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WStęp

Szanowni państwo,

Mimo, że przeżywamy obecnie bardzo 
trudny czas, który jest zaskoczeniem dla 
nas wszystkich i wiąże się z licznymi niedo-
godnościami, a przede wszystkim z zagro-
żeniem życia i zdrowia, jako gmina mamy 
obowiązek informacyjny i chcemy, aby nasi 
Mieszkańcy otrzymywali jak najszersze wia-
domości o aktualnych sprawach, które są 
przedmiotem naszej działalności. W związ-
ku z aktualną sytuacją podjąłem jednak de-
cyzję, że obecny numer Wólka News będzie 
wydany tylko w formie elektronicznej. Bio-
rąc pod uwagę liczne ograniczenia w kon-
taktach międzyludzkich oraz przede wszyst-
kim bezpieczeństwo nas wszystkich uzna-
łem, że będzie to najlepsza forma komuni-
kacji z Państwem. Jeśli w przyszłości realia 
będą bardziej sprzyjające, to niewątpliwie 
pokusimy się o wersję papierową nasze-
go kwartalnika. Chciałbym, aby mimo cięż-
kiej sytuacji, lektura naszego pisma była dla 
Państwa przyjemnością i pokazywała po-
zytywny obraz naszej jednostki samorzą-
dowej, którą wszyscy tworzymy i która jest 
naszym wspólnym domem. Szczególnie 
właśnie teraz powinniśmy razem zadbać 
o to, aby był to dom bezpieczny i odpo-
wiedzialny, dlatego mocno zachęcam Pań-
stwa do stosowania się do wszelkich naka-
zów, które są wydawane przez władze na-
szego państwa oraz gminy. Jak zapewne 

Państwo wiedzą, na terenie naszej gminy 
od 11 marca występują pewne ogranicze-
nia, które mają za zadanie zmniejszyć ryzy-
ko wystąpienia koronawirusa i zabezpiecze-
nia nas przed jego negatywnymi skutkami. 
Nie działają szkoły oraz biblioteki, a urząd 
gminy oraz OPS zapewniają obsługę w bar-
dzo ograniczonym zakresie. Jednak nie zo-
stawiamy Państwa samym sobie, a do reali-
zowanych spraw podchodzimy indywidual-
nie, tak aby każdy był obsłużony w sposób 
właściwy i powodowało to jak najmniejsze 
uciążliwości dla nas wszystkich. Zachęcam 
do kontaktu telefonicznego, bądź za pomo-
cą elektronicznych środków komunikacji, 
takich jak e - mail, czy też poprzez skrzynkę 
podawczą EPUAP wykorzystując profil za-
ufany. Zapewniam, że dołożymy wszelkich 
starań, żeby zachować ciągłość pracy, o ile 
oczywiście sytuacja w kraju na to pozwoli.

Nasza gmina nieustannie się rozwija. 
Obecny budżet jest bardzo ambitny i znaj-
duje się w nim wiele potrzebnych inwesty-
cji zaplanowanych praktycznie w każdym 
sołectwie naszej gminy, na łączną kwo-
tę ok. 30 mln złotych. Chcemy go wykonać 
w 100 %  i dołożę wszelkich starań, aby tak 
się stało, jednak wspomniana trudna sytu-
acja, w której się znajdujemy nie napawa 
optymizmem i rodzi zagrożenie, że realiza-
cja wszystkich zamierzeń może stać się nie-
możliwa. W treści gazetki znajdziecie Pań-
stwo najważniejsze planowane zadania na 
ten rok, niektóre z nich są już w trakcie re-
alizacji, na niektóre za chwilę podpiszemy 
umowy z wykonawcami, jednak jest jesz-
cze wiele takich, które są uzależnione od 
rozstrzygnięć dotyczących przyznania środ-
ków zewnętrznych. W budżecie są również 
inne, drobniejsze zadania wynikające m. in. 
z decyzji podjętych podczas zebrań wiej-
skich, a mających zabezpieczone finanso-
wanie z funduszu sołeckiego. Są one do-
stępne w Biuletynie Informacji Publicznej 
naszej gminy.

Jak już zapewne Państwo wiedzą, 17 
maja br. zostaną przeprowadzone na tere-
nie naszej gminy wybory uzupełniające do 
Rady Gminy Wólka w okręgu nr 11 w Tur-
ce. Szczegółowe wyjaśnienie tego zagad-
nienia znajdą Państwo w treści naszej ga-
zetki, w informacji przygotowanej przez 
Przewodniczącą Rady Gminy Wólka Panią 

Edytę Dobek. Oczywistym jest fakt, że wójt 
oraz rada gminy to oddzielne i autonomicz-
ne organy i jako takie wypełniają swoje 
ustawowe zadania w celu odpowiedniego, 
najlepiej oczywiście wzorowego funkcjo-
nowania gminy. Pomimo jednak swoistej 
autonomii wspomnianych organów, jako 
wójt pozwolę sobie na krótki komentarz za-
istniałej sytuacji. Sam byłem radnym gminy 
przez dwie kadencje w latach 2002 - 2010 
i wiem, że jest to odpowiedzialna funkcja, 
która oprócz prestiżu, niesie za sobą tak-
że dużą odpowiedzialność za działalność 
gminy oraz wielkie zaufanie społeczne tych 
wszystkich mieszkańców, których radny re-
prezentuje. Radny stoi także na straży pra-
wa i wszystko, co robi powinno być z tym 
prawem zgodne. Niestety w przypadku, 
który miał miejsce w naszej gminie właśnie 
tego zgodnego z prawem postępowania 
zabrakło. Szkoda, że zachowanie Pani Rad-
nej doprowadziło w efekcie końcowym do 
wyborów uzupełniających, szczególnie te-
raz, gdy cały świat zmaga się z pandemią 
koronawirusa i nasze działania powinny się 
raczej skupić na tym, aby jak najszybciej 
powrócić do normalnego funkcjonowania.
Piszę o tym również w kontekście dużych 
środków finansowych, które będą musia-
ły być przeznaczone na przeprowadzenie 
wspomnianych wyborów, a które mogłyby 
być spożytkowane na inne cele.

W tym trudnym dla nas czasie chciałbym 
życzyć Państwu wytrwałości, spokoju oraz 
pozytywnego myślenia, które sprawi, że co-
dzienność stanie się łatwiejsza i pozwoli na 
normalne funkcjonowanie. Z okazji Świąt 
Wielkiej Nocy życzę wiary w to, że życie 
narodzi się w nas na nowo, a Zmartwych-
wstały Chrystus tchnie w nas nadzieję, któ-
ra sprawi, że będziemy patrzeć w przyszłość 
z ufnością.

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
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Szanowni Państwo, poniżej 
główne obostrzenia, które zo-
stały wprowadzone przez Rząd 
i obowiązują od 1 kwietnia br. 
do odwołania:

• Sklepy i punkty usługowe – 
3 osoby na kasę lub stanowi-
sko do płacenia - do każde-
go sklepu (zarówno małego, 
jak i wielkopowierzchniowe-
go), a także do każdego loka-
lu usługowego może wejść 
maksymalnie tyle osób, ile 
wynosi iloczyn liczby wszyst-
kich kas i liczby 3;

• Targowisko – 3 klientów na 
1 punkt handlowy - podob-
ne zaostrzenia dotkną tak-
że targów, straganów i ba-
zarków. Z tą różnicą, że licz-
ba osób przebywających na 
targu nie może być większa 
niż trzykrotność liczby punk-
tów handlowych;

• Placówki pocztowe – 2 oso-
by na 1 okienko pocztowe 
- na terenie poczty może 
przebywać w jednym mo-
mencie tyle osób, ile wynosi 
liczba okienek pocztowych 
pomnożona przez 2;

• Ograniczenie funkcjonowa-
nia sklepów budowlanych 
i nowe obowiązki dla wszyst-
kich sklepów - w weeken-
dy wielkopowierzchniowe 
sklepy budowlane będą za-
mknięte;
• Nowe, ostrzejsze zasa-

dy bezpieczeństwa we 
wszystkich sklepach:

• od 2 kwietnia (czwartek) 
wszyscy klienci robią za-
kupy w jednorazowych rę-
kawiczkach,

• w godzinach od 10:00 

do 12:00 sklepy i punk-
ty usługowe mogą przyj-
mować i obsługiwać je-
dynie osoby powyżej 65 
roku życia.  W pozosta-
łych godzinach sklepy i lo-
kale usługowe są dostęp-
ne dla wszystkich. W tym 
dla osób powyżej 65. roku 
życia. Wyjątki w „godzi-
nach dla seniora” (10:00-
12:00)

• Stacje benzynowe wyłączo-
ne z tzw. „godzin dla senio-
ra”, które polega na obsłu-
dze w godzinach od 10:00 
do 12:00 jedynie osób po-
wyżej 65. roku życia. Obo-
wiązuje je także zasada „3 
osoby na jedno stanowisko 
kasowe” tak jak pozostałe 
sklepy i punkty usługowe. 

• Apteki natomiast w cza-
sie tych dwóch godzin będą 
mogły obsługiwać także 
tych, dla których nabycie 
leku lub środka spożywcze-
go specjalnego przeznacze-
nia jest konieczne ze wzglę-
du na nagłe zagrożenie życia 
lub zdrowia.

• Zamknięte hotele i inne 
miejsca noclegowe. Mogą 
pozostać otwarte tylko i wy-
łącznie dla:
• osób w kwarantannie lub 

izolacji,
• personelu medycznego,
• osób w delegacji i dla tych, 

którzy korzystają z usług 
noclegowych w      ramach 
wykonywania obowiąz-
ków służbowych (dotyczy 
to np. pracowników bu-
dowlanych),

• osób, które były zakwate-
rowane w obiekcie nocle-
gowym przed 31 marca.

• Automatyczna kwarantanna 
dla bliskich osób w kwaran-
tannie;

• Zawieszenie rehabilitacji 
i zamknięcie salonów ko-
smetycznych i fryzjerskich;

• Zakaz wychodzenia z domu 
osób do 18. roku życia bez 
opieki dorosłego;

• Zakaz korzystania z parków, 
plaż, bulwarów, promenad 
i rowerów miejskich;

• 2 metry – minimalna odle-
głość między pieszymi;

• Urzędy na pracy zdalnej;
• Limit pasażerów również 

w pojazdach 9+.
• Miejsca pracy: pracodaw-

cy mają obowiązek zapew-
nić dodatkowe środki bez-
pieczeństwa swoim pracow-
nikom. Dotyczy to przede 
wszystkim stanowisk pracy 
poszczególnych osób, któ-
re muszą być oddalone od 
siebie o co najmniej 1,5 me-
tra. Jeśli pracodawca nie jest 
w stanie zapewnić takiej 
odległości z obiektywnych 
względów – np. dlatego, że 
linia produkcyjna na to nie 
pozwala – ma prawo odejść 
od tej zasady, ale tylko pod 
warunkiem zapewniania 
środków ochrony osobistej 
związanej ze zwalczaniem 
epidemii.

 UWAGA!!! 
Za złamanie zakazów 

grozi kara od 5 
do nawet 30 tys. zł.

źródło: www.gov.pl

KOrONAWirUS 

WAŻNe! #zostańwdomu. i przeczytaj!

Ograniczenie dostępu interesantów do pomieszczeń Urzędu Gmi-
ny:
- wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą doku-

mentację należy przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej 
bądź poczty elektronicznej, poprzez e-usługi, w tym elektronicz-
ną skrzynkę podawczą ePUAP. Zachęcamy również do kontaktu 
telefonicznego. Wszystkie adresy e- mailowe oraz numery telefo-
nów dostępne są na stronie https://www.wolka.pl/urzad-gminy/
dane-urzedu/pracownicy-urzedu.html

- przy wejściu głównym do Urzędu Gminy umieszczona została urna, 

w której można pozostawić korespondencję kierowaną do urzę-
du (z wyjątkiem korespondencji kierowanej do USC). Informuje-
my, iż korespondencja jest z niej wyjmowana po upływie 12 godz. 

- obecnie w Urzędzie Stanu Cywilnego sporządzane są jedynie akty 
zgonu oraz akty urodzenia. Wszystkie inne sprawy urzędowe, 
w tym wnioski i pisma należy kierować drogą elektroniczną za 
pośrednictwem ePUAP. Wszelkie instrukcje dostępne na stronie: 
gov.pl w zakładce DLA OBYWATELA. 

- w sprawach niecierpiących zwłoki, w przypadkach wyjątkowych, 
dopuszcza się bezpośrednią obsługę interesanta, po uprzednim 

Funkcjonowanie gminy Wólka w dobie koronawirusa
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telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycz-
nym Urzędu Gminy oraz stwierdzeniu przez pracownika koniecz-
ności osobistego stawiennictwa interesanta w Urzędzie i uzgod-
nieniu terminu wizyty, co do dnia i godziny.

- zawieszenie dyżurów wójta do odwołania. Skargi, wnioski i inter-
wencje wójt przyjmuje za pośrednictwem poczty tradycyjnej, 
elektronicznej lub poprzez system ePUAP.

- prosimy o dokonywanie płatności za podatki i inne płatności 
względem gminy za  pośrednictwem bankowości elektronicz-
nej, aby ograniczyć osobiste stawiennictwo w urzędzie lub u soł-
tysa. Istnieje możliwość zapłaty podatku przez najbliższą rodzi-
nę lub osobę trzecią. Zgodnie z art. 62b § 1 Ordynacji podatko-
wej, zapłata podatku może nastąpić także przez: małżonka po-
datnika, jego zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczy-
ma i macochę; aktualnego właściciela przedmiotu hipoteki przy-
musowej lub zastawu skarbowego, jeżeli podatek zabezpieczony 
jest hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym; inny pod-
miot, w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 1000 zł.  
W treści przelewu należy wpisać dane podatnika oraz numer kon-
ta podatkowego.

- wprowadzenie do odwołania przez Kierownika OPS w Wólce moż-
liwości przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych 
poprzez połączenia telefoniczne. Pracownicy socjalni przeprowa-
dzający rodzinne wywiady środowiskowe poprzez połączenia te-
lefoniczne zobowiązani są pouczyć osobę, z którą przeprowadza-
ją wywiad o obowiązku podawania informacji, które są zgodne 
z prawdą, o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych ze-
znań oraz o weryfikacji podawanych danych przez Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Wólce.

Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświa-
ty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19:

Szkoły prowadzą zajęcia dydaktyczno - wychowawcze z uczniami 
w formie kształcenia na odległość. Aby ułatwić uczniom pracę, gmi-
na Wólka zakupiła 35 sztuk laptopów do pracy zdalnej dla najbar-
dziej potrzebujących uczniów. Wydatek zostanie zrefundowany ze 
środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana.

Zamknięcie gminnych placów zabaw i siłowni na świeżym powie-
trzu:

Wyłączone z użytku do odwołania zostały gminne place zabaw 
i siłownie na świeżym powietrzu. Decyzja ta jest związana z tym, że 
koronawirus na powierzchniach plastikowych, metalowych, drew-
nianych lub szklanych utrzymuje się od 2 godzin do 9 dni. W tym 
czasie ma zdolność do zarażania. Prosimy mieszkańców o uszano-
wanie zakazów i zachowanie należytej ostrożności.

Zamknięcie bibliotek:
W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i pracowników 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce i w filiach: w Łuszczowie, 
w Turce oraz w Turce os. Borek wszystkie sprawy związane z wy-
pożyczaniem i zwrotami wypożyczonych książek, zostały zawieszo-
ne do odwołania. Ponadto w tym okresie terminy zwrotów wypoży-
czonych książek będą automatycznie przedłużane. Prosimy kontak-
tować się z biblioteką mailowo:
• GBP w Wólce: gbpwolka@interia.pl
• Filia w Łuszczowie:  gbpluszczow@interia.pl
• Filia W Turce:  biblioturka@interia.eu
• Filia w Turce os. Borek:  gbpborek@interia.pl
Ewentualnie pod numerem do GBP w Wólce : 81 7510184

Bezpłatna Pomoc Psychologiczna:
Szanowni Państwo, od 2 kwietnia br. obowiązują dalsze ob-

ostrzenia w walce z epidemią koronawirusa. Ograniczenie kontak-
tów między ludźmi odgrywa kluczową rolę w szybkości rozprze-
strzeniania się wirusa wywołującego groźną chorobę zakaźną CO-
VID-19. 

Wielu z nas musi pracować, żeby zapewnić ciągłość funkcjono-
wania i ochronę naszego społeczeństwa, za co należy się ogromna 
wdzięczność.  Od wszystkich pozostałych obywateli wymaga się tyl-
ko jednego – pozostania w domach, o co gorąco apelujemy!

Informacje, jakie płyną do nas z kraju i ze świata nie napawają 
optymizmem, a tym samym mogą różnie wpływać na naszą psychi-
kę. Dla mieszkańców naszej Gminy, którzy nie radzą sobie z trudną 
sytuacją związaną z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Pol-
sce, uruchamiamy możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy 
psychologicznej w formie zdalnej.

Wsparcie psychologiczne i terapeutyczne mogą Państwo uzyskać 
pod numerami telefonów oraz adresami e-mail naszych psychote-
rapeutów:

 
• psycholog mgr Lidia Golba 

tel. 573 340 960,  e-mail: punkt.wolka@gmail.com
• psycholog mgr Paulina Staszczak - Janczarek 

tel. 509 035 723,  e-mail: psycholog.rozmowa@o2.pl
• psycholog mgr Dariusz Fudalej 

tel. 792 749 798,  e-mail: psycholog.komisja@gmail.com

Realizacja działań informacyjnych przez gminę Wólka
Gmina Wólka na bieżąco zamieszcza na stronie internetowej 

www.wolka.pl, portalu społecznościowym fb oraz w aplikacji mo-
bilnej komunikaty dotyczące ograniczeń, obowiązków i nakazów 
wynikających z wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 
Dodatkowo działania informacyjne realizują wszystkie jednostki 
OSP działające na terenie gminy Wólka. W każdej z naszych miej-
scowości słyszycie Państwo komunikaty wygłaszane z wozów stra-
żackich. Strażacy, w tym trudnym dla nas czasie stanu epidemii, 
proszą naszych Mieszkańców, aby bezwzględnie stosowali się do 
zaleceń służb sanitarnych. Najważniejszy z nich to #zostańwdomu.

Tego typu komunikaty są również wyświetlane na tablicy infor-
macyjnej mieszczącej się na budynku Urzędu Gminy Wólka. Dodat-
kowo informacje o wprowadzonym stanie epidemii i obowiązują-
cych nas zasadach zostały udostępnione naszym mieszkańcom na 
tablicach ogłoszeń znajdujących się w każdym sołectwie. 

Zawieszenie udzielania osobistych porad prawnych
Starostwo Powiatowe w Lublinie do odwołania zawiesiło udzie-

lanie porad w formie osobistej, w punktach nieodpłatnej pomocy 
prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Jedno-
cześnie przypomina, iż jest możliwe udzielanie porad przez telefon 
lub za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość. 
W razie takiej konieczności, osoba potrzebująca pomocy przed jej 
udzieleniem składa za pośrednictwem e-mail:  pomocprawna@po-
wiat.lublin.pl  wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej 
lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem 
środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadcze-
nie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy praw-
nej (art. 4 ust. 2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłat-
nym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Po otrzy-
maniu zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego w Lublinie 
ustalą możliwy termin i formę porady prawnej.

Niezbędne informacje w zakresie organizacji udzielania porad na 
odległość otrzymają Państwo pod numerem telefonu 815286714 
oraz na stronie internetowej www.powiat.lublin.pl w zakładce 
„Nieodpłatna pomoc prawna”.



Wólka NeWS 1(11)20206

GOSpODArKA KOMUNALNA

Drodzy Czytelnicy, dnia 23 stycznia 
br. Wójt Gminy Wólka – Pan Edwin Gor-
tat podpisał akt założycielski Przedsię-
biorstwa Gospodarki Komunalnej Wól-
ka Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią. Utworzenie Spółki jest konsekwencją 
podjętej Uchwały Nr XX.111.2019 Rady 
Gminy Wólka z dnia 18 grudnia 2019 r. 
Zgromadzenie Wspólników PGK Wólka Sp. 
z o.o., któremu przewodniczył Wójt Gmi-
ny Wólka, powołało Radę Nadzorczą Spół-
ki, a Rada Nadzorcza PGK Wólka Sp. z o. o. 
powołała Arkadiusz Sulowskiego na sta-
nowisko Prezesa Zarządu. 

„Nowoczesne przedsiębiorstwo go-
spodarki komunalnej to podmiot, któ-
ry idzie z duchem czasu” - mówi Pre-
zes Arkadiusz Sulowski. W jakim kierun-
ku będzie zmierzało nowo utworzone 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunal-
nej Wólka Sp. z o. o. przeczytacie Pań-
stwo w poniższym wywiadzie, którego 
Redakcji Wólka News udzielił Pan Arka-
diusz Sulowski, Prezes Zarządu PGK Wól-
ka Sp. z o.o. 

RWN: Jakie ma Pan wykształcenie, przygotowanie do pracy 
na stanowisku Prezesa Zarządu? 

Arkadiusz Sulowski: Jestem menadżerem z wszechstronnym, 
wieloletnim doświadczeniem zarówno w kompleksowym za-
rządzaniu przedsiębiorstwem, jak i kierowaniu działami opera-
cyjno - fi nansowymi. Przez ostatnie 5 lat mojej pracy zawodo-
wej pełniłem funkcję prezesa zarządu w Przedsiębiorstwie Ko-

munalnym NAŁĘCZ Sp. z o.o. z siedzibą w Niedrzwicy Dużej. Za-
rządzałem spółką, która podobnie jak PGK Wólka Sp. z o.o. dzia-
ła w szeroko pojętej branży komunalnej. Byłem odpowiedzialny 
m. in. za zarządzanie sieciami wodociągowymi, stacjami uzdat-
niania wody, sieciami kanalizacyjnymi wraz z oczyszczalnią ście-
ków. Dodatkowo pod moim nadzorem były realizowane bieżą-
ce remonty dróg gminnych, szeroko pojęte prace porządkowe, 

Nowe przedsiębiorstwo – wiele korzyści dla naszych Mieszkańców

Ostrzegamy Państwa przed fałszywymi 
informacjami dotyczącymi epidemii ko-
ronawirusa (COVID-19) nakłaniającymi 
do dokonywania transakcji fi nansowych. 
Przestępcy podszywają się pod instytucje 
zaufania publicznego takie jak banki, urzę-
dy państwowe, centralne oraz lokalne. W 
przesyłanych wiadomościach SMS, bądź e-
mail zawarte są linki prowadzące do stron 
przestępców, których jedynym zadaniem 
jest wyłudzanie loginów i haseł do banko-
wości internetowej, a także kodów auto-
ryzacyjnych dających możliwość zatwier-
dzenia przelewów na rachunek przestęp-
ców. W niektórych przypadkach linki mogą 
prowadzić do stron zawierających złośli-
wy kod powodujący przejęcie urządzenia 
klienta, na którym otrzymał wiadomość.

Pamiętajmy o poniższych zasadach:
• Ministerstwo Zdrowia NIE ROZSYŁA wia-

domości e- mail ani SMS- ów dotyczą-
cych wsparcia żywieniowego w związku 
z epidemią koronawirusa” – NIE REAGUJ 
na takie wiadomości!

• Rząd NIE ZABIERZE Twoich pieniędzy na 
mocy „specustawy dotyczącej korona-
wirusa”- NIE PODAWAJ danych do ban-
kowości internetowej nieuprawnionym 
osobom i fi rmom!

• NIE OPŁACAJ SZCZEPIONEK – szczepion-
ka przeciwko koronawirusowi jeszcze 
NIE ISTNIEJE!

• SPRAWDZAJ DOKŁADNIE ADRESY 
STRON, które prowadzą zbiórki np. na 
polską służbę zdrowia!

• NIE KLIKAJ W LINKI, które otrzymujesz 

w SMS -ach i e- mailach, jeśli nie znasz 
nadawcy!

• UWAŻAJ NA WIADOMOŚCI E-MAIL do-
tyczące tematu koronawirusa- to są ty-
powe akcje mające na celu wyłudzenie 
Twoich pieniędzy!

Wszystkie SPRAWDZONE informacje 
znajdziesz na: htt ps://www.gov.pl/web/
koronawirus

źródło: 
htt ps://www.zbp.pl; 

htt ps://zaufanatrzeciastrona.pl

Redakcja Wólka News 

Uwaga na oszukańcze ogłoszenia 
związane z epidemią koronawirusa (cOViD-19)

Przykład fałszywej wiadomości sms:

KOrONAWirUS 
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zimowe utrzymanie dróg i placów, utrzymanie terenów zieleni, 
w tym boiska piłkarskie. Moja tzw. „kariera” zawodowa już od 
kilkunastu lat związana jest z pełnieniem funkcji zarządczych. Nie 
jest mi obca praca w dużych instytucjach o zasięgu międzynaro-
dowym. Odpowiadałem m. in. za kompleksowe zarządzanie ma-
jątkiem spółki, w tym nieruchomościami w 150 lokalizacjach, flo-
tą ponad 300 samochodów, majątkiem administracyjnym, archi-
wami i kancelariami. Byłem również odpowiedzialny za nadzór 
nad budżetem, optymalizację kosztów i procesów zarządzania 
majątkiem. Ponadto pełniłem funkcję dyrektora ds. optymaliza-
cji zakupów, gdzie odpowiadałem m. in. za prowadzenie nego-
cjacji biznesowych oraz poszukiwanie źródeł oszczędności zaku-
powych. Podczas pełnienia licznych funkcji menadżerskich wielo-
krotnie realizowałem skomplikowane projekty oraz strategie biz-
nesowe. Moja dotychczasowa kariera zawodowa wymagała ode 
mnie umiejętności w zakresie zarządzania finansami oraz zarzą-
dzania najcenniejszym kapitałem, jakim są pracownicy. Zawsze 
staram się postępować zgodnie z maksymą „człowiekiem się jest, 
a prezesem się bywa”.

Odpowiadając natomiast na pierwszą część pytania, odno-
śnie mojego wyksztalcenia, z zawodu jestem ekonomistą – ukoń-
czyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Marii Curie - Skło-
dowskiej w Lublinie na Wydziale Ekonomicznym. Staram się cią-
gle podnosić swoje kwalifikacje zawodowe na licznych kursach 
i studiach podyplomowych. Ukończyłem m. in. 3 letnie studia 
w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – w Kolegium Zarzą-
dzania i Finansów, studia podyplomowe z zakresu zarządzania 
firmą na rynku UE w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Admini-
stracji w Lublinie oraz Polsko - Amerykański Program Menadżer-
skich Studiów Podyplomowych - Master of Business Administra-
tion (MBA) realizowany przez Politechnikę Lubelską oraz Uniwer-
sytet Minnesota z USA.

RWN: Często się mówi „Początki są trudne” czy też „Dobry 
początek to połowa roboty”…. Powołanie nowego przedsię-
biorstwa to ogromne wyzwanie, które niesie za sobą niewątpli-
wie dużo pracy m. in. przy tworzeniu regulaminów, zasad funk-
cjonowania, organizacji pracy itp. Podjął się Pan tego wyzwa-
nia i aktywnie Pan działa. Proszę opowiedzieć, jak to wszyst-
ko wygląda od środka? Co trzeba zrobić, aby uruchomić przy-
cisk START?

Arkadiusz Sulowski: Potwierdzam, że założenie nowego pod-
miotu, jakim jest przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne 
jest procesem długotrwałym i wymaga dużego zaangażowania. 
Oprócz podstawowych aktów prawnych, które regulują sposób 
tworzenia i funkcjonowania podmiotów gospodarczych, istnieje 
szereg dodatkowych ustaw, wpływających na działalność w bran-
ży wod - kan. Należy tutaj wspomnieć o 4 fundamentalnych ak-
tach prawnych, które regulują prowadzenie takiej działalności, 
tj. Ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym od-
prowadzaniu ścieków, Ustawie Prawo Wodne, Ustawie o samo-
rządzie gminnym oraz Kodeksie spółek handlowych. Pierwszym 
krokiem milowym było podjęcie decyzji przez Pana Wójta Edwi-
na Gortata oraz Radę Gminy Wólka o utworzeniu PGK Wólka Sp. 
z o.o. Tutaj należą się wyrazy uznania za niniejszą decyzję. Je-
stem przekonany, że będzie to z korzyścią dla lokalnej społeczno-
ści. Następnym krokiem było sporządzenie aktu założycielskiego 
– tzw. umowy Spółki, ukonstytuowanie się organów Spółki oraz 
złożenie kilku wniosków o rejestrację, m. in. w KRS, ZUS i Urzę-
dzie Skarbowym. Trzecim krokiem jest procesowanie przejścia 
części pracowników Urzędu Gminy do Spółki, którzy zajmują się 
dotychczas usługami związanymi z zaopatrzeniem w wodę i od-
prowadzaniem ścieków oraz usługami dotyczącymi utrzymania 
porządku i zieleni. Kolejnym bardzo ważnym etapem jest przygo-

towanie i złożenie: wniosków o udzielenie zezwoleń na prowa-
dzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków, wniosku taryfowego na wodę i ścieki oraz wnio-
sku o zmianę pozwoleń wodnoprawnych. Wspomnę, że oprócz 
w/w kroków, realizowane są działania związane z wyposażeniem 
w sprzęt informatyczny, zakupem specjalistycznego oprogramo-
wania, przygotowaniem regulaminów, licznych umów z dostaw-
cami usług, strony  internetowej, itp. Tak to wygląda w telegra-
ficznym skrócie. Należy wspomnieć, że w realizacji powyższych 
zadań często biorą udział pracownicy Urzędu Gminy, gdyż proces 
przejścia wybranych usług komunalnych z Gminy do Spółki powi-
nien odbywać się płynnie.

Obecnie Spółka oczekuje na wydanie decyzji przez Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Prezydenta Miasta Lubli-
na, Wójta Gminy Wólka, które pozwolą na rozpoczęcie działalno-
ści związanej ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniem ścieków. Zakładam, że do dnia 1 maja 2020 r. 
Spółka uzyska wszystkie niezbędne pozwolenia i będziemy mogli 
rozpocząć wówczas działalność operacyjną. Jestem jednak świa-
domy, że z uwagi na obecnie panującą epidemię koronawirusa, 
start może nieznacznie się opóźnić. Duża część instytucji nie pra-
cuje obecnie w pełnej obsadzie i może się zdarzyć, że na decyzje 
organów będzie trzeba poczekać trochę dłużej. Dokładny termin 
przejęcia przez Spółkę świadczenia usług związanych z działalno-
ścią wodociągową i kanalizacyjną będzie opublikowany na stro-
nie internetowej Gminy.

RWN: Jakie zadania stoją przed nowo powołaną spółką?
Arkadiusz Sulowski: PGK Wólka Sp. z o.o. została utworzona 

w celu wykonywania zadań własnych Gminy Wólka, służących 
zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności 
przedmiotem działalności Spółki będzie realizacja zadań w za-
kresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowa-
dzania ścieków. Ponadto PGK Wólka będzie realizowała zadania 
związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, ulic i placów, 
utrzymaniem zieleni gminnej oraz czystości i porządku.

Dodatkowo Spółka będzie oferować swoje odpłatne usługi 
w zakresie budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, 
montażu podliczników dla wody bezpowrotnie zużytej, ciśnie-
niowego udrażniania przyłączy kanalizacyjnych czy też utrzymy-
wania zieleni. Jestem przekonany, że pracownicy Spółki dołożą 
wszelkich starań, aby jakość świadczonych usług była na możli-
wie wysokim poziomie.

RWN: Często się słyszy, że przedsiębiorstwa komunalne ba-
lansują w większości segmentów swojej działalności na kra-
wędzi opłacalności. Wiadomo- spółka dopiero powstała i dużo 
pracy przed Panem i całym zespołem, aby działalność opera-
cyjna ruszyła pełną parą. Proszę zatem powiedzieć, jakie kro-
ki należy poczynić, aby za kilka lat powiedzieć o spółce: „Dziś 
świetnie sobie radzi, rozwija się i działa z powodzeniem w wie-
lu branżach.”

Arkadiusz Sulowski: Tak jak wcześniej wspomniałem, działal-
ność przedsiębiorstw komunalnych jest regulowana licznymi ak-
tami prawnymi. PGK Wólka Sp. z o.o. będzie świadczyła usługi 
społecznie użyteczne i nie jest głównie nastawiona na osiąganie 
zysków. Oczywiście koszty działalności powinny mieć swoje po-
krycie w cenach za świadczone usługi. Pomimo, że jest to usta-
wowo dozwolone, taryfy za wodę i ścieki przekazane w miesią-
cu marcu br. do zatwierdzenia przez Wody Polskie, nie zawie-
rają marży zysku. Natomiast działalność tzw. komercyjna przed-
siębiorstw komunalnych nie powinna przysłaniać ich głównego 
celu, do jakiego zostały powołane, tj. realizacji zadań własnych 
gminy. Uważam, że wyznacznikami sprawnie działającego przed-

GOSpODArKA KOMUNALNA
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siębiorstwa są jakość świadczonych usług, inwestycje w sprzęt 
i infrastrukturę, wdrażanie nowych technologii oraz troska o śro-
dowisko naturalne. Ostatni czynniki jest bardzo istotny z uwagi 
na ograniczone i coraz mniejsze zasoby wód podziemnych. 

RWN: Organizacyjnie utworzone przedsiębiorstwo gospodar-
ki komunalnej jest spółką prawa handlowego. Jakie daje to ko-
rzyści?

Arkadiusz Sulowski: Można wyróżnić kilka rodzajów korzyści 
związanych z utworzeniem przez Gminę spółki prawa handlowe-
go. Pierwszą z nich jest oddzielenie odpowiedzialności za zobo-
wiązania spółki, powstające w trakcie wykonywania działalności 
o charakterze publicznym od jednostki samorządu terytorialnego 
– Gminy. Odpowiedzialność dotyczy tylko majątku spółki, jako od-
rębnej osoby prawnej, a nie jak dotychczas majątku całej jednost-
ki, którą jest Gmina. Spółka prowadzi swoją działalność autono-
micznie, jednakże Gmina, jako jednostka samorządu terytorialne-
go, która jest udziałowcem, będzie miała faktyczny wpływ na jej 
działalność np. w sprawach obsady stanowisk w organach spół-
ki, czy też określając przedmiot działalności. Kolejną korzyścią jest 
możliwość zaciągania kredytów przez Spółkę na cele inwestycyjne 
lub bieżące. Nie zwiększa to ogólnego zadłużenia budżetu gminy, 
a prowadzi do rozwoju i ułatwienia wykonywania zadań własnych 
jednostki samorządu terytorialnego. Gmina nie ponosi odpowie-
dzialności za zobowiązania spółki, a przedsiębiorstwo nie ponosi 
odpowiedzialności za zobowiązania Gminy. Ponadto jest większa 
ilość źródeł bezzwrotnego dofinansowania inwestycji, np. gmina 
nie może korzystać z funduszy zarządzanych przez LAWP. Istotnym 
argumentem do zakładania przez gminy spółek prawa handlowe-
go jest fakt, że w łatwiejszy i szybszy sposób przystosowują się 
one do warunków rynkowych. Mają możliwość wprowadzenia no-
wych usług, których Gmina nie może realizować. Ponadto w spół-
ce jest inny, bardziej efektywny system motywacyjny dla pracow-
ników. Nie oznacza to, że pracownicy będą przez to mniej zara-
biali. Ich wynagrodzenie będzie w znacznym stopniu uzależnio-
ne od ich efektywności. Tutaj chcę podkreślić, że w PGK Wólka Sp. 
z o.o. kompetentny i zaangażowany pracownik nie straci na wy-
sokości swojego wynagrodzenia. Zarządzanie spółką jest bardziej 
efektywne, gdyż nie jest ona tak ograniczona przepisami prawa, 
jak budżetowa jednostka samorządowa. Spółka jest w większym 
stopniu zainteresowana zmniejszaniem kosztów, ponieważ efek-
ty takiej oszczędności pozostaną w Spółce i mogą być przeznaczo-
ne m. in. na zwiększenie jakości świadczonych usług oraz na dzia-
łalność inwestycyjną. Jedną z ważniejszych korzyści  jest również 
możliwość w większym zakresie odliczania podatku VAT od reali-
zowanych inwestycji oraz działalności operacyjnej przez spółkę, 
niż przez jednostki samorządu terytorialnego. Wyższe kwoty uzy-
skane z tytułu zwrotu naliczonego podatku VAT pozwolą nie tylko 
na ich powtórne zaangażowanie w posiadany majątek, ale także 
pokryją w pewnym stopniu koszty funkcjonowania spółki.

RWN: Nowoczesne przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej 
to według Pana podmiot, który….

Arkadiusz Sulowski: Idzie z duchem czasu. Bardzo ważnym ele-
mentem rozwoju każdego przedsiębiorstwa są nowoczesne tech-
nologie. Gmina Wólka już rozpoczęła wdrażanie systemów, któ-
re znacznie podwyższają jakość świadczonych usług komunalnych 
(np. poprzez system zdalnego odczytu wodomierzy, monitoring 
ujęć wody i przepompowni ścieków, system płatności masowych 
- indywidualne rachunki bankowe). W obecnie bardzo trudnej dla 
wszystkich sytuacji, związanej z panującą epidemią koronawirusa, 
widzimy, jak ważne są sprawnie działające zaawansowane tech-
nologie teleinformatyczne. Obecnie znaczna część społeczeństwa 
pracuje zdalnie w swoich domach, dzieci i młodzież realizują zdal-

nie program nauczania za pośrednictwem Internetu, jest znacznie 
utrudniony dostęp do różnego rodzaju instytucji. Spółki komunal-
ne powinny w większym zakresie świadczyć usługi dla swoich od-
biorców o wyższym standardzie informatycznym. Dlatego też, 
jeszcze pod koniec 2019 r., tj. w okresie przygotowań do utwo-
rzenia PGK Wólka Sp. z o.o., podjąłem działania, aby możliwie jak 
najszybciej odbiorcy usług mogli uzyskać fakturę drogą elektro-
niczną, mieli podgląd do swoich rozliczeń za pośrednictwem In-
ternetu, mogli podawać zdalnie stan wodomierzy, mogli otrzymy-
wać sms- em informacje o niezapłaconej fakturze. Te usługi będą 
wdrożone już niebawem. Zależy nam również na ochronie środo-
wiska, dlatego też będziemy zachęcali naszych klientów do sko-
rzystania z faktury elektronicznej.

RWN: Porozmawiajmy jeszcze o planowanych inwestycjach 
w PGK. Jakie są wyzwania przed spółką w najbliższych latach?

Arkadiusz Sulowski: Spółka już w bieżącym miesiącu planuje 
zakupić profesjonalny system informatyczny do obsługi klientów 
w zakresie sprzedaży wody i odbioru ścieków – tzw. elektronicz-
ne biuro obsługi klienta. Tak jak już wcześniej wspomniałem, za 
pomocą eBOK nasi odbiorcy bez wychodzenia z domu będą mo-
gli załatwić większość spraw zdalnie. Zakładam, że uda nam się 
wdrożyć eBOK do końca II kwartału br. Ponadto PGK Wólka zamie-
rza zakupić samochody służące do działalności w zakresie wod - 
kan oraz działalności związanej z utrzymaniem czystości i ziele-
ni. Obecna flota samochodowa jest znacznie wyeksploatowana. 
Należy zaznaczyć, że proces zdalnego odczytu wodomierzy wy-
maga dodatkowego środka transportu dla pracowników. Planu-
jemy również zakupić profesjonalny sprzęt komunalny do utrzy-
mania terenów zieleni, tj. dodatkowy ciągnik komunalny wraz z 
pełnym osprzętem. Kolejną ważną inwestycją z punktu widzenia 
jakości obsługi mieszkańców Gminy będzie kontynuacja wymia-
ny wodomierzy na wodomierze z odczytem zdalnym. Szacunko-
wy koszt tej operacji wyniesie około 400 tys. zł netto. Dodat-
kowo, w związku z coraz większymi kosztami związanymi z za-
kupem energii elektrycznej, ważnym zadaniem inwestycyjnym 
będzie rozpoczęcie projektu w zakresie montażu instalacji fo-
towoltaicznych na ujęciach wody. Szacunkowy koszt inwestycji 
wyniesie około 600 tys. zł netto. Jednym z podstawowych kryte-
riów realizacji danej inwestycji będzie jej pozytywny wpływ na ja-
kość oraz dostępność usług dla naszych klientów. Spółka, podej-
mując działania inwestycyjne, będzie oczywiście analizowała, jak 
ona finalnie wpłynie na ceny dostarczanej wody i odprowadza-
nych ścieków określone w taryfach. Pomimo stałego wzrostu cen 
zakupywanych materiałów i usług, Spółka będzie dążyła, aby ta-
ryfy za wodę i ścieki pozostały na zbliżonym poziomie do obecnie 
funkcjonujących. 

Należy również zaznaczyć, że Przedsiębiorstwo Gospodarki Ko-
munalnej Wólka Sp. z o.o. będzie stale współpracowało z Gmi-
ną w zakresie inwestycji wod - kan. Już teraz Gmina podejmu-
je się ważnych zadań inwestycyjnych w zakresie kanalizacji i wo-
dociągów.

Korzystając z okazji, chciałby złożyć wszystkim czytelnikom, 
a tym samym naszym przyszłym Klientom oraz ich Rodzinom naj-
serdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkiej 
Nocy. W tym trudnym dla nas wszystkich okresie, życzę Państwu 
przede wszystkim zdrowia oraz wielu łask od Zmartwychwstałe-
go Chrystusa. Niech w Państwa domach zagości spokój oraz wza-
jemna życzliwość.

RWN: Dziękuję za rozmowę i życzę samych sukcesów w rozwi-
janiu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. 
Niech działa prężnie i jak najlepiej służy naszym Mieszkańcom.



Wólka NEWS 1(11)2020 9

iNFrAStrUKtUrA i iNWeStYcJe 

Rok 2019 obfitował w szereg inwesty-
cji na terenie całej gminy Wólka. Wartość 
ich wszystkich przekroczyła 24 000 000 
zł. Większa część z nich została wykona-
na dzięki pozyskaniu środków zewnętrz-
nych, co nie byłoby możliwe gdyby nie in-
tensywne starania Wójta Gminy Wólka 
Edwina Gortata, ale również ogrom pra-
cy i zaangażowanie pracowników Urzę-
du Gminy. Oczywiście nie bez znaczenia 
jest również zgoda Rady Gminy Wólka na 
wprowadzenie tych zadań do realizacji, za 
co serdecznie dziękujemy. Z wielu wyko-
nanych inwestycji, poniżej przedstawiamy 
wybrane, według nas najistotniejsze, zre-
alizowane i rozpoczęte w 2019 roku:

• Budowa chodnika przy drodze nr 2224L 
(Łysaków – Sobianowice). Udział środ-
ków ze strony Starostwa Powiatowego 
w Lublinie 40%. Długość ponad 700 m. 
Wartość zadania ponad 520 000 zł. 

• Rozpoczęcie budowy ścieżek rowero-
wych obejmujących swoim zakresem 
sołectwa Łysaków, Jakubowice Muro-
wane, Bystrzyca, Sobianowice, Łusz-
czów, a także wieży widokowej zlokali-
zowanej na terenie sołectwa Łysaków. 
Wartość całego zadania 4 340 110,72 
zł. Projekt dofinansowany w 84,52 % ze 
środków z Unii Europejskiej.

• Budowa trzech tzw. Otwartych Stref Ak-
tywności w m. Świdnik Duży Pierwszy, 
Łysaków, Bystrzyca. Dofinansowanie ze 
środków ministerialnych 50%.  Łączna 
wartość zadań ponad 100 000 zł.

• Przebudowa (modernizacja) dro-
gi gminnej nr 106099L w m. Pliszczyn. 
Wartość zadania 102 661,14 zł. Dofi-
nansowane w kwocie 61 000 zł z Fun-
duszu Gruntów Rolnych, Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubelskiego.

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L 
w m. Kolonia Pliszczyn w zakresie wyko-
nania chodnika o dł. ok. 500 mb i za-
tok parkingowych w sąsiedztwie szko-
ły. Długość około 500 m. Wartość zada-
nia 393 600 zł. Zadanie dofinansowane 
w 40% ze środków Starostwa Powiato-
wego w Lublinie. 

• Przystosowanie obiektu po byłej szkole 
w m. Rudnik do potrzeb tzw. Klubu Se-
niora. Wartość zadania blisko 200 000 
zł. Projekt w znacznym stopniu dofinan-
sowany ze środków z Unii Europejskiej. 

• Remont remizy strażackiej w m. By-
strzyca z dużym udziałem środków ze-
wnętrznych. Wartość zadania ponad 
300 000 zł. 

• Dostawa i montaż 1320 wodomierzy 
z odczytem zdalnym na terenie gminy 
Wólka w ramach projektu „Komplekso-
wa modernizacja systemu zaopatrzenia 
w wodę na terenie gminy Wólka” – 579 
104 zł. Projekt dofinansowany w 85% ze 
środków pochodzących z Unii Europej-
skiej. 

• Budowa amfiteatru przy Urzędzie Gmi-
ny Wólka, z dużym udziałem środków 
pochodzących z Unii Europejskiej. War-
tość zadania 320 000 zł. 

• Kompleksowa modernizacja systemu 
zaopatrzenia w wodę na terenie gmi-
ny Wólka - ujęcie wody z pompownią 
w Turce na dz. 1217/32, pompownia 
wody w m. Świdnik Duży Pierwszy, mo-
dernizacja ujęcia wody w m. Łuszczów 
Pierwszy. Wartość zadania 3 525 180 zł. 
Projekt dofinansowany w 85% ze środ-
ków pochodzących z Unii Europejskiej. 

• Przebudowa drogi gminnej nr 112402 
(ul. Dębowej). Wartość zadania 2 386 
608 zł. Dofinansowanie w wysokości 
50% z Funduszu Dróg Samorządowych. 

• Rozpoczęliśmy nadbudowę, rozbudowę 
i przebudowę budynku szkoły w Turce. 
Wartość zadania 2 384 670 zł.

• Przebudowa ciągu dróg gminnych 
107398L ul. Borówkowa i 112416L ul. 
Malinowa w miejscowości Turka. Dłu-
gość: 327mb. Wartość zadania 693 
582,56 zł. Dofinansowanie z Funduszu 
Dróg Samorządowych.  

• Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych 
na działce ewidencyjnej nr 1273/14 
w miejscowości Turka odcinek 1 i 4. 
Długość 512mb. Wartość zadania 897 
642,49 zł. Zadanie dofinansowane 
z Funduszu Dróg Samorządowych.  

• Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z od-
gałęzieniami (bez przyłączy) w m. Świd-
nik Duży Drugi. Wartość zadania  426 
499,51 zł. 

• Rozbudowa skrzyżowania drogi krajo-
wej nr 82 z drogą gminną nr 112470L 
w km 14+104 w miejscowości Łusz-
czów Pierwszy - jezdnie drogi krajowej 
z uzbrojeniem i oznakowaniem, od-
cinki dróg gminnych, parking, chodni-

podsumowanie inwestycji zrealizowanych 
w 2019 roku na terenie gminy Wólka



Wólka NEWS 1(11)202010

iNFrAStrUKtUrA i iNWeStYcJe 

ki i oświetlenie. Wartość zadania 1 076 
234,72 zł. Projekt dofinansowany ze 
środków pochodzących z Unii Europej-
skiej. 

•  Przebudowa drogi gminnej nr 112470L 
na odcinku od km 0+125,35 do km 
0+746,70 w miejscowości Łuszczów 
Pierwszy. Wartość zadania 557 975, 26 
zł. Projekt dofinansowany ze środków 
pochodzących z Unii Europejskiej. 

• Zakończono montaż instalacji solar-
nych. Zamontowano łącznie na nieru-
chomościach z terenu Gminy Wólka 513 
instalacji solarnych i 25 pieców na bio-
masę. Wartość zadania 5 317 649,19 zł. 
Projekt dofinansowany ze środków po-
chodzących z Unii Europejskiej. 

• Zakup ciągnika, wartość 285 000 zł. 
• Opracowanie projektu zmiany miejsco-

wego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wólka przyjętego 
uchwałą nr XXXIII/269/2001 Rady Gmi-
ny Wólka z dnia 28 grudnia 2001 r. – 195 
570 zł. 

• Opracowanie kilkunastu dokumenta-
cji technicznych na budowę oświetlenia 
drogowego, które objęte zostały  wnio-
skami o dofinansowanie zewnętrzne 
i w przypadku otrzymania dofinanso-
wania będzie rozpoczęta ich realizacja 
w 2020 roku. 

Paweł Gospodarek, 
Zastępca Wójta Gminy Wólka 

Drodzy Mieszkańcy, w tym roku, w związku ze sprzyjającymi 
warunkami pogodowymi postanowiliśmy, że wcześniej niż zwy-
kle rozpoczniemy realizację zadań na terenie naszej gminy. Liczy-
my, że nasze ambitne plany i przedsięwzięcia na rekordową, bo 
aż 30 milionową kwotę uda się zrealizować i będziemy mogli cie-
szyć się z nowych inwestycji, podnoszących jakość życia na tere-
nie praktycznie wszystkich miejscowości naszej Gminy. Oczywi-
ście, jak zawsze jest to uzależnione od wielu zewnętrznych czyn-
ników, takich jak pozyskanie środków zewnętrznych, znalezie-
nie wykonawców, którzy podejmą się wykonywania tych zadań 
w założonych przez nas kwotach, wykonanie odpowiednich do-
kumentacji, dalszej dobrej pogody, czy też sytuacji w kraju i na 
świecie, a ta wiadomo, że na chwilę obecną nie jest sprzyjająca. 
Pomimo tych wszystkich niewiadomych, poniżej przedstawiamy 
główne założenia na bieżący rok.

Rozpoczęła się przebudowa ciągu dróg gminnych: Świdnik Duży 
Drugi droga nr 107372L, Świdnik Duży Drugi droga nr 106117L, 
Kolonia Świdnik Mały droga nr 106117L. W ramach zadania reali-
zujemy obecnie etap pierwszy zadania o łącznej długości blisko 
600 m. Wartość zadania 315 336,15 zł. 

Zostały również podpisane umowy na przebudowę dwóch ko-
lejnych dróg, tj.: przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 
412 w miejscowości Świdniczek (wartość zadania 34 858,57 zł) 
oraz  przebudowa drogi nr 112539L w miejscowości Turka - etap 
pierwszy (wartość zadania 299 846,94 zł). Termin wykonania 
przebudowy wymienionych dróg to 15.06.2020 r. 

W kwietniu br. planowane jest podpisanie umów na przebu-
dowę drogi nr 112469L w miejscowości Łuszczów Drugi oraz 
przebudowę drogi gminnej nr 106113L w miejscowości Bystrzy-
ca. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe, skut-
kiem którego będą zawarte umowy z wykonawcami na reali-
zację wymienionych zadań.  Planowany termin realizacji – do 
31.08.2020 r.

Ponadto jesteśmy w trakcie opracowywania kolejnych projek-
tów budowy i przebudowy dróg, których termin wykonania pla-
nujemy jeszcze w roku bieżącym. Są to między innymi: 
• wykonanie przebudowy drogi nr 106111 L w miejscowości Ko-

lonia Pliszczyn, 
• przebudowa drogi nr 112474 L w miejscowości Rudnik i na 

działce 412, 
• wykonanie drogi przez teren szkoły w Sobianowicach,  
• budowa drogi gminnej w miejscowości Biskupie Kolonia na 

działkach nr 38/2, 42/3, 10/5, 10/8, 50/1.

Ambitne plany inwestycyjne na 2020 rok
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W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym w 2020 roku za-
mierzamy wykonać następujące zadania: 
• dalsza część chodnika przy drodze powiatowej nr 2224 L w m. 

Łysaków w kierunku Sobianowic;
• chodnik/opaska dla pieszych w przy drodze powiatowej nr 

2224 L w miejscowości Pliszczyn (w części, w której obecnie 
brakuje chodnika);

• chodnik przy drodze powiatowej nr 2000 L od drogi krajowej nr 
82 w kierunku Kijan. Inwestycja ma być realizowana przez Po-
wiat Lubelski, natomiast gmina Wólka zadeklarowała pomoc 
finansową i na ten cel zabezpieczyła środki w budżecie. 

W trosce o naszych najmłodszych mieszkańców w roku bieżą-
cych planujemy wykonać żłobek w miejscowości Kolonia Plisz-
czyn. Obecnie jesteśmy w trakcie podpisywania umowy z wyko-
nawcą na przystosowanie budynku do funkcji żłobka. Wartość 
całego zadania przekroczy 900 000 zł i obejmuje koszt robót bu-
dowlanych, koszt zakupu wyposażenia oraz wykonania placu za-
baw. Na przedmiotowe zadanie  otrzymaliśmy dotację z progra-
mu ,,Maluch+” w kwocie 726 000 zł.

W miesiącu marcu została zawarta również umowa na rozbu-
dowę Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łuszczowie Drugim na 
kwotę 1 170 666,03 zł. Umowny termin realizacji inwestycji to 
marzec 2021 r. Plac budowy został już przekazany wyłonionemu 
wykonawcy. 

W roku bieżącym zakończymy rozbudowę szkoły w miejscowo-
ści Turka, prace budowalne są już na bardzo zaawansowanym 
etapie. Wartość zadania to ponad 2,4 mln zł. 

Inwestujemy również w infrastrukturę wodno - kanalizacyjną: 
• w roku bieżącym zaprojektujemy sieć kanalizacji sanitarnej dla 

miejscowości Rudnik, co rozpoczyna długofalowy proces ska-
nalizowania północnej części gminy Wólka;

• przygotowujemy wniosek o dofinansowanie budowy sieci ka-
nalizacji sanitarnej w miejscowości Świdnik Duży Drugi o dłu-
gości 4300 m. Wartość kosztorysowa robót 3 550 000 zł. Bu-
dowa całego odcinka uzależniona jest od otrzymania dotacji ze 
środków UE;

• jesteśmy w trakcie modernizacji systemu zaopatrzenia w wodę 
na terenie gminy Wólka – wartość całego zadania 2 757 973 zł. 
Projekt jest dofinansowywany w 85% ze środków UE i polega 
na wymianie zasuw oraz hydrantów.  
Największe zadanie realizowane na terenie gminy Wólka to 

oczywiście długo wyczekiwana inwestycja „Rozbudowa skrzy-
żowania DK 82 z drogą gminną nr 112402L (ul. Dębowej) i dro-
gą gminną 112421L (ul. Świerkowa) w miejscowości Turka wraz 
z podłączeniem do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina 
w ciągu drogi ekspresowej S17 wraz z uzyskaniem pozwolenia na 
użytkowanie oraz budowa parkingu typu Park & Ride wraz z do-
jazdami, dojściami i infrastrukturą techniczną”. Prace nabrały dy-
namiki i pomimo terminu umownego, jakim jest koniec września 
br., wykonawcy deklarują, że główne prace zostaną zakończone 
pod koniec sierpnia br. Wartość zadania to ponad 11 000 000 zł. 

iNFrAStrUKtUrA i iNWeStYcJe 
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Oczywiście realizacja tych planów jest uzależnione od sytuacji 
związanej z epidemią koronawirusa, która paraliżuje nie tylko na-
sze życie, ale również wpływa na postępy zaplanowanych prac i 
inwestycji.

Niedługo rozpocznie się montaż 117 instalacji ogniw fotowol-
taicznych na prywatnych budynkach mieszkalnych z terenu gmi-
ny. Została zawarta już umowa z wyłonionym wykonawcą. War-
tość zadania 1 740 000 zł. Jesteśmy również w trakcie wyłania-
nia wykonawcy, który dostarczy i zamontuje 50 szt. pomp ciepła. 
Szacunkowa wartość tych instalacji to ponad 600 000 zł.

Powyżej zostały wymienione główne zadania inwestycyjne. 
O dalszych postępach prac będziemy Państwa na bieżąco infor-
mować.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

iNFrAStrUKtUrA i iNWeStYcJe 

Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiam Państwu wykaz uchwał podjętych w okresie od grudnia 2019 roku do marca 2020 roku. Szczegółowe informacje 

dotyczące wszystkich uchwał znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wólka. Transmisje z posiedzeń Rady 
Gminy Wólka zamieszczone są na stronie: www.wolka.pl. 

We wskazanym okresie odbyło się 5 posiedzeń Rady Gminy Wólka, w dniach: 3 grudnia 2019 r., 18 grudnia 2019 r., 30 grudnia 2019 r. 
oraz 30 stycznia 2020 r. i 6 marca 2020 r., na których podjęto uchwały w następujących sprawach: 

1. Uchwała nr XIX.106.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w spra-
wie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego (dotyczy linii 
na trasie: Turka-Łuszczów Pierwszy-Łuszczów Drugi-Turka).

2. Uchwała nr XIX.107.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczeniu usług 
w zakresie publicznego transportu zbiorowego (dotyczy linii 
na trasie: Wólka- Jakubowice Murowane – Długie-Turka-Łusz-
czów Pierwszy-Łuszczów Drugi)

3. Uchwała nr XIX.108.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obo-
wiązujących na terenie gminy Wólka na rok 2020. 

4. Uchwała nr XIX.109.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy i planie finansowym za 2019 rok.

5. Uchwała nr XIX.110.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

6. Uchwała nr XX.111.2019 z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie 
utworzenia spółki. 

7. Uchwała nr XX.112.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w spra-
wie realizacji przez Gminę Wólka programu „Asystent osobi-
sty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019 - 2020.

8. Uchwała nr XX.113.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w spra-
wie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Wól-
ka w roku szkolnym 2019/2020. 

9. Uchwała nr XX.114.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Wólka za-
liczanych do sektora finansów publicznych. 

10. Uchwała nr XX.115.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.
11. Uchwała nr XX.116.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 

zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpa-
dy komunalne w kompostowniku przydomowym.

12. Uchwała nr XX.117.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej.

13. Uchwała nr XX.118.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
zmian w budżecie Gminy i planie finansowym na 2019 rok.

14. Uchwała nr XX.119.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej.

15. Uchwała nr XXI.120.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy i planie finansowym 2019 rok.

16. Uchwała nr XXI.120.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
zmian w budżecie gminy i planie finansowym za 2019 r. 

17. Uchwała nr XXI.121.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

18. Uchwała nr XXI.122.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
uchwały budżetowej na rok 2020.

19. Uchwała nr XXI.123.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
wieloletniej prognozy finansowej.

20. Uchwała nr XXII.124.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w spra-
wie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Wólka.

21. Uchwała nr XXII.125.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w spra-
wie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy 
Wólka.

Działalność rady Gminy Wólka

rADA GMiNY WÓLKA



Wólka NEWS 1(11)2020 13

22. Uchwała nr XXII.126.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w spra-
wie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

23. Uchwała nr XXII.127.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w spra-
wie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2020 rok.

24. Uchwała nr XXII.128.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w spra-
wie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości. 

25. Uchwała nr XXII.129.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w spra-
wie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wólka.

26. Uchwała nr XXII.130.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w spra-
wie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcie pasa  drogowe-
go dróg gminnych na terenie Gminy Wólka.

27. Uchwała nr XXII.131.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w spra-
wie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2020 
rok.

28. Uchwała nr XXII.132.2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w spra-
wie wieloletniej prognozy finansowej. 

29. Uchwała nr XXIII.133.2020 w wyrażenia zgody na ustanowie-
nie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących 
własność Gminy Wólka.

30. Uchwała nr XXIII.134.2020 w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie gminy Wólka w roku 2020.

31. Uchwała nr XXIII.135.2020 w sprawie przejęcia przez Gminę 

Wólka prowadzenia zadania publicznego polegającego na za-
rządzaniu publiczną drogą powiatową nr 2223L Sobianowice 
- Turka na odcinku od km 0+668,00 do km 0+972,00 w miej-
scowości Sobianowice na terenie Gminy Wólka.

32. Uchwała nr XXIII.136.2020 w sprawie przejęcia przez Gmi-
nę Wólka prowadzenia zadania publicznego polegającego na 
zarządzaniu publiczną drogą powiatową nr 1564L Leonów 
– Włóki – Charlęż – Zawieprzyce - Wólka Zawieprzycka – dr. 
pow. 1563L na odcinku od km 9+354,50 do km 10+432,50 
w miejscowości Bystrzyca na terenie Gminy.

33. Uchwała nr XXIII.137.2020 w sprawie zmian w budżecie gmi-
ny i planie finansowym na 2020 rok.

34. Uchwała nr XXIII.138.2020 w sprawie zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej.

35. Uchwała nr XXIII.139.2020 w sprawie zgody na wydzierża-
wienie nieruchomości.

36. Uchwała nr XXIII.140.2020 zmieniająca uchwałę nr 
XXII.129.2020 w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej dla Gminy Wólka.

Zapraszam do kontaktu ze mną lub radnymi z Państwa okrę-
gów. Wszystkie sprawy można dodatkowo zgłaszać za pośred-
nictwem adresu mailowego: radagminy@wolka.pl. 

Edyta Dobek, Przewodnicząca Rady Gminy Wólka

W dniu 10 lutego 2020 roku Rada Gmi-
ny Wólka została poinformowana o fak-
cie łączenia mandatu radnej z pełnie-
niem funkcji ławnika sądowego w Sądzie 
Okręgowym przez Panią Jolantę Kais, co 
jest prawnie zabronione. Wszczęto po-
stępowanie wyjaśniające, umożliwiające 
m. in. złożenie wyjaśnień przez byłą rad-
ną. W przypadku pozyskania informacji 
o naruszeniu przepisów prawa przez rad-
nego, Rada Gminy zobowiązana jest wy-
razić swoje stanowisko w sprawie. W dniu 
6 marca br. odbyło się Posiedzenie Rady 

Gminy Wólka (poprzedzone pracami w ko-
misjach), którego jednym z punktów pla-
nowanego porządku obrad była uchwała 
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia man-
datu radnego. Przez ponad trzy tygodnie 
Pani Jolanta Kais nie skontaktowała się 
z Radą Gminy, aż do dnia 5 marca br. Dzień 
przed posiedzeniem Rady, podczas trwa-
nia obrad ostatniej z komisji stałych, Pani 
Kais dostarczyła Postanowienie Komisa-
rza Wyborczego w Lublinie stwierdzające 
wygaśnięcie mandatu radnej wybranej do 
Rady Gminy Wólka w okręgu wyborczym 

nr 11 z powodu pisemnego zrzeczenia się 
mandatu przez Radną z dniem 2 marca br. 

W związku z powyższym, od dnia 3 mar-
ca br. Rada Gminy Wólka liczy 14 radnych. 
Zaistniała konieczność przeprowadzenia 
wyborów uzupełniających do Rady Gminy 
Wólka w okręgu nr 11 – Turka. Wojewo-
da Lubelski wyznaczył termin wyborów na 
dzień 17 maja br. 

Edyta Dobek,
 Przewodnicząca Rady Gminy Wólka

W dniu 11 marca br. o godz. 
14:00 odbyła się uroczysta Se-
sja Sołtysów zorganizowana 
przez Wójta Gminy Wólka Pana 
Edwina Gortata z okazji Dnia 
Sołtysa. Podczas spotkania 
Wójt przekazując list Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej An-
drzeja Dudy złożył wszystkim 
sołtysom najserdeczniejsze ży-
czenia, dziękując za trud i zaan-
gażowanie w pracę na rzecz lo-
kalnej społeczności. 

Podczas spotkania Wójt poin-
formował o działaniach podej-
mowanych w związku z wzra-

informacja o wygaśnięciu mandatu radnej z turki

Uroczysta sesja Sołtysów z okazji Dnia Sołtysa

rADA GMiNY WÓLKA

SOŁtYSi
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SOŁtYSi

BeZpiecZeŃStWO

pOMOc SpOŁecZNA

Przełom zimy i wiosny to czas, w którym wzrasta liczna poża-
rów nieużytków. W większości za te pożary odpowiedzialny jest 
człowiek. Pamiętajmy, że do pożaru traw angażowani są strażacy, 
którzy w tym czasie mogą być potrzebni przy wypadku, pożarze 
domów czy gospodarstw. 

Pożar traw rozprzestrzenia się z prędkością ok. 20km /h, a śred-
nia prędkość biegacza to 19km/h. „Wypalanie traw” prowadzi do 
wielu zniszczeń, obniżenia wartości gleby oraz stwarza realne za-
grożenie dla ludzi oraz zwierząt. Zagrożone są również zabudo-
wania, podczas wzmożonego wiatru pożar może łatwo wymknąć 
się spod kontroli i przenieść się na budynki, lasy i inne tereny.

 
WYPALANIE TRAW jest zabronione, a regulują to zapisy Ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
Art. 124. [Zakaz wypalania] 1. Zabrania się wypalania łąk, pa-
stwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejo-
wych oraz trzcinowisk i szuwarów.
Art. 131. [Odpowiedzialność karna] Kto:
12) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, 
szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary,
– podlega karze aresztu albo grzywny.
ARiMR może nałożyć kary finansowe w postaci zmniejszenia (od 
5 – 20%) lub odebrać wszystkie dopłaty bezpośrednie.

Materiały:
KM PSP Lublin,
http://www.stoppozaromtraw.pl/
https://www.gdos.gov.pl/wypalanie-traw-szkodzi-i-jest-
zabronione

Anna Gułaś, Referat Obywatelski, Urząd Gminy Wólka

W dniu 20 lutego br., w Remizie Strażac-
kiej w Świdniku Dużym Pierwszym, odbyło 
się karnawałowe szaleństwo „Aktywni Kre-
atywni 2020”. Wzięli w nim udział najmłod-
si mieszkańcy gminy Wólka wraz z rodzi-
cami. Pod opieką animatorów goście balu 
przez dwie godziny uczestniczyli w szere-
gu zabaw ruchowo - tanecznych. Spotkanie 
miało na celu naukę konstruktywnego spę-

dzania czasu wolnego z dziećmi, poznanie 
możliwości swoich dzieci oraz propagowa-
nie prawidłowych wzorców rodzicielskich.

Czas spędzony razem jest bardzo ważny 
do rozwoju swoistej więzi rodzinnej. Ro-
dzice mogą nauczyć się rozpoznawać po-
trzeby, umiejętności i charakter swojego 
dziecka, a dzieci poznają  świat swoich ro-
dziców. Wszystkie dzieci potrzebują cie-

płych relacji z bliskimi. Potrzebują  bezwa-
runkowej akceptacji, bezpieczeństwa, re-
lacji opartej na wzajemnym szacunku, za-
ufaniu. Potrzebują wspólnie spędzonego 
czasu.

Pomysłów na wspólną zabawę rodzi-
ca i dziecka może być naprawdę wiele. 
To rodzice wiedzą najlepiej, jaka wspólna 
aktywność najlepiej odpowiada im oraz 

StOp WYpALANiU trAW!

Zabawa była przednia… Aktywni Kreatywni 2020 

stającą liczbą potwierdzonych 
zakażeń spowodowanych koro-
nawirusem. Przedstawione zo-
stały również zadania i inwe-
stycje zrealizowane na terenie 
Gminy Wólka w roku ubiegłym 
oraz zaplanowane do realiza-
cji  na rok bieżący. Ponadto po-
ruszono sprawy dot. rolnictwa,  
ochrony środowiska oraz aktu-
alizacji informacji na tablicach 
ogłoszeń.

Po zakończeniu obrad każ-
dy sołtys otrzymał podzięko-
wania, piękną różę oraz drobny 
upominek. 

Agnieszka Rybka, 
Inspektor ds. Rady Gminy 

i kadr, Urząd Gminy Wólka
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członkom ich rodzin. Dla tych, którzy za-
stanawiają się nad sposobem wspólnie 
spędzonego czasu, spieszymy z pomysła-
mi: mogą być to gry, np. gry planszowe 
– jest ich wiele, uczestnicy tworzą druży-
nę i mają wspólne zadanie, a nie rywalizu-
ją ze sobą; zabawy plastyczne, np. lepie-
nie z gliny, plasteliny albo zabawy z masą 
solną z dodatkiem przypraw kuchennych 
– dzieci uczą się poznawać smaki i zapa-
chy; zabawy w terenie – wycieczki rowe-
rowe, rodzinne spacery; wspólne czyta-
nie książek; wspólne rysowanie – zacznij 
kształt, poproś dziecko by dokończyło ry-
sunek  i na odwrót; wspólne gotowanie. 

A oto szczegółowe propozycje i pomysły 
na zabawy:
Zrobić sobie sesję fotograficzną z gadże-
tami.
Stworzyć własną grę planszową.
Bawić się w kalambury.

Zrobić konkurs na największą wieżę z kloc-
ków.
Zgadywanki z zasłoniętymi oczami „Co to 
za przedmiot?”.
Stworzyć tablicę manipulacyjną.
Zagrać w kręgle plastikowymi kubeczka-
mi.
Zrobić wspólnie drzewo genealogiczne.
Malować twarze (specjalnymi farbkami).
Urządzić rodzinny teleturniej, itp.  

Spotkanie „Aktywni kreatywni 2020” było 
świetną okazją do promowania konstruk-
tywnych sposobów spędzania czasu z naj-
młodszymi. Podczas spotkania zaprezento-
wano wiele twórczych form zabaw z dzieć-
mi w różnym wieku. Wydarzenie przyczyni-
ło się też do integracji rodzin z terenu gminy 
Wólka, które spędziły przy tej okazji ze sobą 
przyjemnie czas. Na dzieci i rodziców cze-
kał słodki poczęstunek w chwilach przerwy 
od szalonej zabawy. Wszystkie dzieci dosta-
ły też upominek w postaci paczek z książka-
mi i słodyczami na koniec spotkania.

Michel Quoist mówi: „Dzieci bardziej niż 
inni potrzebują mieć zupełną pewność, że 
są kochane przez tych, którzy mówią, że je 
kochają”. A co daje większą pewność by-
cia kochanym i ważnym niż dobrze spędzo-
ny czas?

Agnieszka Brzóska,  
Asystent Rodziny w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Wólce

pOMOc SpOŁecZNA

Dziecko potrzebuje odpowiedniego do 
wieku mądrego wsparcia rodziców, a nie 
całodobowej obsługi i ochrony. Bez tego 
może nigdy nie odkryć swoich atutów, 
zdolności, potencjału. 

Pomagać znaczy: wspierać, asystować, 
sekundować, ułatwiać, stać za kimś, da-
wać oparcie, torować drogę.

Jaki synonim najbardziej obrazuje ro-
dzicielską pomoc? WSPIERAĆ, wskazuje 
na istotę mądrej pomocy. Rodzic nie może 
pomagać dziecku wyręczając je, ułatwia-
jąc mu wykonanie kolejnych zadań czy ro-
biąc coś za nie. Należy zaznaczyć, że czym 
innym jest pomoc dziecku półrocznemu, 
a czym innym pięciolatkowi. Wsparcie 
jest, jest jednak tym, czego każde dziecko 
potrzebuje na każdym etapie swojego ży-
cia. Dawanie dziecku wsparcia, daje pro-
sty przekaz: jestem dla moich rodziców 
ważny.

Wiele dzieci czuje się osamotnionych, 
rodzice zajmują eksponowane stanowi-
ska, zajęci pracą nie dają wsparcia. Ci mło-
dzi są świetnie ubrani, wyposażeni w naj-
nowsze gadżety, idą w kolejne etapy swo-
jego życia z poczuciem, że nie są dla niko-
go ważni. 

Warto też wspomnieć, że dziecko nie 
wychowywane, a raczej hodowane, czy-
li karmione i ubierane, ma trudniejszy 
start w życie w porównaniu z tym, które 
jest przez rodziców wspierane. Bez tego 
wsparcia może nigdy nie odkryć swoich 
atutów, zdolności, potencjału. Traci coś 
bardzo istotnego.

Z pomocą można też przesadzić. Dziec-
ko nadopiekuńczych rodziców, paradok-
salnie może mieć podobne kłopoty w ży-

ciu, jak to pozbawione rodzicielskiego 
wsparcia.

Współczesne rodziny są małodzietne, to 
czego jest niewiele, jest też wyżej cenione. 
Skoro dzieci jest mniej, to wszystkie pla-
ny, marzenia, a także troski skupiają się na 
nich. Świat jest coraz bardziej stechnizo-
wany, wymaga coraz bardziej kompetent-
nych ludzi, więc rodzice w trosce o przy-
szłość dziecka obmyślają do jakich szkół je 
posłać, jaki zawód wybrać. Mają świado-
mość, że bez ich pomocy dziecko będzie 
miało gorszy start, więc starają się mu po-
magać, czasami na siłę. 

XX wiek odkrył, że dzieciństwo to bardzo 
ważny wiek rozwojowy. Kiedyś mówiono: 
„Dzieci i ryby głosu nie mają”. Teraz wia-
domo, że w zależności od tego, jakie do-
świadczenia staną się udziałem dziecka, 
ma ono większe lub mniejsze szanse w po-
radzeniu sobie w późniejszych latach. Ma-
jąc tę świadomość rodzice starają się po-
magać dziecku na każdym etapie jego roz-
woju, wspierać je, stymulować.

Pomoc tłumi naturalne próby samo-
dzielności. Trzeba dzieciom na samodziel-
ność pozwalać. Gdy dziecko przed wyj-
ściem do przedszkola chce samodzielnie 
nałożyć skarpetki, rodzice nie powinni 
mu w tym przeszkadzać. Należy nauczyć 
się odróżniać takie umiejętności, które są 
w zakresie rozwojowym dziecka i rezer-
wować więcej czasu na ich wykonanie. 
Pomaganie np. trzylatkowi oznacza da-
wanie czasu, zachęcanie do aktywności, 
nie wyręczanie. Jeżeli jakaś czynność leży 
w kompetencji dziecka, zachęcamy do jej 
wykonania.

Przez cały okres rozwoju dziecka i doj-
rzewania zasady pomagania pozosta-
ją niezmienne, pomagać będzie oznacza-
ło: dodawać wiary w siebie, pokazywać, 
że jesteśmy obok, że możemy utulić i po-
cieszyć. Możemy pomóc dziecku poradzić 
sobie ze smutkiem, czy poczuciem niepo-
wodzenia, ale nie mamy takiej mocy aby 
uchronić je przed negatywnymi emocjami 
i doświadczeniami.

Nie pomagajmy dziecku wtedy, gdy 
przejawia zainteresowanie, aby zrobić coś 
samemu. Im więcej czynności dziecko wy-
kona samo, tym bardziej pewne siebie bę-
dzie się czuło. Pewności siebie dziecko nie 
nabierze, jeśli będzie słyszało komunika-
ty „jesteś najzdolniejszy, najlepszy”. Mały 
człowiek nabierze jej tylko wtedy, jeśli bę-
dzie doświadczać, że potrafi poradzić so-
bie z wieloma zadaniami. Dajmy dzieciom 
szansę na zdobycie doświadczeń.

Anna Modrzejewska, 
Kierownik Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Wólce

Drodzy rodzice…
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pOMOc SpOŁecZNA

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wól-
ce poszukuje chętnych do podjęcia pra-
cy 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 
problemów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt 
w siedzibie Ośrodka:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
20 -258 Lublin, Jakubowice Murowane 8
tel. 81 751 00 87, 535 210 670

Opiekunka środowiskowa poszukiwana

OcHrONA śrODOWiSKA

W dniu 24 grudnia 2019 r. do Urzędu 
Gminy Wólka wpłynęły pierwsze wnio-
ski o wydanie naklejek dla samochodów 
z ekologicznym napędem. Aktualnie na te-
renie gminy mamy 4 samochody oznaczo-
ne naklejkami EE, właściwymi dla pojaz-
dów napędzanych energią elektryczną. Od 
1 lipca 2018 r. każde auto z ekologicznym 
napędem można oznaczyć specjalnymi na-
klejkami, dzięki którym można wjeżdżać do 
centrum miasta, parkować w nim za dar-
mo, a także poruszać się po buspasach. 

Posiadacze aut elektrycznych naklejają 
na przednią szybę niebieską naklejkę z li-

terami EE, aut z ogniwami wodorowymi – 
zieloną z literą H, aut napędzanych CNG – 
brązową z literami CNG, a pojazdów z LNG 
– fioletową z napisem LNG. Wszystkie na-
klejki są okrągłe. W górnej części znajduje 
się napis „Strefa czystego transportu - Cle-
an Transport Zone”, a w dolnej polska flaga 
oraz dwa numery, pierwszy będący kodem 
danej gminy, a drugi –kolejnym numerem 
seryjnym.

Jolanta Kotlarek, 
Referat Infrastruktury, 

Urząd Gminy Wólka

Na terenie Gminy Wólka pojawiły się ogniska żerowania korni-
ka ostrozębnego, widoczne na skupiskach obumarłych sosen, ro-
snących w lasach i na terenach zadrzewionych. 

Kornik żeruje na górnej części sosny, tam gdzie kora jest cień-
sza. W ciągu roku potrafi wydać do czterech pokoleń. Jest rów-
nież bardzo inwazyjny. Szybko przechodzi na sąsiednie drzewa, 
powodując nieodwracalne straty. Pojawił się w nadmiernej ilości 
w wyniku osłabienia drzew podczas suszy w 2015 r., która wpły-
nęła na zachwianie odporności drzew.

W związku z powyższym apelujemy do właścicieli drzewosta-
nów sosnowych o zwrócenie uwagi na stan zdrowotny drzew 
i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się szkodnika w przypadku 

jego wykrycia. Pierwszym objawem żerowania kornika jest nie-
wielka zmiana koloru igliwia, które blednie i szarzeje, a następ-
nie pojawia się brązowe zabarwienie wierzchołków drzew. Jedy-
nym sposobem na walkę ze szkodnikiem jest usuniecie zaatako-
wanego drzewa w całości. 

Przypominamy, że o zezwolenia na wycinkę drzew w lesie 
(oznaczenie „Ls” w ewidencji gruntów) należy zwrócić się do Sta-
rostwa Powiatowego w Lublinie. Wydawaniem zezwoleń na wy-
cinkę na pozostałych gruntach zajmuje się tut. urząd gminy.

Jolanta Kotlarek, 
Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

Informujemy, że w dniu 18 lutego br. rozpoczął się nabór wnio-
sków o przyznanie dofinansowania zabiegu sterylizacji zwierząt 
(suk i kotek) posiadających właściciela.

Zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania zachęcamy 
do złożenia wniosku w Urzędzie Gminy Wólka, po uprzednim za-

poznaniu się z treścią zarządzenia Wójta Gminy Wólka nr 13.2020 
z dnia 3 lutego br. Ilość środków jest ograniczona.

Jolanta Kotlarek, Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

ekologiczne auta w gminie Wólka

Kornik ostrozębny atakuje

Nabór wniosków na dofinansowanie 
do zabiegu sterylizacji zwierząt w 2020 r.
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Zachęcamy Państwa do zapoznania się z krótkim przewodni-
kiem przygotowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, w którym 
krok po kroku wyjaśnia jakie sprawy urzędowe i w jaki sposób 
można załatwić bez wychodzenia z domu.  

PROFIL ZAUFANY
Przede wszystkim do załatwiania spraw urzędowych przez In-

ternet potrzebujemy profi lu zaufanego (PZ), czyli środka identyfi -
kacji elektronicznej. Profi l zaufany to zbiór danych o nas samych. 
W Internecie, tak jak podczas osobistej wizyty w urzędzie, mu-
simy udowodnić, że my to my. W sieci nie wylegitymujemy się 
dowodem osobistym, dlatego właśnie potrzebujemy profi lu za-
ufanego. Każdy z nas może mieć tylko jeden profi l zaufany – jest 
on przypisany do konkretnego, niepowtarzalnego numeru PE-
SEL. Profi l zaufany jest ważny 3 lata. Dlatego jeśli właśnie sobie 
przypomnieliście, że kiedyś go zakładaliście, sprawdźcie kiedy to 
było. Jeśli Wasz PZ skończył 3 lata – załóżcie nowy.

Obecnie z profi lu zaufanego korzysta ponad 5,5 miliona Pola-
ków. Warto do nich dołączyć.

Jak założyć Profi l Zaufany 
Sposoby są dwa. W obecnej sytuacji najlepiej to zrobić korzy-

stając z bankowości elektronicznej. Taką możliwość dają najwięk-
sze polskie banki. Ich listę znajdziecie na stronie www.pz.gov.pl

Drugi sposób na założenie profi lu zaufanego to wypełnie-
nie wniosku w Internecie, a później potwierdzenie swojego PZ 
w punkcie potwierdzającym. Takie punkty to m.in. poczty, urzę-
dy gmin czy starostwa. Nie chcemy Was jednak narażać na ryzy-
ko, dlatego - jeśli to możliwe – załóżcie profi l przez bankowość 
elektroniczną.

GOV.PL
Jeśli założyliście już profi l zaufany i chcecie zacząć załatwiać 

online sprawy urzędowe, jest tylko jeden adres, pod który po-
winniście się udać – na stronę www.GOV.PL

Na tym portalu znajdą Państwo informacje ze wszystkich mini-
sterstw, ale i wszystkie dostępne e-usługi. Zostały one pogrupo-
wane w kategorie. Można też skorzystać z wyszukiwarki. Poru-
szanie się po portalu jest bardzo intuicyjne, nawet dla osób, któ-
re rzadko korzystają z Internetu.

Co ważne, każdy kto ma profi l zaufany i wejdzie na GOV.pl 
może też zalogować się do konta Mój GOV (prawy górny róg stro-
ny). To miejsce, w którym znajdziemy nie tylko wszystkie swoje 
dane, dostęp do e-usług, ale i nową skrzynkę służącą do wymia-
ny korespondencji z urzędami.

Dzięki Mój GOV, aby wysłać pismo do urzędu nie musimy 
wchodzić na platf ormę ePUAP!

Dzięki internetowi, niezależnie od sytuacji w jakiej się znaleź-
liśmy, urzędy są dla nas otwarte 24 godziny na dobę, siedem dni 
w tygodniu.

Więcej informacji na htt ps://www.gov.pl/

Emilia Sikorska, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

Wszystkim nam zależy na dynamicznym rozwoju i poprawie in-
frastruktury w okolicy, w której mieszkamy. Potrzebne są nowe, 
oświetlone drogi, chodniki, obiekty sportowe i rekreacyjne. Za-
leży nam na bogatej bazie edukacyjnej, rozwiniętym transporcie 
publicznym, poprawie bezpieczeństwa czy też atrakcyjnej ofer-
cie kulturalnej. Chcemy, aby Gmina Wólka stawała się coraz pięk-
niejsza. 

Każdego roku wzrasta liczba mieszkańców. Rodzi to nowe po-
trzeby w rozbudowie i poprawie już istniejącej infrastruktury. 
Należy żałować, że wielu naszych mieszkańców zameldowa-

nych jest jeszcze na terenie innych gmin, płacąc tam podatek 
dochodowy. Niestety zapominają, iż dla organu podatkowego 
adres zameldowania nie ma żadnego znaczenia, gdyż zgodnie 
z przepisami prawa ważnym jest tylko i wyłącznie miejsce za-
mieszkania.

Tak niewiele potrzeba, aby to zmienić. Wystarczy wpisać w ze-
znaniu podatkowym, jako aktualne miejsce zamieszkania Gminę 
Wólka. Nie musicie Państwo zawiadamiać o zmianach naczelnika 
poprzedniego urzędu skarbowego – urzędy skarbowe same wy-
mienią między sobą informacje i zaktualizują Państwa dane. Po-

przypominamy - prawie wszystkie sprawy urzędowe załatwisz online

Weź się nie leń, weź nie pytaj, 
tylko w Wólce rozlicz pit-a
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nadto nie musicie Państwo w pośpiechu dokonywać formalno-
ści meldunkowych i zmieniać miejsca stałego zameldowania. Je-
śli w ciągu roku zajdzie potrzeba aktualizacji Państwa danych np. 
zmiana rachunku bankowego do zwrotu nadpłaconego podatku 
na składanym w Urzędzie Skarbowym formularzu ZAP3 w pozy-
cji B2 wpiszcie Państwo jako miejsce zamieszkania Gminę Wól-
ka. Warto również pamiętać, iż nie jest konieczne składanie for-
mularzy osobiście w Urzędzie Skarbowym - wystarczy je wysłać 
listem poleconym.

Powyższe działania są bardzo ważne, gdyż wiążą się z konkret-
nymi korzyściami, jakie z tego tytułu płyną do budżetu naszej 
gminy. Tylko wtedy możemy mieć pewność, że nasze pieniądze 
zasilą lokalny budżet, co z kolei przełoży się na poprawę warun-
ków życia w miejscowości, w której zamieszkujemy, w której kon-
centruje się nasze życie. Warto podkreślić, że to prawie 40% od-
prowadzanego podatku. Oznacza to, że jeżeli wysokość naliczo-
nego podatku wyniesie 1000 zł, do budżetu gminy wróci blisko 
400 złotych od jednego mieszkańca.

Wszystkim zameldowanym mieszkańcom oraz tym, którzy 

w zeznaniu podatkowym czy deklaracji ZAP – 3 wskazali Gmi-
nę Wólka, dziękuję. Państwa podatek przyczynia się do poprawy 
komfortu i jakości życia w okolicy, w której mieszkacie. 

Chciałbym, abyście Państwo świadomie podjęli decyzję, gdzie 
trafią Państwa pieniądze, jak zostaną wykorzystane i jakie zwią-
zane są z tym korzyści. 

Od kilku lat nasi Mieszkańcy, którzy rozliczyli podatek na rzecz 
gminy Wólka, mogli wziąć udział w konkursie i wygrać bardzo 
atrakcyjne nagrody w postaci bonów podarunkowych o różnej 
wartości. Z uwagi na bardzo trudną sytuację panującą w kraju 
związaną z epidemią koronawirusa oraz w trosce o bezpieczeń-
stwo nas wszystkich podjąłem decyzję, iż w tym roku zapowiada-
nego konkursu niestety nie będziemy organizować. Zmiana decy-
zji jest oczywiście możliwa, ale uzależniona od tego, czy pokona-
my epidemię koronawirusa i wrócimy do normalnego funkcjono-
wania jako społeczeństwo. 

Edwin Gortat, 
Wójt Gminy Wólka

Dnia 28 stycznia br. Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat repre-
zentował naszą gminę na spotkaniu, podczas którego nastąpiło 
podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy na rzecz 
rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. 

Poza Panem Wójtem, sygnatariuszami listu byli przedstawi-
ciele 20 gmin (Lublin, Świdnik, Lubartów miasto, Lubartów gmi-
na, Niemce, Spiczyn, Mełgiew, Piaski, Jabłonna, Głusk, Strzyże-
wice, Niedrzwica Duża, Konopnica, Nałęczów, Jastków), w tym 5 
nowych gmin (Bełżyce, Bychawa, Łęczna, Garbów, Wojciechów) 
oraz 5 powiatów, na których obszarze leżą gminy: lubelski, lubar-
towski, łęczyński, puławski i świdnicki. Nowy obszar działań wy-
znaczony został zgodnie z zapisami Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa Lubelskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Lubelskiego.

 
Podpisanie listu intencyjnego jest pierwszym etapem przygo-

towań do nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na 
lata 2021-2027. Działania planowane do wsparcia w ramach ZIT 
w kolejnej perspektywie finansowej będą kontynuacją działań 
zapoczątkowanych w latach 2014–2020. Kierunki działań doty-
czą m.in. rozwoju i integracji systemów transportowych do roku 
2030, rozwoju zintegrowanej polityki społecznej w LOF, w odnie-
sieniu do prognozowanych zmian demograficznych ze szczegól-

nym uwzględnieniem osób starszych i niepełnosprawnych oraz 
adaptacji do zmian klimatu dla LOF do roku 2030. Projekty inwe-
stycyjne uzupełnią działania w zakresie wsparcia edukacji oraz 
włączenia społecznego.

Emilia Sikorska, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

ul. Brzozowa 32, Turka, 20-258 Lublin, czynny w każdą sobotę 
w godzinach od 10.00 do 18.00. 
W przypadku, gdy dzień świąteczny przypada w sobotę dniem 
odbioru będzie poprzedzający dzień roboczy.

Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów 
oraz prowadzeniem PSZOK zajmuje się firma:

Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych  
Artur Cios 
ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów 
tel. 881 570 470

podpisanie listu intencyjnego 
na rzecz rozwoju Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego

Harmonogram odbioru odpadów - styczeń 2020 r. - grudzień 2020 r.

OGŁOSZeNiA
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Rudnik, Kol. Pliszczyn (od obwodnicy do torów)

zmieszane i bioodpady 11.01; 12.02; 11.03; 6, 20.04; 4,18.05; 1,15,29.06; 6,20.07; 3,17.08; 1,15, 22.09; 5,19.10; 
12.11; 10.12

Segregowane: plastik, metal 16.01; 12.02; 11.03; 6.04; 4.05; 1.06; 6.07; 3.08; 1.09; 5.10; 12.11; 10.12
segregowane: szkło, papier 16.01; 11.03; 4.05; 6.07; 1.09; 12.11
popiół 16.01; 12.02; 11.03; 6.04; 19.10; 10.12
odpady wielkogabarytowe (meble, okna, drzwi, 
dywany, opony od aut osobowych, elektrośmieci, 
porcelana itp.) 

24.06; 8.08;  25.11

Pliszczyn, Pliszczyn Kol. (od torów), Łysaków, Bystrzyca, Sobianowice

zmieszane i bioodpady 16.01; 13.02; 12.03; 7,21.04; 5,19.05; 2,16,30.06; 7,21.07; 4,18.08; 2,9,23.09; 6,20.10;  
16.11;  14.12

Segregowane: plastik, metal 20.01; 13.02; 12.03; 7.04; 5.05; 2.06; 7.07; 4.08; 2.09; 6.10; 16.11; 14.12

segregowane: szkło, papier 20.01; 12.03; 7.05; 7.07, 9.09; 16.11
popiół 20.01;  13.02; 12.03; 7.04; 20.10; 14.12
odpady wielkogabarytowe (meble, okna, drzwi, 
dywany, opony od aut osobowych, elektrośmieci, 
porcelana itp.) 

25.06; 15.08; 26.11

Turka Wieś

zmieszane i bioodpady 18.01;  17.02; 16.03; 8,22.04; 6,20.05; 3,17.06; 1, 8, 22.07; 5,19.08; 3,17.09; 1, 
7,21.10; 17.11; 15.12

Segregowane: plastik, metal 21.01; 17.02; 16.03; 8.04; 6.05; 3.06; 8.07; 5.08; 3.09; 7.10; 17.11; 15.12 
segregowane: szkło, papier 21.01; 16.03; 20.05; 22.06; 17.09; 17.11
popiół 21.01; 17.02; 16.03; 8.04; 21.10; 15.12
odpady wielkogabarytowe (meble, okna, drzwi, 
dywany, opony od aut osobowych, elektrośmieci, 
porcelana itp.) 

29.06; 22.08; 30.11

Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi

zmieszane i bioodpady 20.01; 18.02; 17.03; 9,23.04; 7,21.05; 4,18.06; 2,9,23.07; 6,20.08;  
3, 7,21.09; 8,22.10; 18.11, 16.12  

Segregowane: plastik, metal 22.01; 18.02; 17.03; 9.04; 7.05; 4.06; 9.07; 6.08; 7.09; 8.10; 18.11; 16.12 

segregowane: szkło, papier 22.01; 17.03; 21.05; 23.07; 21.09, 18.11
popiół 22.01; 18.02; 17.03; 9.04; 22.10; 16.12
odpady wielkogabarytowe (meble, okna, drzwi, 
dywany, opony od aut osobowych, elektrośmieci, 
porcelana itp.)

30.06; 29.08; 28.11

Biskupie Kol., Kol. Świdnik Mały, Świdniczek, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnik Duży Drugi, Świdnik Mały

zmieszane i bioodpady 21.01; 19.02; 18.03; 14,28.04; 11,25.05; 8,22.06; 6, 13,27.07; 10,24.08; 8,22.09; 5, 
12,26.10; 19.11; 17.12

Segregowane: plastik, metal 23.01; 19.02; 18.03; 14.04; 11.05; 8.06; 13.07; 10.08; 8.09; 12.10; 19.11;  17.12 

segregowane: szkło, papier 23.01; 18.03; 11.05; 13.07; 8.09; 19.11
popiół 23.01; 19.02; 18.03; 14.04; 12.10; 17.12
odpady wielkogabarytowe (meble, okna, drzwi, 
dywany, opony od aut osobowych, elektrośmieci, 
porcelana itp.)

27.05; 4.07; 28.10

Długie, Jakubowice Murowane, Wólka

zmieszane i bioodpady 22.01; 20.02; 19.03; 15,29.04; 6,12,26.05; 9,23.06; 7,14,28.07; 11,25.08; 9,23.09; 
6,13,27.10; 23.11; 21.12

Segregowane: plastik, metal 27.01; 20.02; 19.03; 15.04; 12.05; 9.06; 14.07; 11.08; 9.09; 13.10; 23.11;  21.12 

segregowane: szkło, papier 27.01; 19.03; 12.05; 14.07; 9.09; 23.11
popiół 27.01; 20.02; 19.03; 15.04; 27.10; 21.12
odpady wielkogabarytowe (meble, okna, drzwi, 
dywany, opony od aut osobowych, elektrośmieci, 
porcelana itp.)

28.05; 11.07; 29.10

Zabudowa jednorodzinna na osiedlu Borek

zmieszane i bioodpady 3,17,31.01; 14,28.02; 13,27.03; 10,24.04; 8,22.05; 5,19.06; 3,17,31.07; 14,28.08; 
11,25.09; 9,23.10; 6,20.11; 4,18.12

segregowane plastik, metal, papier, szkło 17.01; 14.02; 13.03; 10.04; 8.05; 5.06; 17.07; 14.08; 11.09; 9.10; 6.11; 4.12

popiół 17.01; 14.02; 13.03; 24.04; 23.10; 18.12
odpady wielkogabarytowe (meble, okna, drzwi, 
dywany, opony od aut osobowych, elektrośmieci, 
porcelana itp.)

29.07; 5.09; 28.12

Zabudowa wielorodzinna na osiedlu Borek
Komunalne i bioodpady raz w tygodniu w piątek
Segregowane plastik, metal, szkło, papier raz w tygodniu w piątek

OGŁOSZeNiA
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Sprzątajmy po swoich pupilach

Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej 
oraz właściwego oznaczenia budynku

Sprzątanie po psie jest nie tylko oznaką szacunku dla innych lu-
dzi i dobrego wychowania. Jest przede wszystkim obowiązkiem 
każdego właściciela czworonoga. Przypominamy Mieszkańcom 
o tym obowiązku. Odchody zwierząt stanowią nie tylko problem 
estetyczny, ale również mogą stwarzać zagrożenie epidemiolo-
giczne.

Przypominamy, że zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu utrzyma-
nia czystości i porządku na terenie Gminy Wólka, osoby utrzymu-
jące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usu-
wania spowodowanych przez nie zanieczyszczeń z pomieszczeń 
i terenów użytku publicznego, w tym również z klatek schodo-
wych, parkingów, podwórek, placów, jezdni i terenów zielonych.

Emilia Sikorska, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

Zachęcam Mieszkańców naszej gminy 
do zamontowania skrzynek pocztowych 
przy swoich posesjach, co w obecnej sy-
tuacji, która zmusza nas do ograniczania 
kontaktów międzyludzkich do minimum, 
zdecydowanie ułatwi pracę listonoszom, 
ale również naszym pracownikom, którzy 
często osobiście dostarczają Państwu ko-
respondencję z Urzędu Gminy Wólka. Zda-
rzają się również sytuacje, że korespon-
dencja jest zamoczona, zniszczona albo że 
nie otrzymaliście Państwo oczekiwanego 
listu lub awiza. Niewielkim kosztem sami 
możecie skutecznie zapobiec takim sytu-
acjom, wyposażając posesję w skrzynkę 
pocztową. Ponadto, takie działanie zabez-
pieczy Waszą korespondencję przed do-
stępem innych niepowołanych osób. 

Brak skrzynki na listy może nieść po-
ważne konsekwencje w kontaktach z ad-
ministracją publiczną. Warto wskazać, iż 
Kodeks postępowania administracyjne-
go reguluje kwestie dostarczania przesy-
łek urzędowych (np. decyzji administracyj-
nych). W przypadku niemożności dostar-
czenia przesyłki osobiście do odbiorcy, do-
ręczyciel pozostawia awizo. Po 14 dniach 
od drugiej próby doręczenia i ponownym 

awizowaniu, nie odebranie pisma pozosta-
wionego na poczcie lub w urzędzie powo-
duje automatyczne uznanie pisma za sku-
tecznie doręczone. Od tego momentu za-
czynają biec wszystkie terminy administra-
cyjne np. na złożenie odwołania.

Posiadanie skrzynki przed drzwiami wej-
ściowymi budynku bądź na ogólnodostęp-
nej części nieruchomości (np. bramce wej-
ściowej) jest obowiązkiem wynikającym 
z przepisów prawa. O obowiązku umiesz-
czenia skrzynki pocztowej mówią przepi-
sy Ustawy Prawo Pocztowe oraz Rozpo-
rządzenie Ministra Administracji i Cyfryza-
cji w sprawie oddawczych skrzynek pocz-
towych. Zgodnie z obowiązującym Pra-
wem pocztowym, osoba, która nie reali-
zuje obowiązku umieszczenia oddawczej 
skrzynki pocztowej, podlega karze grzyw-
ny nawet do 10 tys. zł. Wysokość grzywny 
ustala Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Ponadto należy dodać, iż właściciele 
nieruchomości zabudowanych lub inne 
podmioty, które takimi nieruchomościami 
władają, mają również obowiązek umiesz-
czenia w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku tabliczki z numerem 
porządkowym. W przypadku, gdy budy-

nek położony jest w głębi ogrodzonej nie-
ruchomości, tabliczkę z numerem porząd-
kowym umieszcza się również na ogrodze-
niu. Na tabliczce, oprócz numeru porząd-
kowego, zamieszcza się również nazwę uli-
cy, a w miejscowościach bez ulic albo po-
siadających ulice bez nazw – nazwę miej-
scowości. Obowiązek oznaczenia budyn-
ku numerem porządkowym wynika z art. 
47b ustawy Prawo Geodezyjne i Kartogra-
ficzne. Niedopełnienie obowiązku wyni-
kającego z powyższego przepisu skutku-
je popełnieniem wykroczenia określonego 
w art. 64 Kodeksu Wykroczeń.

Powyższe obowiązki mają zarówno zna-
czenie dla poprawy jakości i skuteczności 
dostarczanej do adresatów  koresponden-
cji, ale również istotnie usprawniają dzia-
łania wszystkich podmiotów, dla których 
łatwość identyfikacji domów jest niezwy-
kle ważna, czasami nawet dla ratowania 
życia i zdrowia.

Bądźmy Gminą, w której na każdej po-
sesji będzie skrzynka pocztowa na kore-
spondencję oraz właściwe oznaczenia bu-
dynków.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka
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Znowelizowane Prawo oświatowe za-
wiera przepisy określające nowy sposób 
obliczenia zwracanych rodzicom lub opie-
kunom kosztów przejazdu dziecka niepeł-
nosprawnego do szkoły albo do przedszko-
la. Nowelizacja ma na celu dostosowa-
nie przepisów prawa do wyroku Trybuna-
łu Konstytucyjnego z października 2017 r.

Oznacza to nowy sposób wyliczania 
kosztów przejazdu i nowe umowy. Zgod-
nie z nowelizacją kwota zwracana rodzi-
com lub opiekunom, obliczana będzie na 
podstawie wzoru matematycznego. Bę-
dzie pochodną liczby kilometrów między 
domem i placówką. Przepisy różnicują sy-
tuację, w której rodzice dowożą dziecko 
do placówki leżącej na drodze, którą jadą 
do pracy a jaką podróżowaliby także gdy-
by dziecka nie dowozili (w tych przypad-
kach zwrot kosztów przewozu nie będzie 

się należał), od przypadków, w których 
dowożenie dziecka do placówki zwięk-
sza liczbę przejechanych przez dowożące-
go kilometrów (wówczas zwrot będzie się 
należał za zwiększoną liczbę kilometrów).

Liczba kilometrów będzie mnożona 
przez cenę paliwa (zużywanego na kilo-
metr) właściwego dla pojazdu, którym do-
wożone jest dziecko. Ceny paliwa na rok 
szkolny 2019/2020 ustaliła Rada Gminy 
Wólka uchwałą nr XX.113.2019 z 18 grud-
nia 2019 r. w sprawie określenia średniej 
ceny jednostki paliwa w gminie Wólka 
w roku szkolnym 2019/2020.

Rodzice dzieci z niepełnosprawnościa-
mi, którzy dowożą je sami do szkoły i mają 
już podpisaną umowę dotyczącą zwrotu 
kosztów, zawartą na podstawie dotych-
czasowych przepisów, mogą wypowie-
dzieć ją w ciągu 30 dni. Niewypowiedzia-

ne umowy obowiązują przez okres, na jaki 
były zawarte.

Szczegółowe regulacje obowiązujące 
w gminie Wólka wraz z projektem umo-
wy zawarte zostały w Zarządzeniu Wój-
ta Gminy Wólka nr 17.2020 z 18 lutego 
2020 r. w sprawie ustalenia zasad dowo-
zu i zwrotu kosztów przejazdu uczniów 
i dzieci niepełnosprawnych oraz ich ro-
dziców lub opiekunów prawnych z miej-
sca zamieszkania do przedszkola, szko-
ły lub ośrodka umożliwiającego realizację 
rocznego przygotowania przedszkolnego, 
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 
Z wymienionymi wyżej aktami prawnymi 
można się zapoznać na stronie BIP Urzędu 
Gminy Wólka (http://bip.wolka.pl/).

Elżbieta Skiba, 
Referat Obywatelski, Urząd Gminy Wólka

Nowe zasady refundacji rodzicom kosztów dowozu 
dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

ZeSpÓŁ SZKOLNO - prZeDSZKOLNY W ŁUSZcZOWie 
SZKOŁA pODStAWOWA iM. śW. JANA pAWŁA ii W ŁUSZcZOWie

W dniu 7 stycznia br. dzieci z klas I - III 
były na wycieczce w Filharmonii im. H. 
Wieniawskiego w Lublinie. Uczestniczy-
ły w świąteczno - noworocznym spekta-
klu muzycznym pt. „Cichuteńko pośród 
nocy” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tań-
ca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej. Dzie-
ci z ciekawością oglądały zwarte drama-
turgicznie, barwne i nadzwyczaj efek-
towne widowisko. Znakomicie wykony-
wane partie wokalne, przeplatane wy-
stępami kolędników, tancerzy uzupełnia-

ne były inscenizacjami związanymi z Bo-
żym Narodzeniem. Na scenie pojawiło się 
około 100 wykonawców! Artyści pokazali, 
że kolędy i pastorałki można wykonywać 
na wiele sposobów: tradycyjnie, w styli-
styce country, jazzu, a nawet dixielandu. 
Największe wrażenie na małych widzach 
wywarła pastorałka orawska, wykonywa-
na z wykorzystaniem pasterskich dzwon-
ków, a także synchroniczna gra na dzwon-
kach chromatycznych dużej liczby wyko-
nawców. 

Uczniowie klasy II zainspirowani przez wychowawczynię Pa-
nią Annę Podsiadło wzięli udział w kursie e-learningowym zor-
ganizowanym przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społeczne-
go w Warszawie w ramach prowadzonej działalności prewencyj-
nej na rzecz zapobiegania wypadkom „Bezpiecznie na wsi mamy 
– upadkom zapobiegamy.” Kurs przybliżył najmłodszym miesz-
kańcom wsi zagrożenia wypadkowe, które występują w gospo-
darstwach rolnych, a także uczył prawidłowych zachowań pod-
czas przebywania na terenie obejścia. Podzielony był na trzy czę-
ści: Maszyny i narzędzia, Zwierzęta oraz Siedlisko, a każda z nich 
zawierała zagadki i quizy.

Pełny kurs internetowy ukończyło pięcioro drugoklasistów: 
Oliwia Dziewulska, Julia Kuca, Jan Fiuta, Igor Lipowski i Piotr 
Skrzyński. Potwierdzeniem ukończenia przez nich szkolenia są 
otrzymane certyfikaty.

WYJAZD KLAS i - iii DO FiLHArMONii

DrUGOKLASiści SZKOLą Się W SYSteMie e-LeArNiNG 
NA teMAt BeZpiecZeŃStWA NA WSi
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Tradycyjnie jak co roku, 
w lutym pogłębialiśmy naszą 
wiedzę dotyczącą bezpiecz-
nego korzystania z zasobów 
i usług sieciowych. Aktyw-
ność ta związana jest z obcho-
dzonym w tym roku 11 lute-
go Dniem Bezpiecznego Inter-
netu. Działania profilaktyczne 

w naszej szkole podejmujemy 
przez cały rok, ale szczególnie 
zintensyfikowane w tym roku 
były w drugiej połowie lute-
go. Na terenie szkoły podjęli-
śmy działania mające na celu 
przypomnienie uczniom istot-
nych kwestii dotyczących bez-
pieczeństwa w Sieci. Wycho-

wawcy we wszystkich klasach 
poruszali tematykę bezpiecz-
nego korzystania z Internetu, 
a świetlica szkolna w ramach 
zajęć Mega Misji (edukacji cy-
frowej) przeprowadziła szereg 
zajęć dla dzieci młodszych.

13 lutego br. uczniowie kla-
sy II i IV reprezentowali na-
szą szkołę w Międzyszkolnym 
Konkursie Teatralnym „Amo-
ry tureckie”. Uczniowie klasy 
II wraz z Panią Anną Podsiadło 
przygotowali historię Romea 
i Julii i przedstawili ją w bardzo 
efektownym tańcu. Widzo-
wie, śledząc występ naszych 
tancerzy, przypomnieli sobie 
tragedię młodych kochanków 
z utworu Szekspira. Jury doce-
niło pracę uczniów i przyznało 
im II miejsce w kategorii klas 
młodszych.

Tak samo oceniony został 
występ uczniów klasy IV w ka-
tegorii klas starszych, którzy 

w ramach zajęć koła teatral-
nego pod kierunkiem Pani Do-
roty Kędzierskiej przygotowa-
li przedstawienie pt. „Pięk-
na i Bestia”. Barwna i suge-
stywnie zaprezentowana hi-
storia baśniowych bohate-
rów przypomniała zebranym, 
że wszystko może się zdarzyć, 
jeśli się marzy i czegoś bar-
dzo pragnie oraz to, że „praw-
dziwe piękno często jest ukry-
te, tylko musimy uważnie pa-
trzeć, by je dostrzec w innych”.

Wszystkim uczniom biorą-
cym udział w konkursie gra-
tulujemy i życzymy zapału 
do rozwijania zainteresowań 
i uzdolnień artystycznych.

W dniu 19 lutego br. odbyło się wrę-
czenie nagród i dyplomów w Gminnym 
Konkursie Plastycznym „Amory Tureckie 
2020” pod patronatem Wójta Gminy Pana 
Edwina Gortata. Pierwsze miejsce zaję-
ła Roksana Wawrzyńczyk z kl. III, drugie 
Kaja Madej z kl. II, trzecie Oliwia Gacan - 
6-latki.  Wyróżnienia otrzymali: Malwina 
Fus z kl. III oraz Wojciech Tkaczyk - 6-latki. 
Zwycięzcom gratulujemy!

Za nami kolejne zadania z Ogólnopol-
skiego Programu Edukacyjnego MEGA MI-
SJA, którego organizatorami jest Fundacja 
Orange. MegaMisja daje solidną bazę do 
mądrego i bezpiecznego poruszania się 
po świecie, w którym dzisiaj nie obędzie-
my się bez technologii. Programem tym 
w naszej szkole od września 2019 roku 
objęci są uczniowie kl. II w ramach dzia-
łań na świetlicy szkolnej. Celem programu 
jest podniesienie wiedzy i cyfrowych kom-

petencji dzieci, aby stały się bezpiecznymi 
i świadomymi użytkownikami multime-
diów. Pod kierunkiem lidera Pani Iwony 
Wyszyńskiej i wychowawcy pomagające-
go Pani Magdy Dziak - Grzegorczyk dzie-
ci, pracując w grupie, podejmują kolejne 
zadania w MegaMisji i zdobywają punkty.

Pełni radości i zapału chwalimy się już 
drugą naszą nagrodą, jaką zdobyliśmy 
w Mega Misji. Zaliczając kolejne poziomy 
tym razem zdobyliśmy tablet. 

SZKOLNe OBcHODY DNiA BeZpiecZNeGO iNterNetU 2020

AMOrY tUrecKie 

GMiNNY KONKUrS 
pLAStYcZNY

MeGA MiSJA – NASZA NAGrODA
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W dniu 24 lutego br. odbyło się spotka-
nie dzieci klas I - III oraz 6 - latków z pie-
lęgniarką środowiskową Panią Ewą Ry-
cerz. Pogadanka połączona była z prezen-
tacją multimedialną pt. „Prawidłowa po-
stawa ciała. Wady i schorzenia kręgosłu-
pa”. Uczniowie dowiedzieli się, co należy 
robić, aby zadbać o swój kręgosłup i zapo-
biegać wadom postawy.

11 marca br. z okazji Dnia Kobiet 
w naszej szkole w pięknie przystrojo-
nej z tej okazji sali gimnastycznej, Samo-
rząd Uczniowski zorganizował RANDKĘ 
W CIEMNO. Głównymi bohaterami im-
prezy byli: Norbert Brześciński, Maksy-
milian Głowacki, Kacper Woźniak, Kamil 
Tomczak, Jakub Kiełbus, w tle mogliśmy 
usłyszeć głos Jakuba Grzegorczyka. Mę-
ska cześć klasy VIII podczas przedstawie-
nia postarała się, aby dobry humor nie 
opuszczał publiczności. Uczennice klasy 
V: Patrycja Oleszko, Julia Woźniak, Marty-
na Żydek i Julia Kiełbus, wykonały w arty-
styczny sposób utwór „Być kobietą”, swo-
imi przepięknymi głosami oczarowały pu-
bliczność. Na zakończenie chłopcy złożyli 
wszystkim kobietom życzenia. Nie zabra-
kło również kwiatów i słodkości.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskie-
go: Pani Wioleta Zajk - Łuczak i Pan Sylwe-
ster Kurnicki podziękowali za wspaniałe 
zaangażowanie wszystkim uczniom, któ-
rzy byli pomocni przy organizacji przed-
stawienia oraz Pan Agnieszce Kosińskiej, 
która jak zawsze świetnie przygotowała 
uczennice klasy V.

Szkoła Podstawowa w Łuszczowie

SpOtKANie Z pANią 
pieLęGNiArKą

DZieŃ KOBiet

ZeSpÓŁ SZKOLNO - prZeDSZKOLNY W ŁUSZcZOWie 
SAMOrZąDOWe prZeDSZKOLe „tYGrYSeK” W ŁUSZcZOWie

27 stycznia br. nasze przedszkole od-
wiedziła mama Julii Pani Agnieszka Char-
kiewicz, która pracuje w szpitalu w Lubli-
nie jako pielęgniarka. Nasz gość opowia-
dał nam o swojej pracy oraz zdrowym od-
żywianiu. Pani Pielęgniarka zaprezento-
wała dzieciom piramidę zdrowego żywie-
nia i krok po kroku objaśniała, co znajdu-
je się na poszczególnym poziomie dobrze 
znanego nam trójkąta. Zdrowa żywność 
to wszelkie produkty spożywcze, potrzeb-
ne do zaspokojenia podstawowych po-
trzeb pokarmowych człowieka. To przede 
wszystkim owoce i warzywa, wszelkie pro-

dukty bogate w witaminy i inne składni-
ki, niezbędne do prawidłowego funkcjo-
nowania naszego organizmu. Dzieci z za-
interesowaniem słuchały, ale i aktywnie 
uczestniczyły w zajęciach przygotowanych 
przez Panią Agnieszkę Charkiewicz. Nasz 
gość przygotował dla przedszkolaków pre-
zenty, czyli kolorowe tatuaże dzielnego pa-
cjenta. Wizyta Pani Pielęgniarki zakończyła 
się pamiątkowym zdjęciem. Na zakończe-
nie przedszkolaki wręczyły Gościowi pa-
miątkowy dyplom z podziękowaniem.

Bardzo dziękujemy za spotkanie i po-
święcony nam czas.

28 stycznia br. w Przedszkolu „Tygrysek” wspólnie z 3, 4, 5, 6 lat-
kami oraz klasą II i  IV  ZSP obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień 
Kubusia Puchatka. Dzieci w tym dniu przyszły do przedszkola z ma-
skotkami Kubusia Puchatka. Pani Nina Woch - Trajer opowiedziała 
kilka słów o autorze cudownych przygód Kubusia i jego przyjaciół, 
a następnie wprowadziła dzieci do „Stumilowego Lasu”. 6 - lat-
ki przebrane za bohaterów ze „Stumilowego Lasu” odegrały krót-
ką scenkę przedstawiającą urodziny Kubusia Puchatka. Następ-
nie Pani Anna Podsiadło ze swoją klasą zademonstrowała piecze-
nie „Tortu”, a do zabawy przyłączyli się pozostali uczestnicy uro-
dzin Kubusia Puchatka. Nie zabrakło również zagadek i konkuren-
cji sportowych zorganizowanych przez dziewczynki z IV klasy. Pani 
Anna Anasiewicz w cudowny sposób przeczytała nam opowiada-
nie, a następnie wyciszyła grupę przy „Kołysance  Kubusia Puchat-
ka”. Po skończonych zabawach odśpiewaliśmy „Sto lat” i skoszto-
waliśmy pysznego tortu. Na zakończenie dnia każdy przedszkolak 
otrzymał kolorowankę oraz zabrał ze sobą dobry humor i wspania-
łe wspomnienia ze spotkania z Kubusiem i jego przyjaciółmi.

SpOtKANie Z pANią pieLęGNiArKą

UrODZiNY KUBUSiA pUcHAtKA
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30 stycznia br. „Tygryski” odwiedziła mama Oli, Pani Karolina 
Kopacz, która zaprezentowała nam zawód farmaceutki. Już od 
rana dzieci czekały na naszego Gościa snując domysły o tym, co 
taki farmaceuta właściwie robi?… Sprzedaje lekarstwa – to pew-
ne, ale poza tym? Mamusia Oli opowiedziała co trzeba zrobić, 
żeby pracować w aptece, a także o tym, jak wygląda praca far-
maceuty. Następnie wytłumaczyła dzieciom, czym jest lek i jakie 
jego postacie można otrzymać w aptece. Podkreśliła, że leki moż-
na przyjmować tylko jeśli jest się chorym i pod opieką dorosłych. 

Pani Karolino! sprawiła Pani wielką radość naszym „Tygryskom”. 
Bardzo, bardzo dziękujemy za poświęcony nam czas i za wszyst-
kie niespodzianki!

Samorządowe Przedszkole „Tygrysek” w Łuszczowie

pOZNAJeMY ZAWÓD FArMAceUtY

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

W Szkole Podstawowej w Pliszczy-
nie zakończyliśmy realizację zwycięskie-
go  projektu pt. „Szach mat i na rower” 
w ramach dobrosąsiedzkiego konkursu 
WzMOCnij swoje otoczenie”, którego or-
ganizatorem są Polskie Sieci Elektroener-
getyczne.

Otrzymane wsparcie finansowe po-
zwoliło nam na rozbudowę istniejącej 
infrastruktury tj. zamontowaliśmy 3 po-
dwójne stoły do gry w szachy oraz stoja-
ki na 30 rowerów.

Dzięki Projektowi poszerzyła się licz-
ba miejsc, w których można kultural-
nie i aktywnie spędzać czas. Estetycznie 
i funkcjonalnie zagospodarowana prze-
strzeń daje możliwość wypoczynku i re-
kreacji na świeżym powietrzu oraz sprzy-
ja nawiązywaniu codziennych kontak-
tów mieszkańców, międzypokoleniowej 
integracji, popularyzacji gier podwórko-
wych. Mamy nadzieję na zmianę przy-
zwyczajeń dzieci i młodzieży w nadmier-
nym spędzaniu czasu wolnego w Inter-
necie i grach komputerowych.

Rozbudowa nowoczesnej infrastruktu-
ry rekreacyjnej pozytywnie wpłynęła na 
wzrost atrakcyjności i promocję gminy 
Wólka, ale też na wizerunek naszej szko-
ły. W Pliszczynie szachy górą!!! 

Na szkolnym korytarzu stoją trzy stoli-
ki z szachami. Cieszą się ogromnym za-
interesowaniem, zarówno starszych jak 
i młodszych. Mimo szkolnego gwaru gra 
w szachy stała się źródłem zdrowej ry-
walizacji, twórczego myślenia, skupienia, 
ale przede wszystkim źródłem radości. 
Odbyły się już dwa Turnieje Szachowe:

I Szkolny Turniej Szachowy, który umilił 
Mikołajki 2019 w naszej szkole.

Uczniowie przygotowywali się do nie-
go grając w szachy na przerwach, pod-
czas zajęć kreatywnych, na świetlicy oraz 
na kółku szachowym. Rozbudzone za-
interesowanie szachami zaowocowa-
ło tak dużym zainteresowaniem turnie-
jem, że w klasie drugiej musiały odbyć 
się wstępne eliminacje klasowe - w tur-
nieju mogło brać udział tylko sześciu za-
wodników z klasy.

Turniej sprawnie przeprowadziła Pani 
Jolanta Reszko, a przy tak dużej liczbie 
zawodników nie było to proste. Zwycięz-
com gratulujemy!!! 

I Gminny Turniej Szachowy zorgani-
zowany 16 grudnia 2019 r. Honorowym 
gościem był Pan Wójt, który w swoim 

przemówieniu zagrzewał zawodników 
do walki. Pani Jolanta Reszko tym razem 
przeprowadziła turniej systemem pucha-
rowym. Obserwowaliśmy zaciętą rywali-
zację, grę fair – play i atmosferę świetnej 
zabawy.  Pani Dyrektor z radością i satys-
fakcją wręczyła dyplomy i nagrody, ży-
cząc dalszych sukcesów.

Mamy nadzieję, że zarówno turnieje, 
jak i dostępna infrastruktura staną się 
dodatkową zachętą dla naszych uczniów, 
ich rodziców, rodzin oraz mieszkańców 
naszej gminy do zgłębiania tajników gry 
w szachy. Bowiem szachy, to królew-
ska gra, która uczy logicznego myślenia, 
przewidywania, sportowego współza-
wodnictwa, refleksu i cierpliwości.

SZAcH MAt i NA rOWer
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Z początkiem nowego roku kalendarzowego klasa IV SP Plisz-
czyn, pod kierunkiem Pani Beaty Mazur – Wójtowicz i Agniesz-
ki Studnickiej - Siudy, przystąpiła do Uniwersytetu Dzieci w kla-
sie i uczniowie będą realizować projekt Mali inżynierowie: Czym 
możemy podróżować? Jest to wszechstronny projekt, rozwijają-
cy zarówno kluczowe kompetencje przyszłości (logiczne myśle-
nie, rozumienie zjawisk, wnioskowanie), jak i kompetencje spo-
łeczne (twórcze myślenie, praca w grupie, komunikacja z inny-
mi). Dzięki projektowi uczestnicy rozwiną manualne umiejętno-
ści oraz wyobraźnię przestrzenną. Uczniowie będą pracować me-
todą projektu i z łatwo dostępnych materiałów (papier, bibuła, 
tektura itp.) wspólnie stworzą m. in. rakiety, pojazdy, czy maszy-
nę z przyszłości.

Do świetlicy szkolnej w Pliszczynie nie przestają płynąć nagro-
dy od Fundacji Orange za wykonywanie zadań w ramach Mega-
Misji. Tym razem otrzymaliśmy zestaw książek i gier. Codziennie 
czytamy fragment jednej z książek oraz gramy w gry. Ulubioną 
grą uczniów jest gra karciana „Zwierzęta”, z której możemy do-
wiedzieć się, jak długo żyje dane zwierzę, ile waży oraz jaka jest 
jego wysokość lub długość. Czy wiedzieliście, że królowa mrówek 
żyje 20 lat?

Dotarł do nas także tablet marki Huawei za ukończony kolejny 
etap, w którym poznawaliśmy prawa obowiązujące w Internecie. 
W następnym dowiemy się, jak kreatywnie korzystać z mediów. 

Relację z zajęć można obejrzeć na stronie: https://platforma.
megamisja.pl/swietlica/profil/1016

Szkoła Podstawowa w Pliszczynie

MALi iNŻYNierOWie

pSOtNiKU, SerDecZNie DZięKUJeMY!

ZeSpÓŁ SZKOLNO – prZeDSZKOLNY W SOBiANOWicAcH
SZKOŁA pODStAWOWA iM. tADeUSZA KOściUSZKi W SOBiANOWicAcH  

11 lutego br. w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Sobia-
nowicach zakończono akcję charytatywną „Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę”. Akcja ta została zorganizowana przez sztab 
nr 49 w Sobianowicach i przeprowadzona w okresie od 15 li-
stopada 2019 r. do 16 grudnia 2019 r. W tym czasie uczniowie 
przynosili do szkoły dary materialne dla osób potrzebujących. 
Zbieraniem i sortowaniem darów zajmowali się wolontariusze 
pod opieką szefa sztabu Pani Marty Dzikoń - Dziury. Do wolon-
tariatu akcji PDPZ czynnie włączyli się uczniowie z klas VII i V 
oraz pracownicy obsługi ZSP. Dzięki zaangażowaniu uczniów 
i rodziców udało się zebrać dary, które zostały przekazane do 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce. Najwięcej darów poda-
rował uczeń klasy II - Alan Sternik. Z darów tych zostały przy-
gotowane paczki dla wielu rodzin i osób samotnych z obszaru 
gminy Wólka. W podziękowaniu za pracę na rzecz akcji PDPZ 
Pani Marta Dzikoń - Dziura wręczyła wolontariuszom pamiąt-
kowe dyplomy. Wśród nich znaleźli się: nauczyciele (Katarzyna 
Ryczek, Anna Białek, Beata Lisewska), panie woźne (Anna Pa-
sek i Bożena Kuna) i uczennice (Oliwia Żydek, Aleksandra Su-
szek, Alicja Żebrowska, Maja Flis). Pani Marta podziękowała 
wszystkim za współpracę i zachęciła do wzięcia udziału w przy-
szłym roku.

pOMÓŻ DZieciOM prZetrWAć ZiMę
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29 stycznia br. w Zespole Szkolno - 
Przedszkolnym w Sobianowicach poja-
wił się wyjątkowy gość, a mianowicie 
Cyrk „FOCUS”. Artyści cyrkowi zabawiali 
uczniów różnymi sztuczkami z użyciem ta-
kich przyborów jak: kręgle, maczugi, koła 
hula-hop, miecze i inne. Do występów za-
praszali uczniów z różnych klas oraz na-
uczycieli. Były momenty bardzo wesołe, 
z udziałem przesympatycznego klowna 

oraz chwile mrożące krew w żyłach, np. 
skoki akrobaty na ostrza mieczy. Widzo-
wie mieli też okazję obejrzeć zwierzęta, 
które występują w tym cyrku. Najwięcej 
sympatii wzbudził królik i pudel, z który-
mi dzieciaki nie chciały się rozstać. Bardzo 
szybko i dynamicznie minął czas wystę-
pu cyrku „FOCUS”, ale artyści obiecali po-
nowną wizytę u dzieci w Sobianowicach.

Pasowanie na czytelnika biblioteki szkol-
nej dla uczniów klasy II Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Sobianowicach odbyło się 
dnia 3 lutego br. W imprezie tej wzięli udział 
uczniowie oddziału przedszkolnego i klas 
I - III z naszej szkoły. Uroczystość uświetnili 
swoją obecnością rodzice uczniów z klasy II.  
Rozpoczęła się ona od wygłoszenia przemo-
wy do rodziców. 

Następnie uczniowie mieli kilka okazji, 
aby pokazać, czy potrafią już czytać. Wspól-
nie z rodzicami ułożyli rozsypankę sylabo-
wą z tytułami książek. Potem były zagadki 
z fragmentami znanych bajek. Trzeba było 

podać tytuły tych bajek. 
Następnie odbyło się przyrzeczenie 

i samo pasowanie. Korzystanie z biblioteki 
to nie tylko przyjemności, ale to także obo-
wiązki, np. dbania o książki. Uczniowie i ro-
dzice zapoznali się z regulaminem biblioteki 
oraz wysłuchali „próśb książki” odczytanych 
przez Maję Flis - uczennicę klasy V i prze-
wodniczącą Samorządu Uczniowskiego. 

Na koniec dzieci wręczyły pamiątkowe 
medale Rodzicom, Pani Dyrektor i Pani Wy-
chowawczyni za czytanie książek, za umoż-
liwienie uczenia się czytania i za miłość do 
nich.

27 lutego br. uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział 
w niezwykłej lekcji chemii prowadzonej przez mobilne labora-
torium małego chemika - „LABOCIAKI”. „Niezwykły nauczyciel” 
przybył do naszej szkoły na zaproszenie Pani Joanny Niewęgłow-
skiej – Gomółka. Nietypowe zajęcia miały na celu wzbudzić cie-
kawość otaczającym światem, zainteresowanie fantastycznym 
światem molekuł, oddziaływania i energii. Dzięki tej nietypowej 
lekcji uczniowie poznali między innymi w jaki sposób można che-
micznie napompować balon oraz dowiedzieli się, jak powstaje 
zielony płomień. Demonstracja małego wulkanu, kiedy płonie on 
prawdziwym płomieniem i wyrzuca w powietrze kłęby dymu, za-
chwyciła wszystkich uczestników. 

Szkoła Podstawowa w Sobianowicach 

17 lutego br. uczniowie klasy I Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 
w Sobianowicach otrzymali certyfikaty Akademii Bezpiecznego Pu-
chatka. Wcześniej pierwszoklasiści wraz z wychowawczynią - panią 
Martą Dzikoń-Dziurą, uczestniczyli w zajęciach promujących bez-
pieczeństwo w szkole i w domu oraz w ruchu drogowym. Spoty-
kali się z policjantami i zdobywali wiedzę na temat m. in. bezpiecz-
nych ferii zimowych, rozwiązywali testy oraz tworzyli plakaty i prace 
plastyczne dotyczące bezpieczeństwa. Certyfikaty motywują pierw-
szoklasistów do bezpiecznej pracy i zabawy w szkole oraz poza nią.

cYrK „FOcUS”

ZAcZArOWANY KSiąŻeK śWiAt

LABOciAKi AKADeMiA BeZpiecZNeGO 
pUcHAtKA

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

29 stycznia br. zawitali do przedszkola prawdziwi cyrkowcy 
z Cyrku Fokus. Dzieci nie mogły doczekać się wizyty tych gości. 
Wszyscy na widowni, począwszy od maluchów z Przedszkola 
„Stokrotka” aż do starszaków, z zapartym tchem śledziły wy-
stępy pary cyrkowców. Zaprezentowali nam kilka sztuczek cyr-
kowych, takich jak czarowanie z chustami, żonglowanie ma-
czugami, taniec z obręczami, sztuczki ze sznurkiem, ogniem 
i pokruszonym szkłem. Oczywiście nie zabrakło zabaw z Klau-
nem rozwijających wyobraźnię najmłodszych. 

Cyrkowcom towarzyszyły zwierzątka, które chętnie dały się 
głaskać przedszkolakom.

Szczególnie dużo emocji wzbudził królik, który był częścią 
pokazu iluzji oraz którego dzieci mogły dotknąć.

Pies pudelek również wykonywał sztuczki: przechodzenie 
między nogami, turlanie się, siadanie w odpowiedniej pozycji 
oraz taniec i przeskok przez obręcze.

Dużą atrakcją okazały się sztuczki, do których zostały zapro-
szone dzieci. Chętne osoby same mogły trochę „poczarować” 
ze sznurkami, gazetami, obręczami oraz mogły przejechać się 
na zaczarowanym rowerze.

Przedszkolaki doskonale się bawiły, oglądając występy cyr-
kowców i nagrodziły artystów gromkimi brawami!

11 lutego br. przyłączyliśmy się do obchodzonego Europej-
skiego Dnia Numeru Alarmowego 112.

Dzieci przypomniały sobie, co to za numer i do czego służy 
oraz kto go obsługuje. Obejrzały film edukacyjny i dowiedzia-
ły się, że jeden europejski numer alarmowy został wprowa-
dzony po to, by umożliwić wszystkim Europejczykom wezwa-
nie pomocy używając 112 bez względu na to, w jakim kraju się 
znajdujemy. W filmie była mowa również o zasadach zgłasza-
nia pomocy. Teraz wszystkie przedszkolaki wiedzą, że wzywa-
jąc pomoc należy podać: rodzaj zagrożenia, określić miejsce, 
komu stała się krzywda, co się wydarzyło i że nie można roz-
łączać się do czasu wyraźnego polecenia dyspozytora. Na ko-
niec spotkania przedszkolaki wykonały plakat na temat nume-
ru alarmowego. 

17 lutego br. w Przedszkolu „Stokrotka” obchodziliśmy nietypowe 
święto - „Święto Kota”. Z tej okazji przedszkolaki uczestniczyły w kocich 
zabawach. Wszystkie dzieci zamieniły się tego dnia w kociaki, tańczyły 
przy muzyce, oglądały ilustracje przedstawiające milusińskie zwierząt-
ka i dowiedziały się wiele ciekawych rzeczy na ich temat m. in. czym je 
karmić, jak się nimi opiekować, jak o nie dbać i się z nimi bawić.

Dzieci podczas grania muzyki poruszały się po dywanie jak koty na 
„czterech łapkach”. Poznały piosenkę pt. „Kotki dwa” i odtwarzały ru-
chem treść piosenki. Oglądały ilustracje znanych i mniej znanych ko-
tów z bajek lub książek dla dzieci. Atrakcją dla przedszkolaków była za-
bawa tropiąca, gdzie po śladach kocich łap odnalazły przysmak kota. 
Miłym akcentem na zakończenie zabaw było kolorowanie kocich ma-
sek i wręczenie dzieciom pamiątkowych dyplomów za uczestnictwo 
w kocich zabawach. Ten dzień był pełen wrażeń, wszystkie dzieci wspa-
niale się bawiły i długo będą miały ten dzień w pamięci.

cYrK W prZeDSZKOLU!

DZieŃ NUMerU ALArMOWeGO 112

DZieŃ KOtA W prZeDSZKOLU „StOKrOtKA”
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W dinozaurach jest coś magicznego, jest coś, co bardzo intere-
suje dzieci. Dlatego w Przedszkolu „Stokrotka” postanowiliśmy 
pogłębić wiedzę na ich temat. Od początku tygodnia dzieci przy-
nosiły do przedszkola książki, atlasy, czasopisma o dinozaurach 
oraz maskotki i figurki dinozaurów. Tak w naszej sali powstał ką-
cik dinozaurów. W trakcie całego tygodnia, podczas zajęć i różno-
rodnych aktywności, dzieci poznawały największe na świecie, ży-
jące kilka milionów lat temu gady. Oglądaliśmy filmy edukacyjne, 
prezentacje multimedialne, zdjęcia czy też obrazki. Dowiedzieli-
śmy się, gdzie i kiedy żyły, jak wyglądały, czym się żywiły oraz dla-
czego wyginęły. 

W Dniu Dinozaura, który wypada 26 lutego już od rana dzie-
ci przychodziły ubrane w kolorze dinozaurów – zielonym. Otrzy-
mały opaski dinozaurów i rozpoczęły się zabawy i konkursy do-
tyczące bohaterów dnia – dinozaurów. W ramach zajęć plastycz-
nych dzieci malowały dinozaura, któremu nadały na imię Dinuś. 
Zamieszkał on w sali przedszkolnej i sprawiał radość przedszkola-
kom. Na zakończenie wspólnych zabaw na dzieci czekały medale 
z dinozaurem i słodki poczęstunek.

W tygodniu poświęconym zwierzętom egzotycznym przed-
szkole zamieniło się w dżunglę. Każdego dnia dzieci poznawały 
inne zwierzątko np. małpkę, żyrafę czy lwa. Podsumowaniem te-
matyki związanej ze zwierzętami egzotycznymi był pokaz mody. 

Dzieci wkroczyły do przedszkola przebrane za różnorodne 
zwierzątka i miały okazję zaprezentować swój strój na pokazie 
mody. Niewątpliwie było to dla nich ciekawe i radosne przeżycie. 
Tego dnia na dzieci czekało wiele zadań związanych z poznanymi 
zwierzętami. Odgadywały zagadki, rozpoznawały odgłosy zwie-
rząt, a także w zabawach ruchowych zamieniały się w zwierzęta 
egzotyczne. Na koniec wspólnych zabaw dzieci otrzymały odzna-
kę znawcy zwierząt egzotycznych.

Na spotkanie zorganizowane z policjan-
tami z Komisariatu Policji w Niemcach do 
naszej sali zaprosiliśmy dzieci z zerówki 
i pierwszej klasy.

Podczas spotkania mundurowi przypo-
mnieli naszym najmłodszym o zasadach 
bezpieczeństwa w trakcie zabaw zimo-
wych na świeżym powietrzu podczas zbli-

żających się ferii.
Dzieci otrzymały wskazówki, jak bez-

piecznie bawić się na śniegu i jak zacho-
wać się na kuligu. Policjanci omówili bez-
pieczne sposoby korzystania z sanek. 
Przestrzegali przed ślizganiem się na sku-
tych lodem jeziorach, stawach i rzekach, 
a także przed zjeżdżaniem z górek znajdu-

jących się blisko ruchliwych ulic. Ponad-
to poruszona została kwestia odpowied-
niego stroju podczas pobytu na dworze 
w okresie zimowym oraz noszenia odbla-
sków wieczorową porą. Nasi wychowan-
kowie z uwagą słuchali o tym, jak bez-
piecznie spędzić ferie zimowe i aktywnie 
uczestniczyli w zajęciach.

W DAWNYcH cZASAcH - tYDZieŃ DiNOZAUrÓW

pOKAZ MODY ZWierZąt eGZOtYcZNYcH

WiZYtA pOLicJANtÓW U „StOKrOteK”



Wólka NEWS 1(11)2020 29

eDUKAcJA

Ważnym elementem nauki poprzez za-
bawę jest rozwój u dzieci ich naturalnej 
pasji odkrywania świata poprzez m. in. 
ciekawe eksperymenty fizyczne, jak i che-
miczne, które pokażą zjawiska z najbliż-
szego otoczenia.

Pokaz „Labociaków”, poprzez zabawę 
i eksperymenty, pokazał dzieciom, że na-
ukę można wykorzystać w życiu codzien-
nym i nie musi to być nudna teoria lecz 
ciekawe i bezpieczne działania.

Badaniu, obserwacji i odkrywaniu wła-
ściwości rzeczy i zjawisk towarzyszy na-
pięcie, które dostarcza dziecku różnorod-
nych przeżyć: zadowolenia, satysfakcji, ra-
dości z tego, że coś poznało, odkryło. Ten 
ładunek pozytywnych emocji, jakie niesie 
ze sobą zabawa badawcza, sprawia, że ma 
ona ogromny wpływ na rozwój i wycho-
wanie dziecka.

Przedszkolaki miały okazję oglądać przedstawienie przygoto-
wane przez uczniów z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Łusz-
czowie. Teatrzyk opierał się na znanej baśni Hansa Christiana An-
dersena pt. „Brzydkie Kaczątko”. Od samego początku przykuwał 
uwagę dzieci ze względu na scenografię i stroje występujących. 
Przedstawiona przez aktorów w wesoły sposób opowieść ukaza-
ła losy tytułowego brzydkiego kaczątka, które przez inny wygląd 
było wyśmiewane i gorzej traktowane. Oprócz tytułowego Brzyd-
kiego Kaczątka na scenie pojawiło się wiele barwnych postaci, 
takich jak: mama kaczka z kaczętami, piesek, kotek, żabka oraz 
łabędzie. Dzięki temu przedstawieniu dzieci dowiedziały się, jak 
ważna jest tolerancja, akceptacja i dobre serce. „Brzydkie kacząt-
ko” jest bajką, która uczy tych wartości. Występ okazał się abso-
lutnie wyjątkowy i wzbudził ogromny entuzjazm wśród najmłod-
szych widzów. Było nam bardzo miło gościć tak wspaniałych ak-
torów i mamy nadzieję, że nie było to nasze ostatnie spotkanie. 
Dziękujemy!

Samorządowe Przedszkole „Stokrotka” w Sobianowicach

„LABOciAKi” - LeKcJA cHeMii i FiZYKi DLA NAJMŁODSZYcH

SpeKtAKL „BrZYDKie KAcZątKO”

ZeSpÓŁ SZKOLNO – prZeDSZKOLNY W śWiDNiKU MAŁYM 
SZKOŁA pODStAWOWA W śWiDNiKU MAŁYM 

3 marca br. szkoła zorgani-
zowała dla wszystkich chęt-
nych z klas IV - VIII wyjazd na 
lodowisko Icemania. Udział 
w nim wzięło 29 uczniów wraz 
z opiekunami. Wszyscy dziel-
nie spisywali się na lodowi-
sku. Wśród naszych łyżwiarzy 
były osoby już doświadczone 
w jeździe, ale też i takie, które 
stawiały pierwsze kroki. Mogli 
oni oczywiście liczyć na pomoc 
kolegów i koleżanek w nauce. 
Było dużo śmiechu i zabawy. 
Wszystkim bardzo podobał się 
wyjazd, zwłaszcza, że po dro-
dze zajechaliśmy uzupełnić ka-
lorie.

Szkoła Podstawowa 
w Świdniku Małym

LODOWiSKO 
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ZeSpÓŁ SZKOLNO – prZeDSZKOLNY W śWiDNiKU MAŁYM 
SAMOrZąDOWe prZeDSZKOLe „tęcZOWY ZAKąteK” W śWiDNiKU MAŁYM

W styczniu nasze przedszko-
laki miały możliwość kolejne-
go już spotkania z teatrem. 
Tym razem było to przedsta-
wienie o „Czerwonym Kaptur-
ku” przygotowane przez teatr 
„Kto tam”. Dzieci były bardzo 
zaciekawione historią Czerwo-

nego Kapturka oraz wszyst-
kim, co działo się na scenie. 
Przedstawienie i rozmowy na 
temat morału płynącego z tej 
bajki oraz roli lalek kukiełko-
wych w teatrze były dla dzie-
ci fascynującą przygodą. Po 
przedstawieniu odbyły się 

warsztaty teatralne dla przed-
szkolaków i zabawy z kukiełka-
mi występującymi w spekta-
klu. Niewątpliwie najlepszym 
podziękowaniem dla aktorek 
był zachwyt i uśmiech na twa-
rzach przedszkolaków i wiel-
kie brawa.

W 2020 roku „Dzień Kubusia Puchatka” przypadał 18 stycznia, 
ponieważ tego dnia urodził się autor. Sympatyczny bohater po-
wieści Aleksandra Milne’a, mimo upływu lat, należy do najpopu-
larniejszych misiów i amatorów miodu. Przedszkolaczki z „Tęczo-
wego Zakątka” uczestniczyły w teatrzyku kukiełkowym i pozna-
ły przyjaciół Kubusia: Prosiaczka, Tygryska, Kłapouchego, Króli-
ka, Maleństwo, Sowę i Krzysia. Następnie dzieci oglądały obrazki 
tematyczne, a podczas rozwiązywania zagadek i układania puzzli 
rozwijały logiczne myślenie. W tym dniu dzieci doskonaliły rów-
nież zdolności manualne malując postać Kubusia Puchatka i jego 
przyjaciół. Na zakończenie było coś, co misie lubią najbardziej, 
czyli degustacja miodu.

W naszym przedszkolu kolejny raz obchodziliśmy Dzień Herba-
ty. Dzieci poznały różne rodzaje herbaty, jej pochodzenie, dowie-
działy się, jak ona powstaje. Przedszkolaki obejrzały filmiki edu-
kacyjne o tradycyjnych sposobach jej parzenia. Przeprowadzili-
śmy także eksperymenty „W jakiej wodzie zaparzy się herbata?” 
oraz „Co to jest zaparzacz i do czego służy?”. Oczywiście nie za-
brakło rozpoznawania rodzajów herbat po zapachu oraz degu-
stacji herbaty w różnych ciekawych smakach wybranych przez 
dzieci. Podsumowaniem dnia było malowanie, tym razem nie 
farbami, lecz esencją z herbaty.

31 stycznia br. w naszym przedszkolu obchodziliśmy „Dzień 
Składanki i Łamigłówki”. Dzień ten był doskonałą okazją do 
układania puzzli, rozwiązywania zagadek, rebusów i prostych 
zadań matematycznych. Uczy to dzieci logicznego myślenia, 
rozwija ich kreatywność i wyobraźnię, wyrabia spostrzegaw-
czość, a także cierpliwość. Rozwiązanie wszystkich przygoto-
wanych łamigłówek pozwoliło dzieciom na otworzenie tajem-
niczej skrzynki, która zawierała „czekoladowe złoto”.

SpOtKANie Z teAtreM „KtO tAM”

DZieŃ KUBUSiA pUcHAtKA DZieŃ HerBAtY 

SKŁADANKi i ŁAMiGŁÓWKi
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Przedszkolaczki z „Tęczowe-
go Zakątka” nie mogły pomi-
nąć tak ważnego dnia, jakim 
jest „Międzynarodowy Dzień 
PIZZY” przypadający na 9 lu-
tego. Dzieci miały możliwość 
poznania jej historii: skąd po-
chodzi, jakie są jej rodzaje, ja-

kich produktów trzeba użyć, 
żeby upiec pizzę, a także eta-
py jej powstawania. Cały 
dzień upłynął w miłej i rado-
snej atmosferze, a na koniec 
każdy przedszkolak otrzymał 
dyplom za udział w zajęciach 
i zabawach.

8 marca to wyjątkowy dzień w roku. 
Wtedy swoje święto obchodzą wszystkie 
kobiety, zarówno te duże, jak i te małe. 
W „Tęczowym Zakątku” Dzień Kobiet 
wyjątkowo obchodzony był 11 marca. 
W tym szczególnym dniu wszyscy chłop-
cy składali życzenia dziewczynkom i pa-
niom z przedszkola i szkoły. Nie obyło 
się bez słodkości, drobnych upominków 
i kwiatów. W przedszkolu na ten dzień 
przygotowane zostały zabawy związane 
z tematem, które małe dziewczynki lubią 

najbardziej: KSIĘŻNICZKI. Każda z dziew-
czynek miała możliwość poczuć się jak 
Kopciuszek, który zgubił swój pantofelek. 
Ponadto mogły przebrać się za księżnicz-
kę Elsa z „Krainy Lodu”, czy też sprawdzić 
swoją znajomości utworów muzycznych 
z lubianych bajek. Święto Kobiet, które 
corocznie obchodzimy w naszym przed-
szkolu, to doskonały sposób do kształto-
wania u dzieci nawyku obdarowywania 
upominkami swoich najbliższych. Dzięku-
jemy chłopcom za piękne życzenia :)

9 marca przedszkolaczki z „Tęczowego 
Zakątka” miały możliwość spotkania się 
z funkcjonariuszami Straży Ochrony Ko-
lei. Podczas spotkania dzieci dowiedzia-
ły się, w jaki sposób zachować bezpie-
czeństwo na przejazdach kolejowych, na 
dworcach i w pociągu. Pracownicy Służby 
Ochrony Kolei pokazali przedszkolakom 

swoje umundurowanie i chętnie o nim 
opowiedzieli. Dzieci obejrzały prezenta-
cję edukacyjną na temat zasad bezpiecz-
nego zachowania się w pobliżu torów ko-
lejowych. Tego typu spotkania, już u naj-
młodszych dzieci, rozwijają postawę od-
powiedzialności za własne bezpieczeń-
stwo.

Przedszkolaki wspólnie z uczniami kla-
sy „0” Szkoły Podstawowej miały okazję 
obejrzeć autorskie przedstawienie pt. 
„Słowik” przygotowane przez zespół te-
atralny Teatru Pierwszego Kontaktu. Ar-
tyści zaprezentowali dzieciom nową od-
słonę spektaklu opartego na baśni Han-
sa Christiana Andersena. Podczas spotka-
nia z teatrem mali widzowie mieli okazję 

wcielić się w role pomocników aktorów 
i wspólnie z nimi występować w przed-
stawieniu. Zwieńczeniem spotkania były 
wspólne zdjęcia z aktorami, których już 
kolejny raz mieliśmy przyjemność gościć 
w naszym przedszkolu.

Samorządowe Przedszkole 
„Tęczowy Zakątek”  w Świdniku Małym

Potrzeba uzyskania swoistej indywidualności i tożsamości, 
oparcia swoich działań wychowawczych na wartościach po-
twierdzonych życiem i działalnością patrona, a przede wszyst-
kim wskazywanie uczniom autorytetów i wzorów do naślado-
wania, skłoniły Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd 
Uczniowski do podjęcia działań zmierzających do wyboru pa-

trona dla Szkoły Podstawowej w Turce.
Wszystkie Organy Szkoły zdecydowały jednogłośnie, że Patro-

nem Szkoły Podstawowej w Turce będzie Król Jan III Sobieski.
Jan III Sobieski należy do najsławniejszych królów i bohate-

rów polskich. Imię Jego i Kościuszki znane jest oraz cenione 
na całym świecie. Jan III Sobieski zasłużył się nie tylko Polsce, 

DZieŃ piZZY

DZieŃ KOBiet

SpOtKANie Z SŁUŻBą OcHrONY KOLei

teAtr pierWSZeGO KONtAKtU

KrÓL JAN iii SOBieSKi - pAtrONeM SZKOŁY pODStAWOWeJ W tUrce, 
DLAcZeGO ON? 

ZeSpÓŁ SZKOLNO- prZeDSZKOLNY W tUrce 
SZKOŁA pODStAWOWA W tUrce
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ale i całemu chrześcijaństwu, gdyż w 1683 roku pobił Turków 
w dwóch wielkich bitwach pod murami Wiednia i pod Parkana-
mi, przez co ocalił Austrię i stał się obrońcą chrześcijaństwa. Od-
tąd Turcy zaprzestali napadania na kraje chrześcijańskie.

Dlatego ważne jest, by lepiej zapoznać się z życiem i czyna-
mi naszego wielkiego Króla Jana. Mieliśmy okazję do tego ob-
chodząc od 3 do 7 lutego br. Tydzień z Królem Janem III Sobie-
skim. Cała społeczność szkolna lepiej poznała życie i dokonania 
Sobieskiego, zobaczyła w nim doskonały przykład tego, że pil-
nością w nauce, pobożnością i szacunkiem dla starszych moż-
na przysporzyć swoim rodzicom radość, a dla kraju stać się do-
brym obywatelem.

O naszych przygotowaniach do nadania imienia można było 
usłyszeć w TVP Lublin w programie „Między Wisłą i Bugiem”, 
w którym o tym opowiadali Pani Dyrektor Beata Sobczak, na-
uczyciel historii Pani Monika Garbacz oraz ksiądz Krzysztof Ko-
łodziejczyk. We wtorkowej Panoramie Lubelskiej cała Lubelsz-

czyzna mogła obejrzeć fragmenty z przedstawienia oraz dowie-
dzieć się o naszych poczynaniach w kierunku bliższego poznania 
przyszłego patrona. Ponadto notatka z tak ważnego dla nas wy-
darzenia ukazała się w Gościu Niedzielnym.

3 lutego uczniowie klasy I zostali paso-
wani na czytelników Szkolnej Biblioteki. 
Uczniowie klas VI: Wiktoria Kozdroń jako 
Królowa Książek oraz narratorzy Krzysztof 
Duda, Kuba Kołtun oraz Szymon Krupski 
przygotowani przez Panią Agnieszkę Mar-
cinkowską przeprowadzili quiz sprawdza-

jący znajomość bajek i baśni, który Pierw-
szaki zaliczyli brawurowo! Następnie zło-
żyli przyrzeczenie dbania o książki i zosta-
li pasowani przez Panią pedagog Izabelę 
Świętochowską na czytelników naszej bi-
blioteki. Na pamiątkę otrzymali dyplomy 
i zakładki do książek.

6 lutego odbył się w Szkole Podsta-
wowej w Pliszczynie Gminny Turniej Ko-
szykówki. Reprezentacja naszej szkoły, 
w składzie: Bartosz Duda, Dawid Borkow-
ski, Mikołaj Kot, Kuba Kołtun, Krzysztof 
Duda, Jakub Adamczyk, Alan Wierzchow-
ski, Mateusz Cieślik i Szymon Krupski przy-
gotowana przez pana Kacpra Olszaka, wy-
walczyła II miejsce. Gratulujemy!

We wtorek, 18 lutego, klasy IV - VI uda-
ły się na wycieczkę do Centrum Kongreso-
wego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lu-
blinie na spektakl pt.: „Chłopcy z Pla-
cu Broni”. Musicalowa adaptacja lektu-
ry szkolnej przypadła wszystkim do gustu. 
Zachwyciła efektami świetlnymi, muzyką 
i śpiewem aktorów.

W przeddzień Walentynek odbyły się 
Amory Tureckie - V Gminny Konkurs Te-
atralny. W szranki stanęli młodzi aktorzy ze 
wszystkich szkół naszej gminy. Po obejrze-
niu przedstawień, jury pod przewodnictwem 
Wójta Gminy Edwina Gortata miało trudny 
orzech do zgryzienia. Z roku na rok poziom 
artystyczny jest coraz wyższy. Jednak uda-
ło się, w kategorii klas młodszych zdobyli-
śmy Złotego Amora piękną etiudą „Iskry mi-
łości”, drugie miejsce zajęli „Romeo i Julia” 
z Łuszczowa, a Brązowego Amora wywalczy-
li uczniowie z Pliszczyna przedstawieniem 
„Miłość i nienawiść”. Także klasy starsze 
z Turki sięgnęły po pierwsze miejsce zachwy-
cającym wizualnie spektaklem „Królewna... 
po 100-letniej drzemce”, Srebrny Amor tra-
fił w ręce uczniów z Łuszczowa, Brązowy do 
Świdnika Małego. Teatrzyk kamishibai przy-
gotowany przez uczniów z Sobianowic otrzy-
mał wyróżnienie. O tym szczególnym wyda-
rzeniu napisał Dziennik Wschodni!

Drugi etap Amorów Turecki to konkurs 
plastyczny. Tegoroczny nosił tytuł „Miłość 
w bajkach Disneya”. Ze wszystkich szkół 
wpłynęło 35 prac. Nagrodzeni zostali:
W kategorii PRACE PŁASKIE – klas I-III
I MIEJSCE – MARIA KASPRZAK, KL. I, SP 
ŚWIDNIK MAŁY
II MIEJSCE – MARTA MAZURKIEWICZ, KL. III, 
SP TURKA
II MIEJSCE – KAJA MADEJ, KL. II, SP ŁUSZ-
CZÓW
III MIEJSCE – ZUZANNA SZEWCZYK, KL. II, SP 

ŚWIDNIK MAŁY
III MIEJSCE – OLIWIA GACAN, KL. O , SP 
ŁUSZCZÓW
PRACE PŁASKIE – kat. IV-VIII
I MIEJSCE – KINGA KOŁTUN, KL. VII, SP TUR-
KA
II MIEJSCE – OLIWIER MARCINEK – KL. IV, 
SOSW BYSTRZYCA
W kategorii PRACE PRZESTRZENNE:
I MIEJSCE – ROKSANA WAWRZYŃCZYK, KL. 
III, SP ŁUSZCZÓW
II MIEJSCE – MICHAŁ KOŚLAK, KL. V, SP TUR-
KA
Wyróżnienia otrzymali:
1. Wojciech Tkaczyk, kl. II, SP Łuszczów
2. Malwina Fus, kl. III, SP Łuszczów
3. Julia Komarzeniec, kl. II, SP Świdnik Mały
4. Patryk Ryłosicz, kl. III, SP Pliszczyn
5. Karolina Szpot, kl. II, SP Turka
6. Gabriela Bielecka, kl. V, SP Turka
7. Martyna Kowal, kl. II, SP Sobianowice

GRATULUJEMY!!! Dziękujemy za udział 
i zapraszamy za rok!

pASOWANie NA cZYteLNiKA 

GMiNNY tUrNieJ 
KOSZYKÓWKi 

WYciecZKA DO ceNtrUM 
KONGreSOWeGO 
W LUBLiNie

tUrecKie AMOrY 
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W konkursie plastycznym „Dzieciaki kochają zwierzaki” organi-
zowanym przez Świetlicę szkolną w Sobianowicach - nasza repre-
zentantka Katarzyna Puchacz zdobyła I miejsce, Szymon Dybek 
- II miejsce, natomiast Filip Mokrzanowski - wyróżnienie! Ser-
decznie Wam gratulujemy i dziękujemy za liczne wzięcie udzia-
łu w konkursie

W przeciągu ostatnich mie-
sięcy zorganizowaliśmy w na-
szej szkole dwie akcje charyta-
tywne. Jedną z nich była zbiór-
ka artykułów niemowlęcych 
i pielęgnacyjnych dla Hospi-
cjum im. Małego Księcia w Lu-
blinie, organizowana przez 
Świetlicę Szkolną. Drugą ak-
cję poprowadziło Koło Wolon-
tariatu. Każda klasa przekaza-
ła Misia Ratownisia. Fundacja 
Wsparcie 112 robiła ogólno-
polską zbiórkę maskotek, któ-
re następnie będą przekazane 
strażakom oraz ratownikom 
medycznym i ofiarowane po-
szkodowanym w wypadkach 
dzieciom.  

Szkoła Podstawowa w Turce

DZieciAKi KOcHAJą ZWierZAKi MiSie rAtOWNiSie 

Nasze przedszkolaki wzięły również udział w tygodniu po-
święconemu królowi Janowi III Sobieskiemu. Odbyły się przed-
szkolne poczytanki „Afera w Wilanowie”, wysłuchaliśmy słucho-
wiska „Jan III Sobieski i jego husaria” oraz stworzyliśmy portret 
króla. Najpiękniejsze prace zostały nagrodzone.

9 lutego na całym świecie 
uznany jest za Międzynarodo-
wy Dzień Pizzy. Nasze przed-
szkolaki ten dzień obchodziły 
12 lutego. Tego dnia sala na-
szego przedszkola zamieniła się 
we włoską pizzerię. Przedszko-
laki bawiąc się we włoskich ku-
charzy przygotowały prawdzi-
wą pizzę. Wielką frajdę dzie-

ciom sprawiły już same przy-
gotowania: krojenie, smaro-
wanie sosem pomidorowym, 
nakładanie ulubionych skład-
ników i posypywanie serem. 
Gdy wszystko było już gotowe, 
pizza powędrowała do kuchni, 
aby się upiec. Następnie dzieci 
z wielkim apetytem próbowały 
własnoręcznie przygotowanej 

pizzy. Cały dzień upłynął w mi-
łej i radosnej atmosferze. Dzię-
ki tej imprezie dzieci poznały 
historię pizzy, dowiedziały się 
z którego kraju pochodzi oraz 
wspólnie stwierdziły, że wła-
snoręcznie zrobiona pizza jest 
o wiele smaczniejsza.

Samorządowe Przedszkole w Turce 

Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwie-
rzyła, dobrych pączków nasmażyła” - mówi staropolskie przy-
słowie.

W tym roku tłusty czwartek obchodziliśmy 20 lutego. Najważ-
niejszym akcentem tłustego czwartku są pączki. Oczywiście nie 
odbyło się  bez ich degustacji w naszym przedszkolu. Wszyscy 
zajadali się słodkimi pysznościami. Była to okazja do świetnej 
zabawy, ale także do przypomnienia i kultywowania naszych na-
rodowych tradycji i zwyczajów.

AFerA W WiLANOWie 

AFerA W WiLANOWie 

pOWieDZiAŁ BArteK…

ZeSpÓŁ SZKOLNO - prZeDSZKOLNY W tUrce
SAMOrZąDOWe prZeDSZKOLe W tUrce
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Trzykrotni mistrzowie Polski w Rugby Tag pod okiem Pana tre-
nera Macieja Kleszcza zademonstrowali jak wygląda trening dru-
żyny. Pan Maciej opowiedział historię, jak zaczęła się przygoda 
uczniów naszej szkoły z Rugby Tag. Uczniowie również opowie-
dzieli, dlaczego im się ten sport podoba.  Zapraszamy do obejrze-
nia reportażu o naszych zawodnikach Rugby Tag, którzy wystąpi-
li w programie ,,Junior Sport”.

https://lublin.tvp.pl/45375726/17-listopada-2019

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łuszczowie

W myśl tej maksymy dbamy, by w naszej szkole nie zabrakło ry-
walizacji sportowych i w związku z tym za nami:

Gminny Turniej koszykówki dziewcząt i chłopców klas VI i młod-
si, który odbył się dnia 6 lutego 2020 r. Udział w nim wzięły trzy 
szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Turce, Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Sobianowicach i gospodarze.

Gminny Turniej Koszykówki, który odbył się 12 lutego 2020 r. 
Rywalizowały w nim ponownie Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Turce, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobianowicach i gospo-
darze.

Gminny Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego, który odbył 
się 21 listopada 2019 r. Wzięli w nim udział uczniowie z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Łuszczowie, Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Świdniku Małym oraz Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Turce. Mecze rozgrywane były w dwóch kategoriach wie-
kowych - klasy VI i młodsi oraz klasy VII - VIII oraz w kategorii 
dziewcząt i chłopców. 

Gminny Turniej Siatkówki, który odbył się 9.03.2020 r. Tym ra-

zem uczniowie przystąpili do rywalizacji o punkty w siatkówce. 
W zawodach udział wzięły szkoły z Sobianowic, Łuszczowa, Tur-
ki oraz z Pliszczyna.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom zawodów i życzymy dal-
szych sukcesów sportowych!

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Pliszczynie

Piłka siatkowa to kolejne zawo-
dy w ramach gminnej rywaliza-
cji sportowej, w których uczest-
niczyli uczniowie Zespołu Szkol-
no - Przedszkolnego  w Łuszczo-
wie. Mecze odbyły się w po-
niedziałek 9 marca br. w hali 
Zespołu Szkolno - Przedszkol-
nego  w Pliszczynie. W zawo-
dach udział brali uczniowie klas 
VII-VIII  rywalizując na dużym 
boisku wg pełnych zasad siat-
kówki. Mecze stały na wysokim 
poziomie, były bardzo zacięte, 
a o zwycięstwie nie raz decydo-
wały drobne błędy.
Miło nam poinformować, że 
w tak silnej konkurencji na-
sze drużyny dziewcząt i chłop-
ców, zwyciężając SP Sobianowi-
ce, SP Turka i SP Pliszczyn zajęły 
pierwsze miejsca!
Drużyna chłopców wystąpiła 
w składzie: Norbert Brześciński, 
Jakub Kiełbus, Kacper Woźniak, 
Krystian Grzegorczyk, Maksy-

milian Głowacki, Kamil Proch, 
Karol Górski, Hubert Michal-
czyk i Dawid Fus.
Drużynę dziewcząt reprezento-
wały: Nikola Bilik, Oliwia Grze-
gorczyk, Daria Wójcik, Ana-

stazja Grzegorczyk, Dominika 
Woźniak, Natalia Szewczak oraz 
Oliwia Kiełbowicz.
Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim naszym zawodnikom wspa-
niałej postawy i życzymy powo-

dzenia w kolejnych zmaganiach 
sportowych!

Maciej Kleszcz, Zespół Szkolno 
- Przedszkolny w Łuszczowie

Farmerzy w tVp

W zdrowym ciele zdrowy duch 

i miejsce zespołów ze szkoły w Łuszczowie w siatkówce 
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6 marca br. był szczególnym dniem dla kobiecej części Gminy 
Wólka, gdyż w tym dniu Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat 
wraz z Radą Gminy Wólka zorganizowali w Restauracji Gościniec 
w Wólce Gminny Dzień Kobiet. Podczas tegorocznych uroczysto-
ści mieliśmy przyjemność gościć wysokiej klasy artystów, którzy 
w bardzo profesjonalny sposób umilili naszym Paniom ich świę-
to. Byli to:

Music Cocktail Duo - czyli Karolina Misiurska oraz Paweł Kosiń-
ski, którzy wykonali najpopularniejsze przeboje muzyki rozryw-
kowej, polskiej i zagranicznej. Lata spędzone na scenie, pozwoliły 
im swobodnie miksować niezmierzone morze muzycznych sma-
ków w jeden przepyszny muzyczny Cocktail. 

Amatorski Teatr Osób Niebanalnych ATON w składzie: Maria 
Danielak, Katarzyna Szczepaniak, Aleksandra Rola, Agata Supra-
nowicz, Agata Kojder, Agnieszka Kosińska, Emilia Kalisz, Wiktoria 
Gąsieniec, Oskar Olczyk oraz Piotr Szczepaniak. Artyści przedsta-
wili spektakl „Niezła SztUKA” traktujący o sprawach aktualnych 
i rzeczywistych oraz o sytuacjach i postawach, które w życiu za-
wodowym każdej kobiety mogą się przydarzyć niejednokrotnie. 

Poza atrakcjami zapewnionymi w formie występów, uczest-
niczki spotkania mogły skorzystać z przygotowanych specjalnie 
dla Nich porad dotyczących zdrowia i urody, a także podziwiać 
wyroby rękodzielnicze jednej z naszych Mieszkanek. Przedstawi-
cielka Firmy Mary Key udzielała porad i lekcji makijażu, a Pani 
z Instytutu Urody Bonsai SPA wykonała makijaż pokazowy na jed-
nej z uczestniczek spotkania. Dla wszystkich Wolontariusze z Wo-
lontariatu działającego przy Ośrodku Szkolno- Wychowawczym 
w Bystrzycy przygotowali przepyszny poczęstunek.

Wszystkim Paniom dziękujemy za wspólnie spędzony wie-
czór- taka ilość uczestniczek tradycyjnego marcowego spotkania 
świadczy o coraz większej aktywności Pań w życiu gminy i nie-
zmiernie ważnej pracy na rzecz jej rozwoju. 

Emilia Sikorska, Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

Dzień Kobiet w gminie Wólka - przeżyjmy to jeszcze raz…
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W dniach 23 - 26 lutego br. gościliśmy w naszej gminie samo-
rządowców z ukraińskiej gminy Szyrokiwska, położonej w regio-
nie Zaporoże. Odwiedzili nas Denis Korotenko- Burmistrz, Marina 
Judina- Zastępca Burmistrza ds. Finansowych, Viktoriia Mazukhi-
na- Szefowa Działu Rozwoju Regionalnego oraz Anna Kislinskaya- 
Zastępca Dyrektora Centrum Kultury i wypoczynku, Rodziny, Mło-
dzieży, Sportu i Turystyki. W ciągu tych kilku dni staraliśmy się 
przybliżyć uczestnikom wizyty jak najszersze spektrum działalno-
ści naszej gminy oraz jednostek organizacyjnych. Rozmawialiśmy 
o inwestycjach infrastrukturalnych oraz społecznych, działalno-
ści kulturalnej oraz edukacyjnej . Dużo czasu poświęciliśmy rów-
nież na sprawy związane z finansami publicznymi oraz pozyskiwa-
niem środków zewnętrznych, które w znacznej mierze pomaga-
ją realizować nasze potrzeby. Jak wszystkim wiadomo, demokra-
cja na Ukrainie jest dość młoda i tak naprawdę dopiero teraz za-
czyna przybierać kształtów, które mają szansę utrwalić się na ko-
lejne, długie lata funkcjonowania. Wielu trudności dostarcza pro-
wadzona obecnie reforma administracyjna oraz niestabilna sytu-
acja kraju związana z trwającym konfliktem zbrojnym. Nasi Goście 
dokładnie poznali teren naszej gminy oraz funkcjonowanie urzę-

du. Zorganizowaliśmy również wyjazd do firmy Ladros mieszczą-
cej się w Łuszczowie Drugim, gdzie została zaprezentowana ofer-
ta przedsiębiorstwa oraz po krótce zobrazowana jego działalność. 
25 lutego została zorganizowana uroczysta kolacja, na której za-
szczycił nas swoją obecnością Starosta Lubelski Zdzisław Antoń.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Utalentowani mieszkańcy naszej gminy zaśpiewali kolędy No-
wonarodzonemu Jezusowi podczas III Gminnego Koncertu Kolęd 
pt. „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś…”, który odbył się 2 lutego 
br. w Kościele w Turce na osiedlu Borek. 

Wspólne kolędowanie rozpoczęli Proboszcz Parafii pw. Jezusa 
Miłosiernego Ksiądz Waldemar Fac, Przewodnicząca Rady Gminy 
Wólka Pani Edyta Dobek oraz Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gor-
tat, którzy przywitali zgromadzonych gości oraz naszych artystów.

 
W kolędowaniu udział wzięło ponad 200 uczestników, a byli to: 

Dziecięca Scholka działająca przy Parafii pw. Jezusa Miłosiernego 
w Turce, Zespół Muzyczny Pliszczynek z Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego w Pliszczynie, Zespół Muzyczny Muzyczka z Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Łuszczowie, Uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie, Uczniowie 
z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w: Turce, Łuszczowie, Sobia-
nowicach, Pliszczynie i Świdniku Małym, Schola Parafialna Can-
tus Angelicus z Łuszczowa, Zespół Inside the soul, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Łuszczowie wraz z Seniorką KGW Panią Janiną Pusz-
ka oraz Dziećmi, Schola Rodzin Domowego Kościoła, Radni Gmi-
ny Wólka, Pracownicy Urzędu Gminy Wólka wraz z Panem Wój-
tem oraz uczestnicy indywidualni: Tymek Misiura, Iga i Pola Tre-
la, Karolina Wrona, Lena i Marcin Posiej, Gabriela Bogusz, Maja 
Flis, Alicja Bartnik, Anna Jaworska, Oliwia Skiba, Alicja Żebrowska 
oraz Natalia Wawrzyńczyk, która obecnie bierze udział w progra-
mie telewizyjnym „The Voice Kids 3”.

 
Pan Wójt Edwin Gortat wręczył uczestnikom upominki gratu-

lując pięknych występów i dziękując za ogromne zaangażowanie 
i przybycie. Podziękował również wszystkim, którzy włączyli się 
w organizację tej uroczystości: Księdzu Proboszczowi Waldemaro-
wi Facowi, Radzie Gminy Wólka, Dyrekcji szkół oraz Osobom przy-
gotowującym dzieci do występów, Paniom z Koła Gospodyń Wiej-
skich z Łuszczowa oraz Paniom z Domowego Kościoła działające-
go przy tutejszej Parafii za przygotowanie słodkiego poczęstunku, 
jak również Panom Krzysztofowi Dadejowi i Mateuszowi Gąsioro-
wi, którzy zadbali o stronę techniczną naszej uroczystości.

Delegacja z Ukrainy z wizytą w naszej gminie 

iii Gminny Koncert Kolęd pt. „Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś…”
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 Wszystkim Państwu dziękujemy za wspólne kolędowanie. Tak 
duża liczba uczestników świadczy o tym, iż zwyczaj kolędowania 
jest głęboko zakorzeniony w naszej tradycji, ale przede wszyst-
kim w naszych sercach. Pomimo surowych warunków, wspólnie 
stworzyliśmy magiczną i niepowtarzalną atmosferę niosącą ra-
dość. Pozwoliło to nam na zbudowanie poczucia wspólnoty oraz 
jedności, a także przyniosło ze sobą mnóstwo pozytywnych emo-
cji. Dzieciątku Jezus, które rodziło się w stajni, ubóstwie i chło-
dzie, przekazaliśmy dużo ciepła płynącego prosto z naszych serc, 
a wspólnym kolędowaniem oddaliśmy mu hołd.

Emilia Sikorska, 
Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

Dnia 29 stycznia br. w Spe-
cjalnym Ośrodku Szkolno - Wy-
chowawczym w Bystrzycy od-
był się VII Festiwal Kolęd i Pa-
storałek „Jezusa narodzone-
go witajmy”, w którym co roku 
aktywnie biorą udział oraz 
osiągają sukcesy uczniowie ze 
szkół z terenu naszej gminy.

Pierwsze oraz drugie miej-
sce zdobyli uczniowie z Ze-
społu Szkolno - Przedszkolne-
go w Łuszczowie. Szkołę re-
prezentowali: Zespół wokalny 

„Muzyczka ” w składzie: Julka 
Woźniak, Julka Kiełbus, Mar-
tynka Żydek, Patrycja Olesz-
ko, Maja Grzegorczyk i Natalka 
Szpuz - Szpos oraz duet Dalia 
Woś i Kuba Bodys. Dziewczę-
ta wykonały pastorałkę „Biją 
dzwony”, natomiast partie so-
lowe wspaniale wykonali naj-
młodsi uczestnicy w pasto-
rałce „Wigilia dla wędrowca”. 
Dziewczęta przygotowała Pani 
Agnieszka Kosińska.

Zespół Szkolno – Przedszkol-
ny w Sobianowicach reprezen-
towały dzieci z zerówki, czy-
li „Sobianowickie Aniołki”. Za-
śpiewały one pastorałkę „Gore 
gwiazda Jezusowi”. Grupa za-
jęła I miejsce w kategorii klas 
młodszych. Dzieci do występu 
przygotowały Panie: Anna Bia-
łek i Justyna Wertejuk. 

Na festiwalu nie zabra-
kło również uczniów z Zespo-

łu Szkolno- Przedszkolnego 
w Turce, a byli to przedstawi-
ciele klas młodszych, ucznio-
wie klasy I: Lena Podleśna, Ża-
neta Woźny, Lena Wrzesińska, 
Bartek Konieczny, Jakub Za-
błotny i Adam Wołowik, któ-
rzy przygotowali pod opieką 
wychowawczyni pani Anny Li-
powskiej i przepięknie wyko-
nali pastorałkę „Gore gwiaz-
da Jezusowi”. Swoim wyko-
naniem i charakteryzacją za-
chwycili jury i zajęli 2 miejsce!

Opracowano na  
podstawie materiałów  

udostępnionych przez Zespół  
Szkolno – Przedszkolny 

w Łuszczowie,  
Sobianowicach oraz Turce

Festiwal pieśni i pastorałek w Bystrzycy

KULtUrA
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Mimo, że styczeń jest zimowym miesią-
cem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa 
dni, jedyne dwa dni w roku, kiedy każde-
mu robi się cieplej na sercu, bo przecież 
jest to święto naszych kochanych babć 
i dziadków. Z tej właśnie okazji we wszyst-
kich naszych szkołach i przedszkolach od-
były się uroczystości, podczas których 
wnuki wyraziły ogromną wdzięczność za 
obecność babć i dziadków w swoim życiu 
oraz za miłość, jakiej każdego dnia od Nich 
doświadczają.

W szkole w Łuszczowie dziadkowie i bab-
cie mogli obejrzeć współczesne „Jasełka” 
przygotowane przez klasę V, a młodsze 
dzieci na przywitanie zaśpiewały piosenkę 
pod tytułem „Dla Babci i Dziadka”.

Dzieci z Przedszkola Tygrysek i grupy 
5-latków  wraz z wychowawcami przygo-
towały ciekawe przedstawienie. Dzieci re-
cytowały wierszyki, śpiewały piosenki z ży-
czeniami i prezentowały swoje umiejętno-
ści taneczne oraz wręczyły swoim gościom 
specjalnie przygotowane prezenty.

Kolędowanie z babcią i dziadkiem sta-
ło się już tradycją w szkole w Pliszczynie. 
Przedszkolaki pięknie wyśpiewały, wyrecy-
towały i wytańczyły dla swoich Dziadków 
życzenia, a koledzy i koleżanki ze starszych 
klas wspaniale wspierali występ przed-
szkolaków muzyką oraz śpiewem. Dziad-
kowie mogli posłuchać zespołu wokalne-
go „Pliszczynek” przy muzyce gitary, skrzy-
piec i pianina. 

Wierszyki i piosenki wybrzmiały również 
w szkole w Sobianowicach, a po nich były 
wspólne zabawy i konkursy, w które zaan-

gażowani byli wnuczęta, Babcie i Dziadko-
wie. 

Pocztą wysłane zaproszenia, własno-
ręcznie przygotowane upominki oraz spe-
cjalny program artystyczny to niespo-
dzianki, które przygotowały przedszkolaki 
z Sobianowic. A wszystko po to, aby poka-
zać babciom i dziadkom swoją bezwarun-
kową miłość, wdzięczność i szacunek.

Dzień Babci i Dziadka na słodką nutę od-
był się 20 lutego br., czyli w Tłusty Czwar-
tek, w szkole w Świdniku Małym. Ucznio-
wie klas 0 - III przygotowały dla swoich 
gości zabawne przedstawienie oparte na 
tekstach „Zawiłości miłości” Doroty Gell-
ner, a także starych piosenkach o miłości 
znakomitych polskich wykonawców, które 
były wielkimi przebojami w czasach mło-
dości babć i dziadków. Atmosfera była tak 
serdeczna i radosna, że piosenki te śpie-
wali wszyscy przybyli goście, były to m. in. 
„Wszystko mi mówi, że mnie ktoś poko-
chał”, „Cóż wiemy o miłości”, „Żeby szczę-
śliwym być”, „Kawiarenki” i wiele innych. 
Występ naszych dzieci uświetniał grą na 
akordeonie Pan Henryk Skórski. 

Jak co roku, również uczniowie ze szko-
ły w Turce zaprosili swoje babcie i dziad-
ków do wspólnego świętowania. Klasa III 
przygotowała świąteczne przedstawienie, 
a klasa I i II pod opieką wychowawczyń 
pani Anny Lipowskiej i pani Anny Madej 
przygotowała inscenizację na podstawie 
wiersza Jana Brzechwy „Rzepka”. Uwień-
czeniem uroczystości był słodki poczęstu-
nek oraz prezenty wykonane przez wnuki. 

Spotkanie pełne uśmiechów, wzruszeń 
i radości odbyło się również w przedszko-
lu w Turce. Dzieci przygotowały specjalny 
program artystyczny, recytowały wiersze, 
śpiewały piosenki i tańczyły, a na koniec 
podarowały swoim Gościom upominki 
i zaprosiły na wspólny słodki poczęstunek. 

Opracowano na podstawie 
materiałów udostępnionych przez 

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Łuszczowie, Sobianowicach, 

Świdniku Małym, Pliszczynie oraz Turce

Dzień Babci i Dziadka w naszych szkołach
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i zaprosiły na wspólny słodki poczęstunek. 

Opracowano na podstawie 
materiałów udostępnionych przez 

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Łuszczowie, Sobianowicach, 

Świdniku Małym, Pliszczynie oraz Turce
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Dawniej karnawał w Polsce był świętowany o wiele bardziej 
hucznie niż dziś. Czas ten upływał na wielkich ucztach, maska-
radach i licznych zabawach. Za czasów Sarmatów nazywany 
był „zapustami” lub „mięsopustem”, a jedną z najpopularniej-
szych zabaw karnawałowych był kulig, który trwał nawet kilka 
dni z krótkimi przerwami na sen. Organizowano również barw-
ne pochody i zabawy na świeżym powietrzu, niekiedy zakładano 
maski, by każdy mógł się dobrze bawić, bez względu na pocho-
dzenie oraz status społeczny.

A dzisiaj jak świętujemy? Zobaczcie sami!

W Szkole Podstawowej w Łuszczowie zabawa karnawało-
wa odbyła się 12 lubego br, a rozpoczęły ją przedszkolaki oraz 
uczniowie z klas O-III. Już od godziny jedenastej na parkiecie 
przystrojonej balonami sali gimnastycznej szalała najmłodsza 
część szkolnej społeczności ubrana w piękne stroje lub przebra-
na za różne postacie ze świata baśni oraz fi lmu. Druga część za-
bawy należała do uczniów z klas IV - VIII. Miłośnikom zabawy do 
tańca przygrywał DJ. Wspomnienia z dyskoteki w postaci zabaw-
nych zdjęć pomagała zachować umieszczona na szkolnym kory-
tarzu fotobudka. W przygotowanie i uatrakcyjnienie tegorocz-
nej zabawy włączyli się rodzice naszych uczniów. Zabawa karna-
wałowa jak zwykle była wielkim przeżyciem dla dzieci i młodzie-
ży naszej szkoły.

Bal Karnawałowy w Szkole Podstawowej w Sobianowicach od-
był się 28 stycznia br. Zabawę rozpoczęły uczniowie klas I - III 
oraz dzieci z oddziału przedszkolnego. Po obiedzie do tańczą-
cych dołączyły przedszkolaki z przedszkola „Stokrotka”. Wszyst-
kie dzieci bawiły się przy muzyce w szkolnej sali gimnastycznej, 
której wystrojem zajął się Samorząd Uczniowski pod opieką Pa-
nów Jacka Kłody i Krzysztofa Łysiaka. W trakcie zabawy serwo-
wany był poczęstunek w postaci pysznych kanapek i soku. Nad 
bezpieczeństwem dzieci czuwały wychowawczynie, które też 
włączały się do zabawy. Swój bal uczniowie z klas młodszych za-
kończyli bardzo zadowoleni, ale i zmęczeni. W tym samym dniu, 
ale w późniejszych godzinach, dyskotekę karnawałową mie-
li również uczniowie klas IV - VIII. Wszyscy wspólnie orzekli, że 
karnawał to czas wspaniałej zabawy.

W Tłusty Czwartek odbyła się zabawa karnawałowa w Szkole 
Podstawowej w Turce, którą zorganizowała Rada Rodziców. Ro-
dzice przygotowali pyszne ciasta i napoje. Nie mogło także za-
braknąć pączków, które tego dnia cieszyły się wielkim powodze-
niem. Uczniowie z różnych klas wspólnie bawili się podczas we-
sołej zabawy. 

Przedszkolaki w Turce na balu karnawałowym bawiły się 10 
lutego br. Z wielką ochotą uczestniczyły  w tańcach i zabawach 
prowadzonych przez pana Mariusza. Na twarzach wszystkich 
malował się uśmiech, który nie znikał mimo chwilowego zmę-
czenia. Bal był okazją do zintegrowania dzieci i pozostawił wiele 
niesamowitych wrażeń.

Opracowano na podstawie 
materiałów udostępnionych przez 

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Łuszczowie, Sobianowicach, Turce

Karnawał w naszych szkołach

KULtUrA

Opracowano na podstawie 
materiałów udostępnionych przez 

Zespół Szkolno – Przedszkolny 
w Łuszczowie, Sobianowicach, Turce
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Walentynki
Walentynki to święto wszystkich zakochanych, zarówno 

tych którzy są zakochani, jak i tych którzy są nieśmiali i oba-
wiają się wyznać swoje uczucie.... Tego dnia ludzie wysyła-
ją do ukochanych „walentynkę” - wiersz albo wyznanie miło-
sne. Niekiedy obdarzają się upominkami. Ciekawe pomysły na 
świętowanie i wyznanie miłości mieli nasi uczniowie. 

Przedszkole „Tygrysek” w Łuszczowie
Dzieci wzięły udział w różnych zabawach związanych z wa-

lentynkami m.in. szukały drugiej połówki serca, wysyłały wa-
lentynkową przesyłkę, wypełnianie serca karteczkami. Nie za-
brakło oczywiście sercowych kolorowanek, spontanicznych 
emocji oraz pozytywnych uczuć. Na koniec tego czerwonego 
dnia każde dziecko otrzymało walentynkę: pysznego lizaka od 
Karolka. Dzień Walentynowy w grupie Tygrysków z pewnością 
można zaliczyć do udanego. Był to dzień miłych wrażeń.

Szkoła Podstawowa w Pliszczynie
W dniu 13 lutego br. uczniowie klasy III, należący do koła ta-

neczno - teatralnego „Promyczki” pod  kierunkiem Pani Mag-
dy Boguszewskiej, wzięli udział w V edycji gminnego konkursu 
teatralnego „Amory Tureckie” organizowanego przez SP TUR-
KA pod patronatem Wójta Gminy Wólka Pana Edwina Gorta-
ta. Nasi młodzi artyści zaprezentowali przedstawienie pt. „Mi-
łość i Nienawiść „ zajmując III miejsce. 

W szkole, już od poniedziałku 3 lutego, w bibliotece, poja-
wiła się skrzynka na pocztę walentynkową i kreatywny warsz-
tat walentynkowy. A w nim półprodukty i inspiracje do stwo-
rzenia własnych, niepowtarzalnych kartek walentynkowych. 
Przez cały tydzień biblioteka łączyła funkcje wypożyczalni, 
czytelni i pracowni artystycznej. Działo się.. W świetlicach po-
wstawały sercowe prace plastyczne, korytarze zakwitły serco-
wymi dekoracjami…

A w same Walentynki nie obyło się oczywiście bez poczty 
walentynkowej i listonoszy z Samorządu Uczniowskiego roz-
noszących do klas ciepłe słowa zamknięte w kopertach. Na 
szkolnym korytarzu stanęła walentynkowa Fotobudka, gdzie 
można było sobie zrobić zabawne zdjęcia ze śmiesznymi re-
kwizytami. Szkolny radiowęzeł serwował miłosne impresje 

muzyczne. W bibliotece pojawiła się wystawa książek (dla 
starszych) i książeczek (dla najmłodszych) o miłosnej tema-
tyce. A do klas nauczania początkowego zawędrowały, wraz 
z panią bibliotekarką, bajki – pomagajki, na bazie których roz-
mawialiśmy o sile przyjaźni i o (nie)szczęśliwej? miłości.

To był czas pełen ciepłych uśmiechów…

Przedszkole „Stokrotka” w Sobianowicach
W przedszkolu walentynki rozpoczęliśmy od zabawy tropią-

cej, w której dzieci poszukiwały ukrytych w sali serduszek - 
symbolu miłości. Odnalezione serca przedszkolaki przelicza-
ły i układały w zbiory według wielkości. Wspólnie szukaliśmy 
odpowiedzi, co oznacza miłość, jak możemy ją okazać. Jako 
jeden ze sposobów okazania komuś miłości czy też przyjaź-
ni przedszkolaki wymieniły wykonanie kartki walentynkowej. 
Zabraliśmy się więc do wykonania walentynek dla rodziców 
jako podziękowanie za miłość i troskę, jakiej codziennie do-
świadczamy. Dzieci przygotowały również serduszka dla dzie-
ci z oddziału przedszkolnego i pracowników szkoły. Wyruszyli-
śmy więc na wycieczkę po szkole w celu obdarowania innych 
ozdobionymi serduszkami. 

Atrakcją w walentynkowy dzień była dyskoteka i taniec z ba-
lonami w kształcie serduszek oraz poczęstunek - galaretki. 
Z rozpromienionych twarzy dzieci nie schodził uśmiech, a ra-
dosny i pogodny nastrój udzielił się wszystkim.

Przedszkole „Tęczowy zakątek” w Świdniku Małym
Walentynki były dla dzieci z naszego przedszkola prawdzi-

wym dniem miłości i przyjaźni. Dzieci wzięły udział w różnych 
zabawach związanych z walentynkami, m. in. szukały drugiej 
połówki serca, bawiły się balonami, czy też tańczyły na ser-
duszkach. Dzieci miały możliwość poznania historii walenty-
nek i tradycji związanych z tym dniem. Na koniec każdy przed-
szkolaczek zabrał własnoręcznie wykonaną walentynkę dla 
najbardziej ukochanych osób w rodzinie.

Opracowano na podstawie materiałów udostępnionych 
przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łuszczowie, 

Sobianowicach, Pliszczynie, Świdniku Małym

KULtUrA
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W dniu 6 lutego br. w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łusz-
czowie odbyło się podsumowanie projektu „Przyjazna ekonomia 
- edukacja ekonomiczna uczniów w gminie Wólka”, który był re-
alizowany w szkołach z terenu naszej gminy od września 2019 r. 
do lutego br.  Projekt, który realizowała gmina Wólka ze środ-
ków przyznanych przez Narodowy Bank Polski, skierowany był do 
dzieci i młodzieży klas III - VI, ich rodziców oraz nauczycieli. Ce-
lem projektu było wykształcenie u uczniów nawyku oszczędza-
nia, rozwijanie kompetencji finansowych, umiejętności odpowie-
dzialnego gospodarowania budżetem domowym oraz właściwe-
go planowania wydatków. Uczniowie uczyli się mądrego wyko-
rzystania pieniądza, zdobywali umiejętności zarządzania budże-
tem domowym.

W spotkaniu udział wzięli goście: Przedstawiciel NBP Pan Ma-
rek Momot, Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat, Kierownik Re-
feratu Obywatelskiego Pani Elżbieta Skiba oraz Pan Marcin Chu-
dek - Opiekun merytoryczny projektu.

Spotkanie poprowadziła Dyrektor Zespołu Szkolno – Przed-
szkolnego Pani Magdalena Krystjańczuk. Zgromadzeni goście 
oraz uczestnicy projektu obejrzeli krótką prezentację artystycz-

ną w wykonaniu uczniów. Po prezentacji głos zabrali nasi goście, 
podsumowując efekty programu.  Każda klasa biorąca udział 
w projekcie otrzymała nagrody wręczane przez Wójta Gminy 
Wólka Pana Edwina Gortata.

Dodatkowo, w ramach warsztatów podsumowujących udział 
w projekcie, w lutym br. uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkol-
nego w Łuszczowie oraz uczniowie klasy IV z Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego z Sobianowic odwiedzili Narodowy Bank Polski 
w Lublinie. Pracownik banku oprowadził uczniów po poszczegól-
nych pomieszczeniach i w bardzo interesujący sposób opowie-
dział historię powstania waluty polskiej oraz historię polskiej 
bankowości. Uczniowie dowiedzieli się, że NBP wykonuje czyn-
ności banku centralnego nieprzerwanie od 1945 r. do czasów 
obecnych. Dzieci brały udział w warsztatach, za pomocą specjal-
nej maszyny rozpoznawały ważność banknotów. Po raz pierwszy 
w życiu miały możliwość zobaczenia, jak wygląda sztabka złota. 
Na koniec wizyty wszyscy zostali zaproszeni na dni otwarte NBP.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sobianowicach
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łuszczowie

W Łuszczowie w parafii Św. Barbary od 2015 r. pod kierownictwem 
Pani Ewy Rycerz działa schola Cantus Angelicus. Członkami scholi są 
dzieci i młodzież z Łuszczowa. Oprócz udziału w różnych konkursach 
wokalnych, schola ma na swoim koncie wiele ciekawych przedsta-
wień teatralnych m. in. Musical „Cud w Betlejem”, który był pokazy-
wany w ubiegłym roku w kilku lubelskich parafiach, czy pasję wielko-
postną pt. „To tylko miłość”.

W tym roku zespół postanowił wyjść poza ramy kościoła i zain-
augurował projekt Muzyczne Bajki dla dzieci. Będą to znane nam 
wszystkim bajki i baśnie Ch. Andersena czy Braci Grimm opracowa-
ne muzycznie przez Panią Ewę Rycerz na podstawie bajek samogra-
jek ze starych płyt winylowych. Możliwości są ogromne, tak, żeby co 
roku opracować inną bajkę. Pierwsza bajka „Brzydkie Kaczątko”  zo-
stała pokazana w tym roku już trzy razy – w Łuszczowie na spotka-
niu ze Świętym Mikołajem, a także w Zespole Szkolno - Przedszkol-
nym w Sobianowicach i w Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w By-
strzycy. Przedstawienie bardzo się podobało i schola ma nadzieję, że 
uda się je pokazać  również w innych przedszkolach naszego regionu. 
Chciałybyśmy – mówi opiekunka scholi – żeby dzieci zachwyciły się 
na nowo „Czerwonym Kapturkiem”, czy „Kotem w butach” zamiast 

dzisiejszych dziwnych bohaterów komputerowych czy Pokemonów. 
Oprócz muzyki, pięknych piosenek, ciekawych strojów każda bajka 
niesie przesłanie. Puenta tej pierwszej brzmi następująco: „Nie od-
rzucajcie brzydkich kaczątek, bo w każdym z nich tkwi na pewno ła-
będzia początek !”

Ewa Rycerz, Prowadząca Scholę Cantus Angelicus

przyjazna ekonomia - edukacja ekonomiczna uczniów w gminie Wólka

Schola cantus Angelicus  
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podsumowanie działalności Bibliotek publicznych 
z terenu gminy Wólka za rok 2019

Minął kolejny rok działalności Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Wólce oraz jej 
trzech filii: w Łuszczowie, w Turce oraz w 
Turce os. Borek. Czas więc na krótkie pod-
sumowanie.

Nasze biblioteki były czynne przez cały 
rok, a godziny pracy były dostosowane do 
potrzeb naszych użytkowników. Stan księ-
gozbioru na dzień 31 grudnia 2019 roku 
wynosił 33 561  woluminów. 100% na-
szych zbiorów bibliotecznych jest opra-
cowana komputerowo w systemie biblio-
tecznym MAK+. Biblioteki posiadają 56 
zbiorów specjalnych (audiobooków) oraz 
36 czasopism w prenumeracie.

W ciągu 2019 roku biblioteka wzboga-
ciła swoje zbiory o 1 154 książek, z tego 1 
084 to książki z zakupu. 410 pozycji książ-
kowych zostało zakupione ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Budżetu Państwa w ra-
mach Programu Wieloletniego „Narodo-
wy Program Rozwoju Czytelnictwa” Prio-
rytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do 
bibliotek publicznych w roku 2019.

Dzięki systematycznemu wzbogacaniu 
księgozbioru bibliotek o nowe i ciekawe 
pozycje książkowe i czasopisma oraz wy-
tężonej pracy bibliotekarzy wzrosło czy-
telnictwo w naszej gminie. Liczba wypoży-
czeń książek na zewnątrz wyniosła 38 076, 
a egzemplarzy udostępnionych na miej-
scu 635 woluminów.

Nasze biblioteki odnotowały 21 331 od-
wiedzin fizycznych oraz 948 odwiedzin 
wirtualnych.

W ciągu 2019 r. zarejestrowano 2 400 
użytkowników bibliotek, którzy stanowią 
19,36 % mieszkańców naszej gminy.

Bibliotekarze oprócz obsługi czytelni-
ków, głównie udostępniania zbiorów, pro-
wadzili działalność informacyjną. Na bie-
żąco prowadzona była również działal-
ność promocyjna biblioteki. Aktualizowa-

ne były informacje na stronie interneto-
wej biblioteki oraz na profilu społeczno-
ściowym Facebook. 

Nasza biblioteka umożliwia dostęp do 
swojego katalogu w Internecie, rezerwa-
cję on-line oraz elektroniczne powiado-
mienie czytelników o terminie zwrotu po-
przez biblioteczny system komputerowy.

W 2019 roku biblioteki naszej gminy 
prowadziły działania z zakresu kultury, 
animacji i edukacji. W czasie wakacji pro-
wadzona była w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Wólce oraz w Filii w Turce akcja 
„Wakacje w bibliotece”.

Sukcesem bibliotek w 2019 roku była 
realizacja projektu z programu „Part-
nerstwo dla książki”. Zadanie pod nazwą 
„Kreatywna kuźnia talentów w bibliote-
ce” było dofinansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kul-
tury. Głównym celem zadania było pro-
wadzenie działań animujących czytelnic-
two. 

W ramach projektu w miesiącu kwiet-
niu w bibliotekach w Łuszczowie i w Turce 
miały miejsce dwa warsztaty pt. Wielka-
nocne „Zrób to sam” dla uczniów ze Szko-
ły Podstawowej w Łuszczowie i w Turce. 
Natomiast w bibliotece w Turce na osie-
dlu Borek przeprowadzono cykl trzech 
warsztatów świątecznych o charakte-
rze międzypokoleniowym, skierowanym 
głównie dla osób w wieku 60+, pod na-
zwą „Wielkanocne przebudzenie”.

W maju zorganizowano dwa przedsta-
wienia teatralne pt. „Opowieści z teczki 
Profesora Książeczki” dla uczniów Szkoły 
Podstawowej w Sobianowicach, w Plisz-
czynie i w Świdniku Małym. Przedstawie-
nia miały miejsce w Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Wólce. 

Poza tym przygotowano dwa warszta-
ty pt. „Nie ma jak u mamy” dla uczniów 
ze Szkoły Podstawowej w Łuszczowie i w 
Turce. Warsztaty odbyły się w bibliote-
kach w Łuszczowie i w Turce. 

W czerwcu zorganizowano w bibliote-
ce w Łuszczowie warsztaty pt. „Tańcowa-
ła igła z nitką” dla uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Łuszczowie.

Na przełomie lipca i sierpnia zorgani-
zowano w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Wólce pięciodniowy turnus wakacyj-
ny dla dzieci w wieku do 12 lat z terenu 
gminy Wólka, podczas którego odbyły się 
warsztaty plastyczno - literackie, teatral-
ne, komiksowe oraz warsztaty gier plan-
szowych. 

We wrześniu zorganizowano warsztaty 
komiksowe dla uczniów z Zespołu Szkol-
no - Przedszkolnego w Pliszczynie, a w 
październiku dwa warsztaty z kreatyw-
ności pt. „Kreadukacja” dla uczniów Ze-
społu Szkolno - Przedszkolnego w Łusz-
czowie i w Turce. Zajęcia odbyły się w bi-
bliotekach w Łuszczowie i w Turce.

Podsumowaniem działań w ramach 
programu „Partnerstwo dla książki” była 
impreza pod nazwą „Wieczór z Moniusz-
ką”. Impreza miała miejsce 22 listopada 
2019 roku. Podczas spotkania uczciliśmy 
200. rocznicę urodzin kompozytora.

Biblioteki aktywnie współpracowały ze 
szkołami podstawowymi z terenu naszej 
gminy nie tylko w czasie realizacji pro-
jektu z programu „Partnerstwo dla książ-
ki”. W ciągu 2019 roku przeprowadzono 
8 lekcji bibliotecznych dla Szkoły Podsta-
wowej w Turce oraz 2 lekcje dla Przed-
szkola Samorządowego w Turce. Tematy 
lekcji były zgodne z zapotrzebowaniem 
edukacyjnym tych instytucji. Poza tym 
odnotowano kilka wizyt w naszych bi-
bliotekach przedszkolaków z przedszkoli 
z terenu naszej gminy na tzw. przegląda-
nie książeczek.

W miesiącach letnich w Gminnej Bi-
bliotece Publicznej w Wólce oraz w Filii 
w Turce na osiedlu Borek gościła wysta-
wa objazdowa pt. „Litwa i Polska. Unia 
1569” przygotowana przez Powiatową 
Bibliotekę Publiczną w Lublinie w 450 
rocznicę zawarcia Unii Lubelskiej.

Poza tym w październiku Filia w Tur-
ce na osiedlu Borek zorganizowała po-
kaz filmu dla dzieci „Ptyś i Bill” w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Noc Bibliotek”.

Ponadto biblioteki brały udział w ogól-
nopolskiej kampanii „Mała książka – 
wielki człowiek” organizowanej przez In-
stytut Książki skierowanej do przedszko-
laków i ich rodziców, a mającej na celu 
promocję czytelnictwa wśród najmłod-
szych.

W imprezach organizowanych przez bi-
blioteki wzięło udział około 480 osób. W 
szkoleniach bibliotecznych dla użytkow-
ników odnotowano 153 uczestników.

Na zakończenie warto dodać, że dzia-
łalność bibliotek na terenie naszej gminy 
jest prowadzona w oparciu o środki pu-
bliczne pochodzące w głównej mierze z 
budżetu gminy Wólka i cieszymy się, że z 
roku na rok wysokość tych środków sys-
tematycznie rośnie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce

KULtUrA
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Rok 2020 został ustanowiony przez Senat RP Rokiem Świętego 
Jana Pawła II, gdyż waśnie w tym roku obchodzimy 100. rocznicę 
urodzin Papieża Polaka, który urodził się 18 maja 1920 r. w Wa-
dowicach. Podczas całego pontyfi katu św. Jan Paweł II niestru-
dzenie walczył o godność każdego człowieka. Znany był z podej-
mowania szeroko rozumianego dialogu międzyreligijnego i mię-
dzykulturowego. Pracował bez wytchnienia, aby budować funda-
ment moralny świata współczesnego. Był przeciwnikiem konfl ik-
tów zbrojnych na całym świecie. Był „wielkim człowiekiem”, po-
etą, poliglotą, aktorem, dramaturgiem i pedagogiem. Swoje na-
uczanie przekazał wiernym w wielu listach, adhortacjach, konsty-
tucjach apostolskich oraz czternastu encyklikach. Uwielbiał spę-
dzać czas na łonie natury, ale najchętniej wypoczywał w towa-
rzystwie młodzieży. Przekraczając wiele barier, zawsze był otwar-
ty na drugiego człowieka. Odszedł 2 kwietnia 2005 roku o godzi-
nie 21:37, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Niedzieli Boże-
go Miłosierdzia. Niespełna tydzień później, 8 kwietnia, odbył się 
pogrzeb papieża, w którym uczestniczyło około 300 tysięcy piel-

grzymów oraz głowy państw i przedstawiciele wszystkich wyznań 
świata. 9 maja 2005 roku za zgodą następcy Jana Pawła II, Bene-
dykta XVI, rozpoczął się proces beatyfi kacyjny. 1 maja 2011 Jan 
Paweł II został ogłoszony beatyfi kowanym, a 27 kwietnia 2014 
roku podczas Niedzieli Bożego Miłosierdzia – świętym. Liturgicz-
ne wspomnienie św. Jana Pawła II przypada 22 października, na 
pamiątkę uroczystego rozpoczęcia jego pontyfi katu.

Św. Jan Paweł II zajmuje szczególne miejsce w naszej historii, 
gdyż został wychowany w polskiej pobożności i zawsze był świa-
dom pragnień swojego narodu, znał jego przeszłość i niezbywal-
ne potrzeby. Wszędzie podkreślał swoje polskie pochodzenie, 
a do Watykanu zabrał ze sobą całą polską historię, kulturę, do-
świadczenie i język. Św. Jan Paweł II jest patronem Zespołu Szkol-
no – Przedszkolnego w Łuszczowie, którego misją jest przekazy-
wanie uczniom wiedzy, a także wartości zaczerpniętych z naucza-
nia Patrona Szkoły.

Zachęcamy do małego sprawdzianu z wiedzy o św. Janie 
Pawle II. 

Lp. Pytanie Odpowiedź jednokrotnego wyboru
 

Imiona rodziców Karola Wojtyły
a)  Karol i Emilia

1 b)  Józef i Zofi a
 c)  Edmund i Olga
 

Miejsce i data urodzenia Karola Wojtyły
a) Raciborowice 3 maja 1920 r.

2 b) Nowy Sącz 10 maja 1920 r.
 c) Wadowice 18 maja 1920 r.
 Adam Stefan Sapieha biskup krakowski, 

metropolita przyjmuje Karola do:

a) zakonu karmelitów
3 b) seminarium duchownego
 c) zakonu franciszkanów
 

Święcenia kapłańskie otrzymał Karol Wojtyła w:
d) 1946

4 e) 1947
 f) 1949
 Z uprawianych kilku dyscyplin sportowych szczególnym 

umiłowaniem cieszyły się:

a) piłka nożna
5 b) kajaki i jeziora
 c) narty i góry
 

W Lublinie ksiądz Karol Wojtyła od 1954 r. jest profesorem:
a) Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

6 b) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 c) Wyższej Szkoły Rolniczej
 16 października 1978 r. biały dym kończy konklawe. 

Papież z Polski przyjął imię: 

a) Jan XXIII
7 b) Jan Paweł II
 c) Paweł VI
 W Lublinie 9 czerwca 1987 r. gościliśmy JPII podczas, której 

pielgrzymki do Polski?

a) trzeciej
8 b) piątej

c) siódmej
 „Wykonujący pracę; o pracy ludzkiej”-encyklika z 1981 r. jest 

jedną z ilu napisanych przez Jana Pawła II?

a) czterech
9 b) dwunastu
 c) czternastu
 

Ile pielgrzymek zagranicznych odbył Jan Paweł II? 
a) 99

10 b) 104
 c) 108
 Zapoczątkowane z inicjatywy JPII „Światowe Dni Młodzieży”-

spotkania młodych katolików w 2019 roku odbyły się w:

a) Polsce
11 b) Panamie
 c) Portugalii
 

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. Ile lat trwał pontyfi kat?
a) 22

12 b) 25
 c) 26
 W której miejscowości w gminie, 

szkoła za patrona ma „największego” Polaka? 

a) Sobianowice
13 b) Pliszczyn
 c) Łuszczów Drugi
 

W którym roku Jan Paweł II został kanonizowany?
a) 2011

14 b) 2014
 c) 2015

100. rOcZNicA UrODZiN śW. JANA pAWŁA ii

KULtUrA

Autor testu: Agnieszka Grobelska, Skarbnik Gminy Wólka



ROZWIąZANIE:

4. ochrona przed utratą ciepła
11.ser z dziurami z Radzynia Pod-

laskiego
13.nieudane ciasto
14.symbolizuje oczyszczenie, pro-

stotę i prawdę. Odstrasza rów-
nież przed złem. Chroni przed ze-
psuciem.

15.charytatywny
16.krótko o sobie, podniośle jam
17.gryzienie gumy
19.rysunek wgłębny, wykonany ryl-

cem
20.z drugiej ręki
21.natchnienie artysty

23.dla wieprza i Wieprza
24.Maria, słynna ze związku z Na-

poleonem
25.małpka Tarzana
27.nie znosi budzika
28.nadmiernie wysoki
29.moc w żarówce
32.stal w żelbecie
34.życie rośliny
37.ciche, potajemne porozumienie
38.antonim ciepła
39.do wyciągania gwoździ
40.imię żeńskie; imieniny 16 IX 
41.dwie lewe u próżniaka
42.drogocenne rzeczy 

POZIOMO PIONOWO
1. następca świętego Piotra
2. zachwyt nad sobą
3. żołnierz J.Piłsudskiego
5.reprezentacyjna siedziba
6.dezynfekowanie
7.gwarancja zakupu towaru
8.autor „Myśli nieuczesanych”
9.państwo Nerona i Napoleona
10.mocny po kotletach, siłacz
12.tafle lodu na rzece
18.Hiszpan , Czech i Ty
22.wielbiciel idola 
24.rodzinne miasto Jana Pawła II
26.pochodzący, związany z chlebem

30.reperowane przez szewca
31.senne urojenie
33.domu - w adresie
35.góry w Europie
36.nadawane na chrzcie
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Przedstawiamy Państwu osoby, które poprawnie rozwiązały krzyżówkę z poprzedniego numeru Wólka News, 
wzięły udział w losowaniu i wygrały nagrody ufundowane przez OSP w Pliszczynie oraz przez 

Wójta Gminy Wólka Pana Edwina Gortata.


