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Cyprian Kamil Norwid

Drodzy Mieszkańcy Gminy Wólka i przybywający Goście!
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy dużo zdrowia, pogody 
ducha oraz błogosławieństwa Bożego. Wierzymy, że przy świątecz-

nym stole nie zabraknie ciepła rodzinnej atmosfery.

Życzymy Świąt wypełnionych radością, miłością i wzajemną życzliwo-
ścią. Niech będzie to czas odpoczynku od codziennego zabiegania.

Wierzymy, że zbliżający się Nowy 2019 Rok będzie czasem pełnym 
nadziei i spełnionych marzeń. Życzymy odwagi w sięganiu po upra-
gnione cele, wiary w nadchodzące jutro i wielu życzliwych osób na 

życiowych ścieżkach
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Drodzy Czytelnicy,
Szanowni Mieszkańcy

Mija kolejny rok. Czas na pierwsze pod-
sumowania i analizy, czy to co zaplanowa-
liśmy zostało wykonane i czy to co się wy-
darzyło w jego trakcie spełniło nasze ocze-
kiwania. Ja, z pełną odpowiedzialnością 
i w zgodzie z własnym sumieniem mogę 
stwierdzić, że mijający rok był czasem wy-
tężonej pracy i wielu wyzwań, którym mam 
nadzieję, że i w Państwa oczach sprostałem. 
Jako gmina realizowaliśmy wiele zadań, 
które na pewno podniosły jakość życia na-
szym Mieszkańcom. Dołożyliśmy wszel-
kich starań, aby pozyskać jak najwięcej 
funduszy zewnętrznych i utrzymać budżet 
w bezpiecznych granicach.

Rok 2018 to również czas wyborów sa-
morządowych, w wyniku których zdecydo-
waliśmy o tym, kto będzie rządził naszymi 
małymi ojczyznami, w tym gminą Wólka. 
Pragnę serdecznie podziękować Wam, 
Mieszkańcom Naszej Gminy za liczny 

udział w wyborach, przez co daliście Pań-
stwo wyraz temu, że potrafi cie korzystać 
z dobrodziejstwa naszej demokracji. 

Dziękuję również za okazane zaufanie 
i mimo największej w historii gminy Wólka 
ilości kandydatów na wójta gminy, za wska-
zanie mnie jako osoby, która będzie pełnić 
tę funkcję przez kolejne 5 lat. Dziękuję rów-
nież za to, że odbyło się to w pierwszej turze 
wyborów, już 21 października. Z pewnością 
jest to wynikiem dotychczasowej działalno-
ści, zarówno mojej, ale również pracowni-
ków urzędu oraz wszystkich jednostek or-
ganizacyjnych. To wielki zaszczyt móc kie-
rować gminą Wólka i służyć jej Mieszkań-
com. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie 
i zaszczyt i dołożę wszelkich starań, żeby 
pokładane we mnie nadzieje spełnić oraz 
zrealizować przedstawiony przeze mnie 
program na dalszy rozwój gminy Wólka.

Z całego serca gratuluję wszystkim nowo 
wybranym Radnym- to Wam Mieszkań-
cy zaufali i uznali Was za najgodniejszych 
swoich przedstawicieli. Liczę na dobrą, 
merytoryczną współpracę i oddaję się do 
Państwa dyspozycji na czas naszej wspólnej 
5 letniej kadencji. Służę pomocą i oczekuję 
otwartości oraz wszelkich pomysłów, które 
możemy wspólnie zrealizować po to, aby 
stale podnosić jakość życia naszych Miesz-
kańców.

Z tego miejsca chciałbym bardzo serdecz-
nie podziękować poprzedniej Radzie gminy 
Wólka za dotychczasową współpracę, która 
nie zawsze była łatwa. Były momenty za-
wahania i zwątpienia, czy aby na pewno to, 
co robię jest słuszne i czy znajduje odzwier-
ciedlenie w potrzebach naszej społeczno-
ści. Jak widać, większość Mieszkańców 
zdecydowała, że te działania były pożąda-

ne, a brak w obecnym składzie niektórych 
Radnych oraz ich słaby wynik wyborczy 
potwierdza tylko brak akceptacji społecznej 
dla niektórych zachowań i wręcz otwartą 
ich krytykę. 

Dziękuję również wszystkim moim kontr-
kandydatom za skorzystanie z dobrodziej-
stwa demokracji i przedstawienie swoich 
kandydatur w wyborach. Dziękuję za pro-
wadzenie, poza jednym wyjątkiem, uczci-
wej i merytorycznej kampanii. Oczywiście 
zapraszam do współpracy i będę sobie cenił 
każdą konstruktywną krytykę, która z całą 
pewnością będzie pozytywnym elementem 
kontrolnym mojej pracy.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim 
Mieszkańcom Naszej Gminy, zarówno gło-
sującym na mnie, jak również tym, którzy 
zdecydowali się oddać głos na innych kan-
dydatów. To w naszym kraju jest piękne, że 
każdy ma wolną wolę i może postępować 
oraz głosować zgodnie z własnymi przeko-
naniami i sumieniem. I o tym należy ciągle 
przypominać, a szczególnie teraz, gdy ob-
chodzimy Setną Rocznicę Odzyskania Nie-
podległości.

Kończąc, chciałbym wszystkim złożyć 
serdeczne życzenia błogosławionych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów, 
odważnych marzeń, mądrych decyzji, sa-
tysfakcji, spokoju i pomyślności na cały 
nadchodzący 2019 rok.

Życzę miłej lektury
Z poważaniem

Szanowni 
Państwo

22 listopada 2018 roku 
5-letnią kadencję rozpoczęła 
Rada Gminy Wólka. Decyzją 
radnych zostały mi powie-
rzone obowiązki kierowania 
pracą Rady. Pełnienie funk-

cji Przewodniczącej Rady 
Gminy Wólka jest dla mnie 
ogromnym zaszczytem. Doło-
żę wszelkich starań, by swoje 
zadania realizować zgodnie 
z przepisami prawa, uczciwie 
i zawsze z myślą o wszystkich 
mieszkańcach naszej Gmi-
ny. Na pewno w swojej pracy 
wykorzystam ponad 13-letnie 
doświadczenie w samorządzie, 
w tym ponad 8-letnie jako rad-
nej gminy Wólka.

Chciałabym w tym miejscu 
podziękować moim wyborcom 
za okazane mi, po raz trzeci, 
zaufanie. Tak dużą liczbę gło-
sów odbieram jako docenienie 
dotychczasowej pracy. Jest to 
dla mnie jednak przede wszyst-
kim sygnał do jeszcze większej 
aktywności w środowisku lo-
kalnym. 

Czuję się również upoważ-
niona, by skierować wyra-
zy wdzięczności w kierunku 
wszystkich Państwa, którzy 
oddali głosy na swoich przed-
stawicieli w obecnej Radzie. 
Jestem przekonana, że dzię-
ki Państwu gmina Wólka ma 
Radę, która, przy dobrej współ-
pracy z wójtem Edwinem Gor-
tatem i sołtysami, może zna-
cząco wpłynąć na dalszy roz-
wój każdej miejscowości.

Zachęcam Wszystkich Pań-
stwa do współpracy. Jestem 
otwarta na wszelkie propozy-
cje. Zapraszam do kontaktu 
osobistego, telefonicznego lub 
za pośrednictwem biura rady. 

Drodzy Czytelnicy,
Zbliżają się Święta Bożego 

Narodzenia. Z tej okazji życzę 

Państwu doświadczenia dobra 
i życzliwości. Niech będzie to 
czas zatrzymania się, okazania 
uczuć, na które nie starcza od-
wagi, spotkania z drugim czło-
wiekiem, dla którego brakuje 
nam czasu. Boże Narodzenie, 
jak pisał ks. Jan Twardowski, 
„jest dlatego, żeby uczyć się 
miłości, żeby podawać sobie 
ręce, żeby się uśmiechać do 
siebie, żeby sobie przebaczać”. 

Nowy Rok niech przyniesie 
dla Państwa jak najwięcej po-
myślnych chwil. 

Przewodnicząca Rady 
Gminy Wólka 

mgr Edyta Dobek

WSTĘP

Wójt Gminy Wólka

mgr Edwin Gortat
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Nasza szkoła uczestniczyła w programie ,,5 porcji zdrowia w szkole”. To program edu-
kacyjny mający na celu zwrócenie uwagi na potrzebę zadbania o edukację w zakresie 
zbilansowanej diety już od najmłodszych lat.

Dzięki udziałowi w programie uczniowie klasy II oraz III mieli szansę zdobyć wiedzę na 
temat zasad zbilansowanej diety, istotnej roli warzyw i owoców, a także dowiedzieć się, 
dlaczego szklanka soku stanowi równoważną porcję warzyw lub owoców. Nauczycielki 
poprowadziły cykl zajęć związanych z wyżej wymienionym tematem. Na zakończenie 
programu dzieci wzięły udział w konkursie ,,5 porcji zdrowia w szkole”. Opiekunem pra-
cy konkursowej klasy II jest Pani Barbara Leszczyńska, a klasy III Pani Anna Anasiewicz 
oraz Pani Agata Dymel-Mikiciuk.

W środę 31 października w dniu wigilii Wszystkich Świętych w naszej 
szkole została zorganizowana po raz pierwszy ,,Parada świętych”. Organi-
zatorami była Pani Iwona Wyszyńska i Pani Ewelina Grzeszczak. Celem tego 
przedsięwzięcia było przybliżenie dzieciom postaci świętych, aniołów. Po-
przez ciekawe ukazanie historii ich życia chciałyśmy zwrócić uwagę, że nie 
były to jedynie postacie z kart książek, lecz ludzie z krwi i kości, tacy jak 
my. Wspólnie z dziećmi z Przedszkola Tygrysek śpiewaliśmy, tańczyliśmy i 
prezentowaliśmy niepowtarzalne stroje świętych. Idąc za nauczaniem na-
szego Patrona św. Jana Pawła II, który głosił, że „prawdziwa świętość wy-
wiera wpływ na innych”, wierzymy, że nasze przedsięwzięcie zachęci inne 
osoby i w przyszłym roku będzie nas jeszcze więcej. Dziękujemy Rodzicom 
za zaangażowanie oraz trud włożony w przygotowanie dzieci do parady.

30 października z inicjatywy Pani Iwony Wyszyńskiej 
i Pani Eweliny Grzeszczak obchodziliśmy w naszej szko-
le „Światowy Dzień Spódnicy i Krawata”. Tego dnia ko-
biety i kobietki pozwoliły spodniom odpocząć w szafie 
i do szkoły przyszły w spódnicach. Aby chłopcy i męż-
czyźni mogli również poczuć się wyjątkowo, włożyli 
krawaty. Na korytarzach królowały stylowe spódnice 
oraz najmodniejsze w tym sezonie krawaty. Wszyscy 
prezentowali się bardzo elegancko. To była świetna 
okazja do założenia właśnie tych części garderoby i 
okazało się, że uczniowie oraz nauczyciele z chęcią 
przyłączyli się do wspólnej zabawy. Ten wesoły dzień 
z pewnością powtórzymy w przyszłym roku szkolnym.

„Promieniowanie Ojcostwa”– 
pod takim hasłem 14 paździer-
nika obchodzono w całej Polsce 
XVIII Dzień Papieski. Z tej okazji 
16 października odbył się w naszej 
szkole apel poświęcony osobie św. 
Jana Pawła II. Podczas uroczysto-
ści mieliśmy okazję uczcić kolejną 
rocznicę wyboru kardynała Karola 
Wojtyły na Stolicę Piotrową oraz 
przypomnieć sobie Osobę Papieża 

Polaka. Dialogi przeplatane były 
śpiewem piosenek i wypowiedzia-
mi św. Jana Pawła II. W przygoto-
wanie programu zaangażowane 
były dzieci z oddziału przedszkol-
nego 5- latków oraz uczniowie z 
klasy II, IV, V, VII i VIII pod opieką 
nauczycieli: Iwony Wyszyńskiej, 
Magdalena Latkowskiej, Eweliny 
Grzeszczak. 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŁUSZCZOWIE

5 porcji zdrowia w szkole

Święci uśmiechnięci... 

Dzień Spódnicy i Krawata

Ojciec wszystkich nas...
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27 września uczestniczyliśmy w kolejnym plenerze malarskim z cyklu „Bystrzyckie spo-
tkania ze sztuką”. Naszą szkołę reprezentowały uzdolnione plastycznie dziewczynki: 
Anastazja Grzegorczyk, Ola Kołtunik, Dominika Woźniak, Daria Lech.  Tematem prze-
wodnim była jesień. Anastazja aktywnie pracowała na zajęciach ceramiki pod okiem 
specjalisty. Dominika, Ola oraz Daria  wykonały zjawiskowe prace malarskie oraz rysun-
kowe. Miło nam poinformować o sukcesach:
I miejsce - Anastazja Grzegorczyk  (ceramika)
Wyróżnienie - Daria Lech  ( rysunek)
Brawo dziewczyny! Poprosimy o więcej takich sukcesów!

W dniach 24-25 listopada w Szczebrzeszynie odbyła sie kolejna edycja Mistrzostw 
Polski w Kata Jiu-Jitsu Goshin-Ryu. Na starcie stanęło ponad 170 uczestników repre-
zentujących kluby i sekcje z całej Polski działające w strukturach stowarzyszenia Pol-
skie Centrum Jiu-Jitsu Goshin-Ryu. Wielkim sukcesem zakończyli swój start uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie, a jednocześnie członkowie 
działającej tu od 12 lat sekcji jiu-jitsu kierowanej przez Agnieszkę i Andrzeja Kozyrów. 
Dziewięcioosobowa reprezentacja naszej szkoły zdobyła 8 medali, w tym pięć złotych, 
dwa srebrne i jeden brązowy. Mistrzami Polski w swoich kategoriach wiekowych na 
rok 2018 zostali: Aleksandra Łobejko, Jakub Hrycyszyn, Monika Głowacka, Dorota Wo-
lińska i Adrian Kowalski, srebrne medale i tytuły wicemistrzowskie wywalczyli Jakub 
Woliński i Krzysztof Głowacki, a brązowym medalistą mistrzostw został Tymoteusz 
Łobejko. Ogółem Sekcja Jiu-Jitsu w Pliszczynie, której uczniami są także absolwenci 
naszej szkoły zdobyła, 13 medali w tym 5 złotych, 7 srebrnych i 1 brązowy.

29 listopada w Szkole Podstawowej odbył się bal andrzejkowy. Biletem wstępu były 
artykuły szkolne i słodycze, które zostaną przekazane na różne akcje charytatywne or-
ganizowane na terenie szkoły. Uczniowie bawili się w rytmach granych przez DJ Strusia. 

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna uroczy-
stość w naszym szkolnym kalendarzu.  To niezwykłe wydarzenie 
miało miejsce w naszej szkole dnia 15 października, a uświetnił je 
swoją obecnością Wójt Gminy Wólka – Edwin Gortat. 

Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów, musiały 
wykazać się umiejętnościami śpiewu, tańca i  recytacji, a także 
znajomością obowiązków szkolnych, zasad kultury i zasad za-
chowania na drodze. Przejęte pierwszaki zaprezentowały swoje 
talenty w programie artystycznym, nad którego oprawą czuwa-
ła wychowawczyni – Pani Anna Podsiadło. Przejęci uczniowie 
klasy I  wkroczyli uroczyście  na salę krokiem poloneza prowa-
dzeni  przez starszych kolegów i koleżanki – uczniów klasy VIII. 
Następnie prezentowali swoje umiejętności w wierszach, pio-
senkach i zabawnych scenkach.  Występy dzieci spotkały się z 
bardzo ciepłym przyjęciem. Mali artyści po każdym występie byli 
nagradzani gromkimi brawami przez uczniów, nauczycieli i licznie 
zgromadzonych rodziców.

Cztery razy „TAK” – tak występy pierwszaków oceniła komisja, 
której przewodniczyła Dyrektor Szkoły – Pani Magdalena Kry-

stjańczuk. Pierwszoklasiści mogli już bez przeszkód złożyć uroczy-
stą przysięgę na sztandar szkoły i uczestniczyć w ceremonii pa-
sowania ołówkiem, po której oficjalnie zostali przyjęci w poczet 
uczniów naszej szkoły. 

Ślubowanie Pierwszaków

Artyści w plenerze

Mistrzostwa Polski w Kata Jiu-Jitsu Goshin-Ryu

Bal andrzejkowy

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RÓŻY KOŁACZKOWSKIEJ W PLISZCZYNIE 
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W Szkole Podstawowej w Pliszczynie 
od września odbywają się zajęcia z fizy-
ki oraz z chemii organizowane w ramach 
realizacji projektu unijnego: Akademia 
kluczowych kompetencji. Grupa uczniów 
gimnazjum wykonuje doświadczenia, 
analizuje je i poszukuje zastosowań w ży-
ciu codziennym. Eksperymentowanie jest 
możliwe m.in. dzięki licznym pomocom 
otrzymanym przez szkołę w ramach reali-
zowanego projektu. Przed nami seria cie-
kawych eksperymentów i filmów eduka-
cyjnych obejmujących zarówno podstawę 
programową, jak i rozszerzających wiedzę 
uczniów, w których poznamy związki fizyki 
i chemii z historią świata, życie i odkrycia 
słynnych ludzi.

Dzięki staraniom opiekuna Samorządu Uczniowskie-
go ks. Mariusza Wrzesińskiego, z pomocą Pani Iwony 
Pietrzak-Płachty powstała ostatnio, na drugim piętrze 
pliszczyńskiej szkoły „Strefa relaksu”. To miejsce, gdzie 
na wygodnych kanapach uczniowie i nauczyciele mogą 
odpocząć, poczytać, odrobić lekcje, porozmawiać ze 
sobą… Oczywiście, od razu zyskało ono ogromną po-
pularność wśród społeczności szkolnej. Bardzo się 
cieszymy, ale też apelujemy: szanujmy i dbajmy o nie 
wszyscy !

Każdy Uczeń Szkoły w Pliszczynie otrzymał szafkę 
szkolną z półką, w której może przechowywać swoje 
rzeczy, książki, podręczniki, ubrania. Dzięki temu rze-
czy osobiste dzieci są zabezpieczone, a plecaki uczniów 
lżejsze, tym samym kręgosłupy - zdrowsze.

20 listopada klasy I, II oraz III gościły w Radio Lublin na przedstawieniu 
teatralnym tańcobajki pt. „Smoki, damy i rycerze”. Wspólnie z animatora-
mi dzieci wyruszyły na polowanie na smoka. Był czas na prawdziwą męską 
musztrę i salon piękności, a wszystko to wyrażone było energetycznym tań-
cem w rytm porywającej muzyki. Uczniowie poznali bajkę o tym, że życie 
można przeżyć bez lęku i przemocy z szacunkiem dla inności. Zachęceni 
do afirmacji życia, odkrywania i rozwijania swoich talentów wróciliśmy do 
szkoły.

Szkoła młodego inżyniera

W ramach projektu uczniowie 3 klas 
gimnazjum korzystają również z bezpłat-
nych zajęć z robotyki. Podczas zajęć  mło-
dzi inżynierowie budują oraz programują 
roboty. Zajęcia są prowadzone w trzech 

ośmio osobowych grupach, co daje im 
doskonałą okazję do rozwinięcia kompe-
tencji informatycznych oraz technicznych. 
Mają one na celu nie tylko zapoznanie 
uczniów z nowymi technologiami, ale 
również wdrażanie do samodzielności 
oraz współdziałania w grupie. Młodzi in-

żynierowie pracują na zestawach klocków 
Lego Mindstorms EV3 oraz zestawach VEX 
IQ CONSTRUCTION KIT. Wspólne konstru-
owanie okazuje się być również dobrą za-
bawą dla wszystkich.

Chemia, fizyka i my

Strefa relaksu

Prywatna przestrzeń ucznia Smoki, damy i rycerze
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5 listopada obchodzony jest jako Świa-
towy Dzień Postaci z Bajek. To okazja, by 
przypomnieć sobie ulubionych bajkowych 
bohaterów. Bohaterów, którzy są przecież 
nieodzownym elementem każdego dzie-
ciństwa i chyba nikogo nie trzeba przeko-
nywać, jak ważna rolę w rozwoju odgry-
wają…

Bawią nas, uczą, pomagają poznawać 
prawdę o świecie i życiu, swoim postępo-
waniem dają wzór do naśladowania, uczą 
jak odróżnić dobro od zła.

To też okazja do rozmowy o nich, tym 
co w nich cenimy, dlaczego chcemy być 
do nich podobni, dlaczego właśnie ci – to 

nasi ulubieni bohaterowie…? Okazja do 
powrotu do ulubionych bajek…

I tak właśnie, tego dnia, uczniowie i na-
uczyciele Szkoły Podstawowej w Pliszczy-
nie wracali do swoich ulubionych baśnio-
wych postaci.

Dla grup przedszkolnych bibliotekarz 
i nauczycielki wychowania przedszkolne-
go przygotowały wspólne czytanie bajek 
i baśniowe zagadki nagradzane łakociami. 

Po szkolnych korytarzach przechadzały 
się pięknie wystrojone królewny, wróż-
ki, czarownice, bajkowe zwierzęta oraz 
superbohaterowie. Na lekcjach odgady-
wano wspólnie swoje przebrania, a przez 

cały dzień rozmawiano o swoich boha-
terach… ich cechach i tym, dlaczego się 
z nimi identyfikujemy.

Było bardzo wesoło, kolorowo…i po-
uczająco !

Iwona Pietrzak-Płachta

26 października najmłodsze pokolenie 
Szkoły Podstawowej w Pliszczynie cele-
browało swój wielki dzień w towarzystwie 
swoich najbliższych, wstępując do grona 
uczniów naszej placówki. Cztero i pięcio-
latki pod opieką Pani Eli i Pani Dominiki 
zaprezentowały swoje talenty muzyczne, 

taneczne i recytatorskie. Rodzice zapa-
trzeni w swoje pociechy nie kryli dumy 
i uśmiechu. Pani Dyrektor z wielką ochotą 
dokonała pasowania i powitała naszych 
najmłodszych milusińskich w gronie szkol-
nej dziatwy. 

Październik to Miesiąc Bibliotek Szkol-
nych, czas promocji czytelnictwa i zachęca-
nia do odwiedzin szkolnej biblioteki. 

Jak o taką promocję zadbano w Szko-
le Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej 
w Pliszczynie?

Organizując szereg wydarzeń związa-
nych z książką i biblioteką! 

Zaproszenie na biblioteczne „Poczytan-
ki” otrzymali uczniowie oddziału przed-
szkolnego oraz młodszych klas nauczania 
początkowego. Słuchali pięknej i mądrej 
bajki o przyjaźni i tęsknocie pt.: „Musz-
la” J. Chmielewskiej. Uczniom tak bardzo 
spodobała się idea wspólnego czytania, że 
spotkania takie na pewno będą kontynu-
owane z wykorzystaniem bajek terapeu-
tycznych.

W szkolnej bibliotece ogłoszono kon-
kurs „Jesienne przeTwory literackie”, gdzie 
w trzech słoikach zamknięto tytuły trzech 
różnych książek, a zadaniem czytelników 
było ich odgadnięcie, kojarząc umieszczo-
ne w nich rekwizyty z treścią i tytułem 
książki. Oj, była burza mózgów…

Na szkolnym korytarzu uczniowie mogli 
oglądać gazetkę z najpiękniejszymi cytata-
mi z „Małego Księcia”.

W ramach promocji czytelnictwa oraz 
świętowania Miesiąca Bibliotek Szkolnych 
przeprowadzono akcję „Przyłapani na czy-

taniu”, podczas której młodzież z aktywu 
bibliotecznego wybranego dnia zupełnie 
niespodziewanie przeszła po wszystkich 
klasach wyszukując uczniów posiadających 
przy sobie książkę (mogła to być nawet lek-
tura, ale nie podręcznik ;)).Ci, którzy zostali 
przyłapani na czytaniu obdarowani byli ła-
kociami. To był bardzo słodki dzień!!!

25 października w bibliotece szkolnej 
Szkoły odbyło się uroczyste pasowanie 
uczniów klas pierwszych na czytelnika. 

Tego dnia nie obyło się bez zadań, zaga-
dek i przykazań dla pretendentów na czy-
telników. Kiedy już nie było wątpliwości co 
do ich wiedzy dotyczącej książek oraz spo-
sobu obchodzenia się z nimi, dzieci złożyły 
uroczyste przyrzeczenie i zostały pasowa-
ne na czytelnika oraz koronowane królew-
skim nakryciem głowy z mottem: Czytam 
sobie…rządzę!

Podpisały także swoje przyrzeczenie i za-
brały ze sobą do klasy, by wyeksponowane 
w widocznym miejscu zawsze przypomina-
ło im o szacunku dla książki. Jako „pracę 
domową” miały wykonać zakładki do ksią-
żek, z których następnie powstanie wysta-
wa w bibliotece.

Chyba nikogo nie trzeba przekonywać 
o tym, że książki, zamiast zalegać na pół-
kach, powinny krążyć, być w czytelniczym 
ruchu…

Taka właśnie idea przyświecała organiza-
cji Szkolnego Punktu Wymiany Książek.

Na specjalnie oznakowanym regale, 
w szkolnej strefie relaksu, znalazły swoje 
miejsce książki, które można poczytać na 
miejscu albo zabrać do domu i… zwrócić, 
tak by z książki mógł skorzystać ktoś inny. 
Można którąś z książek pokochać miłością 
bezgraniczną i zechcieć ją zatrzymać…trze-
ba tyko przynieś za nią inną, by regał nie 
świecił pustkami. 

To był bardzo pracowity miesiąc przy-
noszący ogrom satysfakcji.

Iwona Pietrzak-Płachta

Bajkowy poniedziałek

Ślubowanie przedszkolaków

Październik – czas promocji…czytelnictwa!

EDUKACJA
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Corocznie 29 września obchodzimy 
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. 

To święto zostało ustanowione z inicjaty-
wy Polskiej Izby Książki w 2001 roku. Data 
29 września odnosi się do urodzin Janiny 
Porazińskiej, autorki książek dla dzieci 
i młodzieży.

Pomysłodawcy chcieli, aby najważniej-
szymi odbiorcami tej inicjatywy stały się 
dzieci. Czytanie na głos stymuluje bowiem 
ich rozwój, wzbogaca słownictwo i pobu-
dza wyobraźnię. Dzień Głośnego Czytania 
to także doskonała promocja czytelnictwa.

W bieżącym roku 29 września to sobota, 
zatem my ten dzień w Szkole Podstawowej 
im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie ob-
chodziliśmy w piątek.

Do oddziałów przedszkolnych i wcze-
snoszkolnych wyruszyli uczniowie ze 

Szkolnego Koła Wolontariusza, przebrani 
za księżniczki, czarownice i zwierzęta, aby 
czytać na głos młodszym kolegom i kole-
żankom.

Klasy starsze, podczas dwóch specjalnie 
przeznaczonych na to lekcji, spotkały się na 
szkolnym korytarzu, żeby przedstawić pu-
bliczności najważniejsze dla siebie książki 
i odczytać na głos ich fragmenty. Te frag-
menty miały zostawić nas w niedosycie, 
zaciekawieniu, zaskoczeniu… miały spra-
wić, że pobiegniemy do szkolnej biblioteki, 
żeby poznać dalsze losy bohaterów.

Podczas długich przerw, szkolny radio-
węzeł prezentował lekcje pięknego czyta-
nia, odtwarzając z płyt słuchowiska.

Do akcji włączyła się także szkolna świe-
tlica. Tu też słychać było piękne, głośne 
czytanie.

Tego dnia nie było klasy w naszej szkole, 
do której nie dotarły by dźwięki czytanych 
na głos fragmentów książek czy wierszy – 
to był jeden dzień w Krainie Głośnego Czy-
tania.

Iwona Pietrzak-Płachta, 
Anna Krzyżanowska

Jeden dzień w Krainie Głośnego Czytania

Dzień 27 listopada w Szkole Podstawowej 
w Sobianowicach był dniem roztańczonym. 

Uczniowie klas 0-III oraz przedszkolaki 
z Przedszkola Stokrotka wspólnie bawili się 
na Andrzejkowym Balu Przebierańców. Każ-
dy przebrany był za jakąś postać: były m.in. 
księżniczki, wróżki, strażacy, policjanci, bat-
mani, a nawet kościotrupy. Wszyscy uczest-
nicy balu chętnie brali udział w organizo-
wanych wróżbach, zabawach i konkursach. 

Organizacją balu, wróżb i konkursów dla 
klas młodszych zajęły się Panie: Katarzyna 

Ryczek, Beata Lisewska, Anna Białek i Mar-
lena Poręba.

W godzinach wieczornych swój Bal An-
drzejkowy miały klasy IV-VIII. Starsza mło-
dzież naszej szkoły również tanecznie spę-
dzała czas wolny. Nie zabrakło także wróżb 
andrzejkowych, różnych konkursów i za-
baw. 

Organizatorem balu była opiekun Samo-
rządu Uczniowskiego Pani Beata Lisewska 
przy wsparciu Pana Krzysztofa Łysiaka.

18 listopada uczniowie drugiego etapu edukacyjnego wybra-
li się do Lublina. Tym razem głównym celem wyjazdu był zna-
komity film pt „Dywizjon 303”. Na wszystkich uczniach seans 
wywarł ogromne wrażenie. Kolejnym punktem wyprawy była 
wizyta w Centrum Brytyjskim. Miejsce to jest zarazem siedzibą 
biblioteki, gdzie można wypożyczać książki, audiobooki czy filmy 
- oczywiście w języku angielskim. W bibliotece uczniowie zostali 
zapoznani z bardzo ciekawą stroną wspierającą naukę języka an-
gielskiego. Wszyscy uznali ten wyjazd za bardzo udany i owocny.

Tradycyjnie na przełomie października i listopada wspominali-
śmy naszych  bliskich, którzy odeszli. 

Z tej okazji uczniowie pod kierunkiem pana Jacka Szynkarczuka 
przygotowali piękny program refleksyjny dedykowany pamięci 
zmarłych.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOBIANOWICACH

Bal Andrzejkowy, Ach, co to był za bal…

Wyjazd integracyjny Wspomnienie
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Jak co roku w październiku ksiądz Krzysztof Marzycki ogłosił 
konkurs na wykonanie najpiękniejszego różańca. Kreatywność 
uczestników okazała się tak wielka, że powołane jury miało 
ogromny problem z wybraniem najciekawszej pracy. Po długiej 
debacie uznano, że pierwsze miejsce otrzymuje Filip Oleszek 
- uczeń klasy III. Kolejne miejsca przyznano odpowiednio dla 
ucznia oddziału przedszkolnego Pawła Suszka oraz uczennicy kla-
sy II Igi Opalińskiej. Wszystkie różańce zostały zakwalifikowane 
do drugiego - parafialnego etapu, w którym różaniec wykonany 
przez ucznia naszej szkoły - Filipa Oleszka również zdobył najwyż-
sze uznanie. Serdecznie gratulujemy!!!!!

W dniu 17 października w naszej szkole 
miała miejsce bardzo ważna uroczystość. 
Jedenastu uczniów z klasy I złożyło na 
Sztandar Szkoły Podstawowej im. Tade-
usza Kościuszki w Sobianowicach uroczy-
ste ślubowanie i zostali oni dzięki temu 
przyjęci do grona uczniów naszej szkoły. 
Gościem honorowym uroczystości był 
Wójt Gminy Wólka – Pan Edwin Gortat.

Pasowania pierwszoklasistów na 
uczniów dokonała Pani Dyrektor Lidia 
Trochym, natomiast Pan Wójt wręczył 
uczniom pamiątki tej uroczystości.

Zanim nastąpił uroczysty Akt Ślubowa-
nia, pierwszoklasiści przedstawili Panu 
Wójtowi, swoim Rodzicom, Nauczycie-
lom, Pracownikom szkoły oraz Kolegom 
program artystyczny połączony z recyta-
cją wierszy, śpiewem piosenek w języku 
polskim i angielskim, udzielaniem odpo-
wiedzi na szereg pytań dotyczących szko-
ły, gminy i kraju oraz zagadek. Z zadań wy-
wiązali się wzorowo.

Uczniowie zostali również powitani 
przez kolegów z klasy II, od których otrzy-
mali „szkolny niezbędnik” czyli ołówek, 

gumkę i czekoladę, a także zapewnienie 
pomocy z ich strony. Po części oficjalnej 
uroczystości, miał miejsce słodki poczę-

stunek przygotowany przez rodziców. Do 
uroczystości ślubowania uczniów przygo-
towała wychowawczyni Beata Lisewska.

J. Kurczab pisał, że „Jest jedna forma wyrażenia sympatii na-
uczycielowi: uczenie się”.

Uczniowie naszej szkoły darzą swoich nauczycieli ogromną 
sympatią, gdyż uczą się dobrze i chętnie, nawet na zajęciach po-
zalekcyjnych.

W dniu 12 października uczniowie ze świetlicy szkolnej, jak każ-
dego roku, występem artystycznym oraz słodkim ciasteczkiem ze 
„złotą myślą”, dziękowali z okazji Dnia Edukacji Narodowej swo-
im nauczycielom i pracownikom szkoły za trud ich pracy włożony 
w edukację uczniów.

Program artystyczny powstał pod kierunkiem nauczycieli świe-
tlicy: Katarzyny Ryczek, Wioletty Rauk i Jacka Kłody.

Po uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej miało miej-
sce zaprzysiężenie nowej Rady Samorządu Uczniowskiego, które-
go opiekunem w bieżącym roku szkolnym została wybrana Pani 
Beata Lisewska. 

Różańcowy konkurs

Ślubowanie klasy I

Dzień Edukacji Narodowej oraz zaprzysiężenie Rady Samorządu Uczniowskiego
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W dniu 05 października cała nasza szkoła żegnała lato. W związ-
ku z tym wydarzeniem obchodziliśmy Święto Pieczonego Ziem-
niaka. 

Na okolicznych łąkach nad stawami zapłonęło ognisko, na 
którym piekliśmy kiełbaski, pieczywo i oczywiście ziemniaki. 
Wprawdzie niektóre ziemniaki i kiełbaski „nieco” za bardzo się 
przypiekły, mimo to smakowały wyśmienicie. Cieszyliśmy się po-
dwójnie, gdyż lato żegnaliśmy symbolicznie a pogoda była letnia, 
chociaż króluje kalendarzowa jesień.

Ognisko rozpalił bezpiecznie nasz „prywatny strażak” – Pan 
Krzysztof Łysiak, a organizacją zabaw i rozgrywek sportowych dla 
klas 0-III zajęła się opiekun Samorządu Uczniowskiego – Pani Be-
ata Lisewska wspólnie z Panią Katarzyną Ryczek i Panem Jackiem 
Kłodą.

Dzieci ze świetlicy szkolnej i klasy starsze miały  możli-
wość udziału w kole prawniczym pt. „ Wymiar sprawie-
dliwości i jego organy”. Pan Piotr wprowadził nas w świat 
prawa, za co jesteśmy mu bardzo wdzięczni.

Ważnym wydarzeniem w tym roku była wizyta w naszej 
szkole Pani Wiktorii Samuła, wielokrotnej Mistrzyni Euro-
py i Świata w pływaniu i ratownictwie wodnym. Zapre-
zentowała ona uczniom zasady udzielania pierwszej po-
mocy oraz uchyliła rąbka tajemnicy dotyczącej jej kariery. 
Mamy nadzieję, że podobnie jak ubiegłoroczne spotkanie 
ze stewardem i stewardessą, również wizyta i pasja Pani 
Wiktorii zainspiruje niektórych naszych uczniów.

W listopadzie uczniowie klasy III pod opieką Katarzyny Ryczek i Li-
dii Trochym udali się do Muzeum Bombki Choinkowej w Nowej Dębie 
w ramach konkursu „SUPER KLASA”. Dzieci poznały proces powsta-
wania ozdób choinkowych oraz przygotowali swoją niepowtarzalną 
bombkę. Następnie udaliśmy się do Zbrojowni Rycerskiej w Sandomie-
rzu,  poznaliśmy historię miasta i wiele innych czekało nas niespodzia-
nek. Pełni wrażeń ruszyliśmy w drogę powrotną.

Pożegnanie lata- święto pieczonego ziemniaka

Koło prawnicze 

Spotkanie z Panią
Wiktorią Samułą

„Super klasa”
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Dzień Edukacji Narodowej uczciliśmy na wesoło. Uczniowie przygotowali żartobliwe skecze o szkole i nauczycielach. Teksty prze-
platane były śmiesznymi piosenkami odpowiednio dobranymi do przedmiotu i stylu pracy nauczyciela. Było koncertowo i zabawnie!

Od października w naszej szkole odby-
wają się dodatkowe zajęcia dla uczniów 
prowadzone w ramach projektu „Aka-
demia Kluczowych Kompetencji”. Dzieci 
z klasy piątej biorą udział między innymi 
w zajęciach z przyrody prowadzonych me-
todą eksperymentu. Zajęcia mają charak-
ter obserwacyjny i doświadczalny. Młodzi 
badacze pod czujnym okiem nauczyciela 
wykonują ciekawe eksperymenty i obser-
wują zmiany zachodzących podczas nich. 

Celem tych spotkań jest kształtowanie 
u uczniów postawy badawczej i poszuku-
jącej. Inny rodzaj zajęć, to zajęcia z pro-
gramowania pod nazwą „Szkoła Młodego 
Inżyniera” - cztery grupy z klas V - VIII. 
Uczestnicy, korzystając z zestawów Lego 
Mindstorms EV3, budują niesamowite 
konstrukcje, które następnie z pomo-
cą nauczyciela programują i wprawiają 
w ruch.

31 października odbyło się w naszej 
szkole spotkanie z przedstawicielami 
Straży Ochrony Kolei. Dowiedzieliśmy 
się na czym polega praca SOK-u oraz jak 
trudne i odpowiedzialne jest to zajęcie. 
Podczas prelekcji poznaliśmy zasady bez-
piecznego podróżowania pociągami oraz 
jak właściwie powinniśmy zachowywać 
się w pobliżu torów czy przejazdów ko-
lejowych.

Dzień Edukacji Narodowej

Akademia Kluczowych Kompetencji

Spotkanie z przedstawicielami Straży Ochrony Kolei

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIDNIKU MAŁYM 
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25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Misia. 
Świetlica szkolna włączyła się w obchody tego dnia przez cały po-
przedzający go tydzień, były kolorowanki, misiowe zabawy i za-
wody, filmy animowane, kalabury i inne misiowe zajęcia.

20 listopada klasy I-IV odwiedziły Fabrykę Bombek w Nowej 
Dębie. Zwiedziły wystawy, obejrzały pokaz wykonywania i ma-
lowania bombek. Najwięcej emocji wzbudziło własnoręczne 
ozdabianie bombek, które zawisną na domowych choinkach 
w tegoroczne Święta Bożego Narodzenia. W drodze powrotnej 
wycieczka wstąpiła do Sandomierza, gdzie zwiedziła Rynek oraz 
Zbrojownię.

22 listopada odbyło się spotkanie w Panem Grzegorzem Szta-
lem, zorganizowane przez Panią Wiolettę Tryk i Małgorzatę 
Wawszczak. Opowiadał on o Waldusiu, chłopcu z czasów wojny, 
który otrzymał od ojca książeczkę do kolorowania o wartościach 
patriotycznych. Książka zawiera też autentycznych ludzi z okolicy 
Lublina uczestniczących w II wojnie światowej. Dzieci otrzymały 
takie same książeczki jak Wojtuś z bohaterami Polski i zakładki 
do książek. Dzieci wręczyły podziękowanie oraz figurkę żołnierza.

Witamy w naszym gronie! 16 listopada uczniowie klasy I, wy-
chowankowie Pani Anny Madej, po pięknym występie artystycz-
nym i uroczystym ślubowaniu, zostali pasowani przez Panią Dy-
rektor Beatę Sobczak na uczniów naszej szkoły. 

Dzień misia

Coraz bliżej święta!

SZKOŁA PODSTAWOWA W TURCE 

Wspominamy tych, co walczyli...

Pasowanie na pierwszoklasistę

Przed zebraniem z Rodzicami, 14 listopada, Pani Pedagog Iza-
bela Świętochowska, poprowadziła prelekcję pt. „Jak odżywia-
nie wpływa na rozwój dzieci?” Stawiając to pytanie, zwróciła 
uwagę na właściwe odżywianie dzieci, na zapotrzebowanie ich 
organizmu na witaminy, których brakuje w tak chętnie spoży-
wanych przez dzieci chipsach i słodyczach. Uświadomiła, że 
niepożądane zachowanie może także być wynikiem jedzenia 
takich produktów. Zachęciła Rodziców do zdrowego odżywania 
swoich pociech.

Odżywianie
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13 listopada uczestniczyliśmy w pokazach pierwszej pomocy. 
Mieliśmy możliwość przeprowadzenia symulacji resuscytacji na 
fantomie, przypomnieliśmy sobie postępowanie w przypadku 
wzywania karetki pogotowia, układaliśmy się nawzajem w pozy-
cji bezpiecznej. Warto wiedzieć, jak pomóc drugiej osobie w razie 
niespodziewanego wypadku, którego możemy być świadkami.

Klasa Vb gościła 24 października w Galerii Labirynt w Lubli-
nie. Chłopcy zostali oprowadzeni po aktualnie znajdującej się 
tam wystawie sztuki współczesnej pt. „Stan rzeczy”. Następnie 
uczestniczyli w warsztatach plastycznych, podczas których wyko-
nali kolaże, inspirując się surrealistycznymi pracami obejrzanymi 
na wystawie. 

Już kolejny rok uczniowie klas I - III zostali zgłoszeni przez wy-
chowawczynie do ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”, 
propagującej zdrowe odżywanie. W tym roku odbyło się ono 8 
listopada. Uczniowie wspólnie przygotowywali jedzenie, by było 
nie tylko zdrowe, ale także wspaniale wyglądało i smakowało. Na 
zdrowie!

Dzień Nauczyciela świętowaliśmy 16 października. Scenariusz 
i pomysł przedstawienia przygotował Samorząd Uczniowski, któ-
ry do wspólnego występu zaprosił Panią Dyrektor Beatę Sobczak 
oraz chętnych Nauczycieli. Wcielili się oni w rolę uczniów, a dzie-
ci zagrały Pracowników szkoły. Kabaret udał się wyśmienicie. Po 
występie uczniowie z Samorządu Uczniowskiego wręczyli wła-
snoręcznie wykonane laurki ze spersonalizowanymi życzeniami 
dla każdego Pracownika  szkoły oraz jego ulubionym powiedzon-
kiem.

15 października wychowaw-
czyni klasy II Pani Małgorzata 
Wojciechowska oraz nauczyciel 
wspomagający Pani Paulina 
Majsterek zorganizowały dla 
uczniów klas młodszych ob-
chody Dnia Głośnego Czytania. 
Dzieci poznały zalety głośnego 
czytania, wykonały wspólnie 
dekorację z przygotowanych 
materiałów, a następnie wysłu-
chały fragmentów książek pt.: 
„Pięciopsiaczki” oraz „Dzieci 
z Bullerbyn” czytane przez Ro-
dziców i Panią Agnieszkę Mar-
cinkowską.

Pokaz pierwszej pomocy

Lekcja plastyki w galerii

Śniadanie daje moc

Dzień nauczyciela

Dzień głośnego czytania
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Od zeszłego roku prowadzimy w świetlicy szkolnej konkurs 
w dwóch kategoriach. Najbardziej aktywni gracze, ale nie kom-
puterowi, tylko planszówkowi zbierają punkty, które na koniec 
każdego miesiąca są podliczane. Dzieci z najwyższą liczbą punk-
tów otrzymują tytuł „Mistrza Planszówek”, dyplom oraz drobny 
upominek. W drugiej kategorii dzieci zbierają punkty za wzorowe 
sprawowanie i pomoc kolegom, a ci z najwyższą ilością punktów 
zdobywają tytuł „Króla lub Królowej Dobrych Manier”, dyplom 
i upominek.

Nasza szkoła współpracuje z Publiczną Biblioteką w Wólce, Fi-
lią w Turce już od wielu lat. Każdego roku szkolnego uczniowie 
udają się na fascynujące lekcje biblioteczne do Pani Ani Bobel. 
W czwartek 27 września klasa I wraz z wychowawczynią Panią 
Anną Madej, odwiedziła wspomnianą bibliotekę. Dzieci bliżej 
poznały miejsce wypożyczania książek, zapoznały się z regulami-
nem biblioteki, a Pani Ania - bibliotekarka - opowiedziała o swo-
jej pracy. Uczniowie mogli obejrzeć księgozbiór, posłuchać cie-
kawych opowieści, a także zabawić się w różne gry świetlicowe.

Konkurs planszowy

Wizyta w Publicznej Bibliotece 

Dnia 12 października klasa I ponowie odwiedziła Publiczną Bi-
bliotekę w Turce. Poprzez czytanie, opowiadanie, zabawy oraz 
działania praktyczne dzieci odkrywały świat złotej polskiej jesie-
ni. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem układali przepiękne 
kompozycje z kasztanów, żołędzi, kolorowych liści. Każdy z nich 
wykonał super ludzika, którego zabrał ze sobą.

Dzień Chłopaka, każda klasa obchodzi według własnego po-
mysłu. W tym roku większość klas chciała wykazać się sprytem, 
kreatywnym myśleniem i współpracą w grupie. Klasy Vb, VI, VII 
i VIII stanęły przed trudnym zadaniem: uczniowie mieli wydostać 
się w ciągu 45 minut z zamkniętego pomieszczenia w Escape Ro-
om`ie. Wszystkim udało się odnaleźć klucz lub hasło i wydostać 
się przed wyznaczonym czasem z pokoju. 

Natomiast klasa I Dzień Chłopaka rozpoczęła odśpiewanym 
przez dziewczynki swoim kolegom dźwięcznym głosem hucznym 
STO LAT i poczęstowały ich słodką niespodzianką. Następnie, 
dzięki wspaniałej technice 3D, wszyscy uczniowie zostali przenie-
sieni w prastary świat dinozaurów. Zobaczyli jak wyglądały i jak 
żyły te ogromne zwierzęta. Wielkie emocje, jakie towarzyszyły 
dzieciom podczas oglądania filmu, pozostaną długo w pamięci.

Wizyta w bibliotece

Dzień chłopaka 
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W dniu 23 listopada obchodziliśmy w 
naszej szkole Światowy Dzień Pluszowego 
Misia. Wesołą zabawę rozpoczęliśmy od 
przywitania przybyłych gości oraz dzieci 
z ich przyjaciółmi – misiami. Wysłucha-
liśmy krótkiej historii pluszowego misia. 
Następnie dzieci obejrzały przedstawienie 
pt. ,,Złotowłosa i trzy Misie”, w którym 
główne role zagrały Panie: Aleksandra 
Szaruga (Złotowłosa), Monika Szalast, 
(Duży Miś) oraz Ewelina Grzeszczak (Śred-
ni Miś), uczennica klasy V Dominika Wój-
cik (Mały Miś) oraz  Pani Iwona Wyszyńska 
(narrator). Kolejnym punktem spotkania 
były tańce z maskotkami przy piosen-
kach ,, Misie szare”, ,,Mały miś jest głod-
ny”, ,,Jadą, jadą misie”, ,,Misiowi przyja-
ciele”. Podczas takiego święta nie mogło 
zabraknąć największego przysmaku misia 
czyli miodu.

Cała zabawa zakończyła się rozstrzy-
gnięciem szkolnego konkursu plastycz-

nego ,,Mój pluszowy miś”. Dziękujemy 
wszystkim dzieciom, które wzięły udział w 
konkursie i gratulujemy zwycięzcom. Ten 

dzień pełen był uśmiechu oraz radosnej, 
wspólnej zabawy.

14 listopada dzieci z oddziałów przedszkolnych (5-latki i 6-lat-
ki) wspólnie z dziećmi z przedszkola Tygrysek  odwiedziły Teatr 
H. CH. Andersena w Lublinie. Obejrzały piękne przedstawienie 
pt. „Proszę słonia”.  Opowiadało ono historię chłopca, który nie 
umiał urosnąć i… słonia, który rósł ponad miarę. Pinio, kilkuletni 
chłopiec, był najmniejszy w swojej klasie. To właśnie było olbrzy-
mim zmartwieniem jego rodziców, którzy codziennie podawali 
mu garść witamin: „na rośnięcie!”. Witaminy zamiast do buzi Pi-
nia wpadały– w tajemnicy przed rodzicami oczywiście – do trąby 
porcelanowego słonia Dominika. W efekcie zamiast wielkiego 
syna rodzice zostali posiadaczami wielkiego słonia, który z każ-
dym dniem coraz bardziej wypełniał ich dom… Ale to nie koniec. 
Słoń dziwnym sposobem – oprócz tego, że wciąż rósł – zaczął 
mówić i poruszać uszami, a w końcu chodzić. Stał się najwięk-
szym porcelanowym słoniem na świecie, wzbudzając tym sa-
mym powszechne zainteresowanie. Po spektaklu przedszkolaki 
uśmiechnięte i pełne wrażeń wróciły do szkoły.

18 października w oddziałach przedszkolnych (5-latków i 6-lat-
ków) obchodziliśmy „Dzień Dyni”. Tego dnia przynieśliśmy do 
przedszkola dynie i ubraliśmy się na kolor pomarańczowy. Dzie-
ci dowiedziały się wielu ciekawostek na temat tego warzywa. 
Wzięliśmy udział w licznych zabawach z udziałem dyni: slalom 
dyniowy, wędrówka do Dyniolandii, dyniowe zawody, taniec in-
tegracyjny. Mieliśmy też okazję spróbować dyniowych smakoły-
ków jak np. sok z dyni, chleb z pestkami dyni, pestki dyni. Na 
zakończenie przedszkolaki wykonały dyniową pracę plastyczną. 
Głównym celem wspólnych, wesołych zabaw było zachęcanie 
dzieci do spożywania warzyw oraz promowanie zdrowego stylu 
życia. Ten dzień był pełen wrażeń i radości.

Dzień Pluszowego Misia

,,Proszę słonia”- wyjazd przedszkolaków do teatru

Dzień Dyni

PRZEDSZKOLE TYGRYSEK W ŁUSZCZOWIE 
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5 października obchodziliśmy w grupie 5-latków i świetlicy 
szkolnej Światowy Dzień Uśmiechu– święto stworzone po to, aby 
przypomnieć zabieganym, że uśmiech jest niezbędny w życiu:) 
Pomysłodawcą tego dnia był Harvey Ball, autor znanego na ca-
łym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buźki- tzw. smiley face, 
którą wymyślił w 1963 roku.

Z tej okazji przygotowaliśmy uśmiechnięte buźki na drzwiach 
sal lekcyjnych, a każdy kto odwiedził naszą klasę mógł zrobić 
sobie sweet focię w specjalnie przygotowanej ramce. Na zakoń-
czenie przedszkolaki dostały medale. Był to naprawdę radosny 
i uśmiechnięty dzień i oby jak najczęściej uśmiech gościł na twa-
rzach dzieci, nauczycieli, a także rodziców.

28 września z okazji Ogólnopolskiego Głośnego Dnia Czyta-
nia dzieci z oddziałów przedszkolnych (5-latki, 6-latki) zostały 
zaproszone do Przedszkola Tygrysek na wspólne czytanie ba-
jek. Wszystkie przedszkolaki w skupieniu i zaciekawieniu słuchały 
bajkowych opowieści czytanych przez Panią Dyrektor Magdale-
nę Krystjańczuk, Panią Urszulę Ogrodnik i Panią Ewelinę Grzesz-
czak. Warto i trzeba czytać dzieciom! Tej zasady się trzymamy 
i codziennie głośno czytamy! Dziękujemy Pani Ninie i Pani Oli za 
zaproszenie:) 

A Ty śmiej się śmiej.... :) Tupcio Chrupcio i inne bajki

25 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień 
Pluszowego Misia. Dzień ten uczciły również nasze dzieci. 
W piątek każdy przedszkolak z uśmiechem na twarzy opo-
wiadał o  swoim misiu, oglądaliśmy prezentację multime-
dialną o misiach z różnych kreskówek. Ten dzień był bar-
dzo radosny i „misiowy” – zabawy z misiami odbywały się 
w rytm piosenek o misiach, a bohaterami czytanych w tym 
dniu bajek były oczywiście... misie. Dzieci w grupach wy-
klejały misie różnymi materiałami. Ciekawą atrakcją była 
też przygotowana fotobudka misiowa w której dzieci mo-
gły zrobić sobie zdjęcie. 

Dnia 20 listopada odbyła się szczególna dla dzieci uro-
czystość – „Pasowanie na Przedszkolaka”. Z tej okazji za-
prosiliśmy do przedszkola gości: Rodziców i Panią Dyrektor, 
by razem  cieszyć się tym, że dzieci stały się prawdziwymi 
przedszkolakami. Uroczystość ta wymagała wielu prób, 
samodyscypliny i nie lada odwagi – to przecież pierwszy 
w tym roku występ przed tak wspaniałą i liczną publiczno-
ścią. Dzieci elegancko ubrane pięknie zaśpiewały wesołe 
piosenki, wyrecytowały wierszyki i zatańczyły skoczny ta-
niec. Dały z siebie wszystko i dzielnie walczyły z tremą. Pani 
Dyrektor każdego nowego przedszkolaka pasowała zacza-
rowanym ołówkiem, a w nagrodę dzieci otrzymały kolo-
rowe dyplomy i breloczki. Na koniec czekał na wszystkich 
słodki poczęstunek.

Dzień pluszowego misia

Pasowania na przedszkolaka

PRZEDSZKOLE W TURCE 
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Przedszkolaki uczestniczyły w nieco-
dziennym zajęciu przybliżającym tradycję 
kiszenia kapusty, a także podsumowywały 
swoją wiedzę na temat przetworów na 
zimę. Dzieci wraz z paniami zabrały się 
ochoczo do pracy: szatkowały kapustę, 
tarły marchewkę, przyprawiały kapustę 
w słoikach. Oczywiście każdą warstwę po-
sypywały solą. W dokładnym ugnieceniu 
pomogły dzieciom panie. Dzieci dowie-
działy się iż, kiszona kapusta, oprócz wa-
lorów smakowych, jest cennym źródłem 
wielu witamin.

Kiszenie kapusty Owoce i warzywa
Nasze przedszkole wzięło udział w kon-

kursie plastycznym „Polska”, który był or-
ganizowany przez Przedszkole „Tygrysek” 
w Łuszczowie. Pracę na konkurs przygoto-
wała Zuzia Wielgos i Miłosz Mróz. Gratu-
lujemy zdobytych nagród!

Wspólne pieczenie ciasta
Kontynuując tematykę dotyczącą owo-

ców dzieci postanowiły upiec pyszne cia-
sto z jabłkami. Jak się okazuje, pieczenie 
ciasta, to nie taka trudna sprawa. Szcze-
gólnie, gdy do pomocy jest tyle małych 
i zdolnych rąk. Według przepisu przygo-
towaliśmy składniki: mąkę, cukier, jaja, 
olej, cukier waniliowy, proszek do piecze-
nia oraz owoce. Zmieszaliśmy wszystko 
i rozłożyliśmy owoce. Kiedy wszystko było 
gotowe włożyliśmy ciasto do rozgrzanego 
piekarnika. Na efekty naszej pracy czeka-
liśmy z niecierpliwością. Kiedy ciasto było 
gotowe odbyła się wspólna degustacja. 
Placek z owocami wyszedł wyśmienity!

Październik dzieci zaczęły od zajęć o wa-
rzywach i owocach. Poznawaliśmy kolejne 
owoce i warzywa. Dzieciom najbardziej 
podobała się degustacja poszczególnych 
owoców, szczególnie, że były połączone 
z pyszną czekoladą. Mniam!

Konkurs plastyczny

PRZEDSZKOLE TĘCZOWY ZAKĄTEK W ŚWIDNIKU MAŁYM

Dzień 26 listopada pozostanie na długo w pamięci naszych dzie-
ciaczków. Tego dnia odbyła się bardzo ważna dla nas uroczystość - 
pasowanie na przedszkolaka, na którą przybyli Rodzice, Pan Wójt 
Edwin Gortat, Pani Dyrektor Beata Sobczak i Pani Dyrektor Anna 
Sibińska. Dzieci przez wiele dni ciężko pracowały ucząc się wier-
szyków i piosenek, które zaprezentowały podczas uroczystości. 
Świętowanie rozpoczęło się od powitania wszystkich przybyłych 
gości. W części artystycznej przedszkolaki uczciły Dzień Pluszowe-
go Misia, pochwaliły się swoimi talentami artystycznymi i zdały 
test na dzielnego przedszkolaka. Po części artystycznej przyszła 
kolej na ślubowanie, a pani Dyrektor dokonała uroczystego paso-
wania naszych przedszkolaków. Na zakończenie pan Wójt wręczył 
wszystkim przedszkolakom dyplomy i upominki. Po uroczystości 
wszyscy goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygoto-
wany przez Rodziców naszych przedszkolaków.

Pasowanie przedszkolaków w krainie pluszowego misia 
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28 listopada dzieci z Przedszkola „Tęczo-
wy Zakątek” razem z uczniami klasy „0” 
Szkoły Podstawowej w Świdniku Małym 
wybrały się na wycieczkę do sali zabaw 
„Magic Park” w Lublinie. Dla niektórych 
przedszkolaków była to pierwsza podróż 
autokarem, dlatego wyjazd przyniósł wie-
le emocji związanych z nowym przeży-
ciem. Dwie godziny zabawy w sali z mnó-
stwem przeróżnych miejsc do aktywności 

minęły bardzo szybko. Niezwykłą frajdę 
zapewniła konstrukcja składająca się z la-
biryntu tuneli, zjeżdżalni, basenów z pi-
łeczkami i przeszkód do pokonania. Dzieci 
korzystały także z pojazdów, dużych pian-
kowych klocków oraz dmuchanych zam-
ków. Gdy pobyt dobiegł końca, przedszko-
laki zadowolone i pełne niezapomnianych 
wrażeń ze wspólnej zabawy bezpiecznie 
wróciły do przedszkola. 

Dnia 31 października gościliśmy w przedszkolu pracowników 
Straży Ochrony Kolei. Podczas spotkania dzieci chętnie brały 
udział w pogadance na temat zasad bezpiecznego zachowania 
się na dworcu. Ponadto przedszkolaki zapoznały się z piktogra-
mami umieszczanymi w pociągach i ich znaczeniem. Była to także 
okazja do poznania umundurowania i sprzętu niezbędnego do 
wykonywania pracy strażnika, czyli kamizelek odblaskowych i ku-
loodpornych, tarcz kuloodpornych, lornetek. Dzieci z radością 
oglądały i przymierzały przeróżne rekwizyty przygotowane przez 
naszych gości. Miłe spotkanie zakończyło się wspólnymi zdjęcia-
mi i rozdaniem wszystkim dzieciom upominków od pracowników 
Straży Ochrony Kolei.

Wycieczka do sali zabaw

Spotkanie ze Strażą Ochrony Kolei 

15 października był niezwykłym dniem w naszym przedszkolu. Wzięliśmy udział 
w ustanowionej przez UNICEF akcji edukacyjnej, jaką jest Światowy Dzień Mycia 
Rąk. Zajęcia rozpoczęliśmy obejrzeniem prezentacji multimedialnej oraz rozmową 
na temat higieny i znaczenia dokładnego mycia rąk dla zdrowia. Następnie dokładnie 
omówiliśmy schemat prawidłowego mycia rąk krok po kroku oraz przećwiczyliśmy go 
w praktyce. Na koniec spotkania każdy przedszkolak otrzymał pamiątkowy dyplom 
Mistrza Mycia Rąk.

24 października świętowaliśmy kolej-
ne ciekawe wydarzenie, tym razem był 
to Światowy Dzień Origami. Przedszkola-
ki dowiedziały się skąd pochodzi oraz na 
czym polega sztuka artystycznego składa-
nia papieru oraz, że dzięki niej i własnej 
wyobraźni możemy tworzyć piękne prace 
z papieru. Dzieci miały okazję pooglądać 
książki o origami oraz krótki film pokazu-
jący tę technikę, a na zakończenie każdy 
przedszkolak wykonał własny obrazek 
metodą „origami płaskie z koła”. Dzie-
ci były bardzo zainteresowane techniką 
origami i z wielką radością i starannością 
tworzyły swoje małe dzieła sztuki.

Mistrz Mycia Rąk Światowy Dzień 
Origami
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Dzień 11 listopada każdego roku to dzień Świę-
ta Narodowego. Jest to szczególny dzień również 
w naszej gminie, gdyż po raz ósmy mogliśmy go 
wspólnie, uroczyście świętować z mieszkańcami 
gminy. Tego wymaga od nas historia oraz obowią-
zek edukowania i wychowania. 

Dzień 11 listopada to czas ogromnej radości 
z odzyskania po 123 latach umiłowanej Ojczyzny. 
W tym roku minęło 100 lat od tego historyczne-
go zdarzenia. Analizując ten czas należy zauważyć, 
że winni jesteśmy naszym poprzednikom, bohate-
rom: pamięć, szacunek i obowiązek wypracowania 
u naszych następców postaw patriotycznych opar-
tych na trwałych wartościach.

Wzorem z poprzedniego roku tegoroczne święto 
zaczęliśmy celebrować już 10 listopada, kiedy to 
w miejscowości Sobianowice nad rzeką Bystrzyca, 
wspólnie z harcerzami, zuchenkami, strażakami 
i wszystkimi przybyłymi, śpiewaliśmy pieśni patrio-
tyczne i rozpaliliśmy tzw. „ogień niepodległości”. 

Uroczystości 11 listopada składały się  z trzech czę-
ści:
1. Złożenie wieńców i hołdu naszym poprzedni-

kom, bohaterom przed Urzędem Gminy.
2. Uroczysta dziękczynna Msza Święta w Kościele 

w Wólce,
3. Występ dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawo-

wej w Świdniku Małym oraz Zespołu Ludowe-
go” Łuszczowiacy” w dolnym pomieszczeniu 
wymienionego Kościoła oraz organizowany po 
raz trzeci na terenie naszej gminy Festiwal Pio-
senki Patriotycznej, który został przygotowany 
we współpracy z Fundacją „Biała Róża” z miej-
scowości Długie.

Piękna inscenizacja słowno - muzyczna, wspól-
ne śpiewanie pieśni patriotycznych podczas Ogni 
Niepodległości, Festiwal Piosenki  Patriotycznej to 
elementy, które sprawiły, że Dzień 11 listopada był 
radosnym i pełnym nadziei świętem patriotyzmu 
mieszkańców gminy Wólka. Tegoroczne obchody 
przyczyniły się do pogłębienia w sercach naszych 
mieszkańców miłości do Ojczyzny i patriotycznej 
postawy. Dzieci i młodzież swoim entuzjazmem 
i energią, zaświadczyły o swoim patriotyzmie i dały 
dowód, że w młodym pokoleniu żywe są tradycje 
patriotyczne.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w naszych uroczystościach oddając 
tym samym hołd wszystkim tym, dzięki którym 
możemy się cieszyć wolną ojczyzną.

W naszej gminie 100 lecie odzyskania przez 
Polskę Niepodległości celebrowane było nie tylko 
w dniach 10- 11 listopada, ale w zasadzie przez cały 
rok. Organizowane były konkursy, turnieje sporto-
we, koncerty, akademie, apele czy też wieczornice. 
W organizację obchodów bardzo aktywnie anga-
żowały się wszystkie placówki oświatowe, ochot-
nicze straże pożarne, organizacje pozarządowe czy 
też parafie działające na terenie naszej gminy.

Święto Niepodległości w gminie Wólka - 100 rocznica
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W Szkole Podstawowej w Łuszczowie 
16 listopada został wystawiony spektakl 
„Moja niepodległa”. Wieczornica miała 
charakter musicalu. Uczniowie klas IV- VIII 
przedstawili dramatyczne losy naszego 
kraju łącząc śpiew, taniec i kulturę żywego 
słowa. Forma przedstawienia dostarczyła 
nam wiele emocji i refleksji. Dziękujemy 
wszystkim, którzy przybyli, aby uczcić ra-
zem z nami setną rocznicę odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Organizatorami 
uroczystości były Pani Dorota Kędzierska, 
Pani Agnieszka Kosińska oraz Pani Beata 
Kurant.

Uczniowie tejże szkoły, którzy pod kie-
runkiem Pani Agnieszki Kosińskiej tworzą 
Zespół wokalny „Muzyczka”  zaprezento-
wali się podczas III edycji Festiwalu Pieśni 
Patriotycznej . Uczniowie wykonali piosen-
kę „Niepodległa, niepokorna”,  wprowa-
dzając słuchaczy w refleksyjny nastrój i za-
dumę nad losami naszej Ojczyzny. Zespół 
został nagrodzony II miejscem. W katego-
rii soliści I miejsce otrzymał Szymon So-
kołowski za wykonanie piosenki „Dziś idę 

walczyć mamo”. Uczeń został przygoto-
wany przez Panią Annę Podsiadło. Uroczy-
stość 100 rocznicy odzyskania niepodległo-
ści uświetnił także występ zespołu ludowe-
go ,,Łuszczowaicy” pod kierunkiem Pana 
Kazimierza Kozaka i Pana Piotra Wiącka. 

W piątek 9 listopada szkoła włączyła 
się w ogólnopolską akcję Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, w której w polskich 
szkołach uczniowie i nauczyciele śpiewali 
Hymn Narodowy dla uczczenia stulecia od-
zyskania niepodległości. Uczniowie z po-
wagą i z sercem odśpiewali cztery zwrotki 
hymnu. 

W czwartek 8 listopada odbył się w szko-
le XV Gminny Konkurs Recytatorski pod 
hasłem ,,Polska Niepodległa”. Podczas 
konkursu zaszczycił nas swoją obecnością 
Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat.

W konkursie wzięło udział 23 uczestni-
ków z pięciu szkół z terenu naszej gminy 
w wieku od 5 do 10 lat, którzy recytowali 
wiersze o tematyce patriotycznej.

Uczniowie z naszej szkoły okazali się 
świetnymi recytatorami. Ich występy 

spodobały się tak bardzo komisji oceniają-
cej, że wszyscy nasi reprezentanci zdobyli 
I miejsce w swoich kategoriach.

 Oto nasi laureaci:
z grupy 5latków – Joanna Oleszczuk; z gru-
py 6 latków – Antoni Bieńko; z klasy I – Szy-
mon Sokołowski
z klasy II – Natalia Zając; z klasy III – Amelia 
PuszkaI miejsce zdobyli ponadto: Wiktor 
Gortat (SP Świdnik Mały), Hanna Józefa-
ciuk (SP Sobianowice).

Dzieciom, Rodzicom i Nauczycielom 
przygotowujących swoich recytatorów - 
GRATULUJEMY!

Laureaci otrzymali nagrody książkowe 
ufundowane przez Radę Rodziców SP w 
Łuszczowie oraz pamiątkowe dyplomy. Po-
zostali uczniowie otrzymali dyplomy za za-
jęcie drugiego i trzeciego miejsca oraz dy-
plomy -  wyróżnienia. Wszyscy uczniowie 
otrzymali pamiątkowe kubki z logo patrio-
tycznym ,,100 lat Niepodległości Polski” 
ufundowane przez Gminę Wólka. 

100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości 
w Szkole Podstawowej w Łuszczowie

KULTURA
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11 listopada Zespół wokalny „Pliszczy-
nek” pod kierunkiem Pani Agnieszki Ko-
sińskiej zaprezentował się podczas III edy-
cji Festiwalu Pieśni Patriotycznej. Ucznio-
wie wykonali piosenkę „Niepodległa, 
niepokorna”,  wprowadzając słuchaczy w 
refleksyjny nastrój i zadumę nad losami 
naszej Ojczyzny. 

 27 października w szkole odbył się 
Wielobój Obronny z okazji 100-lecia od-
zyskania niepodległości. Zawody szkolne 
współorganizowane przez Lubelską Szko-
łę Jiu-Jitsu Tsubame, Szkołę Podstawową 
im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie, 
parafię NSJ w Pliszczynie i Stowarzysze-
nie Dobrego Pasterza. Nietypowa forma 

zawodów – tor przeszkód i strzelanie, 
pozwoliły uczniom i ich rodzicom przeko-
nać się o ich sprawności nie tylko fizycz-
nej, ale i psychicznej. A przy tym wszyscy 
świetnie bawili się, pomagali sobie na-
wzajem, kibicowali. 

Przygotowując się do stulecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości szkoła wzięła udział w kilku inicjatywach. W dniu 23 
października do szkoły przybyli filharmonicy lubelscy z pięknym 
koncertem pieśni żołnierskiej i patriotycznej. 

Uczniowie klas IV - VIII wzięli udział w konkursie Kuriera Lubel-
skiego pod hasłem Warto być Polakiem, a czterech z nich: Karol 
Działa, Alan Flis, Cezary Stańkowski i Paweł Majewski zakwalifi-
kowało się do finału, który odbył się 7 listopada w Urzędzie Wo-
jewódzkim w Lublinie. Również na terenie szkoły został zorgani-
zowany Konkurs Wiedzy o Niepodległej dla uczniów klas. IV – VII. 

Jak co roku obyła się uroczysta akademia z okazji 11 Listopa-
da, przygotowana przez uczniów pod kierunkiem Pani Elżbiety 
Rola. Poczet Sztandarowy Szkoły szkoły obecny był także na uro-
czystościach gminnych. Po mszy utalentowani i chętni uczniowie 
wzięli udział w III Festiwalu Piosenki Patriotycznej. Duet: Alicja 
Żebrowska i Barbara Pawelec wyśpiewał drugie miejsce. Prze-
słuchaniami i przygotowaniem uczestników zajmowała się Pani 
Monika Tomczak.

100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości 
w Szkole Podstawowej w Pliszczynie

100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości 
w Szkole Podstawowej w Sobianowicach

KULTURA
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Jesteśmy patriotami! 13 listopada uro-
czyście uczciliśmy 100-lecie odzyskania 
przez Polskę niepodległości urządzając 
w szkole po lekcjach Wieczornicę. Pani 
Monika Garbacz oraz Pani Dorota Kędzier-
ska przygotowały uczniów różnych klas do 
występu. Montaż słowno-muzyczny poru-
szający temat zaborów i trudnej drogi do 
wolności wzruszył wszystkich zaproszo-
nych gości, a byli z nami: Wójt Gminy Wól-
ka Pan Edwin Gortat, Uczniowie, Rodzice, 
Dziadkowie i Pracownicy szkoły. Zwieńcze-
niem wieczoru było wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych.

11 listopada, podczas III Festiwalu pie-
śni patriotycznej naszą szkołę reprezento-
wała Maria Mazurek z klasy III przygoto-
wana przez Panią Małgorzatę Wawszczak 
oraz duet Gabriela Bogusz z kl. Va oraz 
Małgorzata Staruch z kl. VII, które przy-
gotowała Pani Agnieszka Marcinkowska. 
Marysia wyśpiewała piosenką „Kto Ty 
jesteś?” drugie miejsce w kategorii klas 
młodszych. Gabrysia z Małgosią zdobyły 
miejsce trzecie wśród klas starszych.

Dyrektor Beata Sobczak zgłosiła naszą 
szkołę do ogólnopolskiej akcji „Rekord 
dla Niepodległej”. 9 listopada o godz. 
11.11 cała społeczność szkolna i przed-
szkolna odśpiewała „Mazurek Dąbrow-
skiego”. Następnie nauczycielki świetlicy 
dokonały ogłoszenia wyników patriotycz-
nego, szkolnego konkursu plastycznego 
w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 
młodsze wykonywały niekonwencjonal-
nymi technikami „Orła Białego” (nagrody 
otrzymali: Karolina Szpot z kl.I, Katarzyna 
Puchacz z kl. II, Dagmara Szpot z kl. III), 
natomiast klasy starsze portret bohatera 

Niepodległej - I miejsce zajęła Hanna Me-
kler, a drugie Klaudia Sierota.

W Szkole Podstawowej w Łuszczowie, 
dnia 8 listopada odbył się patriotyczny 
konkurs recytatorski. Naszą szkołę repre-
zentowali uczniowie poszczególnych klas: 
Gaja Śniadecka - Mendryk z kl. I, Gabriela 
Blicharz z kl. II oraz Bartłomiej Duda z kl. 
III. Pięknie deklamowali wiersze o Ojczyź-
nie i  zajęli oni miejsca II.

W dniu 14 listopada gościliśmy w na-
szej szkole grupę rekonstrukcyjną REKON-
STRUKTO, która przedstawiła społeczno-
ści szkolnej pokaz rekonstrukcji „Ku Nie-
podległej”, w związku z 100 rocznicą odzy-
skania przez Polskę Niepodległości. Pokaz 

bardzo podobał się uczniom, a niektórzy 
mieli nawet okazję brać udział w rekon-
strukcji wydarzeń. 

Dziewiątego listopada odbyła się w na-
szej szkole uroczysta Akademia z okazji 
Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodle-
głości. Uczniowie pod kierunkiem Pani 
Moniki Garbacz i Pani Moniki Tomczak 
zabrali wszystkich uczniów w historycz-
ną podróż i przypomnieli wydarzenia 
związane z trudną drogą Polski do wol-
ności.

16 listopada odwiedziła naszą szkołę 
Grupa Artystyczna REKONSTRUKTO z po-
kazem historycznym „Ku Niepodległej”. 
Była to wesoła lekcja historii upamięt-
niająca dążenia niepodległościowe na-
szej ojczyzny. Uczniowie mogli także zo-
baczyć elementy strojów z epoki oraz re-
pliki broni używanej przez powstańców. 

100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości 
w Szkole Podstawowej w Turce

100 lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości 
w Szkole Podstawowej w Świdniku Małym

KULTURA
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Dnia 8 listopada w Szkole Podstawowej w Łuszczowie odbył się 
Gminny Konkurs Recytatorski „Polska Niepodległa”. Nasze przed-
szkole reprezentował Kuba Zabłotny. Kuba zajął II miejsce. Ser-
decznie gratulujemy!!!

9 listopada o godzinie 11.11, wspólnie z uczniami naszej Szkoły 
Podstawowej, odśpiewaliśmy 4 zwrotki naszego hymnu „Mazur-
ka Dąbrowskiego” w ramach ogólnopolskiego bicia rekordu dla 
Polski. Nasze zuchy dały radę!!!

 W naszym przedszkolu 9 listopada obchodziliśmy Święto Nie-
odległości. Z tej okazji wszystkie dzieci przyszły tego dnia odświęt-
nie ubrane. Podczas zajęć oglądaliśmy i omawialiśmy symbole na-
rodowe, uczyliśmy się słów hymnu Polski i własnoręcznie wyko-
naliśmy papierowe kotyliony. Później wzięliśmy udział w uroczy-
stym odśpiewaniu hymnu razem z uczniami Szkoły Podstawowej 
w Świdniku Małym i poznaliśmy historię Święta Niepodległości 
oglądając akademię z okazji 100-lecia jej odzyskania.

100 lecie odzyskania przez Polskę 
Niepodległości w Przedszkolu 
w Turce

100-lecie Odzyskania 
Niepodległości w Przedszkolu 
w Świdniku Małym

17 października w Restauracji Gościniec w Wólce od-
był się gminny Dzień Seniora, którego organizatorem 
był Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat. W spotkaniu 
udział wzięli Seniorzy z terenu naszej gminy, którzy pod-
czas uroczystości uzyskali informacje m.in. o bezpie-
czeństwie, profilaktyce nowotworowej, pielęgnacji cery 
dojrzałej oraz o możliwości skorzystania z bezpłatnej po-
mocy prawnej. Zaproszeni Goście mogli także zapoznać 
się z prezentacją działań zaplanowanych w projekcie Top 
Senior skierowanych właśnie do Naszych Seniorów.

Uroczyste spotkanie niewątpliwie umiliły występy 
dzieci z Muzycznego Zespołu, który przygotował miłą 
muzyczną niespodziankę oraz Harcerskiego Zespołu Mu-
zycznego Arse, za co im serdecznie dziękujemy.

Dla Uczestników zorganizowane zostały również 
warsztaty z decoupage, które przeprowadziła Fundacja 
Biała Róża, kiermasz rękodzieła, stoiska wystawiennicze, 
oraz poczęstunek przygotowany przez wolontariuszy 
z Wolontariatu działającego przy Ośrodku Szklono - Wy-
chowawczym w Bystrzycy.

Partnerami uroczystości, którzy aktywnie włączyli się 
w jego organizację byli: Wydział Ruchu Drogowego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Lublinie, Centrum Onkologii 
Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,  Fundacja „OIC Po-
land”, Stowarzyszenie Dobrego Pasterza, Wolontariusze, 
Pani Lilia Frączek – Radzikowska - Trener Piękna i Bizne-
su, oraz Fundacja Biała Róża. 

Dziękujemy Seniorom za tak liczne przybycie i liczymy 
na Was za rok!!! 

Redakcja Wólka News

Gminny Dzień Seniora
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Monika Ostrowska ma 10 lat, a na 
jej końce już ogromne sukcesy w kara-
te- w październiku br. w Kanadzie po raz 
kolejny pokazała na co ją stać i zdobyła 
tytuł MISTRZYNI ŚWIATA! Zajęła najwyż-
sze miejsce na podium w kata indywidu-
alnym i kata drużynowym. Kolejny sukces 
to Puchar Świata w Budo Karate- Litwa 
2018, gdzie Monika zdobyła aż trzy me-
dale. W poprzednim numerze czasopisma 
Wólka News pisaliśmy, że Monika, jak każ-
dy z nas, ma swoje marzenia - chciałaby 
polecieć i uczestniczyć w Mistrzostwach 
Świata w Karate Tradycyjnym w Kanadzie. 
Udało się- pojechała i zdobyła upragnione 
mistrzostwo.

RWN: Od jak dawna trenujesz karate?
MO: Karate trenuję od czterech lat 

w Lubelskim Klubie Karate Tradycyjnym.

RWN: Dlaczego właśnie karate?
MO: Mój starszy brat trenował karate 

u nas na osiedlu w domu parafialnym. Jeź-
dziłam razem z mamą i przyglądałam się. 
Już wtedy bardzo chciałam zacząć treno-
wać, ale sensei – czyli prowadzący powie-
dział mi, że dopiero będę mogła w przy-
szłym roku. I tak się stało, od września 
nowego roku szkolnego 2014 poszłam na 
mój pierwszy trening.

RWN: W październiku br. w Kanadzie 
zdobyłaś tytuł MISTRZYNI ŚWIATA! Spo-
dziewałaś się tego sukcesu?

MO: Dla mnie wyjazd do Kanady był 
wielkim wyróżnieniem. Wygrana – to było 
moje największe marzenie. Wiedziałam, 
że będzie ciężko, duża konkurencja- to 
przecież najlepsi zawodnicy z całego świa-
ta.

Sukces - jest zawsze wielką niewiado-
mą.

RWN: Droga do tego sukcesu nie była 
pewnie łatwa. Opowiesz nam o tym?

MO: Tak to prawda, wcale nie jest łatwa. 
Na treningi jeżdżę 3-4 razy w tygodniu, 
przed zawodami nawet w weekendy. Mu-
szę pogodzić szkołę i moją pasję – karate. 
Dużo czasu poświęcam na treningi, ale po 
prostu to lubię i cały czas pracuję nad tym 
aby być jeszcze lepszą w tym co robię.

RWN:  Chwilę, w której stanęłaś na naj-
wyższym stopniu podium i wysłuchałaś 
hymnu, zapamiętasz na długo?

MO: Tak na pewno to było cudowne 
uczucie, aż popłakałam się ze wzruszenia. 
Jestem pewna, że nigdy tego nie zapo-
mnę, przecież reprezentowałam nasz kraj 
– Polskę.

RWN: Aby osiągać takie sukcesy trzeba 
spędzić wiele czasu na treningach, a to 
wymaga nieraz ogromnego poświęcenia 
ze strony tak młodej osoby jaką jesteś. 
Znajdujesz poza treningami, zawodami 
jeszcze jakiś czas dla siebie? 

MO: Treningi zajmują mi wiele czasu. 
Częste wyjazdy na zawody i zgrupowania 
muszę godzić z obowiązkami szkolnymi.  
Czasu wolnego mam niewiele , ale zawsze 
znajdę chwilę na rysowanie i czytanie 
książek.

RWN: Czy miałaś jakieś kontuzje?
MO: Zdarzyło mi się , że miałam prze-

ciążone kolana i musiałam odpoczywać. 
Poważniejszych kontuzji na szczęście nie 
miałam.

RWN:  Masz dopiero 10 lat więc uczęsz-
czasz do szkoły- powiedz,  jak godzisz obo-
wiązki szkolne z treningami, bo pewnie są 
one czasochłonne?

MO: Staram się odrabiać lekcje na bie-

żąco, czasami nawet na zapas. Na lekcjach 
słucham uważnie, dlatego wiele z nich 
wynoszę wiadomości. W ubiegłym roku 
szkolnym otrzymałam stypendium nauko-
we, więc jak widać da się wszystko pogo-
dzić.

RWN:  Czy masz jakieś hobby oprócz 
sztuk walki?

MO: Bardzo lubię rysować, czytać 
książki a także śpiewać. Często biorę 
udział w konkursach szkolnych i śpiewam 
w szkolnej „Niebiańskie Kapeli”.

RWN: Dziękuję za rozmowę i oczywiście 
życzę dalszych sukcesów. Myślę, że wszy-
scy mieszkańcy naszej gminy będą Pani 
gorąco kibicować.

Redakcja Wólka News

Monika Ostrowska
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Mieszkanka naszej gminy, uczennica 
klasy 7 A Szkoły Podstawowej nr 48 w Lu-
blinie  - Agata Bożek zdobyła złoty medal 
na Mistrzostwach Świata Dzieci w Budo 
Karate, które odbyły się 25 listopada na 
Litwie w Poniewieżu. Medal tym bar-
dziej cenny , bo zdobyty w konkurencji 
”Girls ind. Kumite (6 kyu) Jiui Ippon-” czyli 
w walce. Mimo, że turniej był bardzo cięż-
ki i wyczerpujący z racji na długie wyczeki-
wanie na konkurencję Kata i Kumite, uda-
ło się wygrać w dobrym stylu, zdobywając 

pięciokrotnie „Wazari”.
Swoją przygodę z Karate Agata zaczęła 4 

lata temu w „Klubie Karate Tradycyjnego 
Chidori Lublin”. Trenuje 4 razy w tygodniu 
pod czujnym okiem Sensei Kamila Burego 
(1 dan), który jest jej głównym trenerem 
(„dojo Turka” przy parafii Jezusa Miłosier-
nego), oraz dodatkowo u sensei Pawała 
Pieleckiego(1 Dan) w „dojo Akademos”.

Łącznie podczas startów w  wojewódz-
kich , międzywojewódzkich, ogólnopol-
skich i międzynarodowych  turniejach  ka-

Bożek Agata - Mistrzyni Świata Dzieci w Budo Karate
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rate zdobyła 26 medali i 8 pucharów. Do 
najważniejszych osiągnięć należą wspo-
mniany wcześniej tytuł Mistrzyni Świata 
Dzieci w Budo Karate  w konkurencji Ku-
mite, 1 i 3 miejsce w konkurencji Kata na 
Ogólnopolskim Turnieju o Puchar Krako-
wa oraz srebrny medal na Ogólnopolskim 
Turnieju Warsa i Sawy w konkurencji „ku-
mite” – kategoria młodzik.

Jak mówi Agata: ”Karate to nie tylko 
sport, ale dobry sposób na przełamanie 
wewnętrznych barier. Uczy pokory a zara-
zem pozwala uwierzyć we własne możli-
wości”.

Już niedługo, bo 5-10.12.2018 Aga-
ta wystartuje z reprezentacją Polskiego 
Związku Karate Tradycyjnego na Mi-
strzostwach Europy w Karate Fudokan 

na Słowenii. Trzymamy kciuki za naszą 
koleżankę.

Korzystając z okazji Agata wraz z rodzi-
cami chciałaby podziękować klubowi Chi-
dori Lublin za wsparcie i przygotowanie 
do startu a w szczególności senseiemu 
Kamilowi Buremu.

Anna Bożek

W czwartek 15 listopada w lubelskiej hali MOSiR odbyły się VI 
Halowe Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Rugby TAG, 
które były jednocześnie Półfinałowym Turniejem Szkolnej Ligi 
Rugby Tag. W trzech kategoriach wiekowych wystartowało 18 
najlepszych zespołów z województwa wyłonionych we wcze-
śniejszych turniejach eliminacjach, w tym trzy drużyny SP Łusz-
czów.

Miło nam poinformować, że w kategorii klas IV i V zawodnicy 
SP ŁUSZCZÓW zostali MISTRZAMI województwa lubelskiego. Po-
pularni „FARMERZY” będą reprezentować nasze województwo 
w Finale Ogólnopolskim Szkolnej Ligi Rugby Tag w Hali Torwar 
w Warszawie!!

Równie świetny występ zanotowali uczniowie reprezentujący 
klasę VI zajmując trzecie  miejsce !

Drużyny SP Łuszczów przygotował i prowadził w zawodach  
p. Maciej Kleszcz. 

Serdecznie gratulujemy uczniom SP Łuszczów  i trzymamy kciu-
ki za „Farmerów” w Finale Ogólnopolskim Szkolnej Ligi Rugby 
Tag. Powtórka z Finału Wojewódzkiego mile widziana.

W sobotę 10 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej w Łusz-
czowie uczestniczyli w sportowej sobocie, którą zorganizował Pan 
Maciej Kleszcz wraz z Lubelską Akademią Sportu CampiSportivi, 
która realizuje program gminy Wólka upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. Na początek z samego rana odbyły się zajęcia 
rugby Tag w hali sportowej SP Pliszczyn w ramach przygotowań 
do VI Halowych Mistrzostwach Województwa Lubelskiego  Szkół 
Podstawowych w Rugby Tag, po zajęciach spotkaliśmy się w Lu-
blinie, gdzie bawiliśmy się w największym dmuchanym parku 
rozrywki na świecie BOUNCE. Nogozwalacz, Ruchome piaski, Po-
ligon, Zakazany las, Koloseum i Łapu-capu to niektóre z atrakcji 
parku, które czekały na naszych uczniów. Po takim wysiłku uzu-
pełniliśmy kalorie i zregenerowaliśmy siły udając się na pizzę ;) 
Na koniec sportowego dnia zasiedliśmy na trybunach hali Globus 
dopingując piłkarki ręczne Mistrza Polski MKS Lublin w meczu III 

rundy pucharu EHF z francuskim zespołem E.S Besancon Femini.
Emocji w tym dniu nie brakowało, poranny trening rugby, 

ewolucje na dmuchanych przeszkodach bardzo podobały się na-
szym uczestnikom, a mecz piłkarek ręcznych MKS Lublin trzymał 
w emocjach do ostatnich sekund.

Kolejna sportowa sobota odbyła się  17 listopada. Tym razem 
uczniowie bawili się w Lublinie na trampolinach Manii Skakania 
oraz na wrotkach w Skate Town. Wspaniała zabawa, dużo radości 
i uśmiechu towarzyszyły harcom na trampolinach i zmaganiach 
z wrotkami,  a po zabawie czekał  zasłużony odpoczynek przy cie-
płych przekąskach. 

Z nowymi siłami grupa ruszyła na stadion Arena Lublin, gdzie 
wspólnie obserwowała mecz rugby w ramach Europe Trophy Pol-
ska : Holandia. Mazurek Dąbrowskiego, wspólny doping repre-
zentacji, integracja to piękne podsumowanie sportowej soboty. 

Farmerzy z SP Łuszczów podwójnym MISTRZEM województwa 
lubelskiego w RUGBY TAG

Sportowa sobota
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W czwartek 8 listopada odbył się drugi turniej w ramach Gmin-
nych Zawodów Sportowych w piłce ręcznej. Tym razem w hali 
sportowej szkoły z Pliszczyna rywalizowali uczniowie klas IV-VI. 

W rywalizacji uczestniczyły szkoły z  gminy Wólka, zarówno 
w kategorii dziewcząt, jak i chłopców.  W rywalizacji chłopców 
pierwsze miejsce zdobyli reprezentanci SP Łuszczów, wygrywając 
wszystkie swoje mecze, natomiast w kategorii dziewcząt pierw-
sze miejsce zajęła SP z Pliszczyna przed dziewczętami z SP Łusz-
czów. Uczniów do zawodów przygotował Pan Maciej Kleszcz. Ser-
decznie gratulujemy zawodnikom i życzymy dalszych sukcesów 
na sportowych arenach.

W środę 31 października w SP w Łuszczowie z inicjatywy na-
uczyciela wychowania fizycznego , trenera rugby Tag Pana Ma-
cieja Kleszcza, w ramach dzielenia się wiedzą, odbyły się warsz-
taty szkoleniowe rugby Tag, w których uczestniczyli nauczyciele 
wychowania fizycznego oraz  uczniowie ze szkół w Pliszczynie, 
Świdniku Małym oraz Turki. Specjalnym gościem i współprowa-
dzącym był Pan Sebastian Berestek oficer regionalny do spraw 
rozwoju rugby, trener rugby klubu sportowego Budowlani Lublin. 

W poniedziałek 29 października w SP w Pliszczynie odbyły się 
Gminne Zawody Sportowe  w piłce ręcznej.

W rywalizacji uczestniczyły szkoły z  gminy Wólka, zarów-
no w kategorii dziewcząt, jak i chłopców. W obu kategoriach 
pierwsze miejsca zdobyli reprezentanci SP Łuszczów, wygrywa-
jąc wszystkie swoje mecze. 

Uczniów do zawodów przygotował Pan Maciej Kleszcz.
Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom i ich nauczy-

cielom życząc dalszych sukcesów na sportowych arenach.

17 listopada w Siedlcach odbyły się II 
Mistrzostwa Polski Pracowników Samo-
rządowych by Runmageddon. 

Z ogromną przyjemnością informuje-
my Państwa, iż gminę Wólka reprezen-
towała pracownica Urzędu Gminy Wól-
ka- Pan Agnieszka Przech – Fus, która 
zajęła II miejsce w Klasyfikacji Masters 
Kobiet.

Dziękujemy Pani Agnieszce za tak 
wspaniałe reprezentowanie naszej gmi-
ny i osiągnięty sukces oraz życzymy dal-
szych osiągnięć sportowych. Życzymy, 

aby Pani upór i pasja nie słabły, a na co 
dzień sprzyjało zdrowie i pogoda du-
cha. Ponadto mamy nadzieję, że Pani 
pasja i motywacja  będą  inspiracją do 
działania dla pozostałych przedstawicieli 
naszego samorządu.

Gminne Zawody Sportowe w piłce ręcznej

Warsztaty szkoleniowe rugby TAG w Łuszczowie

Gminne Zawody Sportowe w piłce ręcznej

Pani Agnieszka po raz drugi na podium w Mistrzostwach Polski 
Pracowników Samorządowych by Runmageddon 

SPORT
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Turniej rugby Tag w Łuszczowie

Otwarta Strefa Aktywności

Sesja Rady Gminy kończąca kadencję 2014-2018

SPORT

RADA GMINY

W sobotę 27 października na boisku szkolnym w Łuszczowie 
odbył się drugi turniej w ramach programu gminy Wólka „Upo-
wszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Tym razem graliśmy 
w rugby Tag. Turniej został zorganizowany dzięki współpracy 
Szkoły Podstawowej w Łuszczowie z Lubelską Akademią Sportu 
„CampiSportivi”, która jest realizatorem programu gminy Wólka. 
Organizatorem i pomysłodawcą turnieju jest Pan. Maciej Kleszcz. 
W zmaganiach wzięły udział cztery drużyny SP Łuszczów oraz 
dwie drużyny naszych gości zawodników rugby Klubu Sportowe-
go Budowlani Lublin.

Turniej rugby Tag rozgrywany jest w formule koedukacyjnej 
wspólnie z chłopcami w drużynie występują dziewczęta, rywali-
zowano każdy z każdym w dwóch kategoriach wiekowych klasa 
IV i młodsi oraz klasy V i VI.

Pogoda dopisała, naszą szkołę odwiedziły całe rodziny obser-
wując zmagania młodych sportowców przy kiełbasce z grilla, 
słodkich wypiekach oraz popcornie. Oczywiście nie zabrakło tak-
że konkursów dokładności podań i celności kopów na bramkę 
rugby.

Nasz turniej uświetnili swoją obecnością Prezes Lubelskiego 
Okręgowego Związku Rugby  Pan Maciej Powała-Niedźwiecki, 
oficer regionalny ds. rozwoju rugby, trener drużyny żaków  Pan 
Sebastian Berestek oraz trener drużyny młodzików Pan Rafał Ja-
dach. Mecze sędziowali reprezentanci Polski rugby Maciej Gra-
bowski i Paweł Siedlecki.

Lubelska Akademia Sportu CampiSportivi 

Gmina Wólka wybudowała trzy Otwarte Strefy Aktywności 
dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
Zadania Inwestycyjnego w Ramach Programu Rozwoju Małej In-
frastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokole-
niowym – Otwarte Strefy Aktywności  (OSA) Edycja 2018.

W  ramach programu gmina Wólka  wybudowała   trzy  Otwar-
te Strefy  Aktywności (OSA) tj. po jednej w miejscowości  Rud-
nik, Sobianowice i Łuszczów Drugi.  Całkowita wartość wydatków  
związanych z realizacją zadania inwestycyjnego wyniosła: 162 
500,00 zł brutto. Dofinansowanie  stanowiące sumę wydatków 
kwalifikowanych  związanych z realizacją  zadania inwestycyjne-
go wyniosło 74 500,00 zł, pozostała część  wydatków została po-
kryta ze środków  własnych.

Zadanie inwestycyjne zostało zrealizowane w terminie do 
15.10.2018 r.

Piotr Łucka, Referat Infrastruktury

W dniu 12 października odbyła się sesja Rady Gminy kończąca 
kadencję 2014-2018. 

Z tej okazji Przewodniczący Rady Gminy Pan Józef Madoń pod-
sumował pracę Rady Gminy. Powiedział, że opierała się ona na 
działalności poszczególnych komisji merytorycznych. Zwracając 
się do Przewodniczących Komisji podziękował im za dobrą współ-
pracę, która zaowocowała skuteczną realizacją tak wielu zadań. 
Przewodniczący stwierdził, że mijająca kadencja była okresem in-
tensywnej i efektywnej pracy prowadzącej do dalszego rozwoju 
Gminy w wymiarze społecznym i gospodarczym. Na zakończenie 
Pan Józef Madoń złożył podziękowania wszystkim Radnym Gmi-
ny Wólka, Wójtowi, Pracownikom, Kierownikom jednostek orga-
nizacyjnych za merytoryczną solidną i efektywną pracę. Wyrazy 
uznania skierował, również do Sołtysów naszej gminy. Stwierdził, 
że wykazali wiele zaangażowania przy wykonywaniu inwestycji 
na rzecz własnych miejscowości. 
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RADA GMINY

BEZPIECZEŃSTWO

Głos zabrał również Wójt Gminy Pan Edwin Gortat, który po-
dziękował  Radnym i Sołtysom za współpracę oraz wkład w wy-
konywanie zadań, a Pracownikom Urzędu Gminy za wsparcie 
w ich realizacji. Wójt zapewnił, że wszystkie podejmowane decy-
zje były przemyślane, a działania były realizowane zgodnie z obo-
wiązującym prawem i przede wszystkim dla dobra Mieszkańców. 
Pan Edwin Gortat zwrócił uwagę, że w ciągu czterech lat rozwój 
naszej gminy był bardzo widoczny, dodał, że stara się, aby budżet 
był bezpieczny i realny do wykonania.

Następnie Pan Edwin Gortat wraz z Przewodniczącym Józefem 
Madoniem uhonorowali wszystkich Radnych wręczając im drob-
ne upominki. 

Na zakończenie Wójt Gminy podziękował Przewodniczącemu 
Rady Gminy za wieloletnią współpracę  wręczając pamiątkowy 
dyplom.

Agnieszka Rybka, Referat Obywatelski

W dniu 22 listopada w sali konferencyj-
nej Urzędu Gminy Wólka odbyła się I Sesja 
Rady Gminy Wólka kadencji 2018- 2023. 
Uroczyste obrady zebrani rozpoczęli od-
śpiewaniem Hymnu Państwowego, na-
stępnie Przewodnicząca Gminnej Komisji 
Wyborczej Pani Iwona Wawruch wręczyła  
zaświadczenia o wyborze. Obecni na sesji  
Radni oraz wybrany po raz trzeci  Wójt 
Edwin Gortat złożyli uroczyste ślubowa-
nie. W głosowaniu tajnym na Przewodni-
czącą Rady Gminy  wybrano Radną Edytę 
Dobek, natomiast  funkcję Wiceprzewod-
niczącego Rady Gminy objął Radny To-
masz Zaborek. 

W swoim przemówieniu Pan Wójt 
Edwin Gortat  podziękował za zaufanie 
jakim obdarzyli go Wyborcy, podkreśla-
jąc, że wybór jest dla niego ogromnym 
wyróżnieniem i zaszczytem. Powiedział, 
że dołoży wszelkich starań, aby pokłada-
ne w nim nadzieje spełnić i zrealizować 

przedstawiony program dalszego rozwoju 
Gminy Wólka. Następnie Wójt pogratulo-
wał wszystkim nowo wybranym Radnym, 
wyraził nadzieję na dobrą merytoryczną 
współpracę, zadeklarował swoją pomoc, 
oczekując otwartości i pomysłów, które 
wspólnie będą mogli  zrealizować dla po-
prawy życia Mieszkańców naszej gminy. 

Wójt podziękował wszystkim, którzy 

w jakikolwiek sposób przyczynili się do re-
alizacji zadań w naszej gminie. Pan Edwin 
Gortat podziękował również całej swojej 
rodzinie za wsparcie i dobre słowo. Wrę-
czył kwiaty swojej małżonce Oldze Gortat 
kierując do niej szczególne słowa podzię-
kowania.

Agnieszka Rybka, Referat Obywatelski

W dniach 16 oraz 28 listo-
pada 20 strażaków ochotni-
ków z terenu gminy Wólka 
uczestniczyło w Wojewódzkim 
Ośrodku Ruchu Drogowego 
w Lublinie w szkoleniu w za-
kresie kierowania ruchem 
drogowym dla członków OSP 
Celem szkolenia było zapo-
znanie się strażaków ochot-
ników z podstawowymi zasa-
dami  bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i zagrożeniami, 
jakie niesie charakter pracy 
na drodze.  Wiedza taka jest 

niezbędna zarówno przy dzia-
łaniach ratowniczo-gaśniczych 
jak i akcjach na miejscu zda-
rzeń drogowych. Umiejętności 
strażaków ochotników w tym 
zakresie bardzo przydatne 
będą podczas organizacji ob-
jazdów w ruchu drogowym 

jak i zabezpieczenia różnego 
rodzaju imprez – procesji, raj-
dów, przemarszów ulicami na 
terenie gminy Wólka.

Szkolenie zostało zorganizo-
wane w ramach projektu „Bez-
pieczna Gmina – Bezpieczni 
Mieszkańcy” realizowanego 

przez gminę Wólka  w ramach  
„Programu ograniczania prze-
stępczości i aspołecznych za-
chowań Razem bezpieczniej 
im. Władysława Stasiaka na 
lata 2018 -2020”.

Redakcja Wólka News

I Sesja Rady Gminy Wólka kadencji 2018- 2023

Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym dla członków OSP 



Wólka NEWS 4(6)2018 29

KULTURA

OCHRONA ŚRODOWISKA

W dniu 19 października w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Wólka przekazany został sprzęt 
ratowniczy pozyskany w ramach umowy na 
realizacje zadań z Funduszu Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – 
Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia 
i rozwoju instytucjonalnego pomocy osobom 
pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom 
oraz realizacji przez jednostki sektora finansów 
publicznych zadań ustawowych związanych 
z ochroną interesów osób pokrzywdzonych 
przestępstwem i świadków oraz likwidacją 
skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na-
bycie wyposażenia i urządzeń  ratownictwa 
niezbędnych do udzielania pomocy poszkodo-
wanym bezpośrednio na miejscu popełnienia 
przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).

W ramach pozyskanych środków Gmina za-
kupiła i przekazała jednostkom OSP sprzęt  ra-
townictwa technicznego oraz ratownictwa me-
dycznego  między innymi Defibrylator AED.

Anna Gułaś, Referat Obywatelski

Uwaga! Zmiana miejsca składania wnio-
sków o dofinansowanie Programu Priory-
tetowego Czyste Powietrze

Informujemy, iż wnioski o dofinansowa-
nie w ramach Programu Priorytetowego 
Czyste Powietrze należy składać w Biurze 
Programu Czyste Powietrze, Al. Kraśnicka 
31 w Lublinie, 3 piętro, lokal 302 w go-
dzinach pracy Punktu Informacyjnego - 
od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 
– 13:30 lub za pośrednictwem poczty/

kuriera na adres: Biuro Programu Czyste 
Powietrze, Al. Kraśnicka 31, 20-718 Lublin 

Od dnia 27 listopada br. Sekretariat 
WFOŚiGW w Lublinie, ul. Spokojna 7, nie 
przyjmuje wniosków o dofinansowanie 
w wersji papierowej (nie dotyczy wnio-
sków przesłanych pocztą/kurierem z datą 
stempla pocztowego / datą nadania prze-
syłki kurierskiej do 27 listopada 2018 r.).

Wszystkie informacje na temat progra-
mu można znaleźć na stronie interneto-

wej www.wfos.lublin.pl. Ulotki dotyczące 
programu można pobrać w pokoju nr 23 
w tut. urzędzie. 

Ponadto informujemy, iż pracownik Lu-
belskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Lublinie, Pan Waldemar Gajek oferuje 
pomoc w wypełnianiu wniosków dot. ww. 
programu podczas wtorkowych dyżurów 
w tutejszym urzędzie w pok. nr 23A.

Jolanta Kotlarek, Referat Infrastruktury

Główny Lekarz Weterynarii informu-
je o możliwości przystąpienia hodowców 
i producentów bydła do programu zwalcza-
nia zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/
otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła 
i choroby błon śluzowych w wybranych sta-
dach bydła w 2019r.

W celu przystąpienia do programu 
w 2019r. należy zgłosić się do powiatowego 
lekarza weterynarii najpóźniej do dnia 31 
grudnia 2018r. Zgłoszenia należy dokonać 
do powiatowego lekarza weterynarii wła-
ściwego dla miejsca siedziby stada za po-
średnictwem lekarza weterynarii opiekują-
cego się stadem. Koszty realizacji programu 

w tym koszty pobierania próbek i badań la-
boratoryjnych oraz koszty nadzoru sprawo-
wanego przez organy Inspekcji Weteryna-
ryjnej ponoszą posiadacze zwierząt, którzy 
uczestniczą w programie. 

Próbki do badań pobiera i przesyła do la-
boratoriów wyznaczonych przez Głównego 
Lekarza Weterynarii – lekarz weterynarii 
opiekujący się stadem. 

Przed rozpoczęciem realizacji programu 
hodowca ma obowiązek przekazać właści-
wemu powiatowemu lekarzowi weterynarii 
dane dotyczące lekarza weterynarii opie-
kującego się stadem, który będzie pobierał 
próbki.

W trakcie realizacji programu istnieje 
obowiązek prowadzenia dla każdej sztuki 
tzw. karty zdrowia bydła, którą należy uzy-
skać od powiatowego lekarza weterynarii. 
Karty uzupełnia i  aktualizuje  posiadacz by-
dła we współpracy z lekarzem weterynarii 
opiekującym się stadem. 

Niezbędne informacje dotyczące zasad 
prowadzenia badań i zwalczania choroby 
w stadzie można uzyskać w Powiatowym 
Inspektoracie Weterynarii w Lublinie al. 
Spółdzielczości Pracy 3, 20-147 Lublin, tel. 
81 748 37 48. 

Jolanta Kotlarek, Referat Infrastruktury

Nowy sprzęt ratownictwa dla jednostek OSP

Czyste Powietrze

Uwaga hodowcy bydła!
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Od dnia 18 czerwca br  Gmina Wólka  wraz z gminami: Gar-
bów, Jastków, Niemce, Głusk, Konopnica oraz M. Lublin znajdu-
je się w żółtej strefie ASF. 

Dla hodowców świń oznacza to m.in., że:
-W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach 

Polski - przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeź-
ni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione 
przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 go-
dziny przed wysyłką).

-Ze strefy żółtej poza granice Polski  obowiązują dodatkowe 
wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń. Wywóz 
świń z obszaru ochronnego do innego państwa Unii Europej-
skiej musi również uwzględniać wymagania dotyczące choroby 
Aujeszky’ego 

Gospodarstwa, w których zostanie stwierdzone ASF, a nie 
będą spełniały wymogów bioasekuracji nie dostaną odszkodo-
wania za zlikwidowaną hodowlę świń. Wszystkie gospodarstwa 
zajmujące się hodowlą trzody chlewnej będą kontrolowane 

przez Inspekcję Weterynaryjną w zakresie spełniania zasad bio-
asekuracji (tj. m.in. wykładanie mat dezynfekcyjnych, termino-
wa rejestracja każdej sztuki trzody chlewnej, zmiana odzieży 
i obuwia przy wejściu do budynku inwentarskiego itp.)

Materiały informacyjne nt. zasad bioasekuracji oraz druki do 
wypełniania niezbędnych ewidencji są dostępne w tut. urzę-
dzie Gminy, pok. 23.

W zakresie bioasekuracji w m-cu lipcu br. przeszkolono kilku-
nastu hodowców świń w urzędzie Gminy Wólka. 

W związku z zakwalifikowaniem Gminy Wólka do strefy żół-
tej, Gmina Wólka zawarła porozumienie w sprawie współdzia-
łania w realizacji zadań publicznych z Urzędem Marszałkow-
skim Woj. Lubelskiego w sprawie wypłaty nagród pieniężnych 
w wysokości 200zł /sztukę za znalezienie padłego dzika (innego 
niż dzik zabity w wypadku komunikacyjnym) na terenie Gminy 
Wólka. Znalazca dzika składa wniosek zgłoszenia zwłok padłe-
go dzika  potwierdzony przez Powiatowego Lekarza Weteryna-
rii do tut. urzędu.

Powiatowy lekarz weterynarii w Lubli-
nie rozporządzeniem Nr 4/2018  z dnia 
11 października 2018 r. w sprawie zwal-
czania zgnilca amerykańskiego pszczół 
na terenie powiatu lubelskiego wpro-
wadził obszar zapowietrzony na terenie 
gminy Wólka w miejscowościach: Sobia-
nowice, Turka, Długie, Jakubowice Mu-
rowane, Wólka.

W obszarze zapowietrzonym nakazuje 
się posiadaczom pszczół, którzy dotych-
czas pasiek nie zarejestrowali, zgłaszanie 

miejsc przebywania rodzin pszczelich 
powiatowemu lekarzowi weterynarii w 
Lublinie.

W obszarze zapowietrzonym zakazuje 
się:
1. Przemieszczania z pasieki do pasieki: 

pni pszczelich, matek pszczelich, czer-
wia, pszczół, produktów pszczelich 
oraz sprzętu i narzędzi używanych do 
pracy w pasiecie bez zgody powiato-
wego lekarza weterynarii w Lublinie,

2. Obrotu rodzinami pszczelimi, produk-

tami i surowcami, które mogą spowo-
dować szerzenie się zgnilca amerykań-
skiego pszczół.
W obszarze zapowietrzonym zgnilcem 

amerykańskim pszczół zostaną wykona-
ne przeglądy pasiek przez urzędowych 
lekarzy weterynarii.

Jolanta Kotlarek, 
Referat Infrastruktury

Informujemy Państwa, iż zrealizowane zostały działania za-
planowane w ramach projektu „Promocja niskoemisyjności w 
gminie Wólka” współfinansowanego  ze środków Regionalnego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalny Program 
Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu wymieniono 400 opraw oświetleniowych 
(bez słupów) na terenie gminy z nieefektywnych i nieenergoosz-

czędnych opraw sodowych i rtęciowych na nowoczesne energo-
oszczędne oprawy LED.  Dodatkowo w ramach projektu utworzo-
ny został system pomiarowo - informacyjny mieszkańców gminy 
o poziomie zanieczyszczeń w powietrzu.

Referat Infrastruktury

Afrykański Pomór Świń ASF – jesteśmy w żółtej strefie

UWAGA! Zgnilec amerykański pszczół

Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka

Prosimy mieszkańców o zgłaszanie 
faktu zaginięcia psa do tut. urzędu tel. 
81 478 17 56 lub do przychodni wete-
rynaryjnej Vethand ul. Turystyczna 132, 
20-258 Lublin, tel. 81 751 00 09. Do 
zgłoszenia proszę załączyć  opis wyglą-
du, zdjęcie psa, informacje, gdzie i kiedy 

zaginął oraz numer kontaktowy. Infor-
macje ww. możemy umieścić na stronie 
internetowej Gminy Wólka: www.wolka.
pl oraz na gminnej stronie fb.

Warto dokonać zgłoszenia gdyż, pies 
może zostać potraktowany jako bez-
domny i odwieziony do schroniska. Dla 

większości psów zamknięcie w obcym 
miejscu jest dużym stresem. Prosimy 
również, aby zadzwonić do nas i odwo-
łać zgłoszenie, jeżeli zwierzak się odnaj-
dzie. 

Zaginione psy
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Gmina Wólka, we współpracy z Fundacją Medicover, roz-
poczęła realizację ,,Programu Polityki Zdrowotnej w Zakresie 
Profilaktyki i Leczenia Nadwagi i Otyłości w Populacji Dzieci 
w Gminie Wólka, o nazwie „PoZdro!”. W ramach Programu, na 
terenie Szkół Podstawowych, 29 listopada br. ruszyły bezpłat-
ne badania przesiewowe, sprawdzające stan zdrowia uczniów 
klas IV. Tak zwana Kompleksowa Analiza Zdrowotna dla dzieci 
potrwa do grudnia 2018 roku. Jedynym warunkiem, by dziec-
ko mogło wziąć udział w badaniach, jest podpisanie przez ro-
dziców lub opiekunów deklaracji zgody. Otrzymany w szkole 
formularz należy następnie dostarczyć do wychowawcy klasy 
dziecka. Program realizowany jest ze środków Gminy Wólka. 
Udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.  

Na terenie wszystkich Szkół Podstawowych w Gminie Wól-
ka, w listopadzie - grudniu jest przeprowadzana bezpłatna 
tzw. Kompleksowa Analiza Zdrowotna (KAZ), w formie po-
pulacyjnych badań przesiewowych dla wszystkich uczniów 
klas czwartych. Bezbolesne, przyjazne i nieinwazyjne bada-
nia mają na celu sprawdzenie stanu zdrowia dziecka, w celu 
wykrycia nieprawidłowości w stanie zdrowia, szczególnie pod 
kątem nadwagi, otyłości oraz ryzyka chorób cywilizacyjnych 
mogących wystąpić w przyszłości, wiążących się z nadmierną 
masą ciała. 

Warunkiem przystąpienia młodzieży do ok. 15 minuto-
wych badań przesiewowych jest uczęszczanie dziecka do 
klasy IV gminnej Szkoły Podstawowej oraz wyrażenie przez 
rodziców lub opiekunów zgody na udział w Programie, którą 
otrzyma w szkole. 

W ramach Programu, wyszkolona i doświadczona pielę-
gniarka zespołu Fundacji Medicover wraz z asystentem, będą 
przeprowadzać w szkole badania, polegające na: 
• ocenie ciśnienia tętniczego krwi
• ocenie ostrości widzenia 
• ocenie postawy ciała przy pomocy podoskopu komputero-

wego
• ocenie masy i składu ciała specjalistyczną wagą do bioim-

pedancji 
• ocenie sprawności krążeniowo – oddechowej 

Szkoły Podstawowe w Gminie Wólka, które zostaną objęte 
Programem: 
- Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie
- Szkoła Podstawowa im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie

- Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Sobianowi-
cach

- Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym
- Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce - Szkoła 

Podstawowa

Wójt Gminy Wólka, Pan Edwin Gortat oraz Fundacja Me-
dicover podpisali umowę inicjującą współpracę w zakresie 
realizacji projektu. ,,Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie 
Profilaktyki i Leczenia Nadwagi i Otyłości w Populacji Dzieci 
w Gminie Wólka, o nazwie „PoZdro!” został stworzony w celu 
identyfikacji zagrożeń związanych z nadwagą i otyłością u dzie-
ci oraz wskazania możliwości zmiany zachowań zdrowotnych. 
Jego celem, obok oceny kondycji zdrowotnej uczniów jest sze-
roka edukacja oraz zbudowanie większej świadomości zdro-
wotnej wśród dzieci i rodziców w obszarze nadwagi i otyłości 
oraz zdrowego stylu życia. Ma to ułatwić podejmowanie od-
powiednich decyzji i wyborów żywieniowych oraz ruchowych, 
sprzyjających zdrowiu całych rodzin. Program jest realizowany 
ze środków Gminy Wólka. Badaniami ma szansę być objętych 
ponad 70 uczniów. 

Dodatkowo, dla dzieci z nadwagą i otyłością, które na pod-
stawie KAZ zostaną zakwalifikowane do grupy ryzyka zachoro-
wania na cukrzycę typu 2, przewidziana jest roczna, bezpłat-
na, interwencyjna  opieka specjalistyczna, prowadzona przez 
Fundację Medicover. 

„Doświadczenie bardzo dobrej współpracy z Fundacją Me-
dicover, która przez ostatnie dwa lata realizowała na terenie 
Gminy Wólka Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywili-
zacyjnych „PoZdro!”, skłoniły nas do kontynuacji i poszerzenia 
tego projektu. Postanowiliśmy utworzyć oparty na sprawdzo-
nej metodyce „PoZdro!”, holistyczny program polityki zdro-
wotnej w zakresie nadwagi i otyłości, przeznaczony specjalnie 
dla uczniów naszej gminy. Na kanwie ubiegłych lat, mieliśmy 
okazję zaobserwować, że wśród lokalnych mieszkańców ist-
nieje duża potrzeba i otwartość wobec nowoczesnej diagno-
styki oraz edukacji zdrowotnej. Mamy nadzieję, że także teraz, 
wszyscy rodzice 9-10-latków, uczniów 4. klas, wykorzystają 
wyjątkową okazję na przebadanie swojego dziecka i poznanie 
jego stanu zdrowia, wyrażając zgodę na badania przesiewo-
we w szkole. Gorąco do tego zachęcamy! Tym mocniej, iż ofer-
ta gminnego Programu na badaniach się nie kończy. Dzieci, 
u których zostaną wychwycone czynniki ryzyka zachorowania 
na cukrzycę typu 2, wraz z całymi rodzinami, będą miały szan-
sę uczestniczyć w kompleksowym cyklu dostosowanej do ich 
potrzeb, indywidualnej opieki. Zdrowie, wiedza i rozwój lokal-
nej społeczności, to jedne z priorytetów działań Gminy Wólka. 
Ten Program jest tego praktycznym wyrazem.” – powiedział 
Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka.  

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym 
Programie Polityki Zdrowotnej. Wspólnie możemy zadbać 
o zdrową teraźniejszość i przyszłość naszych dzieci!

Fundacja 
Medicover

Zapraszamy wszystkich uczniów klas IV SP 
na bezpłatne badania przesiewowe w szkołach
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W dniu 6 grudnia na uroczystej 
gali zorganizowanej przez Urząd 
Statystyczny w Lublinie oraz Fun-
dacje Rozwoju Demokracji Lokalnej 
nastąpiło wręczenie wyróżnień dla 
20 najlepszych gmin według Ran-
kingu Gmin Lubelszczyzny. Pani Wójt 
Edwin Gortat odebrał zaszczytne 
wyróżnienie dla Gminy Wólka, któ-
ra uplasowała się w 2018 roku na 
12 pozycji. Ocenie zostały poddane 
wszystkie gminy województwa lu-
belskiego z wyłączeniem miast na 
prawach powiatu. 

Wyniki rankingu oparte są o dane 
statystyki publicznej za lata 2015-
2017, tj. średnioroczne dochody 
własne budżetów gmin na 1 miesz-
kańca; średnioroczne wydatki ma-
jątkowe inwestycyjne budżetów 
gmin na 1 mieszkańca; średniorocz-
ny wskaźnik zadłużenia budżetów 
gmin; wydatki bieżące budżetów 
gmin na administrację publiczną na 
1 mieszkańca; Średnioroczne środki 
z Unii Europejskiej i innych źródeł 

niepodlegające zwrotowi na finan-
sowanie programów i projektów 
unijnych stanowiące dochód budże-
tów gmin na 1 mieszkańca; wydat-
ki na kulturę i ochronę dziedzictwa 
narodowego (z wyłączeniem wydat-
ków majątkowych inwestycyjnych); 
liczba podmiotów gospodarczych 
zarejestrowanych w REGON na 1000 
ludności w 2017 r.; bezrobotni zare-
jestrowani na 1000 ludności w wie-
ku produkcyjnym; udział ludności 
w wieku produkcyjnym w ludności 
ogółem w 2017 r., średnioroczny 
przyrost naturalny na 1000 ludno-
ści; Średnioroczne saldo migracji na 
1000 ludności; odsetek dzieci obję-
tych wychowaniem przedszkolnym 
w wieku 3-5 lat w 2017 r.

Informacja opracowana 
na podstawie danych podanych 

przez Fundację Rozwoju Demokracji 
Lokalnej w Lublinie.

Redakcja Wólka News

Gmina Wólka - XII gminą według Rankingu Gmin Lubelszczyzny

UWAGA ROLNICY! Zmiany przepisów o zwrocie podatku akcyzowego
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Wójt Gminy Wólka informuje, że ule-
gły zmianie przepisy o zwrocie podatku 
akcyzowego zawartego w cenie oleju 
napędowego wykorzystywanego do 
produkcji rolnej 

Zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy limit 
zwrotu podatku akcyzowego ustala się 
jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki 

zwrotu podatku na 1 litr oleju napę-
dowego, liczby 100 oraz powierzchni 
użytków rolnych będących w posia-
daniu lub współposiadaniu produ-
centa rolnego określonej w ewidencji 
gruntów i budynków, według stanu na 
dzień 1 lutego danego roku, oraz

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki 
zwrotu podatku na 1 litr oleju na-
pędowego, liczby 30 oraz średniej 
rocznej liczby dużych jednostek prze-
liczeniowych bydła będącego w po-
siadaniu producenta rolnego w roku 
poprzedzającym rok, w którym został 
złożony wniosek o zwrot podatku.

W związku z powyższymi zmianami do 
wniosku o zwrot podatku zgodnie z art. 
6 ust. 3 ustawy dołącza się:
1) faktury Vat albo ich kopie, stanowią-

ce dowód zakupu oleju napędowego 
w okresie 6 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku;

2) dokument wydany (na wniosek pro-
ducenta rolnego) przez kierownika 
biura powiatowego Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa za-
wierający informacje o liczbie dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła bę-
dącego w posiadaniu producenta rol-
nego, w odniesieniu do każdej siedzi-
by stada tego producenta, w ostatnim 
dniu każdego miesiąca roku poprze-
dzającego rok, w którym został zło-
żony wniosek o zwrot podatku, usta-
lonej z uwzględnieniem współczynni-
ków przeliczeniowych sztuk bydła na 
duże jednostki przeliczeniowe okre-
ślonych w załączniku do ustawy, na 
podstawie danych zawartych w reje-
strze zwierząt gospodarskich oznako-
wanych, o których mowa w rozdziale 
2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku 
o systemie identyfikacji i rejestracji 
zwierząt (Dz. U. z 2017 roku poz. 546 
oraz z 2018 roku poz. 1642) – w przy-
padku ubiegania się przez producenta 
rolnego o zwrot podatku w odniesie-
niu do bydła.

3) Numer w Krajowym Rejestrze Sądo-
wym w przypadku, gdy producent rol-
ny podlega wpisowi do tego rejestru

Przy ustalaniu ww. limitu nie uwzględ-
nia się gruntów gospodarstw rolnych, 
na których zaprzestano produkcji rolnej 

oraz gruntów zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej innej niż dzia-
łalność rolnicza w rozumieniu przepi-
sów o podatku rolnym. 

Wniosek o zwrot podatku składa się 
w terminach od dnia 1 lutego do ostat-
niego dnia lutego i od dnia 1 sierpnia do 
dnia 31 sierpnia danego roku.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego 
na podstawie decyzji następuje  w ter-
minach: 
1) od 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 

w przypadku złożenia wniosku w lu-
tym

2) od dnia 1 października do dnia 31 
października w przypadku złożenia 
wniosku w sierpniu gotówką w kasie 
urzędu gminy, albo przelewem na ra-
chunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek o zwrot oleju napędowego 
używanego do produkcji rolnej można 
pobrać w poradniku interesanta w za-
kładce podatki i opłaty.

Marcin Woch, 
Referat Finansowy
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W ramach projektu „Partycypacja 
w Planowaniu Przestrzennym” realizowa-
nego w ramach POWER współfinansowa-
nego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego odbył się konkurs plastyczny 
dla dzieci i młodzieży szkolnej – Planning 
for real. Działanie nr 2: - Zadanie projek-
towe dla dzieci i młodzieży szkolnej. Ty-
tuł konkursu to „Wspólnie Zaprojektujmy 
Gminę Wólka”. 

Na spotkaniu w dniu rozstrzygnięcia 
konkursu zaprezentowane zostało znacze-
nie planowania przestrzennego oraz do-
kumentu suikzp wraz z prezentacją, omó-
wieniem zwycięskich prac konkursowych 
i wręczeniem nagród.

Jest nam bardzo miło zakomunikować, 
iż w konkursie zwyciężyły następujące 
prace zespołowe:

w kategorii klasy I – VI Szkoły Podsta-
wowej zwyciężyła praca wykonana przez 
uczniów z klasy V w Sobianowicach.

w kategorii klasy VII – VIII Szkoły Pod-
stawowej i klasy gimnazjalne praca wyko-
nana przez uczniów z klasy VII w Pliszczy-
nie.

Każda z nagrodzonych klas otrzymała 
od organizatora konkursu nagrodę w po-
staci karty podarunkowej w wysokości 
2 000,00 zł. Nagrody wręczyli: Wójt Gmi-
ny Wólka Pan Edwin Gortat oraz Przedsta-
wiciel Fundacji Inicjatyw Menadżerskich 
w Lublinie.

Ponadto w konkursie Pan Wójt wrę-
czył 6 wyróżnień. Każda z wyróżnionych 
klas otrzymała od organizatora konkursu 
nagrodę w postaci karty podarunkowej 
w wysokości 1 000,00 zł. Wyróżnione zo-
stały następujące prace zespołowe:

w kategorii klasy I – VI Szkoły Podsta-
wowej prace wykonane przez uczniów 
z klasy Vb w Turce, uczniów z klasy V 
w Świdniku Małym, uczniów z klasy V 
w Łuszczowie 

w kategorii klasy VII – VIII Szkoły Pod-
stawowej i klasy gimnazjalne prace wyko-
nane przez uczniów z klasy VII w Sobia-
nowicach, uczniów z klasy VII w Świdniku 
Małym, uczniów z klasy gimnazjalnej IIIa 
w Pliszczynie.

Wszystkim uczestnikom konkursu 
gratulujemy pięknych prac i życzymy 
dalszych sukcesów !

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
„Wspólnie Zaprojektujmy Gminę Wólka”

OGŁOSZENIA
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Dane kontaktowe do Urzędu Gminy Wólka
Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62

Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

faks: 81 746 50 01

gmina@wolka.pl

www.wolka.pl

www.facebook.com/wolkagmina/

www.mylokalnews.pl

Harmonogram odbioru odpadów Gmina Wólka, I półrocze 2019 r.
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9 grudnia nasze dzieci odwie-
dził Święty Mikołaj. Przyjechał do 
Szkoły Podstawowej w Pliszczy-
nie, gdzie odbyło  się spotkanie 
pt. „O bezpieczeństwie ze Świę-
tym Mikołajem”. W oczekiwa-
niu na jego przybycie odbyły się 
pogadanki o bezpieczeństwie, 
które przeprowadziła mł. asp. 
Aneta Malesa z  Komisariatu 
Policji w Niemcach oraz pokaz 
udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej w wykonaniu 
strażaków z Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Świdniku Dużym. 
Dzieci bardzo aktywnie brały 
udział w grach, zabawach, qu-
izach o bezpieczeństwie oraz ko-
rzystały ze stymulatorów zderzeń 
i nauki jazdy, a czas oczekiwania 
na św. Mikołaja umilił uczestni-
kom świąteczny występ zespołu, 
którego członkami są dzieci z te-
renu naszej gminy. 

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim za przybycie i mamy nadzieję, 
że zabawę na rzecz bezpieczeń-
stwa w gminie Wólka będziecie 
bardzo długo i miło wspominać.

Spotkanie „O bezpieczeństwie 
ze Świętym Mikołajem” odbyło 
się w ramach projektu „Bezpiecz-
na Gmina – Bezpieczni Mieszkań-
cy” realizowany w ramach „Pro-
gramu ograniczania przestępczo-
ści i aspołecznych zachowań Ra-
zem bezpieczniej im. Władysława 
Stasiaka na lata 2018 -2020”.

Redakcja 
Wólka News

O bezpieczeństwie ze Świętym Mikołajem
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