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WSTĘP

Drodzy Czytelnicy,
Szanowni Mieszkańcy.
Pora wakacji, urlopów oraz szeroko pojętego wypoczynku jest już za nami. Był to czas niezbędny dla nas
wszystkich, aby zregenerować nasze siły i pozytywnie
się nastawić na drugą połowę roku. Mam nadzieję, że
większości z nas się to udało, mimo, że w tym roku był
to okres bardzo specyficzny, nie mający swojego precedensu w przeszłości, gdyż naznaczony pandemią koronawirusa.
Drugi i trzeci kwartał każdego roku, to czas realizacji
większości inwestycji na terenie naszej gminy. Z wielką
satysfakcją pragnę Państwa poinformować, że   2020
rok jest kolejnym z istotnym ich wzrostem. Standardem
w naszej gminie staje się to, że w zasadzie każde sołectwo jest beneficjentem różnych, ważnych i podnoszą-

cych jakość życia naszych mieszkańców zadań. Wiąże
się to z potrzebą angażowania ogromnych nakładów
finansowych, pochodzących nie tylko ze środków własnych, ale przede wszystkim zewnętrznych - unijnych
i rządowych. Cieszę się, że z dużymi sukcesami udaje
nam się je pozyskiwać. Chciałbym nadmienić, że z powodu pandemii koronawirusa wykonanie części zadań
nadal jest zagrożone, ale myślę, że przy odpowiednim
zaangażowaniu i odrobinie szczęścia uda się je zrealizować.
Miesiące letnie to również, a może przede wszystkim
czas żniw i zbiorów płodów rolnych. To dzięki pracy rolników i wszystkich związanych z produkcją rolną możemy się cieszyć niezbędnymi nam do życia dobrami,
które zapełniają nasze stoły. Obowiązkiem nas wszystkich jest doceniać ponoszony trud oraz wyrazić szacunek dla ich pracy oraz tradycyjnego systemu wartości
opartego na przywiązaniu do ziemi i szczerej miłości do
ojczyzny. O rolnikach tak mówił nasz Wielki Rodak Jan
Paweł II: „Oddaję dziś hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej, ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, a w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić.” Z całego serca dziękuję wszystkim rolnikom, ich rodzinom i wszystkim, którzy pracują na rzecz rolnictwa za ogrom pracy,
którą wkładają w produkcję rolno - spożywczą. Życzę
Wam, aby ta praca była doceniana i odpowiednio wynagradzana, tak abyście mogli zapewnić sobie i swoim
rodzinom godne życie. Korzystając z okazji chciałbym
bardzo serdecznie zaprosić wszystkich na nasze uroczystości dożynkowe, które odbędą się 6 września br.
w Kościele pw. Św. Ojca Pio w Rudniku.
Pozdrawiam serdecznie i życzę miłej lektury Wólka
News.
Wójt Gminy Wólka

mgr Edwin Gortat

Dane kontaktowe do Urzędu Gminy Wólka
Urząd Gminy Wólka

tel.: 81 478 17 50

20-258 Lublin 62

faks: 81 746 50 01

Jakubowice Murowane 8

gmina@wolka.pl

www.wolka.pl
www.facebook.com/wolkagmina/
www.mylokalnews.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
• /GminaWolka/skrytka
• /GminaWolka/SkrytkaESP
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Zadania inwestycyjne zrealizowane w 2019 r. na terenie gminy Wólka
W 2019 roku w gminie Wólka zrealizowaliśmy szereg inwestycji w różnych
sołectwach, jak również w różnych zakresach i o różnej skali. Wydatkowaliśmy na
inwestycje ponad 20 mln zł, pozyskując
łącznie z rozlicznych form dofinansowania
zewnętrznego niemal 40% wszystkich zainwestowanych środków.

Realizowane inwestycje możemy podzielić na główne obszary, takie jak: chodniki, drogi, odnawialne źródła energii,
infrastruktura szkolna, świetlice, wodno
- kanalizacyjne i inne.
Niewątpliwie najważniejsze inwestycje
to drogi i chodniki, które stanowiły 37,72%
wszystkich rodzajów inwestycji. Tak duża

Poniżej przedstawiamy Państwu najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2019 roku:
• Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Dębowa) w miejscowości Turka wraz z towarzyszącą infrastrukturą.
• Przebudowa ciągu dróg gminnych 107398L ul. Borówkowa
i 112416L ul. Malinowa w miejscowości Turka oraz przebudowa
ciągu dróg wewnętrznych na działce ewidencyjnej nr 1273/14
w miejscowości Turka odcinek 1 i 4.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w miejscowości Łysaków w zakresie wykonania chodnika wzdłuż drogi o długości 700
metrów łączącego miejscowości Łysaków i Pliszczyn.
• Budowa i przebudowa ujęcia wody w Turce, Budowa sieciowej pompowni wody w Świdniku Dużym i budowa ujęcia wody
w Łuszczowie Pierwszym.
• Budowa odcinka sieci kanalizacji w miejscowości Świdnik Duży
Drugi (510 m zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej).
• Zakup i wymiana wodomierzy na wodomierze zdalnego odczytu
w miejscowościach objętych zbiorczą siecią kanalizacji sanitarnej.
• Przebudowa drogi gminnej w Łuszczowie Pierwszym wraz
z przebudową drogi krajowej nr 82 i wykonaniem węzła przesiadkowego, w ramach projektu Mobilny LOF.
• Modernizacji budynku świetlicy wiejskiej w Bystrzycy wraz z wyposażeniem w siłownię.
• Budowa amfiteatru w Jakubowicach Murowanych.
• Przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w miejscowości Kolonia
Pliszczyn w zakresie wykonania chodnika o dł. ok. 500mb i zatok
parkingowych w sąsiedztwie szkoły podstawowej.
• Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 106099L w m.
Pliszczyn.
4
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potrzeba budowy, przebudowy, modernizacji dróg i chodników wynika z konieczności dostosowywania infrastruktury do
rosnących potrzeb naszych mieszkańców.
Udział procentowy poszczególnych
grup zadań w nakładach inwestycyjnych
przedstawia poniższy wykres:

• Przystosowanie obiektu po byłej szkole w miejscowości Rudnik
do potrzeb Klubu Seniora.
• Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.
• Remonty dróg gminnych:
» tzw. poprzeczka w miejscowości Wólka,
» droga gminna nr 107376L w miejscowości Świdniczek,
» droga przy lotnisku w miejscowości Świdnik Duży Drugi,
» łącznik dróg gminnych w miejscowości Świdniczek,
» droga gminna nr 106117L w miejscowości Kolonia Świdnik Mały,
» droga wewnętrzna obok firmy Solan w miejscowości Turka,
» droga gminna nr 112463L, 107371L oraz droga wewnętrzna na
dz. nr 353 w m. Turka Wieś,
» droga gminna nr 106107L w miejscowości Łuszczów Pierwszy
i Drugi,
» droga gminna nr 106106L w miejscowości Łuszczów Pierwszy
i Drugi,
» droga gminna nr 106114L w miejscowości Łuszczów Pierwszy,
» droga gminna nr 105198L w miejscowości Łuszczów Drugi,
» droga przy szkole w miejscowości Łuszczów Drugi,
» droga gminna nr 105189 w miejscowości Łuszczów Drugi,
» droga gminna nr 106109L w miejscowości Łuszczów Drugi,
» droga do SOSW w miejscowości Bystrzyca,
» droga gminna nr 106065 w miejscowości Bystrzyca,
» droga gminna nr 106112L w miejscowości Sobianowice,
» droga gminna nr 106099L w miejscowości Łysaków,
» droga gminna nr 106055L w miejscowości Kolonia Pliszczyn,
» droga gminna nr 1056096L w miejscowości Rudnik.
Łączna wartość wykonanych remontów wynosi 77 569,95 zł.
Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka
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Stan realizacji inwestycji w 2020 roku
Obecny budżet jest bardzo ambitny. Zaplanowano w nim realizację wielu potrzebnych inwestycji praktycznie w każdym sołectwie naszej gminy, na łączną kwotę ok. 30 mln złotych. Pomimo
trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy, chcielibyśmy go wykonać w 100 % i zapewniamy Państwa, iż będziemy wykorzystywać
każde możliwości, jakie daje m. in. tarcza antykryzysowa w postaci Funduszu Inwestycji Samorządowych czy też inne środki
finansowe, które poprawią płynność finansową naszego samorządu bądź też zabezpieczą wkład własny do inwestycji realizowanych z funduszy zewnętrznych.
Poniżej znajdziecie Państwo najważniejsze zadania, które
w ostatnim czasie zostały zakończone i odebrane. Są to m. in.
• przebudowa drogi nr 112469L w miejscowości Łuszczów Drugi,
tzw. droga obok Hetmana: wartość zadania: 370 000 zł. Zadanie dofinansowane w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych.
Zakres prac obejmował między innymi wykonanie podbudowy
oraz nawierzchni asfaltowej na długości 620 m, rowu odwadniającego, poboczy;

• przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 412 w miejscowości Świdniczek. Wartość zadania: 34 858,57 zł. W ramach
inwestycji wykonaliśmy 100 metrowy odcinek drogi w technologii asfaltowej;
• przebudowa (modernizacja) drogi nr 112539L w miejscowości
Turka - etap pierwszy. Wartość zadania: 300 000 zł. Zakres prac
obejmował pierwszy etap przebudowy drogi, która do tej pory
była utwardzona kamieniem i destruktem asfaltowym. Długość
przebudowanej drogi objęła 400 metrowy odcinek. W ramach
prowadzonych prac została wykonana między innymi nowa
wzmocniona podbudowa oraz warstwa asfaltu.

• modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pliszczyn Kolonia. Zadanie dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. W ramach inwestycji
została przebudowana droga o długości 370 m. Przebudowa

drogi polegała między innymi na wykonaniu podbudowy stabilizowanej cementem oraz warstwy z kruszywa o grubości
15cm. Nawierzchnia drogi wykonana z warstwy asfaltowej
o grubości 5 cm. Szerokość drogi 3,5 m z lokalnymi poszerzeniami (mijankami) do 5 m. Wartość zadania: 215 250 zł. Inwestycja dofinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
w kwocie 91 000 zł.
• przebudowa (modernizacja) nawierzchni wokół budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w miejscowości Sobianowice, gmina Wólka. W ramach zadania została wykonana droga
w technologii kostki brukowej na odcinku 270 m. W miejsce
bardzo zniszczonych płyt drogowych wykonano między innymi obustronną wymianę krawężników oraz położona została
stabilizacja cementowa, na której ułożona została kostka brukowa. Początek i koniec drogi stanowi połączenie z drogą powiatową. Wartość robót wyniosła: 173 375,90 zł.

Z wielką przyjemnością informujemy również Państwa, iż
w miesiącu lipcu zakończona została rozbudowa budynku szkoły
w Turce. Powstał nowoczesny obiekt z nowymi sześcioma salami
dla uczniów, nowoczesną szatnią, sanitariatami oraz pomieszczeniami gospodarczymi. Rozbudowana szkoła wychodzi naprzeciw
oczekiwaniom i potrzebom społecznym lokalnej społeczności.
Wartość zadania to 2 384 670 zł. Rozbudowany budynek uzyskał
pozwolenie na użytkowanie.

Poza wyżej wymienionymi zadaniami kontynuujemy budowę
ścieżek rowerowych dofinansowanych z budżetu UE. Częściowo
oddane do użytku odcinki ścieżki rowerowej cieszą się ogromnym zainteresowaniem rowerzystów i pieszych, którzy mogą
z bliska podziwiać piękne krajobrazy gminy Wólka na obszarze
Natura 2000. Ponadto trwa rozbudowa szkoły w Łuszczowie Drugim, budowa pierwszego publicznego żłobka w Kolonii Pliszczyn,
a także rozpoczęły się prace projektowe kanalizacji w miejscowości Rudnik. Intensywne prace są prowadzone przy budowie
ronda w Turce, a także kończy się montaż ogniw fotowoltaicznych w ramach pierwszego projektu, który obejmował te źródła
odnawialne oraz lada chwila rozpocznie się montaż pomp ciepła.
Ponadto przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na montaż
Wólka NEWS 2(12)2020
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kolejnych ogniw fotowoltaicznych dla mieszkańców Gminy Wólka, których montaż zaplanowany jest na rok 2021.

Nie zapominamy również o drogach gruntowych, które w ostatnim miesiącu zgodnie ze zgłaszanymi prośbami mieszkańców zostały utwardzone tzw. destruktem asfaltowym. Na polepszenie
stanu jakości tych dróg zakupiliśmy w ostatnim czasie 1200 ton
destruktu.
W ostatnim czasie zostały podpisane również umowy na następujące zadania, których realizacja już się rozpoczęła:
• przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w zakresie wykonania
chodnika na odcinku od km5+925,62 do km 7+482,85 w miejscowościach Pliszczyn, Łysaków, Sobianowice – etap II na odcinku od km 6+627,32 do km 7+482,85. Zadanie jest kontynuacją
budowy chodnika budowanego w roku 2019, trwają obecnie
intensywne prace przy budowie chodnika od miejscowości Łysaków w kierunku Sobianowic, dzięki czemu będzie wykonany
nieprzerwany ciąg pieszy (równolegle jest realizowana budowa
chodnika – opaski bezpieczeństwa w miejscowości Pliszczyn  szczegółowe informacje poniżej) od miejscowości Pliszczyn
Kol. (od granic z miastem Lublin) aż do m. Bystrzyca. Długość
budowanego chodnika wynosi 855 m, zadanie jest współfinansowane w 85 % ze środków UE z programu tzw. ,,Mobilny LOF’’
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wartość
zadania: 359 380, 17 zł.

• przebudowa drogi powiatowej nr 2224L w miejscowości Pliszczyn w zakresie wykonania opaski bezpieczeństwa (chodnika)
o długości ok. 500 m. Budowa odcinka brakującego chodnika

była od dawna oczekiwana przez mieszkańców miejscowości
Pliszczyn z uwagi na bardzo niebezpieczny odcinek drogi powiatowej – brak wystarczającego pobocza umożliwiającego
bezpieczne poruszanie się pieszych stwarzał realne zagrożenie
dla życia i zdrowia pieszych. Z uwagi na skomplikowaną sytuację w terenie (po stronie południowej drogi rzeka, od strony
północnej skarpa) trudno było uzyskać warunki na  zaprojektowanie chodnika, a następnie wybudowanie go. Obecnie trwają
intensywne i bardzo zaawansowane prace budowlane, planowany termin zakończenia – 31.08.2020 r. Wartość zadania: 385
360,23 zł.
• przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 106113L w miejscowości Bystrzyca, gmina Wólka. Rozpoczęła się realizacja
przebudowy drogi na długości blisko 800 m. łączącej miejscowość Bystrzyca z miejscowością Łuszczów Pierwszy. Przebudowa drogi będzie polegała między innymi na wykonaniu podbudowy, dwóch warstw asfaltu oraz pobocza drogi. Wzdłuż
przebudowywanej drogi istnieje już ścieżka rowerowa, zapewniająca bezpieczne poruszanie się rowerzystów. Wartość inwestycji wynosi:   447  849,84 zł. Planowany termin zakończenia
– wrzesień 2020 r.
Miło jest nam również Państwa poinformować, że dokonaliśmy wyboru wykonawców na budowę następujących odcinków
oświetleń, których budowa będzie współfinansowana w 85 % ze
środków UE z programu tzw. ,,Mobilny LOF’’ w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:
• Oświetlenie drogowe drogi gminnej KDD-G 106108L na dz.
Nr 1004 w  miejscowości Łuszczów Pierwszy.
• Oświetlenie drogi na dz. nr ew. 991 w miejscowości Łuszczów
Pierwszy.
• Oświetlenie drogowe drogi gminnej KDD-G 106097  na dz.
nr 290/1 w miejscowości Rudnik.
• Oświetlenie drogowe wewnętrznych dróg gminnych urządzonych na działkach o nr ew. 105/2 i 463 w miejscowości Rudnik.
• Oświetlenie drogowe ul. Grabowej w miejscowości Turka,
os. Borek.
• Oświetlenie drogowe ul. Jarzębinowej w miejscowości Turka,
os. Borek - oświetlenie drogowe ul. Jaworowej w miejscowości
Turka, os. Borek
• Oświetlenie drogowe ul. Wiązowej w miejscowości Turka,
os. Borek.
• Oświetlenie drogi na dz. nr ew. 672 w miejscowości Jakubowice Murowane.
• Oświetlenie drogi na dz. nr ew. 647 w miejscowości Jakubowice Murowane.
Paweł Gospodarek,
Zastępca Wójta Gminy Wólka

Gmina Wólka pozyskała kolejne nieruchomości
Z ogromną satysfakcją przekazujemy Państwu informacje o pozyskaniu na rzecz gminy Wólka, w drodze komunalizacji, kolejnych nieruchomości.
Wymienione poniżej działki stanowiły od kilkudziesięciu lat
grunt o nieuregulowanym stanie prawnym.
Brak takiej regulacji skutkował brakiem możliwości jakiegokolwiek formalnego zagospodarowania tych działek.
Są to:
• Działka nr 740 o powierzchni 3,9100 ha położona w obrębie
Pliszczyn, w bezpośrednim sąsiedztwie   rzeki Ciemięgi, zagospodarowana w części jako boisko sportowe.
6
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• Działka nr 528 o powierzchni 0,3100 ha położona w obrębie
Pliszczyn, w bezpośrednim sąsiedztwie  rzeki Ciemięgi, zabezpieczająca dostęp do mostu na rzece oraz obsługę komunikacyjną boiska.
• Działka nr 469 o powierzchni 0,1000 ha położona w obrębie
Łysaków, w centrum miejscowości, z bezpośrednim dostępem
do drogi gminnej, dotychczas niezagospodarowana.
Elżbieta Kołtun,
Referat Planowania i Środowiska,
Urząd Gminy Wólka

RADA GMINY WÓLKA

Wotum zaufania dla Wójta Gminy Wólka i udzielenie absolutorium
z wykonania budżetu Gminy Wólka za 2019 r.

W dniu 19 czerwca br. odbyła się XXVI sesja Rady Gminy. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym podczas sesji odbyła się
debata nad raportem o stanie Gminy Wólka za 2019 rok, który
obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii,
uchwał rady gminy, a także obrazuje aktualny stan gminy Wólka
na wszystkich polach działalności w roku 2019. Konsekwencją
powyższego było podjęcie uchwały i udzielenie votum zaufania.
Ponadto, w tym samym trybie było rozpatrywane sprawozdanie
finansowe za 2019 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium.
Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, że akty te
zostały przyjęte przez Radę Gminy Wólka przy tylko jednym głosie sprzeciwu, co niewątpliwie jest wyrazem aprobaty dla wykonania budżetu gminy Wólka za 2019 r. oraz docenieniem przez
Radnych podejmowanych inicjatyw i realizowanych oraz zaplanowanych inwestycji.

Absolutorium jest udzielane na podstawie sprawozdania finansowego za 2019 rok, które Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lublinie zaopiniował pozytywnie.
Na koniec posiedzenia Wójt złożył na ręce Przewodniczącej
Rady Gminy Pani Edyty Dobek podziękowanie wszystkim Radnym za owocną współpracę. Podziękował Skarbnik Gminy Wólka Pani Agnieszce Grobelskiej, Kierownikom referatów, Dyrektorom jednostek organizacyjnych i wszystkim Pracownikom za
współpracę oraz zaangażowanie w realizację stawianych przed
nim zadań.
Słowa podziękowania skierował również do Sołtysów (w tym
Przewodniczącej Zarządu OSB) za to, że stanowią żywy i skuteczny pomost w kontaktach z naszymi mieszkańcami oraz dzięki
którym w jak największym stopniu staramy się poznać ich potrzeby.
Jak podkreślił Wójt w swoim wystąpieniu, realizacja tych
wszystkich zadań i osiągnięcie zamierzonych celów, jest możliwa
dzięki bardzo dobrej współpracy z wszystkimi instytucjami, Radą
Gminy i Sołtysami, dzięki pracy urzędników i osób pracujących
w jednostkach organizacyjnych gminy Wólka, a przede wszystkim dzięki życzliwości, jaką okazują nasi mieszkańcy.
W imieniu Radnych Gminy Wólka Pani Edyta Dobek przekazała
na ręce Pana Wójta list gratulacyjny będący wyrazem akceptacji
dla wykonania przezeń uchwały budżetowej jako działania zgodnego z prawem oraz wymogami ekonomicznej racjonalności
wiążąc jednocześnie nadzieję w tym, że wysiłek Wójta Gminy
Wólka w zakresie gospodarki finansowej gminy Wólka zostanie
doceniony w kolejnych latach.
Agnieszka Rybka,
Inspektor ds. Rady Gminy i kadr,
Urząd Gminy Wólka

Działalność Rady Gminy Wólka
Szanowni Państwo,
Poniżej przedstawiam Państwu wykaz uchwał podjętych
w okresie od marca do czerwca br. Szczegółowe informacje dotyczące wszystkich uchwał znajdziecie Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Urzędu Gminy Wólka.
Transmisje z posiedzeń Rady Gminy Wólka zamieszczone
są na stronie: www.wolka.pl.
We wskazanym okresie odbyły się 3 posiedzenia Rady Gminy
Wólka, w dniach: 13 maja, 26 maja, 19 czerwca br., na których
podjęto uchwały w następujących sprawach:
1. Uchwała Nr XXIV.141.2020 z dnia 13.05.2020 r. w sprawie przedłużenia wskazanym grupom przedsiębiorców,
których płatność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 terminów płatności rat podatku
od nieruchomości,
2. Uchwała Nr XXIV.142.2020 z dnia 13.05.2020 r. w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie
gminy Wólka,

3. Uchwała Nr XXIV.143.2020 z dnia 13.05.2020 r. w sprawie
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za
pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych,
4. Uchwała Nr XXIV.144.2020   z dnia 13.05.2020 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Wólka prowadzenia zadania
publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą
powiatową Nr 2224L Lublin-Wólka Lubelska-Pliszczyn-Sobianowice na odcinku od km 5+002,56 do km 5+508,56
w miejscowości Pliszczyn na terenie gminy Wólka,
5. Uchwała Nr XXIV.145.2020 z dnia 13.05.2020 r. w sprawie
rezygnacji z opłaty targowej,
6. Uchwała Nr XXIV.146.2020 z dnia 13.05.2020 r. w sprawie dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na ternie gminy
Wólka,
7. Uchwała Nr XXIV.147.2020 z dnia 13.05.2020 r. w sprawie
przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wólka,
8. Uchwała Nr XXIV.148.2020 z dnia 13.05.2020 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2020 rok,
9. Uchwała Nr XXIV.149.2020 z dnia 13.05.2020 r. w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej
10. Uchwała Nr XXV.150.2020 z dnia 26.05.2020 r. w sprawie
zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2020 rok,
Wólka NEWS 2(12)2020
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11. Uchwała Nr XXV.151.2020 z dnia 26.05.2020 r. w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
12. Uchwała Nr XXVI.152.2020 z dnia 19.06.2020 r. w sprawie
wotum zaufania dla Wójta Gminy Wólka,
13. Uchwała Nr XXVI.153.2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.
14. Uchwała Nr XXVI.154.2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wólka z tytułu
wykonania budżetu za 2019 r.
15. Uchwała Nr XXVI.155.2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,
16. Uchwała Nr XXVI.156.2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2020
rok,
17. Uchwała Nr XXVI.157.2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,

18. Uchwała Nr XXVI.158.2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie sprzeciwu ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa stacji bazowej sieci telefonii komórkowej
P4 LUB 4415B wraz z wewnętrzną linią zasilająca na działce nr
1235/3 obręb Turka, planowanego do realizacji przez P4 Sp.
z o.o. zs. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,
19. Uchwała Nr XXVI.15`9.2020 z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie dopłat dla taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wólka.
Zapraszam do kontaktu ze mną lub radnymi z Państwa okręgów. Wszystkie sprawy można dodatkowo zgłaszać za pośrednictwem adresu mailowego: radagminy@wolka.pl.
Edyta Dobek,
Przewodnicząca Rady Gminy Wólka

SOŁTYSI

Wykonanie funduszu sołeckiego w 2019 roku
Poniżej przedstawiam Państwu tabelę
z wykonania funduszu sołeckiego za 2019
rok. Dla przypomnienia informuję, że fundusz sołecki to takie środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, o których
przeznaczeniu decydują sami mieszkańcy,
głosując nad przedstawianymi na zebraniach sołeckich pomysłami o charakterze

Lp.

Sołectwo
Bystrzyca

Przedsięwzięcie w ramach funduszu sołeckiego

839,31+
12000,00 +
12000,00 =
24 839,31 zł

transport publiczny,
Doposażenie jednostki OSP Świdnik Duży Pierwszy
Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym- zakup wyposażenia
Utrzymanie poboczy dróg
Wiata przystankowa na działce nr 88/1
Zakup tłucznia
Dokończenie parkingu na działce 2533 w Świdniku Dużym
Pierwszym
Budowa drogi gminnej na działkach nr 38/2, 42/3, 10/5, 10/8,
50/1

2 000,00 +
2 000,00 +
3 000,00 +
578,81 +
2 000,00 +
10 000,00 +
1 000,00 +
3 000,00 =
23 578,81 zł

Lampa oświetleniowa hybrydowo- wiatrowa wzdłuż drogi
urządzonej na działce nr ew. 257
lampa oświetleniowa hybrydowo- wiatrowa wzdłuż drogi
urządzonej na działce nr ew. 257
wyposażenie i sprzęt dla Koła Gospodyń Wiejskich w Długim

12 000,00+
5 000,00 +
3 909,51 =
18 909,51 zł

Jakubowice
Murowane

oświetlenie uliczne na działkach nr ew. 647- dokumentacja

8 063,51 zł

Łuszczów
Pierwszy

Droga wewnętrzna na działce nr ew. 998
Oświetlenie drogi nr 106108L (Polna)
Oświetlenie drogi na działce nr 991 (Majdan)
Płyty betonowe
Remont drogi nr 106114L
Progi zwalniające na drogach gminnych urządzonych na działkach nr ew. 991 i 994

10 000,00 +
5 000,00 +
5 000,00 +
5 000,00 +
10 000,00 +
2 073,60 =
37 073,60 zł

BiskupieKolonia

2

Długie
3

5
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łeckim nastąpił znaczny wzrost aktywności
społecznej i inicjatyw obywatelskich na
terenach wiejskich. Ponadto konstrukcja
funduszu sołeckiego powoduje, iż znaczna część wydatkowanych środków wraca
w kolejnym roku do budżetu gminy.

Plan na 2019 r.

koszenie i utrzymanie poboczy dróg,
zakup materiału na drogi
transport publiczny

1

4

zarówno inwestycyjnym, jak i społecznym.
To samym mieszkańcom zależy na tym, aby
środki były wydawane w sposób prawidłowy i efektywny. Jest to o tyle cenny instrument, że powoduje integrację lokalnych
społeczności, dążenie do wspólnego celu
oraz partycypację w kształtowaniu wydatków gminy. Dzięki ustawie o funduszu so-

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Wykonanie
zadań na
31.12.2019 r.

Podsumowanie
wykonanych wydatków
w podziale na sołectwa
31.12.2019 r.

Wykonano

19 000,95 zł

Wykonano

23 578,81 zł

Wykonano

17 716,00 zł

Wykonano

7 300,00 zł

Wykonano

34 699,60 zł

SOŁTYSI
Łuszczów
Drugi

Łuszczów Pierwszy droga wewnętrzna na działce nr ew. 986
Zakup tłucznia
Monitoring- urządzenie, kosz na śmieci
Tablica informacyjna- 2 szt.
Modernizacja, przebudowa drogi nr 112469L

5 000,00+
20 000,00 +
1 000,00 +
2 000,00 +
5 811,12 =
33 811,12 zł

Płyty betonowe szt. 12 na drogę gminną w Sobianowicach nr
ew. 749
Płyty betonowe szt. 6 na drogę gminną przy posesji 47 w Łysakowie
Zakup tłucznia,
Dofinansowanie wypoczynku dzieci w ferie

6 000,00 +
3 000,00 +
6 000,00 +
2 000,00 =
18 000,00 zł

Kolonia
Pliszczyn

Szkoła Podstawowa w Pliszczynie- wyposażenie do Sali gimnastycznej
DESTRUKT/KAMIEŃ
DZIEŃ DZIECKA

5 000,00 +
14 745,15
+ 500,00 =
20 245,15 zł

Kolonia
Świdnik
Mały

Oświetlenie uliczne wzdłuż drogi urządzonej na działce nr 109
Dokończenie parkingu na działce nr 2533 w Świdniku Dużym
Pierwszym
Szkoła Podstawowa W Świdniku Małym- zakup wyposażenia
Pompa elektryczna zanurzeniowa dla OSP Świdnik Duży
Pierwszy

12 000,00 +
1 000,00 +
1 312,38 +
2 000,00 =
16 312,38 zł

Pliszczyn

Dofinansowanie wypoczynku dzieci w ferie
Piłko łapy dla OSP w Pliszczynie
Oświetlenie drogi gminnej nr 106099L (działka nr 915)
Koszenie poboczy dróg

3 000,00+
8 000,00 +
6 024,68 +
1 000,00 =
18 024,68 zł

oświetlenie drogi nr 106095L na odcinku drogi od 106097L
do drogi wewnętrznej urządzonej na działce nr ew. 463- dokumentacja
zakup tłucznia

12 000,00 +
14 211,04 =
26 211,04 zł

Płyty na drogę wewnętrzną na działce nr ew. 440
Transport publiczny

5 000,00 +
19 023,69 =
24 023,69 zł
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Łysaków
7

8

9

10

Rudnik
11

12

13

Sobianowice

Świdnik Duży Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym- zakup wyposażenia
Pierwszy
Pompa elektryczna zanurzeniowa dla OSP Świdnik Duży
Pierwszy
Koszenie poboczy dróg
Modernizacja drogi urządzonej na działce nr ew. 2533
Modernizacja, przebudowa parkingu urządzonego na działce
nr 2533 w Świdniku Dużym Pierwszym

5 000,00 +
3 000,00 +
984,64 +
10 000,00 +
3 000,00 =
21 984,64 zł

Świdnik
Duży Drugi

Utrzymanie poboczy dróg,
Modernizacja, przebudowa parkingu urządzonego na działce
nr2533 w Świdniku Dużym Pierwszym
Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym- zakup wyposażenia
Budowa kanalizacji

3 722,27 +
2 000,00 +
3 000,00 +
10000,00 =
18 722,27 zł

Utrzymanie poboczy dróg
Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym- oświetlenie siłowni
i placu zabaw
Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym- wykończenie, teren
szkoły, wyposażenie

866,51 +
4 000,00 +
10 000,00 =
14 866,51 zł

Remont drogi wewnętrznej na działce nr 407
Projekt przebudowy drogi wewnętrznej na dz. nr 412

12 757,27 +
4 000,00 =
16 757,27 zł

Oświetlenie ul. Grabowej nr 112403L
Oświetlenie ul. Jarzębinowej nr 112406L
Oświetlenie ul. Jaworowej nr 112408L
Oświetlenie ul. Wiązowej nr 112423L
Sprzątanie na osiedlu Borek w Turce
Zieleń- nasadzenia
Mała infrastruktura- ławki, kosze

5 000,00 +
5 000,00 +
5 000,00 +
5 000,00 +
5 000,00 +
5 073,60 +
7 000,00 =
37 073,60 zł

14

Świdnik
Mały
15

Świdniczek
16
Turka os.
Borek
17

Wykonano

33 573,72 zł

Wykonano

18 000,00 zł

Wykonano

20 093,61 zł

Wykonano

16 312,38 zł

Wykonano

18 024,68 zł

Wykonano

26 211,04 zł

Wykonano

14 072,00 zł

Wykonano

21 981,04 zł

Wykonano

18 649,01 zł

Wykonano

14 866,51 zł

Wykonano

16 757,27 zł

Wykonano

27 912,30 zł

Wólka NEWS 2(12)2020

9

Turka
18

Wólka
19

Zakup tłucznia,
Pompa TOHATSU dla OSP Turka
Ogrodzenie wraz z siatkami do wyłapywania piłek
Lampy oświetleniowe- 10 szt.
Organizacja choinki, dnia Dziecka
Doposażenie ZPJO w Turce

4 073,60 +
10 000,00 +
10 000,00 +
10 000,00 +
2 000,00 +
1 000,00 =
37 073,60 zł

Koszenie poboczy,
Wykup udziałów w działce nr 179/2, stwarzając możliwość
przejazdu do przepompowni, urządzenia pomiarowego ścieków

1 026,65 +
26000,00 =
27 026,65 zł

RAZEM

Wykonano
wszystko
z wyjątkiem
doposażenia
ZPJO
w Turce

35 673,60 zł

Wykonano

27 026,65 zł

442 5970,34 zł

411 449,17

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków
zewnętrznych – podsumowanie 2019 roku
Stale, od dziewięciu lat, prowadzone są w naszej gminie aktywne i skuteczne działania związane z pozyskiwaniem środków
zewnętrznych na finansowanie zarówno strategicznych inwestycji gminnych, jak i działań miękkich, skierowanych bezpośrednio
do mieszkańców. O skuteczności prowadzonej polityki świadczy wartość projektów realizowanych w 2019 r. Pozyskiwane są

środki zewnętrzne z dostępnych źródeł. Są to m. in. fundusze
unijne w ramach RPO WL, PROW, PO WER, dotacje krajowe, czy
rządowe. Wachlarz wsparcia, jaki udało się pozyskać, jest bardzo
szeroki. Poniższa tabela przedstawia zestawienie projektów realizowanych w 2019 r.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020
Lp.

Tytuł projektu

Okres realizacji

Wartość projektu

Wspierany obszar

1

Mobilny LOF

2017 r. - 2020 r.

5 766 751,16 zł

inwestycje drogowe

2

Zielony LOF

2017 r. - 2020 r.

4 472 779,00 zł

ochrona środowiska

3

OZE w gminie Wólka - montaż kolektorów słonecznych i kotłów na
biomasę

5 317 649,19 zł

ochrona środowiska

4

OZE w gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych

2 521 142,35 zł

ochrona środowiska

5

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobianowicach

679 696,54 zł

ochrona środowiska

6

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę
na terenie gminy Wólka

3 169 626,76 zł

wodno - kanalizacyjny

7

Akademia kluczowych kompetencji

1 749 259,20 zł

edukacja

8

Akademia kluczowych kompetencji II

761 693,75 zł

edukacja

9

Top Senior

27.04.2017 r.
- 31.12.2020 r.
27.04.2017 r.
- 31.08.2020 r.
15.05.2018 r.
- 25.01.2019 r.
06.08.2018 r.
- 31.12.2019 r.
01.10.2017 r.
- 30.06.2020 r.
1.10.2018 r.
- 31.03.2021 r.
01.01.2019 r.
- 30.09.2021 r.

752 993,75 zł

usługi społeczne i zdrowotne

10

Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na terenie
gminy Wólka – etap III

4 128 200,40 zł

wodno - kanalizacyjny

06.08.2019 r.
- 31.12.2020 r.

SUMA

29 319 792,10 zł
Dotacje krajowe

Lp.
1
2
3

Tytuł projektu
Przebudowa ciągu dróg gminnych 107398L ul. Borówkowa i 112416L
ul. Malinowa w miejscowości Turka
Przebudowa ciągu dróg wewnętrznych na działce ewidencyjnej nr
1273/14 w miejscowości Turka odcinek 1 i 4
Przebudowa drogi gminnej nr 112402L (ul. Dębowa) w miejscowości
Turka, gmina Wólka

Okres realizacji
2019
2019
2019

4

Przyjazna ekonomia -edukacja ekonomiczna uczniów w gminie Wólka

2019 r.- 2020r.

5

OSA w gminie Wólka

2019 r.

SUMA
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Wartość projektu

Wspierany obszar

inwestycje drogowe Fundusz Dróg Samorządowych
inwestycje drogowe Fun897 642,49 zł
dusz Dróg Samorządowych
inwestycje drogowe Fun2 385 564,96 zł
dusz Dróg Samorządowych
Oświata Narodowy
29 970,00 zł
Bank Polski
infrastruktura sportowa
Rządowy Program Budowy
109 586,85 zł
Otwartych Stref Aktywności (OSA)
4 063 725,91 zł
640 961,61z zł

FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

1

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
1.04.2019 r.
Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy Wólka
49 800,00 zł
kompetencje cyfrowe
- 14.10.2019 r.
SUMA
49 800,00 zł
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Lp.
1
2

Tytuł projektu

Okres realizacji
01.03.2018 r.
Nowoczesny OPS – Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w OPS Wólka
- 31.08.2019 r.
06.2016 r.
Partycypacja w planowaniu przestrzennym
– 12.2020 r.
SUMA
ŁĄCZNIE

W 2019 r. podjęte zostały działania zmierzające do rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań realizowanych przez gminę Wólka
w ramach projektu partnerskiego pn. „Mobilny LOF”, a w kon-

Wartość projektu

Wspierany obszar

387 206,95 zł

usługi socjalne

137 491,20 zł

planowanie przestrzenne

524 698,15 zł
33 958 016,16 zł

sekwencji zwiększenia kwoty unijnego wsparcia. Wnioskowana
wartość kosztorysowa dodatkowych robót to ok. 2 mln zł, zaś
kwota dofinansowania – ok. 1,3 mln zł.

Gmina Wólka po raz kolejny z funduszami
na odnawialne źródła energii
Z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, iż gmina
Wólka pozyskała w tym roku kolejne środki na odnawialne źródła energii dla naszych Mieszkańców w ramach działania 4.1
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Dnia 11 maja br. Wójt Gminy Wólka Pan
Edwin Gortat podpisał umowę o dofinansowanie projektu: „OZE
W GMINIE WÓLKA- ETAP II - montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i ogniw fotowoltaicznych”. Dzięki
unijnemu wsparciu w wysokości 2 990 760,00 zł na terenie gminy
wdrożony zostanie system zarządzania energią, a na obiektach
mieszkalnych zamontowanych zostanie 377 sztuk urządzeń służących do produkcji energii odnawialnej, w tym: 190 szt. kolektorów słonecznych, 110 szt. ogniw fotowoltaicznych o mocy 2kW
i 3 kW, 45 pomp ciepła oraz 32 piece na biomasę.
W ramach konkursu złożonych zostało 210 wniosków z gmin
województwa lubelskiego, z czego tylko 86 zostało wybranych do
dofinansowania, w tym oczywiście jeden wniosek gminy Wólka.
Beata Możdżeń, Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka
KORONAWIRUS

Zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Wólka
Urząd Gminy Wólka w dalszym ciągu funkcjonuje na dotychczasowych zasadach, czyli zgodnie z Zarządzaniem Wójta nr 20/2020
z dnia 16 marca 2020 roku. Zachęcamy do załatwiania spraw drogą telefoniczną, za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty
elektronicznej oraz poprzez skrzynkę podawczą EPUAP.
Bezpośrednia obsługa interesantów jest prowadzona w holu
przy głównym wejściu do budynku.
• jeśli chcecie Państwo złożyć dokumenty – prosimy o pozostawienie ich we właściwej dla sprawy urnie (Urząd Gminy Wólka bądź
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o.).
• jeśli potrzebujecie Państwo druku do wypełnienia – Pracownik
z Biura Podawczego przekaże właściwy druk.
• jeśli sprawa wymaga bezpośredniego kontaktu z pracownikiem
odpowiedzialnym za daną sprawę – przed wizytą w Urzędzie
zalecany jest kontakt telefoniczny z pracownikiem bądź referatem merytorycznym załatwiającym sprawę (numery telefo-

nów dostępne są na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicach informacyjnych poszczególnych sołectw). Po przybyciu do
Urzędu Pracownik z Biura Podawczego zadzwoni do właściwego pracownika i poprosi o zejście do Państwa.
Podczas obsługi bezpośredniej obowiązują następujące zasady:
• Interesant obsługiwany jest przy ustawionym stoliku,
• Interesanci wpuszczani są pojedynczo,
• obowiązują zasady dezynfekcji, na stoliku dostępny jest płyn do
dezynfekcji, rozpoczynając obsługę interesant oraz pracownik
zobowiązani są do zdezynfekowania rąk,
• zarówno pracownik jak i interesant zobowiązani są do założenia maseczki.
Informujemy, iż tak jak do tej pory – możecie Państwo załatwić
w naszym urzędzie sprawy administracyjne niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności sprawy z zakresu:
Wólka NEWS 2(12)2020
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1. rejestracji stanu cywilnego,
2. ewidencji ludności i dowodów osobistych,
3. pomocy społecznej,
4. świadczenia usług komunalnych,
5. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283,
284, 322 i 471),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów w
dawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471),
6. przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej
istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania

infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu
kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi
publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 i 471).
Zapewniamy Państwa, że w naszym urzędzie załatwiamy
wszystkie sprawy bez zbędnej zwłoki, w terminach takich samych, jak przed wystąpieniem stanu epidemii. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.
Anna Kruk, Sekretarz Gminy Wólka

Dezynfekcja miejsc publicznych
W trosce o zdrowie naszych mieszkańców, 10 kwietnia br. została przeprowadzona dezynfekcja miejsc publicznych na
terenie naszej gminy tj. wejść do sklepów,
aptek, kościołów, szkół, czy też   domów
wielorodzinnych na osiedlu Borek. Zdezynfekowane zostały również przystanki,
ławki, kosze na śmieci, tablice ogłoszeń
oraz inne uczęszczane przez naszych
mieszkańców miejsca. Odkażanie miało
na celu ograniczenie ryzyka szerzenia się
koronawirusa w przestrzeni publicznej.
Działania te bezpłatnie dla naszych
mieszkańców przeprowadzili członkowie
stowarzyszenia Legia Akademicka, którym
wsparcia udzielili strażacy z OSP Świdnik
Duży, OSP Pliszczyn, OSP Turka oraz pracownicy Urzędu Gminy Wólka.
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przeprowadzoną akcję.
Emilia Sikorska, Referat Promocji,
Urząd Gminy Wólka  

Akcja szycia maseczek
Akcja szycia maseczek na terenie gminy została zainicjowana przez Mieszkanki
naszej gminy, a my jako lokalny samorząd
wspieraliśmy „szwaczki - ochotniczki”  
dostarczając im materiały niezbędne do
produkcji maseczek, czyli tkaniny, gumki
oraz nici, czy też zapewniając wsparcie
logistyczne i informacyjne. Reszta była
w zwinnych rękach naszych Mieszkanek,
które w niezwykle profesjonalny sposób
szyły maseczki dla potrzebujących.
Jestem zwolennikiem tego typu inicjatyw, które przede wszystkim integrują
nasze społeczeństwo, rozwijają współpracę i zacieśniają więzi międzyludzkie,
co w przyszłości na pewno przyniesie
wymierne korzyści w kolejnych tego typu
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lub podobnych przedsięwzięciach.
Oczywiście można było zakupić gotowe
maseczki i rozdać je Mieszkańcom bez
dodatkowego trudu i poświęcenia czasu
ze strony społeczności lokalnej. Jednak
niezwykle istotne w tym wszystkim było
wyzwolenie w ludziach chęci do bezinteresownej pomocy, a co za tym idzie, po-

czucia odpowiedzialności jedni za drugich
oraz satysfakcji z tego, że  wspólnie zrobiło się coś dobrego.
Z tego miejsca chciałbym podziękować
wszystkim tym, którzy aktywnie włączyli
się w akcję szycia maseczek, a mianowicie:
• szyjącym maseczki: Paniom z KGW
Łuszczów; Paniom z KGW Pliszczyn;

KORONAWIRUS
Paniom z grupy Wóleckie Babeczki
szyją maseczki, Paniom z Urzędu Gminy Wólka; Paniom z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Turce; Paniom
z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Pliszczynie; Paniom z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Sobianowicach;
Paniom z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świdniku Małym; Paniom

z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Łuszczowie oraz Paniom, które szyły
indywidualnie,
• Mieszkańcom, którzy podzielili się
materiałem wykorzystanym do szycia
maseczek,
• firmom, osobom indywidualnym czy też
instytucjom, którzy wsparli nas finansowo,
• Radnym, Sołtysom, Mieszkańcom za

wsparcie logistyczne w pozyskaniu materiałów niezbędnych do uszycia maseczek,
• Wolontariuszom za pomoc w roznoszeniu maseczek.
Dziękuję Wam wszystkim za okazaną pomoc, poświęcony czas, determinację, bezinteresowne działanie i okazane dobro.
Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Ognisko Koronawirusa w Pliszczynie
Pod koniec maja br. w Parafii pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie mieliśmy do czynienia z ogniskiem
koronawirusa. 27 maja br., w godzinach
wieczornych, na polecenie Wójta Gminy
Wólka, została przeprowadzona dezynfekcja kościoła i obejścia. Na terenie gminy

ponownie zostały zamknięte wszystkie
szkoły i przedszkola, dla których organem
prowadzącym jest gmina Wólka.
Wszystko na szczęście zakończyło się szczęśliwie, gdyż nie pojawiły się nowe zakażenia.
Nasi Mieszkańcy zastosowali się do zaleceń
służb sanitarno – epidemiologicznych i po-

zostali w swoich domach na kwarantannie.
Nadal apelujemy do Państwa o szczególną ostrożność i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i dystansu społecznego.
Emilia Sikorska, Referat Promocji,
Urząd Gminy Wólka
OCHRONA ŚRODOWISKA

Fot. Seweryn Wlazło

Dobrzy ludzie są wśród nas

W dniu 14 lipca br. nieformalna grupa kajakarzy – wolontariuszy   z Lublina
oczyszczała rzekę Bystrzycę na terenie
naszej gminy z zalegających w niej odpadów. Zebrano   kilkadziesiąt worków
śmieci. Odpady zostały odebrane i zagospodarowane przez gminę Wólka przy
wsparciu Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Wólka Sp. z o.o. Kajakarze
planują dalsze oczyszczanie, gdyż potrzeby są ogromne. Oceniają, iż aby oczyścić
rzekę, potrzeba przynajmniej miesiąca
intensywnej pracy.
Zwracam się do wszystkich Mieszkańców z prośbą o nie śmiecenie i pilnowanie, aby nie śmiecono. Wszyscy chcielibyśmy cieszyć się pięknem otaczającej
nas przyrody. Jednak z przykrością muszę  

stwierdzić, iż od lat walczymy z narastającym zjawiskiem zaśmiecania terenu naszej gminy - w szczególności terenu dróg
gruntowych, lasów, rowów, poboczy,
a w tym przypadku rzeki.
Apeluję do Państwa- nie przechodźmy
obojętnie obok porzuconych śmieci, gdyż
każdy z nas chce mieszkać w ładnym,
czystym i schludnym miejscu. Dbajmy
wszyscy razem o ład i porządek w Naszej
Gminie. Zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom
i wnukom majątek w postaci czystych
lasów, rzek i przede wszystkim pięknej
przyrody.
Jak powiedział Mahatma Gandhi – „Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od siebie”. Każdy z nas powinien zastanowić

się, co należy zrobić, aby poprawić stan
otaczającego go środowiska.
Każdy, kto jest świadkiem podrzucania
śmieci proszony jest o natychmiastowy
kontakt z Policją:
• Dzielnicowy mł. asp. Tomasz PETELA
kom. 695 021 817 lub 997
• Dzielnicowy mł. asp. Aneta MALESA
kom. 695 021 823 lub 997
PAMIĘTAJMY, IŻ DBAJĄC
O ŚRODOWISKO
DBAMY O NASZE
WSPÓLNE DOBRO!
Edwin Gortat,
Wójt Gminy Wólka
Wólka NEWS 2(12)2020
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Fundusz Inwestycji Samorządowych dla gminy Wólka

Z wielką przyjemnością informuję Państwa, iż 30 czerwca br.
w Bełżycach miałem przyjemność odebrać osobiście z rąk Pana
Premiera Mateusza Morawieckiego promesę z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla naszej gminy, na kwotę 3 840 858
zł. Podkreślić należy, że nasza gmina otrzyma najwyższą kwotę
wsparcia spośród 16 gmin powiatu lubelskiego, co jest efektem
bardzo ambitnie skonstruowanego budżetu na 2020 rok. Dotacja
z Funduszu Inwestycji Samorządowych jest więc nie tylko wsparciem, ale też swego rodzaju barometrem inwestycyjnym. Pokazuje, które gminy są zorientowane na inwestycje w tym roku.
Dobrym przykładem jest właśnie budżet gminy Wólka.
Nie ukrywam, że w/w wsparcie finansowe pomoże z całą pewnością zrównoważyć nie do końca znane jeszcze, negatywne
skutki finansowe spowodowane epidemią koronawirusa oraz
w znacznym stopniu pozwoli na realizację zamierzonych w bieżącym roku zadań inwestycyjnych.
Informuję, iż na chwilę obecną został złożony wniosek do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego na wykorzystanie powyższej
kwoty.
Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Wysokie wyniki Gminy Wólka w Rankingu Finansowym
Samorządu Terytorialnego za 2019 rok
W czerwcu br. został opublikowany jeden z najważniejszych rankingów dla samorządów w Polsce - Ranking Finansowy Samorządu
Terytorialnego w Polsce VI Europejskiego Kongresu Samorządów
przygotowany przez polskich naukowców, m.in. z Uniwersytetu Ekonomicznego czy Jagiellońskiego w Krakowie. Analizie zostały podane
dane finansowe ze sprawozdań przesyłanych do regionalnych izb obrachunkowych za IV kwartał 2019 roku.
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Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż nasza gmina stale
poprawia swoją pozycję w rankingu zajmując w tym roku wysokie
73. miejsce wśród 1 547 gmin wiejskich.  Jest to 3. wynik w powiecie
lubelskim (na 16 gmin powiatu), a 6 w woj. lubelskim.
Do skonstruowania rankingu wykorzystano zestaw siedmiu
wskaźników oceny kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego, są to:
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem
2. Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem
3. Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
4. Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i
pochodne od wynagrodzeń
5. Udział środków europejskich w wydatkach ogółem – bez poręczeń
6. Relacja zobowiązań do dochodów ogółem
7. Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach
bieżących.

OGŁOSZENIA
Ranking jest adresowany do trzech głównych grup odbiorców:
1. samorządowców, aby mogli wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami;
2. przedsiębiorców, aby mogli poznać gminy, w których dobrze ulokują pieniądze;

3. obywateli, aby mogli sprawdzić, jak gospodaruje samorząd lokalny.
Szczegóły dotyczące raportu znajdą Państwo na stronie www.
wolka.pl
Emilia Sikorska,
Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

Partycypacja w planowaniu przestrzennym Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału
w konkursie planistycznym (plastyczno-literackim) pn. „Moja
przestrzeń w przyszłości, miejsce Gmina Wólka” w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”.
Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży uczęszczających
do szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 – od czwartej do ósmej klasy szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Wólka.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów według dwóch kategorii wiekowych:
I kategoria: klasy IV – VI Szkoły Podstawowej,
II kategoria: klasy VII - VIII Szkoły Podstawowej.

Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest to, aby uczeń lub
uczennica uczęszczał do jednej z klas w przedziale IV – VIII przez
cały okres trwania konkursu tj. uczestnikiem konkursu nie może
być osoba, która w roku szkolnym 2020/2021 nie będzie już
uczniem jednej z pięciu szkół podstawowych z terenu gminy, dla
których organem prowadzącym jest gmina Wólka.
Prace konkursowe należy składać do 30 września 2020 r. do
godziny 10.00.
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.wolka.pl. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 478 17 62.
Zapraszamy do udziału w konkursie!!! Na zwycięzców czekają bardzo atrakcyjne nagrody w formie karty/ bonów podarunkowych!!!
Projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest
Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie, partnerem projektu jest Gmina Wólka.
Piotr Łucka, Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej
oraz właściwego oznaczenia budynku
W związku z realizacją planu
priorytetowego w okresie od
1 lipca br. do 31 grudnia br.,
dzielnicowy mł.asp. Tomasz
Petela zwraca się z prośbą do
Mieszkańców miejscowości
Wólka o umieszczenie w widocznym miejscu na ścianie
frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym
posesji. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi

ogrodzonej nieruchomości,
tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również
na ogrodzeniu. Na tabliczce,
oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również
nazwę ulicy, a w miejscowościach bez ulic albo posiadających ulice bez nazw – nazwę
miejscowości.
Obowiązek oznaczenia budynku numerem porządko-

wym wynika z art. 47b ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Niedopełnienie obowiązku wynikającego z powyższego przepisu skutkuje
popełnieniem wykroczenia
określonego w art. 64 Kodeksu Wykroczeń.
sierż. szt. Tomasz Petela
Komisariat Policji
w Niemcach

Zapraszamy Seniorów do Klubu Seniora – ostatnie wolne miejsca!
Pięknie wyremontowane i wyposażone w nowe meble, akcesoria do aktywności fizycznej, umysłowej, rękodzielniczej pomieszczenia czekają na Seniorów z terenu gminy Wólka. Zaplanowaliśmy
bardzo różnorodną tematykę warsztatów, stąd każdy znajdzie coś
dla siebie. Będą to zajęcia komputerowe, kulinarne, ogólno – ruchowe, czy też florystyczne.
Udogodnieniem dla Państwa jest bezpłatny transport, więc nie
będziecie musieli się Państwo martwić o dojazd do Klubu Seniora.

Zapraszamy serdecznie!!!
Rekrutacja trwa, ale decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji uzyskają Państwo dzwoniąc pod numery
81 478 17 50, wew. 41, 609-409-749.
Anna Sędłak,
Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka
Wólka NEWS 2(12)2020
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#pomocKajetanowi

W Wielką Sobotę na terenie naszej
gminy w Łuszczowie Drugim doszło do
ogromnej tragedii, której skutki przybrały
ogromnych rozmiarów. Trzyosobowa rodzina w wigilię Wielkiej Nocy za przyczyną
niszczycielskiego żywiołu - ognia została
pozbawiona dachu nad głową.
Rodzinę spotkała wielka tragedia, zarówno w wymiarze materialnym, ale rów-

nież osobistym oraz psychologicznym.
Jednak nie zostali z tym sami. Uruchomiona została lawina dobrych serc. Pożar był
w Wielką Sobotę po południu, a w Niedzielę Wielkanocną o 19.00 były już
wszystkie potrzebne do przeżycia rzeczy:
leki, żywność, ubrania dla całej rodziny.
W Poniedziałek Wielkanocny były uzbierane pieniądze na wynajęcie mieszkania

na mniej więcej 10 miesięcy. W miesiąc
po pożarze na koncie zrzutki było 66 458
zł, co pozwoliło rodzinie zacząć marzyć
o odbudowie domu. Do tego są meble, armatura, całe mnóstwo przyszłych i bieżących usług, które wielu, wielu ludzi dało,
da, zrobiło i zrobi.
W akcję zaangażowali się koledzy i koleżanki z klasy, znajomi, nauczyciele Kajetana, sąsiedzi, znani muzycy, księża, organizacje tj. Caritas Archidiecezji Lubelskiej, prasa, telewizja lokalna i ogólnopolska…. niezliczona liczba ludzi dobrej
woli. Włączyła się też społeczność gminy
Wólka, czyli Ochotnicze Straże Pożarne,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce,
Koła Gospodyń Wiejskich, lokalni przedsiębiorcy, Mieszkańcy oraz samorząd
gminy Wólka.
Dziękuję wszystkim za okazane wsparcie dla poszkodowanych, ogromną empatią, dobre serce i bezinteresowną
pomocą. Człowiek jest wielki nie przez
to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi - mówił Jan Paweł II.
Dobro wraca, to co dajesz innym wróci
do Ciebie.
Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Świadczenie „Dobry start”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
od 1 lipca br. rozpoczął kolejny rok realizacji rządowego programu „ Dobry start”
na rok szkolny 2020/2021 w formie jednorazowego świadczenia 300,00 zł na każde
uczące się dziecko.
Program „ Dobry Start” jest realizowany
na podstawie uchwały Rady Ministrów Nr
80/2018 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry Start” (Dz.
U z 2018 r., poz. 1061 z póżn zm ) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” z dnia 9 lipca
2019 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1434).
Świadczenie „Dobry start” przysługuje:
• rodzicom, opiekunom faktycznym,
opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych,
dyrektorom regionalnych placówek
opiekuńczo - terapeutycznych – raz
w roku na dziecko;
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• osobom uczącym się - pełnoletniej osobie uczącej się w szkole, niepozostającej
na utrzymaniu rodziców w związku z ich
śmiercią lub w związku z ustaleniem
wyroku sądu lub ugodą sądową prawa do alimentów ich strony oraz osobie usamodzielnionej, o której mowa
w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje
w związku z rozpoczęciem roku
szklonego do ukończenia:
• przez dziecko lub osobę uczącą się do
20. roku życia;
• przez dziecko lub osobę uczącą się do
24. roku życia - w przypadku dzieci lub
osób uczących się legitymujących się
orzeczeniem o niepełnosprawności.

POMOC SPOŁECZNA
W wyniku nowelizacji rozporządzenia
w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, od
1 sierpnia 2019 r. zmieniła się definicja szkoły określona w jego § 3 pkt 6. Zmiana polega
na umożliwieniu przyznawania świadczenia
dobry start na dzieci, które będą się uczyć/
uczą się w szkołach dla dorosłych (szkoła dla
dorosłych to organizacja kształcenia możliwa do zastosowania w szkole podstawowej
oraz ponadpodstawowej) oraz w szkołach
policealnych (szkoła policealna to typ szkoły
ponadpodstawowej).
Świadczenie dobry start wynosi 300 zł
jednorazowo na dziecko i jest co do zasady
niepodzielne, jednak, podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawczego, gdy
dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest
pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną
w porównywalnych i powtarzających się
okresach, kwotę świadczenia dobry start
ustala się każdemu z rodziców w wysokości
połowy kwoty przysługującego świadczenia dobry start (czyli 150,00 zł).
Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje
- na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne
przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole oraz jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały
umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie
poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej
szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.
Program Dobry Start nie obejmuje również studentów.

Wnioski o świadczenie dobry start są
przyjmowane w urzędzie gminy lub właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. od 1 lipca przez Portal informacyjno
- usługowy Emp@tia na stronie https://
empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość
elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od
1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.
Wniosek należy złożyć do 30 listopada
danego roku.
W przypadku ubiegania się o świadczenie dobry start na dziecko umieszczone
w pieczy zastępczej albo ubiegania się
o świadczenie dobry start przez osobę
uczącą się lub będącą usamodzielnioną
w rozumieniu ustawy, wnioski składa się
w powiatowym centrum pomocy rodzinie
właściwym ze względu na miejsce odpowiednio zamieszkania osoby ubiegającej
się albo siedziby placówki opiekuńczo wychowawczej albo regionalnej placówki
opiekuńczo-terapeutycznej.
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie
później niż do 30 września. Gdy wniosek
zostanie złożony w kolejnych miesiącach
(we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu
2 miesięcy od złożenia wniosku. W przypadku złożenia nieprawidłowo wypełnionego wniosku, podmiot realizujący świadczenie dobry start wzywa wnioskodawcę
do poprawienia lub uzupełnienia wniosku
w terminie 14 dni od dnia otrzymania
wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. Gdy wnioskodawca

złoży wniosek bez wymaganych w indywidualnej sprawie dokumentów, w tym
oświadczeń, podmiot realizujący świadczenie dobry start przyjmuje wniosek
i wyznacza termin nie krótszy niż 14 dni
i nie dłuższy niż 30 dni na uzupełnienie
brakujących dokumentów. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.
W przypadku zbiegu prawa rodziców,
opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia
dobry start, świadczenie to wypłaca się
temu z rodziców, opiekunów prawnych
dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad
dzieckiem. Jeżeli opieka nad dzieckiem
sprawowana jest równocześnie przez oboje rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka,
świadczenie dobry start wypłaca się temu,
kto pierwszy złoży wniosek.
Przyznanie świadczenia dobry start nie
wymaga decyzji. Odmowa przyznania
świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie
w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymaga wydania decyzji odmownej. Organ właściwy wysyła wnioskodawcy informacje o przyznaniu świadczenia
dobry start na wskazany przez niego adres
poczty elektronicznej - o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we
wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca
nie wskazał adresu poczty elektronicznej,
informację może odebrać osobiście lub jest
wysyłana w wersji papierowej.
Agnieszka Powroźnik,
Inspektor w Ośrodku
Pomocy Społecznej w Wólce

Przemoc w rodzinie wobec osób starszych
Przemoc w rodzinie może dotknąć każdego, niezależnie od wieku, wykształcenia czy
pochodzenia, ale osoby starsze są na nią
szczególnie narażone. Są też często mniej
sprawne oraz bardziej zależne od innych.
Rzadko też szukają pomocy. Często to nieprawidłowe relacje w rodzinie są jednym
z powodów, dla których tak się dzieje. Uczucie wstydu, lęk i strach przed sprawcą, który
nierzadko jest jedynym opiekunem, poczucie winy płynące z przekonania, że się zasłużyło na złe traktowanie oraz obawa przed
umieszczeniem w domu pomocy społecznej sprawiają, że osoby starsze w milczeniu
przeżywają swój ból i cierpienie.
Jak rozpoznać przemoc
Przemoc nie jest przypadkiem. To zamierzone działanie, które ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie sobie drugiej
osoby. Przemoc oznacza nierówne rozłożenie sił. Nie zawsze jednak musi to być

przewaga fizyczna po stronie sprawcy. Bywają sytuacje, że agresor jest silniejszy pod
względem psychicznym.
Przemoc narusza prawo i dobra osobiste. Często na skutek izolacji, zakazów, obrażania czy ośmieszania ofiary przemocy
są pozbawiane możliwości decydowania
o sobie. Przemoc zawsze oznacza cierpienie. Intencją sprawcy jest wywołanie bólu,
któremu towarzyszy strach, niepewność,
smutek i poczucie winy. Wyrządzane szkody, zarówno fizyczne jak i psychiczne, mogą
spowodować uraz, który ofiara będzie odczuwać przez długie lata.
Formy przemocy
Przemoc psychiczna groźby, poniżanie,
wyzwiska, szantaż, wyśmiewanie np. z powodu choroby lub niepełnosprawności,
ograniczanie swobody decyzji, pozbawianie
kontroli nad własnym życiem, wmawianie
choroby psychicznej, narzucanie swojego

zdania i poglądów, ograniczanie kontaktów
z ludźmi np. z innymi członkami rodziny,
znajomymi czy sąsiadami, wymuszanie posłuszeństwa i podporządkowania itp.
Przemoc ekonomiczna okradanie, zabieranie pieniędzy np. emerytury, niezaspokajanie podstawowych potrzeb, wymuszanie
zmian w testamencie, obciążanie zawyżonymi kosztami, skłanianie do darowizn,
obciążanie kredytami czy pożyczkami, niszczenie rzeczy osobistych lub własności, fałszerstwa itp.
Zaniedbanie niezapewnianie jedzenia,
leków, higieny osobistej, opieki medycznej,
pozostawianie bez opieki osoby, która jej
wymaga, porzucenie czyli opuszczenie osoby starszej przez rodzinę, opiekuna lub inną
osobę odpowiedzialną np. pozostawianie
w szpitalach lub innych instytucjach itp.
Przemoc fizyczna bicie, szturchanie,
szarpanie, popychanie, kopanie, karmienie
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z użyciem siły, krępowanie ruchów, pozostawianie w niebezpiecznym miejscu itp.
Przemoc seksualna gwałt, molestowanie, zmuszanie ofiary do jakiejkolwiek formy aktywności seksualnej wbrew jej woli,
wyśmiewanie wyglądu itp.
Zgłoszenie faktu stosowania przemocy to
szansa na jej przerwanie, uzyskanie profesjonalnej pomocy i uświadomienie sprawcy, że kontrola społeczna działa i jego postępowanie nie pozostanie bezkarne.
Objawy, które mogą wskazywać, że osoba
starsza doświadcza przemocy
W przypadku kontaktu z osobami starszymi i ich opiekunami warto zwrócić uwagę
na pewne zachowania lub objawy mogące
znaczyć, że starsza osoba doznaje przemocy lub jest nią zagrożona. Mogą to być
np.: akty autoagresji, brak świadomości,
przedawkowywanie lekarstw, symptomy fizyczne niewynikające z choroby. Obserwując zachowania i działania osoby starszej,
należy zwrócić uwagę na to czy: nie jest
nadmiernie zależna od kogokolwiek w realizacji codziennych potrzeb życiowych, nie
jest zmuszana do podpisywania dokumentów, których nie jest w stanie przeczytać,
nie jest pozbawiona możliwości decydowania o sobie, odmawia korzystania z opieki
medycznej. Wskazówek dostarcza też stan
psychiczny i emocjonalny, niepokojące
mogą być np.: oznaki depresji, zagubienie,
zdezorientowanie, przejawianie obawy
przed opiekunem, okazywanie agresji na
skutek dotyku, okazywanie lęku, gdy ktoś
wchodzi do pokoju, reakcja lękowa na oferowaną pomoc czy nawet odmowa rozmowy o sytuacji rodzinnej.
Obserwując relacje w rodzinie, należy  
zwrócić uwagę na zachowanie osoby starszej wobec opiekuna i zachowanie opieku18 Wólka NEWS 2(12)2020

na wobec osoby starszej; czy nie jest ono
dla niego źródłem frustracji, stresu, zmęczenia, poczucia bezradności.
Przemoc pozostawiona bez reakcji eskaluje i staje się coraz bardziej dotkliwa oraz
bolesna dla osoby jej doznającej. Przemocy w rodzinie sprzyja „tajemnica czterech
ścian”. Dlatego trzeba reagować, aby przerwać milczenie i pomóc osobom krzywdzonym.
Jak pomóc
Poinformować inne osoby lub służby, np.
policję, straż miejską lub ochronę budynku.
W sytuacji, gdy nie jesteś bezpośrednim
świadkiem zdarzenia, a tylko podejrzewasz,
że osoba starsza doznaje przemocy w rodzinie, spróbuj: porozmawiać z osobą, która może być krzywdzona i powiedzieć jej, że
się niepokoisz jej sytuacją w rodzinie oraz
zaproponować skorzystanie z profesjonalnej pomocy, poinformować przedstawiciela instytucji zajmującej się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, np.: policji,
ośrodka pomocy społecznej lub organizacji
pozarządowej. W kontakcie z osobą doznającą przemocy warto jej powiedzieć, że:
naturalne jest to, że się boi, nie jest winna,
że w jej rodzinie dochodzi do przemocy, nic
nie usprawiedliwia przemocy, a za jej stosowanie odpowiedzialna jest tylko osoba,
która ją stosuje, przemoc sama nie zniknie
i dlatego ważne jest, żeby działać w celu
jej zatrzymania, przemoc może dotknąć
każdego, niezależnie od wieku, wykształcenia, pochodzenia czy wyznania, osoba
krzywdzona ma prawo szukać pomocy, aby
zapewnić sobie bezpieczeństwo.
Procedura „Niebieska Karta”
To system działań, które mają pomóc
osobom doświadczającym przemocy ze
strony swoich bliskich. Niebieską Kartę za-

łożyć mogą przedstawiciele policji, pomocy
społecznej, oświaty, służby zdrowia oraz
gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych.
Niebieska Karta dla rodziny zostaje założona niezależnie od tego, czy przemoc ma charakter fizyczny, czy psychiczny. Zakłada się ją
w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie stosowania przemocy. Cała procedura
ma na celu przerwanie przemocy i udzielenie wsparcia wszystkim osobom w rodzinie.
Pomocne adresy
• Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
Jakubowice Murowane 8,
20 – 258 Lublin 62
tel. 535 210 670.
• Policja tel. 997 w każdej sytuacji zagrożenia 112
Dzielnicowi Komendy Policji Niemce
asp. Aneta Malesa – tel. 695 021 823
mł. asp. Tomasz Petela - tel. 695 021 81
• Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia
tel. 22 668 70 00
Dyżury telefonu:
pon.–pt.: 12.00–18.00
sob.–nd.: 10.00–16.00
• Telefon Zaufania dla Osób Starszych
tel. 22 635 09 54.
Dyżury telefonu:
poniedziałek: 17.00–20.00
wtorek: 9.00–12.00
środa: 17.00–20.00
czwartek: 17.00–20.00
Anna Modrzejewska,
Kierownik OPS w Wólce
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Uroczystość upamiętniająca rocznicę
Konstytucji 3 Maja inna niż zwykle...
Uroczystość z okazji 229. rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła
się w cieniu epidemii. Przedstawiciele
władz gminy: Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Pan Tomasz Zaborek oraz Wójt
Gminy Wólka Pan Edwin Gortat złożyli kwiaty i zapalili znicz pod obeliskiem
przy Urzędzie Gminy, aby choć symbolicznie upamiętnić tą wielką dla nas Polaków uroczystość.
Emilia Sikorska,
Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka

Pomniki papieża Jana Pawła II

Kraków

Lublin

Meksyk

Rzym

Paryż

Waszyngton

Pomniki Jana Pawła II wznoszone są dla upamiętnienia osoby
i pontyfikatu Jana Pawła II. W Polsce stawianie pomników Janowi
Pawłowi II zaczęło być widoczne od roku 1980. Za czasów PRL nie
miało ono charakteru masowego, nieliczne monumenty stawiane
były na terenach przykościelnych, często w miejscach ukrytych
i dyskretnych (np. za prezbiterium kościoła, przy plebanii). Od
1998 roku dynamika powstawania pomników przybrała na sile,
swoje maksimum uzyskując w roku 2000 (był to Rok Jubileuszowy oraz pierwsza rocznica najdłuższej, siódmej pielgrzymki Jana
Pawła II do Polski w roku 1999). W 1980 roku odsłonięto pierwszy
pomnik na dziedzińcu Pałacu Biskupiego w Krakowie. Statua podarowana została przez włoskich artystów. Pierwszym pomnikiem
zrealizowanym przez polskiego rzeźbiarza jest monumentalna fi-

gura   w Tarnowie wykonana przez Bronisława Chromego. Wznoszeniem papieskich pomników coraz częściej zainteresowane są
lokalne samorządy, które ogłaszają konkursy (m.in. w: Piekarach
Śląskich, Stargardzie, Ostrowi Mazowieckiej, Tarnogrodzie, Wrześni). Wyznacznikiem powstawania pomników, aktualnym do dziś,
jest ich obecność w krajach o przeważającym wyznaniu katolickim,
ale także szacunek i sympatia do Jana Pawła II, dlatego wystawiono
je m.in. w Rumunii, Japonii czy na Ukrainie. Wiele z nich zostało
zrealizowanych przez artystów polskich.
Warte odnotowania są ciekawostki dotyczące pomników:
• pomniki w Guadalupe w Meksyku i Ćennaju w Indiach mierzą
ponad 6 m,
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• najwyższy pomnik znajduje się w Częstochowie – ma 14 m
wysokości,
• najbardziej odległy od Polski pomnik znajduje się w Aganie
na wyspie Guam, jest to jedyny pomnik obracający się wokół
własnej osi,
• pomnik Jana Pawła II we Francji stał się znany na świecie
z powodu nakazu usunięcia krzyża z pomnika,
• pomnik w Toronto, w którym Jan Paweł II ma źrenice
w kształcie serc.

Więzi sentymentalne wiążą mnie z pomnikiem w Lublinie stojącym na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego od
1983 r. Uwieczniona została scena składania homagium przez
kardynała Stefana Wyszyńskiego. Autorem jest Jerzy Jarnuszkiewicz. Zachęcam Państwa do obejrzenia zachwycającej rzeźby
dwóch wielkich Polaków, która jest tak blisko.
Agnieszka Grobelska, Skarbnik Gminy Wólka

Sewilla

Madryt

30 lecie istnienia samorządu terytorialnego
Dzień 27 maja ustanowiony został
przez Sejm RP w 2000 roku „Dniem Samorządu Terytorialnego”. Ta historyczna
data wiąże się z wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
terytorialnym (po późniejszych zmianach - o samorządzie gminnym). Dnia 27
maja 1990 roku przeprowadzone zostały
pierwsze po II wojnie światowej prawdziwie wolne i demokratyczne wybory
do rad gmin. Demokracja na szczeblu lokalnym stała się rzeczywistością.
Samorząd terytorialny pozwolił zdecentralizować zarządzanie krajem, oddając głos obywatelom. To właśnie oni najmocniej angażują się w przedsięwzięcia,
które dotyczą ich bezpośrednio i na któ-

re mają realny wpływ. Utworzenie samorządu terytorialnego dało mieszkańcom
możliwość decydowania i współtworzenia najbliższego otoczenia. W konsekwencji wprowadzonych zmian zaczęły
pojawiać się wielkie inwestycje – budowy dróg, sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, szpitali, placówek oświatowych,
obiektów sportowych, miejsc wypoczynku i rekreacji. Nastąpiła zdecydowana
poprawa warunków i jakości życia mieszkańców.
Dziś po latach doświadczeń wiemy
już, że samorządność to więcej niż tylko administracja i podział terytorialny,
to przede wszystkim wspólnota ludzi.
Samorządność to także reguła życia spo-

łecznego polegająca na zaangażowaniu
i lokalnej aktywności.
Za wszystkimi działaniami stoją ludzie,
którzy organizują wspólnotę samorządową, realizują zadania i dbają o poprawę
warunków życia mieszkańców. Ten jubileusz to święto wszystkich pracowników
i członków wspólnot samorządowych
– ludzi, którzy doceniają dorobek samorządów i nie chcą go zmarnować.
Dziękuję Wam Wszystkim za zaangażowanie, wspólną troskę i pracę na rzecz
naszej Małej Ojczyzny - gminy Wólka.
Edwin Gortat,
Wójt Gminy Wólka

#lubelskikoszyk w gminie Wólka
Gmina Wólka włączyła się w akcję #lubelskikoszyk, która ma za
zadanie promocję lokalnej przedsiębiorczości, producentów oraz
wytwarzanych przez nich produktów. Za nominację do tej kampanii dziękuję Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego i Społecznego
PLENER z Ługowa.
Wraz z zespołem promocji postanowiliśmy w dość szczególny
sposób ukazać wyjątkowość naszej gminy i działający na jej terenie lokalny biznes. Liczę na to, że forma przekazu i sam pomysł
spodobały się Państwu i były miłe w odbiorze, a przede wszystkim przyczyniły się do promocji i popularyzacji naszych miejscowych produktów.
Filmik został nagrany w naszym, jeszcze nowym amfiteatrze
znajdującym się za urzędem gminy, który znakomicie sprawdził
się w tej roli.
W filmie główną rolę zagrały produkty pochodzące od naszych
lokalnych przedsiębiorców tj.
• LADROS s.c. A. Lewczyk, A. Lewczyk, Łuszczów Drugi 107;
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• Gospodarstwo Ogrodniczo - Warzywnicze Turkiszon, Jolanta
i Sławomir Patyrak, 271 Turka;
• Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe SIMBA
L. i R. Sim, Długie 34;
• Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepanówka, Elżbieta i Marian
Buła, Kolonia Świdnik Mały 28A;
• Cukiernia Słodki Zakątek, osiedle Borek, ul. Bukowa 2, 20258 Turka;
• Manufaktura Lubelska Sylwester Matla Spółka Jawna, Łuszczów Drugi 41
Nie sposób było wymienić wszystkich znakomitych przedsiębiorców prowadzących u nas swoją działalność, gdyż jest ich
bardzo wielu i każdy na swój sposób ma coś wyjątkowego do
zaproponowania szerszemu gronu odbiorców. Liczę na to, że
ta krótka promocja przyczyniła się do wzrostu zainteresowania również ich produktami i usługami. Jest to wielce prawdopodobne, gdyż już sam charakter naszej gminy temu sprzyja.

KULTURA
Jesteśmy bardzo atrakcyjnym miejscem do prowadzenia działalności poprzez bliskość miasta wojewódzkiego, staramy się
wychodzić naprzeciw oczekiwaniom naszych mieszkańców,
odwiedzających oraz potencjalnych inwestorów. Realizujemy
szereg inwestycji, które w znaczący sposób przyczyniają się
do podniesienia jakości życia na naszym terenie. Otwieramy
się na turystykę między innymi poprzez realizację ponad 10
kilometrowej ścieżki ekologicznej, gdzie, mam nadzieję wielu
odwiedzających znajdzie swój azyl od wielkomiejskiego zgieł-

ku, a przy okazji skorzysta z szerokiej oferty naszych przedsiębiorców.
#lubelskikoszyk to również część kampanii „Wybieram 590”,
której celem jest wspieranie rodzimego przemysłu. Przyłączmy
się do niej i budujmy siłę polskiej gospodarki.
Film promocyjny dostępny jest na gminnym fb oraz na
YouTube. Zachęcam do oglądania i udostępniania.
Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Spotkanie z Prezydentem RP Andrzejem Dudą
W dniu 3 czerwca br. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Łuszczowie wraz z Wójtem
Gminy Wólka Panem Edwinem Gortatem
wzięli udział w spotkaniu Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu województwa lubelskiego oraz samorządowców i parlamentarzystów z Prezydentem RP Andrzejem Dudą.
Bardzo dziękujemy Dyrekcji Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział w Lublinie - Kamili Grzywaczewskiej oraz Markowi Wojciechowskiemu za umożliwienie
wzięcia udziału w tym spotkaniu.
Emilia Sikorska,
Referat Promocji, Urząd Gminy Wólka
Wólka NEWS 2(12)2020
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Dofinansowanie w ramach programu „ Zdalna szkoła”
oraz „Zdalna Szkoła+” dla gminy Wólka
Gmina Wólka uczestniczyła
w dwóch projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego objętego Programem Operacyjnym Polska
Cyfrowa na lata 2014-2020, za
pośrednictwem Ministerstwa
Cyfryzacji - „Zdalna Szkoła”
i „Zdalna Szkoła+”.
Projekty są odpowiedzią
na obecną sytuację szkół,
związaną z wprowadzeniem
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
spowodowanej koronawirusem. Zamknięcie placówek
oświatowych na wiele tygodni
wymusiło nowe standardy
prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast
w szkolnych ławkach zasiedli

przed monitorami komputerów. Dla tych uczniów, dla
których zabrakło niezbędnego
w tym systemie nauki sprzętu,
gmina Wólka za pozyskane
środki finansowe zakupiła laptopy, które ułatwiły im czynny
udział w lekcjach na odległość.
Za łączną kwotę prawie 120
000 złotych kupiono 52 laptopy, na których zostało zainstalowane oprogramowanie

do zdalnej nauki. Dyrektorzy
szkół, dla których gmina Wólka jest organem prowadzącym, przekazali je uczniom
i nauczycielom.
Po zakończonej epidemii
sprzęt wróci do szkół, gdzie będzie służył wszystkim uczniom.
Elżbieta Skiba,
Referat Obywatelski,
Urząd Gminy Wólka

Dofinansowanie w ramach realizacji projektów „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+”
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dla gminy Wólka.

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ŁUSZCZOWIE
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŁUSZCZOWIE
ORAZ SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE „TYGRYSEK” W ŁUSZCZOWIE
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁUSZCZOWIE DLA ŚW. JANA PAWŁA II
NA 100- LECIE JEGO URODZIN

„Jan Paweł II człowiek uwielbiany,
na patrona szkoły w Łuszczowie został wybrany.
My, dzieci, Papieża na zawsze zapamiętamy,
dlatego te wierszyki o nim układamy”.

Jan Paweł II – patron naszej szkoły. Dla wielu wzór i nauczyciel.
Jednoczył ludzi na całym świecie zacierając pozornie nieprzekraczalne granice. Uczył, jak otwierać serce i nie bać się świętości.
Jego słowa mimo upływu lat są wciąż tak samo aktualne.
Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż w naszej
szkole powstał tomik ku pamięci patrona naszej szkoły w 100.
rocznicę urodzin – jest wyrazem wdzięczności Panu Bogu za
dar życia i posługi Papieża Polaka. Chcemy poprzez nasze teksty
i wiersze opowiedzieć, kim dla nas jest Ojciec Święty, za co go
cenimy i kochamy. W tomiku zebrano utwory, które wpłynęły
na Szkolny Konkurs Literacki o Janie Pawle II oraz wybrane prace wykonane na Konkurs Plastyczny „Nasz Święty Jan Paweł II”.
Ojcze Święty, nasz Wielki Patronie, w setną rocznicę Twych
urodzin ten skromny dar składamy na Twe dłonie:
Zachęcamy do lektury pokonkursowego tomiku, który dostępny jest na stronie: www.spluszczow.superszkolna.pl w zakładce Aktualności.

UCZENNICE Z ŁUSZCZOWA NA PODIUM
5 marca br. odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie II Wojewódzkiego Konkursu
Literackiego Poświęconego Wybitnym
Polakom „Ja i mój autorytet – Jan Paweł
II”. Honorowy patronat nad konkursem
objęli: Lubelski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Lublin oraz Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 56 w Lublinie. Konkurs
skierowany był do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych woje22 Wólka NEWS 2(12)2020

wództwa lubelskiego. Zadanie polegało
na stworzeniu tekstu poświęconego wielkiemu Polakowi – Janowi Pawłowi II. Na
konkurs ogółem wpłynęło 127 prac. Nasza szkoła wysłała 5 utworów poetyckich,
z czego aż 4 zostały nagrodzone:
• w kategorii klas V
I miejsce zajęła Julia Woźniak
za wiersz „Mały-Wielki Człowiek”,

EDUKACJA
• w kategorii klas VII
II miejsce przyznano Nikoli Wawrzyńczyk
za utwór „Najlepszy Przyjaciel”.
• w kategorii klas VIII
I miejsce zajęła Nikola Bilik
z wierszem „Źródło”,
II miejsce – Anastazja Grzegorczyk z tek-

stem pod tytułem „W pogoni za światłem”.
Młodsze uczennice tworzyły swoje
prace pod kierunkiem Pani Magdaleny
Kostrubiec, natomiast ósmoklasistki pod
kierunkiem Pani Doroty Kędzierskiej.
Zważywszy na fakt, iż był to konkurs
wojewódzki, jest nam niezmiernie miło,

że nasze uczennice zajęły czołowe miejsca. Serdecznie gratulujemy dziewczynom i mocno trzymamy kciuki za kolejne
sukcesy literackie.
Pani Izabeli Wawrzyńczyk bardzo dziękujemy za poświęcony czas i zawiezienie
uczennic do Lublina.

SZKOLNY KONKURS LITERACKI NA 100-LECIE URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II
W sercu św. Jana Pawła II szczególne
miejsce zawsze zajmowały dzieci i młodzież, czemu dawał wielokrotnie wyraz
podczas pielgrzymek i spotkań. Szkolny
Konkurs Literacki jest hołdem i jednocześnie podziękowaniem za Papieża z Wadowic, człowieka, który odmienił oblicze
współczesnego świata. Zadanie konkursowe było skierowane do uczniów klas
II-VIII i polegało na napisaniu tekstu literackiego (wiersza, opowiadania lub kartki
z pamiętnika) związanego z postacią św.
Jana Pawła II. Ogółem wpłynęły 53 prace.
Uczestnicy konkursu w ciekawy i niejednokrotnie poruszający sposób przedstawiali Ojca Świętego, odwołując się
niekiedy do osobistych przeżyć: „Choć
nie było mi dane spotkać Ciebie, wiem,
że kiedyś spotkamy się w niebie”. Inni
odnosili się w swoich pracach do obecnej trudnej sytuacji w kraju i na świecie,

bo „kiedy przychodzi trudu czas, warto
pamiętać czego uczyłeś nas”. „Nie lękajcie się” – mówiłeś nam. Teraz mocno
wierzę w to i w tym trwam”.
Cieszymy się, że wielu uczniów poradziło sobie z zadaniem konkursowym.
W bogatym dziedzictwie, jakie pozostawił nam Jan Paweł II, możemy znaleźć
wiele podpowiedzi i wskazówek dotyczących naszego życia i wciąż na nowo
Go odkrywać.
Nagrodzono następujących uczniów:
Klasy II – III
I miejsce – Oliwia Sobczak
II miejsce – Igor Lipowski
III miejsce – Jakub Bodys
Wyróżnienia: Oliwia Dziewulska,
Jan Fiuta, Julia Kuca,
Kaja Madej, Barbara Pachuta,
Piotr Skrzyński, Michalina Bocian

Klasa V
I miejsce – Andżelika Woś
II miejsce – Julia Woźniak
III miejsce – Anna Bączkowska
Wyróżnienie: Wojciech Szczerbic
Klasa VI
I miejsce – Damian Szczepański
II miejsce – Julianna Bieniek
III miejsce – Maja Grzegorczyk
Wyróżnienia: Marcelina Radko,
Damian Brześciński
Klasy VII – VIII
I miejsce – Małgorzata Cyranek
II miejsce – Martyna Wójcik
III miejsce – Natalia Szewczak
Wyróżnienia: Krystian Grzegorczyk,
Anastazja Grzegorczyk

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „NASZ ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II”

18 maja br. w 100. rocznicę
urodzin patrona naszej szkoły,
został rozstrzygnięty konkurs
plastyczny pt. „Nasz Święty

Jan Paweł II”. Celem konkursu
było uczczenie 100-lecia urodzin i 15 rocznicy śmierci oraz
kultywowanie pamięci Papieża

Polaka. Uczestnikami konkursu
były dzieci z oddziałów przedszkolnych, grupy 5 i 6-latków
oraz klas I-III. Prace były wykonane różnymi technikami, ale
wszystkie okazały się niezwykle
interesujące i pomysłowe. Na
konkurs wpłynęło 20 prac plastycznych. Jury oceniało prace
pod kątem zaangażowania, samodzielności i pomysłowości
oraz estetyki wykonania.
Komisja konkursowa wyłoniła laureatów:
I miejsce – Oliwia Gacan - 6-latki
II miejsce – Jakub Bodys - kl. III

III miejsce – Barbara Wawrzyńczyk - 5-latki
Wyróżnienia: Patrycja Sochaczewska, Barbara Kamińska
(5-latki); Hanna Kamińska (kl.
I); Amelia Klej, Szymon Sokołowski, Oliwia Dziewulska, Piotr
Skrzyński (kl. II).
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie dziękujemy za
udział i zaangażowanie, a zwycięzcom gratulujemy!
Organizatorem
konkursu
była Pani Magda Dziak - Grzegorczyk.

29 MAJA 2020 - ŚWIĘTO SZKOŁY I DZIEŃ PATRONA
Jan Paweł II – patron naszej szkoły.
Dla wielu wzór i nauczyciel. Jednoczył
ludzi na całym świecie, zacierając pozornie nieprzekraczalne granice. Uczył, jak
otwierać serce i nie bać się świętości.
Jego słowa, mimo upływu lat, są wciąż
tak samo aktualne.
Inspiracją do powstania niniejszego filmu było zaplanowane na 29 maja 2020
roku Święto Szkoły, połączone z Dniem Patrona. Z uwagi na obecną sytuację w kraju

i na świecie, nasze pomysły na uroczystą
akademię stały się niemożliwe do zrealizowania w zaplanowanej formie, dlatego
dzielimy się naszymi pracami na wirtualnym forum szkoły.
Prezentowane wiersze zostały nagrodzone w Szkolnym Konkursie Literackim
na 100- lecie urodzin św. Jana Pawła II. Są
wyrazem naszej wdzięczności Panu Bogu
za dar życia i posługi Papieża Polaka.
Serdecznie dziękujemy naszym uczniom

za zaangażowanie w recytacje swoich
utworów oraz Rodzicom za pomoc w nakręceniu filmików.
Za montaż filmu były odpowiedzialne
Panie: Magdalena Kostrubiec i Magdalena
Latkowska.
Zachęcamy do obejrzenia filmu, który
dostępny jest na stronie: www.spluszczow.
superszkolna.pl w zakładce Aktualności.
Wólka NEWS 2(12)2020
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DZIEŃ LICZBY PI
Święto Liczby Pi ma na celu promowanie nauk ścisłych i technicznych, które dają gwarancję rozwoju gospodarczego. Dzięki
tym naukom nasze społeczeństwo znajduje się w grupie wysoko
rozwiniętych krajów. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną uczniowie naszej szkoły świętowali ten dzień w domach.
Dziękuję zaangażowanym uczniom - nauczyciel matematyki mgr inż.
Wioleta Zajk – Łuczak.

ŚWIATOWY DZIEŃ
ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU
2 kwietnia br. obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu. Autyzm jest wśród nas. Wystarczy go poznać. Wystarczy zrozumieć, aby zmienić świat osób z autyzmem na lepszy. Od
kilku lat kwiecień to Światowy Miesiąc Wiedzy na temat Autyzmu, a dniem szczególnym jest 2 dzień kwietnia - Światowy Dzień
Wiedzy na temat Autyzmu. W tym roku obchody tego wydarzenia
nie mogły odbyć się w ramach naszej szkoły z wiadomych przyczyn, Jednak my solidaryzując się z Wami „Zaświeciliśmy się na
niebiesko ” w naszych domach. Jesteśmy różni, ale równie ważni!

SUKCES UCZENNIC ZSP
W ŁUSZCZOWIE W V WOJEWÓDZKIM
KONKURSIE POEZJI RELIGIJNEJ
Miło nam poinformować, że dwie reprezentantki naszej
szkoły – Anastazja Grzegorczyk z kl. VIII i Ania Cyranek z kl. VII
zostały nagrodzone w V Wojewódzkim Konkursie Poezji Religijnej „Tu Cię spotykam…” Zadanie konkursowe polegało na
napisaniu wiersza o postaci św. Jana Pawła II. Anastazja otrzymała I miejsce za wiersz pt. „Avunculus Jan Paweł II”, zaś Ania
Cyranek została nagrodzona III miejscem za wiersz pt. „Patron
mojej szkoły”. Uczennice tworzyły swoje prace pod kierunkiem
Pań: Magdaleny Latkowskiej i Magdaleny Kostrubiec.
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SUKCESY W KONKURSIE
WOJEWÓDZKIM
Budujący jest fakt, że mimo nauki zdalnej część uczniów jest
bardzo zaangażowana w przeróżne akcje i konkursy.  Piąto-, szósto- i siódmoklasiści wzięli udział w Wojewódzkim Konkursie
Literacko-Historyczno-Plastycznym „Piórem i pędzlem o Lublinie” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980 w Lublinie. Uczestnicy, inspirując się słowami
św. Jana Pawła II „Ojczyzna jest nasza matką ziemską, Polska
matką szczególną…” mieli przedstawić w wierszu, czym jest dla
nich Lublin – nasza mała Ojczyzna.  Na konkurs trafiły cztery najlepsze prace z naszej szkoły: Julianny Bieniek, Jakuba Bednarczyka, Nikoli Wawrzyńczyk oraz Andżeliki Woś. Jury postanowiło
nagrodzić I miejscem Jakuba Bednarczyka ( z klasy V) za utwór
„Moje Miasto” oraz III miejscem Nikolę Wawrzyńczyk (z klasy
VII) z wierszem „Miasto moje wyjątkowe”.
Uczennice klasy VII Natalia Szewczak oraz Oliwia Kiełbowicz
zmierzyły się w V Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Tu
Cię spotykam…”. Organizatorem  była Szkoła Podstawowa w Milejowie. W związku z nieustannie trwającym stanem pandemii
odbył się on z wykorzystaniem mediów społecznościowych.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i udział. Mocno trzymamy kciuki za kolejne osiągnięcia.
Uczniów do konkursów przygotowała Pani Magdalena Kostrubiec.

UDZIAŁ UCZNIÓW
KLASY II W PROJEKCIE:
„POLSKIE PARKI NARODOWE”
Uczniowie klasy II brali udział w projekcie przyrodniczym związanym z ochroną przyrody: „POLSKIE PARKI NARODOWE”. Przygotowanie zadania wymagało od nich wyszukania informacji
w Internecie i wybranie tych najważniejszych i najciekawszych.
Drugoklasiści przygotowywali plakaty zachęcające do odwiedzenia polskich parków narodowych. Niektórzy pokusili się nawet
o wykonanie prezentacji.  Efekt działań uczniów można zobaczyć
w galerii na stronie internetowej naszej szkoły.

EDUKACJA

WYNIKI KONKURSU „WESOŁY
PLAKAT – POLECAM CI TĘ KSIĄŻKĘ…”
Kategoria uczniów klas I – III
I miejsce – Antonina Kołtunik
II miejsce – Oliwia Dziewulska
III miejsce – Piotr Skrzyński
i Jan Fiuta
Kategoria uczniów klas IV – VIII
I miejsce – Patrycja Oleszko
II miejsce – Maja Grzegorczyk
III miejsce – Andżelika Woś
Wyróżnienie – Iza Niezgoda
Prace konkursowe naszych
laureatów są umieszczone na

LAURKA DLA BIBLIOTEKI

stronie internetowej szkoły.
Zachęcamy do oglądania!
Nagrody zostaną wręczone
po powrocie do szkoły.
Dziękujemy
wszystkim  
uczestnikom za podjęcie wyzwania i wykonanie plakatu.
Cieszymy się, że mimo trudnego czasu pandemii znaleźliście
czas i chęci, aby podzielić się
swoimi ulubionymi książkami
i zachęcić innych do sięgnięcia
po lekturę.
BRAWO dla WAS!

Z okazji Święta Bibliotek uczniowie klasy I, pod kierunkiem
wychowawczyni Pani Urszuli Ogrodnik, we współpracy
z bibliotekarką szkolną, Panią Magdą Latkowską,
przygotowali piękne laurki z życzeniami dla BIBLIOTEKI!

WYNIKI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „WIOSNA W OBIEKTYWIE”

Konkurs  fotograficzny „Wiosna w obiektywie” miał na celu rozbudzanie wyobraźni
dzieci, które miały okazję  zaprezentować
swoje talenty i zainteresowania. Uczniowie klas 0 –III potrafili dostrzec i utrwalić
w kadrze piękno przyrody polskiej w maju.
LAUREACI
Adam Żyśko – kl. 0
Hanna Kamińska – kl. I
Oliwia Dziewulska  - kl. II
Jakub Bodys – kl. III

WYRÓŻNIENIA
Laura Kozak, Szymon Szaruga – kl. 0
Amelia Guściora, Szymon Tkaczyk – kl. I
Wiktoria Kosyna, Jan Fiuta  - kl. II
Natalia Durak, Lena Wawryszuk – kl. III
Prace konkursowe laureatów są umieszczone na stronie internetowej szkoły.
DZIĘKUJEMY wszystkim uczestnikom za  
zaangażowanie i   wykonanie ciekawych
i ładnych zdjęć.
Wólka NEWS 2(12)2020
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OBCHODY ŚWIATOWEGO DNIA KSIĄŻKI
I PRAW AUTORSKICH W ŁUSZCZOWIE
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich to organizowane od 1995 roku doroczne święto UNESCO, które promuje czytelnictwo, edytorstwo i ochronę własności
intelektualnej za pomocą praw autorskich.

W zakładce Biblioteka – Aktualności
przeczytasz, skąd wziął się pomysł na to
święto i obejrzysz, w jaki sposób uczniowie
naszej szkoły włączyli się w jego obchody.
Klikamy i czytamy!

MAGICZNY DYWAN I INNE NOWOŚCI W SZKOLE
Uczniowie i nauczyciele pracują
w domu a nasza szkoła przygotowuje
się na powrót tradycyjnego nauczania
w jeszcze lepszych warunkach. Podczas
nieobecności dzieci i młodzieży oraz
Grona Pedagogicznego naszej szkoły zamontowany został na szkolnym korytarzu magiczny dywan - jest to interaktywna pomoc dydaktyczna przeznaczona do
zabaw ruchowych oraz różnego rodzaju
gier edukacyjnych i ćwiczeń. Zapewnia
zabawę połączoną z nauką, wpływa na
pozytywny rozwój dużej motoryki, koordynacji wzrokowej, ruchowej, spostrzegawczość oraz szybkość reakcji.
W sali klasy II zamontowany został
projektor multimedialny. Przeprowadzo-

ny został również lifting biblioteki, zakupione zostały nowe regały na książki, co
pozwoliło na efektywniejsze zorganizowanie przestrzeni w naszej małej bibliotece.
Jak wszyscy wiedzą, uczniowie naszej
szkoły odnoszą liczne sukcesy sportowe
,co wiąże się ze zdobywaniem pucharów.
W celu wyeksponowania zdobytych nagród przy wejściu do szkoły powieszone
zostały przeznaczone do tego gabloty.
Z ogromną przyjemnością informuję,
że ruszyła rozbudowa szkoły. Mam nadzieję, że w przyszłym roku o tej porze
będziemy uczyć się już w nowych pomieszczeniach – Dyrektor ZSP w Łuszczowie mgr Magdalena Krystjańczuk.

WYNIKI KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI
Konkurs adresowany był do uczniów
klas IV – VIII. Jego celem było zainteresowanie uczniów książką, rozwijanie wyobraźni twórczej i zdolności graficznych
oraz popularyzacja literatury. Uczniowie
wykonywali zakładki w programie graficznym Canva. Przy ocenie prac komisja brała
pod uwagę pomysłowość, oryginalność
ujęcia tematu, estetykę wykonania pracy
oraz samodzielność.
Nagrodzono następujących uczniów:
I miejsce – Aleksandra Kołtunik, kl. VI
II miejsce – Andżelika Woś, kl. V
III miejsce – Emilia Przystupa, kl. V

Wyróżnienia: Emilia Szewczak, kl. V, Martyna Wójcik, kl. VII.
Wszystkim uczestnikom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY za udział w konkursie.
Mimo trudnego czasu pandemii podjęliście dodatkowe wyzwanie – super!
GRATULUJEMY laureatkom i osobom
wyróżnionym. Dyplomy zostaną przesłane uczestnikom pocztą elektroniczną, drobne nagrody rzeczowe zwycięzcy
otrzymają po powrocie do szkoły, a już
teraz zapraszamy do podziwiania wszystkich zakładek w GALERII.
Składamy również serdeczne podziękowanie nauczycielom, którzy służyli po-

mocą przy realizacji konkursu: Pani Magdalenie Kostrubiec oraz Panu Marcinowi
Tarłowskiemu.
Konkurs realizowała Gminna Biblioteka
Publiczna Filia w Łuszczowie, we współpracy z biblioteką szkolną.
Organizatorki konkursu: Pani Justyna Rosner, Pani Magdalena Latkowska

ANDŻELIKA LAUREATKĄ W OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE POLONISTYCZNYM
3 czerwca br. uczennice naszej szkoły brały udział w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym Panda 2020:
• z klasy V: Julia Woźniak,
Patrycja Oleszko, Martyna
Żydek, Emilia Przystupa, Andżelika Woś;
• z klasy VI: Daria Lech, Dominika Wójcik;
• z klasy VII: Anna Cyranek,
Nikola Wawrzyńczyk oraz
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Oliwia Kiełbowicz.
Ze względu na zawieszenie
zajęć w szkołach dziewczyny rozwiązywały test on-line.
Składał się on z 30 pytań. Do
każdego pytania podane były
cztery warianty odpowiedzi,
z których tylko jedna była prawidłowa.
Z radością informujemy, że
uczennica klasy V Andżelika
Woś otrzymała tytuł laureata,

zajmując III miejsce. Andżelika zdobyła 58 punktów na 60
możliwych.
Jesteśmy dumni z tak wysokiego wyniku! Wszystkim
uczestniczkom dziękujemy za
zaangażowanie i trzymamy
kciuki za kolejne polonistyczne
sukcesy.
Koordynatorką konkursu była
Pani Magdalena Kostrubiec.

EDUKACJA

WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO
KONKURSU KANGUR
MATEMATYCZNY 2020

W bieżącej edycji Komitet
Organizacyjny postanowił nie
przyznawać tytułu laureata.
Przyznane zostały wyniki bardzo dobre oraz wyróżnienia,
nagrodami są dyplomy, książki oraz karty prezentowe do
Empiku za wyniki BD zaś za
wyróżnienia dyplomy i książki.
Miło mi poinformować i złożyć gratulacje trzem uczniom

naszej szkoły za uzyskanie
wyniku bardzo dobrego: Oliwia Dziewulska, Igor Lipowski,
Kaja Madej.
Ogromnym
sukcesem
jest to, że tak dużo uczniów
z naszej szkoły wzięło udział
w konkursie Kangur Matematyczny 2020, bardzo Wam za
to dziękuję i trzymam kciuki za
następne konkursy.
Bardzo dziękuję za pomoc
w przygotowaniu uczniów klas
II - III do konkursu Paniom: Annie Podsiadło i Barbarze Leszczyńskiej.
Konkurs w tym roku odbył
się zdalnie, dlatego też dziękuję również rodzicom za zaangażowanie i pomoc techniczną.
mgr  inż. Wioleta Zajk - Łuczak,
Koordynator konkursu

FAJNE RZECZY Z NIEFAJNYCH ŚMIECI
popisali się ogromną kreatywnością. Wykorzystali w swoich pracach gazetki, nakrętki,
kartony, butelki, puszki, słoiki,
reklamówki, wytłoczki po jajkach i wiele innych surowców
wtórnych, które zwykle lądują
na śmietniku. Dali pozornie
niepotrzebnym rzeczom drugie życie tworząc z nich różne
ciekawe przedmioty codziennego użytku, zabawki i ozdoby.

Konkurs „FAJNE RZECZY
Z NIEFAJNYCH ŚMIECI” miał
na celu zwrócenie uwagi jego
uczestników na możliwość
twórczego wykorzystania odpadów powstających w gospodarstwie domowym, rozwój
wyobraźni i zdolności manualnych i artystycznych, skłonienie do ograniczenia ilości wyrzucanych śmieci. Uczestnicy
konkursu (dzieci z oddziału 6latków i uczniowie klas I – III)

LAUREACI
Oliwia Gacan – kl. 0
Sebastian Grzegorczyk – kl. I
Piotr Skrzyński  - kl. II
Robert Tkaczyk – kl. III
WYRÓŻNIENIA
Antoni Bieńko, Julia Wąsik – kl. I
Igor Lipowski, Kaja Madej - kl. II
Natalia Durak,
Nina Bauman – kl. III
Prace konkursowe naszych
laureatów są umieszczone na
stronie internetowej szkoły.
DZIĘKUJEMY
wszystkim
uczestnikom za  zaangażowanie
i  wykonanie pomysłowych prac
konkursowych ze śmieci.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO
„PORTRET MOJEJ MAMY”
26 maja br. to jeden z najpiękniejszych dni w roku – Dzień
Mamy. Z tej okazji najmłodsi
uczniowie wykonali w ramach
konkursu plastycznego portrety
swoich mam.
I MIEJSCE
Oliwia Gacan – kl. 0
Antoni Bieńko – kl. I
Igor Lipowski – kl. II
Malwina Fus – kl. III
II MIEJSCE
Szymon Szaruga – kl. 0
Amelia Guściora – kl. I
Antonina Kołtunik,  Barbara Pachuta,  Piotr Skrzyński – kl. II
Natalia Durak – kl. III
II MIEJSCE
Clarissa Łuczak – kl. 0
Zuzanna Proch, Dalia Woś,
Nadia Amain – kl. I
Wiktoria Kosyna, Szymon Sokołowski, Amelia Klej– kl. II
Mateusz Tkaczyk – kl. III
Prace konkursowe laureatów
są umieszczone na stronie internetowej szkoły.
DZIĘKUJEMY
wszystkim
uczestnikom za wykonanie ciekawych prac.
Portret wykonany ręką
dziecka to dla Mamy najwspanialszy prezent.

CLOTHES - POKAZ MODY
Uczniowie klasy II przygotowali zdalny Clothes - pokaz
mody – mimo panującej pandemii nasi uczniowie z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem podeszli do
wykonania zadania. Zdalnym
okiem do pokazu przygotowała ich Pani mgr Renata Bednarek, każdy uczeń przygotował opis w języku angielskim
swojego stroju oraz rysunek
lub zdjęcie modela, nagrane
zostały również filmy. Pokazy
mody cieszą się dużym zainteresowaniem wśród naszych
uczniów. W przyszłym roku
szkolnym   na pewno będziemy je kontynuować.
Wólka NEWS 2(12)2020
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ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „MAM TALENT!”
Drodzy uczniowie cieszymy
się, że mimo trudności udało
nam się kontynuować konkurs
„MAM TALENT!” w wersji online. Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za chęci, kreatywność i zaprezentowanie swoich
umiejętności i pasji. Rodzicom
za pomoc i czas w nagrywaniu
filmów. Wszystkim uczniom
gratulujemy i dziękujemy za
udział w konkursie. Podziwia-

my Waszą odwagę, zaangażowanie i umiejętność radzenia
sobie ze stresem. Zaprezentowaliście się wspaniale – wielkie brawa!! Musimy pamiętać,
że w każdym drzemie jakiś talent – trzeba go tylko w sobie
odnaleźć, a potem starannie
pielęgnować. Jury jednogłośnie przyznało I miejsce
WSZYSTKIM uczestnikom bez
wyjątku. Nagrody i dyplomy

zostaną wręczone przy najbliższej okazji w szkole.
Zwycięzcy konkursu
„MAM TALENT!” 2020 r.:
Jan Fiuta, Oliwia Gacan, Amelia Klej, Julia Kuca, Kaja Madej, Wojciech Tkaczyk
Organizatorzy: Pani Aleksandra Szaruga, Pani Iwona
Wyszyńska.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Mamy za sobą 10 miesięcy wytężonej
pracy. Był to wyjątkowo trudny rok, w którym trzeba było stawić czoła różnym trudnościom i wyzwaniom związanym z pandemią Covid-19.
Jednak był to też rok wyjątkowy. W tym
roku szkolnym nasi uczniowie osiągali
znaczące sukcesy w licznych konkursach
i zawodach sportowych. Możemy się pochwalić wynikami w nauce.  Aż 29 uczniów
z klas IV-VIII uzyskało średnią ocen 4,75
i otrzymają świadectwo z wyróżnieniem.
Jak pisał poeta Emil Oesch „Do sukcesu
nie ma żadnej windy, trzeba iść po schodach” i Ci uczniowie to doskonale wiedzą.
Gratuluję wszystkim uczniom wyników
w nauce na miarę swoich możliwości, jesteśmy z Was bardzo dumni.
Drodzy Absolwenci!
Przed Wami droga ku indywidualnemu
rozwojowi, ku odkrywaniu nowych możliwości, ku dorosłości. Dzisiaj, kiedy nadszedł czas rozstania życzymy Wam, aby
doświadczenia zdobyte w edukacji dodały
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Wam odwagi, wiary w siebie i pomogły
dotrzeć do wyznaczonego celu.
Idźcie śmiało z uśmiechem i wysoko
uniesionym czołem w życie, pokonując
nadchodzące próby losu i zawsze z powodzeniem zagłębiajcie się w wielką księgę
nauki. W życiu kierujcie się wyłącznie tymi
zasadami, które pozwolą Wam zawsze zachować godność człowieka oraz zdobywać uznanie i szacunek innych.
Życzymy Wam również, abyście   w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie,
poznali wspaniałych znajomych oraz - co
również bardzo ważne - spotkali życzliwych a jednocześnie wymagających nauczycieli.
Dziękuję wszystkim nauczycielom za
wytężoną pracę, profesjonalizm i wspaniałą atmosferę. Praca z Państwem jest
dla mnie ogromnym zaszczytem. Życzę,
aby czas wypoczynku wzmocnił zapał
do podejmowania zawodowych wyzwań
w nowym roku szkolnym.
Słowa podziękowania kieruję do Rady
Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolne-

go w Łuszczowie za ufundowanie uczniom
nagród za wyniki w nauce i udział w konkursach oraz wspieranie szkoły finansowo
i organizacyjnie we wszystkich podejmowanych przedsięwzięciach. Serdecznie
dziękuję wszystkim rodzicom, którym zależy na dobru naszej szkoły, na budowaniu
jej pozytywnego wizerunku. Dziękujemy
za Waszą pracę i zaangażowanie.
Szczególne podziękowania kieruję do
Wójta Gminy Wólka Pana Edwina Gortata,
za wspieranie szkoły we wszystkich działaniach, troskę o uczniów, pomoc w organizacji przedsięwzięć edukacyjnych i realizację planów dotyczących przyszłości naszej
placówki.
Podziękowania i słowa wdzięczności
kieruję również do wszystkich pracowników administracji i obsługi za życzliwość,
wyrozumiałość, pomoc i cierpliwość.
Z wyrazami szacunku
mgr Magdalena Krystjańczuk
Dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Łuszczowie
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ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W PLISZCZYNIE
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RÓŻY KOŁACZKOWSKIEJ W PLISZCZYNIE
#NIEZOSTAWIAMCZYTELNIKA – O TYM JAK W WIRTUALNEJ PRZESTRZENI,
CAŁKIEM REALNIE, PRACOWAŁA BIBLIOTEKA ZSP W PLISZCZYNIE.
Najpierw było niedowierzanie…Następnie przerażenie, ale zaraz potem działanie.
I już 25 marca napisałam na nowopowstałym profilu biblioteki szkolnej, który
powstał z niemożności spotkania bezpośredniego i jednocześnie wielkiej potrzeby kontaktu z czytelnikiem:
Kochani,
Miło mi Was powitać. Chcę się tu
z Wami spotykać, żebyśmy o sobie pamiętali, w tym, niełatwym czasie…
I od tej pory ten profil „Wypożyczalni
Skrzydeł” stał się wirtualną wypożyczalnią
w czasie, gdy nie mogliśmy bezpośrednio
ze sobą być.
Można tu było znaleźć darmowe audiobooki, informacje o spotkaniach autorskich, wydarzeniach kulturalnych, powieści w odcinkach, słuchowiska, teatrzyki,
ekranizacje powieści, linki do ciekawych
miejsc w sieci. Było to miejsce, w którym
można było znaleźć wydarzenia z życia
biblioteki oraz relacje z podejmowanych
wspólnie z uczniami działań. Miejsce, które pomogło przetrwać, bez dostępu do
książki papierowej, ale przede wszystkim,
bez siebie.
Serwowałam tu „ Czytanie na drugie
śniadanie”.   Na łamach portalu wspólnie
świętowaliśmy:
XIX Ogólnopolski Tydzień Czytania
Dzieciom pod hasłem: „Cała Polska czyta
dzieciom o zwierzętach”, po raz pierwszy
zorganizowany w przestrzeni wirtualnej,
Międzynarodowy Dzień Muzeów, Międzynarodowy Dzień Rodziny, Dzień Bibliotekarza, który rozpoczynał jednocześnie
świętowanie Tygodnia Bibliotek, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Dzień  
Ziemi, Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich, Międzynarodowy Dzień Książki
dla Dzieci, Międzynarodowy Dzień Teatru.
Owocem działań na profilu biblioteki
były, aż dwie publikacje na ogólnopolskim
portalu „Biblioteki Szkolne Online” - promującym pracę bibliotek szkolnych w całej Polsce i łączącym społeczność osób dla
których książki, edukacja i wychowanie
to wspólna pasja. Stronie, która pragnie
udowodnić, że nasze biblioteki nie są
miejscami z zakurzonymi regałami, pełnymi starych książek, których nikt nie chce
czytać, a praca bibliotekarza nie ogranicza
się do podawania lektur.

To: „Jak w Tygodniu Bibliotek powiedzieć swoim czytelnikom, że są dla nas
ważni?„ - publikacja o tym jak z potrzeby serca powstał prezent dla czytelników
w formie filmu z okazji Tygodnia Bibliotek, oraz „Czy warto pracować wirtualnie
z czytelnikiem? Refleksje nauczyciela bibliotekarza” przedstawiająca zaskakujące
swoim rozmiarem i kreatywnością efekty
konkursu z okazji Światowego Dnia Książki
„Książkowe przypadki z herbatki”.

Dla mnie, ten kontakt z czytelnikami był
bezcenny… czułam ich codzienną obecność po drugiej stronie ekranu i dzięki
temu czułam sens mojej pracy.
Profil biblioteki zostaje z nami oczywiście i ciągle będzie miejscem inspiracji.
Nawet jeżeli, i mam na to ogromną nadzieję, od września wrócimy do siebie, już
w realnej (nie wirtualnej) rzeczywistości.
Iwona Pietrzak-Płachta
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GALILEO 2020
W marcu uczniowie z klas: VIII i VI wzięli udział w ogólnopolskim konkursie z języka polskiego Galileo 2020. Laureatem w tym
konkursie została Oliwia Misztal- uczennica klasy VIII. Zajęła 10
miejsce w Polsce, w kategorii klas VIII. Pozostali uczniowie z klasy
VIII i VI również zajęli wysokie miejsca i otrzymali wyróżnienia.
Gratulujemy wiedzy z języka polskiego wszystkim uczestnikom.

MISTRZ KOMPUTERA
9 czerwca br. odbył się Finał XI Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego „MISTRZ KOMPUTERA”. Michał Droździk z klasy VII
i Jarosław Kasperek klasa VI z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Pliszczynie zmierzyli się z 68 uczniami z naszego województwa.
Konkurs był objęty patronatem naukowym Rektora Politechniki Lubelskiej Pana prof. dr hab. inż. Piotra Kacejko.
Patronat honorowy sprawowali:
• Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk
• Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk
• Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli
• Polskie Towarzystwo Informatyczne i ECDL region Lublin
Z tytułem Finalisty konkurs ukończył Jarosław Kasperek, uczeń
który z wyróżnieniem ukończył także  XVI Regionalny Konkurs Informatyczny „Dzień Bezpiecznego Komputera”.
„Dzień Bezpiecznego Komputera” odbył się w lutym, w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego
w Lublinie, pod honorowym patronatem: Lubelskiego Kuratora
Oświaty, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oddział lubelski i Microsoft Polska.

PRACOWNIA JĘZYKOWO-PRZYRODNICZA
I DYWAN INTERAKTYWNY
W czasie pandemii, każdy z nasz odczuwa, jak ważne są umiejętności korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych. Chcąc dobrze przygotować naszych uczniów do funkcjonowania we współczesnym cyfrowym świecie i na rynku pracy, dbamy o to, aby mieli dostęp do nowoczesnych pomocy dydaktycznych już od przedszkola. W ramach realizacji projektu „Akademia
kluczowych kompetencji” dofinansowanego z Europejskich Funduszu Społecznego, założyliśmy nowoczesną, profesjonalną pracownię językowo - przyrodniczą oraz zakupiliśmy interaktywny
dywan edukacyjny. Z utęsknieniem czekamy na uczniów.
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KONKURS „KOLOROWA WIOSNA”
ROZSTRZYGNIĘTY!
17 czerwca br. został rozstrzygnięty międzyszkolny konkurs plastyczny dla uczniów
klas I-III „Kolorowa wiosna”.
Prace miały być wykonane
indywidualnie przez ucznia na
kartce formatu A 3 lub A 4,
techniką dowolną.
Na konkurs wpłynęło 15
prac. Wszystkie prace były
zgodne z tematem, estetyczne i bardzo kolorowe. Jury, po
uważnym ich przejrzeniu, przyznało następujące lokaty:
I miejsce:
• Kiszczak Zuzanna - ZSP
w Pliszczynie
• Skubiszewska Hanna-ZSP
w Pliszczynie

II miejsce:
• Śniadecka – Mandryk
Maja- ZSP w Turce
• Próchniak Marcel – ZSP
w Pliszczynie
III miejsce:
Jusińska Emilia- ZSP w Pliszczynie
Wyróżnienia:
• Kanonik Jakub - ZSP w Turce
• Szpot Karolina -   ZSP w Turce
• Zabłotny Jakub - ZSP w Turce
Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody. Wszystkim
uczestnikom i ich opiekunom
dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom gratulujemy!

EDUKACJA

BIBLIOTEKA W PLISZCZYNIE
MISTRZEM PROMOCJI CZYTELNICTWA 2019
Biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej
w Pliszczynie została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie „Mistrz Promocji
Czytelnictwa” organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, za
dokonania na rzecz upowszechnienia
czytelnictwa w roku 2019.
Jury konkursu wyróżniło biblioteki, które w swoim działaniu wykazały się wysoką jakością oferowanych usług, oryginalnością i kreatywnością w sposobach docierania do czytelnika, ilością podejmo-

wanych działań, a w przypadku bibliotek
szkolnych - także wspieraniem procesu
dydaktycznego w sposób atrakcyjny dla
uczniów, rozwijający ich pasje twórcze
i zainteresowania...
To ogromne wyróżnienie dla jednoosobowej załogi małej, szkolnej biblioteki
oraz całego grona pedagogicznego, które
daje się ponieść fali promocji czytelnictwa i robi to w taki sposób, że zostaje docenione na ogólnopolskim forum.

MALI INŻYNIEROWIE
Z PLISZCZYNA
W kończącym się roku szkolnym klasa IV
ZSP w Pliszczynie brała udział w projekcie
Uniwersytetu Dzieci pt. Mali Inżynierowie: Czym można podróżować?
Podczas lekcji uczniowie rozwijali
umiejętności manualne związane z konstruowaniem modeli różnych pojazdów,
rozwijali wyobraźnię przestrzenną oraz
kreatywność, umiejętność współpracy,
a przy tym uczyli się przez doświadczenie.
Uczniowie zrealizowali wszystkie wymagane zadania i z sukcesem zakończyli
projekt. Część zadań realizowanych było
w klasie, ale w czasie pandemii uczniowie
nie ustawali w zdobywaniu wiedzy i ostatnie zadania realizowali w ramach edukacji
zdalnej.
Swoją uniwersytecką przygodę z projektem klasa zakończyła otrzymaniem
finałowego dyplomu.

ŚWIETLICA JASKÓŁKI NA FACEBOOKU
Nastały dziwne czasy, nie
możemy się uczyć w szkole, spotykać z koleżankami
i kolegami, pobawić się,
wspólnie spędzić czas.
Dlatego stworzyłyśmy
profil świetlicy na Facebooku. Profil, dzięki któremu
będziemy mogły kontaktować się z uczniami. Profil
skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły,
nie tylko tych uczęszczających na świetlicę. Można na nim znaleźć filmiki
o naszej okolicy, poznać jej

historię i ludzi niegdyś tu
mieszkających, pomysły na
kolorowe prace plastyczne
i techniczne, ciekawe aplikacje wspomagające nauczanie.
Pokazujemy, co ciekawego można obejrzeć w wirtualnym teatrze lub gdzie
wybrać się na całkiem realny spacer. Podpowiadamy,
co można zrobić z nietypowych przedmiotów, np.
breloczek z nakrętek i śrubek, obrazki z nakrętek
po napojach lub bociana

z płatków higienicznych.
Organizujemy konkursy,
tworzymy tablice interaktywne, zachęcamy do zabawy na świeżym powietrzu na wymyślonym przez
siebie torze przeszkód.
Chcecie dowiedzieć się
o nas więcej? Zapraszamy
Was do polubienia naszej
strony na fb wpisując:
Jaskółki Świetlica w ZSP
w Pliszczynie.
Szkoła Podstawowa
w Pliszczynie
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ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W PLISZCZYNIE SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE „PLISZKA” W PLISZCZYNIE
CO CIEKAWEGO DZIAŁO SIĘ U NASZYCH
PRZEDSZKOLAKÓW W II SEMESTRZE? WIEMY JUŻ, ŻE:
zdalnego każdy mógł
wybierać, z propozycji
zadań od nauczycieli,
coś ciekawego dla siebie. Uczyliśmy się nowych rzeczy. Świat jest
taki ciekawy, kiedy możemy czegoś dotknąć,
spróbować, samemu
zrobić (np. porównywanie ciężaru, sadzenie roślin)”.
Było to możliwe,
dzięki
ogromnemu
wsparciu rodziców, za
co serdecznie dziękują
wychowawczynie”.

Jesteśmy kreatywni
i utalentowani – dlatego chętnie braliśmy
udział w konkursach:
• Konkursach -„W karecie? Cóż Pan plecie?”,
„Książkowe
przypadki z herbatki”, które pozwalały
na rozwijanie naszych zainteresowań
plastycznych,
jak
również
rozwijały

zainteresowania czytelnicze;
• Konkursach plastycznych w ramach realizacji programu edukacyjnego „Czyściochowe przedszkole”,
utrwalających prawidłowe nawyki higieniczne;
• Konkursie logopedycznym, w wyniku
którego powstające
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gry uczą nas, poprzez zabawę, prawidłowej wymowy;
• Konkursie plastycznym
organizowanym przez świetlicę
szkolną „Kartka dla
Mamy”;
• „Mieliśmy
wiele
pomysłów na kreatywne zabawy np.
projekt samochodu,
maski zwierząt, piękne kwiaty”.
Jesteśmy aktywni:
„Ci z nas, którzy korzystali z zajęć opiekuńczo - wychowaw-

czych w przedszkolu,
jako pierwsi mogli
w deszczowe dni spożytkować swoją energię w grach na dywanie
interaktywnym.
Dywan interaktywny
jest w naszej szkole
dzięki realizacji projektu „Akademia kluczowych kompetencji”.
A jeśli   nie padało,
ciekawe zabawy czekały na nas na dworze
np. zawody ślimaków,
łódek”.
Jesteśmy mądrzy:
„Podczas nauczania

Jesteśmy zainteresowani ochroną zdrowia i środowiska, dlatego:
• Dbaliśmy o nasze
zdrowie i środowisko
biorąc udział w programach: „Czyściochowe przedszkole”,
„Czyste powietrze
wokół nas”;
• Uczyliśmy
się,
w związku z pojawieniem się koronawirusa, bezpiecznych zachowań np. poprzez
bajki,
poznaliśmy
zasady bezpiecznego
spędzania wakacji.
Dziękujemy Rodzicom za zaangażowanie, bez których realizacja zadań, w tak
specyficznym czasie,
innym od wszystkich,
dotychczasowych semestrów nie udałaby
się. Pomoc Rodziców
i ich współpraca była
dla nas ogromnym
wsparciem.
Samorządowe
Przedszkole „Pliszka”
w Pliszczynie

EDUKACJA

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W SOBIANOWICACH
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOBIANOWICACH
SZKOLNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO „THE BEST” 2020
Pomimo nietypowych warunków również w bieżącym roku
odbyła się kolejna edycja szkolnego konkursu z języka angielskiego THE BEST, którego inicjatorem i organizatorem jest nauczycielka języka angielskiego – Joanna Niewęgłowska – Gomółka. Wzorem lat ubiegłych adresatami konkursu byli chętni
uczniowie klas IV – VIII, którzy otrzymali przynajmniej ocenę
„dobrą” z języka angielskiego w pierwszym semestrze. Konkurs
odbywał się zdalnie z wykorzystaniem technologii cyfrowej –

w aplikacji Quizizz i wzięło w nim udział 12 uczniów z klas IV
– VIII. Konkurs odbywał się z podziałem na klasy, a pytania były
zróżnicowane ze względu na kategorię wiekową.
Tytuł laureata uzyskało 3 uczniów klasy IV: Pawelec Maciej,
Masolak Arkadiusz i Maja Łukasik oraz uczennica klasy VI Barbara Pawelec. Ich wyniki plasowały się powyżej 85%. Laureaci
w nagrodę otrzymali celującą ocenę cząstkową z języka angielskiego. Gratuluję wiedzy i chęci.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO ORAZ „GARŚĆ WSPOMNIEŃ”
26 czerwca br. zakończyliśmy rok szkolny
2019/2020, rok wyjątkowy, inny niż zawsze.
Niestety jego zakończenie tak jak i ostatnie

miesiące nie mogło wyglądać tradycyjnie
i typowo. W związku z sytuacją epidemiologiczną nie było możliwości spotkań z wy-

chowawcami, uścisku dłoni i wręczenia bukietu w podziękowaniu za przekazaną wiedzę. Nie było dyplomów, słów podziękowań
i uznania za osiągnięcie wysokich wyników
w nauce. Pożegnaliśmy się zdalnie, tak jak
nakazują zasady bezpieczeństwa. Wychowawczyni klasy ósmej, Joanna Niewęgłowska-Gomółka, na pożegnanie absolwentów
przygotowała „garść wspomnień”, do obejrzenia których zaprasza na stronie internetowej szkoły w zakładce „Aktualności”.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2020
W bardzo nietypowych okolicznościach, po kilku miesiącach
nauki zdalnej, uczniowie klasy ósmej zmierzyli się z wymaganiami egzaminacyjnymi, które były podsumowaniem ich pracy
w szkole podstawowej. Ze względu na sytuację w kraju tego-

roczny egzamin odbył się później niż pierwotnie planowała
OKE, ale wszyscy uczniowie naszej szkoły zdołali do niego przystąpić.
Szkoła Podstawowa w Sobianowicach
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ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W SOBIANOWICACH - SAMORZĄDOWE
PRZEDSZKOLE „STOKROTKA” W SOBIANOWICACH
POWITANIE BOCIANA

Zajęcia wiosenne pt. „Powrotów ptaków” miały na
celu rozbudzenie zainteresowania przyrodą, wzbogacenie
wiadomości na temat ptaków
oraz rozwijanie sprawności
manualnej naszych przedszkolaków. Podczas zabaw
domowych dzieci poznawały przede wszystkim nazwy
ptaków wracających do kraju

na wiosnę. Nauczycielki zachęcały dzieci do korzystania
z atlasów ptaków, do spacerów w celu obserwowania
otaczającej przyrody, a szczególnie poznanych ptaków.
Dzieci miały możliwość obejrzeć ilustracje przygotowane
przez nauczycielki, prezentację, filmy edukacyjne oraz
posłuchać odgłosów ptaków.
Dzięki pomocy rodziców
dzieci wykonywały w domu
pracę plastyczną pt. „Bocian”
z płatków kosmetycznych.
Nie zabrakło też wesołej zabawy z rodzicami w bociany
i żaby.

KSIĘŻNICZKI I KRÓLOWIE
W tygodniu poświęconym
tematyce teatralnej dzieci
miały okazję w swoich domach wspólnie z rodzicami
wcielić się w role swoich ulubionych bohaterów z bajek
i baśni. Nie zabrakło zabaw
takich jak pantomima, zabaw
dramowych i zabaw w teatr.
Zadaniem dzieci było przygotowanie korony i ozdobienie
jej według własnych pomysłów. Kiedy korony były gotowe, dzieci mogły zostać królem bądź królową jak z bajki.

Wspólnie z rodzicami przygotowali stroje oraz rekwizyty
bohaterów bajkowych.
Przedszkolaki worzyły również w domu kukiełki z drewnianych łyżek, którymi mogły
odgrywać
przedstawienia
dla swoich rodzin. Te wszystkie zabawy teatralne miały
na celu uaktywniać fantazję
dziecka, rozwijać umiejętności aktorskie, a przede wszystkim miały być okazją do przyjemnego i ciekawego sposobu spędzania wolnego czasu.

i wodę. Dzieci wykonały wiele
ćwiczeń, zadań dotyczących
segregacji odpadów, ochrony środowiska. Tego dnia
miały za zadanie wysłuchać
opowiadania E. Stadmüller
„Smok Segregiusz”, posegregować śmieci do odpowiednich koszy, wykonać ciekawe
prace, z surowców wtórnych,

dając śmieciom drugie życie. Dzieci poznały piosenkę
„Piosenka ekologiczna”. Wykonywały również laurkę dla
Ziemi. Wszyscy spisali się na
MEDAL! Każdy przedszkolak
został Przyjacielem Przyrody!
Bardzo dziękujemy naszym
przedszkolakom za te proekologiczne działania!

NA WIEJSKIM PODWÓRKU

Na początku kwietnia dzieci z Przedszkola „Stokrotka”
poznawały zwierzęta wiejskie.
Dzieci poszerzały i utrwalały
wiadomości poprzez różnego rodzaju ciekawe zabawy
i gry ruchowe, muzyczne oraz
działania dydaktyczne, m.in.
rozpoznawanie i poprawne
nazywanie zwierząt żyjących
na wiejskim podwórku.
Dowiedziały się o pracy rolnika – o uprawie ziemi   i ho-

dowli zwierząt. Utrwalaliśmy  
piosenki  „Na naszym podwórku”, „Dziadek fajną farmę
miał”. Przypomnieliśmy sobie
nazwy, sposoby poruszania
się i odgłosy zwierząt żyjących
w gospodarstwie. Zadaniem
dzieci było naśladowanie odgłosów i sposobu poruszania zwierząt wiejskich. Dzieci
uczyły się też łączyć w pary
dorosłe zwierzęta z młodymi
i podawać ich nazwy. Dowiedziały się, co jedzą poszczególne zwierzęta. Przygotowane
zabawy i zadania miały między
innymi na celu wzbudzenie
troski wobec zwierząt gospodarskich. Dzieci wykonały wiele pięknych prac plastycznych
ulubionych zwierząt z wiejskiego podwórka.

PRZYJACIELE PRZYRODY
Pod koniec kwietnia nasza
wspólna zdalna praca toczyła się wokół tematu ekologii.
Dnia 22 kwietnia uczciliśmy
w przedszkolu „Dzień Ziemi”.
Przedszkolaki
dowiedziały
się wiele ważnych informacji
o ekologicznym życiu, o segregacji śmieci, jak dbać o przyrodę, jak oszczędzać energię
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DZIEŃ FLAGI

DZIEŃ MAMY I TATY
W tematykę Święta Flagi wprowadził dzieci film edukacyjny pt. „Polskie Symbole Narodowe” oraz piosenka
„Jesteśmy Polką i Polakiem”. Zadaniem dzieci było wykonanie flagi wybraną techniką plastyczną.
Dzień ten był dla przedszkolaków wspaniałą lekcją
przypomnienia sobie, że są Polakami, a Polska to ich
Ojczyzna.
Dziękujemy wszystkim za nadesłane zdjęcia oraz pokazanie pięknego oblicza patriotyzmu w wykonaniu
dzieci.

NASI MUZYKANCI
W kolejnym tygodniu
nauczania zdalnego skupiliśmy się na tematyce
związanej z instrumentami muzycznymi.
Dzieci zapoznawały się
z wyglądem różnorodnych instrumentów muzycznych, utrwalały ich
nazwy dzieląc na sylaby
nazwy poznanych instru-

mentów.
Przedszkolaki
poznawały piosenki, wytwarzały dźwięki za pomocą własnego ciała oraz
różnych przedmiotów dostępnych w domach, ale
również tańczyły w rytmie muzyki wolnej i szybkiej.   Słuchaliśmy muzyki
klasycznej i nowoczesnej.
Podsumowaniem naszych

działań w tym tygodniu
było wykonywanie przy
pomocy rodziców własnych instrumentów muzycznych - grzechotek, bębenków, pianina, gitary.
Niewątpliwie swobodne
pląsy i tańce przy muzyce
sprawiły przedszkolakom
wiele radości.

W tych szczególnych dniach z okazji
Święta Mamy i Taty, w sposób szczególny wszystkie dzieci wyrażają szacunek
i wdzięczność dla swoich rodziców, obdarowując ich laurkami, kwiatami oraz
różnego rodzaju prezentami. Z okazji Dnia
Mamy i Taty nauczycielki przygotowały
dla dzieci wiele propozycji działań, które miały być okazją do wspólnej zabawy
z rodzicami.  Przedszkolaki ozdabiały również przygotowane serduszka z napisami
mama i tata oraz wykonywały laurki dla
swoich rodziców.

DZIECI Z RÓŻNYCH
STRON ŚWIATA

WIOSNA NA ŁĄCE
Podczas tygodnia z zakresu tematycznego: „Wiosna na łące” nasze „Stokrotki” w trakcie edukacji zdalnej poznały
mnóstwo interesujących wiadomości na
temat fauny i flory wiosennej łąki.
Utrwalały nazwy zwierząt i roślin występujących w tym ekosystemie. Poznały tryb życia pszczół, jak powstaje
miód i jakie wartości odżywcze posiada.
Przedszkolaki miały okazję w warunkach domowych uczestniczyć w zaba-

wach ruchowych, tanecznych. Słuchały
odgłosów przyrody, słuchały piosenek
związanych z tematem, tworzyły improwizacje ruchowe naśladując poruszające
się owady. Temat wiosennej łąki był dla
przedszkolaków inspiracją do zabaw matematycznych, doskonaliły one umiejętność przeliczania i segregowania. Przedszkolaki wykonały także prace plastyczne
m. in. wiosenne motyle czy kwiaty na
łące różnymi technikami plastycznymi.

W ramach edukacji   zdalnej podjęliśmy
szeroką tematykę nawiązującą do obchodzonego 1 czerwca Międzynarodowego
Dnia Dziecka. W tym roku poza rodzinnym
świętowaniem Dnia Dziecka, przedszkolaki miały okazję poznać ubiór i domy dzieci mieszkających na innych kontynentach.
Dzieci oglądały filmiki i prezentacje, poprzez które zapoznawały się z tradycjami
i obyczajami dzieci mieszkających m.in.
w Azji, Afryce, Ameryce czy na Antarktydzie. Projektowaliśmy afrykańskie spódniczki i tworzyliśmy prace plastyczne do
utworu „Murzynek Bambo”. Przedszkolaki
poznały piosenkę „Każdy jest inny”, przy
której mogły swobodnie tańczyć i bawić się
z rodzicami w domu. Najważniejsze było
jednak przesłanie utworu, że choć każdy
z nas jest inny to każdy jest wyjątkowy!
Wólka NEWS 2(12)2020
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ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W ŚWIDNIKU MAŁYM
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIDNIKU MAŁYM I SAMORZĄDOWE
PRZEDSZKOLE „TĘCZOWY ZAKĄTEK” W ŚWIDNIKU MAŁYM
ŚWIATOWY DZIEŃ ŚWIADOMOŚCI AUTYZMU

2 kwietnia br. obchodziliśmy Światowy Dzień Świadomości
Autyzmu, który w klasie czwartej (w poszerzonym składzie)
zaakcentowaliśmy na niebiesko. Każdy uczeń, w ubraniu z niebieskimi elementami, wysłał swoje zdjęcie do wychowawczyni,

a potem zdjęcia zostały umieszczone na facebookowym profilu
szkoły. Tym sposobem, mimo izolacji, uczniowie wykazali się
gestem solidarności z kolegą z klasy i innymi osobami z autyzmem. Niby osobno, a jednak razem.

ZDALNE NAUCZANIE
W tym roku wiosna pachniała trochę inaczej niż zwykle, była
piękna, ale niestety najlepiej było ją obserwować przez okno
we własnym domu. Całe to zamieszanie wywołane zostało, jak
nietrudno się jest teraz domyślić, przez wirusa Covid-19. Patrząc
z wielkim niedowierzaniem na to, co się dzieje na świecie - MUSIELIŚMY POZOSTAĆ W DOMU!!! I   to na bardzo długo. Nasza
szkoła, która zawsze  tętniła życiem i radosnym śmiechem dzieci
od 12 marca 2020 ucichła. Tak jak u wszystkich nastąpiło zderzenie z nową rzeczywistością, z którą trzeba było sobie radzić.
Początki dla niektórych były trudne, ale z każdym dniem nasze
umiejętności związane ze zdalnym nauczaniem rosły coraz bardziej. Pomocny stał się dla nas – uczniów, nauczycieli i rodziców
– dziennik elektroniczny. To na nim nauczyciele umieszczali w zadaniu domowym lekcje dla uczniów.   Wykonane zadania moż-
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na było odesłać do nauczycieli do sprawdzenia. I w ten sposób
zaczęliśmy funkcjonować, mając nadzieję, że sytuacja się zmieni i znów powrócimy do normalności. Niestety tak się nie stało. Dlatego zaczęliśmy się wdrażać do lekcji online za pomocą
aplikacji zoom. Uczniowie młodsi i starsi bardzo szybko stali się
specjalistami w obsłudze aplikacji zoom.  W końcu można było
się zobaczyć i usłyszeć, a co najważniejsze wspólnie uczyć się
i wyjaśniać na bieżąco nowe treści. Został opracowany plan zajęć
online, a lekcje w takim wydaniu stały się dla nas podstawową
formą pracy i nauki. Warto dodać, że szkoła wypożyczała laptopy
i tablety uczniom, którzy tego potrzebowali, tak by każdy mógł
brać udział w „życiu szkoły”.  Oczywiście całe zdalne nauczanie
nie przyniosłoby oczekiwanych rezultatów,  gdyby nie wsparcie
i pomoc rodziców, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni.

EDUKACJA

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
W TYM ROKU WYGLĄDAŁ
NIECO INACZEJ NIŻ ZWYKLE
Miał się odbyć w kwietniu,
ale ze względu na pandemię
covid-19, termin został przełożony na 16, 17 i 18 czerwca. Po wejściu do szkoły albo
sali egzaminacyjnej uczniowie
mieli obowiązek zachowania
odpowiedniego odstępu (co
najmniej 1,5 m) oraz musieli
mieć zakryte usta i nos. Na egzaminie każdy uczeń korzystał
z własnych przyborów piśmienniczych i linijki. Nie można było
pożyczać przyborów od koleżanek lub kolegów. Wchodząc do

budynku szkoły, każdy uczeń
musiał zdezynfekować ręce
korzystając z przygotowanego przez szkołę płynu. Płyn do
dezynfekcji rąk był również dostępny w sali egzaminacyjnej.
Pomimo tak odmiennych
warunków, mamy nadzieję, że
uczniowie poradzili sobie ze
stresem i zadaniami egzaminacyjnymi, a osiągnięte przez
nich wyniki dadzą im możliwość kontynuowania nauki
w wymarzonych szkołach ponadpodstawowych.

ROZDANIE ŚWIADECTW
Rozdanie świadectw w reżimie covid-19   w dniu zakończenia zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2019/2020
nie przebiegało tak uroczyście,
jak w poprzednich latach.
W piątek - 26 czerwca
uczniowie mieli możliwość
odebrania świadectw, nagród
i dyplomów w wyznaczonych
dla poszczególnych oddziałów
godzinach. Wszyscy uczniowie, którzy chcieliby odebrać
świadectwo w innym dniu,
mogli to zrobić kontaktując się

telefonicznie z sekretariatem
szkoły celem uzgodnienia terminu.
W związku z koniecznością
zachowania co najmniej 1,5 metrowego odstępu od innych
osób, wychowawcy wręczali
świadectwa przed budynkiem
szkoły. Pogoda tego dnia dopisała – było słonecznie i ciepło.
Wszyscy uczniowie rozpoczęli wymarzone wakacje.
Szkoła Podstawowa
w Świdniku Małym

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W TURCE
SZKOŁA PODSTAWOWA W TURCE
NIE ZAPOMINAMY
O NASZYM PATRONIE JANIE III SOBIESKIM
W ramach działań związanych z nadaniem Szkole Podstawowej w Turce imienia Jana III Sobieskiego uczniowie klas
IV-VIII uczestniczyli w konkursie polegającym na przygotowaniu najciekawszej
prezentacji multimedialnej poświęconej postaci patrona. Na konkurs wpłynęło 12 prac. Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpi we wrześniu. Spośród przygotowanych prac komisja konkursowa
wybierze najlepszą prezentację, którą
umieścimy na stronie szkoły.

ŚWIATOWY DZIEŃ BEZDOMNYCH ZWIERZĄT
Z okazji Światowego Dnia Bezdomnych
Zwierząt Samorząd Uczniowski SP w Turce zorganizował zbiórkę karmy dla podopiecznych Lubelskiego Schroniska dla
Zwierząt. Zaplanowany został konkurs
dla klas na największą ilość zebranego
pokarmu. Zwycięzcy w nagrodę mieli
uczestniczyć w lekcji odbywającej się
w schronisku. Niestety zamknięcie szkół
z powodu koronawirusa pokrzyżował nasze plany. Karma, którą udało się zebrać,
została przekazana do schroniska. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do
akcji.
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SUKCESY UCZNIÓW ZSP W TURCE
W OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE
PRZEDMIOTOWEJ OLIMPUS
Miło nam poinformować, że pięcioro
uczniów z naszej szkoły uzyskało tytuł
laureata w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
Przedmiotowej Olimpus.
Sukcesy naszych uczniów:
Język angielski
Aleksandra Smolińska z kl. V - uzyskała
tytuł laureata z języka angielskiego, zajmując I miejsce w Polsce;
Antonina Rogowska z kl. VI a - tytuł
laureata z języka angielskiego - VII miejsce w Polsce;
Patrycja Odziomek z kl. VII - tytuł laureata z języka angielskiego - IX miejsce
w Polsce;
Aleksandra Fudalej z kl. VIII- tytuł laureata z języka angielskiego - IX miejsce
w Polsce;

Uczennice przygotowywały się do
olimpiady pod kierunkiem Pani Moniki
Kasprzak – Kot;
Historia
Maciej Klępka z kl. VIb - uzyskał tytuł
laureata z historii zajmując IX miejsce
w Polsce;
Aleksandra Fudalej z kl. VIII - 16 miejsce w Polsce;
Uczniów przygotowywała do konkursu
Pani Monika Garbacz.
Zważywszy na fakt, iż był to konkurs
ogólnopolski, w którym corocznie bierze udział bardzo duża liczba uczestników. Jest nam niezmiernie miło, że nasi
uczniowie zajęły czołowe miejsca w Polsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów!

MOL I MOLIK MIESIĄCA
W naszej bibliotece szkolnej realizowany był w bieżącym roku szkolnym
konkurs czytelniczy na „Mola i molika
miesiąca”. Brali w nim udział wszyscy
uczniowie naszej szkoły. Aby uzyskać ten
zaszczytny tytuł wystarczyło wypożyczyć
każdego miesiąca jak najwięcej książek
niebędących lekturami. Do oddawanej
książki wystarczyło dołączyć swoją krótką recenzję książki. Każda klasa, każdego

miesiąca, miała swojego Mola i Molika,
otrzymywali oni dyplomy i drobne upominki. W niektórych klasach trwała motywująca rywalizacja, uczniowie prześcigali się w ilościach przeczytanych książek. Na koniec roku szkolnego wybrany
zostanie jeden Mol ze starszych klas
i jeden Molik z młodszych dzieci, mający
największą liczbę wypożyczonych książek w ciągu roku szkolnego.

WSPÓLNE
MUZYKOWANIE
Wzorując się na #hot16challenge2,
nasza nauczycielka muzyki, Pani Agnieszka Marcinkowska zachęciła społeczność
szkoły do wspólnej, muzycznej zabawy.
Zapoczątkowała HOTSPTURKACHALLEGE.
Zadaniem nominowanych osób było napisanie 4 czterowersowych zwrotek i ich
rapowanie. Tekst musiał dotyczyć szkoły,
zdalnego nauczania i własnych przemyśleń na ten temat. Do muzycznej zabawy
dołączyli tłumnie uczniowie, nauczyciele
i inni pracownicy szkoły. Oto przykładowe
fragmenty tekstów:
Cześć, witam was na samym starcie,
dziękuję Zuzia za nominację.
Chyba ktoś zepsuł nam wakacje,
czy to nie przypadkiem Covid 19
Teraz mamy szkolne e - lekcje,
które tworzą nam duże reﬂeksje.
Dziennik elektroniczny,
Przekłada się na mój stan krytyczny
Z polskiego dwa wypracowania,
Które mam jeszcze do oddania
(Hania Zimon kl. VII)
oraz nauczycielki pani Monika Garbacz:
Witam, z tej strony zdalne nauczanie
jestem już po pas, w tym małym bałaganie.
Elekcja to kiedyś króla wybieranie,
Teraz to praca na małym ekranie.
Wysyłam Wam lekcje,
Wy macie obiekcje
Kahooty, quizzisy oto Wasze troski,
A ja tu składam dla Was ładne głoski.”
Zapraszamy na stronę szkoły na Facebooku i do oglądanie naszego rapowania.

KANGUR MATEMATYCZNY
Uczniowie naszej szkoły, jak co roku,
wzięli udział także w Międzynarodowym
Konkursie Kangur Matematyczny Kangourou Sans Frontières organizowanym przez
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy
i Nauk Matematycznych. Konkursowi temu
patronują: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
oraz Polskie Towarzystwo Matematyczne.
W związku z zawieszeniem zajęć w szko38 Wólka NEWS 2(12)2020

łach, konkurs Kangur 2020 został przeprowadzony drogą internetową za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl. Nasi uczniowie, przygotowani przez Panią Wiolettę
Tryk: Dagmara Szpot z 3 klasy i Gabriel
Dziurda z kl. VII zdobyli dwa wyróżnienia.
Bardzo blisko podium byli także Weronika
Chalinowska z kl. VII i Antoni Panas z kl. II,
którym zabrakło tylko 2.25 punktu.

EDUKACJA

ANGIELSKI FOX
20 Jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego
FOX pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie oraz pod honorowym patronatem Ministra Edukacji
Osiągnięcia naszych uczniów.

Narodowej zaowocowała wspaniałymi
osiągnięciami naszych zdolnych uczniów
z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Turce. Konkurs odbywa się w naszej
szkole co roku i stanowi duże wyzwanie dla pasjonatów języka angielskiego.

Uczestnicy muszą wykazać się znajomością gramatyki, leksyki języka angielskiego, kulturą krajów anglojęzycznych, ale
również dodatkowo przeczytać lekturę
w języku angielskim.

KATEGORIA KITTENS KLASY 3 - 4
L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

KATEGORIA

KLASA

PUNKTY

WYNIK

1.

ANTONI PANAS

KITTENS

2 klasa

65 I MIEJSCE

bardzo dobry

KATEGORIA BUNNIES KLASY 5-6
L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

KATEGORIA

KLASA

PUNKTY

WYNIK

1

MILENA SAMUŁA

Bunnies

6 klasa

134 I miejsce

bardzo dobry

2

ALEKSANDRA SMOLIŃSKA

Bunnies

5 klasa

118 I miejsce

bardzo dobry

3

ANTONINA ROGOWSKA

Bunnies

6 klasa

109 II miejsce

dobry

4

GRZEGORZ KRUK

Bunnies

5 klasa

108 II miejsce

dobry

KATEGORIA KITTENS KLASY 7-8
L.p.

IMIĘ I NAZWISKO

KATEGORIA

KLASA

PUNKTY

WYNIK

1

MIKOŁAJ PERSONA

Ducks

8 klasa

110.00 II miejsce

dobry

2

PATRYCJA ODZIOMEK

Ducks

7 klasa

105.00 II miejsce

dobry

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów wszystkim uczestnikom.
W tegorocznych rankingach szkół
w poszczególnych kategoriach zajęliśmy
następujące miejsca:
1. W kategorii uczniów klas III -IV zajmujemy 3 miejsce w Powiecie Lubelskim
a 29 w Polsce.
2. W kategorii uczniów klas V-VI nasza
szkoła zajęła 6 miejsce w Powiecie
Lubelskim a 18 w Polsce.
3. W kategorii uczniów klas VII-VIII Zespół Szkolno - Przedszkolny w Turce
wywalczył 4 miejsce w Powiecie Lubelskim.
Konkurs adresowany jest do uczniów
wszystkich typów szkół i odbywa się w 5
kategoriach wiekowych: Kittens (kl. III-IV SP), Bunnies (kl. V-VI SP), Ducks (kl.
VII-VIII SP), Lions (klasy I liceów 4-letnich i techników 5-letnich, klasy I liceów
3-letnich i techników 4-letnich, klasy I, II
i III szkół branżowych), Eagles (klasy II i III
liceów 3-letnich oraz II, III i IV techników
4-letnich).
Wśród 100 najlepszych szkół, biorąc pod uwagę średni wynik szkół we
wszystkich kategoriach, zajmujemy
ósme miejsce w powiecie lubelskim.
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KONKURS Z OKAZJI
UCHWALENIA
KONSTYTUCJI 3 MAJA
W bieżącym roku szkolnym niestety
nie mogliśmy uczestniczyć w uroczystościach szkolnych i gminnych upamiętniających wzniosłe dla Polski wydarzenie,
jakim było uchwalenie Konstytucji 3
Maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, prawa i obowiązki obywateli.
W związku z tą rocznicą w naszej szkole odbył się dla uczniów klas IV - VIII konkurs wiedzy na temat tego wydarzenia,
przygotowany i przeprowadzony przez
Panią Monikę Garbacz. Realizowany był
zdalnie, z użyciem aplikacji kahoot.

KOŃCOWY ETAP ROZBUDOWY NASZEJ SZKOŁY
Z wielką przyjemnością informujemy Państwa, iż zakończyliśmy rozbudowę naszej
szkoły. Od września nowe korytarze i sale zapełnią uczniowie i ich gwar. Cieszymy się,
że zakończenie rozbudowy pokryje nam się z nadaniem imienia. Już nie możemy się
doczekać.

W konkursie wzięło udział 20 uczniów
naszej szkoły.
• I miejsce zajęła Kinga Kołtun z klasy VII
• II miejsce Krzysztof Duda klasa VI b
• III miejsce Bartłomiej Duda klasa IV
Najlepsi uczestnicy zostali nagrodzeni
ocenami z historii. Gratulujemy!

PREZENT DLA MAMY

Z okazji Dnia Matki, Panie
Anna Lipowska i Agnieszka
Marcinkowska, zorganizowały
szkolny konkurs plastyczny dla
wszystkich klas pt.: „Prezent
dla mamy”.   Konkurs prze-

prowadzono zdalnie. Zdjęcia
wykonanych prac uczestnicy
przesyłali na maile nauczycielek. Nagrody przyznano
w dwóch kategoriach wiekowych:

1. Klasy 0 - III
I miejsce - Stanisław Mra
szek z kl. 0  oraz Bartosz Ko
nieczny z kl. I
II miejsce - Jakub Kanonik
z kl. I
III miejsce - Marta Mazur
kiewicz z kl. III
2. Klasy IV - VIII
I miejsce - Karolina Buciu
ceanu z kl. V
II miejsce - Weronika Chal
nowska z kl. VII
III miejsce - Mikołaj Smoliń
ski z kl. VIb
wyróżnienie - Oliwia Ory
siak z kl. V
Dyplomy i nagrody dołączone będę do świadectw. Gratulujemy!

ZAKOŃCZENIE ROKU W NASZEJ SZKOLE
26 czerwca br. odbyło się zakończenie roku szkolnego. Ze
względu na zagrożenie coronawirusem, nie było akademii i uroczystego pożegnania ósmej klasy. Zamiast tego, każda klasa spotkała się o określonej godzinie ze swoim wychowawcą, który
wręczył świadectwa i nagrody. Pomimo wszystko był to szczególny dzień dla klasy VIII, która po raz ostatni przestąpiła próg
40 Wólka NEWS 2(12)2020

naszej szkoły jako uczniowie. Od dziś będą nas odwiedzać jako
absolwenci. Życzymy im dalszych sukcesów na kolejnych etapach
edukacji. Powodzenia! A wszystkim udanych i zdrowych wakacji.
Do zobaczenia we wrześniu!t
Szkoła Podstawowa w Turce

EDUKACJA

ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W TURCE
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W TURCE
PRACA ZDALNA W CZASACH PANDEMII KORONAWIRUSA
Przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Turce zdobywali solidną porcję wiadomości i umiejętności mimo, iż nie uczęszczali
fizycznie do przedszkola. Dzieci przy wsparciu rodziców wykonywali zadania przesłane zdalnie przez wychowawczynie. Jesteśmy dumne z naszych dzielnych przedszkolaków, a rodzicom niezmiernie wdzięczne za pomoc w tym trudnym czasie.

DZIEŃ FLAGI I ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA
Kolejny tydzień pracy w formie zdalnej.
Budzenie u dzieci poczucia tożsamości
narodowej oraz więzi z własną Ojczyzną
to ważne zadanie dla rodziców i wychowawców. Nasze dzielne przedszkolaki
podjęły realizacje tematów dotyczących

POLSKI - naszej Ojczyzny. Dzieci wirtualnie wyruszyły na spacer po naszej
pięknej Polsce, poznały najważniejsze
miejsca i zabytki. Są to niezwykle ważne
tematy dla wszystkich Polaków, zarówno tych dużych jak i małych. Dzieci po-

znały SYMBOLE NARODOWE oraz wiele
bardzo ważnych treści dotyczących tego
tematu. Tak też powstały piękne prace
plastyczne Flagi Polski.
Samorządowe Przedszkole w Turce
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ZSP w Łuszczowie zwycięża w ogólnopolskiej
rywalizacji Drużyna Energii!
W kwietniu br. Pan Maciej Kleszcz, pomimo trwania pandemii koronawirusa, zgłosił ZSP w Łuszczowie do projektu Drużyna
Energii. Do kolejnego etapu kwalifikowało się sto szkół z całej Polski. Pomimo stu
miejsc, wcale nie jest tak łatwo zakwalifikować się do Drużyny. Jak co roku, zadaniem
szkół ubiegających się o prawo udziału
w tym etapie projektu, było nagranie krótkiego filmu pokazującego sportowy charakter szkoły. Mimo trudnych warunków
Pan Maciej Kleszcz zdecydował się zgłosić szkołę z Łuszczowa do konkursu i wraz
z absolwentką szkoły Natalią Wawrzyńczyk
przygotowali ciekawą i energetyczną prezentację ukazującą „Farmerów” z Łuszczowa. Jury wysoko oceniło potencjał sportowy szkoły i zakwalifikowało Farmerów do
III etapu projektu Drużyna Energii!!
Drużyna Energii to ogólnopolski program sportowo - edukacyjny, skierowany
do uczniów klas 6 - 8 szkół podstawowych,
w którym znani sportowcy zachęcają do
aktywności fizycznej, pokazując ćwiczenia
z elementami różnych dyscyplin sportowych. Ćwiczenia prezentowane są za pośrednictwem Internetu i mediów społecznościowych, a zadaniem młodzieży jest
wykonywanie sportowych wyzwań i doku-

mentowanie ich przy pomocy smartfonów.
Aktualnie trwa trzecia edycja projektu, którego inicjatorem jest Grupa Energa, a honorowym patronatem objął go Minister
Sportu oraz Minister Edukacji Narodowej.
Przez 5 tygodni uczniowie ZSP w Łuszczowie walczyli w Drużynie Energii wykonując wszystkie 18 ćwiczeń. Taka sztuka
udała się tylko 40 szkołom ze 148 z całej
Polski, które brały udział w trzeciej edycji
projektu Drużyna Energii. 1500 ćwiczących uczniów, ponad 13 tysięcy filmików!!
I w tym wszystkim MY!! Farmerzy z Łuszczowa!! W dodatku zwyciężamy w najsilniej, najliczniej obsadzonej konkurencji,
gdzie jak powiedziała Paulina Guba - nasza
mistrzyni w pchnięciu kulą, nadesłano rekordowe 3820 filmów, na których ćwiczenia wykonało 5741 ćwiczących!!! W Łuszczowie jest moc!!
Zwycięstwo i co dalej pewnie zapytacie?
Wielki finał z nagrodami !!
Przed nami etap wspólnych treningów!
Kiedy już tylko będzie to możliwe, Drużyna
Energii odwiedzi każdą ze szkół, która zwyciężyła w danej dyscyplinie. A sportowi idole przeprowadzą niezapomniane lekcje WFu!! W szkole z Łuszczowa pojawi się mistrzyni Europy w pchnięciu kulą Paulina Guba,

reprezentant Polski w koszykówce Adam
Hrycaniuk, legendarny bramkarz reprezentacji Polski w piłce ręcznej Sławomir Szmal,
kapitan reprezentacji Polski w ampfutbolu
Przemysław Świercz czy wicemistrz Europy
OCR Ninja Track Jakub Zawistowski!!!
Uczniowie z Łuszczowa wystąpią także
w wielkim finale 3. edycji, podczas którego
na Stadionie Energa w Gdańsku spotkają
się zwycięzcy poszczególnych dyscyplin
oraz 1 szkoła z „dziką kartą”.
Drużyny szkolne mają o co walczyć –
cztery najlepsze ekipy biorące udział w finale zdobędą czeki na wyposażenie sali
gimnastycznej w sprzęt sportowy, natomiast zwycięzca 3. edycji otrzyma dodatkowo puchar Drużyny Energii. Na uczniów
i nauczycieli z 6 najlepszych szkół czekają
również nagrody indywidualne. Dodatkowo do wszystkich szkół biorących udział
w etapie sportowym trafią nagrody niespodzianki w podziękowaniu za udział
w projekcie!
Gratulujemy serdecznie wszystkim
uczniom, którzy brali tak aktywnie udział
w projekcie Drużyna Energii! Jesteśmy
z Was dumni!

I miejsca zespołów SP Łuszczów w siatkówce
Piłka siatkowa to kolejne zawody w ramach gminnej rywalizacji
sportowej, w których uczestniczyli uczniowie SP Łuszczów. Mecze
odbyły się w 9 marca br. w hali SP Pliszczyn, w zawodach udział brali
uczniowie klas VII-VIII rywalizując na dużym boisku wg pełnych zasad siatkówki. Mecze rozegrane zostały na wysokim poziomie, były
bardzo zacięte, a o zwycięstwie nie raz decydowały drobne błędy.
Miło nam poinformować, że w tak silnej konkurencji nasze drużyny dziewcząt i chłopców, zwyciężając SP Sobianowice, SP Turka
i SP Pliszczyn zajęły pierwsze miejsca!
Drużyna chłopców wystąpiła w składzie: Norbert Brześciński,
Jakub Kiełbus, Kacper Woźniak, Krystian Grzegorczyk, Maksymilian Głowacki, Kamil Proch, Karol Górski, Hubert Michalczyk,
Dawid Fus.
Drużynę dziewcząt reprezentowały: Nikola Bilik, Oliwia Grzegorczyk, Daria Wójcik, Anastazja Grzegorczyk, Dominika Woźniak, Natalia Szewczak, Oliwia Kiełbowicz.
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Serdecznie gratulujemy wszystkim naszym zawodnikom wspaniałej postawy i życzymy powodzenia w kolejnych zmaganiach
sportowych.
Maciej Kleszcz, Zespół Szkolno - Przedszkolny w Łuszczowie
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POZIOMO

28.powrót do normy,
unormowanie
30.płynie po polskiej krainie
31.stadium rozwojowe owada
32.bandyta, kryminalista, przestępca
33.Polacy złamali go w Enigmie
34.okres ośmiu dni od jakiejś daty
35.w tytule poradnika
36.z Sawą w legendzie
37.marnotrawny z Biblii
38.czekoladowy lub
orzechowy w torcie
39.czeskie tak
40.harować jak dziki osioł

1.Największy europejski półwysep
6.kolor soli himalajskiej
10.Justyna z „Nad Niemnem”
12.arena walki zapasów sumo
14.daje je krowa , koza i owca
15.chrust z cukierni
16.nimfa z jeziora Gopło
18.iść wolno
20.zielony, do młodych ziemniaków
22.maszyna rolnicza ze sznurkiem
25.polarna, zjawisko świetlne
w atmosferze

ROZWIĄZANIE:
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Szanowni Klienci
PGK Wólka Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Wólka Sp. z o.o. informuje, że wszyscy
klienci Spółki mają już możliwość korzystania z elektronicznego biura obsługo klienta,
tzw. e-BOK. W obecnie trudnym dla nas
wszystkich okresie, związanym z obowiązującym stanem epidemii, bardzo ważne jest
bezpieczeństwo i zdrowie naszych Odbiorców oraz pracowników Spółki. Dlatego też,
wprowadziliśmy możliwość obsługi większości spraw poprzez system e-BOK, np.
podawanie stanu wodomierza, sprawdzenie salda należności, otrzymywanie faktury
elektronicznej. Odbiorcy, którzy zdecydują
się na odbiór faktury w postaci elektronicznej (e-faktura), udostępnionej przez system
e-BOK, mają o niemal 12% niższą miesięczną opłatę abonamentową, wynoszącą 3,34
zł brutto. Zachęcamy więc wszystkich naszych Odbiorców do korzystania z naszego
systemu e-BOK.
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PIONOWO

13.pierwiastek chemiczny
i półwysep bałtycki
16.sztuka pięciu żywiołów
wg. Piotra Skiby
17.ćwiczenie jak tłoczące
powietrze urządzenie
19.oczernić, zniesławić, obmówić
21.konieczność zrobienia czegoś
23.przymusowe obozy pracy
w byłym ZSRR
24.do wiecznego pióra
26.wyraz utworzony
z liter innego wyrazu
27.okolona tęczówką
29.wąsy lub broda

2.część drzewa pozostająca w ziemi
po ścięciu
3.w godle Ojcowskiego Parku Narodowego
4.podpis poręczyciela na wekslu
5.tkanka tłuszczowa świń
7.między siódmą a dziewiątą
8.znacznik,wskazówka, oznaka,
symptom
9.mieszkają w Poznaniu
11.Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju
Edukacji i Aktywizacji Społecznej
w Jakubowicach Murowanych
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Dostęp do systemu e-BOK jest możliwy
na dwa sposoby:
1. poprzez zarejestrowanie się na stronie:
https://ebok.wodkan.pl/Wolka/. Konieczne jest wówczas podanie loginu, którym
jest pięciocyfrowy numer nabywcy (znajduje się on na fakturze za wodę i ścieki);
2. poprzez wypełnienie i dostarczeniu do
Spółki oświadczenia o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną.
Oświadczenie było przekazywane do
Państwa wraz z umową o zaopatrzenie
w wodę i odprowadzania ścieków. Dokument można również pobrać z naszej
strony internetowej: www.pgkwolka.pl
w zakładce strefa klienta.
Jednocześnie przypominamy o konieczności zwrotu dostarczonej do Państwa na
przełomie miesiąca maja i czerwca 2020 r.
umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Prosimy o sprawdzenie
poprawności danych osobowych Odbiorcy
zawartych w umowie. W przypadku braku Państwa nr PESEL na umowie, prosimy
o jego wpisanie w wyznaczonym miejscu.
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Jeżeli dane odbiorcy są poprawne, należy
podpisać i przekazać 1 egzemplarz umowy
do PGK Wólka Sp. z o.o. W przypadku, gdy
nastąpiła zmiana Odbiorcy usług, należy
wówczas wypełnić i dostarczyć wniosek
o zawarcie umowy na dostawę wody i/ lub
odprowadzanie ścieków.
Wszelkie dokumenty w formie papierowej  należy wrzucić bezpośrednio do oznaczonej skrzynki, znajdującej się w przedsionku siedziby Spółki oraz Urzędu Gminy Wólka (Jakubowice Murowane 8) lub
przesyłać na adres: PGK Wólka Sp. z o.o.,
Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin.
W przypadku ewentualnych pytań, prosimy
Państwa o kontakt z biurem obsługi klienta:
e-mail: bok@pgkwolka.pl, tel. 81 478 17 55.
Pragnę Państwa zapewnić, że dołożymy
wszelkich starań, aby jakość świadczonych
przez nas usług była na możliwie, jak najwyższym poziomie.
Z wyrazami szacunku,
Arkadiusz Sulowski
Prezes Zarządu PGK Wólka Sp. z o.o.

Autor krzyżówki: Agnieszka Grobelska,
Skarbnik Gminy Wólka
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