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WStęp

Drodzy czytelnicy 
Wólka News

Rok 2019 nieuchronnie zbliża się 
do końca, zatem najwyższy czas na 
różnego rodzaju podsumowania, 
które niewątpliwie w pewnym za-
kresie znajdą się również w tym nu-
merze Wólka News. Za nami kolejny 
rok wytężonej pracy, którą jako pra-
cownicy gminy jesteśmy zobowią-
zani wykonywać na rzecz naszych 
mieszkańców i dla dobra naszej gmi-
ny. Jestem przekonany, że udaje nam 
się to realizować i tym samym speł-
niać oczekiwania większości. Wiado-
mo, że to, co tworzy najważniejszy 
majątek gminy, to inwestycje, czy-
li wszelkiego rodzaju infrastruktura. 
I tak, w tym roku powstały i dalej po-
wstają kolejne kilometry dróg, chod-
ników- tak ważnych dla naszego bez-
pieczeństwa oraz nowe odcinki wo-
dociągów i kanalizacji. Wybudowa-
liśmy nowe ujęcie wody, pompow-
nię oraz wymieniliśmy setki wodo-
mierzy na te, ze zdalnym odczytem. 
Rozbudowujemy szkoły i tworzymy 
miejsca służące chociażby naszym 
Seniorom. Tworzymy kolejne połą-
czenia komunikacyjne, które służą 

mieszkańcom coraz to nowych miej-
scowości. O tym wszystkim w szcze-
gółach możecie Państwo przeczy-
tać w tym i w poprzednich nume-
rach naszego kwartalnika. Oprócz 
działań typowo inwestycyjnych, po-
dejmujemy również szereg inicja-
tyw społecznych, które w znaczący 
sposób integrują naszą społeczność 
i sprawiają, że możemy poczuć się 
prawdziwą samorządową wspólno-
tą. Podsumowując rok 2019, z dumą 
stwierdzam, że zdecydowaną więk-
szość zamierzeń udało się zrealizo-
wać. A to wszystko dzięki Pracowni-
kom Urzędu Gminy i jednostek or-
ganizacyjnych, Radnym, Sołtysom 
oraz wszystkim ludziom, którzy czę-
sto z własnej inicjatywy służą nam 
swoją pomocą, radą, a czasem wy-
dawałoby się, niczym wielkim, ale 
jakże potrzebnym- dobrym słowem 
i życzliwością. Za to wszystko bar-
dzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, 
bo to właśnie dzięki ludziom może-
my tworzyć tak wiele dobrych rze-
czy. Święty Augustyn powiedział, że 
„ czas to ludzie, bo to ludzie tworzą 
czasy dobre i złe”…, ja mam nadzie-
ję tworzyć tylko te czasy dobre i tego 
nam wszystkim życzę.

Przed nami Nowy 2020 - rok pe-
łen nowych wyzwań i kolejnego re-
kordowego budżetu. Przygotowa-
ny przeze mnie i już zaakceptowa-
ny przez Komisje Rady Gminy plan 
finansowy zakłada realizację inwe-
stycji i różnego rodzaju zamierzeń 
w niemalże każdej miejscowości na-
szej gminy. Oczywiście tak ambitny 
plan wymaga również zaangażowa-
nia ogromnej ilości środków finan-
sowych, które musieliśmy znaleźć 
w budżecie i tak też zrobiliśmy. Za-
kładam, że tak jak dotychczas, sko-

rzystamy z szerokiego strumienia 
środków zewnętrznych, w tym z UE, 
dzięki czemu będzie można z powo-
dzeniem wykonać wszystkie zada-
nia. Jednak zakładane jest również 
zaciągnięcie długu, który niewątpli-
wie może rzutować na kolejne lata. 
Jest to jednak dobry dług, który po-
woduje podnoszenie jakości życia 
mieszkańców i atrakcyjności naszej 
gminy, co z pewnością w przyszło-
ści przełoży się również na docho-
dy budżetowe. Myślę, że przy takim, 
jak dotychczasowe zaangażowaniu 
i ogromie pracy bez problemu uda 
się zrealizować wszystkie zamierze-
nia.

Zbliżamy się do bardzo ważne-
go okresu w naszej wierze i tradycji. 
Święta Bożego Narodzenia to wiel-
ki czas dla wszystkich Chrześcijan, 
czas wielkiej łaski, która daje wiele 
siły i radości na kolejne dni życia. Ży-
czę wszystkim Państwu, aby te Świę-
ta były wyjątkowe, a kolacja wigilij-
na wniosła w serca spokój i była cza-
sem serdecznych spotkań w gro-
nie rodzinnym. Z okazji zbliżającego 
się 2020 roku proszę przyjąć życze-
nia samych dobrych dni, które będą 
czasem spełniania marzeń i dokony-
wania rzeczy wielkich w Waszym ży-
ciu zarówno rodzinnym, jak i zawo-
dowym.

Życzę miłej lektury

Wójt Gminy Wólka

mgr Edwin Gortat

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
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

• /GminaWolka/skrytka 
• /GminaWolka/SkrytkaESP



Wólka NEWS 4(10)20194

iNFrAStrUKtUrA i iNWeStYcJe 

Dnia 22 października br. zakończono 
przebudowę drogi gminnej nr 112402L 
(ul. Dębowa) w miejscowości Turka (osie-
dle Borek), gmina Wólka. W ramach prze-
budowy wykonano m.in. nowe chodni-
ki; zatoki autobusowe; pętlę autobuso-
wą i zjazdy publiczne. Umocniono skarpy, 
dno rowu oraz pasy zieleni przed erozją. 
Powstały nowe miejsca postojowe, wyspy 
azylu dla pieszych na wlotach drogi gmin-
nej w obrębie skrzyżowania z ul. Wierzbo-
wą i ul. Poziomkową.

Ulica Dębowa jest teraz bardziej bez-
pieczna dzięki licznym rozwiązaniom 
oznakowania poziomego i pionowego. Na 
szczególną uwagę zwraca nowoczesny ak-
tywny znak „kroczący ludzik” umożliwia-
jący ochronę pieszych na przejściu.

W celu zapewnienia osobom niepełno-

sprawnym swobodnego poruszania się po 
chodnikach i ciągach pieszych, wykona-
no wszystkie przejścia dla pieszych w jed-
nym poziomie z nawierzchnią jezdni oraz 
zastosowano na chodnikach i ciągach pie-
szych pochylenia podłużne nieprzekracza-
jące 6%. Dodatkowo zaprojektowano pły-
ty chodnikowe z wypustkami (wypustki są 
elementem ostrzegawczym dla osób nie-
widomych). Zwieńczeniem wykonanych 
prac przy ul. Dębowej było nasadzenie dę-
bów oraz róż.

Zadanie podlega dofinansowaniu z Fun-
duszu Dróg Samorządowych w wysokości 
50% kosztów kwalifikowalnych.

Anna Bożek, 
Referat Finansowy,  

Urząd Gminy Wólka

Informujemy Państwa, iż już niebawem poprawi się bezpieczeń-
stwo mieszkańców gminy Wólka, którzy poruszają się pieszo lub 
rowerem. W odpowiedzi na ogłoszony przetarg pod nazwą „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania chod-
nika na odcinku od km 5+925,62 do km 6+627,32 w m. Łysaków” 
najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ADABUD Sp. z o.o. z Lubli-
na. Zaraz po przekazaniu terenu budowy, Wykonawca rozpoczął 
prace budowlane. Efektem prac będzie chodnik wzdłuż drogi po-
wiatowej o długości 700 metrów łączący miejscowości Łysaków 
i Pliszczyn. Umowny termin realizacji zadania to grudzień 2019 r. 

Wojciech Kostyła, Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

Informujemy Państwa, iż dobiega końca realizacja inwestycji 
pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych 107398L ul. Borówkowa 
i 112416L ul. Malinowa w miejscowości Turka oraz przebudowa 
ciągu dróg wewnętrznych na działce ewidencyjnej nr 1273/14 
w miejscowości Turka odcinek 1 i 4”.

Zakres prac obejmował przebudowę ul. Borówkowej oraz ul. 
Malinowej na osiedlu Borek oraz  przebudowę drogi wewnętrz-
nej w miejscowości Turka (droga za szkołą). Nasi mieszkańcy, 
poza drogą z nową i równą nawierzchnią, już niebawem będą 
mogli korzystać z nowych chodników o nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. Ponadto wykonane zostały zjazdy indywidual-
ne, oznakowania pionowe i poziome, elementy odwodnienia, jak 
również przeprowadzona została regulacja wysokościowa istnie-
jących elementów uzbrojenia sieci wodociągowej, telekomuni-
kacyjnej i sanitarnej. Wszystkie te prace poprawią bezpieczeń-
stwo, usprawnią ruch drogowy, zwiększą dostępność komunika-
cyjną przyległych terenów oraz poprawią komfort i jakość życia 
naszych mieszkańców.

Wykonawcą pierwszej części inwestycji (przebudowa ciągu 
dróg gminnych 107398L ul. Borówkowa i 112416L ul. Malinowa 
w miejscowości Turka) jest Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki (Lider) oraz 
„Altor” Sp. z o.o., Mińsk Mazowiecki (Partner), natomiast dru-

giej części inwestycji (przebudowa ciągu dróg wewnętrznych na 
działce ewidencyjnej nr 1273/14 w miejscowości Turka odcinek 
1 i 4) jest Konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A, Kraśnik, (Lider) 
oraz PBI WMB Sp. z o.o., Sandomierz (Partner).

Zadanie podlega dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządo-
wych w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych.

Wojciech Kostyła, 
Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

Nowa „Dębowa”

Nowy chodnik w Łysakowie

Kolejne drogi gminne już niedługo będą oddane do użytku
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Z przyjemnością informujemy o kolejnym pozyskaniu gruntów 
na rzecz gminy Wólka. W dniu 13 listopada br. naszą własnością 
stały się działki nr 1357 , 2531 i 2532  o łącznej pow. 2, 77 ha po-
łożone w Świdniku Dużym. Przedmiotowe działki stanowiły do-
tychczas grunt o nieuregulowanym stanie prawnym, co uniemoż-
liwiało racjonalne ich zagospodarowanie.

Na pozyskanych działkach zamierzamy zrealizować drogę sta-

nowiącą połączenie drogi powiatowej z drogą przy lesie oraz bu-
dowę parkingu przy cmentarzu. 

Jednocześnie informujemy, że trwają procedury pozyskania  
kolejnych nieruchomości  położonych na terenie gminy Wólka. 

Elżbieta Kołtun, 
Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

Na przełomie października i listopada br. przy Zespole Szkolno 
- Przedszkolnym w Łuszczowie zostały wykonane prace związane 
z uporządkowaniem terenu przy szkole, a mianowicie utwardzo-
no drogę dojazdową do budynku szkoły oraz plac manewrowy. 
Zakres robót obejmował m. in. roboty ziemne, ustawienie kra-
wężników betonowych i obrzeży, wykonanie podbudowy beto-
nowej i wykonanie nawierzchni z kostki z kostki brukowej o łącz-
nej powierzchni  815 m2.

Zrealizowana przez gminę Wólka inwestycja zapewniła miejsca 
postojowe rodzicom dowożącym dzieci do szkoły i przedszko-
la, społeczności lokalnej i gościom odwiedzającym naszą szkołę 
podczas imprez i uroczystości lokalnych, samochodom dostaw-
czym dowożącym produkty do stołówki szkolnej oraz nauczycie-
lom i pracownikom szkoły. Powstanie parkingu przede wszystkim 
poprawiło bezpieczeństwo dzieci przywożonych codziennie do 
szkoły, jak również pozytywnie wpłynęło na jakość i komfort po-
ruszania się na placu szkolnym.

Magdalena Krystjańczuk, 
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łuszczowie

W ramach inwestycji pn. „Wykonanie 
ścieżki ekologicznej wraz z małą infra-
strukturą informacyjno – turystyczną” re-
alizowanej w ramach projektu Zielony LOF 
ze środków RPO na lata 2014-2020 został 
wykonany i oddany do użytkowania most 
na rzece Bystrzyca w miejscowości Bystrzy-
ca oraz odcinek I ścieżki o długości około  
2 km od granic miasta Lublin przez Jaku-
bowice Murowane do miejscowości Łysa-

ków, gdzie zlokalizowana jest także wie-
ża widokowa. Oznakowany został odci-
nek II ścieżki przez miejscowość Łysaków 
wzdłuż drogi gminnej 106099L oraz wy-
konano odcinek III ścieżki, przebiegający 
przez miejscowość Łysaków.

Beata Możdżeń, 
Referat Infrastruktury, 

Urząd Gminy Wólka

pozyskanie gruntów na rzecz gminy

Buty bez błota stały się faktem 

ścieżka ekologiczna 
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W październiku br. zakończono i odebrano budo-
wę odcinka o długości 165 metrów sieci wodociągowej 
w miejscowości Biskupie Kolonia oraz odcinka o długości 
235 metrów sieci kanalizacyjnej w miejscowości Turka. 
Wykonawcą robót w zakresie kanalizacji byli pracownicy 
Urzędu Gminy Wólka, natomiast Wykonawcą robót wo-
dociągowych była firma Grzegorz Skrzypczak z Lublina. 

Robert Wysmulski, 
Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

Trwa wybór najkorzystniejszych ofert na realizację zadania pt. 
„Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wól-
ka-etap III”. 

Przedmiotem inwestycji będzie:
- Wymiana 209 zasuw sekcyjnych, 229 hydrantów przeciwpożaro-

wych i 229 zasuw hydrantowych na istniejącej sieci wodociągowej 
w miejscowościach Jakubowice Murowane, Wólka, Świdniczek, Bi-
skupie Kolonia, Świdnik Mały, Świdnik Mały Kolonia, Świdnik Duży, 
Długie i Turka, 

- Wymiana 20 zasuw sekcyjnych na istniejącej sieci wodociągowej 
w miejscowości Turka,

- Budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Małym Kolonia 
na działce nr 94/1 wraz z wykonaniem lampy fotowoltaicznej służą-
cej do jej oświetlenia.

Termin wykonania zadania to październik 2020 roku.
W związku z powyższym chcielibyśmy poinformować Mieszkań-

ców Gminy Wólka o możliwości występowania CHWILOWYCH BRA-
KÓW WODY ORAZ MOŻLIWOŚCI ODCZUWANIA ZWIĘKSZONYCH 
ILOŚCI CHLORU W WODZIE z tytułu w/w prac. O wszystkich tego 
typu czynnościach będziemy Państwa informowali na naszej stro-
nie internetowej i za pośrednictwem Sołtysów.

Rafał Pogonowski, Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

Zakończona budowa kolejnego odcinka sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej 

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę 
na terenie gminy Wólka - etap iii

Dnia 25 września br. do Lubelskiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie został 
złożony wniosek o dofinansowanie zada-
nia własnego gminy Wólka obejmującego: 

- utwardzenie dna i odwodnienie wą-
wozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 
128500L w miejscowości Pliszczyn od km 
0+004,14 do km 0+173,41;

- utwardzenie dna i odwodnienie wą-
wozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 
128500L w miejscowości Pliszczyn od km 
0+004,14 do km 0+173,41.

W dniu 14 listopada br. otrzymaliśmy 
informację, że oba zadania zostały zali-
czone do wojewódzkiego programu likwi-

dacji osuwisk i ochrony wąwozów lesso-
wych przed erozją. W związku z powyż-
szym gmina Wólka będzie mogła ubiegać 
się o dotację celową na dofinansowanie 
realizacji wskazanych zadań. 

Beata Możdżeń, 
Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

Informujemy Państwa, iż obecnie trwają odbiory robót przy realizacji zadań: 
budowa i przebudowa ujęcia wody w Turce, budowa sieciowej pompowni wody 
w Świdniku Dużym oraz modernizacja ujęcia wody w Łuszczowie Pierwszym. Re-
alizacja wszystkich wymienionych inwestycji przyczyni się do wyeliminowania 
problemów z dostępem do wody pitnej, które pojawiały się szczególnie w okre-
sie letnim. Ponadto zwiększy się ciśnienie wody w wodociągu w Świdniku Dużym.

Robert Wysmulski, Rafał Pogonowski, Tomasz Misiura, 
Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

Wąwozy lessowe w gminie Wólka

Odbiory ujęć wody
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Drodzy Mieszkańcy,
Przedstawiam Państwu wybrane uchwały podjęte w paździer-

niku i listopadzie br. Szczegółowe informacje dotyczące wszyst-
kich uchwał znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicz-
nej Urzędu Gminy Wólka. Zachęcam, również  do odsłuchania 
transmisji z sesji Rady Gminy zamieszczonych na stronie www.
wolka.pl, jak również do kontaktu z Panią Przewodniczącą, ze 
mną lub radnymi z Państwa okręgów. 

We wskazanym okresie odbyły się 2 posiedzenia Rady Gminy 
Wólka, w dniach: 4 października i 22 listopada, na których podję-
to uchwały w następujących sprawach: 
1. Uchwała Nr XVII.83.2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu 

Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku.
 
2. Uchwała Nr XVII.85.2019 w sprawie uchwalenia regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wólka.

3. Uchwała Nr XVII.87.2019 w sprawie uchwalenia „Regulami-
nu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wólka”.

4. Uchwała Nr XVII.88.2019 w sprawie określenia szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospo-
darowania tych odpadów.

5. Uchwała Nr XVII.90.2019 w sprawie wyrażenia zgody na 
przejęcie od Powiatu Lubelskiego przez Gminę Wólka zada-
nia publicznego zarządzania drogą powiatową nr 2224L Lublin 
– Wólka Lubelska -Pliszczyn- Sobianowice na odcinku od km 
5+925,62 do km 7+482,85 w miejscowościach Pliszczyn, Łysa-
ków, Sobianowice na terenie Gminy Wólka.

6. Uchwała Nr XVIII.93.2019 w sprawie przyjęcia rocznego Pro-
gramu współpracy Gminy Wólka z organizacjami pozarządowy-

mi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2020 roku. 

7. Uchwała Nr XVIII.95.2019 w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie 
gminy Wólka na rok 2020.

8. Uchwała Nr XVIII.96.2019 w sprawie wprowadzenia zwolnień 
od podatku od nieruchomości na terenie gminy Wólka.

9. Uchwała Nr XVIII.97.2019 w sprawie obniżenia średniej ceny 
skupu żyta  przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 
2020 rok.

10. Uchwała Nr  XVIII.98.2019 w sprawie wprowadzenia zwol-
nień od podatku rolnego.

11. Uchwała Nr XVIII.99.2019 w sprawie zwolnień z podatku od 
nieruchomości udzielonych w ramach regionalnej pomocy in-
westycyjnej. 

12. Uchwała  Nr XVIII.100.2019 w sprawie określenia wysoko-
ści rocznych stawek podatku środków transportowych na rok 
2020.

13. Uchwała Nr XVIII.101.2019 w sprawie wprowadzenia zwol-
nień od podatku leśnego. 

14. Uchwała Nr XVIII.102.2019 w sprawie dopłat dla taryfowej 
grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Wólka. 

Tomasz Zaborek, 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wólka 

Sama autorka, pytana o to, 
czym jest dla niej muzyka, od-
powiada: „Jest powietrzem, 
którym oddycham. Jest przy-
rodą. Jest zielenią. Jest po-
ezją. Jest podróżą. Jest w tej 
podróży zatrzymaniem.” Tego 
zatrzymania z pewnością do-
świadczą ci, którzy sięgną po 
płytę „skąd?”. Najlepiej się jej 
bowiem słucha wieczorową 
porą, po tym jak ustaje zgiełk 
dnia. To płyta dla tych, którzy 
umieją wieczorem zrezygno-
wać z telewizji, przygasić nie-
co światło, usiąść pod kocem 
i posłuchać...

Działalność rady Gminy Wólka

Urszula Kasprzak-Wąsowska - artystka występująca pod pseudonimem 
UrKa, wydaje w grudniu swoją autorską płytę, pod tytułem „skąd?”
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Ważne są słowa - UrKa 
daje im czas, aby wybrzmia-
ły. „Teksty piosenek są dla 
mnie trochę jak kartki z pa-
miętnika - pisane do samej 
siebie, aby nie umknęły mi 
ważne momenty z życia.” To 
sprawia, że płyta jest niczym 
intymna wyprawa. Również 
muzycznie. Jest w niej dużo 

wrażliwości, bliskości, ciepła, 
otulających wielogłosów... 
Są utwory wolne, niemal-
że kołyszące słuchacza. Ale 
nie brakuje piosenek o zde-
cydowanym brzmieniu, cie-
kawych rytmach. Całość jest 
utrzymana w stylistyce mu-
zyki elektronicznej. Muzycz-
nie, instrumentalnie towa-

rzyszy Urce Michał Iwanek 
- pianista i aranżer.

„Żyjemy w XXI wieku, 
mamy dostęp do najnow-
szych technologii, osiągnięć 
nauki, wielu teorii wyklucza-
jących się wzajemnie... Świat 
zmienia się bardzo szybko. 
Mimo to jest w nas - ja to 
w sobie czuję bardzo moc-

no - tęsknota za czymś sta-
łym, za czymś pierwotnym, 
za ponadczasową siłą, mą-
drością... Skąd je czerpać, 
gdzie ich szukać? Te piosen-
ki są próbą dotarcia do tego 
stanu, do tego miejsca...”

Redakcja Wólka News 

23 listopada br. w Domu Kultury LSM 
w Lublinie odbył się koncert patriotyczny 
w wykonaniu Harcerskiego Zespołu Mu-
zycznego ARSE, który swym patronatem 
honorowym objął Wójt Gminy Wólka Pan 
Edwin Gortat. Artyści w pięknej aranża-
cji wykonali tradycyjne pieśni patriotycz-
ne oraz utwory polskich kompozytorów, 
w tym współczesne kompozycje związane 
z tematyką wojenną i harcerską. Zabrzmia-
ły m.in. „O mój rozmarynie”, „Piechota”, 
„Walczyk”, „Ostatni List”, czy też „Dokąd 
idziesz Polsko”.

Podczas koncertu przeprowadzono 
zbiórkę publiczną na rzecz leczenia i re-
habilitacji Zosi Kus, która cierpi na rzad-
ką chorobę neurologiczną. Rodzice Zosi są 
związani z gminą Wólka, stąd serdecznie 
zachęcamy Państwa do udzielenia wspar-
cia na leczenie dziewczynki, które jest bar-

dzo drogie.
Można to zrobić na kilka sposobów:
1. Najpóźniej do dnia 15 stycznia 2020 

roku przynieść do Urzędu Gminy Wólka 
każdą ilość NAKRĘTEK. Środki finansowe 
uzyskane ze zbiórki nakrętek plastikowych 
pomogą w leczeniu Zosi. Warunek jest tyl-
ko jeden - musi być ich naprawdę ogrom-
na ilość. Zbieramy nakrętki z produktów 
spożywczych: napoje, kawa (bez papier-
ków) oraz środkach chemicznych. Moż-
na je zostawić w oznaczonych pudełkach 
ustawionych na każdym piętrze w Urzę-
dzie bądź też  bezpośrednio w pokoju nr 
13 (I piętro).

2. Wpłacić na zrzutkę: https://zrzutka.
pl/tae2w4

3. Wpłacić darowiznę na subkonto Zosi 
w: Fundacja „Serca dla Maluszka”

Numer banku 85 1160 2202 0000 0001 

9214 1142, tytuł wpłaty: Zofia Kus
4. Wkrótce przekazać 1% podatku KRS 

000387207 (cel szczegółowy: Zofia Kus)

Redakcja Wólka News

22 listopada br. miało miejsce spotkanie pod nazwą „Wieczór 
z Moniuszką”, na którym uczciliśmy 200. rocznicę urodzin narodo-
wego kompozytora Stanisława Moniuszki oraz zostały podsumo-
wane działania projektowe zadania „Kreatywna kuźnia talentów 
w bibliotece” w ramach programu „Partnerstwo dla książki” edy-
cja 2019. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promo-
cji Kultury. Na spotkaniu gościliśmy: władze gminy Wólka, które re-
prezentował Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Tomasz Zabo-
rek oraz Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat, a także dyrektorów 
i nauczycieli z Zespołów Szkolno - Przedszkolnych z terenu naszej 
gminy. Zaproszeni byli również uczestnicy poszczególnych warsz-
tatów przeprowadzonych w ramach projektu oraz mieszkańcy na-
szej gminy. Imprezę rozpoczął występ Zespołu Wokalnego Muzycz-
ka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łuszczowie pod kierunkiem 
Pani Agnieszki Kosińskiej. Dzieci zaśpiewały trzy kompozycje Stani-
sława Moniuszki „Pieśń wieczorną”, Prząśniczki” oraz „Złota ryb-
kę”. Następnie nasz gość Pan Dariusz Jacek Sribniak, artysta muzyk, 
nauczyciel z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Lublinie opo-
wiedział zebranym o życiu i twórczości Moniuszki. Wszak nikt tak 
dobrze nie opowie o muzyce, jak właśnie muzyk. Kolejnym punk-
tem programu było podsumowanie zadania „Kreatywna kuźnia ta-
lentów w bibliotece”. Bibliotekarze z Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wólce opowiedzieli zebranym, co było celem projektu oraz jakie 
były kolejne wydarzenia kulturalno - animacyjne w trakcie realiza-

Koncert patriotyczny w wykonaniu 
Harcerskiego Zespołu Muzycznego ArSe 

„Wieczór z Moniuszką” w Gminnej Bibliotece publicznej w Wólce
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cji zadania. W ramach projektu udało się przeprowadzić ogółem 19 
wydarzeń dla różnych grup wiekowych, dla dzieci, młodzieży i osób 
w wieku 60+. Podczas spotkania można było obejrzeć zdjęcia oraz 
prezentację multi medialną z realizacji przeprowadzonych działań. 
Na koniec zostały rozdane dyplomy uczestnikom poszczególnych 
warsztatów oraz podziękowania dla osób, które w jakikolwiek spo-
sób przyczyniły się do realizacji zadania. Wszystkim wyróżnionym 
zostały wręczone kalendarze zawierające najciekawsze prace pla-
styczne wykonane podczas spotkań projektowych oraz breloczki 
z podkówką na szczęście. Spotkanie odbyło się w restauracji „Go-
ściniec” w Wólce i uczestniczyło w nim około 100 osób.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce

Z ogromną przyjemnością informuje-
my Państwa, iż 21 listopada br. w Rudni-
ku odbył się Gminny Dzień Seniora, któ-
rego organizatorami byli: Rada oraz Wójt 
Gminy Wólka. Władze gminy reprezento-
wali: Przewodnicząca Rady Gminy Wól-
ka Pani Edyta Dobek, Wiceprzewodniczą-
cy Rady Gminy Pan Tomasz Zaborek oraz 
Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat. W 
spotkaniu udział wzięli Seniorzy z terenu 
naszej gminy, którzy podczas uroczystości 
uzyskali informacje m.in. o bezpieczeń-
stwie, dobrych praktykach w opiece nad 
osobami starszymi, ofercie projektu Top 
Senior, czy też możliwości skorzystania z 
bezpłatnej pomocy prawnej. 

Uroczystość rozpoczęliśmy od poświę-
cenia nowopowstałego Klubu Seniora, 
który w tym dniu miał swoje otwarcie. 
Budynek oraz zgromadzonych w nim go-
ści pobłogosławił Ksiądz Zbigniew Gąb-
ka-  Proboszcz Parafi i pw. Świętego Ojca 
Pio w Rudniku.

Pięknych przeżyć, miłości najbliższych, 
dobrego zdrowia i uśmiechu życzył Senio-
rom Wójt Gminy Wólka, a pięknym dopeł-
nieniem życzeń były świąteczne upomin-
ki, które własnoręcznie przygotowały Pa-
nie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łuszczo-
wie. 

W trakcie spotkania głos zabrali: sier-
żant sztabowa Irmina Łakota z Wydzia-
łu Prewencji Komendy Miejskiej Policji w 

Lublinie, asp. Aneta Malesa z Komisariatu 
Policji w Niemcach, Mecenas Piotr Nastaj 
z Fundacji „OIC Poland” w Lublinie, Syl-
wester Zams ze Stowarzyszenia „mali bra-
cia Ubogich”, Przewodnicząca Rady gminy 
Wólka Pani Edyta Dobek oraz Przewodni-
czący Rady gminy Wólka poprzedniej ka-
dencji Pan Józef Madoń.

Uroczyste spotkanie niewątpliwie umi-
liły występy dzieci ze szkół z terenu gminy 
Wólka. Występy artystyczne rozpoczął Ze-
spół Wokalny Muzyczka z Zespołu Szkol-
no - Przedszkolnego w Łuszczowie, któ-
ry przedstawił widowisko patriotyczne „I 
tak właśnie rodziła się Polska!”. Dziewczę-
ta w nietypowej charakteryzacji teatralnej 
przedstawiły w tańcu i piosenkach losy 
Polski. 

Byli z nami również uczniowie z Zespo-
łu Szkolno - Przedszkolnego w Pliszczynie. 
Zespół Wokalny Pliszczynek wykonał pio-
senką szantową „Płynie łódź moja” oraz 
„O mój rozmarynie”, którą przy akompa-
niamencie małych artystów zaśpiewali Se-
niorzy, natomiast Ola Malinowska zatań-
czyła sambę. W kolorowych strojach ludo-
wych wystąpiły również dzieci z Zespołu 
Ludowego w Świdniku Małym, które pięk-
nie zaśpiewały uczestnikom uroczystości.

Występujący mali artyści, nauczyciele 
prowadzący oraz dyrekcja szkół otrzyma-
li od Przewodniczącej Rady Gminy Wólka 
Pani Edyty Dobek oraz Wójta Gminy Wól-

Gminny Dzień Seniora
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ka Pana Edwina Gortata podziękowania 
oraz gromkie brawa od Seniorów i zapro-
szonych gości.

Ponadto dla uczestników spotkania 
przygotowaliśmy dodatkowe atrakcje tj.:

- kiermasz ręcznie robionych ozdób 
świątecznych, które przygotowały Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Łuszczowie, 

- stoisko z kosmetykami i poradami do-
tyczącymi pielęgnacji cery dojrzałej przy-
gotowane przez Panią  Lilię Frączek – Ra-
dzikowską, 

- punkt bezpłatnej pomocy prawnej 
przygotowany we współpracy z Fundacją 
OIC Poland” w Lublinie,

- poczęstunek przygotowany przez Wo-
lontariuszy z Wolontariatu działającego 
przy Specjalnym Ośrodku Szklono - Wy-
chowawczym w Bystrzycy oraz Panie 
z KGW w Łuszczowie.

Dziękujemy Seniorom za tak liczne przy-
bycie i liczymy na Was za rok!

Redakcja Wólka News

10 listopada - Ognie Niepodległości

Wzorem z poprzedniego roku, tego-
roczne Święto Niepodległości zaczęliśmy 
celebrować już 10 listopada. Spotkaliśmy 
się o godz. 21:00 na przystani kajakowej 
w Sobianowicach nad rzeką Bystrzycą. Po 
uroczystym rozpaleniu ognia niepodle-
głości, wszyscy zebrani odśpiewali hymn 
państwowy i wysłuchali odezwy Komite-
tu Wojewódzkiego Obchodów Narodo-

wego Święta Niepodległości, którą odczy-
tał Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat.

Spotkanie zakończyliśmy śpiewogra-
niem pieśni patriotycznych. Dziękujemy 
Harcerzom, Zuchom, Strażakom i Miesz-
kańcom, którzy pomimo niesprzyjającej 
aury i późnej pory, wspólnie z gminą Wól-
ka rozpoczęli świętowanie 101 rocznicy 
odzyskania przez Polskę Niepodległości.

11 listopada - gminne 
obchody uroczystości

Dzień 11 listopada to czas ogromnej ra-
dości z odzyskania po 123 latach umiło-
wanej Ojczyzny. W tym roku minęło 101 
lat od tego historycznego zdarzenia. Ana-
lizując ten czas należy zauważyć, że win-
ni jesteśmy naszym poprzednikom, boha-
terom: pamięć, szacunek i obowiązek wy-
pracowania u naszych następców postaw 
patriotycznych opartych na trwałych war-
tościach.

Uroczystości 11 listopada składały się 
z trzech części:
1. Złożenie kwiatów pod obeliskiem przy 

Urzędzie Gminy, odegranie hymnu pań-
stwowego, podniesienie flagi, zacią-
gnięcie warty honorowej,

2. Uroczysta dziękczynna Msza Święta 
w Kościele w Wólce,

3. Występ dzieci i młodzieży z Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego w Łuszczowie 
oraz IV Festiwal Piosenki Patriotycznej.

święto Niepodległości w gminie Wólka
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,,Tak rodziła się wolność...”

Ogromną dawkę emocji uczestnikom 
Święta Niepodległości dostarczyły Dzieci i 
Młodzież z Zespołu Szkolno - Przedszkol-
nego w Łuszczowie. W inscenizacji słow-
no - muzycznej przygotowanej pod okiem 
Pań: Agnieszki Kosińskiej, Doroty Kędzier-
skiej oraz Beaty Kurant aktorzy pokazali, 
w jakich trudach rodziła się wolność na-

szej kochanej Ojczyzny. Wygłaszając tek-
sty, tańcząc, śpiewając i prezentując frag-
menty filmu animowanego pt. „Animo-
wana historia Polski”, w emocjonalny spo-
sób przypomnieli historię utraty przez Pol-
skę wolności i ofiarnej walki o jej odzyska-
nie. Ich występ został nagrodzony gromki-
mi brawami publiczności, podziękowania-
mi Pana Wójta i upominkami. 

Święto Niepodległości 
z Zespołem Ludowym Łuszczowiacy

Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to także wolno-
ści. Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć – mó-
wił nasz Wielki Rodak Święty Jan Paweł II, patron Szkoły Podsta-
wowej w Łuszczowie, której to podopieczni po raz kolejny za-
prezentowali się dla nas w pięknych strojach ludowych. Zespół 
Ludowy „Łuszczowiacy” prowadzą: Pan Kazimierz Kozak i Piotr 
Wiącek, którym serdecznie dziękujemy za przygotowanie dzieci i 
młodzieży do występu, który niewątpliwie uświetnił nasze gmin-
ne uroczystości.  

Niepodległa do hymnu!

Wzorem z poprzedniego roku dołączyli-
śmy do ogólnopolskiej akcji pn. Niepodle-
gła do Hymnu. Dnia 11 listopada, w samo 
południe Hymn został odśpiewany pod-
czas oficjalnych uroczystości państwo-
wych i podczas niewielkich uroczystości 
lokalnych w kraju i za granicą. W tym sa-
mym czasie Mazurka wyemitowały sta-
cje radiowe i zagrały orkiestry straży po-
żarnej, wojska, policji, zespoły polskich te-
atrów, oper czy też filharmonii. Mya rów-
nież śpiewaliśmy - w dolnym kościele po-
kazaliśmy, że jesteśmy jedną, biało- czer-
woną rodziną. Przedszkolaki z Przedszkola Tygrysek w Łuszczowie podczas akcji „Szkoła do hymnu”.
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„Stokrotki” podczas akademii szkolnej 
gotowe do odśpiewania Mazurka 

Dąbrowskiego w akcji „Szkoła do hymnu

IV Festiwal Piosenki Patriotycznej

Naród, który nie śpiewa – przestaje 
żyć. Naród polski przetrwał czas niewo-
li właśnie dzięki pieśni powstańczej, re-
ligijnej i patriotycznej. W czasach total-
nego zniewolenia jedynie pieśń ostała 
się wolna, znajdując schronienie w pry-
watnych domach, kościołach i stowarzy-
szeniach społecznych. Dziś możemy od-
ważnie i bez lęku śpiewać pieśni patrio-
tyczne przy różnych okazjach, przetrwa-
ły bowiem do naszych czasów przekazy-
wane z pokolenia na pokolenie. Święto 
Niepodległości to doskonała okazja, aby 
pieśni – towarzyszki polskiej niedoli, 
przywołać w naszej pamięci. Już po raz 
czwarty patriotyczna pieśń, która kształ-
towała historyczną świadomość po-

koleń Polaków, stała się bohaterką na-
szych gminnych uroczystości upamięt-
niających odzyskanie przez Polskę Nie-
podległości. W muzyczną podróż zabra-
li nas mali i duzi wykonawcy reprezentu-
jący szkoły podstawowe z terenu gminy 
Wólka, bądź tacy, którzy zgłosili się do 
występów indywidualnie. Jak co roku, 
byli z nami również uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej nr 48 w Lublinie. 

Dziękujemy Dzieciom i Młodzieży za 
udział w festiwalu, Nauczycielom Pro-
wadzącym za profesjonalne przygoto-
wanie małych artystów, Prezes Fundacji 
Biała Róża Pani Iwonie Skibie za współ-
organizację wydarzenia, Księdzu Pro-
boszczowi Mirosławowi Zającowi za 
udostępnienie pomieszczeń na organi-
zację uroczystości, Panu Krzysztofowi 

Dadejowi za okazaną pomoc w obsłu-
dze technicznej nagłośnienia i oświetle-
nia, a Mieszkańcom za obecność. Takie 
wydarzenia zachęcają do refleksji i za-
dumy nad dziejami naszej ziemi ojczy-
stej, wyzwalają w nas szczęście i radość 
z odzyskanej wolności.

Piękna inscenizacja słowno - muzycz-
na, wspólne śpiewanie Mazurka Dą-
browskiego i pieśni patriotycznych, Fe-
stiwal Piosenki Patriotycznej to elemen-
ty, które sprawiły, że Dzień 11 listopa-
da był radosnym i pełnym nadziei świę-
tem patriotyzmu Mieszkańców gminy 
Wólka. Tegoroczne obchody przyczyni-
ły się do pogłębienia w sercach naszych 
Mieszkańców miłości do Ojczyzny i pa-
triotycznej postawy. Dzieci i młodzież 
swoim entuzjazmem i energią, zaświad-

Włączając się do ogólnopolskiej akcji uczniowie Zespołu 
Szkolno- Przedszkolnego w Pliszczynie wspólnie z nauczycielami 

odśpiewali hymn narodowy.
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Kto Ty jesteś? Polak mały… 
Święto Niepodległości 

w naszych szkołach i przedszkolach

Uczniowie klas starszych Szkoły Pod-
stawowej w Sobianowicach obejrzeli 
film dokumentalny pt. ”Niepodległość” 
w reżyserii Krzysztofa Talczewskiego. 
Następnie odbył się koncert pieśni pa-
triotycznych nawiązujących do tych wy-
darzeń. W koncercie wzięła udział cała 
społeczność szkolna. Uczniowie klas II - 
VIII wykonali znane i mniej znane utwo-
ry związane z tą radosną rocznicą.

Przedszkolaki z Przedszkola „Stokrotka” 
w Sobianowicach obejrzały film o symbo-
lach narodowych „Polak mały” i aktyw-
nie odpowiadały na pytania nauczyciela. 
Wszystkie dzieci wykonały starannie pra-
cę plastyczną, wyklejając białymi i czer-
wonymi serduszkami kontury państwa 
polskiego.  Na zakończenie odbył się quiz, 
w którym dzieci mogły się wykazać wie-
dzą o symbolach narodowych.

W Szkole Podstawowej w Świdniku Ma-
łym dnia 13 listopada br. o godz. 11.30 
odśpiewany został hymn państwowy, na-
stępnie uczniowie klasy VI w formie pan-
tomimy, przy specjalnie dobranej muzyce, 
przedstawiali okres zaborów i walki o nie-
podległość. Część artystyczna przygoto-
wana została przez uczniów z klasy VI pod 
okiem Pani Moniki Garbacz. Dekoracja to 
efekt pracy świetlicy szkolnej pod kierun-
kiem Pani Emilii Pacek z pomocą Pani Iri-
ny Katrych.

W Szkole Podstawowej w Turce montaż 
słowno - muzyczny oraz emocjonalna in-
scenizacja przygotowana pod kierunkiem 
nauczyciela historii Pani Moniki Garbacz 
wzruszyła całą społeczność szkolną oraz 
gości. Grupa taneczna Pani Anny Lipow-
skiej przygotowała piękny pokaz taneczny 
o charakterze patriotycznym.

Przedszkolaki z Samorządowego Przed-
szkola w Turce 14 listopada br. uczestni-
czyły w akademii przygotowanej przez 
uczniów ze szkoły podstawowej. Głów-
nym celem spotkania było kształtowanie 

miłości i przywiązania do kraju ojczystego, 
jego kultury i tradycji oraz poznanie sym-
boli narodowych naszego kraju.

W Przedszkolu „Tęczowy Zakątek” w 
Świdniku Małym Święto Niepodległo-
ści obchodzone było 12 listopada br. Z 
tej okazji dzieci przyszły do przedszkola 
w odświętnych strojach, a każdy przed-
szkolak otrzymał biało - czerwony koty-
lion. Wprowadzeniem do obchodów tego 
wyjątkowego dnia była pogadanka o Pol-
sce oraz oglądanie symboli narodowych i 
mapy naszego kraju. Przedszkolaki pozna-
ły też wierszyk pt. „Katechizm dziecka pol-
skiego” i powtórzyły słowa hymnu. Zwień-
czeniem Święta Niepodległości było uro-
czyste odśpiewanie hymnu Polski wraz 
z uczniami i pracownikami szkoły pod-
stawowej oraz oglądanie przygotowanej 
przez nich akademii o odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości.

Redakcja Wólka News

czyły o swoim patriotyzmie i dały do-
wód, że w młodym pokoleniu żywe są 
tradycje patriotyczne. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy wzięli udział w naszych uroczy-
stościach oddając tym samym hołd tym, 
dzięki którym możemy się cieszyć wol-
ną ojczyzną.
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Kampania społeczna 
„Mała książka –wielki człowiek”

Gminna Biblioteka Publiczna w Wól-
ce bierze udział w kampanii społecznej 
Instytutu Książki ”Mała Książka –wiel-
ki człowiek”. Akcja ma na celu promo-
cję czytelnictwa wśród dzieci w wieku 
przedszkolnym. Od września br. wyda-
wane są wyprawki czytelnicze (książki, 

karty Małego Czytelnika oraz naklejki) 
dzieciom urodzonym w latach 2013-
2016. Biblioteki gminy Wólka wydały 
już 66 wyprawek. Troje dzieci otrzyma-
ło także Dyplom Małego Czytelnika jako 
nagrodę za wizyty w bibliotece i wypo-
życzanie książek z księgozbioru dziecię-
cego.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce

Zakupy nowości wydawniczych ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Wólce

Gminna Biblioteka Publiczna w Wól-
ce otrzymała dotację w wysokości 10 
182,00 PLN ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego pochodzą-
cych z budżetu państwa w ramach Pro-

gramu Wieloletniego „Narodowy  Pro-
gram Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 
1-Zakup nowości wydawniczych do bi-
bliotek publicznych w roku 2019. Za te 
środki zostało zakupionych 410 książek 
do bibliotek na terenie gminy Wólka. 
Z tego 292  pozycje to literatura pięk-
na dla dorosłych, 96 literatura piękna 
dla dzieci oraz 22 to literatura niebele-
trystyczna. 

W dniu 21 listopada br. w Zespo-
le Szkolno - Przedszkolnym w Pliszczy-
nie odbył się Gminny Turniej Tenisa Sto-
łowego. W Turnieju brały udział cztery 
szkoły z naszej gminy: ZSP Pliszczyn, ZSP 

Łuszczów, ZSP Świdnik Mały oraz SP Tur-
ka. Uczniowie rywalizowali w dwóch ka-
tegoriach: klasy IV - VI oraz VII - VIII. 

Turniej przebiegł w miłej i przyjaznej 
atmosferze, jednak nie brakowało zdro-

wej i sportowej rywalizacji w duchu fair 
play. 

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turce

turniej tenisa Stołowego
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W środę 19 listopada br. w lubelskiej hali MOSiR  odbyły się 
VII 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. Nasze drużyny SP „Farme-
rzy” Łuszczów w komplecie zameldowały się w finale wojewódz-
kim. 

Miło nam poinformować, że uczniowie klasy IV zostali MI-
STRZAMI województwa lubelskiego i będą reprezentować nasze 
województwo w Finale Ogólnopolskim Szkolnej Ligi Rugby Tag 
w Hali Torwar w Warszawie!

Zespół klasy IV zwyciężył we wszystkich meczach pokonując 
kolejno SP 14 Lublin 5:1, SP Kłoczew  6:1, w meczu półfinało-
wym ze SP Tomaszowice nasi uczniowie zwyciężyli 5:3, a w fina-
le spotkali się ze SP Chrobry odnosząc zwycięstwo 5:2 i zdobywa-
jąc pierwsze miejsce w turnieju oraz przepustkę do finału ogól-
nopolskiego!!

Równie świetny występ zanotowali uczniowie reprezentujący 
klasę V zajmując drugie  miejsce!

Zespół klasy V pokonał SP Ożarów 5:2, SP 40 Lublin 6:1, w pół-
finale SP Snopków 6:2, natomiast w meczu finałowym spotkali-
śmy się z SP 14 ponosząc porażkę 1:4. 

Zespół klasy VI ostatecznie uplasował się na trzeciej pozycji. 
W fazie grupowej pokonując SP Snopków 4:1, SP Kłoczew 7:3, na-
tomiast w meczu półfinałowym, po bardzo zaciętym meczy, uległ 
SP 23 Lublin 4:5. W meczu o trzecie miejsce ponownie zespół 
spotkał się z SP Kłoczew zwyciężając tym razem 5:1.

Serdecznie gratulujemy naszym zawodnikom i trzymamy kciuki 
za klasę IV w Finale Ogólnopolskim Szkolnej Ligi Rugby Tag, który 
odbędzie się 18 grudnia br.

Powtórka z Finału Wojewódzkiego mile widziana. 
Drużyny SP Łuszczów przygotował i prowadził w zawodach  Pan 

Maciej Kleszcz.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łuszczowie

W środę 13 listopada br. w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie odbył 
się jeden z turniejów eliminacyjnych Szkolnej Ligii Rugby Tag, w 
którym wystąpili reprezentanci ZSP Łuszczów, a także szkoły z Lu-
blina: SP 23, SP 10 oraz gospodarze SP 14. Tradycyjnie rywalizacja 
odbywała się w trzech kategoriach: klasy IV,V i VI. 

W kategorii klas IV i VI nasze zespoły zajęły pierwsze miejsca, na-

tomiast zespół klasy V uplasował się na drugim miejscu.
Takie wyniki sprawiły, że „Farmerzy” w komplecie awansowali 

do turnieju Finałowego Mistrzostw Województwa. 

Maciej Kleszcz, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie

W piątek 8 listopada br. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łuszczowie gościła TVP Lublin, która realizowała reportaż o naszych rug-
bistach - popularnych „Farmerach”. 

Reportaż dostępny jest na stronie: https://lublin.tvp.pl/45037014/junior-sport

Maciej Kleszcz, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łuszczowie

Farmerzy Mistrzami w Finale Wojewódzkim rugby tag

eliminacje Szkolnej Ligii rugby tag

Farmerzy w programie Junior Sport
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W środę 23 października br. drużyna pił-
ki nożnej chłopców ZSP Łuszczów złożo-
na z uczniów klas IV - V uczestniczyła w Fi-
nale Powiatowym największego ogólno-
polskiego turnieju piłkarskiego w Europie 
„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbar-
ku”. Turniej odbywał się na boisku przy Cen-
trum Kultury Fizycznej i Sportu w Bełży-
cach. W finale wystąpiło jedenaście szkół 
z powiatu lubelskiego podzielonych na trzy 
grupy. Nasz zespół rywalizował w grupie B 
wraz z SP Kalinówka, SP Strzeszkowice oraz 
SP Bystrzyca Stara. W meczu inauguracyj-
nym spotkaliśmy się z drużyną z Kalinówki 
remisując 1:1. W drugim meczu rywalizo-
waliśmy z SP Strzeszkowice zwyciężając aż 

13:1. W ostatnim meczu grupowym zmie-
rzyliśmy się z SP Bystrzyca Stara ulegając 0:4 
- taki wynik dał nam drugie miejsce w gru-
pie, a tylko najlepszy zespół z grupy uzy-
skał awans do półfinału. Warto wspomnieć, 
że byliśmy najmłodszym zespołem w ca-

łej rywalizacji. W naszym zespole wystąpi-
li uczniowie klasy II i III, co jest dobrym pro-
gnostykiem na przyszłoroczne rozgrywki.

Maciej Kleszcz, 
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Łuszczowie

piłka Nożna „Z podwórka na Stadion o puchar tymbarku” 
- FiNAŁ pOWiAtOWY

SPORT

Dnia 22 i 28 października br. Szkoła w Pliszczynie gościła w swo-
ich progach zawodników ze szkół podstawowych w gminie Wól-
ka. Dziewczęta i chłopcy przystąpili do rywalizacji w zawodach 
piłki ręcznej. 

22 października br. rywalizowały drużyny w młodszej kategorii 
wiekowej, ale wcale nie ustępowali wolą walki o każdą piłkę i każ-
dą bramkę ich starszym kolegom. 

Zawody przebiegały w bardzo dobrej atmosferze, gra była fair 
play i wszyscy, pomimo rywalizacji, bardzo dobrze się bawili. Jed-
nak trzeba było wyłonić zwycięzców.

W kategorii dziewcząt:
I miejsce - SP Łuszczów
II miejsce - SP Sobianowice
III miejsce - SP Pliszczyn

W kategorii chłopców:
I miejsce – SP Łuszczów
II miejsce - SP Pliszczyn
III miejsce SP Turka

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pliszczynie

Lubelski Okręgowy Związek Rugby wraz 
z KS Budowlanymi Lublin zorganizował 
w niedzielę 6 października br. przed me-
czem Ekstraligi na bocznym boisku Areny 
Lublin turniej wojewódzki w ramach mi-
strzostw województwa lubelskiego w rug-
by dzieci i młodzieży o Puchar LOZR. Za-
wody odbyły się w dwóch formułach: 
Rugby Tag, w trzech kategoriach wieko-
wych: klasy III-IV, V-VI, VII-VIII oraz w for-

mule kontakt w dwóch kategoriach wieko-
wych: żak i młodzik. Łącznie wystartowa-
ło ponad dwustu uczestników, wśród nich 
pięć zespołów ZSP Łuszczów.

Miło nam poinformować, że w formu-
le rugby Tag zwyciężyliśmy w każdej kate-
gorii wiekowej. Ważny odnotowania jest 
fakt, że pierwszy raz w historii SP Łusz-
czów rywalizował w formule kontakt i był 
to bardzo udany występ, zacięta i wyrów-

nana walka w każdym spotkaniu, a po 
turnieju mieliśmy okazję oglądać na Are-
nie Lublin mecz ekstraligi rugby pomię-
dzy gospodarzami Budowlanymi Lublin, 
a Mistrzem Polski Ogniwem Sopot. SP 
Łuszczów w tym turnieju reprezentowali 
uczniowie od II do VIII.

Maciej Kleszcz, 
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łuszczowie

piłka ręczna - gminne zawody klas młodszych! 

Zwycięstwa Sp „Farmerzy” Łuszczów w turnieju 
o Mistrzostwo Województwa Lubelskiego w rugby
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Dnia 28 października br. w naszej szko-
le odbył się Gminny Turniej Piłki Ręcz-
nej dziewcząt i chłopców w kategorii klas 
VII - VIII. Zaproszonych zostało pięć szkół 
z naszego terenu, a zgłosiły się trzy: SP 
w Turce, SP w Łuszczowie i gospodarz SP 
w Pliszczynie. Mimo to zawody się odbyły 
i były pełne zaangażowania i walki o zwy-
cięstwo. Każda drużyna wystawiła swoich 
najlepszych zawodników, którzy nie za-
wiedli i pokazali się z bardzo dobrej stro-
ny. Rozgrywane mecze zachwycały wspa-
niałymi umiejętnościami technicznymi 
i taktycznymi wszystkich uczestników. 

Wyniki poszczególnych spotkań:

W kategorii chłopców:
Łuszczów - Turka - 1:8
Turka - Pliszczyn - 5:6
Pliszczyn - Łuszczów - 9:2

W kategorii dziewcząt:
Łuszczów - Pliszczyn - 14:2
Pliszczyn - Turka - 7:5
Łuszczów - Turka - 27 :4

Ostatecznie na podium znalazły się na-
stępujące zespoły:

W kategorii dziewcząt:
I miejsce - SP Łuszczów
II miejsce - SP Pliszczyn
III miejsce - SP Turka

W kategorii chłopców:
I miejsce SP Pliszczyn
II miejsce - SP Turka 
III miejsce SP Łuszczów

Wszystkim zawodnikom wraz z opieku-
nami bardzo dziękujemy za wspaniała pił-
karską postawę i gratulujemy sukcesów.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pliszczynie

Monika Ostrowska, mieszkanka osie-
dla Borek, na co dzień trenująca w Lubel-
skim Klubie Karate Tradycyjnego, ma 11 
lat i już może się pochwalić dużą liczbą 
medali i dyplomów z prestiżowych im-
prez sportowych.

Po raz pierwszy o Monice pisaliśmy 
w związku z jej sukcesami na poziomie 
krajowym. Od tamtej pory młoda za-
wodniczka zdobyła tytuł Mistrza Świa-
ta podczas imprezy sportowej rozegra-
nej w 2018 roku w Kanadzie. Już wte-
dy było wiadomo, że mamy do czynie-
nia z ogromnym talentem sportowym. 
Ostatnie miesiące pokazały, że młoda za-
wodniczka Lubelskiego Klubu Karate Tra-
dycyjnego po najwyższe tytuły będzie 
sięgała regularnie.

W niemieckim Sindelfingen, w dniach 
1-2 listopada br., rozegrano VIII Mistrzo-
stwa Świata Karate Fudokan. Monika 
Ostrowska zajęła 1 miejsce - triumfowa-
ła w kata indywidualnym w kategorii 10-
11 lat. Jak wielkim wzruszeniem było wy-
słuchanie hymnu Polski granego, kiedy 
moja córka stała na najwyższym podium 
-   wspomina mama zawodniczki. Zresz-
tą, każdemu, kto obejrzał moment roz-
dania medali, łezka wdzięczności w oku 
się zakręciła. 

Podczas zawodów w Niemczech Moni-
ka,  razem z dwoma koleżankami z klu-
bu, zdobyła również brąz w kata druży-
nowym. 

Ale to nie koniec osiągnięć naszej 
dzielnej wojowniczki. W niedzielę 10 li-
stopada br., w Brnie odbyły się 2 Mi-
strzostwa Świata w Karate Tradycyjnym 
Dzieci, Kadetów i Juniorów organizowa-
ne przez World Budo Karate Association. 
Miejsca I, czyli tytuł mistrza świata wy-
walczyła Monika w następujących kate-

goriach: kata indywidualne i kumite in-
dywidualne. Ponadto, II miejsce w en 
bu, III miejsce w kata drużynowe. War-
to podkreślić, że w mistrzostwach świa-
ta startowało ponad 1000 zawodników 
z kilkunastu krajów. 

Nasza młoda mieszkanka spisała się 
rewelacyjnie we wszystkich konkuren-
cjach,  w których brała udział. Wierzy-
my, że drzemią w niej jeszcze duże po-
kłady umiejętności, które w przyszłości 
przerodzą się w kolejne sukcesy. Wiemy 
też, że sam talent oraz wsparcie klubu, 
rodziny i przyjaciół mogą nie wystarczyć, 
by umożliwić Monice Ostrowskiej start 
w kolejnych zawodach międzynarodo-
wych. Słyszeliśmy od zawodniczki, że jej 

ogromnym marzeniem był udział w mi-
strzostwach świata w Japonii. Niestety 
to wciąż niezrealizowane pragnienie, za 
realizacją którego stoi potrzeba uzbiera-
nia większych środków finansowych. Ak-
tualnie rodzice zdolnej zawodniczki po-
szukują sponsorów, którzy chociaż drob-
ną kwotą byliby w stanie pomóc rozwijać 
talent Moniki.

Jesteśmy bardzo dumni ze sportowej 
wojowniczki gminy Wólka. Gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów!

Edyta Dobek, 
Przewodnicząca Rady Gminy Wólka

Gminny turniej piłki ręcznej!

Sportowy talent gminy Wólka
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Alicja Mazurek to niespełna 20-letnia 
mieszkanka naszej gminy, która 19 lutego 
2018 roku uległa poważnemu wypadko-
wi samochodowemu. Kierowca auta, ko-
lega ze Wspólnoty Guadalupe, nie przeżył. 
Ali także lekarze nie dawali wielkich szans. 
Cały personel medyczny wątpił, czy uda 
jej się dożyć pierwszej operacji. „Miała żyć 
zaledwie godzinę” – wspomina mama Ali, 
Agnieszka Mazurek. Ala przeżyła – Rodzi-
ce i Przyjaciele mówią, że był to cud, któ-
ry wymodlili przyjaciele Alicji, ale również 
osoby nieznajome, które były poruszo-
ne tą tragedią. Od pierwszych informacji 
o wypadku ruszył wielki szturm do nieba. 
Młodzież z KSMu, w którym Ala była moc-
no zaangażowana, stworzyła grafik inter-
netowy, do którego zapisywali się ludzie 
chcący modlić się o cud życia Alicji. 

Jaka Alicja była przed wypadkiem? Do-
skonale to widać na zdjęciu. Była zawsze 
uśmiechniętą i bardzo aktywną dziewczy-
ną, zaangażowaną w różne grupy religijne 
i nie tylko. Razem ze swoimi znajomymi 
z osiedla założyła oddział KSMu przy pa-
rafii w Turce. Jednocześnie dołączyła do 
Wspólnoty Guadalupe. Należała również 
do zespołu, który posługiwał na comie-
sięcznych Mszach Świętych z modlitwą 
o uzdrowienie przy parafii Świętej Rodzi-
ny w Lublinie. Dała się również zapamię-
tać jako roześmiana, serdeczna i otwar-
ta osoba wielu pielgrzymom na sierp-
niowym szlaku na Jasną Górę. Wspólnie 
z przyjaciółką zajmowała się także oprawą 
muzyczną ślubów w Lublinie i okolicach. 

To tylko jedne z wielu inicjatyw, w których 
brała udział. Zawsze miała czas dla drugie-
go człowieka i chętnie przychodziła każ-
demu z pomocą. Ala jest teraz w śpiącz-
ce, a na jej powrót do zdrowia, wspaniały 
uśmiech i piękny głos czekają jej kochają-
cy Rodzice i Przyjaciele. 

To głównie dla niej, z inicjatywy Agniesz-
ki i Wojtka Mazurków, powstała Funda-
cja Wstawaj Alicja, której głównym celem 
jest niesienie pomocy osobom po ura-
zach neurologicznych i w trakcie rehabi-
litacji neurologicznej. Fundacja realizuje 
swoje cele między innymi poprzez budo-
wę Ośrodka Neurorehabilitacji, który po-
wstał w Turce na osiedlu Borek. Rodzice 
Ali wybudowali ośrodek z myślą o swoim 
dziecku, ale także po to, by pomóc wie-
lu innym ludziom, którzy potrzebują spe-
cjalistycznej terapii. Alicja zawsze chcia-
ła pomagać, teraz jej marzenie się speł-
nia. Uroczyste otwarcie jej ośrodka, który 
w nazwie ma jej imię, odbyło się 15 grud-
nia br. Podczas otwarcia można było zwie-
dzić placówkę i zobaczyć, co Rodzicom Ali 
udało się stworzyć w tak krótkim czasie. 
Na pewno był to czas intensywnej i cięż-
kiej pracy, ale jakże owocnej. 

AM3 „Jakże byłoby pięknie, gdyby każ-
dy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzi-
siaj zrobiłem gest miłości wobec drugie-
go” (Papież Franciszek).

Kochani, przed nami magiczny czas 
Świąt Bożego Narodzenia, który jest cza-
sem budowania życzliwości, bliskości 
i szacunku. To także czas dobra, które ofia-

rujemy drugiemu człowiekowi. Na tą życz-
liwość czeka Alicja oraz inne osoby potrze-
bujące rehabilitacji. Jeśli chcesz im zrobić 
prezent, to wesprzyj prowadzoną zbiór-
kę, z której uzyskane środki finansowe zo-
staną przeznaczone na leczenie i rehabili-
tację Alicji i innych potrzebujących. Poni-
żej podajemy numer konta Fundacji Wsta-
waj Alicja. Dodatkowo trwa zbiórka pie-
niędzy na https://zrzutka.pl/8ky935. Na-
prawdę warto pomagać, bo dobro wra-
ca. Flora Edwards powiedziała: ,,Kiedy po-
magamy innym, pomagamy sobie, ponie-
waż wszelkie dobro, które dajemy, zatacza 
koło i wraca do nas.’’ I właśnie to wraca-
jące dobro ubogaca nas i czyni szczęśliw-
szymi.

Źródło:
https://www.facebook.com/pielgrzymka-
lubelska/;
https://www.facebook.com/osrodekneu-
rorehabilitacji/; 
http://wstawajalicja.pl/

Katarzyna Kowalczyk, przyjaciel rodziny

ZDROWIE

#WstawajAlicja

Opieka stomatologiczna w szkołach w gminie Wólka
Realizując postanowienia ustawy o opiece zdrowotnej nad ucznia-

mi, która weszła w życie we wrześniu br., gmina Wólka jako organ 
prowadzący szkoły zawarła porozumienie z Niepublicznym Zakła-
dem Opieki Zdrowotnej, Centrum Medyczne Przychodnia Medycy-
ny Rodzinnej, Przychodnia Stomatologiczna w Łuszczowie Drugim.

W ramach profilaktyki stomatologicznej we wszystkich naszych 
szkołach trzy razy w roku kalendarzowym wykonywane są bezpłat-
ne przeglądy stomatologiczne, a raz na kwartał lakierowanie zębów 
stałych.
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Uczniowie, u których stwierdzono ubytki wywołane próchni-
cą lub urazami mechanicznymi, otrzymują pisemną informację 
o konieczności leczenia.

W gabinecie, z którym podpisaliśmy umowę, dzieci mają za-
pewnione bezpłatne leczenie stomatologiczne z użyciem najlep-
szych materiałów.

Zwracamy się z prośbą do rodziców i opiekunów, aby nie-
zwłocznie po otrzymaniu informacji o konieczności leczenia zę-
bów dziecka umawiali się na wizytę w gabinecie dentystycznym 
pod numerem 81 750 11 78.

Mamy nadzieje, że podjęte przez nas działania wpłyną znaczą-
co na poprawę stanu uzębienia dzieci.

Elżbieta Skiba, Referat Obywatelski, Urząd Gminy Wólka

Sezon grzewczy już w pełni i nieste-
ty niemalże codziennie prasa, telewizja, 
portale społecznościowe donoszą o po-
żarach, jakie dotykają naszych sąsiadów, 
znajomych, czy też rodzinę. Żywioł nie 
tylko niszczy cały dorobek ich życia, ale 
w wielu przypadkach kończy się śmiertel-
nie. Zabija ogień, ale również czad, który 
jest cichym zabójcą, gdyż jest niewidocz-
ny oraz nie ma smaku, ani zapachu. Czad, 
czyli tlenek węgla powstaje podczas pro-
cesu niecałkowitego spalania materiałów 
palnych. Ma silne własności toksyczne, 
jest lżejszy od powietrza, dlatego też gro-

madzi się głównie pod sufitem. Czad blo-
kuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez 
zajmowanie jego miejsca w hemoglobi-
nie (czerwonych krwinkach), powodu-
jąc przy długotrwałym narażeniu śmierć. 
Głównym źródłem zatruć w budynkach 
mieszkalnych jest niesprawność przewo-
dów kominowych: wentylacyjnych i dy-
mowych. Ich wadliwe działanie może wy-
nikać z nieszczelności, braku konserwacji, 
w tym czyszczenia, wad konstrukcyjnych 
czy też niedostosowania istniejącego sys-
temu wentylacji do standardów szczelno-
ści stosowanych okien i drzwi, w związku 

z wymianą starych okien i drzwi na nowe. 
Pamiętajmy, iż aby uniknąć zaczadzenia 

należy: systematycznie czyścić przewo-
dy kominowe, nie zasłaniać i nie zaklejać 
kratek wentylacyjnych i urządzeń grzew-
czych, użytkować tylko sprawne tech-
nicznie urządzenia, natomiast w przy-
padku wymiany okien na nowe spraw-
dzić poprawność działania wentylacji.

Źródło: https://www.straz.gov.pl

Redakcja Wólka News

czad czyli tlenek węgla. Jak zapobiegać? Jak wyczuć? Jak reagować?
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„Korytarz życia” i jazda „na suwak” od 6 grudnia br. są obowiąz-
kowe, gdyż w tym dniu weszła w życie nowelizacja Prawa o ruchu 
drogowym. 

Nowe przepisy wprowadzają jednoznaczne zasady zachowania 
kierowców w dwóch istotnych dla bezpieczeństwa i płynności ru-
chu drogowego sytuacjach: gdy zachodzi potrzeba umożliwienia 
służbom ratowniczym szybkiego dotarcia na miejsce zdarzenia dro-
gowego, a także gdy występuje zwężenie drogi ograniczające licz-
bę dostępnych pasów.

Co prawda przepis wszedł dopiero 6 grudnia br., ale wypadek 
na drodze S17 w kierunku Zamościa w dniu 31 października br. po-
kazał, że kierowcy wzorowo potrafili się zachować w takiej sytu-
acji. Stworzyli prawidłowy korytarz życia, za który podziękowali im 
Strażacy z OSP w Świdniku Dużym umieszczając filmik na portalu 
społecznościowym. Warto dodać, iż umieszczony materiał posłu-
żył jako przykład do naśladowania i był emitowany w ogólnopol-
skiej telewizji.

O tym, w jaki sposób tworzyć „korytarz życia”, mówi kampania 
edukacyjna KRBRD skierowana do polskich kierowców „Życie ma 
pierwszeństwo”. Jej celem jest szerzenie wiedzy na temat zasad 
tworzenia korytarza życia. Kluczowym elementem kampanii jest 
interaktywny spot, który można obejrzeć na stronach http://www.
krbrd.gov.pl oraz http://www.zyciemapierwszenstwo.pl.

Źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura

Redakcja Wólka News

Jeśli z powodu wypadku lub pogorsze-
nia stanu zdrowia nie możesz wykonywać 
dotychczasowej pracy, a chcesz być na-
dal aktywny zawodowo i żyć pełnią życia 
– zgłoś się do oddziału lubelskiego Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, i weź udział w bez-
płatnej rehabilitacji kompleksowej – za-
wodowej, psychospołecznej i medycznej.

Do kogo skierowany jest Program?
Rehabilitacja Kompleksowa to oferta 

dla osób, które z powodu choroby lub wy-
padku straciły możliwość wykonywania 
dotychczasowego zawodu, ale chciałyby 
podjąć inną pracę, adekwatną do ich za-
interesowań i stanu zdrowia. To również 
szansa dla tych, którzy ze względów zdro-
wotnych nigdy nie pracowali, lecz chcie-
liby zmienić tę sytuację – zdobyć zawód 
i podjąć satysfakcjonującą pracę odpo-
wiednią do ich możliwości zdrowotnych.

W powrocie do aktywności zawodo-
wej pomagają Ośrodki Rehabilitacji Kom-
pleksowej, oferując niezbędną rehabilita-

cję i szeroką ofertę kursów zawodowych 
dostosowanych do potrzeb osób z ograni-
czeniami zdrowotnymi. Pobyt, rehabilita-
cja i szkolenia są bezpłatne.

Jaki jest cel kompleksowej rehabilitacji?
Podstawowym celem kompleksowej re-

habilitacji jest uzyskanie zatrudnienia na 
otwartym rynku pracy lub uruchomienie 
działalności gospodarczej.

Na czym polega kompleksowa rehabili-
tacja?

Na kompleksową rehabilitację składają 
się trzy moduły:
• moduł zawodowy, którego celem jest 

wejście lub powrót na otwarty rynek 
pracy;

• moduł medyczny, czyli wszelkie działa-
nia mające na celu usprawnienie i po-
prawę stanu zdrowia poprzez spektrum 
zabiegów;

• moduł psychospołeczny, którego celem 
jest wzmocnienie kompetencji społecz-
nych i psychologicznych uczestników 
i ich rodzin.

Gdzie kompleksowa rehabilitacja bę-
dzie realizowana?

Rehabilitacją dla mieszkańców woje-
wództwa lubelskiego zajmować się bę-
dzie Ośrodek w Nałęczowie. Organizator 
zapewnia dowóz pomiędzy miejscem za-
mieszkania i rehabilitacji.

Ośrodek dysponuje odpowiednią in-
frastrukturą do prowadzenia rehabilitacji 
medycznej i jest dostosowany do potrzeb 
osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Informacje o tym, kto i w jaki sposób 
może skorzystać z programu można uzy-
skać:
• w oddziale lubelskiego PFRON, ul. Ku-

nickiego 59, tel. 81 466 76 00,
• infolinia: 22 50 55 600 (pon. - pt. 

w godz. 9.00 – 16.00).

Anna Modrzejewska, 
Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wólce

Jazda „na suwak” i „korytarz życia” obowiązkowe. 
Weszła w życie nowelizacja ustawy 

pozwól sobie pomóc, zgłoś się do nowego programu 
rehabilitacji kompleksowej
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce 
poszukuje chętnych do podjęcia pracy 
w zawodzie opiekunka środowiskowa.

Rodzaj zatrudnienia:
- umowa zlecenie.

Oczekiwania:
- umiejętność skutecznego komunikowa-
nia się,
- umiejętność organizowania pracy 
w domu chorego,
-samodzielność,
- niekaralność za przestępstwo popełnio-

ne umyślnie,
- doświadczenie w pracy opiekuna osoby 
starszej, chorej lub niepełnosprawnej,
- dobry stan zdrowia.

Zakres wykonywanych zadań:
- pomoc podopiecznym w codziennych 
czynnościach domowych (np. zakupy, 
sprzątanie)
- dbanie o zdrowie i higienę osobistą pod-
opiecznego,
-  zachęcanie do aktywnego spędzania 
czasu wolnego i rozwijania zaintereso-
wań,

- kontakt z różnego rodzaju instytucjami 
celem rozwiązania pojawiających się ży-
ciowym problemów.

Osoby zainteresowane prosimy o kon-
takt w siedzibie Ośrodka:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
20-258 Lublin 62, 
Jakubowice Murowane 8

Tel. 81 751 00 87, 
535 210 670

Informujemy, że rusza program przygo-
towany przez Ministerstwo Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej (MRPiPS) – „Asy-
stent osobisty osoby niepełnosprawnej”. 
Gmina Wólka aplikuje o środki finansowe 
na realizację programu w roku 2020.

Program „Asystent osobisty osoby nie-
pełnosprawnej” dedykowany jest oso-
bom posiadającym orzeczenie o znacz-
nym lub umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności. Osoby te będą miały moż-
liwość skorzystania z pomocy asysten-
ta m. in. przy wykonywaniu codziennych 
czynności, załatwieniu spraw urzędowych 
czy podejmowaniu aktywności społecz-
nej. Program ma na celu również prze-
ciwdziałanie dyskryminacji i wyklucze-
niu społecznemu osób niepełnospraw-
nych poprzez umożliwienie im uczestnic-
twa w wydarzeniach społecznych, kultu-
ralnych czy sportowych.

Pierwsza edycja programu będzie reali-

zowana od 1 października 2019 r. do 31 
grudnia 2020 r. Program „Asystent oso-
bisty osoby niepełnosprawnej” finanso-
wany jest ze środków Solidarnościowe-
go Funduszu Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych.

Osobie niepełnosprawnej przysługi-
wać będzie prawo wyboru asystenta, 
z jego pomocy będzie mogła korzystać 
nieodpłatnie, przez 7 dni w tygodniu 
w godzinach od 7 rano do 22. Limit go-
dzin usług asystenta przypadających na 
1 uczestnika Programu wynosi nie wię-
cej niż 30 godzin miesięcznie. Koszt jed-
nej godziny zegarowej wynagrodzenia 
z tytułu świadczenia usług asystenta nie 
powinien przekroczyć 30 zł.

Usługi asystenta będą mogły świad-
czyć:
1. osoby posiadające dyplom potwierdza-

jący uzyskanie kwalifikacji w zawodzie 
asystent osoby niepełnosprawnej;

2. osoby z wykształceniem przynajmniej 
średnim posiadające co najmniej rocz-
ne, udokumentowane doświadczenie 
w udzielaniu bezpośredniej pomocy 
osobom niepełnosprawnym.
Mając na względzie powyższe, zwra-

camy się do osób niepełnosprawnych 
i ich rodzin, zainteresowanych tą formą 
wsparcia, o zgłaszanie takiej potrzeby do 
pracowników socjalnych Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Wólce, pokój numer 8 
(parter), w budynku Urzędu Gminy, Jaku-
bowice Murowane 8 w terminie do dnia 
31 grudnia 2019 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerami telefonów: 81 751 00 87, 
81 478 17 60, 81 478 17 61,  535 210 670.

Anna Modrzejewska, 
Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wólce

Zbliżający się okres zimowy to bardzo 
trudny czas dla osób w podeszłym wie-
ku, niepełnosprawnych, samotnych, prze-
wlekle chorych, bezdomnych, a także dla 
rodzin niezaradnych życiowo. Niskie tem-
peratury oraz złe warunki atmosferycz-
ne mogą stanowić zagrożenie nie tylko 
dla zdrowia, ale życia tych osób. Z tego 
względu zwracamy się z apelem do Pań-
stwa o zwrócenie szczególnej uwagi na 
osoby, które mogą potrzebować pomocy.

Bardzo prosimy Państwa o zaangażo-
wanie w działania pomocowe i alarmo-
wanie o osobach mogących potrzebować 
wsparcia odpowiednich służb działają-
cych na terenie naszej gminy (w szczegól-

ności pracowników socjalnych oraz poli-
cji), a także do pomocy międzysąsiedz-
kiej.

Szybkie alarmowanie odpowiednich 
służb oraz skoordynowanie działań mię-
dzy instytucjami, pozwolą uniknąć tra-
gicznych w skutkach następstw zimy. Zro-
zumienie tego problemu jest przejawem 
troski o wszystkich mieszkańców naszej 
gminy oraz wrażliwości na sprawy osób 
potrzebujących.

Osoby samotne, starsze, niepełno-
sprawne, które niejednokrotnie nie są 
w stanie zabezpieczyć swoich podstawo-
wych potrzeb, mogą pozostawać bez opa-
łu, odpowiedniej odzieży dostosowanej 

do warunków atmosferycznych, leków, 
a także mogą mieć utrudniony dostęp do 
służby medycznej.

Prosimy również o zwrócenie szcze-
gólnej uwagi na dzieci wychowujące się 
w rodzinach niezaradnych życiowo, do-
tkniętych dysfunkcją, które mogą nie 
mieć zabezpieczonej odzieży adekwatnej 
do panujących warunków, czy odpowied-
niej opieki rodziców.

Apelujemy również do osób, któ-
rych starsi czy niepełnosprawni rodzice 
i dziadkowie zamieszkują samodzielnie. 
Prosimy, aby w tym trudnym okresie zi-
mowym zabrać te osoby do siebie, po-
móc im zabezpieczyć opał, odpowiednią 

OGŁOSZeNie

Zaproszenie do udziału w programie  
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2020”

Bądźmy uważni
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OcHrONA śrODOWiSKA

odzież, ciepłe posiłki, leki, dostęp do służ-
by medycznej. Konieczne są również co-
dzienne odwiedziny tych osób oraz zain-
teresowanie ich sytuacją. Wskazane jest, 
aby samotnym rodzicom i dziadkom za-
bezpieczyć również telefon.

W przypadku uzyskania informacji 
o osobach potrzebujących pomocy na te-

renie gminy Wólka, proszę o poinformo-
wanie jednej z n/w instytucji:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
20 – 258 Lublin 62, Jakubowice  
Murowane 8, tel. 535 210 676

Telefon alarmowy – 112
Jednocześnie informujemy, że na stro-

nie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

Wydziału Polityki Społecznej w zakładce 
Rejestry i wykazy JPS i innych podmiotów 
możecie Państwo znaleźć rejestr miejsc 
udzielania tymczasowego schronienia.

Anna Modrzejewska, 
Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wólce

Uwaga właściciele firm, instytucji!

polityka ekologiczna jako instrument rozwoju regionu eKO-LUBeLSKie 2030 

Od 1 stycznia 2020 r. następują zmiany w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, czyli 
firm, sklepów, szkół, przedszkoli, cmentarzy itp.

W dniu 4 października br. Rada Gminy Wólka podjęła uchwałę 
nr XVII.89.2019 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie postano-
wienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają od-
pady komunalne (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego 
z dnia 17.10.2019r., pozycja 5654). Uchwała będzie obowiązy-
wała od stycznia 2020 r.

Od nowego roku zatem właściciele nieruchomości niezamiesz-
kałych (tj. firm, sklepów, szkół, przedszkoli, cmentarzy, podmio-
ty prowadzące działalność gospodarczą) nie będą wnosić opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi i nie będą mieli od-
bieranych odpadów komunalnych przez firmę w ramach gmin-
nego systemu.

Obecne deklaracje obowiązują tylko do końca 2019 roku. 
Nie należy składać nowych deklaracji dotyczących nierucho-

mości niezamieszkałych, ani deklaracji zamykających  i dokony-
wać płatności do Gminy Wólka.

Od stycznia 2020 r. właściciele nieruchomości niezamieszka-
łych, których działalności generują odpady komunalne i inne od-
pady są obowiązani zawierać nowe umowy na dogodnych dla 
siebie warunkach z podmiotami uprawnionymi do odbioru odpa-
dów na terenie gminy Wólka. 

Wykaz podmiotów znajduje się na stronie: https://bip-v1-files.
idcom jst.pl/sites/3136/wiadomosci/484568/files/rejestr_dzia-
lalnosci_regulowanej.docx 

Pomimo wyłączenia z systemu gminnego, właściciele firm, 
sklepów, szkół, przedszkoli, cmentarzy, podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą są obowiązani przestrzegać zasad segre-
gacji oraz obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Wólka. 

Umowy zawarte indywidulanie będą podlegały kontroli przez 
uprawnione instytucje.

W razie pytań dotyczących rozliczeń końcowych opłat za 
2019r., w celu uniknięcia zaległości, można kontaktować się tele-
fonicznie pod nr tel. 81 478 17 64 lub drogą elektroniczną na ad-
res: gmina@wolka.pl

Wioletta Łachowska, Referat Finansowy, Urząd Gminy Wólka 

7 października br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odby-
ła się Konferencja pt. Polityka ekologiczna jako instrument rozwo-
ju regionu EKO-LUBELSKIE 2030, której organizatorem był Insty-
tut Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskie-
go wspólnie z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckie-
go w Lublinie oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lu-
blinie.

Uczestników konferencji przywitał Marszałek Województwa Lu-
belskiego Pan Jarosław Stawiarski, a następnie głos zabrali Minister 
Środowiska Pan Henryk Kowalczyk, Przewodniczący Sejmiku Woje-
wództwa Lubelskiego Pan Michał Mulawa, Radny Sejmiku Woje-
wództwa Lubelskiego Pan Leszek Kowalczyk oraz Dyrektor Regio-
nalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie dr Marek Kamola.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja nad rolą i miej-
scem polityki ekologicznej w rozwoju województwa lubelskie-
go, polityki łączącej obszary polityki leśnej i łowieckiej, ochrony 
różnorodności biologicznej i krajobrazu, gospodarki odpadami, 
turystyki uzdrowiskowej, ekoinnowacji oraz edukacji ekologicz-
nej. W panelu dyskusyjnym udział wzięli: Minister Środowiska 
Pan Henryk Kowalczyk, Radny Sejmiku Województwa Lubelskie-
go Pan Leszek Kowalczyk oraz Dyrektor RDLP w Lublinie dr Ma-
rek Kamola, Kierownik Biura ZO PZŁ w Lublinie Pan Michał Pie-
trzak, Burmistrz Nałęczowa Pan Wiesław Pardyka oraz Wójt Gmi-
ny Wólka Pan Edwin Gortat.

Redakcja Wólka News
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W dniu 4 października 2019r. Rada Gminy 
Wólka przegłosowała trzy uchwały dotyczą-
ce zmian w gospodarce odpadami komunal-
nymi na terenie gminy Wólka:
• UCHWAŁA Nr XVII.87.2019 Rady Gmi-

ny Wólka z dnia 4 października 2019 
r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na tere-
nie Gminy Wólka”.

• UCHWAŁA Nr XVII.88.2019 RADY GMI-
NY Wólka z dnia 4 października 2019 
r. w sprawie określenia szczegółowe-
go sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów

• UCHWAŁA Nr XVII.89.2019 RADY GMI-
NY Wólka z dnia 4 października 2019 r. 
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 
postanowienia o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, na których nie zamieszkują mieszkań-
cy, a powstają odpady komunalne
Najważniejsze zmiany dotyczą częstotli-

wości odbioru odpadów komunalnych, dzia-
łania Punktu Selektywnego Zbierania Odpa-
dów, kompostowania bioodpadów oraz od-
stąpienia od obsługi przez gminę nierucho-
mości niezamieszkałych. Poniżej cytujemy 
fragmenty ww. uchwał.

Zmiana dot. częstotliwości:
„I. Określa się częstotliwość odbierania nie-

segregowanych (zmieszanych) odpadów 
komunalnych oraz bioodpadów stano-
wiących odpady komunalne od właścicie-
li nieruchomości w następujący sposób:

1) raz na tydzień - od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych w zabudowie wielo-
rodzinnej;

2) raz na dwa tygodnie - od właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych w zabudowie 
jednorodzinnej na osiedlu Borek w m. 
Turka 

3) raz na dwa tygodnie - od właścicieli nie-
ruchomości zamieszkałych w zabudowie 
jednorodzinnej w okresie od 1 kwietnia 
do 31 października,

4) raz na miesiąc od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych w zabudowie jedno-
rodzinnej w okresie od 1 listopada do 31 
marca.

II. Odbieranie selektywnie zebranych odpa-
dów (tworzywa sztuczne, metale) będzie 
prowadzone:

1) raz na tydzień - od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych w zabudowie wielo-
rodzinnej;

2) raz na miesiąc - od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych w zabudowie jed-
norodzinnej na osiedlu Borek w m. Turka 

3) raz na miesiąc - od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych w zabudowie jedno-
rodzinnej 

III. Odbieranie selektywnie zebranych odpa-
dów (papier i tektura, szkło) będzie pro-
wadzone:

1) raz na tydzień - od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych w zabudowie wielo-
rodzinnej;

2) raz na miesiąc - od właścicieli nierucho-
mości zamieszkałych w zabudowie jed-
norodzinnej na osiedlu Borek w m. Turka 

3) raz na dwa miesiące, w miesiącach: sty-
czeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, li-
stopad - od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych w zabudowie jednoro-
dzinnej.”

Zmiana dotycząca kompostowania:
„Wprowadza się możliwość kompostowa-

nia bioodpadów stanowiących odpady ko-
munalne w kompostownikach przydomo-
wych na terenie nieruchomości zabudowa-
nych budynkami mieszkalnymi jednorodzin-
nymi, z tym że kompostowanie polega na 
przetwarzaniu selektywnie zebranych od-
padów zielonych i innych bioodpadów oraz 
wytwarzanie z nich produktu o właściwo-
ściach nawozowych lub środków wspoma-
gających uprawę roślin, spełniających wy-
magania określone w przepisach odręb-
nych.”

Zmiana dotycząca PSZOK
„2. Punkt selektywnego zbierania odpa-

dów komunalnych świadczyć będzie usługi 
w każdą sobotę w godzinach od 10:00 do 
18:00. W przypadku, gdy dzień świąteczny 
wypada w sobotę dniem odbioru odpadów 
komunalnych będzie poprzedzający dzień 
roboczy.”

Zmiana dotycząca odstąpienia od odbie-
rania odpadów komunalnych z nieruchomo-
ści niezamieszkałych

„Traci moc uchwała Nr X.64.2015 Rady 
Gminy Wólka z dnia 26 czerwca 2015 w spra-
wie postanowienia o odbieraniu odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, na których nie zamieszkują mieszkań-
cy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. 
Woj. Lub z 2015r., poz. 2291).”

Jolanta Kotlarek, 
Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

OD NOWeGO rOKU ZMiANY W GOSpODArOWANiU ODpADAMi 

OGŁOSZeNiA

W dniu 5 grudnia br. na uroczystej gali zor-
ganizowanej przez Urząd Statystyczny w Lu-
blinie oraz Fundację Rozwoju Demokra-
cji Lokalnej nastąpiło wręczenie wyróżnień 
dla 20 najlepszych gmin według Rankingu 
Gmin Lubelszczyzny. Sekretarz Gminy Wól-
ka Pani Anna Kruk odebrała zaszczytne wy-
różnienie dla naszej gminy, która uplasowa-
ła się w 2019 roku na 11 pozycji. Ideą ran-
kingu jest wyłonienie i promowanie gmin wy-
różniających się pod względem rozwoju spo-
łeczno - gospodarczego na terenie woj. lubel-
skiego. Ocenie poddawane są wszystkie gmi-
ny województwa lubelskiego z wyłączeniem 
miast na prawach powiatu. Metodą oceny 
poziomu rozwoju gminy w woj. lubelskim jest 
syntetyczny wskaźnik rankingowy wyliczony 

w oparciu o 12 wskaźników mierzących m.in. 
potencjał, aktywność i wyniki osiągane przez 
gminę w sferze gospodarczej i społecznej. 

Ranking Gmin Lubelszczyzny 2019 został 
objęty patronatami honorowymi przez Wo-
jewodę Lubelskiego, Dyrektora Urzędu Staty-
stycznego w Lublinie, Związek Gmin Lubelsz-
czyzny oraz Stowarzyszenie Samorządów Eu-
roregionu Bug. Patronaty medialne: TVP3 Lu-
blin, Radio Lublin, Serwis Administracyjno 
- Samorządowy, Tygodnik Wspólnota, Gaze-
ta Biłgorajska, Tygodnik Zamojski.

Informacja opracowana na podstawie da-
nych podanych przez Fundację Rozwoju De-
mokracji Lokalnej w Lublinie.

Redakcja Wólka News

Gmina Wólka - Xi gminą według rankingu Gmin Lubelszczyzny
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Dzieci i młodzież z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pliszczynie serdecz-
nie zapraszają na bożonarodzeniowy koncert kolęd. Odbędzie się on w niedzielę 5 stycz-
nia 2020 r. po Mszy św. o godz. 11.00 w kościele w Pliszczynie. 

Księża Sercanie

Zaproszenie na wspólne kolędowanie

Uprzejmie informujemy, że Urząd Gmi-
ny Wólka przyjmuje informacje o sta-
nie wodomierzy drogą mailową na ad-
res: anna.tkaczyk@wolka.pl. Na podsta-
wie przesłanej informacji wystawiona zo-
stanie faktura VAT, którą mogą Państwo 
otrzymać od nas drogą mailową. Wystar-
czy, aby została do nas przesłana infor-
macja o stanie wodomierza wraz z ad-
notacją: „Wyrażam zgodę na przesłanie 

faktury w formacie pdf na adres e- mail: 
……………………….”.

Zachęcamy Państwa do korzystania z ta-
kiego rozwiązania - faktura w wersji elek-
tronicznej to nie tylko wygodne i prak-
tyczne rozwiązanie, ale także w dużej mie-
rze proekologiczne. 

Anna Tkaczyk, Referat Finansowy, 
Urząd Gminy Wólka

Pięknie wyremontowane i wypo-
sażone w nowe meble, akcesoria do 
aktywności fizycznej, umysłowej, rę-
kodzielniczej pomieszczenia już go-
towe czekają na Seniorów z terenu 
gminy Wólka. Uroczyście otwarty 
w dniu 21 listopada br. Klub Seniora 
rozpoczyna swoją działalność. Nasi 
Seniorzy będą mogli korzystać z za-
jęć cyklicznych, warsztatów, wieczo-
rów tanecznych, porad prawnych, 
zdrowotnych czy też wycieczek. Za-
planowaliśmy bardzo różnorodną 
tematykę warsztatów, stąd każdy 
znajdzie coś dla siebie. Będą to za-
jęcia komputerowe, kulinarne, ogól-
no – ruchowe, czy też florystyczne. 
Do siedziby Klubu będzie Państwa 
dowoził bezpłatny autobus, dzięki 
temu zaoszczędzą Państwo czas na 
dojazdy. 

Szczegółowe informacje mogą 
Państwo uzyskać dzwoniąc pod nu-
mer telefonu: 

81-478-17-50 wew. 41, 609-409-
749. 

Formularze Rekrutacyjne dostęp-
ne są: 
• Na stronie Gminy Wólka: www.

wolka.pl
• W siedzibie Urzędu Gminy Wólka 

(pok. nr 13A, I piętro)
• W Filii Biblioteki Gminnej w Turce 

os. Borek

Redakcja Wólka News

Wyślij stan wodomierza mailem - otrzymasz fakturę

Ostatnie wolne miejsca w Klubie Seniora. Zapraszamy!

Sala klubowa

Sala do aktywności fizycznej

Sala warsztatowa
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Dodatkowe osoby do kontaktów z konserwatorami: Jarosław Kawecki tel.: 885 331 331, Krzysztof Florek tel.: 602 500 798

2019-12-15 2019-12-21 Mirosław Kańczugowski tel.: 604 820 224, 

2019-12-22 2019-12-28 Ryczek Mieczysław tel.: 607 061 092

2019-12-29 2020-01-04 Paprocki Krzysztof tel.: 602 500 769, 

2020-01-05 2020-01-11 Woliński Janusz tel.: 728 266 595

2020-01-12 2020-01-18 Mirosław Kańczugowski tel.: 604 820 224, 

2020-01-19 2020-01-25 Ryczek Mieczysław tel.: 607 061 092

2020-01-26 2020-02-01 Paprocki Krzysztof tel.: 602 500 769, 

2020-02-02 2010-02-08 Woliński Janusz tel.: 728 266 595

Harmonogram dyżurów konserwatorów wodno - kanalizacyjnych 
Urzędu Gminy Wólka

W dniu 11 grudnia br. na zaprosze-
nie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
– Andrzeja Dudy - Edwin Gortat – Wójt 
Gminy Wólka oraz Anna Modrzejewska 
– Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wólce uczestniczyli w konferencji pt. 
„Centra Usług Społecznych – Nowa Jakość 
Polityki Społecznej”.

Sejm RP w dniu 19 lipca 2019 r.  uchwa-
lił ustawę o realizowaniu usług społecz-
nych przez centrum usług społecznych, 
która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 
2020 r. Zasadniczym celem utworzenia 
nowej jednostki samorządowej jest roz-
wój systemu usług społecznych na pozio-
mie lokalnym w sposób ułatwiający samo-
rządom gminnym ich integrację i koordy-
nację. Zintegrowanie usług w jednej insty-
tucji może ułatwić ich dystrybucję. Znacz-
nie łatwiej pracować z osobą czy rodzi-
ną, jeśli szeroka gama usług oferowana 
jest w jednym  miejscu, bez konieczności 

oczekiwania na podjęcie działań - niejed-
nokrotnie opartych na różnych procedu-
rach – przez kilka instytucji, zwłaszcza jeśli 
poddane będą one koordynacji przez ko-
ordynatora indywidualnych planów usług 
społecznych.

Wsparcie będzie kierowane zarówno do 
ogółu mieszkańców gminy, jak i do grup 
społecznych o szczególnych potrzebach 
np. osób z niepełnosprawnościami, osób 
starszych czy rodzin wielodzietnych. Po-
zwoli to na dostosowanie świadczonych 
usług społecznych zarówno do potrzeb 
mieszkańców gminy, jak również do wła-
snych możliwości finansowych.

CUS to nowatorskie rozwiązanie, które 
ma szansę zrewolucjonizować świadcze-
nie usług społecznych na terenach wiej-
skich.

Anna Modrzejewska, Kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wólce

Jest mi niezmiernie miło Państwa poinformować, że po długich 
negocjacjach i staraniach udało się  wydłużyć trasę linii nr 22 do 
miejscowości Bystrzyca oraz Sobianowice. Dzięki staraniom Pana 
Wójta Edwina Gortata znaczna  część gminy Wólka jest już w za-
sięgu komunikacji miejskiej. W związku z wydłużeniem w/w li-
nii zostały wybudowane nowe perony umożliwiające bezpiecz-

ne korzystanie z komunikacji miejskiej. Aktualny rozkład wydłu-
żonych kursów linii nr 22 dostępny jest na naszej stronie interne-
towej www.wolka.pl w zakładce rozkład jazdy.

Paweł Gospodarek, Zastępca Wójta Gminy Wólka 

Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż od 2 grudnia br. uruchomiliśmy dla Mieszkańców Łuszczowa Pierwszego i Drugie-
go komunikację gminną, którą mogą dojechać do osiedla Borek. Przewozy odbywają się w dni powszednie, a szczegółowy rozkład jaz-
dy jest dostępny na naszej stronie internetowej www.wolka.pl w zakładce rozkład jazdy.

Redakcja Wólka News

centra Usług Społecznych - nowa jakość polityki społecznej

przedłużenie linii 22 dla mieszkańców Bystrzycy i Sobianowic 
w prezencie świątecznym 

Dodatkowa Komunikacja dla Mieszkańców Łuszczowa już uruchomiona
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Gmina Wólka została beneficjentem 
programu „Przyjazna ekonomia - edu-
kacja ekonomiczna uczniów w gminie 
Wólka” skierowanego przez Narodowy 
Bank Polski do dzieci i młodzieży. Głów-
nym celem programu jest rozwijanie 
kompetencji finansowych uczniów ze 
szczególnym uwzględnieniem umiejęt-
ności odpowiedzialnego gospodarowa-

nia budżetem domowym oraz właści-
wego planowania wydatków. Ucznio-
wie, na podstawie prostych i przejrzy-
stych zasad, w formie zabawy i w opar-
ciu o system zachęt i nagród, pracują 
nad prawidłowymi nawykami, które są 
ważne w finansach. Udział w progra-
mie uczy odpowiedzialności, planowa-
nia i przewidywania, a także daje moż-

liwość popełniania bezbolesnych błę-
dów i wyciągania z nich wniosków. Ce-
lem programu jest również wykształ-
cenie nawyku oszczędzania i odroczo-
nej gratyfikacji. Program jest realizowa-
ny w pięciu szkołach na terenie naszej 
gminy, a uczestniczą w nim uczniowie 
w wieku od 9 do 12 lat, ich rodzice i na-
uczyciele.

Nowi uczniowie, a przed nimi nowe wyzwania

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna uro-
czystość w kalendarzu każdej szkoły. Zgodnie z tradycją, naj-
młodsi uczniowie podejmują życiowe zobowiązania, aby 
owocnie wykorzystać czas edukacji, zdobywać wiedzę i roz-
wijać swoje talenty.

W Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Łuszczowie uro-
czyste pasowanie odbyło się 11 października br. W nie-
zwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandaro-
wym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polaka-
mi, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom 
i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pani Dyrektor Mag-
dalena Krystjańczuk dokonała symbolicznego pasowania na 
ucznia dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką, ra-
mion pierwszoklasistów. Zanim jednak dzieci zostały przyję-
te do grona społeczności szkolnej, musiały przedstawić to, 
czego już się w szkole nauczyły. Pięknie zaśpiewane piosenki, 
z przejęciem wyrecytowane wiersze, wycisnęły niejedną łez-
kę z oczu bliskich.

Dzień 30 października br. zapisze się na zawsze w pamię-
ci pierwszoklasistów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Świdniku Małym. Odświętnie ubrani, w obecności nauczy-
cieli, starszych kolegów i przybyłych rodziców, uroczyście zło-
żyli słowa ślubowania i zostali pasowani przez Panią Dyrektor 
Agnieszkę Rozmus na pełnoprawnych uczniów szkoły podsta-
wowej. Tę podniosłą uroczystość pierwszaki uświetniły pięk-
nym występem, zwieńczonym narodowym tańcem – krako-
wiakiem. W nagrodę za zdany „egzamin” rodzice przygoto-
wali swoim pociechom słodki poczęstunek, a wychowawczy-
ni wręczyła pamiątkowe dyplomy. 

prZYJAZNA eKONOMiA W GMiNie WÓLKA

Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Łuszczowie

Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Świdniku Małym

Zespół Szkolno - Przedszkolny 
w Turce
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ZeSpÓŁ SZKOLNO - prZeDSZKOLNY W ŁUSZcZOWie 
SZKOŁA pODStAWOWA iM. śW. JANA pAWŁA ii W ŁUSZcZOWie

Z kolei wyjątkowy dla dzieci z klasy pierwszej uczęszczają-
cych do Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobianowicach 
był dzień 8 listopada br., gdyż właśnie w tym dniu zostały one 
uroczyście włączone do społeczności szkolnej. Uroczystość 
Pasowania została połączona z obchodami 101 rocznicy od-
zyskania przez Polskę Niepodległości. Zanim jednak malu-
chy zostały przyjęte do grona uczniów, przedstawiły pro-
gram artystyczny przygotowany pod kierunkiem wychowaw-
czyni Pani Marty Dzikoń - Dziury. Następnie pierwszoklasiści 
w obecności zaproszonego gościa Wójta Gminy Wólka Pana 
Edwina Gortata, Pani Dyrektor, Grona Pedagogicznego, Ro-
dziców oraz Koleżanek i Kolegów, złożyli przysięgę na sztan-
dar szkoły. Po Ślubowaniu Pani Dyrektor Lidia Trochym do-
konała symbolicznego pasowania na ucznia dotykając ołów-
kiem ramion pierwszoklasistów. Tym samym pierwszaki zo-
stały włączone do społeczności uczniowskiej, a potwierdze-
niem tego faktu było wręczenie pamiątkowych dyplomów 
oraz legitymacji szkolnych. Kolejnym punktem tej uroczysto-

ści było złożenie przyrzeczenia przez Rodziców, w którym zo-
bowiązali się pomagać i wspierać własne dziecko na trud-
nej drodze zdobywania wiedzy i umiejętności przez następ-
ne lata nauki. 

Pierwszoklasistom z wszystkich placówek oświatowych 
z terenu gminy Wólka życzymy, aby w swoich nauczycielach 
odnajdywali prawdziwych przewodników wprowadzających 
ich w skomplikowane tajniki otaczającego świata, a Społecz-
ności Szkolnej satysfakcji i sukcesów w trudnym zadaniu edu-
kacji pokolenia młodych Polaków.

Materiał przygotowany na podstawie relacji z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Łuszczowie, Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Turce, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Świdniku Małym,

Redakcja Wólka News

1 października br. naszą szkołę odwie-
dziła grupa artystyczna Rekonstrukto, któ-
ra z okazji 80-tej rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej, przygotowała pokaz histo-
ryczny przybliżający odbiorcom losy pań-
stwa, narodu i żołnierza polskiego z kresu 
II Rzeczypospolitej. Prowadzący omówi-
li sytuację międzynarodową II Rzeczypo-
spolitej oraz etos żołnierza i ułana w spo-
łeczeństwie polskim. Zostały zaprezento-
wane także: polski mundur wojskowy wz 

36 (szeregowy i podoficer); ekwipunek 
i wyposażenie używane podczas kampa-
nii wrześniowej; bezpieczne repliki broni; 
technika wojskowa, łączność i zaopatrze-
nie; musztra i sprzęt bojowy. Na zakoń-
czenie uczniowie obejrzeli bogatą kolek-
cję replik broni używanych przez żołnierzy 
uczestniczących w walkach zbrojnych. Po-
kaz był niezwykle interesującą wędrówką 
w tragiczną i krwawą, ale jakże chwalebną 
przeszłość naszej ojczyzny.

„Wstańcie, chodźmy”– pod takim hasłem 13 paź-
dziernika br. obchodzono w całej Polsce XIX Dzień 
Papieski. Z tej okazji 17 października odbyła się w na-
szej szkole akademia poświęcona osobie św. Jana 
Pawła II. Podczas uroczystości mieliśmy okazję uczcić 
kolejną rocznicę wyboru kardynała Karola Wojty-
ły na Stolicę Piotrową oraz przypomnieć sobie oso-
bę Papieża Polaka. Dialogi przeplatane były śpiewem 
piosenek i wypowiedziami św. Jana Pawła II. W przy-
gotowanie programu zaangażowane były dzieci z od-
działu przedszkolnego 5- latków oraz uczniowie 
z klasy II i VIII pod opieką nauczycieli: Pani M. Lat-
kowskiej, Pani E. Grzeszczak. 

21 października br. w grupie 5 i 6-latków 
odbyło się spotkanie z Panią Pielęgniarką 
Ewą Rycerz. Dzieci obejrzały ciekawą pre-
zentację, z której dowiedziały się, jak waż-
ny jest nawyk prawidłowej postawy ciała 
we wszystkich sytuacjach i czynnościach 
dnia codziennego. Pani Ewa zwróciła 

uwagę na to, że przyjmowanie przez dzie-
ci niedbałych pozycji w siadzie, w leżeniu, 
w staniu, przyczynia się do powstawania 
wad postawy. Pokazała dzieciom, jak na-
leży prawidłowo siedzieć na krześle przy 
stoliku oraz jak we właściwy sposób nosić 
plecak szkolny.

ŻYWA LeKcJA HiStOrii

XiX DZieŃ pApieSKi

DBAMY O prAWiDŁOWą pOStAWę ciAŁA
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23 października br. został rozstrzygnięty szkolny konkurs plastyczny pt. „Je-
sienne cudaki z owoców i warzyw”. Organizatorami konkursu były: Pani Iwo-
na Wyszyńska i Pani Ewelina Grzeszczak. Dzieci wspólnie z rodzicami wyko-
nały zabawne i niesamowite „cudaki” z jesiennych darów przyrody znalezio-
nych w sadzie, ogrodzie, parku czy lesie. Wystawa prac plastycznych wzbu-
dziła podziw i zainteresowanie wszystkich oglądających. W konkursie dzieci 
i rodzice wykazali się ogromną pomysłowością oraz nie lada precyzją, co za-
owocowało przepięknymi pracami.

Laureaci oraz wszyscy uczestnicy konkursu plastycznego otrzymali pamiąt-
kowe dyplomy oraz nagrody. Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy 
za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy.

24 października br. w naszej szkole od-
były się interesujące lekcje z wykorzy-
staniem filmów edukacyjnych dla dzie-
ci i młodzieży zrealizowanych w techno-
logii VR. Zajęcia zostały przeprowadzone 
przez Virtual Quest Lublin. Uczniowie mo-
gli przenieść się w niedostępne miejsca 

w Kosmosie. Uczestnicy pokazów wszyst-
kie nowe informacje chłonęli z wielkim za-
interesowaniem. Możliwość odbycia po-
dróży w odległe galaktyki sprawiła, że na 
twarzach wirtualnych podróżników malo-
wał się uśmiech.

25 października br. uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w VI Archidiecezjal-
nym Konkursie Poezji Maryjnej. Kon-
kurs odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 
w Łęcznej, a jego hasłem były słowa: „Ma-
ryja pierwsza misjonarka”. Uczniów do 
konkursu przygotowały Panie: Magdalena 
Kostrubiec i Magdalena Latkowska. Nasi 
recytatorzy spisali się świetnie i zaprezen-

towali wysoki poziom swoich umiejętno-
ści artystycznych, co znalazło także od-
zwierciedlenie w ocenach jury.

W kategorii uczniów klas I – IV – drugie 
miejsce zdobyła Amelka Klej, zaś Antoś 
Bieńko otrzymał wyróżnienie. Natomiast 
w grupie uczniów klas V – VIII przyznano 
drugie miejsce Natalii Szewczak.

Dnia 31 października br., tuż przed świę-
tem Wszystkich Świętych, uczniowie kla-
sy II odwiedzili groby żołnierskie na cmen-
tarzu parafialnym w Łuszczowie. Poprzez 

chwilę zadumy, modlitwę i zapalenie zni-
czy uczcili pamięć tych, którzy polegli za 
ojczyznę.

8 listopada br. obyło się podsumo-
wanie szkolnego konkursu plastyczne-
go o tematyce patriotycznej: „KTO TY JE-
STEŚ? POLAK MAŁY!”. Organizatorkami 
konkursu były Panie: Anna Anasiewicz, 
Anna Podsiadło, Barbara Leszczyńska, 
Urszula Ogrodnik, Magdalena Latkowska.

Na konkurs wpłynęło ponad 30 prac 
uczniów klas 0 – III oraz dzieci z oddzia-
łu 5-latków i dzieci z oddziału 3-4- latków 
z przedszkola „Tygrysek”.

Wszystkim laureatom konkursu ser-
decznie gratulujemy! Nagrody ufundo-
wała gmina Wólka i Rada Rodziców Ze-
społu Szkolno – Przedszkolnego w Łusz-
czowie.

KONKUrS ,,JeSieNNe cUDAKi”

W KOSMOSie...

Vi ArcHiDieceZJALNY KONKUrS pOeZJi MArYJNeJ

prZY ŻOŁNierSKicH MOGiŁAcH

KONKUrS pLAStYcZNY „KtO tY JeSteś? pOLAK MAŁY!”
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4 listopada br. gościliśmy w naszej 
szkole grupę teatralną KTO TAM? Artyści 
ze Świdnika tworzą i prezentują spekta-
kle uliczne oraz spektakle dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Uczniowie naszej szko-
ły i dzieci z przedszkola Tygrysek mieli 
możliwość obejrzenia przedstawienia pt. 
„Słowik” na podstawie baśni H. Ch. An-
dersena, pod tym samym tytułem. Dzie-

ci z ogromnym zainteresowaniem przy-
glądały się grze aktorów i ruchom ma-
rionetek. Niektórzy z wrażenia wstawa-
li z miejsc i podziwiali spektakl na stoją-
co. Wszyscy w wielkim skupieniu oglądali 
przygody cesarza i jego najlepszego przy-
jaciela - tytułowego słowika. Po spekta-
klu dzieci chętnie uczestniczyły w warsz-
tatach teatralnych.

W dniu 8 listopada br. przekazaliśmy 
kolejną partię zakrętek do Lubelskiego 
Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księ-
cia. Tym razem udało się zebrać ponad 
200 kg zakrętek. W imieniu Samorzą-
du Uczniowskiego i Hospicjum dzięku-
jemy całej społeczności szkolnej, zwłasz-
cza uczniom i rodzicom, za tak duże za-

angażowanie w naszą akcję. Hospicjum 
co miesiąc otrzymuje ponad 12 ton na-
krętek, a w tym miesiącu część z nich po-
chodzi od nas. Akcja trwa dalej i mamy 
nadzieję, że kolejne worki zapełnią się 
nakrętkami. Jeszcze raz dziękujemy i za-
chęcamy do dalszego czynnego udziału 
w akcji.

W nocy z piątku na sobotę 8/9 listopada 
br. odbyło się po raz drugi w naszej szko-
le - nocowanie. „Spali” uczniowie z klas 
IV - VIII pod opieką opiekunów z Samo-
rządu Uczniowskiego oraz wychowaw-
ców klas IV - VI. Frekwencja była duża, 
gdyż noc w szkole spędziło ponad sześć-
dziesięcioro uczniów. Dzieci i nauczyciele 
integrowali się podczas wspólnych zabaw. 
Wszystko zaczęło się od zagospodarowa-
nia przestrzeni do spania. Każdy przyniósł 
sobie karimatę i rozłożył śpiwór, niektórzy 

wzięli nawet leżaczki. Następnie przyszedł 
czas na atrakcje: szkoły makijażu z Panią 
Agnieszką, rozgrywania mistrzostw w wy-
ścigach samochodowych na wielkim ekra-
nie i śpiewania przebojów z karaoke. Dla 
wielu kulminacyjnym momentem wieczo-
ru była dostawa pizzy w wielu smakach. 
Na dobranoc odbył się seans filmowy. Po 
spokojnie (nie)przespanej nocy, uprząt-
nięciu sal, w sobotni poranek nasi mają-
cy niespożytą energię uczniowie rozeszli 
się do domów. Do zobaczenia na wiosnę!

12 listopada br. klasy starsze IV - VIII pod opieką 
swoich wychowawców wyruszyli do lubelskiej fil-
harmonii na barwne, patriotyczne widowisko mu-
zyczne w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” 
im. Wandy Kaniorowej. W listopadzie – Miesiącu 
Pamięci Narodowej, warto czasami uświadomić so-
bie, że o istnieniu narodu decyduje przede wszyst-
kim jego język, tradycja i kultura. Naród polski, 
mimo wymazaniu go na 123 lata z granic Europy, 
tych cech nie stracił, wręcz przeciwnie - kultywował 
je i chronił od zapomnienia. Tę piękną, polską tra-
dycyjną kulturę utrwaloną poprzez taniec, muzykę 
i pieśni uczniowie mogli sobie przypomnieć w kon-
cercie – widowisku „A to Polska właśnie”. Złożyły 
się na nie polskie tańce narodowe: polonez, mazur, 
krakowiak, kujawiak z oberkiem, a także pieśni pa-
triotyczne w opracowaniu i wykonaniu w/w zespo-
łu. Było to wspaniałe widowisko, które na długo po-
zostanie w naszej pamięci.

Szkoła Podstawowa w Łuszczowie

prZeDStAWieNie ,,SŁOWiK”

ZAKręcONA AKcJA

NOc W SZKOLe

,,A tO pOLSKA WŁAśNie”
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ZeSpÓŁ SZKOLNO - prZeDSZKOLNY W ŁUSZcZOWie 
SAMOrZąDOWe prZeDSZKOLe „tYGrYSeK” W ŁUSZcZOWie

2 października Tygryski przywitały nowego przyjaciela i roz-
poczęły przygodę z Jeżem ze Zgierza w ramach Ogólnopolskiego 
projektu edukacyjnego „Podróże Jeża ze Zgierza”. 

4 października br. dzieci z Przedszkola Tygrysek, oddzia-
łu przedszkolnego 5-latków i świetlicy szkolnej włączyły się 
w obchody  Światowego Dnia Uśmiechu, który świętowa-
ny jest w pierwszy piątek października. Pomysłodawcą tego 
dnia był Harvey Ball, autor znanego na całym świecie symbo-
lu żółtej uśmiechniętej buzi. W tym dniu królował kolor żół-
ty, a uśmiech nie schodził z naszych ust. Wspólna zabawa przy 
muzyce sprawiła wszystkim dużo radości. Podczas zabawy 
„U fotografa”, pozując w żółtej ramce, każde dziecko mogło 
pokazać najbardziej śmieszną minę rozśmieszając całą publicz-
ność. Podsumowaniem dnia była zabawa plastyczna, podczas 
której dzieci wykonywały uśmiechnięte buzie.

10 października br. nasze przedszkole odwiedził niezwykły 
gość – Leśniczy Pan Marek Tokarzewski. Celem spotkania było 
przekazanie dzieciom informacji na temat tego „Co zwierzę-
ta robią zimą?”, a także zachęcanie dzieci do opiekowania się 
i dokarmiania zwierząt leśnych i ptaków w okresie zimy. Le-
śniczy zaznaczył, że człowiek jest gościem w lesie i musi sza-
nować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt w nim mieszka-
jących. Wyjaśnił, jak prawidłowo dokarmiać zwierzęta. Pod-
kreślał, że w czasie srogiej zimy dokarmianie jest konieczne, 
a jeśli zacznie się dokarmiać zwierzęta, nie można tego za-
niechać. Podczas spotkania dzieci miały również okazję po-
znać życie wybranych zwierząt (jeża, wiewiórki, dzika, gro-
nostaja) zamieszkujących lasy naszej okolicy. Mamy nadzieję, 
że przekazane informacje na długo pozostaną w pamięci naj-
młodszych. Wszyscy gorąco podziękowaliśmy Panu Markowi 
za miłe spotkanie.

29 października br. podczas zajęć poznaliśmy bardzo zdrowe 
i urodziwe warzywo, jakim jest dynia. Tego dnia przynieśliśmy do 
przedszkola dynie i ubraliśmy się na kolor pomarańczowy. ,,Dzień 
dyni” pozwolił nam poznać wielką różnorodność tego warzywa 
i wzbogacił naszą wiedzę na jego temat. Wzięliśmy udział w licz-
nych zabawach z udziałem dyń oraz wykonaliśmy pracę plastycz-
ną ,,Wesoła dynia”. To był dzień pełen wrażeń i radości.

„pODrÓŻe JeŻA Ze ZGierZA”

MAŁY, cZY DUŻY NiecH ZAWSZe pAMiętA, 
ABY JeGO BUZiA BYŁA ZAWSZe UśMiecHNiętA! 

SpOtKANie Z LeśNiKieM

DZieŃ DYNi
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ZeSpÓŁ SZKOLNO – prZeDSZKOLNY W pLiSZcZYNie 
SZKOŁA pODStAWOWA iM. rÓŻY KOŁAcZKOWSKieJ W pLiSZcZYNie

31 października br. w dniu wigilii Wszyst-
kich Świętych w Przedszkolu Tygrysek zo-
stała zorganizowana ,,Parada świętych”. 
Udział w niej wzięły również dzieci z od-
działów przedszkolnych 5-latków i 6-lat-
ków, oraz uczniowie z klasy II. Organizato-
rami była Pani Aleksandra Szaruga i Pani 
Iwona Wyszyńska. Parada miała na celu 
przypomnieć, że święci to niedalekie nam 
postacie, ale osoby z krwi i kości, które 
miały swoje słabości, zmagały się z różny-

mi trudnościami w życiu. Dzieci wcielając 
się w postacie świętych mogły się przeko-
nać, że każdy z nich może zostać świętym. 
Każde przebrane dziecko osobiście zapre-
zentowało się, a następnie w radosnym 
nastroju, święci, jak na nich przystało, od-
śpiewali „święte” piosenki. Dziękujemy Ro-
dzicom za zaangażowanie oraz trud włożo-
ny w przygotowanie dzieci do parady.

Pasowanie na przedszkolaka to wyjąt-
kowa uroczystość, która w Przedszkolu Ty-
grysek odbyła się 19 listopada br. Od sa-
mego rana trwały przygotowania, a w sali 
gromadzili się goście. Mali artyści zapre-
zentowali przygotowane piosenki, tań-
ce oraz wierszyki. Dla większości był to 
pierwszy, bardzo ważny występ. Po części 
artystycznej nastąpił akt pasowania, czyli 

dotknięcie ramienia każdego przedszkola-
ka ogromną kredką przez Panią Dyrektor 
Magdalenę Krystjańczuk. Dla przedszko-
laków było to wielkie przeżycie, a dla ro-
dziców powód do dumy i zadowolenia ze 
swoich pociech.

Samorządowe Przedszkole 
„Tygrysek” w Łuszczowie

Dlaczego Pinokio ma drewniany reu-
matyzm? Dlaczego Wilkowi wypadają 
zęby i dlaczego Królowa Śniegu jest taka 
smutna? 

To odkryty przez Doktora Paj – Chi - Wo 
wirus NCT powoduje, że bajkowe postacie 
chorują.

NCT ,czyli NIECZYTELNICTWO!
Na szczęście jest to wirus uleczalny. Ura-

tować bakowych bohaterów mogą dzieci, 
jeżeli zaczną o nich czytać! Z każdą prze-
czytaną książką będą zdrowsi i silniejsi!

My w Pliszczynie, już jesteśmy spokojni 
o los Pinokia, Kopciuszka i innych …

Przedstawiciel dzieci złożył bowiem 
uroczystą przysięgę:
„Obiecuję uroczyście 
w imieniu wszystkich dzieci, 
że będę częściej czytać książki 
i uratuję bajkowe postacie…”

A potem, uratowani i wdzięczni, bajko-
wi bohaterowie zaprosili wszystkich do 
tanecznego korowodu. A korowód był na-
prawdę bajkowy i kolorowy, bo prawie 
cała społeczność szkoły (uczniowie i na-
uczyciele) świętowała, przebierając się za 
ulubionych bohaterów. 

Tak, przedstawieniem przygotowanym 
przez klasę VII, pod kierunkiem bibliote-
karki Pani Iwony Pietrzak - Płachty i po-
lonistki Pani Beaty Mazur - Wójtowicz, 
uczczono w Szkole Podstawowej im. Róży 
Kołaczkowskiej w Pliszczynie Światowy 
Dzień Postaci z Bajek. Było wspólne spo-
tkanie na sali gimnastycznej, festiwal baj-
kowych postaci i łakocie dla tych, którzy 
pielęgnując swoje wewnętrzne dziecko, 
wzięli udział w zabawie.

Bo ten dzień jest przecież świetnym 
pretekstem, aby sobie bajkowe postacie 
przypomnieć. 

Zarówno te znane i lubiane, jak i te tro-
chę zakurzone i odstawione w niepa-
mięć. Jedno jest pewne. Bajkowe posta-
cie towarzyszyły wszystkim, rozweselając, 
wzruszając, bawiąc i ucząc. Nie znam ni-
kogo, kto nie nosi w sobie wspomnienia 
ciepłych chwil, gdy mama czytała mu baj-
ki na dobranoc…

tAKi DUŻY, tAKi MAŁY MOŻe śWiętYM BYć!

pASOWANie NA prZeDSZKOLAKA

O tYM, JAK rAtOWALiśMY BAJKOWe pOStAcie
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Miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa w Pliszczynie 
została laureatem konkursu: „Zielony wolontariat. Poczuj chemię 
do bycia eko” organizowanego przez Dziennik Wschodni i Patro-
na konkursu Grupę Azoty Zakłady Azotowe „PUŁAWY” S.A., przy 
merytorycznym wsparciu Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego Kura-
tora Oświaty oraz Pani Ewy Piaseckiej, zastępcy dyrektora Pole-
skiego Parku Narodowego. 

Celem konkursu było kształtowanie postaw i świadomości oby-
watelskiej w zakresie ochrony środowiska. Do udziału zostały za-
proszone szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, domy kultu-
ry, biblioteki z województwa lubelskiego – wszystkie te instytu-
cje, które pracują z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.

Akceptację jury konkursu, które liczyło na kreatywność i zaan-
gażowanie instytucji, zyskał projekt autorstwa Pań: Doroty Kru-
szyńskiej, Anny Siembidy i Iwony Pietrzak-Płachty, promujący 
zdrowy styl życia „Kolorowe zdrowie”.

Projekt obejmuje działania na terenie szkoły, ale także wyjście 
do społeczności lokalnej i zakłada m. in. kolorowy dzień w szkole 
(kolory owoców i warzyw) połączony z warsztatami kulinarnymi 
i ich degustacją przez społeczność szkolną, warsztaty plastyczne 
(zakładki do książek zdobione z wykorzystaniem owoców i wa-
rzyw), a także rewitalizację szkolnej stołówki, jako miejsca sprzy-
jającego kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych.

Dziennik Wschodni ogłaszając wyniki konkursu napisał tak: 
”Na konkurs wpłynęło wiele projektów, spośród których jury wy-
brało 12 najlepszych – realnych, świetnie zaplanowanych i do-
brze udokumentowanych”.

Nagrodą w konkursie były środki finansowe na realizację pro-
jektu na terenie placówki. 

Poszczególne etapy jego realizacji można prześledzić na szkol-
nej stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Pliszczynie, ale można też o nim przeczytać na łamach Dzien-
nika Wschodniego: 
https://www.dziennikwschodni.pl/magazyn/kolorowe-zdrowie-
i-fajna-zabawa,n,1000254776.html 

W świetlicy, pełną parą, pod okiem Pani 
Barbary Wolińskiej ruszyły zajęcia z Psot-
nikiem i  MegaMisją. Raz w tygodniu klasa 
trzecia pomaga bliźniakom – Julce i Kubie 
złapać Psotnika – sztuczną inteligencję. Za 

aktywny udział w MegaMisji uczniowie 
dostali od Fundacji Orange nagrodę –kre-
atywny zestaw plastyczny, składający się 
z kartonów, kredek, flamastrów, plasteli-
ny i wielu innych artykułów.

Jesienią las jest piękny i skrywa wie-
le tajemnic, które warto odkrywać. Kla-
sa trzecia, pod kierunkiem Pani Magdy 
Boguszewskiej, ukończyła realizację pro-
jektu edukacyjnego pt. „Tajemnice lasu”. 
Podczas wycieczki uczniowie obserwowali 
zmiany zachodzące jesienią w przyrodzie, 
utrwalali warstwową budowę lasu, szu-
kali cech charakterystycznych dla drzew 

iglastych i liściastych oraz wypatrywa-
li grzybów. Na lekcjach poznawali jesien-
ne zmiany zachodzące w przyrodzie, usta-
lali różnice między drzewami liściastymi 
a iglastymi, omawiali cechy grzyba, zakła-
dali hodowle siewek dębu i kasztanow-
ca. Podsumowaniem projektu był klasowy 
konkurs przyrodniczy oraz plastyczny pod 
wspólnym tytułem „Las bez tajemnic”.

Nasi uczniowie, chodzący na świetlicę, 
włączyli się w akcję pisania kartek do ży-
jących Powstańców Warszawskich. Na po-
czątku poznali historię Powstania War-
szawskiego i losy bohaterów, którzy nara-
żali życie, aby Polska była wolna. W tym 
roku samodzielnie wykonali kartki, a na-
stępnie pisali życzenia i krótkie listy do po-
wstańców. Wzruszające historie młodych 

powstańców przywołały wspomnienia na-
szych uczniów o losach ich pradziadków 
walczących w czasie II wojny światowej. 
Mamy nadzieję, ze nasze kartki sprawią 
radość żyjącym powstańcom. Pomysło-
dawczynią włączenia się w akcję była Pani 
Ewa Szewczyk.

cZUJeMY cHeMię DO BYciA eKO!

MeGA MiSJA

tAJeMNice LASU

BOHAterOM WŁącZ HiStOrię
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Za nami październik –Mię-
dzynarodowy  Miesiąc Biblio-
tek Szkolnych. Jak świętowa-
liśmy w tym roku w szkole 
w Pliszczynie? Oto małe pod-
sumowanie.

Miesiąc rozpoczęliśmy od 
wystawy na szkolnym koryta-
rzu „ Zbiory z bibliotecznej sza-
fy”. Pojawiły się na niej dawno 
już nieużywane, zapomniane, 
a dla najmłodszych być może 
jeszcze w ogóle nie odkry-
te, zbiory z dna przepastnych 
szkolnych szaf: taśmy magne-
tyczne, slajdy i przeźrocza, ka-

sety magnetofonowe i pły-
ty gramofonowe. Obiektom 
towarzyszył opis oraz obraz 
i opis nośników, na jakim kie-
dyś były odtwarzane. Niezła 
lekcja historii 

Jednocześnie trwał kon-
kurs na najpiękniejszą zakład-
kę do książki z cytatem o książ-
kach lub czytaniu – w którym 
wzięła udział rekordowa liczba 
uczestników – ponad siedem-
dziesięciu.

Zerówka i klasy nauczania 
początkowego wzięły udział 
w nietypowych lekcjach bi-

bliotecznych Rysowane wier-
szyki, opowieści ruchowe i Ka-
mishibai.

Dla najmłodszych powstał 
również nowy kącik relaksu 
(na parterze naszej szkoły), 
wyposażony w dywan, pufy do 
siedzenia, książeczki i gry. Ma 
to być alternatywa dla tych, 
którzy czas na przerwie chcą 
spędzić mniej dynamicznie 

Szkolna biblioteka przepro-
wadziła akcję „ Zostaw po so-
bie ślad – podaruj książkę bi-
bliotece”, dzięki której zyska-
liśmy nowe pozycje, zarówno 

do zbiorów bibliotecznych, jak 
i szkolnych kącików relaksu.

No i wybudowaliśmy Ma-
giczne Drzewo Słodziaków i na 
słodziakowej polanie odbyli-
śmy lekcję o tym, czy można 
latać bez skrzydeł.

20 listopada br. w naszej szkole odbyło 
się ciekawe spotkanie z Panią Heleną Ja-
błońską, łączniczką oddziału kpt. Zdzisła-
wa Brońskiego „Uskoka”. Pani Helena opo-
wiedziała nam o swojej działalności sprzed 
70 lat. Poznaliśmy nie tylko dramatyczną 
historię jej życia, ale również niektórych 
Żołnierzy Wyklętych: „Uskoka”, „Zapory”, 
„Strzały”, działających na terenie gminy 
Wólka. Usłyszeliśmy o obławie na Usko-
ka, który ukrywał się w bunkrze, zbudo-
wanym na terenie gospodarstwa jej dziad-

ków Lisowskich w Dąbrówce.
Zapamiętajmy słowa pani Heleny, która 

kilkakrotnie podkreślała, że patriotyzmu, 
dążenia do wolności i prawdy nauczyli ją 
rodzice i dziadkowie, za co jest wdzięczna.

Wszyscy z zainteresowaniem słuchali 
Pani Heleny. Przedstawiciele naszej szkoły 
złożyli życzenia i podziękowania za niezwy-
kłą postawę w walce o wolność i dążenie 
do prawdy. Wzruszona Pani Helena obie-
cała jeszcze raz przyjechać do nas i podzie-
lić się swoimi kolejnymi wspomnieniami.

Na zakończenie spotkania obejrzeliśmy 
rekonstrukcję obławy na Walentego Waś-
kowicza „Strzały”, która odbyła się w Plisz-
czynie na zakończenie II Rajdu Pamięci 
2019.

Nasza szkoła włączyła się 
do akcji Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej „Szkoła pamię-
ta”. Celem tej inicjatywy jest 
zorganizowanie działań upa-
miętniających ważne posta-
cie oraz wydarzenia z historii 
lokalnej i krajowej. W ramach 
akcji uporządkowaliśmy i od-
wiedziliśmy groby osób zasłu-
żonych i cenionych w naszej 
lokalnej społeczności, zapalili-
śmy znicze w miejscach zwią-
zanych z ważnymi wydarzenia-
mi historii lokalnej, odwiedzi-

liśmy groby zmarłych nauczy-
cieli z naszej szkoły.

Przedstawiciele Samorzą-
du Uczniowskiego i Szkolne-
go Koła Wolontariatu tradycyj-
nie udali się na cmentarz przy 
ulicy Lipowej, aby uporządko-
wać grób patronki szkoły Pani 
Róży Kołaczkowskiej i w imie-
niu społeczności szkolnej za-
palili znicze oraz złożyli kwiaty. 
Pamięć o tej wyjątkowej oso-
bie to wyraz szacunku dla jej 
życia i dokonań.

Zorganizowaliśmy wystawę 

upamiętniającą ważne dla na-
szej społeczności wydarzenie. 
W świetlicy odbyły się zaję-
cia i warsztaty: „Pozostawili po 
sobie ślad”. Uczniowie pozna-
wali życiorysy zmarłych miesz-
kańców Pliszczyna, którzy mie-
li wpływ na życie lokalnej spo-
łeczności.

Uwrażliwienie młodego po-
kolenia na potrzebę pielęgno-
wania pamięci o zasłużonych 
ludziach, o bohaterach naszej 
wolności to podstawowe za-
danie szkoły, dlatego chętnie 

włączyliśmy się do akcji „Szko-
ła pamięta”.

Szkoła Podstawowa 
w Pliszczynie

Klasa IV już kolejny raz spo-
tkała się ze swoją wycho-
wawczynią Panią Beatą Ma-
zur - Wójtowicz na zajęciach 
kreatywno - literackich ,,Ma-
nufaktura Pomysłów”. Ucznio-

wie wykonali zakładki do ksią-
żek, które ozdobili cytatami 
związanymi z czytaniem, two-
rzyli teatrzyk cieni, wykazując 
się ogromną wyobraźnią i po-
mysłowością podczas odgry-

wania wymyślonych przez sie-
bie scenek. Przed nimi jeszcze 
wiele kreatywnych pomysłów 
do zrealizowania.

„pOSŁUcHAJ KOLeŻANKO, KOLeGO pOSŁUcHAJ, 
cZYtANie JeSt DLA GŁOWY JAK DeSer DLA BrZUcHA”

„prAWDA JeSt i BYŁA DLA MNie ZAWSZe NAJWAŻNieJSZA...”

„SZKOŁA pAMiętA” – pLiSZcZYN pAMiętA

KreAtYWNO - LiterAcKA MANUFAKtUrA pOMYSŁÓW
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ZeSpÓŁ SZKOLNO – prZeDSZKOLNY W SOBiANOWicAcH
SZKOŁA pODStAWOWA iM. tADeUSZA KOściUSZKi W SOBiANOWicAcH 

ZeSpÓŁ SZKOLNO – prZeDSZKOLNY W SOBiANOWicAcH - 
SAMOrZąDOWe prZeDSZKOLe „StOKrOtKA” W SOBiANOWicAcH

Uczniowie z Sobianowic pod przewod-
nictwem Pana Krzysztofa Łysiaka wyje-
chali w dniach 8-10 października br. na 
Mazury. Najpierw zwiedzili Olsztyn, ob-
serwatorium astronomiczne oraz skansen 
w Osztynku. Drugiego dnia oglądali Wil-
czy Szaniec w Gierłoży oraz bunkier Hitle-
ra. Potem pojechali do sanktuarium w Św. 

Lipce i wysłuchali wspaniałego koncertu 
organowego. W Reszlu podziwiali zamek 
krzyżacki i najgłębszy wąwóz. Trzeci dzień 
był przeznaczony na rejs po wielkich jezio-
rach mazurskich. W czasie wycieczki pa-
nowała złota polska jesień, a 22 uczniów 
oraz ich opiekunowie wrócili do domu 
pełni podziwu dla piękna Warmii i Mazur.

W październiku w naszym przedszko-
lu Stokrotki obchodziły Dzień Drzewa. 
Przedszkolaki obejrzały prezentację pt. 
„Co to jest las?”, w której przewodnikiem 
była zwinna wiewióreczka, która opro-
wadzała dzieci po zakątkach leśnych i po 
drzewach. 

Teraz dzieci już wiedzą, co jest najwyż-
szym piętrem lasu i jakie zwierzątka tam 

mieszkają. Dzieci poznały budowę drze-
wa. Najważniejsze jednak było uświado-
mienie dzieciom, że drzewa są bardzo 
pożyteczne w naszym środowisku, wyja-
śnienie dlaczego drzewa są płucem świa-
ta oraz że  nie można ich niszczyć tylko 
o nie dbać i jak najwięcej sadzić.  Na ko-
niec wspólnie wykonaliśmy drzewko, któ-
re przyozdobiliśmy jesiennymi liśćmi.

Spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej w dniu 15 października br. zorganizo-
wał Samorząd Uczniowski. Uroczystość nie 
miała charakteru akademii czy apelu. Cała 
społeczność szkolna zebrała się na górnym 
korytarzu. Po krótkim wprowadzeniu przez 
Pana Jacka Kłodę – opiekuna SU, nastąpi-
ło wystąpienie Pani Dyrektor Lidii Trochym. 
Dalsza część spotkania prowadziły Maja Flis 
i Ala Żebrowska – przedstawicielki nowej 
Rady Samorządu Uczniowskiego. Maja jako 
Przewodnicząca SU złożyła życzenia wszyst-
kim nauczycielom i pracownikom admini-
stracji i obsługi. Były podziękowania i wrę-
czenie kwiatów oraz drobnych upominków.

Następnie „usadzono” nauczycieli w pół-
okręgu w kolejności przystępowania do 
pracy w naszej szkole – zaczęliśmy od tych 
osób, które przyszły tu do pracy najwcze-

śniej. Było dużo wspomnień. Dalej było lo-
sowanie zadań do wykonania przez na-
uczycieli i zdania niedokończone. Wszyscy 
świetnie sobie poradzili z wyzwaniem. Na 
koniec było rozpoznawanie przez uczniów 

fotografii nauczycieli z dzieciństwa. Spotka-
nie odbyło się w bardzo wesołej i przyja-
znej atmosferze. 

Szkoła Podstawowa w Sobianowicach 

W konkursie ,,Europejskie Lubelskie” wzięły udział dzieci ze 
szkół podstawowych. Napłynęło około 400 prac z całego woje-
wództwa. Naszą szkołę reprezentował Stanisław Lenart z klasy 
VI, którego praca została wyróżniona. Do konkursu przygotowała 
ucznia Pani Monika Tomczak. Stasio otrzymał dyplom oraz nagro-

dę, którą odebrał podczas uroczystości w Urzędzie Marszałkow-
skim, gdzie również prezentowana została wystawa pokonkurso-
wa. Zdjęcia laureatów oraz ich prace można było oglądać w gaze-
tach lubelskich. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych suk-
cesów.

NA MAZUrY

DZieŃ DrZeWA U „StOKrOteK”

DZieŃ eDUKAcJi NArODOWeJ

WOJeWÓDZKi KONKUrS pLAStYcZNY ,,eUrOpeJSKie LUBeLSKie”
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Siadaj szybko na dywanie – coś pięknego 
dziś się stanie.
W wielki świat literatury dziś, zaprowadzi 
Ciebie Miś.

Nasze przedszkole przystąpiło do pro-
jektu „Mały miś w świecie wielkiej litera-
tury”. Jest to projekt, którego głównym 
celem jest rozwijanie czytelnictwa i współ-
pracy między przedszkolami. Całą akcję 
rozpoczęliśmy na początku roku szkolne-
go. Przedszkolaki nadały imię misiowi „So-
bianek”, który przez kolejne miesiące bę-
dzie podróżował po domach dzieci. Zgod-

nie z regulaminem projektu miś zaopa-
trzony został w dziennik podróży, w któ-
rym dzieci odznaczają wspólne chwile 
z misiem w postaci jakiegoś obrazka, bądź 
odciśnięcie rączki w dzienniczku. Najważ-
niejsze jednak jest wspólne czytanie mi-
siowi wybranych bajeczek, co również jest 
udokumentowane w dzienniku podróży.

Pierwszym gościem zaproszonym na 
wspólne czytanie był Pan Grzegorz, nasza 
„złota rączka”, który pracuje w naszej szko-
le. Dzieci z zainteresowaniem słuchały czy-
tanej przez Pana Grzegorza bajki. Serdecz-
nie dziękujemy!

25 października br. nasze 
przedszkole włączyło się w ak-
cję Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej „Szkoła pamięta”, upa-
miętniającą ważne wydarzenia 
z historii naszego kraju.

Jej celem było uwrażliwienie 
przedszkolaków na potrzebę 
pielęgnowania pamięci o boha-
terach, żołnierzach walczących 
o wolność, którzy są związani 
z historią naszej miejscowości.

W tym dniu podjęto w przed-
szkolu szereg działań, które 
miały być dla przedszkolaków 

lekcją historii i patriotyzmu. 
Przeprowadzone zostały zaję-
cia, na których dzieci zostały za-
poznane z tak ważną wartością, 
jaką jest patriotyzm. Przybli-
żono maluchom także symbo-
le narodowe, które odgrywają 
ważną rolę w procesie kształto-
wania u dzieci obrazu Ojczyzny. 
Przedszkolaki dowiedziały się, 
jakie cechy powinien posiadać 
prawdziwy patriota i jak może-
my dbać o naszą ojczyznę.

W tym dniu dzieci z naszego 
przedszkola odwiedziły miej-

sca związane z historią miej-
scowości Sobianowice. Zebrały 
się przy Dębie Pamięci i tablicy 
upamiętniającej urodzonego w 
Sobianowicach podporucznika 
Franciszka Kozieja, który zginął 
w Katyniu. Przed zbliżającym 
się Świętem Zmarłych, przed-
szkolaki pod opieką nauczycieli, 
udały się na cmentarz, by tam 
zapaleniem zniczy uczcić pa-
mięć o tych, co odeszli. Przed-
szkolaki zebrały się przy gro-
bach nieznanych żołnierzy.

We wrześniu w naszym przedszkolu od-
było się spotkanie z Policjantami z Komi-
sariatu Policji w Niemcach. Dzieci bardzo 
serdecznie powitały gości i z zaintereso-
waniem słuchały tego, co mówią. Spotka-
nie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. 
Pani policjantka przybliżyła dzieciom za-
sady bezpieczeństwa w domu i w przed-
szkolu oraz zasady bezpiecznego porusza-

nia się po drodze. Opowiadała o postę-
powaniu dzieci w różnych sytuacjach, da-
jąc im możliwość oceny, czy zachowywa-
ły się dobrze, czy też niewłaściwie. Pan po-
licjant wyjaśnił, jak należy zachować się w 
kontaktach z obcymi ludźmi oraz do kogo 
zwracać się o pomoc w sytuacji zagroże-
nia. Dzieci z dużym zainteresowaniem słu-
chały rad i wskazówek zaproszonych gości.

Tego dnia każde dziecko przyszło do 
przedszkola ze swoim małym lub dużym 
przyjacielem Misiem. Przedszkolaki zosta-
ły zaproszone do wspólnej zabawy w mi-
siowej krainie. Dla dzieci w tym dniu Pa-
nie przygotowały wiele atrakcji: ćwiczenia 
gimnastyczne z misiami, zabawy, konkur-
sy, poznały historię święta, bawiły się przy 
piosenkach. Dzień ten był pełen wrażeń.

Ponadto w tym dniu odbyły się zajęcia 
kulinarne, w czasie których przygotowy-
wałyśmy z dziećmi różne smakowitości. 
Podczas zajęć dzieci poznały zasady bez-
piecznego korzystania ze sprzętu kuchen-

nego, uczyły się przestrzegania zasad hi-
gieny podczas przygotowywania posiłków 
oraz utrwalały nawyk kulturalnego zacho-
wania się przy stole. W tym dniu znów 
pięknie zapachniało w naszym przedszko-
lu, tym razem mali kucharze zapoznali się 
z gofrownicą i przygotowali pyszne gofry. 
Dzieci pod kierunkiem pań, z wielkim za-
pałem odmierzały składniki i wsypywały je 
do miski robota. Kiedy wszystko było go-
towe, przystąpiły do pieczenia. Gofry wy-
szły znakomite!!! Było słodko, smacznie i 
zdrowo, a głównym dodatkiem do gofrów 
była bita śmietana, czyli to co wszystkie 

łasuchy lubią najbardziej. Warto również 
wspomnieć, iż jedną z atrakcji dla dzieci 
była specjalnie na tę okazję przygotowana 
FOTOBUDKA z Misią i Miśkiem. 

„MAŁY Miś W śWiecie WieLKieJ LiterAtUrY”

AKcJA „SZKOŁA pAMiętA”

SpOtKANie Z pOLicJANtAMi

DZieŃ pLUSZOWeGO MiSiA U „StOKrOteK”
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Owoce są źródłem witamin, dlatego na zajęciach zachęcamy 
dzieci do ich spożywania. Najlepszym sposobem na przekonanie 
przedszkolaków do spożywania owoców są działania praktyczne.

Na zajęciach realizowanych w ramach projektu „Moje zdro-
wie - moja siła, wielka moc” nasze dzieci własnoręcznie przygo-
towały pyszne szaszłyki owocowe. Przedszkolaki przyniosły świe-
że owoce: jabłka, gruszki, śliwki i winogrona. Wszyscy mieli so-
czyste minki na widok tak smakowitych owoców i każdy ochoczo 
zabrał się do pracy.

Maluchy samodzielnie kroiły owoce na kawałki oraz nadzie-
wały na patyczki tworząc pyszne i zdrowe szaszłyki owocowe. 
Po skończonej pracy wszystkie dzieci ze smakiem zjadły owoco-
we przysmaki. Przedszkolakom bardzo smakowała własnoręcz-
nie wykonana potrawa. Przygotowanie szaszłyków dało dzieciom 
wiele satysfakcji i radości.

Nasze Przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Projek-
cie Czytelniczym dla przedszkoli, zainspirowanym kampanią „Cała 
Polska czyta dzieciom”.  

Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym po-
winniśmy rozwijać zainteresowania czytelnicze najmłodszych. Na-
sze starania, aby zachęcić dzieci do kontaktu z książką, będą mia-
ły ogromne znaczenie w ich dalszej nauce szkolnej i uczestnictwie 
w kulturze. Częste czytanie bajek wpływa znacząco na rozwój wy-
obraźni i aktywności intelektualnej dzieci, wzbogaca ich wiedzę o 
świecie jednocześnie kształtując wrażliwość moralną. Akcję zain-
augurowały mamy naszych dzieci, które jako pierwsze zgłosiły się 
na ochotnika do czytania, a były to mamy: Jacka, Roberta, Zosi i 
Antosia. Zdaniem psychologów codzienne czytanie dziecku jest 
mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwe-
stycją w jego przyszłość. Akcja była bardzo udana, a dzieci bardzo 
zadowolone. Czekamy z niecierpliwością na dalszych ochotników, 
a dzieciom gratulujemy wspaniałych Rodziców!

Pani pielęgniarka opowiedziała dzieciom, 
jak dbać o zęby i higienę jamy ustnej. Zwróci-
ła szczególną uwagę na prawidłowe odżywia-
nie. Na specjalnych obrazkach pokazała, z cze-
go składa się ząb i co dzieje się z nim, gdy za-
czyna chorować. Wyjaśniła przedszkolakom, 
co to znaczy próchnica, co robić, aby zęby jak 
najdłużej pozostały zdrowe. Zachęciła również 
do wizyt w gabinecie stomatologicznym. Dzie-
ci były bardzo zainteresowane tematem.

W grupie „Stokrotek” w ramach promocji zdrowego odżywia-
nia odbyła się degustacja różnego rodzaju owoców. Dzieci do-
skonale wiedzą, że owoce należy spożywać codziennie, ponieważ 
są źródłem witamin, dlatego promocja zdrowia i wdrażanie dzie-
ci do prawidłowego odżywiania jest zadaniem priorytetowym. 
Dzieci rozpoznawały owoce za pomocą dotyku, nazywały je oraz 
opisywały ich wygląd. Najciekawszym jednak momentem było 
ich próbowanie i wypowiadanie się na temat ich smaku. Dzieci 
miały okazję spróbować również przetworów z owoców.

rOBiMY OWOcOWe SZASZŁYKi

MięDZYNArODOWY prOJeKt cZYteLNicZY „MAGicZNA MOc BAJeK”

WiZYtA pieLęGNiArKi - „JAK DBAć O ZęBY”

OWOcOWe prZetWOrY
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„Stokrotki” uczestniczyły w zajęciu kulinarnym – kiszona kapu-
sta. W pierwszej części zajęć przedszkolaki uzyskały wiedzę na te-
mat głównego bohatera czyli kapusty, układały historyjkę obraz-
kową o przygotowaniu do kiszenia i kiszeniu kapusty. Zapozna-
ły się z piosenką o kiszeniu kapusty i tańczyły w rytm muzyki. W 
kolejnej części zajęć przedszkolaki zapoznały się z walorami sma-
kowymi i zdrowotnymi popularnego polskiego przysmaku, jakim 
jest niewątpliwie kiszona kapusta. Dzieci miały okazję poznać ka-
pustę wszystkimi zmysłami (wzrok, smak, zapach, dotyk) i dowie-
dzieć się, jak dawniej przygotowywano zapasy na zimę.

Na zakończenie tygodnia warzywnego, panie przygotowały dla 
przedszkolaków teatrzyk „Na straganie”. Wszystkie dzieci chęt-
nie i z zaciekawieniem obejrzały przedstawienie. Na końcu same 
próbowały swoich sił w roli aktorów. Wszystkim dzieciom podo-
bał się miło spędzony dzień.

Dzieci tego dnia dowiedziały się, jak 
wygląda jeż, czym się żywi i gdzie miesz-
ka. Aby bardziej poznać zwyczaje tego 
zwierzątka, przedszkolaki naśladowały 
jeże podczas licznych zabaw ruchowych. 
Uważnie wysłuchały opowiadania „Jak 
Kolczatek szukał mieszkania” - Heleny Be-

chlerowej i wykonały legowisko dla jeża z 
liści. Nasze panie przygotowały teatrzyk 
„Leniwe życie jeżyka Ferdusia”. Na zakoń-
czenie każdy przedszkolak dostał do poko-
lorowania obrazek przedstawiający jeża, a 
kolce jeżyka dzieci wykonały odbijając wi-
delce plastikowe w farbie.

Niepotrzebne materiały, guziki, ozdo-
by, cekiny podczas warsztatów z rodzica-
mi i dziećmi stały się pretekstem do wykre-
owania i stworzenia wyjątkowych pacynek. 
Na tych zajęciach udowodniliśmy, że z pro-
stych przedmiotów można stworzyć atrak-
cyjne i niebanalne zabawki, bez wydawania 
pieniędzy. Dzieci własnoręcznie i z pomo-
cą rodziców, babć, opiekunów konstruowa-
ły i ozdabiały pacynki, a następnie czerpa-
ły przyjemność i satysfakcję z zabawy nimi.

Kolejną częścią warsztatów było ozdabia-
nie przez dzieci ramek na zdjęcia według 
pomysłu Marii Montessori. Maluchy bawiły 
się świetnie, przyklejały cekiny, ozdoby, gu-
ziki, naklejki i smarowały ramki brokatem. 
Efekty były rewelacyjne. Kreatywnej zaba-
wie towarzyszyły miłe rozmowy i przyjazna 
atmosfera.

Samorządowe Przedszkole „Stokrotka” 
w Sobianowicach 

W tym dniu królowała oczywiście marchewka i kolor pomarań-
czowy - dzieci i panie przyszły ubrane na pomarańczowo, a sala 
była ozdobiona w papierowe marchewki. Spotkanie rozpoczęli-
śmy od przedstawienia marchewki -  jej zalet, walorów i sposo-
bów wykorzystania. 

Panie przedstawiły dzieciom teatrzyk „Co w marchewce jest 
zdrowego?”, zachęcając tym samym wszystkie dzieci do spoży-
wania marchewki w różnej postaci. Były zabawy ruchowe ze śpie-
wem „Na marchewki urodziny”, zabawa naśladowcza - „Siejemy 
marchewkę”, zabawa orientacyjno-porządkowa z podawaniem 
marchewki z rąk do rąk oraz tańce integracyjne przy muzyce.

Dodatkowo Święto marchewki postanowiliśmy uczcić poka-
zem mody, który odbył się w naszej sali, a wybieg ozdobiony był 
kolorowymi chustami i oczywiście marchewkami.

Po tańcach i zabawach nie obyło się bez degustacji soku z mar-
chwi, którego wykonanie pod okiem nauczycielek było główną 
atrakcją pomarańczowego święta. Ten dzień był inny od wszyst-
kich – pomarańczowy i marchewkowy. Po takiej dawce witamin, 

śmiechu i zabawy na pewno wszystkie przedszkolaki będą zdro-
we, piękne i uśmiechnięte.

Celem zajęć było przedstawienie i promowanie spożywania 
warzyw jako darów natury na przykładzie marchewki, rozwijanie 
umiejętności współdziałania w zespole oraz zapoznanie dzieci ze 
sprzętem gospodarstwa domowego - sokowirówką. 

KiSZeNie KApUStY W GrUpie „StOKrOteK” - ZAJęciA KULiNArNe

DZieŃ JeŻA W prZeDSZKOLU „StOKrOtKA”

WArSZtAtY tWÓrcZe Z rODZicAMi

śWiętUJeMY DZieŃ MArcHeWKi - teAtrZYK „cO W MArcHeWce JeSt 
ZDrOWeGO?”
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Zespół Szkolno - Przedszkolny w Świdni-
ku Małym wziął udział w Akcji ,,Tysiąc po-
wodów, by czytać”, promującej czytelnic-
two dzieci i młodzieży w szkołach. Akcję 
przeprowadziły Panie: Anna Zaborek- Tru-

balska oraz Monika Tomczak. Pod kierun-
kiem tych Pań powstały prace plastycz-
ne przedstawiające najciekawsze sceny z 
ulubionych książek dzieci. I chociaż szko-
ła mogła zgłosić tylko jedną pracę, to i tak 

uczniowie z klas IV - VII wykonali przepięk-
ne prace plastyczne promujące czytelnic-
two. Tym samym mamy nadzieję, iż coraz 
więcej uczniów naszej szkoły sięgnie po 
kolejną, ciekawą książkę.

W wojewódzkim konkur-
sie plastycznym wzięła udział 
uczennica Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego w Świdniku 
Małym – Agata Skwarzyńska 
z klasy VI. Wykonała ona pra-
cę plastyczną pod kierunkiem 
Pani Moniki Tomczak. Agat-
ka zajęła III miejsce, a jej pra-

ca prezentowana jest w Urzę-
dzie Marszałkowskim Woje-
wództwa Lubelskiego. Nade-
słano około 400 prac, a najcie-
kawsze zostały prezentowane 
podczas Uroczystości rozdania 
nagród w Galerii Pokonkurso-
wej. Laureaci Konkursu zosta-
li upamiętnieni na zdjęciach 

w lubelskich gazetach, a z nie-
którymi przeprowadzono wy-
wiad. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy dalszych sukcesów 
artystycznych!

Odkrywając bogaty, a zarazem zapo-
mniany świat tradycji regionów Polski 
Wschodniej, a zwłaszcza naszej rodzinnej 
Lubelszczyzny, uczniowie klas: I, II i III uda-
li się 16 października br. na niecodzienną 
lekcję. Odbyła ona się w Zagrodzie Eduka-
cyjno - Twórczej ZIELONA BABKA w Min-
kowicach.

Podczas zajęć warsztatowych, odbywa-
jących się w izbie pełnej starych, domo-
wych sprzętów z duszą, dzieci wykona-
ły dekoracyjną ramkę okienną, która na-

wiązywała do pożegnania odlatujących 
na zimę ptaków. Podczas całego procesu 
twórczego uczniowie zdobywali wiedzę 
nt. ścisłego związku człowieka z przyrodą, 
czego wyrazem było np. wykorzystanie w 
ich pracach materiałów pochodzenia na-
turalnego (zioła, kwiaty, drewno siano, 
wiklina, etc.).

Zajęcia w takiej formie bardzo spodo-
bały się zarówno uczniom, jak i nauczy-
cielom, dlatego już zaplanowano kolejne 
o tematyce wiosennej.

To, że fizyka nie jest trudna, ale może i 
bawić, przekonali się nasi uczniowie z kla-
sy ósmej na pokazach z fizyki, które co-
rocznie we wrześniu odbywają się w In-
stytucie Fizyki UMCS. Pracownicy instytu-
tu w sposób ciekawy, a czasami dowcip-
ny, przybliżali uczniom trudną wiedzę fi-
zyczną. To były ponad dwie godziny cieka-
wych i uczących doświadczeń, czasami za-

skakujących, a nawet sprzecznych ze zdro-
wym rozsądkiem. W tym roku dominowa-
ły doświadczenia związane z prądem elek-
trycznym, rezonansem, falami stojącymi, 
ruchem obrotowym i ciepłem. Naszym 
uczniom najbardziej podobały się do-
świadczenia związane z prądem elektrycz-
nym. Oby przełożyło się to na lekcjach fi-
zyki w mały opór i duże natężenie.

W ramach projektu realizowanego w 
naszej szkole, klasa VI wzięła udział w 
wieczornych zajęciach zorganizowanych 
na terenie szkoły. W wydarzeniu, oprócz 
uczniów, udział wzięli: wychowawczyni kl. 
VI, nauczyciel matematyki, p. dyrektor i 
kilkoro rodziców. Zgodnie z maksymą, że 
„ W zdrowym ciele zdrowy duch”, zaczę-

liśmy od pysznej kiełbasy upieczonej na 
ognisku. Później były gry i zabawy logicz-
ne oraz integracyjne, nie zawsze związane 
z matematyką. Raczej się podobało, sko-
ro uczniowie prosili o następne spotka-
nie. Ciekawe tylko, co było ulubioną czę-
ścią tych zajęć.

eMpiK ZNÓW DAJe tYSiąc pOWODÓW, BY cZYtAć

WOJeWÓDZKi KONKUrS pLAStYcZNY ,,eUrOpeJSKie LUBeLSKie”

pODrÓŻ DO prZeSZŁOści

cieKAWA FiZYKA

OGNiSKO iNteGrAcYJNO - NAUKOWe

ZeSpÓŁ SZKOLNO – prZeDSZKOLNY W śWiDNiKU MAŁYM 
SZKOŁA pODStAWOWA W śWiDNiKU MAŁYM 
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Jak każdego roku w październiku, przedszkolaki z naszego przed-
szkola zmierzyły się z ciekawą techniką plastyczną, jaką jest origa-
mi. Dzieci dowiedziały się, że sztuka składania papieru wywodzi się 
z około 700 roku i dzięki niej poznajemy podstawy geometrii. Mia-
ły też okazję obejrzeć pokaz tworzenia gwiazdy i liska z kartki papie-
ru oraz pooglądać książki, filmiki edukacyjne o origami i zobaczyć, 
jakie inne piękne rzeczy mogą powstać z papieru. Ostatnią częścią 
Światowego Dnia Origami było wykonanie techniką „origami płaskie 
z koła” własnych prac - kolorowych gąsienic. Na razie przedszkolaki 
ćwiczyły origami płaskie, ale gdy tylko nabiorą wprawy, powstawać 
będą także prace przestrzenne. Dodatkowym elementem na zaję-
ciach było słuchanie rymowanki związanej tematycznie z wykonywa-
nymi pracami. Dzieci z wielkim zainteresowaniem i skupieniem przy-
glądały się tej technice i słuchały instrukcji nauczycielki. Niesamowi-

te było dla nich to, że ze zwykłych papierowych kółeczek mogą stwo-
rzyć drzewko, kwiaty czy samochód, wszystko co chcą. Dzieci chęt-
nie prezentowały swoje małe dzieła sztuki, a w przedszkolnej szatni 
powstała galeria z ich pracami.

Halloween to zwyczaj związany z maskaradą i odnoszący się do 
święta zmarłych, obchodzony w wielu krajach w wieczór 31 paź-
dziernika, czyli przed dniem Wszystkich Świętych. Odniesienia do 
Halloween są często widoczne w kulturze popularnej, głównie ame-
rykańskiej.

W naszym przedszkolu dzieci uczestniczyły w różnych zabawach 
związanych z Halloween. Nie zabrakło konkursów: w jedzeniu cia-
stek na magicznym sznureczku, rzutu do celu, przejścia przez „ba-
gno”, wykonywania zadań z pękających balonów. Impreza z pewno-
ścią była świetną formą relaksu z elementami zabawy i nauki - w tym 
m. in. poznawania elementów kultury anglosaskiej. 

12 listopada br. Nasze przedszkole odwiedzili policjanci z Komisa-
riatu Policji w Niemcach, którzy przybliżyli dzieciom podstawowe za-
sady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przypomnieli nu-
mery alarmowe. Dzieci otrzymały wskazówki, jak zachować się w sy-
tuacji spotkania osoby obcej oraz ataku groźnego psa. Przedszko-
laki chętnie ćwiczyły pozycję „żółwika”, która chroni przed atakiem 
zwierzęcia. Jednak największym zainteresowaniem cieszyła się wizy-
ta Misia Polly. Dzieci dzieliły się także swoimi doświadczeniami, po-
kazały, że są odpowiedzialne i wiedzą, jak należy się zachować na 
drodze i najbliższym otoczeniu. 

Samorządowe Przedszkole „Tęczowy Zakątek”  w Świdniku Małym

Można je było znaleźć na pysznych ka-
napkach przygotowanych przez uczniów 
klasy III.

Dzieci postanowiły, że zdrowe drugie 
śniadanie zjedzą przy wspólnym stole w 
swojej klasie. Ochoczo zabrały się do pra-
cy, pamiętając o higienie i profesjonal-
nych strojach. Przygotowały stosy pysz-
nych, kolorowych kanapek, którymi ob-

dzieliły koleżanki i kolegów z innych klas. 
Wspólne wyzwanie i satysfakcja z samo-

dzielnie wykonanej pracy pozwoliły „po-
chłonąć” im drugie śniadanie, ku uciesze 
wychowawczyni i zapewne zatroskanych 
rodziców.

Szkoła Podstawowa 
w Świdniku Małym

śWiAtOWY DZieŃ OriGAMi

HALLOWeeN 

WiZYtA MiSiA pOLLY

GDZie UKrYŁY Się WitAMiNKi?

ZeSpÓŁ SZKOLNO – prZeDSZKOLNY W śWiDNiKU MAŁYM 
SAMOrZąDOWe prZeDSZKOLe „tęcZOWY ZAKąteK” W śWiDNiKU MAŁYM
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2 października br. klasa VII rozwijała twórcze myślenie podczas 
zajęć w Gminnej Bibliotece w Turce w ramach programu „Kre-
atywna kuźnia talentów”. Warsztaty prowadziły animatorki z 
Fundacji Działań Edukacyjnych KReAdukacja. Celem trzygodzin-
nych zajęć było pobudzenie wyobraźni i kreatywnego myślenia, 
zachęcenie do współpracy, zachęcenie do improwizacji oraz roz-
wój umiejętności radzenia sobie z niecodziennymi problemami.

24 października br. kl. II wraz z wychowawczynią Panią Anną 
Madej odwiedziła Gminną Bibliotekę Publiczną w Turce. Pod 
bacznym okiem Pani Ani - bibliotekarki, dzieci odgadywały je-
sienne zagadki matematyczne, czytały przysłowia o tematyce 
jesiennej, układały wspaniałe kompozycje z żołędzi, kasztanów, 
szyszek. Zabawiły się w aktorów, prezentując inscenizację do 
wiersza J. Brzechwy „Na straganie”.

8 października br. klasy I i VIb udały się na wycieczkę do Kolo-
nii Świdnik Mały. Odwiedziły tam Szczepanówkę - tłocznię natu-
ralnych soków. Odbyły lekcję przyrodniczą w sadzie, poznały nie-
które odmiany jabłek, smakowały soczyste owoce, dowiedziały 
się do czego służą rajskie jabłka i po co sadownikom ptak dra-
pieżny. Na koniec wspólnymi siłami dzieciaki tłoczyły sok i go de-
gustowały.

W związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych, kl. II wraz z 
wychowawczynią Panią Anną Madej, 30 października br. odwie-
dziła Grób Nieznanego Żołnierza znajdujący się w pobliskim le-
sie. Dzieci posprzątały mogiłę, zapaliły znicze i odmówiły wspól-
ną modlitwę.

KreAtYWNA KUźNiA tALeNtÓW

BiBLiOteKA NA WeSOŁO

pYSZNie i ZDrOWO

pAMiętAMY 

ZeSpÓŁ SZKOLNO - prZeDSZKOLNY W tUrce 
SZKOŁA pODStAWOWA W tUrce

Jak co roku, Samorząd Uczniowski przy-
gotowywał obchody Dnia Edukacji Naro-
dowej, które miały miejsce w naszej szko-
le 15 października br. Tym razem były one 
bardzo nietypowe. Przedstawiciele klas 
walczyli o Voucher zwalniający z prac do-
mowych na cały tydzień! SU zebrał od na-
uczycieli zdjęcia z dzieciństwa oraz krót-
kie informacje o tym, jakimi dziećmi i 

uczniami byli ich wychowawcy. Zadaniem 
uczniów było rozpoznanie po opisie oraz 
zdjęciu, o którym nauczycielu mowa. Za-
bawa była przednia i dla dzieci, i dla sa-
mych nauczycieli. Najwięcej poprawnych 
dopasowań miała klasa VIII. Gratulujemy 
świetnej znajomości belfrów, intuicji i de-
dukcji!

NietYpOWe OBcHODY DNiA eDUKAcJi NArODOWeJ



Wólka NEWS 4(10)2019 41

eDUKAcJA

4 listopada br. klasy IV - VI miały okazję obejrzeć „Zemstę” na 
scenie Centrum Kongresowego Uniwersytetu Przyrodniczego. 
Komedia Fredry, pomimo, że zaskoczyła młodych widzów archa-
izmami, to rozbawiła także do łez. 

7 listopada br. uczniowie klasy I, pod opieką wychowawczyni 
Pani Ani Lipowskiej, po raz pierwszy odwiedziły Filię Gminnej Bi-
blioteki Publicznej w Wólce, która ma swoją siedzibę w Turce. Na 
początku zajęć bibliotecznych dzieci z zaciekawieniem oglądały 
albumy i książki na temat darów jesieni, odlatujących ptaków i 
rozpoznawały liście. Następnie wykonały frotage z różnych zasu-
szonych liści. Zwieńczeniem zajęć było wykonanie pracy plastycz-
nej pt. „Jesienne drzewo”.

We czwartek 7 listopada br. Samorząd Uczniowski przygoto-
wał obchody pierwszego w tym roku szkolnym Dnia Kolorowego. 
Tego dnia szkołę opanował kolor brązowy, pojawił się w jedzeniu 
i na ubraniach całej społeczności szkolnej i przedszkolnej. Przygo-
towana przez SU prezentacja zawierała cenne informacje o war-
tościach odżywczych brązowych owoców, warzyw, a nawet sło-
dyczy! Podsumowaniem jej była gra na Kahoot! Zwyciężyła dru-
żyna klasy VIb zdobywając komplet punktów, drugie miejsce za-
jęli szybsi od dziewcząt chłopcy z klasy VIII. Po wspólnej zabawie 
był czas na zdjęcia i przepyszną degustację.

21 listopada br. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Życzliwo-
ści. Korytarze szkolne zdobiły plakaty propagujące życzliwość. 
Każdy uczeń wykonał i ozdobił pióro z jedną, pozytywną ludzką 
cechą. Z piór SU wykonał wielkie skrzydła życzliwości, które zawi-
sły na korytarzu szkolnym. W związku z tym świętem, do 5 grud-
nia prowadziliśmy zbiórkę artykułów kosmetycznych i pielęgna-
cyjnych dla małych podopiecznych Lubelskiego Hospicjum im. 
Małego Księcia. Dodatkowo na przerwach chętni losowali z Ku-
fra Gestów Życzliwości zadania do wykonania. Zabawa cieszyła 
się bardzo dużym zainteresowaniem. Kto wykonał zadanie, mógł 
sobie „przypiąć” skrzydła i zrobić z nimi zdjęcie. Okazało się, że 
wszystkim z nimi do twarzy!

Także 21 listopada br. mieliśmy okazję 
obejrzeć pokazy naukowe Zaelektryzo-
wanych. Podczas przeprowadzanych do-
świadczeń lepiej poznaliśmy właściwo-
ści powietrza oraz gazów wchodzących w 
jego skład. Nauka jednak może być fajna :)

Szkoła Podstawowa w Turce

WiZYtA W ceNtrUM KONGreSOWYM JeSieNNe DrZeWO

Z BrąZeM W tLe

DZieŃ ŻYcZLiWOści

ZAeLeKtrYZOWANi 



Wólka NEWS 4(10)201942

eDUKAcJA

ZeSpÓŁ SZKOLNO - prZeDSZKOLNY W tUrce
SAMOrZąDOWe prZeDSZKOLe W tUrce

W październiku w naszym przedszkolu 
odbyły się zajęcia z wiedzy o nabiale, któ-
re miały na celu budowanie wśród dzie-
ci pozytywnego nastawienia do produk-
tów mlecznych. Dzieci usłyszały kilka słów 
na temat produktów mlecznych, skąd się 
biorą i jak powstają, dlaczego należy się-
gać po produkty nabiałowe i jakie mają 
znaczenie dla naszego organizmu. Oglą-
daliśmy i degustowaliśmy różne produk-

ty nabiałowe tj. mleko, maślankę, twa-
róg, ser żółty i topiony, śmietankę, kefir i 
jogurty naturalne oraz zdrowe owocowe. 
Dzieci bardzo chętnie słuchały i zadawa-
ły pytania. Następnie wykonaliśmy pyszny 
bananowy i truskawkowy koktajl mlecz-
no – owocowy. Wszystkie przedszkolaki z 
niecierpliwością czekały na moment de-
gustacji.

W listopadzie obchodziliśmy wspólnie z 
uczniami szkoły podstawowej jeden z ko-
lorowych dni, a mianowicie dzień brązo-
wy. Przedszkolaki przyszły ubrane na kolor 
brązowy. Obejrzeliśmy zdrowe produkty 
żywnościowe przygotowane przez Samo-
rząd Szkolny, m.in. orzechy, kaszę, kokos, 
rodzynki, chleb, kiwi, soczewicę, a na de-
ser… czekoladę. W brązowym dniu w na-
szym przedszkolu gościły pluszowe niedź-
wiadki.

W naszym przedszkolu było przesmacznie, a przede wszystkim 
zdrowo! Dzieci własnoręcznie przygotowały pyszną, witaminową 
sałatkę. Wcześniej przyniosły z domów różne świeże owoce. Były 
jabłka, gruszki, banany, śliwki, brzoskwinie, nektarynki, kiwi, po-
marańcze, mandarynki, winogrona. Wszyscy mieli soczyste min-
ki na widok tak smakowitych owoców i każdy ochoczo zabrał się 
do pracy. Dokładnie umyliśmy rączki, a następnie posegregowali-
śmy umyte wcześniej owoce. Każdy dostał tackę, nożyk i tak przy-
stąpiliśmy do krojenia. Dzieci samodzielnie kroiły i przyrządzały 
sałatkę owocową przestrzegając zasad bezpieczeństwa przy po-
sługiwaniu się nożem. Przyrządzanie sałatek dało dzieciom wie-
le satysfakcji, jednocześnie uświadamiając, jak ważną rolę odgry-
wają witaminy we właściwym funkcjonowaniu organizmu. Sałat-
ka wyszła wspaniale!

Samorządowe Przedszkole w Turce 

Jak się okazuje, pieczenie ciasta to nie 
taka trudna sprawa. Szczególnie, gdy do 
pomocy jest tyle małych i zdolnych rąk. 
Według przepisu wspólnie przygotowali-
śmy składniki: mąkę, cukier, jaja, olej, cu-
kier waniliowy, proszek do pieczenia oraz 
jabłka. Zmieszaliśmy wszystko i rozłożyli-
śmy owoce. Kiedy wszystko było gotowe, 

włożyliśmy ciasto do rozgrzanego piekar-
nika. Na efekty naszej pracy czekaliśmy z 
niecierpliwością. Kiedy ciasto było goto-
we, odbyła się wspólna degustacja. Ciasto 
z jabłkami w wykonaniu naszych przed-
szkolaków wyszło wyśmienite!

WYrUSZAMY NA ZAKUpY

Z BrąZeM W tLe

SMAcZNie i ZDrOWO

piecZeNie ciAStA
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Witamy w gminie Wólka!
Każdego dnia na świat przychodzą nowi mieszkańcy gminy Wólka. W imieniu całej społeczności lokalnej składamy Maluszkom i ich 

Rodzicom życzenia wszystkiego najlepszego.
Powitajcie razem z nami tych, który przyszli na świat w 2019 roku!

Miłosz, urodzony 8.05.2019 roku

Tomasz Damian, urodzony 3.06.2019 roku

Wiktor Kamiński, urodzony: 16 sierpnia 2019r., godzina: 12.51, 
Nasze 3280 gram i 53 centymetry szczęścia. 

Ukochany pieszczoch mamy, taty i starszej siostry Alicji.

Ignacy Marcin, urodzony 21.05.2019 roku

Oliwia, urodzona 23.06.2019 roku 

Maksymilian,  urodzony 26.11. 2019 roku

Szanowni Państwo, chcielibyśmy, aby rubryka „Najmłodsi Mieszkańcy gminy Wólka” już na stałe zagościła w naszym czasopiśmie. 
Jednak wszystko jest w Waszych rękach. Zachęcamy do przesyłania zdjęć nowonarodzonych dzieci wraz z informacją, jaką chcieliby-
ście, aby została umieszczona pod zdjęciem. 

Warunkiem publikacji w czasopiśmie jest przesłanie zdjęcia o odpowiedniej jakości - minimalny rozmiar 800 x 600 px (przy rozdziel-
czości 100 dpi) oraz wyrażenie pisemnej zgody na publikację wizerunku dziecka. Wzór zgody dostępny jest na stronie www.wolka.pl 
w zakładce Wólka News.

NAJMŁODSi MieSZKAŃcY GMiNY WÓLKA – 2019 rOK



ROZWIĄZANIE:

1. pamięta co widział
6. świąteczny zawijaniec 
11. zaczyna się w czerwcu 
12. patronka chórzystów, święta
13. cyganka z „Chaty za wsią”
14. praca radiotelegrafisty 
15. mieszanie kart do gry 
16. generał August Emil Fieldorf, 

dowódca Dywersji Armii Kra-
jowej

18. dają przewagę w rokowaniach
19. kolejna część np. encyklopedii
20. zejście z linii ciosu
22. dystrybutor paliw
24. liczba 3,14 z hakiem

25. wiezie turystów
29. w piosence, kilkuwierszowa
30. rozmiar mniejszy od emki
33. społeczne uznanie
35. sprężysty w zawieszeniu
36. dozorczyni w szkole
37. był nim Shrek 
38. taniec godowy cietrzewi
39. sportowy lub poselski
40. „... do młodości” A. Mickiewicza
41. bohater filmu Matrix”
42. dzieło dawnego kronikarza
46. Izabela krócej
47. herbata po angielsku
48. cukierek z rulonika

POZIOMO PIONOWO
1. lutowy solenizant z serduszkiem
2. niebieskawa odmiana tlenu
3. niemowlę przy piersi
4. nakrycie głowy biskupa
5. żołnierze Polskich Sił Zbrojnych 

zrzucani na spadochronach do 
okupowanej Polski podczas II woj-
ny światowej w celu walki z hitle-
rowskim okupantem

6. nauka o budowie maszyn i me-
chanizmów

7. właściwe zachowanie się; takt , 
grzeczność

8. osłony na peronach
9. rodzaj niemnącej tkaniny
10. skała na posągi i na posadzki

17. zakład, w którym odlewa się 
dzwony

21. nad Notecią, miasto z kopalnią 
i warzelnią soli 

23. polny śpiewak 
26. w wigilię pod choinką
27. pokryć tynkiem 
28. marka męskich kosmetyków
31. bezpłatny sposób podróżowania
32. oszlifowany diament
34. w drinku Wściekły Pies
43. trująca wydzielina
43. męska partia w „Halce”
44. do księgi pamiątkowej lub do in-

deksu
45. parkowa ścieżka

Autor krzyżów
ki: Agnieszka Grobelska, Skarbnik Gm

iny W
ólka
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Zachęcamy do rozwiązania krzyżówki. Na laureata czeka bardzo atrakcyjna nagroda ufundowana przez OSP w Pliszczynie!!!
Kupon należy wypełnić, odciąć i dostarczyć do Urzędu Gminy Wólka w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2020 roku. 

Urna znajduje się w sekretariacie na pierwszym piętrze.
Warunkiem wzięcia udziału w losowaniu jest podpisanie poniższej klauzuli informacyjnej.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fi zycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) infor-
mujemy, że:

1 Administratorem Pana/Pani danych osobo-
wych jest Gmina Wólka – Wójt Edwin Gortat z sie-
dzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lu-
blin, tel.81 478 17 50, adres e-mail: gmina@wol-
ka.pl

2 Inspektorem Ochrony Danych jest Robert 
Gostkowski, adres e-mail iodo@wolka.pl, adres do 
korespondencji: Urząd gminy Wólka, Jakubowice 

Murowane 8, 20-258 Lublin. 
3 Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na 

podstawie przepisów prawa –zgodnie z Rejestrem 
Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w 
Urzędzie Gminy Wólka. 

4 Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą 
odbiorcy – zgodnie z Rejestrem Czynności Prze-
twarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gmi-
ny Wólka.

5 Pana/i dane osobowe przechowywane będą 
przez okres – zgodnie z Rejestrem Czynności Prze-
twarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gmi-
ny Wólka.

6 Posiada Pan/i prawo do: żądania od admini-
stratora dostępu do danych osobowych, prawo do 

ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia prze-
twarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych 
jest niezbędne do wykonania zadania realizowane-
go w interesie publicznym lub w ramach sprawowa-
nia władzy publicznej powierzonej Administratoro-
wi – art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

7 Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi 
do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochro-
ny Danych.

8 Podanie Pana/i danych osobowych jest wy-
mogiem wynikającym z przepisów obowiązującego 
prawa („wymóg ustawowy”) – zgodnie z Rejestrem 
Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym 
w Urzędzie Gminy Wólka. Konsekwencją niepoda-

nia danych jest uniemożliwienie wypełnienia obo-
wiązku prawnego ciążącego na administratorze lub 
uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego 
w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej administratorowi.

9 Pana/i dane osobowe nie będą poddane 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w 
tym profi lowaniu).

10 Pana/i dane osobowe nie będą przekazane 
odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji mię-
dzynarodowej.

11 Rejestr Czynności Przetwarzania Danych 
obowiązujący w Urzędzie gminy Wólka dostępny 
jest do wglądu Urzędzie Gminy Wólka, Jakubowice 
Murowane 8, 20-258 Lublin pok. 14.

…………………………………........................……………
Imię i nazwisko

…………………………………........................……………
Miejscowość, data

…………………………………........................……………
Nr telefonu

…………………………………........................……………
Czytelny podpis


