie	(	klasa	II)
Wyróżnienie	–	Zofia	Szulc,	lat	8,	ZSP	w	Pliszczynie	(	klasa	II)
Wyróżnienie	–	Agata	i	Dominik	Ciąpała,	lat	7	i	9	,	ZSP	w	Sobiano-
wice	(klasa	I	i	III)

Kategoria Klasa IV-VIII Szkoły Podstawowej 
I	miejsce-	Zuzanna	Pyła,	lat	13,	ZSP	w	Sobianowicach	(	klasa	VII	)	
Pani	 Dyrektor	 Gminnej	 Biblioteki	 Publicznej	w	Wólce	 przyznała	
2 nagrody specjalne Monice Gduli z ZSP Sobianowice oraz Mai 
Drozd	z	ZSP	w	Świdniku	Małym.	Pani	Dyrektor	Beata	Sobczak	wy-
różniła	nagrodą	specjalną	Zofię	Charkowską	z	ZSP	w	Turce.
Gratulujemy	 nagrodzonym	 i	 bardzo	 dziękujemy	 wszystkim	 za	

zaangażowanie.	Po	odbiór	nagród	należało	zgłosić	się	od	7	listo-
pada	do	Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Wólce.

10	października	br.	odbył	się	Dzień	Planszówek,	tego	dnia,	kto	
chciał	mógł	przynieść	ulubioną	grę,	w	które	można	było	grać	z	ko-
legami	i	koleżankami	podczas	wszystkich	przerw.	W	bibliotece	na	
czytelników	czekały	dwa	stoły	do	rozgrywek	w	Dobble	lub	Mista-
kos.	Poczytajka	wraz	z	Samorządem	Uczniowskim	przeprowadziła	
między	klasowy	turniej	w	UNO.	

Wzięliśmy	także	udział	w	III	Międzynarodowej	edycji	VII	Ogól-
nopolskiej	akcji	bicia	rekordu	w	liczbie	osób	czytających	na	prze-
rwie	pt.	„Przerwa	na	czytanie	–	bicie	rekordu	w	czytaniu	na	prze-
rwie”.	Na	długiej	przerwie	czytało	nas	117	osób.	Akcja	odbyła	się	
19	października	br.	

Gościliśmy	w	naszych	progach	panią	Annę	Bobel	 –	 Żydek,	 bi-
bliotekarkę	z	Gminnej	Biblioteki	Publicznej	w	Wólce,	która	czytała	
opowieść	o	babim	lecie	przedszkolakom.	

26	października	br.	odbyło	się	Pasowanie	Pierwszaków	na	czytel-
ników	Poczytajki.	Aby	zasłużyć	na	to	miano	uczniowie	musieli	pra-
widłowo	rozwiązać	przygotowane	dla	nich	multimedialne	zadania.	
W	magicznym	kuferku	ukryły	się	przedmioty	z	różnych	bajek.	Po	
wyciągnięciu	rzeczy	należało	powiedzieć	z	 jaką	bajką	się	kojarzy.	
Następnym	zadaniem	było	odgadnięcie	tytułów	bajek	po	ilustracji	
oraz	krótkim	streszczeniu.	Kolejnym	zadaniem	był	quiz,	a	na	koniec	

zagraliśmy	w	bajkowych	Milionerów.	Z	większością	zadań	dziecia-
ki	poradziły	sobie	wyśmienicie	i	mogły	złożyć	uroczystą	przysięgę	
dbania	o	książki.	Następnie	Pani	Agnieszka	pasowała	każdego	na	
czytelnika.	Wszyscy	otrzymali	dyplomy	oraz	zakładki	do	książek.

Co	 piątek	 świetliczaki	 poznawały	 bohaterów	 książki	 „Dzieci	
z	Bullerbyn”.	Do	przygód	Lisy,	 jej	braci	 i	przyjaciół,	 stworzyli	 ilu-
stracje.

Nasza	biblioteka	znalazła	się	na	liście	100	bibliotek,	które	w	ra-
mach	projektu	„200	książek	dla	100	bibliotek”	otrzymały	od	Fun-
dacji	PAN	TOTI	i	przyjaciele	dwa	egzemplarze	książki,	pt.:	„Pan	Toti	
i	Plątacze	czasu”.	

Sugerując	się	propozycjami	uczniów,	rodziców	i	nauczycieli,	po	
otrzymaniu	akceptacji	Biblioteki	Pedagogicznej	w	Lublinie,	zaku-
piliśmy	nowe	pozycje	książkowe	w	ramach	NPRCz,	które	wzboga-
cą	nasz	księgozbiór	o	brakujące	egzemplarze	lektur	oraz	beletry-
stykę	dla	dzieci	i	młodzieży.	

Poczytajka biblioteka ZSP w Turce
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CO MA WSPÓLNEGO 
SŁOŃ 
Z TYGRYSEM? 
| SPOTKANIE Z 
BAJKĄ 
W BIBLIOTECE 
W TURCE OS. BOREK 
Czy zastanawialiście się kiedyś co 

wspólnego ma słoń z tygrysem? W bi-
bliotece takie połączenie musi skończyć 
się…świetną zabawą! W listopadzie Fi-
lię w Turce os. Borek odwiedziła grupa 
Tygrysków z Niepublicznego Przedszko-
la Krasnal w Turce. 
Na	 początku	 spotkania	 przedszkolaki	

wysłuchały	klasyki	literatury	dziecięcej	-	
wiersza	Juliana	Tuwima	pt.	„Słoń	Trąbal-
ski”.	Później	przyszedł	czas	na	wyzwanie	
plastyczne:	 stworzenie	 jesiennego	 sło-
nia	 z	 liścia!	 Wszystkim	 Tygryskom	 uda-
ło	 się	 wyczarować	 wyjątkowego	 Słonia	
Trąbalskiego!	 Następnie	 dzieci	 z	 wiel-
ką	 radością	 zapoznały	 się	 z	 magicznym	
miejscem	 jakim	 jest	biblioteka.	Dla	nie-
których	 była	 to	 pierwsza	 wizyta	 wśród	
tak	dużego	księgozbioru.	Naszym	miłym	
gościom	spodobała	się	przygoda	z	książ-
ką.	Przekonali	się,	że	w	bibliotece	można	
się	świetnie	bawić	oraz	ciekawie	spędzić	
czas.

Oprac., fot. GBP w Wólce

BEZPIECZEŃSTWO

CZAD – CICHY ZABÓJCA! 
Sezon	grzewczy	już	w	pełni	i	niestety	niemalże	codziennie	pra-

sa,	telewizja,	portale	społecznościowe	donoszą	o	pożarach,	jakie	
dotykają	 naszych	 sąsiadów,	 znajomych,	 czy	 też	 rodzinę.	 Żywioł	
nie	tylko	niszczy	cały	dorobek	ich	życia,	ale	w	wielu	przypadkach	
kończy	 się	 śmiertelnie.	 Zabija	 ogień,	 ale	 również	 CZAD,	 który	
jest	cichym	zabójcą,	gdyż	 jest	niewidoczny	oraz	nie	ma	smaku,	
ani	zapachu.	Czad,	czyli	tlenek	węgla	powstaje	podczas	procesu	
niecałkowitego	 spalania	materiałów	palnych.	Ma	 silne	własno-
ści	toksyczne,	jest	lżejszy	od	powietrza,	dlatego	też	gromadzi	się	
głównie	pod	sufitem.	Czad	blokuje	dostęp	tlenu	do	organizmu,	
poprzez	zajmowanie	jego	miejsca	w	hemoglobinie	(czerwonych	
krwinkach),	 powodując	 przy	 długotrwałym	 narażeniu	 śmierć.	
Głównym	 źródłem	 zatruć	 w	 budynkach	 mieszkalnych	 jest	 nie-

sprawność	 przewodów	 kominowych:	 wentylacyjnych	 i	 dymo-
wych.	Ich	wadliwe	działanie	może	wynikać	z	nieszczelności,	bra-
ku	konserwacji,	w	tym	czyszczenia,	wad	konstrukcyjnych	czy	też	
niedostosowania	istniejącego	systemu	wentylacji	do	standardów	
szczelności	stosowanych	okien	i	drzwi,	w	związku	z	wymianą	sta-
rych	okien	i	drzwi	na	nowe.
Pamiętajmy,	iż	aby	uniknąć	zaczadzenia	należy:	systematycznie	

czyścić	przewody	kominowe,	nie	 zasłaniać	 i	 nie	 zaklejać	 kratek	
wentylacyjnych	i	urządzeń	grzewczych,	użytkować	tylko	sprawne	
technicznie	urządzenia,	natomiast	w	przypadku	wymiany	okien	
na	nowe	sprawdzić	poprawność	działania	wentylacji.

Monika Kowalczyk, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka
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POLICJA APELUJE 
Zwracamy	się	z	apelem	do	mieszkańców	gminy	Wólka	o	zachowy-

wanie	szczególnej	ostrożności,	gdyż	Policja	odnotowuje	zwiększoną	
ilość	przestępstw	kradzieży	i	włamań	do	domów,	mieszkań	i	aut.
Niestety,	mimo	wielu	apeli,	zwłaszcza	starsi	mieszkańcy	nadal	

wpuszczają	do	swoich	mieszkań	obce	osoby,	które	wykorzystując	
ich	naiwność	pod	pozorem	złożenia	oferty	zakupu	na	„wyjątko-
wo	atrakcyjnych”	warunkach	towarów	i	usług	dokonują	oszustw	
bądź	kradzieży,	wcześniej	odwracając	uwagę	swoich	ofiar.
W	związku	z	powyższym	zwracamy	się	z	prośbą	o	przestrzega-

nie	poniższych	zasad:
•	pieniądze,	 dokumenty,	 przedmioty	 wartościowe	 chowajmy	
w	miejscach	trudno	dostępnych,

•	nie	 zawierajmy	 przypadkowych,	 krótkotrwałych	 znajomości	
z	nieznanymi	osobami,	gdyż	mogą	one	być	jedynie	pretekstem	
do	dokonania	kradzieży	lub	oszustwa	na	Państwa	szkodę,

•	opuszczając	mieszkanie	zawsze zamykajmy drzwi i zabezpiecz-
my okna oraz wejścia balkonowe,	tak	aby	nie	można	było	ich	
otworzyć	w	prosty	sposób,

•	będąc	w	mieszkaniu	ZAWSZE zamykajmy drzwi wejściowe	na	
zamek,

•	wychodząc	na	chwilę	z	mieszkania	do	piwnicy,	na	strych	czy	też	
wyrzucić	śmieci	–	zamykajmy	drzwi	na	zamek,

•	 zostając	wywołanym	domofonem	a	nikt	 się	 nie	 odzywa	 albo	
prosi	o	zejście	i	otworzenie	drzwi	wejściowych	na	klatkę	-	za-
mykajmy	drzwi	swojego	mieszkania,

•	pod	 żadnym	 pozorem	 nie	 przekazujmy	 gotówki	 stanowiącej	
rzekomo	pożyczkę	dla	 członka	 rodziny	obcym	osobom,	 które	
wcześniej	telefonicznie	zostały	przedstawione	jako	jego	znajo-
mi,	nawet	gdy	będziecie	Państwo	przekonani,	 że	 rozmawiali-
ście	przez	telefon	faktycznie	z	wnukiem,	synem,	córką	itp.,

•	 nie	 dajemy	 również	 żadnych	 pieniędzy	 aktywizatorom,	 inka-
sentom,	 nie	 podpisujemy	 z	 nimi	 żadnych	 umów,	 gdyż	 każda	
szanująca	 się	 firma	wszelkie	 transakcje	 zawiera	w	swojej	 sie-
dzibie,	lub	za	pośrednictwem	poczty,

•	 nigdy	nie	trzymajmy	kluczy	od	mieszkania	w	widocznym	miejscu,
•	nie	chowajmy	kluczy	pod	wycieraczką,	w	doniczce,	albo	w	in-
nym	tylko	-	jak	nam	się	wydaje	„znanym	sobie	miejscu”	–	zło-
dziej	wie	gdzie	ich	szukać,

•	 jeśli	zginie	chociaż	jeden	z	kompletów	kluczy,	natychmiast	na-
leży	wymienić	przynajmniej	jeden	zamek,

•	 zawsze	dobrze	pilnujmy	kluczy	od	mieszkania,	zdarzają	się	kra-
dzieże	w	szatniach	i	biurach,	złodziej	który	zabierze	klucze	i	do-
kumenty,	może	łatwo	wejść	do	mieszkania,

•	 stosujmy	wyszukane	systemy	zabezpieczeń,	nietypowe	i	zróż-
nicowane	zamki,	 systemy	alarmowe,	wzmocnienia	drzwi,	do-
brze	jest	założyć	domofon,	wizjer	i	tak	zwaną	zapornicę	łańcu-
chową,	monitoring	posesji,

•	 nie	 eksponujmy	 swego	bogactwa,	 gdyż	można	niepotrzebnie	
zaimponować	złodziejowi,	zdradzając	stan	posiadania	nikt	nie	
może	mieć	pewności,	do	kogo	ta	informacja	trafi,

•	 jeżeli	opuszczamy	lokal	na	dłużej,	poprośmy	kogoś	z	rodziny	lub	
dobrych	znajomych,	do	których	mamy	pełne	zaufanie,	o	opiekę	
nad	 lokalem,	niech	wyjmuje	 listy,	wieczorami	 zapala	 światło,	
włącza	radio	itp.

• Nie bądźmy bierni i angażujmy się wspólnie z sąsiadami 
w akcje obserwacji i pilnowania naszych mieszkań i domów, 
reakcja sąsiada często może odwieść włamywacza od próby 
włamania,

•	by	 zminimalizować	ewentualne	 straty,	 ubezpieczmy	mieszka-
nie,	dom.

Parkując samochód nawet na krótką chwilę należy:
•	 sprawdzić,	czy	wszystkie	okna	są	domknięte	a	klapa	bagażnika	
zatrzaśnięta,

•	włączyć	alarm	oraz	inne	posiadane	zabezpieczenia,
•	bagaże	 tj.	 torby,	 plecaki,	 nesesery	 i	 inne	 rzeczy	powinny	być	
w	schowkach	lub	bagażniku,	pozostawienie	ich	na	widoku	bę-
dzie	zachętą	dla	złodziei	(dotyczy	to	też	zakupów	pozostawia-
nych	w	aucie	przed	sklepami).	Rzeczy	tych	nie	powinniśmy	też	
chować	do	bagażnika	dopiero	w	miejscu	zaparkowania,

•	 jeżeli	w	samochodzie	zainstalowany	jest	radioodtwarzacz	z	pa-
nelem,	 to	 panel	 ten	 zabieramy	 ze	 sobą,	 a	 nie	 chowamy	 do	
schowka	czy	pod	fotel,

•	 odchodząc	od	samochodu	kluczyki	chowamy	do	kieszeni	we-
wnętrznych	ubrania,	a	w	domu	w	miejscu	bezpiecznym	(z	dala	
od	drzwi	wejściowych).	Nigdy	też	nie	pozostawiamy	dokumen-
tów	samochodu	we	wnętrzu,

•	parkując	na	posesji	czy	w	garażu	nie	otwieramy	bramy	pozosta-
wiając	samochód	z	kluczykami	w	stacyjce.

Podróżując samochodem przede wszystkim nie powinniśmy:
•	pozostawiać	torebek,	neseserów,	plecaków	i	innych	rzeczy	war-
tościowych	na	fotelu	pasażera	czy	kanapie	z	tyłu,

•	 zabierać	 autostopowiczów	 z	 miejsc	 podejrzanych,	 czy	 osób	
przypadkowo	poznanych	podczas	postoju,

•	 zatrzymywać	się	w	miejscach	nieoświetlonych,	zalesionych	czy	
na	pustkowiu,

•	pozostawiać	auta	bez	nadzoru	na	postoju,	szczególnie,	gdy	ba-
gaż	widoczny	jest	przez	jego	szyby.	

UWAGA !!! Policja	 przypomina,	 że	 zarówno	 policjanci,	 jak	
i	 prokuratorzy	 nigdy	 nie	 będą	 informować	 Cię	 przez	 telefon	
o	prowadzonym	śledztwie,	a	tym	bardziej	prosić	o	podanie	ilości	
zgromadzonych	pieniędzy	i	przekazywanie	ich	innym	osobom	lub	
przelewaniem na inne konta bankowe.

W	przypadku	 jakichkolwiek	podejrzeń	prosimy	o	niezwłoczny	
kontakt telefoniczny pod numery telefonów:
Komisariatu	Policji	w	Niemcach	-	47	812	64	10
Dzielnicowa	st.	asp	.	Aneta	Malesa	-	695	021	823
Dzielnicowy	asp.	Tomasz	Petela	-	695	021	817

aspirant Tomasz Petela, 
Dzielnicowy Komisariatu Policji w Niemcach
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URZĄD STANU CYWILNEGO

ZŁOTE GODY 

SPOŁECZNE KOMITETY BUDOWY WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

„Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, 
wszystkiemu wierzy, wszystko przetrzyma, 

tą miłością, która nigdy nie zawiedzie”
(św.	Jan	Paweł	II)

W	dniu	23	listopada	br.	Wójt	Gminy	Wólka	-	Edwin	Gortat	wrę-
czył	medale	za	długoletnie	pożycie	małżeńskie	Krystynie i Jano-
wi Kowal, Helenie i Eugeniuszowi Siuda oraz Annie i Andrzejowi 
Pachuta,	 którzy	 niedawno	 obchodzili	 piękny	 jubileusz	50-lecia 
pożycia małżeńskiego.
Podczas	 uroczystości,	 wręczone	 zostały	Medale	 za	 Długolet-

nie	Pożycie	Małżeńskie,	przyznane	przez	Prezydenta	Rzeczypo-
spolitej	Polskiej,	w	dowód	uznania	dla	trwałości	małżeństw.	To	
symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego 
zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. 
Szanowni	Jubilaci	dają	nam	przykład	trwałości,	wierności	i	siły	

małżeństwa	oraz	rodziny.	Są	dumą	i	chlubą	naszej	Gminy.	Dzię-
kujemy	im	za	ich	ofiarną	miłość,	przykład	życia,	radości	i		cierpie-
nia.	Dziękujemy	 za	nieprzespane	noce,	 słowa	otuchy,	 za	 każdy	
siwy	włos	na	ich	skroni.
Jednocześnie	 zapraszamy	 pary	 małżeńskie,	 które	 obchodzą	

50-tą	 rocznicę	 ślubu	do	 złożenia	wniosku	o	nadanie	medali	 za	
„Długoletnie	pożycie	małżeńskie”.	Wniosek	taki	mogą	złożyć	Ju-
bilaci	lub	członkowie	ich	rodzin.
Jubilatom	jeszcze	raz	życzymy	długich	i	pogodnych	wspólnych	

lat	życia	w	 jak	najlepszym	zdrowiu	 i	 zadowoleniu,	w	otoczeniu	
rodziny	i	przyjaciół,	rodzinnego	ciepła	i	miłości	bliskich.
„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość 

w ręce i przenieść ją przez całe życie” –	K.	I.	Gałczyński
Karolina Kamienicka, Urząd Stanu Cywilnego w Wólce

Zadania zrealizowane w zakresie infra-
struktury	 technicznej	 przez	 gminę	Wólka	
do	dnia	25.11.2022	r.	w	ramach	Społecz-
nych	 Komitetów	 Budowy	 Wodociągów	
i Kanalizacji:
1.	budowa	odcinka	sieci	wodociągowej	do	
działek	 nr	 ewid.	 437/5,	 437/7	w	miej-
scowości	Długie,	wykonanego	z	rur	PE	ɸ	
110	zgrzewanych	na	całości	o	dł.	53,5	m,

2. budowa odcinka sieci kanalizacyjnej do 
działek	 nr	 ewid.	 437/5,	 437/7	w	miej-
scowości	Długie,	wykonanego	z	rur	PVC-
-U	o	średnicy	ɸ	200	o	dł.	61	m,

3.	budowa	odcinka	sieci	kanalizacyjnej	do	
działek	nr	ewid.	186/9,	186/10,	186/11,	
186/12,	 186/13,	 186/14	w	miejscowo-
ści	Biskupie	Kolonia,	wykonanego	z	 rur	
PVC-U	o	średnicy	ɸ	200	o	dł.	389,5	m,

4.	budowy	odcinka	sieci	wodociągowej	do	
działek	nr	ewid.	186/9,	186/10,	186/11,	
186/12,	186/13,	186/14	w	miejscowości	
Biskupie	Kolonia,	wykonanego	z	rur	PE	ɸ	
90	zgrzewanych	na	całości	o	dł.	403	m,

5.	budowa	odcinka	sieci	wodociągowej	do	
działek	 nr	 ewid.	 153/1,	 153/2,	 118/1,	
118/2,	120/4,	120/5,	120/6	w	miejsco-

wości	 Sobianowice,	 wykonanego	 z	 rur	
PE	 ɸ	 90	 zgrzewanych	 na	 całości	 o	 dł.	
434	m,

6.budowa	odcinka	sieci	wodociągowej	do	
działek	nr	ewid.	471,472,	218,	456,	

w	miejscowości	Rudnik,	wykonanego	z	rur	
PE	 ɸ	 90	 zgrzewanych	 na	 całości	 o	 dł.	
115,3	m,

7.	 budowa	 odcinka	 sieci	 wodociągowej	
pomiędzy	 działkami	 nr	 ewid.	 1216	
i	1275	w	celu	stworzenia	możliwości	po-
łączenia	nieruchomości	o	nr	ewidencyj-
nych	od	1273/87	do	1273/113	

w	miejscowości	Turka,	wykonanego	z	 rur	
PE	ɸ	200	 zgrzewanych	na	 całości	 o	 dł.	
1812	m,

8.	budowy	odcinka	sieci	wodociągowej	do	
działki	nr	ewid.	200/63	

w	miejscowości	Łuszczów	Drugi,	wykona-
nego	z	rur	PE	ɸ	90	zgrzewanych	na	cało-
ści	o	dł.	115,3	m,

9. budowa odcinka sieci kanalizacyjnej do 
działek	nr	ewid.	3181/1,	3181/2	w	miej-
scowości	Turka,	wykonanego	z	rur	PVC-
-U	o	średnicy	ɸ	160	o	dł.	150	m,

10.	 budowa	 odcinka	 sieci	 wodociągowej	

do	 działek	 nr	 ewid.	 184/16,	 184/15,	
184/14,	184/11,	184/10,	184/9,	184/8,	
184/7,	184/5	w	miejscowości	Bystrzyca,	
wykonanego	z	rur	PE	ɸ	90	zgrzewanych	
na	całości	o	dł.	229	m.
Całościowy	 koszt	 poniesionych	 nakła-

dów	 finansowych	 na	 w/w	 inwestycje	
w 2022 r. wynosi: 585 454,00 zł brutto.

Robert Wysmulski, Referat Planowania 
i Środowiska, 

Urząd Gminy Wólka
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ABY NIECHCIANYCH ZWIERZĄT BYŁO JAK NAJMNIEJ… 

ZMIANA GODZIN PRACY PSZOK 

CHRONIĄC ŚRODOWISKO CHRONIMY NASZE ZDROWIE I ŻYCIE !!! 

Takiemu	celowi	służy	akcja	finansowana	
z	 budżetu	 Gminy	 Wólka	 sterylizacja	 lub	
kastracja	 kotów	–	nie	 tylko	bezdomnych.	
Pora	na	podsumowanie	tego,	co	udało	się	
zrobić	w	tym	roku	w	powyższej	sprawie.
Referat	 Planowania	 i	 Środowiska	 re-

alizował	w	 tym	 roku	 program	 sterylizacji	
i	 kastracji	 zwierzaków	 –	 zarówno	 psów	
i	 kotów	mających	właścicieli,	 jak	 i	 kotów	
wolno	żyjących.	Celem	takich	działań	jest	
ograniczenie w gminie Wólka liczby zwie-
rząt	bezdomnych.
Z	 zabiegów	 sterylizacji	 bądź	 kastracji	

finansowanych	 z	 budżetu	 Gminy	 mogły	
skorzystać	mieszkanki	i	mieszkańcy	gminy	
Wólka.	 W	 ramach	 „Programu	 sterylizacji	
i	 kastracji	psów	 i	 kotów”,	na	wniosek	 sa-
mych	opiekunek	i	opiekunów	zwierzaków	

zrealizowano	sterylizację	i	kastrację	ponad	
50 psów i kotów.
Program	 cieszył	 się	 dużym	 zaintere-

sowaniem. Opiekunowie czworonogów 
wypełniali	 zgłoszenie,	 które	 dostarczali	
do	 Urzędu	 Gminy	 Wólka.	 Po	 pozytyw-
nej	 weryfikacji	 zgłoszenia	 wystawiano	
skierowanie do lecznicy ustalonej przez 
gminę	i	już	bezpośrednio	z	taką	lecznicą	
można	było	umówić	się	na	zabieg.	Nabór	
zgłoszeń	 trwał	 do	 1	 grudnia	 br.	 Łączna	
pula	 środków	 przeznaczona	 na	 ten	 cel	
wynosiła	15	tys.	zł.
Udało	się	także	zapewnić	zabiegi	stery-

lizacji/kastracji	 kilkunastu	 kotom	 żyjącym	
swobodnie	 w	 przestrzeni	 gminy.	 Było	 to	
możliwe	dzięki	współpracy	ze	społecznymi	
opiekunkami	 i	 opiekunami	 kotów,	 którzy	

w	ramach	wolontariatu	działają	na	terenie	
gminy Wólka.

Maksymilian Kasprzak, Referat Plano-
wania i Środowiska, Urząd Gminy Wólka

Uwaga mieszkańcy gminy Wólka !!!
Urząd	Gminy	Wólka	 informuje,	 że	 ze	względu	na	przypada-

jące	 święta,	w	 dniach	 24.12.2022	 r.	 (Wigilia)	 oraz	 31.12.2022	
r.	 (Sylwester)	 Punkt	 Selektywnego	 Zbierania	Odpadów	Komu-
nalnych	znajdujący	 się	przy	ul.	Brzozowej	w	Turce	będzie	nie-

czynny.	Zgromadzone	przez	mieszkańców	odpady	będzie	można	
dostarczyć	do	punktu	w	dniach	23.12.2022	r.	oraz	30.12.2022	r.	
(piątek).

Maksymilian Kasprzak, 
Referat Planowania i Środowiska, Urząd Gminy Wólka

W	związku	 z	 rozpoczynającym	
się	 sezonem	 grzewczym	 i	 czę-
stymi	 zgłoszeniami	 dotyczącymi	
spalania	odpadów	w	domowych	
piecach	 przypominamy,	 że	 obo-
wiązuje	ustawowy	zakaz	spalania	
odpadów	 w	 urządzeniach	 nie-
przystosowanych	 do	 tego	 celu,	
ale	co	najważniejsze	 to	my	sami	
musimy	mieć	świadomość,	na	co	
narażamy	siebie	i	sąsiadów,	paląc	
śmieci	w	domowym	piecu.	
Spalanie	 odpadów	 jest	 główną	

przyczyną	 emisji	 silnie	 trujących	
gazów	 i	 pyłów,	 które	 negatyw-
nie	 wpływają	 na	 środowisko,	 ale	
przede wszystkim na zdrowie 
człowieka.	 Zanieczyszczenia	 wy-
twarzane	 w	 czasie	 palenia	 śmie-
ci	 powodują	 astmę	 oskrzelową,	
alergiczne	zapalenia	skóry,	alergie	
pokarmowe,	a	nawet	choroby	no-
wotworowe.	 Spalając	 śmieci,	 za-
truwamy	nasze	najbliższe	otocze-
nie,	wody	gruntowe	i	ziemię.	Paląc	
śmieci	w	piecu,	niszczymy	przewo-
dy	kominowe	poprzez	odkładanie	
się	tzw.	mokrej	sadzy	w	kominach,	
co	może	być	powodem	zapalenia	
się	instalacji	i	pożaru	domu,	a	na-
wet zatrucia czadem.

DOMOWY PIEC NIE JEST PRZE-
ZNACZONY DO SPALANIA ŚMIECI !

NIE WOLNO SPALAĆ:
•	 plastikowych	pojemników	i	bu-
telek	po	napojach,

•	 zużytych	 opon	 i	 innych	 odpa-
dów	z	gumy,

•	 przedmiotów z tworzyw 
sztucznych,

•	 elementów	 drewnianych	 po-
krytych	lakierem,

•	 sztucznej	skóry,
•	 opakowań	 po	 rozpuszczalni-
kach	 czy	 środkach	 ochrony	
roślin,

•	 opakowań	 po	 farbach	 i	 lakie-
rach,

•	 pozostałości	farb	i	lakierów,
•	 plastikowych	 toreb	 z	 poliety-
lenu,

•	 papieru	 bielonego	 związkami	
chloru	 z	 nadrukiem	 farb	 kolo-
rowych,

•	 zmieszanych	 odpadów	 komu-
nalnych.
Rozporządzenie	 Ministra	 Śro-

dowiska w sprawie listy rodzajów 
odpadów,	które	posiadacz	odpa-
dów	może	przekazywać	osobom	
fizycznym lub jednostkom orga-
nizacyjnym	 niebędącym	 przed-

siębiorcami	oraz	dopuszczalnych	
metodach	 odzysku,	 dopuszcza	
spalanie	 do	 celów	 grzewczych	
wyłącznie	tych	odpadów,	których	
termiczne	 przekształcenie	 w	 in-
stalacjach	 domowych	 nie	 spo-
woduje	negatywnego	wpływu	na	
środowisko.	Są	to:
•	 papier,	tektura	i	drewno,
•	 opakowania	z	papieru,	tektury	
i	drewna,

•	 odpady	 z	 gospodarki	 leśnej,	
ale	 nie	 chemikalia	 i	 opakowa-
nia	z	tworzyw	sztucznych,

•	 odpady	kory	i	korka,
•	 trociny,	wióry	i	ścinki.
W	 związku	 z	 tym	 informujemy,	

że	 zgodnie	 z	 art.	 155	 i	 art.	 191	
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
roku	 o	 odpadach	 (Dz.U.2018.992	
ze	zm.)	 termiczne	przekształcanie	
odpadów	 prowadzi	 się	 wyłącznie	
w	 spalarniach	 odpadów	 lub	 we	
współspalarniach	odpadów,	a	kto	
termicznie	 przekształca	 odpady	
poza	ww.	spalarnią	lub	współspa-
larnią	 podlega	 karze	 aresztu	 lub	
grzywny. Za spalanie odpadów 
poza spalarniami odpadów lub 
współspalarniami	 odpadów	 gro-
żą	 sankcje	 nawet	 do	 5000	 zł.	 To	

jednak	 najmniejsza	 kara,	 bo	 cen-
nym	 zdrowiem	 zapłacimy	 za	 to	
my wszyscy. W trosce o zdrowie 
wszystkich	 mieszkańców	 gminy	
Wólka	 	apelujemy,	aby	w	piecach	
domowych	 spalać	 tylko	 i	 wyłącz-
nie	odpowiedni	dla	pieca	materiał	
opałowy,	 co	 przyczyni	 się	 do	 po-
prawy	jakości	życia	nas	wszystkich.
Jednocześnie	 dziękujemy	

mieszkańcom,	 którzy	 reagują	
na	 niewłaściwe	 gospodaro-
wanie	 odpadami	 oraz	 dbając	
o	 jakość	 powietrza	 postępują	
z	 odpadami	 prawidłowo	 i	 nie	
spalają	 ich	 w	 domowych	 pie-
cach	i	ogniskach.
Pamiętajmy,	że	przypadki	spa-

lania	śmieci	należy	bezpośrednio	
zgłaszać	 na	 Policję.	 Zgłoszenia	
należy	 dokonać	 niezwłocznie	 po	
zaobserwowaniu spalania odpa-
dów	 podając	 dokładną	 lokaliza-
cję	zdarzenia.

Maksymilian Kasprzak, Referat 
Planowania i Środowiska, Urząd 

Gminy Wólka
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SPRZEDAŻ WĘGLA 

GMINA WÓLKA WYSOKO W RANKINGACH! 

Prawo do preferencyjnego zakupu 
mają	mieszkańcy	gminy	Wólka	z	tych	go-
spodarstw	 domowych,	 które	 spełniają	
warunki	 uprawniające	 do	 dodatku	 wę-
glowego.	Nie	ma	prawa	do	zakupu	węgla	
w cenie preferencyjnej gospodarstwo 
domowe,	 które	 w	 sezonie	 grzewczym	
2022	 -	 2023	w	cenie	niższej	niż	 2000	 zł	
brutto	 kupiło	 (na	 przykład	 internetowo	
w	 sklepie	 PGG,	 Bogdance	 itp.)	 co	 naj-
mniej: 
-	1,5	tony	–	w	przypadku,	gdy	wniosek	

dotyczy	zakupu	do	dnia	31	grudnia	2022	r.
-	3	tony	 	–	w	przypadku,	gdy	wniosek	

dotyczy	zakupu	od	dnia	1	stycznia	2023	r.
Na uprawnione gospodarstwo domo-

we	 przypadają	 limity	 zakupów	 maksy-
malnie	 3	 tony:	 1,5	 tony	 do	 31	 grudnia	
2022	 roku	 oraz	 1,5	 tony	 od	 1	 stycznia	
2023	roku.	W	przypadku,	gdy	do	31	grud-
nia	 2022	 r.	 nie	 dokonano	 zakupu	węgla	
w	 ramach	 zakupu	 preferencyjnego	 albo	
dokonano	takiego	zakupu	w	ilości	mniej-
szej	niż	1,5	tony,	to	 ilość	węgla	niezaku-
pionego	do	końca	2022	r.	powiększa	limit	
na	rok	2023.

Jak kupić węgiel
Na stronie internetowej Gminy opubli-

kowany jest wniosek o zakup preferen-
cyjny	węgla	w	cenie	1850,00	zł	za	tonę,	
który	należy	wypełnić	i	złożyć	w	Urzędzie	
Gminy Wólka. Cena nie obejmuje kosz-
tów	transportu	ze	składu	węglowego	do	
gospodarstwa	 domowego	 (na	 życzenie	

kupującego	 usługa	 dodatkowo	 płatna	
w składzie	węglowym).
Wniosek	 o	 zakup	 można	 składać	 na	

piśmie	 w	 Biurze	 Podawczym	 Urzędu	
Gminy	Wólka	w	godzinach	pracy	urzędu:	
od	 7:30	 do	 15:30	 lub	 za	 pomocą	 środ-
ków komunikacji elektronicznej w ro-
zumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 
lipca	 2002	 r.	 o	 świadczeniu	 usług	 drogą	
elektroniczną	(Dz.	U.	z	2020	r.	poz.	344).	
W	 przypadku	 złożenia	wniosku	 o	 zakup	
za	 pomocą	 środków	 komunikacji	 elek-
tronicznej	wniosek	o	zakup	opatruje	się	
kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym,	podpisem	zaufanym	albo	podpisem	
osobistym.	Adres	skrzynki	na	platformie	
ePUAP:	/GminaWolka/skrytka

Odbiór węgla
Z	osobami,	których	wnioski	o	preferen-

cyjny	zakup	węgla	zostały	pozytywnie	zwe-
ryfikowane	kontaktuje	się	pracownik	Urzę-
du Gminy. Po otrzymaniu informacji od 
pracownika	Urzędu	Gminy	Wnioskodawca	
zobowiązany	jest	dokonać	płatności:
•	w przypadku zakupu 0,5 t	–	w	wysoko-
ści	925,00 zł

•	w przypadku zakupu 1 t	–	w	wysokości	
1 850,00 zł

•	w przypadku zakupu 1,5 t	–	w	wysoko-
ści	2 775,00 zł 

Odbiorca:	Urząd	Gminy	Wólka	Jakubo-
wice	 Murowane	 8,	 20-258	 Jakubowice	
Murowane

rachunek	bankowy	nr	
73 8689 0007 6500 0108 2000 1970

w tytule przelewu należy wpisać imię 
i nazwisko oraz adres wnioskodawcy 

z dopiskiem zakup węgla
Po zaksięgowaniu płatności na ra-

chunku bankowym gminy z mieszkańca-
mi kontaktuje się przedsiębiorca dystry-
buujący węgiel na terenie gminy i ustala 
termin oraz sposób odbioru węgla. Na 
chwilę obecną Gmina zawarła umowę 
z firmą: DIAMENT S.C, ul. J. Kasprowicza 
83, 20-258 Lublin.

UWAGA!!!
Aby	przeciwdziałać	ewentualnym	pró-

bom	oszustw	 telefonicznych,	 pracownik	
Urzędu	 Gminy,	 poza	 zapytaniem	 o	 imię	
i	 nazwisko	 (wpisane	 we	 wniosku)	 oraz	
ustaleniem	 terminu	 i	 zasad	 zakupu	wę-
gla	nie	ma	prawa	pytać	o	numer	dowodu	
osobistego,	nr	PESEL	lub	podawać	nume-
ru	konta	do	przelewu.	Każde	takie	pyta-
nie	MOŻE	BYĆ	PRÓBĄ	OSZUSTWA	i	nale-
ży	natychmiast	zgłaszać	takie	przypadki.

Anna Gułaś, Referat Obywatelski, 
Urząd Gminy Wólka

W tym roku po raz pierwszy w serii 
rankingów	 Wspólnoty	 został	 opraco-
wany ranking pt. „Wydatki na ochronę 
powietrza i klimatu 2018–2021”.	 Auto-
rzy	 rankingu	 w	 zestawieniu	 wzięli	 pod	
uwagę	 wszystkie	 wydatki	 w	 rozdziale	
90005	 poniesione	 w	 ostatnich	 czterech	
latach	 (2018–2021)	 podzielone	 przez	
liczbę	 mieszkańców	 jednostki	 samorzą-
du terytorialnego. Gmina Wólka bardzo 
odpowiedzialnie	 podeszła	 do	 zagad-
nienia	 ochrony	 powietrza,	 gdyż	 wśród	
1365	gmin	wiejskich	znalazła	się	na	183.	
miejscu,	ponosząc	w	okresie	2018–2021	
wydatki	na	jednego	mieszkańca	w	wyso-
kości	 634,469.	Warto	 również	 dodać,	 iż	
wśród gmin powiatu lubelskiego znaleź-
liśmy się na 6. miejscu.

W	piątek,	2	grudnia	br.	Serwis	Samorzą-
dowy	PAP	ogłosił	wyniki	rankingu	„Gmina 
Dobra do Życia”,	który	został	opracowany	
przez	 prof.	 dr.	 hab.	 Przemysława	 Śleszyń-

skiego z Instytutu Geografii i Przestrzen-
nego	Zagospodarowania	Polskiej	Akademii	
Nauk.	W	rankingu	uwzględniono	wszystkie	
2477	gmin	w	Polsce,	spośród	których	wyło-
niono	laureatów	na	podstawie	63	wskaźni-
ków.	Wśród	nich	znalazły	się	m.in.:	poziom	
edukacji,	 dochody	własne	 gmin	w	 przeli-
czeniu	na	jednego	mieszkańca,	 infrastruk-
tura	kulturalna,	przeciętne	wynagrodzenie	
czy walory estetyczne krajobrazu. Wszyst-
kie	 razem	 tworzą	 syntetyczny	 Wskaźnik	
Jakości	Życia,	a	jego	wartość	stała	się	pod-
stawą	lokaty	w	rankingu	–	im	wyższa,	tym	
wyższe	 miejsce.	 Wyniki	 rankingu	 zostały	
ogłoszone	 w	 pięciu	 kategoriach	 określo-
nych	według	typów	funkcjonalnych.	Są	to:	
miasta	 na	 prawach	 powiatu,	 strefy	 pod-
miejskie	miast	na	prawach	powiatu,	 gmi-
ny	 z	 siedzibą	 powiatu	 ziemskiego,	 gminy	
miejskie i miejsko-wiejskie z miastem po-
wyżej	5	tys.	mieszkańców	oraz	gminy	wiej-
skie	i	miejsko-wiejskie	z	miastem	poniżej	5	
tys.	mieszkańców.	W	swojej	kategorii	gmi-

na	Wólka	znalazła	 się	na	wysokiej	pozycji	
zajmując	392. lokatę ogółem, 10. w woje-
wództwie lubelskim oraz 4. wśród gmin 
powiatu lubelskiego.

Prowadzony od 18 lat Ranking Samo-
rządów	 „Rzeczpospolitej”	 ocenia	 doko-
nania	 lokalnych	władz	w	 Polsce,	 pozwala	
wyłonić	 i	 pokazać	 te	 samorządy,	 które	
najlepiej	 dbają	 o	 zrównoważony	 rozwój	
swojej	 wspólnoty	 lokalnej,	 ujmowany	
w	 strategicznych	 kategoriach:	 trwałości	
ekonomicznej,	 trwałości	 środowiskowej,	
trwałości	 społecznej	 oraz	 w	 zakresie	 ja-
kości	 zarządzania.	 Zasady	 rankingu	 ustala	
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niezależna	Kapituła,	w	skład	której	wcho-
dzą	 przedstawiciele	 organizacji	 samo-
rządowych,	 organizacji	 pozarządowych,	
władz	 publicznych	 oraz	 przedstawiciele	
redakcji	 „Rzeczpospolitej”.	 Kapitula	 doce-
niła	również	nasz	samorząd,	gdyż	znaleźli-
śmy	się	na	144. pozycji spośród 1523 gmin 
wiejskich z całej Polski oraz na 5. miejscu 
wśród gmin powiatu lubelskiego.

Cieszy	mnie	fakt,	 iż	działania,	jakie	re-
alizujemy	na	rzecz	naszych	mieszkańców	
są	tak	wysoko	oceniane	przez	instytucje	
zewnętrzne.	Wysoka	pozycja	gminy	Wól-
ka jest wynikiem prowadzenia polityki 
zrównoważonego,	 trwałego	 rozwoju,	
w	obszarze	ekonomiczno	 -	 finansowym,	
społecznym	 i	 środowiskowym.	 Liczę	 na	
to,	że	nasza	bieżąca	działalność,	kolejne	

inicjatywy	 oraz	 dobra	współpraca	 na	 li-
nii	urząd,	 radni	 i	 sołtysi	przyniosą	wiele	
nowych,	potrzebnych	inwestycji,	co	znaj-
dzie	 odzwierciedlenie	 w	 przyszłorocz-
nych	rankingach	i	uplasujemy	się	na	jesz-
cze lepszej pozycji.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

POMOC SPOŁECZNA

DODATEK ELEKTRYCZNY 
Dodatek	elektryczny	przysługuje	odbior-

cy energii elektrycznej w gospodarstwie 
domowym	w	przypadku,	gdy	główne	źró-
dło	ogrzewania	gospodarstwa	domowego	
jest	 zasilane	 energią	 elektryczną	 i	 źródło	
to	zostało	zgłoszone	lub	wpisane	do	Cen-
tralnej	 Ewidencji	 Emisyjności	 Budynków	
do	dnia	11	 sierpnia	2022	 r.,	 albo	po	 tym	
dniu	 –	 w	 przypadku	 głównych	 źródeł	
ogrzewania	zgłoszonych	lub	wpisanych	po	
raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emi-
syjności	Budynków.
Dodatek	 elektryczny	 przysługuje	 bez	

względu	na	wysokość	dochodu.

Wysokość dodatku elektrycznego wynosi:
•	1000	złotych
•	1500	złotych	–	w	przypadku,	gdy	zużycie	

energii elektrycznej w gospodarstwie 
domowym w tym samym miejscu za-
mieszkania	 w	 2021	 r.	 wyniosło	 więcej	
niż	5	MWh.

Uwaga!
W	 celu	 ubiegania	 się	 o	 podwyższoną	

kwotę	 dodatku	 elektrycznego	 do	 wnio-
sku	dołącza	się	rozliczenie	z	przedsiębior-
stwem	 energetycznym	 potwierdzające	
zużycie	energii	elektrycznej	w	2021	r.	prze-
kraczające	5	MWh.
Źródło	 ogrzewania	 podlega	 weryfikacji	

w	 Centralnej	 Ewidencji	 Emisyjności	 Bu-
dynków. 
W	 przypadku,	 gdy	 w	 gospodarstwie	

domowym jest wykorzystywana energia 
elektryczna	 pochodząca	 z	 mikroinstalacji	
(FOTOWOLTAIKA),	 dodatek	 elektryczny	
nie	przysługuje.
Dodatek	 elektryczny	 również	 nie	 przy-

sługuje	 osobie	 w	 gospodarstwie	 do-
mowym,	 na	 potrzeby	 którego	 zostało	
zakupione	 paliwo	 stałe,	 po	 cenie	 i	 od	
przedsiębiorcy,	 o	 których	mowa	w	 art.	 2	
ust.	 1	 ustawy	 z	 dnia	 23	 czerwca	 2022	 r.	
o	 szczególnych	 rozwiązaniach	 służących	
ochronie	odbiorców	niektórych	paliw	sta-
łych	 w	 związku	 z	 sytuacją	 na	 rynku	 tych	
paliw.
Dodatek	 elektryczny	 nie	 przysługuje	

w	przypadku	otrzymania	dodatku	węglo-

wego lub dodatku dla gospodarstw domo-
wych	na	pelet	drzewny,	drewno	kawałko-
we,	skroplony	gaz	LPG,	olej	opałowy.

Kto wchodzi w skład gospodarstwa do-
mowego?
•	gospodarstwo domowe jednoosobowe: 
osoba	fizyczna	samotnie	zamieszkująca	
i	gospodarująca,

•	gospodarstwo domowe wieloosobowe: 
osoba	 fizyczna	 oraz	 osoby	 z	 nią	 spo-
krewnione lub niespokrewnione pozo-
stające	w	faktycznym	związku,	wspólnie	
nią	zamieszkujące	i	gospodarujące.

Uwaga!
W	 przypadku	 zaistnienia	 wątpliwości	

w zakresie:
•	 składu	gospodarstwa	domowego,
•	braku	 zgłoszenia	 źródła	 ogrzewania	 do	
CEEB	do	dnia	11	sierpnia	2022,

•	niewyodrębnionych	adresów	dla	dwóch	
samodzielnych	lokali,
może	 zostać	 przeprowadzony	 wywiad	

środowiskowy	w	miejscu	zamieszkania.
Niewyrażenie zgody na przeprowadze-

nie wywiadu środowiskowego stanowi 
podstawę do odmowy przyznania dodat-
ku elektrycznego.
Gospodarstwu	 domowemu,	 które	 zaj-

muje	 lokal	 posiadający	 cechy	 samodziel-
ności,	dla	którego	nie	było	możliwe	usta-
lenie	 odrębnego	 adresu,	 przyznaje	 się	
dodatek elektryczny w drodze decyzji ad-
ministracyjnej na podstawie przeprowa-
dzonego	wywiadu	 środowiskowego	 i	 do-
konuje	 się	 wpisu	 z	 urzędu	 do	 Centralnej	
Ewidencji	Emisyjności	Budynków.
W	 przypadku,	 gdy	 pod	 jednym	 adre-

sem	zamieszkania	 zamieszkuje	więcej	niż	
jedno	gospodarstwo	domowe,	przysługu-
je	 jeden	 dodatek	 dla	 wszystkich	 gospo-
darstw	 domowych	 zamieszkujących	 pod	
tym adresem.

Jak złożyć wniosek ?
Wnioski	można	 składać	w	Ośrodku	Po-

mocy	Społecznej	w	Wólce:
•	osobiście	–	Jakubowice	Murowane	8,
•	poprzez	platformę	ePUAP,

•	pocztą	na	adres:	Ośrodek	Pomocy	Spo-
łecznej	w	Wolce,	 20	–	258	 Jakubowice	
Murowane,	Jakubowice	Murowane	8,

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania 
dodatku elektrycznego

Podaj adres swojej poczty elektronicz-
nej	we	wniosku,	wyślemy	 rozstrzygnięcie	
na	 Twój	 adres	 e-mail.	W	 przypadku,	 gdy	
adres e-mail nie zostanie podany w for-
mularzu	wniosku,	informacja	o	przyznaniu	
dodatku	elektrycznego	nie	zostanie	wysła-
na. W takim przypadku zostanie wykona-
ny	tylko	przelew	środków	na	wskazaną	we	
wniosku	formę	wypłaty.
Osoby,	 które	 nie	 podały	 adresu	 e-ma-

il	 mają	 możliwość	 osobistego	 odebrania	
informacji o przyznaniu dodatku elek-
trycznego	w	Ośrodku	Pomocy	Społecznej	
w Wólce.
W	przypadku	decyzji	o	odmowie	wypła-

ty dodatku elektrycznego decyzja zosta-
nie	 wysłana	 w	 formie	 tradycyjnej	 drogą	
pocztową	lub	elektronicznie	na	platformę	
ePuap w przypadku wniosków elektro-
nicznych.

Termin składania wniosków
Wnioski	o	wypłatę	dodatku	elektryczne-

go	można	składać	od	1	grudnia	2022	r.	do	
1	 lutego	2023	 r.	Wnioski	 złożone	po	 tym	
terminie	pozostawia	się	bez	rozpoznania.

Szczegółowych	informacji	udziela	Ośro-
dek	Pomocy	Społecznej	w	Wólce
20	–	258	 Jakubowice	Murowane,	 Jaku-

bowice Murowane 8
Tel.	 81	 478	 17	 59,	 535	 210	 670,	 535	

210 676
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WIĘKSZA OCHRONA RODZIN PRZED PRZEMOCĄ 

PIERWSZE OPASKI BEZPIECZEŃSTWA MAJĄ WŁAŚCICIELI 

Rząd	 przyjął	 projekt	 nowelizacji	 ustawy	
o	 przeciwdziałaniu	 przemocy	 w	 rodzinie.	
Zmienić	 ma	 się	 między	 innymi	 definicja	
przemocy	domowej,	która	ma	objąć	także	
przemoc	ekonomiczną	oraz	cyfrową.	Nowe	
obowiązki	w	zakresie	walki	z	przemocą	do-
mową	mają	spaść	także	na	samorządy.
Zmieni	się	sama	nazwa	ustawy.	„Ustawa	

o	 przeciwdziałaniu	 przemocy	 w	 rodzinie”	
zostanie	zastąpiona	przez	„Ustawę	o	prze-
ciwdziałaniu	 przemocy	 domowej”.	 We-
dług	 projektodawców	 poprzednia	 nazwa	
jest	 stygmatyzująca,	 gdyż	 nie	 tylko	 rodzi-
na	może	 być	 środowiskiem	przemocy	 do-
mowej.	 „Zachowania	 przemocowe	 mogą	
występować	 również	 pomiędzy	 byłymi	
małżonkami,	 którzy	 w	 świetle	 prawa	 nie	
są	rodziną,	czy	osobami	żyjącymi	w	związ-
kach	nieformalnych.	Zatem	konieczne	 jest	
ponowne	 określenie,	 co	 należy	 rozumieć	
pod	pojęciem	„przemoc”	-	czytamy	w	uza-
sadnieniu.

Nowa definicja przemocy domowej za-
warta	w	projekcie	brzmi	następująco:	„jed-
norazowe	 albo	 powtarzające	 się	 umyślne	
działanie	 lub	 zaniechanie,	 naruszające	
prawa	 lub	 dobra	 osobiste	 osoby	 doznają-
cej	 przemocy	 domowej,	 w	 szczególności	
narażające	tę	osobę	na	niebezpieczeństwo	
utraty	 życia,	 zdrowia,	mienia,	 naruszające	
jej	 godność,	 nietykalność	 cielesną,	 wol-
ność,	w	tym	seksualną,	powodujące	szkody	
na	jej	zdrowiu	fizycznym	lub	psychicznym,	
wywołujące	u	tej	osoby	cierpienia,	krzyw-
dy	moralne	oraz	mające	na	celu	uzyskanie	
kontroli w zakresie nabywania i korzystania 
z	posiadanych	przez	tę	osobę	zasobów	eko-
nomicznych”.

Projekt	 wprowadza	 też	 nowe	 definicje	
„osoby	 doznającej	 przemocy	 domowej”	
oraz	„osoby	stosującej	przemoc”.	
Krąg	 „osób	 doznających	 przemocy	 do-

mowej”	został	poszerzony	o	niezamieszku-
jących	ze	sobą	byłych	partnerów	oraz	dzieci	
będące	świadkami	przemocy.
Jako	 „osobę	 stosującą	 przemoc	 domo-

wą”,	zgodnie	z	projektem,	rozumieć	należy	
zarówno	osobę	 stosującą	przemoc	domo-
wą,	jak	i	osobę,	co	do	której	istnieje	samo	
podejrzenie,	że	taką	przemoc	stosuje.

Nowe obowiązki po stronie samorzą-
dów
Obecnie	 gminy	 mają	 obowiązek	 podej-

mowania	działań	na	rzecz	przeciwdziałania	
przemocy	w	 rodzinie	w	 ramach	 zespołów	
interdyscyplinarnych	 i	 grup	 roboczych.	
Projekt	 przewiduje	 przypisanie	 zespoło-
wi	 interdyscyplinarnemu	 jedynie	 zadań	
o	 charakterze	 strategicznym,	 przez	 które	
kształtowana	będzie	lokalna	polityka	prze-
ciwdziałania	 przemocy	 domowej.	 Rozpa-
trywanie	 spraw	 indywidualnych	 będzie	
należało	do	zadań	grup	diagnostyczno	-	po-
mocowych,	które	zastąpią	dotychczas	funk-
cjonujące	grupy	robocze.
Zespoły	 interdyscyplinarne	 będą	 odby-

wały	 swoje	 spotkania	 częściej.	 Zamiast	
jednego	 spotkania	 na	 kwartał,	 będzie	 od-
bywało	się	ono	raz	na	dwa	miesiące.	Udział	
w	 spotkaniach	 grupy	 stanie	 się	 obowiąz-
kowy.	 Wprowadzony	 zostanie	 także	 obo-
wiązkowy	udziału	 członków	zespołu	 inter-
dyscyplinarnego,	 w	 ciągu	 12	 miesięcy	 od	
ich	powołania	w	skład	zespołu,	w	szkoleniu	
w	zakresie	przeciwdziałania	przemocy	do-
mowej. 

Ponadto,	 gdy	 osoba	 stosująca	 przemoc	
domową	 uchylać	 się	 będzie	 od	 podejmo-
wania	 działań	 mających	 na	 celu	 zmianę	
postępowania,	 przewodniczący	 zespołu	
będzie	mógł	wystąpić	do	sądu	rejonowego	
z	wnioskiem	o	zobowiązanie	 tej	osoby	do	
udziału	 w	 programie	 korekcyjno	 -	 eduka-
cyjnym	 lub	w	 programie	 psychologiczno	 -	
terapeutycznym	dla	osób	stosujących	prze-
moc	domową.	W	takie	same	kompetencje	
wyposażeni	 zostaną	 komendanci	 Policji	
i	 Żandarmerii	 Wojskowej	 (odpowiednio	
w	sprawach	funkcjonariuszy	Policji	lub	żoł-
nierzy	stosujących	przemoc	domową).

Pomoc także dla stosujących przemoc
Resort	 Rodziny	 i	 Polityki	 Społecznej	

zwraca	 uwagę,	 że	 osoby	 stosujące	 prze-
moc	 domową	 niejednokrotnie	 przenoszą	
negatywny	wzorzec	 rodzinny,	 samymi	 bę-
dąc	 ofiarami	 przemocy	 w	 dzieciństwie.	
Systemowe	podejście	 do	 przeciwdziałania	
przemocy	 domowej	 nie	 może	 zatem	 po-
mijać	tych	osób.	W	projektowanej	ustawie	
oprócz	 realizowanych	 programów	 korek-
cyjno	-	edukacyjnych	dla	osób	stosujących	
przemoc	domową	wprowadzono	nową	for-
mę	oddziaływań	 -	programy	psychologicz-
no - terapeutyczne.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

W ramach Rządowego Programu Mi-
nisterstwa Rodziny i Polityki Społecznej 
„Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022, 
Moduł II „Opieka na odległość”  mieszkań-
cy gminy Wólka otrzymali za darmo „opa-
skę bezpieczeństwa”.
„Opaska	 bezpieczeństwa”	 	 jest	 połą-

czona	 z	 usługą	 operatora	 pomocy	 –	 24	
h	na	dobę	przez	siedem	dni	w	tygodniu.	
W	przypadku	trudnej	sytuacji	lub	nagłego	
zagrożenia	 wciśnięcie	 guzika	 alarmowe-
go,	znajdującego	się	na	opasce,	umożliwi	
połączenie	 się	 ze	 stale	 gotową	do	 inter-
wencji	centralą.	Po	odebraniu	zgłoszenia	
dyspozytor	 –	 ratownik	 medyczny,	 opie-
kun	 medyczny,	 pielęgniarka	 podejmuje	

decyzję	 o	 sposobie	 udzielenia	 pomocy	
seniorowi.

– Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecz-
nej już wręczyli zakwalifikowanym senio-
rom opaski bezpieczeństwa, a także na 
bieżąco udzielają wszelkich informacji na 
ten temat. W ramach tej inicjatywy, wyko-
rzystując nowoczesne technologie, chcemy 
zadbać o poczucie bezpieczeństwa osób 
starszych –	mówi	Edwin	Gortat,	wójt	gminy	
Wólka.
Opaska	 Życia	 to	 proste	w	obsłudze	 roz-

wiązanie,	 przypominające	 smartwatch,	
stworzone	z	myślą	o	bezpieczeństwie	osób	
starszych.	Urządzenie	wyposażono	w	przy-
datne	 funkcjonalności,	 które	 pomogą	 za-

dbać	 o	 codzienny	 komfort	 seniorów,	 tzn.	
czujnik	 zdjęcia/założenia	 Opaski,	 pomiar	
tętna,	 wodoodporność,	 przycisk	 SOS,	 de-
tektor upadku oraz lokalizator GPS.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

Fo
t.:

 w
w

w.
pi

xa
ba

y.c
om



28

BEZPIECZEŃSTWO

Wólka NEWS 4(22)2022

SPORT

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SPORTOWY KLAS I-III W SP ŁUSZCZÓW 
W	dniu	6	grudnia	br.	już	po	raz	dziewią-

ty	odbył	się	„Mikołajkowy	Turniej	Sporto-
wy	-	Mały	Sport	Wielka	Radość”.	Jak	przy-
stało	na	Mikołajki,	w	tym	dniu	nie	mogło	
zabraknąć	 akcentu	 sportowego	 dla	 naj-
młodszych	uczniów	naszej	szkoły.	Turniej	
wszedł	już	na	stałe	do	kalendarza	imprez	
naszej	 szkoły,	 a	 celem	 turnieju	 było	 nie	
tylko	wprowadzenie	dzieci	w	świąteczny	
nastrój	związany	z	Mikołajkami,	ale	także	
rozwijanie	sprawności	ruchowej	poprzez	
udział	 dzieci	 w	 konkurencjach	 sporto-
wych,	wpajanie	 zasad	 zdrowej	 rywaliza-
cji	sportowej	oraz	pamięć	o	św.	Mikołaju	
z Miry.
Dzieci	 ubrane	 w	 mikołajkowe	 czapki		

i	motywy	 świąteczne	 zmagały	 się	 z	 róż-
nymi	 konkurencjami,	 nie	 tylko	 sporto-
wymi	 ale	 także	 plastycznymi.	 W	 tym	
roku	w	turniejowych	zmaganiach	wzięła	
udział	 rekordowa	 liczba	 uczniów	 bo	 aż	
110	z	czterech	klas	i	dwóch	grup	5	i	6	lat-
ków.	Rywalizacja	odbywała	 się	w	 trzech	

turach,	jako	pierwsze	wystartowały	dzie-
ci	 z	 klasy	 I	 i	 II	 b,	 następnie	 uczniowie	
klas	II	a	i	III,	a	po	nich	najmłodsi	z	grupy	
6 latków i 5 latków. Zmagania sportowe 
wymagały	 od	 dzieci	 nie	 tylko	 wysiłku,	
ale	 odwagi,	 zręczności	 i	 wytrzymałości.	
Uśmiech	 na	 twarzach	 i	 zaangażowanie	
dzieci	świadczą	o	tym,	iż	nasze	zmagania	
sportowe	były	bardzo	udane.	Na	zakoń-
czenie tej super zabawy wszyscy uczest-
nicy	 otrzymali	 paczki	 pełne	 niespodzia-
nek	przygotowane	przez	Mikołaja	 i	 jego	
Elfy	;)
Serdecznie	dziękujemy	wszystkim,	któ-

rzy	 przekazali	 nam	 artykuły,	 dzięki	 któ-
rym	 mogliśmy	 przygotować	 właśnie	 aż	
tyle	paczek,	co	złożyło	się	na	rekordową	
ilość	uczestników	naszych	zmagań.	
Dziękujemy	 Centro-Chem,	 Piekarnia	

Adampol	 i	Krystian	 Joć,	Marek	Chudziak	
Stokrotka	Łuszczów,	Radosław	Szynkaruk.	

Maciej Kleszcz, ZSP w Łuszczowie
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LIGA KS BUDOKAI LUBLIN 

SUKCESY UCZENNIC 
Z ZSP W PLISZCZYNIE 
W EUROPEJSKICH 
MISTRZOSTWACH 
W KARATE 
KYOKUSHIN 

FARMERZY” SP ŁUSZCZÓW VICE MISTRZEM RUGBY TAG 

19	listopada	br.	odbyła	się	IV	edycja	Ligi	
KS	 BUDOKAI	 Lublin	 pod	 honorowym	 pa-
tronatem Wójta Gminy Wólka. W naszej 
szkole jest wielu pasjonatów tej dyscypliny 
sportu.	Uczniowie	 systematycznie	uczęsz-
czają	 na	 zajęcia	 i	 odnoszą	 sukcesy.	 Miło	
nam	 zaprezentować	 uczniów	 klas	 IV-VI,	

którzy	 zwyciężyli	 i	 otrzymali	 pamiątkowe	
dyplomy i medale:
•	 Zuzanna	Boruta	(kl.IVa)
•	Wiktoria	Kowalczyk	(kl.IVa)
•	Dominik	Górski	(kl.IVb)
•	 Laura	Kuśpit	(kl.V).

Gratulujemy	 wszystkim	 uczestnikom,	
którzy	odnaleźli	w	życiu	swoją	pasję,	każdy	
z	nich	czuje	się	uskrzydlony	niezależnie	od	
tego,	czy	walka	była	zwycięska.	
Brawo	Kochani,	trzymamy	kciuki	za	dal-

sze	Wasze	sukcesy!
Klub Sportowy BUDOKAI Lublin

W	 połowie	 listopada	 nasze	 uczennice	 od-
niosły	 sukces	 w	 Europejskich	 Mistrzostwach	
w	karate	Kyokushin.	Anastazja	Rakoczy	zdobyła	
brązowy	medal	w	swojej	kategorii	wiekowej.	
Gratulujemy	też	udziału	w	turnieju	Aurelce	

i	życzymy	dziewczynom	dalszych	sukcesów!	
ZSP w Pliszczynie

Rewelacyjny występ szkolnych drużyn z SP Łuszczów na warszaw-
skim Torwarze 12 grudnia br. podczas XVII Ogólnopolskiego Finału PZU 
Szkolnej Ligi Rugby Tag! 
W	Warszawie	12	grudnia	br.	na	hali	widowiskowo	-	sportowej	COS	

Torwar,	rozegrano	XVII	Ogólnopolski	Finał	PZU	Szkolnej	Ligi	Rugby	Tag	
organizowany	przez	Polski	Związek	Rugby	w	ramach	programu	finanso-
wanego	przez	Ministerstwo	Sportu	i	Turystyki	„Upowszechnianie	sportu	
wśród	dzieci	i	młodzieży”.	
W	hali	COS	Torwar	zaprezentowały	się	34	szkolne	drużyny	z	12	wo-

jewództw,	w	tym	trzy	zespoły	SP	Łuszczów,	mistrzowie	województwa	

lubelskiego	w	kategorii	klas	IV,	V	oraz	VI	pod	kierownictwem	ich	trenera,	
nauczyciela	wychowania	fizycznego	Pana	Macieja	Kleszcza.	Po	raz	kolej-
ny	„Farmerzy”	stanęli	na	wysokości	zadania	i	uplasowali	się	w	czołówce	
szkół	w	Polsce!
W	 sumie	 około	 300	 zawodników,	 uczniów	 szkół	 podstawowych	

(dziewczynki	 i	chłopcy)	toczyło	zmagania	w	trzech	kategoriach	wieko-
wych:	klasy	4,	5	i	6.	Na	trzech	boiskach	rozegranych	zostało	89	spotkań.

Klasy  4 - IV miejsce SP Łuszczów 
Klasy 5 – III miejsce SP Łuszczów – brązowy medalista, trzeci zespół 

w Polsce w kat. klas V !!
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SP ŁUSZCZÓW POTRÓJNYM MISTRZEM WOJEWÓDZTWA 
LUBELSKIEGO W RUGBY TAG. 
W	 czwartek	 17	 listopada	 br.	 w	 hali	 lu-

belskiego	 MOSiR	 -	 u	 odbyły	 się	 Półfinały	
Ogólnopolskiej	 PZU	 Szkolnej	 Ligi	 Rugby	
Tag,	a	zarazem	X	Halowe	Mistrzostwa	Wo-
jewództwa	Lubelskiego	w	Rugby	Tag.	
W	 rywalizacji	 wzięło	 udział	 14	 drużyn	

wyłonionych	 we	 wcześniejszych	 turnie-
jach	 eliminacyjnych,	 w	 tym	 trzy	 drużyny	
SP	Łuszczów.	Rywalizacja	stała	na	wysokim	
poziomie,	każda	z	drużyn	chciała	wygrać	ry-
walizację	o	udział	w	Ogólnopolskim	Turnie-
ju	Finałowym	na	Warszawskim	Torwarze.	
Miło	 nam	 poinformować,	 że	 w	 każdej	

z	 trzech	 kategorii	 zwyciężyli	 uczniowie	 SP	
Łuszczów	i	to	oni	12	grudnia	reprezentowali	
województwo	lubelskie	w	Finale	Ogólnopol-
skim	PZU	Szkolnej	Ligi	Rugby	Tag.
Po	raz	drugi	w	10	letniej	historii	Mistrzostw	

jedna	 szkoła	 wygrała	 rywalizację	 w	 każdej	
kategorii	 i	po	 raz	drugi	 ta	 szkoła	 to	SP	Łusz-
czów!!	Po	raz	pierwszy	ta	sztuka	udała	się	Far-
merom w listopadzie 2020 roku.
Wyniki	Półfinału	PZU	Szkolnej	Ligi	Rugby	

Tag	 -	 X	 Mistrzostw	 Województwa	 Lubel-
skiego	w	Rugby	Tag:

Klasy 6 – II miejsce SP Łuszczów – vice Mistrz, drugi zespół w kraju 
w kat. klas VI !!
SP	Łuszczów	reprezentowali:
Klasa IV: Jakub Tomczak, Antoni Kuczyński, Sebastian Grzegorczyk, Cze-

sław Adamski, Nadia Amain, Julia Wasik, Szymon Tkaczyk, Szymon Nowak.
Klasa V : Zoya Głowacka, Amelia Klej, Szymon Sokołowski, Piotr 

Skrzyński, Bartłomiej Szewczak, Julia Kuca i Wiktoria Kosyna.
Klasa VI: Marcin Bączkowski, Szymon Gagoł, Robert Tkaczyk, Do-

minik Nowak, Tamara Plewko, Natalia Durak, Mateusz Tkaczyk.

Oprócz	wspaniałych	pucharów	i	medali	wszyscy	uczestnicy	otrzymali	
piękne	nagrody:	plecaki,	torby	sportowe,	koszulki	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 w Łuszczowie
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MONIKA OSTROWSKA -MISTRZYNI KARATE! 
Monika,	14-letnia	mieszkanka	naszej	gminy,	od	wielu	lat	osią-

ga	znaczące	sukcesy	na	polu	sportowym.	Trenując	karate	trady-
cyjne	zdobywa	miejsca	na	podium	nie	tylko	w	Polsce,	ale	i	poza	
granicami	naszego	państwa.
W	Rimini	(Włochy)	w	dniach	21-23	października		br.	reprezen-

towała	Polskę	w	ramach	Polskiego	Związku	Karate	Tradycyjnego	
w	Mistrzostwach	Europy	w	Karate	Tradycyjnym	w	kategorii	wie-
kowej	kadet,	osiągając	wyniki:
•	1	miejsce	w	konkurencji	drużynowej	kata,
•	2	miejsce	w	konkurencji	drużynowej	kumite,
•	3	miejsce	w	konkurencji	indywidualnej	fukugo,
•	3	miejsce	w	konkurencji	indywidualnej	kumite.

Wspaniałe	wieści	napłynęły	do	nas	z	odbytych	w	dniach	9-11	
grudnia	br.	w	hali	Globus	w	Lublinie	Mistrzostw	Świata	w	Karate	

Tradycyjnym,	podczas	których	aż	1500	zawodników	z	56	krajów	
zmierzyło	się	w	siedmiu	tradycyjnych	konkurencjach.
Monika	została	potrójną	Mistrzynią	i	Wicemistrzynią	Świata!!!	

4	konkurencje	startujące	i	4	wejścia	na	podium!
Monika	zdobyła:

•	Mistrzostwo	Świata	w	kumite	indywidualnym.
•	Mistrzostwo	Świata	w	kata	drużynowym	z	koleżankami	z	Kadry
•	Mistrzostwo	 Świata	 w	 kumite	 drużynowym	 z	 koleżankami	

z Kadry
•	Wicemistrzostwo	Świata	w	kata	indywidualnym.

Ogromne	gratulacje	za	tak	wspaniałe	osiągnięcia	i	oczywiście	
trzymamy kciuki za dalsze sukcesy.

Monika Kowalczyk, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

klasy	IV:
1.	SP	Łuszczów,	2.	SP	40	Lublin,3.	SP	im.	

Chrobrego	Lublin	
klasy	V:
1.	SP	Łuszczów,	2.	SP	Jakubowice	Koniń-

skie,3.	SP	10	Lublin

Klasy	VI:
1.	SP	Łuszczów,	2.	SP	Tomaszowice,	3.	SP	

Kłoczew	

Serdecznie	 dziękujemy	 i	 gratulujemy	
wszystkim	 uczestnikom	 turnieju,	 zawod-

nikom oraz trenerom sportowej postawy 
i	rywalizacji	w	duchu	fair	play.	

Maciej Kleszcz, ZSP Łuszczów
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Rządowy Program Laboratoria Przyszłości 
- nauka przez eksperymentowanie 

W 2022 roku do wszyst-
kich	 szkół,	 dla	 których	
gmina Wólka jest orga-
nem	 prowadzącym,	 trafił	
sprzęt	 zakupiony	 w	 ra-
mach	 rządowego	 progra-
mu	 Laboratoria	 Przyszło-

ści	o	 łącznej	wartości	280	 tysięcy	 złotych.	Celem	Programu	 jest	
budowanie	wśród	uczniów	kompetencji	technicznych.	Kreatywne	
myślenie	oraz	obsługa	narzędzi	to	 jedne	z	podstawowych	umie-
jętności	 decydujących	 o	 rozwoju	 cywilizacyjnym,	 gospodarczym	
i społecznym.	Wzrost	innowacyjności	oraz	rozwój	technologiczny	
spowodował,	 że	 umiejętności	 matematyczne,	 w	 zakresie	 nauk	
przyrodniczych,	technologii	i	inżynierii	są	dziś	ważniejsze	niż kie-
dykolwiek	wcześniej.
W	ramach	Laboratoriów	Przyszłości	szkoły	zakupiły	wyposażenie	

techniczne	 potrzebne	 w kształtowaniu	 i rozwijaniu	 umiejętności	
manualnych	 i	 technicznych,	 zdolności	myślenia	matematycznego	
oraz	umiejętności	w	zakresie	nauk	przyrodniczych,	technologii	i	in-
żynierii,	 stosowania	 technologii	 informacyjno	 -	 komunikacyjnych,	
jak	również	pracy	zespołowej,	dobrej	organizacji	i	dbania	o porzą-
dek	na	stanowisku	pracy	oraz	radzenia	sobie	w	życiu	codziennym.
Zakupione	pomoce	dydaktyczne	i	wyposażenie	sal	jest	użytko-

wane	m.in.	na	zajęciach	z	 informatyki/robotyki,	techniki,	mate-
matyki,	chemii,	biologii,	edukacji	wczesnoszkolnej,	zajęciach	po-
zalekcyjnych	oraz	kółkach	zainteresowań.

Do	ZSP w Świdniku Małym	 zakupiono	między	 innymi	 sprzęt	
AGD	oraz	klocki	konstrukcyjne.	

„Dzięki zakupionym sprzętom kuchennym uczniowie klasy siód-
mej przygotowali w szkole II śniadanie. Sprawiło im to wielką 
frajdę. Z klocków konstrukcyjnych bardzo chętnie korzystają mali 
architekci, którzy tworzą z nich wspaniałe budowle. Klocki dają 
dzieciom nieograniczone możliwości wielogodzinnej, kreatywnej 
zabawy. Zabawa tego typu klockami rozwija nie tylko wyobraźnię, 
ale także pozytywnie wpływa na rozwój małej motoryki i precy-
zję ruchów. Dzięki nim dzieci uczą się cierpliwości, dokładności, 
a co więcej rozwijają swoją kreatywność.” – mówi Dyrektor ZSP 
w Świdniku Małym Pani Agnieszka Rozmus.

Uczniowie	ZSP w Łuszczowie	także	korzystają	ze	sprzętów	za-
kupionych	 w	 ramach	 rządowego	 programu	 „Laboratoria	 przy-
szłości”.	Na	zajęciach	z	edukacji	matematycznej	uczniowie	klasy	
III	wykorzystywali	kostkę	,,Soma”,	natomiast	już	kolejny	raz	w	ra-
mach	 zajęć	 TUS	 uczniowie	 uczestniczyli	w	warsztatach	 kulinar-
nych,	 jak	 również	w	przedświątecznych	 „Warsztatach	pieczenia	
świątecznych	pierników”,	korzystając	z	pracowni	kulinarnej,	która	
została	między	innymi	doposażona	w	sprzęt	AGD.

Doposażenie szkoły w nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne po-
zwoliły na uatrakcyjnienie dotychczasowego procesu zdobywania 
wiedzy oraz  praktycznych umiejętności przez naszych uczniów. – 
mówi Dyrektor ZSP w Łuszczowie Pani Magdalena Krystjańczuk.

Elżbieta Skiba, Referat Obywatelski, Urząd Gminy Wólka



33Wólka NEWS 4(22)2022

EDUKACJA

Kosmiczne Przedszkole dla Kosmicznych 
Przedszkolaków z Pliszczyna i Turki 
Projekt	 pn.	 „Kosmiczne	Przedszkole	 dla	

Kosmicznych	 Przedszkolaków	 z	 Pliszczy-
na	 i	 Turki”	 realizowany	 jest	od	1	 czerwca	
2021	r.	w	ramach	Regionalnego	Programu	
Operacyjnego Województwa Lubelskiego 
na	 lata	 2014-2020,	 Oś	 Priorytetowa:	 12	
Edukacja,	kwalifikacje	i	kompetencje:	12.1	
Edukacja przedszkolna. 
Wartość	projektu:	1	779	475,38	zł.	War-

tość	dofinansowania:	1	512	480,27	zł
Od	 września	 br.	 realizowane	 są	 zajęcia	

dodatkowe	 dla	 dzieci	 biorących	 udział	
w	 projekcie	 „Kosmiczne	 Przedszkole	 dla	
Kosmicznych	 Przedszkolaków	 z	 Pliszczyna	
i	 Turki”.	 Najmłodsi	 wychowankowie	 na-
szych	 placówek	 mają	 możliwość	 uczest-
niczenia	 w	 warsztatach	 naukowych,	 zaję-
ciach	ruchowych,	bajkoterapii	i	arteterapii	
oraz	 zajęciach	 rozwijających	 kompetencje	
emocjonalno-społeczne.	 Ponadto	 objęci	
są	 opieką	 logopedy,	 psychologa	 i	 peda-
goga,	 dzięki	 temu	 mogą	 się	 prawidłowo	
rozwijać	i	w	zależności	od	indywidualnych	
potrzeb	podnosić	swoje	kompetencje	spo-
łeczne.	 Z	 kolei	 nauczyciele	 wychowania	
przedszkolnego	mają	możliwość	 korzysta-
nia	 z	 kursów	 doskonalących	 ich	 warsztat	
pracy	 oraz	 pozwalających	 na	 rozwijanie	
umiejętności	pedagogicznych.	
Przypomnijmy,	że	cały	projekt	obejmuje	

dwa	rodzaje	wsparcia	tj.	tworzenie	nowych	
miejsc	 wychowania	 przedszkolnego	 oraz	
rozszerzenie oferty edukacyjnej placówek 
o	 dodatkowe	 zajęcia	 edukacyjne.	 Dzięki	

pozyskaniu	 środków	 na	 realizację	 projek-
tu	z	Europejskiego	Funduszu	Społecznego	
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Plisz-
czynie	 możliwe	 było	 przeprowadzenia	
kompleksowych	 prac	 adaptacyjno-mo-
dernizacyjnych	 części	 budynku	 szkolnego,	
w	 tym	m.in.	 ułożenie	 nowej	 instalacji	 sa-
nitarno-kanalizacyjnej,	 elektrycznej,	 po-
stawienie	ścian	działowych,	ułożenie	pod-
łóg,	 malowanie,	 urządzeniu	 sanitariatów	
oraz	 pomieszczeń	 do	 przygotowywania	
posiłków.	Z	kolei	w	Zespole	Szkolno-Przed-
szkolnym	 w	 Turce	 sfinansowana	 została	
m.in.	 wymiana	 okien,	 podłogi	 i	 okładzin	
ściennych,	 oświetlenia,	 a	 także	 remont	
sanitariatów.	 Obie	 placówki	 zostały	 przy	
tym	w	pełni	wyposażone	w	meble	 (szafy,	
stoliki,	krzesełka,	łóżeczka	itp.),	niezbędny	
sprzęt	 elektroniczny,	 a	 także	 w	 pomoce	
dydaktyczne	i	zabawki.	Uruchomiono	dwa	
nowe	 oddziały	 przedszkolne,	 w	 których	
miejsce	znalazło	łącznie	45	dzieci.	Do	koń-
ca	czerwca	2022	r.	ze	środków	pozyskanych	
na dofinasowanie projektu pokrywane 
były	koszty	bieżące	utrzymania,	a	dla	no-
woutworzonych	oddziałów	przedszkolnych	
wybudowane	zostały	dwa	nowe	place	za-
baw,	które	wyposażono	w	wielofunkcyjne	
urządzenia	do	zabawy.	

Sławomir Maj, 
Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka
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W Żłobku Maluszek nasze dzieci się nie nudzą

Czas	biegnie	bardzo	szybko	i	zanim	się	
spostrzegliśmy	 -	 już	mamy	 koniec	 roku.	
Cieszę	 się	 bardzo,	 że	 ten	magiczny	 czas	
świąt	i	okres	podsumowań	oraz	projekto-
wania	nadchodzącego	roku	przeżywamy	
wspólnie.	 Jestem	 dumna	 ze	 wszystkich	
sukcesów	 naszych	 małych	 podopiecz-
nych:	pierwszych	kroków	i	słów,	budowa-
nia	pierwszych	 zdań,	 każdego	uśmiechu	
i	eksplozji	 ich	dziecięcej	 radości.	 Z	wiel-
kim entuzjazmem wkraczamy w Nowy 
Rok.	 Jestem	 przekonana,	 że	 przyniesie	
nam	wiele	satysfakcjonujących	chwil,	po-
nieważ	praca	dla	dzieci	jest	dla	nas	misją,	
w	której	największą	wartością	jest	miłość	
do dziecka. 
A	 teraz	 troszkę	wspomnień	 z	 naszego	

żłobkowego	 kalendarza.	 W	 naszym	 żło-
beczku	obchodziliśmy	 rocznicę	odzyska-
nia	 przez	 Polskę	 niepodległości.	 Nasze	
maluszki	 poznały	 symbole	 narodowe	
i	wspólnie	zaśpiewały	hymn.	25	listopada	
br.	obchodziliśmy	Dzień	Pluszowego	Mi-
sia.	Wówczas	 odwiedził	 nas	miękki,	 pu-
chaty,	zabawny	zwierzaczek	-	nasz	nieza-
stąpiony	pomocnik	przy	usypianiu	dzieci.	
Przez ostatnie tygodnie nasze maluszki 
zapoznały	 się	 z	 zawodami.	Dzieci	mogły	
dowiedzieć	się,	 jak	dbać	o	higienę	 jamy	
ustnej,	 aby	 ząbki	 były	 zawsze	 zdrowe,	
a	uśmiech	błyszczał	czystością.	Następnie	
każdy	maluszek	mógł	wykazać	się	swoimi	
umiejętnościami	praktycznymi	 szczotku-
jąc	 ząbki	 na	 naszym	modelu.	 Kolejnego	
dnia	 ciocia	 krawcowa	 pokazała	 malusz-
kom	zajęcia	z	igłą	i	nitką.	Dzieci	zobaczyły,	
jak	powstają	bluzeczki,	kołderki	misie	czy	
podusie.	 Dzieci	 poznały	 także,	 na	 czym	
polega praca policjanta. Maluszki dowie-
działy	się,	do	czego	służą	narzędzia	pracy	
policjanta	 i	 w	 jakich	 sytuacjach	 się	 ich	
używa.	 Największym	 zaskoczeniem	 dla	
dzieci	było	wyposażenie	górnika	do	jego	
służby.	Dzięki	zajęciom	Maluszki	już	wie-
dzą,	jak	powstaje	węgiel	oraz	jak	wygląda	

strój	galowy	górnika.	 Jednak	największą	
atrakcją	 dla	 maluszków	 okazało	 się	 do-
tykanie	węgla	 oraz	 oglądanie	 obrazków	
przedstawiających	 pracę	 górników.	 Już	
6	 grudnia	 br.	 w	 godzinach	 porannych	
do	 Żłobka	 Gminnego	 Maluszek	 przybył	
Święty	Mikołaj.	Dzieci	były	bardzo	dziel-
ne	i	zadowolone,	a	kiedy	znalazły	się	bli-
sko	Mikołaja	troszkę	zawstydzone.	Świę-
ty	Mikołaj	wszystkim	dzieciom	osobiście	
wręczał	kolorowe	prezenty,	za	co	malusz-
ki	odwdzięczyły	się	pięknie	zaśpiewnymi	
piosenkami.	 Atmosfera	 spotkania	 była	
magiczna	i	bardzo	miłym	akcentem	były	
wspólne	pamiątkowe	zdjęcia.	Zachęcamy	
do	 śledzenia	 naszej	 strony	 internetowej	
oraz	Facebooka.	Przypominamy	nasz	ad-
res:	 https://maluszekzlobek.pl/.	 Można	
również	 do	 nas	 napisać:	 sekretariat@
maluszekzlobek.pl,	 albo	 zadzwonić	 81	
8514929 lub 790 514 929

Anna Adamiak, Dyrektor Żłobka

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego 

Narodzenia składamy najserdeczniej-

sze życzenia zdrowia, miłości bliskich, 

domowego ciepła i licznych spotkań 

rodzinnych przy wspólnym stole. Niech 

magia świat wypełni Wasze domy i 

serca a nadchodzący 2023 rok przyniesie 

Wam tylko dobre chwile. 

Życzy Dyrektor i Pracownicy

 Żłobka Gminnego Maluszek
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Narodowe Święto Niepodległości w naszych szkołach
11	listopada	przypada	Narodowe	Święto	Niepodległości.	W	ca-

łej	Polsce	wystawiamy	za	okno	flagi,	bierzemy	udział	w	uroczysto-
ściach,	czy	też	biegach	niepodległościowych.	Świętujemy	również	
w	naszych	szkołach	i	przedszkolach,	gdyż	święto	to	uczy	każdego	
z	nas,	że	wolność	nie	jest	dana	raz	na	zawsze,	nie	jest	dana,	ale	
jest	zadana.	Wolność	i	niepodległość	to	wartości,	o	które	należy	
wciąż	dbać	i	stale	je	pielęgnować.	
•	10 listopada br. w ZSP w Sobianowicach	odbyła	się	uroczysta	

akademia przygotowana przez uczniów klasy ósmej pod kie-
runkiem	 Pana	 Andrzeja	Woźniackiego.	 	 Po	 raz	 kolejny	wzięli-
śmy	także	udział	w	akcji	MEiN	pod	hasłem	SZKOŁA	DO	HYMNU	
i	o	godzinie	11.11	cała	społeczność	szkolna	odśpiewała	Mazurka	
Dąbrowskiego,	natomiast	w	klasie	pierwszej	odbył	się	Konkurs	
Recytatorski	pod	hasłem	„POLSKA- MOJA OJCZYZNA”. 

•	 16 listopada br. 
w ZSP w Świdniku Małym 
odbyła	 się	 uroczysta	 aka-
demia,	którą	przygotowali	
uczniowie klasy siódmej 
wraz	 z	 wychowawczynią	
Panią	 Agnieszką	 Rozmus	
i nauczycielem wspoma-
gającym	 Panią	 Iryną	 Ka-
trych.	 W	 przedstawieniu	
brało	również	udział	dwo-
je uczniów z klasy drugiej 

oraz	chórek	szkolny	-	dzieci	z	klasy	czwartej	i	piątej,	których	do	
występu	przygotował	nauczyciel	muzyki	Pani	Agnieszka	Kosińska.	

•	14 listopada br. w ZSP w Łusz-
czowie	 Uczniowie	 spotkali	
się	 w	 sali	 gimnastycznej	 na	
wspólnym	 śpiewaniu	 pieśni	
i	 piosenek	 patriotycznych.	
Słowo	 wstępne	 wygłosiła	
Pani	Dyrektor	przypominając	
dzieciom	genezę	tego	święta.	

•	10 listopada br. o godzinie 
11.11	 cała	 społeczność	 ZSP 
w Turce	wzięła	udział	w	ogól-
nopolskiej akcji edukacyjnej 
Do	 hymnu!	 Wspólnie,	 uro-
czyście	odśpiewaliśmy	cztery	
zwrotki	hymnu	Polski.	

•	Przedszkolaki z Tęczowego Zakątka w Świdniku Małym obej-
rzały	 film	edukacyjny	 „Polak	Mały”,	dzięki	 któremu	zapoznały	
się	z	 symbolami	narodowymi	oraz	zabytkami	charakterystycz-
nymi	dla	wybranych	miast.	Następnie	w	zabawie	dydaktycznej	
utrwalały	poznane	symbole	naszego	kraju.	

•	 Dzieci	z		grupy	Tygrysków	i	Żyrafek	z	Przedszkola w Łuszczowie 
oraz	pracownicy	przedszkola	wraz	z	Panią	Dyrektor	wspólnie	od-
śpiewali	,,Mazurka	Dąbrowskiego”	oraz	piosenki	patriotyczne.		

Opracowano na podstawie relacji z ZSP w Turce, 
ZSP w Sobianowicach, 

ZSP w Świdniku Małym, ZSP w Łuszczowie, 
Przedszkola w Świdniku Małym oraz Łuszczowie
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Dzień Patrona Szkoły 

Sukcesy w naszych szkołach

18	listopada	br.	w	ZSP	w	Turce	obchodzili-
śmy	Dzień	Patrona	Szkoły	-	Jana	III	Sobieskie-
go.	Ten	dzień	był	dla	nas	wyjątkowy	jeszcze	
z	jednego	powodu,	„nasza	szkoła”	nosi	imię	
Jana	III	Sobieskiego	od	19	listopada	2020	r.,	
jednak	dopiero	teraz,	po	2	latach	pandemii,	
mogliśmy	wreszcie	uroczyście	świętować	to	
wielkie	wydarzenie.	W	uroczystości	uczest-
niczyli:	 przedstawiciele	 Rady	 Powiatu,	 in-
stytucji	 zaprzyjaźnionych	 i	 wspierających	
w	 różny	 sposób	 szkołę,	 władze	 gminy,	 ro-
dzice	 i	delegacje	uczniów	z	poszczególnych	
klas.	Zaproszeni	goście	dokonali	wbicia	pa-
miątkowych	gwoździ	w	drzewiec	sztandaru	
szkoły.	 Zebranym	 zaprezentowane	 zostały	
symbole	szkoły	-	logo	szkoły	oraz	hymn.	
Uczniowie,	pod	czujnym	okiem	nauczyciel-

ki	historii	Pani	Moniki	Garbacz,	przedstawili	
przygotowany	 na	 tę	 okazję	 krótki	 program	

artystyczny	 prezentujący	 powrót	 króla	 Jana	
III	 Sobieskiego	z	bitwy	pod	Wiedniem,	 Jego	
spotkanie	z	ukochaną	Marysieńką	oraz	ucztę	
jaką	przygotowano	na	cześć	tego	zwycięstwa	
oraz	jego	kompanów,	którzy	byli	niestrudzo-
nymi towarzyszami królami podczas bitwy. 
Na	koniec	uroczystości	przedstawiono	wyni-
ki	 gminnego	 konkursu	 plastycznego	 „Tarcza	
Jana	III	Sobieskiego”,	który	ogłoszono	z	okazji	
obchodów	 Dnia	 Patrona.	 Odsłonięto	 także	
pamiątkową	 tablicę	 z	 wizerunkiem	 patrona	
szkoły,	znajdującą	się	w	głównym	holu	szkoły.

ZSP w Turce

•	Uczniowie	ZSP w Pliszczynie	wyśpiewa-
li	 sobie	 zwycięstwo	 w	 województwie	
lubelskim	 w	 ramach	 V	 edycji	 Ogólno-
polskiego	 Konkursu	 dla	 Szkół	 Podsta-
wowych	 Do	 Hymnu.	 W	 tegorocznych	
przesłuchaniach	 wzięło	 udział	 ponad	
300	 szkół	 z	 całej	 Polski.	 Celem	 konkur-
su	 było	 m.in	 uczczenie	 ogólnopolskich	
obchodów	 104.	 rocznicy	 odzyskania	
przez	 Polskę	niepodległości,	 doskonale-
nie	 umiejętności	 poprawnego	 śpiewa-
nia	polskiego	Hymnu	Narodowego	oraz	
rodzimych	 pieśni	 hymnicznych	 przez	
młodych	 Polaków,	 wzbudzenie	 zainte-
resowania	 historią	 polskiego	 Państwa	
i	 Narodu,	 której	 nośnikiem	 była	 m.in	
pieśń,	edukowanie	w	zakresie	szacunku	
dla	 symboli	 narodowych,	wdrażanie	 do	
współpracy	w	grupie,	kształtowanie	po-
czucia	wartości	wspólnego	działania,	re-
alizacji wspólnego celu i odpowiedzial-
ności	za	jego	osiągniecie	i	 integrowanie	
środowiska	 szkolnej	 społeczności.	 Kon-
kurs	sfinansowano	ze	środków	Ministra	
Kultury	i	Dziedzictwa	Narodowego.	

•	 Ekobohaterzy	 z	 2a	 z	ZSP w Pliszczynie, 
pod	opieką	wychowawcy,	otrzymali	na-
grodę	główną	w	konkursie	Graj	w	klimat,	
którego organizatorem byli Ekoekspery-

mentarium oraz Lidl. Zadanie konkurso-
we	polegało	na	stworzeniu	ekoporadnika	
z	radami,	jak	ograniczyć	zużycie	plastiku.	
Każdy	 uczeń	 dołożył	 swoją	 cegiełkę	 do	
poradnika	 a	 w	 nagrodę	 klasa	 otrzyma	
voucher	do	kina	i	zestaw	niemap.	

•	 Trzech	pedagogów	z	naszej	Gminy,	w	do-
wód	 uznania	 umiejętności	 pedagogicz-
nych	 oraz	 za	 szczególne	 zaangażowanie	
i	 osiągnięcia	w	pracy	nauczycielskiej,	 zo-
stało	uhonorowanych	Nagrodą	Lubelskie-
go	Kuratora	Oświaty.	Wśród	wyróżnionych	
znalazły	się:	Pani	Magdalena	Krystjańczuk	
-	Dyrektor	 ZSP	w	Łuszczowie,	 Pani	Boże-
na	Filipek	 -	Dyrektor	Specjalnego	Ośrod-
ka	 Szkolno-Wychowawczego	w	Bystrzycy	
oraz Nauczyciel Roku 2022 Pani Iwona 
Pietrzak-Płachta	z	ZSP	w	Pliszczynie.	

•	Uczniowie	ZSP w Łuszczowie po raz ko-
lejny	 brali	 udział	w	Wojewódzkim	 Kon-
kursie	 Literackim	 „Tu	 Cię	 spotykam…”	
organizowanym	przez	Szkołę	Podstawo-
wą	 w	 Milejowie.	 Zadanie	 polegało	 na	
samodzielnym napisaniu wiersza ukie-
runkowanego	na	piękno	ludzkiego	życia,	
dobro	 i	 prawdę.	 Z	 radością	 informuje-
my,	 że	Oliwia Sobczak (klasa V) zajęła 
II miejsce w	kategorii	klas	IV-VI,	zaś	Julii 

Woźniak (uczennicy klasy VIII) przyzna-
no III miejsce	w	kategorii	klas	VII-VIII.

•	 23	 listopada	 br.	 został	 rozstrzygnięty	
gminny	 konkurs	 plastyczny	 w	 ramach	 VI	
Bystrzyckich	Spotkań	Ze	Sztuką	w	Specjal-
nym	 Ośrodku	 Szkolno	 –	 wychowawczym	
w	 Bystrzycy.	 Temat	 tegorocznego	 kon-
kursu	 to	 	 ”Jesienią	 malowane…”.	 Uczen-
nica	 klasy	6	Roksana	Wawrzyńczyk	 z ZSP 
w Łuszczowie	zachwyciła	jury	swoją	pracą.	
Otrzymała	 I	miejsce	w	kategorii	 klas	4-6.	
III miejsce przyznano Wiktorii Kosynie za 
pracę	na	płótnie	oraz	wyróżnienie	dla	Leny	
Tryk.	 Wszystkim	 zwycięzcom	 serdecznie	
gratulujemy!!!!!	Opiekunem	artystycznym	
uczniów	była	Pani	Agnieszka	Kosińska.	

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

Ślubowanie i pasowanie na ucznia i przedszkolaka 

W ZSP w Łuszczowie przeprowadzona 
została	zbiórka	darów	do	paczek	mikołajo-
wych	dla	dzieci	Podopiecznych	korzystają-
cych	ze	wsparcia	Bractwa	Miłosierdzia	im.	
św.	 Brata	 Alberta.	 Dzięki	 zaangażowaniu	
uczniów,	 przedszkolaków,	 pracowników	
szkoły	 i	 rodziców	 udało	 nam	 się	 zebrać	
bardzo	 dużo	 słodkich	 prezentów.	Wszyst-
kie	 upominki	 przekazane	 zostały	 na	 ręce	
Pani	Prezes	Zarządu	Bractwa	Alberta	Mo-
niki	Zielińskiej.	
Koło	Wolontariatu	w	ZSP w Turce pod-

jęło	współpracę	 z	 Parafią	 im.	 Ciała	 i	 Krwi	
Pańskiej	 w	 Turce.	 W	 niedzielę	 23	 paź-
dziernika	 br.	 przed	 i	 po	Mszach	 Świętych	
o	godzinach	9.00	 i	 11.00,	przedstawiciele	
Koła	zbierali	pieniądze	do	puszek.	Była	 to	

Zbiórka	 Publiczna	 „Zbudujmy	 Dzieciom	
Dom”	 Fundacji	 Z	 Serca	 Dla	 Serca.	 Celem	
jej	jest	kontynuacja	budowy	Domu	Hospi-
cyjnego	dla	dzieci	chorych	na	nowotwory.	
Więcej	 informacji	można	uzyskać	na	stro-
nie	 https://domaniolkow.pl/	 Nasi	 wolon-
tariusze	zebrali	imponującą	sumę	1840	zł.	

Ponadto	w	 listopadzie	 Koło	Wolontariatu	
prowadziło	 zbiórkę	 żywności	 dla	 potrze-
bujących	z	Bractwa	Miłosierdzia	św.	brata	
Alberta.

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

Ślubowanie	i	pasowanie	na	ucznia	czy	też	przedszkolaka	to	pod-
niosłe	i	ważne	wydarzenie	w	szkolnym	kalendarzu	imprez.	

W ZSP w Sobianowicach	uroczystość	pasowania	na	ucznia	odbyła	
się	18	października	br.	W	tym	poważnym	i	symbolicznym	dniu	wej-
ścia	w	życie	szkolne	pierwszoklasistów	uczestniczyło	wielu	przyby-
łych	gości.	Wśród	nich	Pan	Wójt	naszej	gminy	oraz	rodzice	„świeżo	
upieczonych	uczniów”.	Po	wzorowo	zaśpiewanym	hymnie	narodo-
wym,	dzieci	z	klas	pierwszej	złożyły	uroczyste	ślubowanie	na	sztan-
dar	szkoły,	a	zwieńczeniem	uroczystości	był	akt	pasowania	na	ucznia	
szkoły,	którego	dokonała	Pani	Dyrektor	Aneta	Szmit	dużym,	czerwo-
nym	ołówkiem,	który	„przeżył”	już	niejedną	taką	uroczystość.	

Dzieci	z	klasy	I	z	ZSP 
w Świdniku Małym,	
w	 galowych	 strojach	
i niecodziennej scene-
rii,	 złożyły	 uroczyste	
ślubowanie	 i	 zostały	
pasowane	przez	Panią	
Dyrektor	 Agnieszkę	
Rozmus	 na	 pełno-
prawnych	 uczniów	
dnia 4 listopada br. 

Zanim	 jednak	 do	 tego	 doszło,	 pierwszoklasiści	 zostali	 poddani	
egzaminowi	ze	swojej	wiedzy	i	umiejętności.	Gromkimi	brawami	
zostali	wysoko	ocenieni	przez	zgromadzonych	gości.	
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 Dzień Górnika w naszych szkołach
Barbórka	to	obchodzone	w	dniu	4	grud-

nia	święto	górnicze.	Ten	dzień	to	okazja	do	
tego,	by	dostrzec	i	docenić	ciężką	i	niebez-
pieczną	 pracę	 górników	 oraz	 aby	 poznać	
tradycje i zwyczaje górnicze. Nikt lepiej tej 
pracy	 nie	 zaprezentuje,	 jak	 sami	 górnicy,	
który	gościli	w	progach	naszych	szkół.
• ZSP w Łuszczowie	 odwiedził	 Pan	 Piotr	
Pierpieńko,	który	przyjechał	w	przepięk-
nym galowym stroju górniczym oraz Pan 
Paweł	Pacek	z	kopalni	Bogdanka.	

• Przedszkole w Turce odwiedził	 zaprzy-
jaźniony	 górnik,	 tata	 jednej	 z	 uczennic	
Pan	Zabłotny.	

•	 Ciekawostki	ze	swojej	pracy	opowiedział	
przedszkolakom z Przedszkola „Tęczo-
wy Zakątek”	 i	 oddziału	 przedszkolnego	
„0”	w	Świdniku	Małym	górnik	Pan	Piotr.	

ZSP w Pliszczynie	 swoją	obecnością	za-
szczycili	 górnicy	 z	 kopalni	 Lubelski	Wę-
giel	„Bogdanka”	S.A.-	Pan	Artur	Rakoczy	
i	 Pan	 Marcin	 Rakoczy,	 prywatnie	 Dzia-
dzio	i	Tata	uczennic	szkoły.	

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

Przedszkola w Świdniku Małym oraz 
Turce

Również	 4	 listopada	br.	 odbyło	 się	 ślubowanie	1	Klasy	w	ZSP 
w Turce.	Dzieci	przygotowane	przez	wychowawczynię	Panią	Annę	
Lipowską	 musiały	 wykazać	 się	 umiejętnością	 pięknej	 recytacji	
wierszy,	 śpiewu,	 tańca.	 Następnie	 złożyły	 uroczyste	 ślubowanie	
na	sztandar	szkoły.	Pani	Dyrektor	Beata	Sobczak	każdego	z	osob-
na	pasowała	na	ucznia.	Pierwszaki	otrzymały	dyplom	oraz	legity-
mację	szkolną.	Rodzice	przygotowali	dla	nich	słodki	poczęstunek.
Do	grona	społeczności	szkolnej	zostali	przyjęci	również	pierw-

szoklasiści	z	ZSP w Łuszczowie,	a	uroczystość	odbyła	się	25	paź-
dziernika	 br.	 Odświętnie	 ubrani	 i	 bardzo	 przejęci	 przystąpili	 do	
zaprezentowania	swoich	umiejętności,	jakie	zdobyli	w	szkole.	Ich	
zadaniem	było	m.in.	zaśpiewanie	piosenek,	zatańczenie,	recytacja	

wierszy	oraz	umiejętność	odpowiedzi	na	szereg	bardzo	ważnych	
pytań.	Wszystkie	dzieci	wspaniale	zdały	„egzamin	pierwszoklasi-
sty”.
Pasowanie,	ale	tym	razem	na	przedszkolaka,	odbyło	się	8	listo-

pada br. w Przedszkolu „Tęczowy Zakątek”	w	Świdniku	Małym.	
Uroczystość	rozpoczęły	występy	dzieci,	po	których	nastąpił	akt	pa-
sowania,	czyli	dotknięcie	ramienia	każdego	przedszkolaka	ogrom-
ną	kredką	przez	Panią	Dyrektor.

Opracowano na podstawie relacji z ZSP w Turce, 
ZSP w Łuszczowie, ZSP w Sobianowicach, 

ZSP w Świdniku Małym oraz Przedszkola w Świdniku Małym
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Andrzejki
Andrzejki,	 czyli	 tradycyjny	 wieczór	 wróżb	 celebrowany	 jest	

w	 nocy	 z	 29	 na	 30	 listopada,	 w	wigilię	 świętego	 Andrzeja.	 Dla	
katolików	jest	to	też	ostatnia	okazja,	żeby	zorganizować	zabawę	
przed	zbliżającym	się	okresem	adwentu.	

W ZSP w Sobianowicach	 szkolne	 świętowanie	 odbywało	 się	
nieco	wcześniej,	bo	już	22	i	23	listopada.	Po	dwóch	latach	prze-
rwy	powróciliśmy	do	 tradycji	 zorganizowania	dyskoteki	andrzej-
kowej.	Dzięki	ogromnemu	zaangażowaniu	Pani	Karoliny	Saracyn	
mieliśmy	szeroki	wachlarz	wróżb	i	zabaw	andrzejkowych.	Ucznio-
wie	zaangażowali	się	w	sporządzenie	playlisty,	więc	repertuar	był	
dokładnie	skrojony	na	potrzeby	uczniów.	Po	raz	pierwszy,	dzięki	
uprzejmości	 jednego	 z	 rodziców	 ucznia	 klasy	 pierwszej,	 mogli-
śmy	powróżyć	sobie	z	wosku	z	użyciem	profesjonalnego	sprzętu.	
Uczniowie	dali	ponieść	fantazji	i	przybyli	na	zabawę	w	fantastycz-
nych	strojach.

Z	okazji	wigilii	św.	Andrzeja	uczniowie	z	ZSP w Świdniku Małym 
przygotowali	wróżby	przepowiadające	przyszłość,	między	innymi	
serce	z	imionami,	kim	będę	w	przyszłości	czy	też	chińskie	ciastecz-
ka	 z	wróżbami.	Oczywiście,	 każdy	 uczeń	 doskonale	wiedział,	 że	
wróżba	 jest	magią	 i	doskonałą	 zabawą…	W	ostatnim	dniu	 listo-
pada,	 uczennice	 szkoły	 Martyna	 Szewczyk	 i	 Aleksandra	 Trubal-
ska,	przemieniły	się	w	dobre	wróżki,	by	przepowiadać	przyszłość	
uczniom	i	pracownikom	szkoły.	Było	dużo	dobrej	zabawy	i	śmie-
chu.	Życzymy,	aby	wszystkie	dobre	wróżby	się	spełniły.	

W ZSP w Łuszczowie za-
bawa	andrzejkowa	odbyła	
się	 23	 listopada	 br.	 Bile-
tem	wstępu	były	słodycze	
lub	 artykuły	 szkolne	 zbie-
rane	 dla	 potrzebujących	
dzieci.	 Uczniowie	 uczest-
niczyli	 w	 tańcach	 i	 zaba-
wach	 	 zorganizowanych	
przez	 Samorząd	Uczniow-
ski	klas	starszych.	Ponadto,	kultywując	 tradycje	związane	z	wigilią	
św.	Andrzeja,	 losowali	wróżby.	W	klasach	odbyły	 się	 poczęstunki.	
Zabawy,	radości	oraz	uśmiechu	było	wiele.
Andrzejkowy	bal	odbył	 się	 również	w	Samorządowym Przed-

szkolu w Turce.	 Ten	dzień	był	dniem	 radosnych	 zabaw	 i	wróżb,	
w	których	dzieci	mogły	poznać	swoją	bliższą	 i	dalszą	przyszłość.	
Nie	zabrakło		ustawiania	bucików,	przekłuwania	serduszek	z	imio-
nami,	wróżenia	za	pomocą	wirującej	butelki,	słodkich	cukierków	
z	wróżbą	na	przyszłość	itp.	Wróżby	przeplatane	były	tańcami	oraz	
zabawami przy skocznej muzyce. 
Konkursów,	zabaw,	wróżb	andrzejkowych	nie	zabrakło	również	

w Przedszkolu „Tęczowy Zakątek”	i	w	oddziale	„0”.	
W	środę	od	samego	rana,	klasy	uczniów	edukacji	wczesnoszkol-

nej w ZSP w Pliszczynie	zamieniły	się	w	miejsce	czarów	i	magii.	
Każdy	uczestnik	andrzejkowych	szaleństw	z	niecierpliwością	cze-
kał	na	wróżby,	a	ich	katalog	był	obszerny	i	bogaty,	każdy	pragnął	
wywróżyć	sobie	coś	wyjątkowego.	
W	grupach	przedszkolnych	w	Przedszkolu w Łuszczowie zabawa 

andrzejkowa	odbyła	się	23	listopada	br.	Dzieci	w	dyskotekowych	
strojach	tańczyły	przy	dźwiękach	znanych	i	lubianych	piosenek.

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

ZSP w Świdniku Małym, ZSP w Łuszczowie, 
Przedszkola w Łuszczowie, Turce oraz Świdniku Małym
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W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja
Szósty	grudnia	to	data,	którą	zna	każde	dziecko	i	każdy	dorosły.	

Mikołajki	w	naszych	szkołach	i	przedszkolach	już	na	stałe	wpisały	
się	w	kalendarz	wydarzeń.	W	tym	roku	również	nie	zabrakło	rado-
ści	 i	uśmiechów.	Pierwszym	sygnałem	zbliżających	się	świat	 jest	
„pisanie”	listów	do	św.	Mikołaja,	co	uczyniły	również	nasze	dzieci.
Uczniowie	w	ZSP w Łuszczowie	wykonali	prace	plastyczne,	na	

których	królował	Mikołaj	i	pisali	listy	do	Mikołaja.	Pomimo	braku	
białego	puchu,	święty	Mikołaj	przybył	na	czas	z	workiem	prezen-
tów,	które	sprawiły	dużo	radości	wszystkim	dzieciom.	Były	też	pio-
senki	i	podziękowania	dla	Mikołaja.	

Dzieci	 z	Przedszkola w Turce	 z	uśmiechem	na	 twarzach	 ryso-
wały	 i	pisały	do	Mikołaja,	o	 czym	marzą.	Wszystkie	 listy	 zostały	
wrzucone	do	skrzynki	Świętego	Mikołaja.	
Również	w	Przedszkolu	„Tęczowy Zakątek”	w	Świdniku	Małym	

dzieci	starannie	i	w	skupieniu	przygotowały	listy	i	wrzuciły	je	„mi-
kołajkowej	skrzynki”.	Teraz	czekamy	w	cierpliwości	na	spełnienie	
tych	dziecięcych	marzeń.	

Opracowano na podstawie relacji z ZSP w Łuszczowie, 
Przedszkola w Turce oraz Świdniku Małym 
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Projekty edukacyjne w naszych szkołach 
•	 Z	 okazji	 Międzynarodowego	 Dnia	 Nie-
widomych	 oraz	 w	 ramach	 projektu	
„Każdy	inny	-	wszyscy	równi”	w	klasach	
3-7	w	ZSP w Turce	odbyły	się	spotkania	
z	osobą	niewidomą	-	Panem	Mariuszem	
Wołkowiczem.	Pan	Mariusz	opowiedział	
uczniom	 o	 swojej	 niepełnosprawno-
ści,	o	 codziennym	 funkcjonowaniu	oraz	
o	 swoich	 pasjach.	 Zaprezentował	 urzą-
dzenia	 multimedialne,	 które	 pomagają	
mu	w	 życiu.	 Uczniowie	 dowiedzieli	 się,	
jak	 prawidłowo	 prowadzić	 osobę	 nie-
pełnosprawną.	Byli	bardzo	zaciekawieni	
pogadanką,	 co	 można	 było	 poznać	 po	
wielości	pytań	kierowanych	do	gościa.	

•	Klasa I oraz III z ZSP w Turce	biorą	udział	
w drugiej edycji Ogólnopolskiego Pro-
jektu	Edukacyjnego	„Europa	i	Ja”.	Pierw-
szaki	wybrali	Francję	na	kraj,	który	będą	
poznawać	 w	 ramach	 zajęć	 projekto-
wych,	a	uczniowie	klasy	 III	 zdecydowali	
się	na	Niemcy.	Dzieci	zapoznają	się	z	kul-
turą	 wybranych	 krajów	 europejskich.	
Poprzez	 udział	 w	 Projekcie	 uczestnicy	
zdobędą	nowe	doświadczenia	 i	rozwiną	
zainteresowania	dotyczące	Europy.	

•	 Zabawa	 patykami,	 kasztanami	 szyszka-
mi	chyba	nigdy	z	dzieciom	się	nie	nudzi.	
Zbieranie	 kolekcji	 kamyków,	 muszelek,	
wszystkiego,	 co	 możemy	 znaleźć	 na	
spacerze	 w	 parku,	 lesie	 czy	 nad	 rzeką	
to	 ulubione	 zajęcie	 dzieci	 od	wielu	 po-
koleń.	Dlatego	ZSP w Pliszczynie	 z	 taką	
przyjemnością	 i	 radością	 przystąpił	 do	
projektu	 edukacyjnego	 „Z	 darami	 na-
tury	świat	nie	 jest	ponury!”	Wykonania	
zadań	 podjęli	 się	 uczniowie	 wszystkich	
klas edukacji wczesnoszkolnej wraz ze 
swoimi	 wychowawczyniami.	 Graliśmy	
w	kółko	i	krzyżyk,	stworzone	z	kamyków	
liści,	 szyszek,	 jarzębin	 itp.,	 zaklinając	
w	 coś	 niezwykłego	 plastikowe	 butelki	
PET	robiliśmy	pingwiny,	przyrodnicze	ob-
razki	z	powstawały	ze	wszystkiego	czym	
jesienią	 potrafi	 obdarować	 nas	 natura,	
kasztanowy	 zawrót	 głowy	 zaowocował	
pięknymi	 ludzikami,	 papierowe	wydzie-
ranki	 nawiązywały	 do	 darów	 sadu,	 pa-
tyki	 przydały	 się	 w	 nauce	 i	 utrwaleniu	
poznawanych	 liter,	 sadziliśmy	 rośliny	
w	 ogrodzie	 i	 na	 klasowym	 parapecie,	
szliśmy	boso	przez	świat	tworząc	ścieżkę	
sensoryczną,	uczestniczyliśmy	w	naucza-
niu	outdorowym,	wychodząc	poza	mury	
szkoły	i	ucząc	się	w	terenie...	a	to	dopie-
ro	 początek	 naszej	 przygody.	 Kształto-
wanie	 postaw	 proekologicznych,	 pobu-
dzanie	kreatywności	dzieci	 i	 nauczycieli	
oraz	rozbudzanie	wrażliwości	na	piękno	
przyrody	to	cele,	które	z	przyjemnością	
będziemy	realizować.

•	 Rozkoduj	 nowoczesne	 technologie	 -	 to	
ogólnopolski	 program,	 który	 zawitał	 do	
świetlicy	 szkolnej	 w	 ZSP w Pliszczynie. 
Realizacja programu pozwoli na zdoby-
cie	podstawowej	wiedzy	dotyczącej	 ko-
dowania	i	nowoczesnych	technologii,	ma	
on	skłonić	do	szerszego	postrzegania	IT.	
Zadania	skupiają	się	na	kodowaniu,	któ-
re wprawdzie jest niezwykle przydatne 
w	informatyce,	ale	rozwija	również	inne	
umiejętności,	 spędzając	 czas	 online,	
można	go	wykorzystać	kreatywnie	 i	no-
watorsko.  Za nami realizacja pierwszego 

zadania,	związanego	z	11	listopada,	czyli	
flaga.	Dzieci	malowały,	kleiły	a	na	koniec	
podziwiały	 efekt	 wspólnej	 pracy.	 Było	
może	trochę	brudno,	ale	za	to	radośnie.	

•	Matematyka	bywa	trudna,	bywa	piękna,	
ale	 bywa	 również	magiczna.	 Uczniowie	
ZSP w Pliszczynie	mają	okazję	przekonać	
się	 o	 tym	 niemal	 codziennie,	 realizując	
kolejne	 zadania	 projektu:	 „Matematy-
ka	 co	 życia	 dotyka”	 IX	 edycji	 programu	
mPotęga	 organizowanego	 przez	mBank	
i	mFundację.	Ostatnio	musieli	 zmierzyć	
się	z	zadaniami	tj.	Wstęga	Möbiusa,	Ma-
tematyczne	 jezioro,	 Piramida	 Sierpiń-
skiego,	„Matematyczne	komiksy”	czy	też	
Adwentowy	kalendarz	wyzwań	matema-
tycznych	dla	uczniów	klas	IV	–	VIII.

•	Naukowi Odkrywcy z ZSP w Pliszczynie 
zakończyli	pracę	nad	drugi	etapem	pro-
jektu	 „Być	 jak	 Ignacy”,	 który	 dotyczył	
wody	i	wyporności.	Nasi	młodzi	naukow-
cy	wykonali	Nurka	Kartezjusza	–	klasycz-
ne	 doświadczenie	 pokazowe	 z	 fizyki,	
noszące	 imię	 Kartezjusza.	 Zadziałały	 tu	
dwa	prawa	-	prawo	Archimedesa,	a	więc	
fakt,	że	nurek	pływa	dzięki	działającej	na	
niego	sile	wyporu	oraz	prawo	Pascala.	To	
drugie	mówi	o	tym,	że	jeśli	na	jakiś	płyn,	
czyli	ciecz	lub	gaz	(właśnie	tak!	gazy	i	cie-
cze,	 to	 płyny),	 wywieramy	 dodatkowe	
ciśnienie,	 to	 ta	nadwyżka	 ciśnienia	 roz-
chodzi	się	w	całej	objętości	płynu	jedna-
kowo,	we	wszystkich	kierunkach.	Jednak	
dla	 drugoklasistów	 najważniejsze	 było,	
że	jedynie	za	pomocą	ich	uścisku	nurek	
przemieszczał	się	w	wodzie.	Reszta	teorii	
poczeka	na	7-8	klasę.	Był	to	zdecydowa-
nie	eksperyment	z	efektem	wow	i	nauką	
cierpliwości,	 by	 prawidłowo	 dociążyć	
głowę	nurka.	
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Wycieczki szkolne
•	W	dniu	17	listopada	br.	dzieci	z	klas	1-3	

ZSP w Świdniku Małym	 pod	 opieką	
Pań:	 Agnieszki	 Mazur,	 Sylwii	 Bakiery	
–	 Bekieszy,	 Anny	 Sibińskiej	 oraz	 Emi-
lii	 Pacek,	 odwiedziły	 fabrykę	 bombek	
w	Nowej	Dębie.	W	trakcie	wizyty	moż-
na	 było	 podziwiać	 zbiory	 tamtejszego	
Muzeum	 Bombek	 oraz	 zapoznać	 się	
z	 różnymi	 stylami	 dekorowania	 cho-
inek	świątecznych	na	świecie.	Podczas	
zwiedzania	 fabryki,	 dzieci	 dowiedziały	
się,	jak	powstaje	bombka	od	podstaw.	
Miały	 także	 możliwość	 udekorowania	

własnej	 bombki	 w	 trakcie	 warszta-
tów.	 Drugim	 etapem	 wycieczki	 było	
zwiedzanie	 Sandomierza,	 poznanie	
ciekawostek	historycznych	związanych	
z	miastem,	 spacer	po	Rynku,	wspólny	
obiad	oraz	zakup	pamiątek.	Zwieńcze-
niem	wycieczki	 było	 zwiedzanie	 zbro-
jowni	rycerskiej,	w	której	każde	z	dzie-
ci	 mogło	 przymierzyć	 wybrany	 przez	
siebie	 strój	 historyczny.	 Tak	 udana	
wycieczka	 rozbudziła	 w	 uczestnikach	
apetyt	na	kolejne	wspólne	całodniowe	
wyjazdy.

•	Dzieci	 z	 Przedszkola w Turce	 wzięły	
udział	w	Ogólnopolskiej	Akcji	,,Dzieciaki	
na	straży”.	Celem	akcji	było	uświadomie-
nie	dzieciom	zasad	bezpieczeństwa	oraz	

ogólnej	 wiedzy	 zachowania	 się	w	 sytu-
acjach	 zagrożenia.	 Przedszkole	 zgłosiło	
również	 swój	 udział	 w	 konkursie	 pla-
stycznym	,,Dzieciaki	na	straży”.	

Opracowano na podstawie relacji z ZSP 
w Turce oraz ZSP w Pliszczynie 
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Lekcje inne niż wszystkie 
•	Niecodzienna	 lekcja	 historii	miała	miejsce	27	października	br.	

w ZSP w Świdniku Małym.	Tego	dnia	do	krainy	mitów	przenie-
śli	 się	 uczniowie	 klasy	 5,	 którzy	w	 ramach	 lekcji	 historii	 przy-
gotowali	prezentację	wybranego	bohatera	z	mitologii	greckiej.	
Piątoklasiści	pięknie	przebrani	za	bogów	i	boginie,	z	atrybutami	
w	dłoni,	w	ciekawy	sposób	opowiadali	o	sobie,	o	swoim	pocho-
dzeniu	i	przygodach.	Uczniowie	wykazali	się	dużą	pomysłowo-
ścią,	 prezentując	 wybraną	 postać.	 Wśród	 bogów	 na	 Olimpie	
znaleźli	się:	Zeus,	Hera,	Posejdon,	Afrodyta,	Atena	były	obecne	
także	Hekate	i	Artemida.	

•	 8 listopada br. uczennice klasy 8 z ZSP w Łuszczowie wraz 
z	 wychowawczynią	 Panią	 Agnieszką	 Kosińską	 uczestniczyły	 we	
wspaniałym	artystycznym	wydarzeniu	-	koncercie	w	filharmonii	
w	Lublinie.	Nasza	szkoła	uczestniczyła	w	projekcie	historycznym	
„Warszawa	 –	 Miasto	 Nieugięte”.	 W	 koncercie	 wystąpili	 Darek	

Malejonek	oraz	zaproszeni	goście:	Renata	Przemyk,	Natalia	Nie-
men,	Marika,	Ania	Szafraniec	i	Ola	Nowak	(zespół	„Dziewczyny”),	
Mona,	Lilu,	Damian	Ukeje,	Tomasz	Mackiewicz,		Tomasz	Drozdek	
T.ETNO,	Kacper	Popek.	Obejrzeliśmy	 także	bardzo	ciekawy	 film	
historyczny	zrealizowany	przez	Muzeum	Powstania	Warszawskie-
go.	Koncert	był	wspaniałą	lekcją	historii	z	okresu	II	wojny	świa-
towej,	jak	również	lekcją	muzyki,	na	której	można	było	usłyszeć	
wiersze	o	Warszawie	 zaśpiewane	we	własnej	 interpretacji	 zna-
komitych	artystów	polskich.	Dziewczęta	z	klasy	8,	uczęszczające	
również	na	zespół	wokalny	miały	okazję,	by	posłuchać	warsztatu	
wokalnego	znakomitych	gwiazd	wokalistyki	polskiej.	

•	 26	października	 br.	w	ZSP w Świdniku Małym	 odbył	 się	 kon-
cert	na	żywo	dla	całej	 społeczności	 szkolnej	oraz	przedszkola.	
Podczas	 spotkania	 muzycy	 z	 filharmonii	 zaprezentowali	 nam	
polskie	 pieśni	 patriotyczne,	 utwory	 z	 muzyki	 filmowej	 oraz	
polskie	rytmy	narodowe.	Uczniowie	mieli	okazję	posłuchać	na	

•	24 listopada br. przedszkolaki z Przedszkola „Tęczowy Zakątek” 
w	Świdniku	Małym	wraz	z	oddziałem	„0”	miały	okazję	uczestni-
czyć	w	spektaklu	organizowanym	przez	Katolicki	Teatr	Edukacji	
w	Świdniku	pt.	„Kopciuszek”.	Celem	wycieczki	było	między	inny-
mi	rozbudzenie	zainteresowania	kulturą	oraz	wyzwalanie	pozy-
tywnych	uczuć	i	emocji.	Dzieci	dowiedziały	się,	jak	bezpiecznie	
podróżować	autokarem	oraz	poznały	zasady	prawidłowego	za-
chowania	się	w	teatrze.

•	  24 listopada uczniowie klas 5-8 ZSP w Turce uczestniczyli 
w	przedstawieniu	teatralnym	„DZIADY	cz.	 II”.	Zobaczyliśmy	in-
terpretację	dramatu	romantycznego	Adama	Mickiewicza	w	wy-
konaniu	artystów	Teatru	Młodego	Pokolenia	w	Domu	Kultury	
w	 Świdniku.	 Spektakl	 szalenie	 sugestywny,	 o	wielkiej	 urodzie	
plastycznej i muzycznej. 

Opracowano na podstawie relacji z ZSP w Świdniku Małym, 
ZSP w Turce oraz Przedszkola w Świdniku Małym
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żywo	brzmienia	skrzypiec,	gitary	oraz	syntezatora.	Trio	zagrało	
znane	pieśni	 patriotyczne	 z	 okresu	 I,	 II	wojny	 światowej	 oraz	
powstania	warszawskiego	 takie	 jak:	Piechota,	Pałacyk	Michla,	
Serce	w	plecaku,	Wojenko,	Rozszumiały	 się	wierzby	płaczące,	
Czerwone	makie	na	Monte	Casino	oraz	melodię	z	serialu	pol-
skiego	Dom	i	pięknego	poloneza	Kleofasa	Ogińskiego.	Pieśniom	
towarzyszyły	 opowieści	 o	 okolicznościach	 powstawania	 ich.	
Panowała	podniosła	atmosfera,	a	koncert	był	bardzo	ciekawy.	
Mamy	nadzieję,	że	taka	lekcja	historii	wraz	z	muzycznym	okra-
szeniem	pozostanie	nam	na	długo	w	naszej	pamięci.

•	 27	października	br.	przyjechała	do	ZSP w Świdniku Małym gru-
pa	artystyczna	ARCHEO,	która	przygotowała	dla	uczniów	pokaz	
historyczny	 pt.	 „Ogniem	 i	 krzemieniem”	 dotyczący	 przodków	
człowieka	żyjących	wiele	tysięcy	lat	temu,	kiedy	otaczał	nas	lą-
dolód.	Goście	omówili	i	zaprezentowali	życie	codzienne	w	epo-
ce	kamienia,	pradawną	broń	myśliwską	wykorzystywaną	przez	
człowieka	pierwotnego,	pierwsze	narzędzia	i	ich	zastosowanie,	
prehistoryczne	stroje,	paleożywność	czyli	produkty	spożywcze,	
które	 spożywano	w	 epoce	 kamienia.	 Uczniowie	 z	 zaintereso-
waniem	 wysłuchali	 opowieści	 ARCHEO.	 Chętnie	 zgłaszali	 się	
do	 wyznaczonych	 im	 zadań.	 Dzięki	 tym	 praktykom	mogli	 się	
poczuć,	 jak	 żyli	 ich	 przodkowie	 przed	 wieloma	 wiekami.	 Być	
może	w	którymś	z	naszych	uczniów	zrodzi	się	zamiłowanie	do	
historii-	szczególnie	archeologii	i	pewnego	dnia	odwiedzi	szkołę	
w	podobnym	charakterze	jak	grupa	ARCHEO.	

•	 19	 października	 br.	 w	 ZSP w Turce	 odbyły	 się	 niecodzienne	
warsztaty	pokazów	z	fizyki	i	chemii.	Uczniowie	osobiście	mogli	
uczestniczyć	 w	 niezwykle	 ciekawych	 doświadczeniach.	 Lekcja	
prehistorii	natomiast	pozwoliła	uczniom	przenieść	się	w	czasie	
do	czasów	homo	sapiens.	Poznali	oni	rozwój	broni,	polowania,	
dietę	i	sposoby	krzesania	ognia.	

•	Na	początku	 listopada	klasy	4	 i	8	z	ZSP w Turce	odbyły	 lekcje	
muzealną	w	Muzemum	Narodowym	na	Zamku.	 Zostały	opro-
wadzone	 przez	 przewodnika	 po	wystawie	 „Magia	 starożytne-
go	Egiptu”.	Klasa	4	uczestniczyła	w	warsztatach	ceramicznych,	
każdy	 wykonał	 własny	 amulet	 inspirowany	 wystawą,	 klasa	 8	
nauczyła	się	odczytywać	hieroglify.	Uczniowie	wykonali	własne	
papirusy	i	napisali	listy	z	użyciem	świętych	znaków.	

•	 Korzystając	z	pięknej	pogody	uczniowie	ZSP w Łuszczowie od-
byli	lekcję	przyrody	w	terenie.	Na	początku	omówiliśmy	budo-
wę	brzozy	rosnącej	przed	szkołą,	oglądaliśmy,	dotykaliśmy,	kal-
kowaliśmy	liście	i	korę,	by	na	edukacji	polonistycznej	stworzyć	
jej	opis.	Potem	każde	dziecko	miało	za	zadanie	wypełnić	kartę	
obserwacji	 wybranego	 drzewa.	 Uczniowie	 chętnie	 pracowali	
w	grupach	doświadczając	przyrodę	wszystkimi	zmysłami.	

Opracowano na podstawie relacji z ZSP w Świdniku Małym, 
ZSP w Łuszczowie oraz ZSP w Turce
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Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Czerwiec
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Maj
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Kwiecień
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Marzec
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Luty
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28

Styczeń
Pn Wt Śr Cz Pt Sb Nd

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31
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Prosimy	o	wystawianie	pojemników	i	odpadów	zbieranych	w	sposób	selektywny	do	godz.	7.00

Firma	odbierająca	odpady:	P.H.U.	EKO-TRANS,	Wielkie	90,	21-143	Abramów,
	telefon	81	852	90	35,		666	392	989

e-mail:	phu.ekotrans@wp.pl

HARMONOGRAM	ODBIORU	ODPADÓW	GMINA	WÓLKA	-		2023	r.

Miejscowość Rodzaj odpadu Miesiąc
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Biskupie	Kolonia,
Świdniczek,
Świdnik	Mały,
Kol.	Świdnik	

Mały,
Świdnik	Duży	
Pierwszy,

Świdnik	Duży	
Drugi

odpady zmieszane 16 20 20 3/17 2/15/29 5/19 3/17/31 7/21 4/18 2/16/30 20 18

tworzywa 
sztuczne i metale 16 20 20 17 15 19 17 21 18 16 20 18

papier	i	tektura,	
szkło 16 20 15 17 18 20

bio 17 21 21 4/18 2/16/30 6/20 4/18/31 8/22 5/19 3/17/31 21 19
popiół 17 21 21 18 16 20 19 17 21 19

odpady 
wielkogabarytowe 30 29

	Długie,
Wólka,

Jakubowice 
Murowane

odpady zmieszane 9 13 13 11/24 8/22/29 12/26 10/24/31 14/28 11/25 9/23/30 13 11
tworzywa 

sztuczne i metale 9 13 13 11 8 12 10 14 11 9 13 11

papier	i	tektura,	
szkło 9 13 8 10 11 13

bio 10 14 14 12/25 9/23/30 13/27 11/25/31 14/28 12/26 10/24/31 14 12
popiół	 10 14 14 12 9 13 12 10 14 12

odpady 
wielkogabarytowe 3 16

Łuszczów	
Pierwszy,

Łuszczów	Drugi

odpady zmieszane 13 10 10 14/28 12/26 9/23/30 14/28 11/25 8/22/29 13/27 10 8
tworzywa 

sztuczne i metale 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8

papier	i	tektura,	
szkło 13 10 12 14 8 10

bio 12 9 9 13/27 11/25 9/23/30 13/27 10/24 7/21/29 12/26 9 7
popiół 12 9 9 13 11 9 7 12 9 7

odpady 
wielkogabarytowe 10 24

Bystrzyca,
Turka	Wieś

odpady zmieszane 19 16 16 6/20 4/18 1/15/29 6/20 3/17/31 7/21 5/19 16 21
tworzywa 

sztuczne i metale 19 16 16 20 18 15 20 17 21 19 16 21

papier	i	tektura,	
szkło	 19 16 18 20 21 16

bio 20 17 17 7/21 5/19 2/16/30 7/21 4/18/31 8/22 6/20 17 22
popiół 20 17 17 21 19 16 22 20 17 22

odpady 
wielkogabarytowe 13 9

Pliszczyn,
Łysaków,

Sobianowice,
Rudnik,

Kol. Pliszczyn

odpady zmieszane 25 22 22 12/26 10/17/31 14/28 12/26 9/23/30 13/27 11/25 29 27
tworzywa 

sztuczne i metale 25 22 22 26 31 28 26 23 27 25 29 27

papier	i	tektura,	
szkło	 25 22 31 26 27 29

bio 26 23 23 13/27 9/16/30 15/29 13/27 10/24/31 14/28 12/26 30 28
popiół 26 23 23 27 30 29 28 26 30 28

odpady 
wielkogabarytowe 31 30

Osiedle	Borek	
–	zabudowa	

jednorodzinna

odpady zmieszane 2/16/30 13/27 13/27 11/24 8/22 5/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
tworzywa 

sztuczne i metale 2 6 6 3 8 5 3 7 4 2 6 4

papier	i	tektura,	
szkło 2 6 6 3 8 5 3 7 4 2 6 4

bio 2/16/30 13/27 13/27 11/24 8/22 5/19 3/17/31 14/28 11/25 9/23 6/20 4/18
popiół 2 6 6 3 8 5 4 2 6 4

odpady 
wielkogabarytowe 16 16

Osiedle	Borek	
–	zabudowa	

wielorodzinna

odpady zmieszane poniedziałki	i	czwartki
tworzywa 

sztuczne i metale środy

papier i tektura środy
szkło czwartki
bio czwartki

odpady 
wielkogabarytowe 16 16




