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WStęp

Drodzy czytelnicy, 

Miniony i obecny kwartał na te-
renie naszej gminy to czas licznych 
inwestycji, wydarzeń okoliczno-
ściowych oraz spotkań z Mieszkań-
cami. O wszystkim tym oraz wielu 
innych tematach  przeczytacie Pań-
stwo w tym numerze Wólka News. 

Za nami dożynki gminne, które 
w tym roku po raz pierwszy odby-
wały się w nowo wybudowanym 
amfiteatrze, zrealizowanym przy 
prawie 90% wsparciu unijnym. 
Z tego miejsca chciałbym bardzo 
serdecznie podziękować wszyst-
kim tym, którzy w jakikolwiek spo-
sób przyczynili się do ich organi-
zacji, bo działo się naprawdę wie-
le oraz wszystkim, którzy uświet-
nili je swoją obecnością, a odwie-
dzili nas znakomici goście, o czym 
będzie można przeczytać w dalszej 
części naszej gazetki.

Rozpoczęliśmy nowy rok szkol-
ny z nową siecią szkół, nowymi in-
westycjami i zmianą na stanowi-
sku dyrektora w jednej z nich. Cie-
szę się, że nadal rozwijamy naszą 

oświatę i znajdujemy środki finan-
sowe na dalszy rozwój jej bazy lo-
kalowej, a wszystko po to aby nie-
ustannie podnosić jakość kształce-
nia naszych uczniów. W tym miej-
scu chciałbym złożyć wszystkim 
Pracownikom oświaty najserdecz-
niejsze życzenia z okazji zbliżają-
cego się Dnia Edukacji Narodowej. 
Dziękując za trud i poświęcenie 
włożone w edukację i wychowanie 
dzieci i młodzieży, życzę zadowole-
nia z pracy oraz poczucia ważności  
wykonywanego zawodu.

Bez wątpienia nie możemy też 
zapominać o naszych Seniorach, 
dla których kończymy już dostoso-
wywanie budynku po byłej szkole 
w Rudniku w celu lokalizacji w nim 
Klubu Seniora, który będzie wy-
korzystywany na różnego rodzaju 
warsztaty oraz imprezy integracyj-
ne czy okolicznościowe. Seniorzy 
obchodzili 1 października między-
narodowe, a 20 października i 14 
listopada będą obchodzić odpo-
wiednio europejskie i ogólnopol-
skie swoje święto. Z tej okazji życzę 
wszystkim Seniorom długich lat ży-
cia w zdrowiu, pogodzie ducha i sa-
tysfakcji oraz spełnienia wszelkich 
marzeń, a wszystkiemu temu niech 
służy wspomniana wyżej nowo re-
alizowana inwestycja.

Chcąc stale podnosić jakość ob-
sługi naszych interesantów, prze-
prowadzone zostało w urzę-
dzie gminy badanie pracowników 
w kierunku obciążenia ich zadania-
mi. Badanie prowadziła firma ze-
wnętrzna, która mogła obiektyw-
nie ocenić, czy poszczególni pra-
cownicy są w odpowiedni spo-

sób obłożeni zadaniami i co można 
zmienić, aby ich praca była jeszcze 
efektywniejsza. Wyniki bardzo po-
zytywnie zaskoczyły nas wszystkich 
i nawet zostaliśmy wyróżnieni jako 
najlepsza jednostka samorządowa, 
spośród kilkudziesięciu dotychczas 
przebadanych.

Szanowni Państwo, zbliżamy się 
wielkimi krokami do 13 październi-
ka, czyli dnia, w którym zdecyduje-
my o dalszych losach naszego kra-
ju. Wybory parlamentarne to bar-
dzo ważne wydarzenie w naszej 
demokracji. Każdy ma prawo, ale 
moim zdaniem również obowiązek 
wziąć w nich udział i dokonać wy-
boru zgodnego z własnym sumie-
niem oraz poglądami. Zdecydowa-
nie zachęcam Państwa do wybo-
ru, który będzie również dobry dla 
gminy Wólka. Nie chcę oczywiście 
wskazywać konkretnych kandyda-
tów, ale wystarczy spojrzeć, jakie 
zadania są realizowane na terenie 
naszej gminy, z jakich środków są 
finansowane i jacy kandydaci naj-
częściej pomagają naszej gminie. 

Życzę miłej lektury

Wójt Gminy Wólka

mgr Edwin Gortat

Dane kontaktowe do Urzędu Gminy Wólka
Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62

Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 478 17 50

faks: 81 746 50 01

gmina@wolka.pl

www.wolka.pl
www.facebook.com/wolkagmina/
www.mylokalnews.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza:

• /GminaWolka/skrytka 
• /GminaWolka/SkrytkaESP
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Konsekwencja, determinacja i ciężka pra-
ca sprzyjają realizacji wielu inwestycji w na-
szej gminie, których wartość w tym roku 
przekracza 21 000 000 zł. Na niektóre wspól-
nie z mieszkańcami czekaliśmy od wielu lat, 
a plany, które niedawno były jeszcze tak od-
ległe stają się rzeczywistością. Co najważ-
niejsze, na tym nie koniec, gdyż jeszcze wie-
le przed nami. Wszystkie te działania reali-
zowane są po to, aby poprawić komfort i ja-
kość życia naszych mieszkańców. Poniżej wy-
brane najważniejsze inwestycje, które zosta-
ły zakończone i te będące w trakcie realiza-
cji lub których rozpoczęcie nastąpi jeszcze 
w tym roku. 

1. Przystosowanie obiektu użyteczności 
publicznej do funkcji Klubu Seniora w bu-
dynku zlokalizowanym na działce ewiden-
cyjnej 499 w miejscowości Rudnik, gmina 
Wólka. Wartość inwestycji: 185 000,00 zł. 
Inwestycja jest w trakcje realizacji, termin 
wykonania: październik br.

2. Przebudowa drogi gminnej nr 112470L 
w Łuszczowie Pierwszym wraz z przebudo-
wą drogi krajowej nr 82 w ramach projektu 
Mobilny LOF – zatoki autobusowe, perony 
z chodnikami, odwodnienie drogi krajowej 
i kanał teletechniczny. Wartość inwestycji: 
398 500,00 zł. Inwestycja jest w trakcje re-
alizacji, termin wykonania: 15 listopada br.

3. Rozbudowa skrzyżowania drogi kra-
jowej nr 82 z drogą gminną nr 112470L 
w miejscowości Łuszczów Pierwszy - jezd-
nie drogi krajowej z uzbrojeniem i oznako-
waniem, odcinki dróg gminnych, parking, 
chodniki i oświetlenie. Zadanie dofinanso-
wane w ok. 83% ze środków UE w ramach 
projektu „Mobilny LOF”. Wartość inwestycji: 
1 076 234,72 zł. Inwestycja jest w trakcje re-

alizacji, termin wykonania: 15 listopada br.
4. Przebudowa drogi gminnej nr 

112470L w miejscowości Łuszczów Pierw-
szy. Wartość inwestycji: 557 975,26 zł. Za-
danie dofinansowane w ok. 83% ze środ-
ków UE w ramach projektu „Mobilny 
LOF”. Inwestycja jest w trakcje realizacji, 
termin wykonania: 15 listopada br.

5. Przebudowa drogi powiatowej nr 
2224L w m. Kolonia Pliszczyn w zakresie 
wykonania chodnika o dł. ok. 500m i za-
tok parkingowych w sąsiedztwie szkoły. 
Wartość inwestycji: 393 600,00 zł. Dofi-
nansowane w 40% ze środków Starostwa 
Powiatowego. Inwestycja jest w trakcje 
realizacji, termin wykonania: 15 paździer-
nika br.

6. Przebudowa (modernizacja) drogi 
gminnej nr 106099L. Wartość inwestycji: 
102 661,14 zł. Dofinansowane w kwocie 
61 000,00 zł z Funduszu Gruntów Rolnych 
z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Lubelskiego. Zadanie zostało zreali-
zowane. 

7. Nadbudowa, rozbudowa i przebudo-
wa budynku szkoły w Turce. Wartość in-
westycji: 2 384 670,00 zł. Termin wykona-
nia: lipiec 2020 r. 

8. Przebudowa drogi gminnej nr 112402 
(ul. Dębowej) Wartość inwestycji: 2 386 
608,00 zł. Dofinansowanie z FDS – 50%. 
Termin wykonania: październik 2019 r. 

9. Realizacja projektu pn.: ,,Ochrona, 
regeneracja i zrównoważone wykorzysta-
nie obszaru Natura 2000 „Bystrzyca Jaku-
bowicka” poprzez wykonanie ścieżki eko-
logicznej wraz z małą infrastrukturą infor-
macyjno- turystyczną (PGN) Zielony LOF’’. 
Dotyczy budowy wieży widokowej w Ły-
sakowie i odcinka ścieżki rowerowej na 
terenie kilku miejscowości Gminy Wól-

ka. Wartość całego zadania: 4 340 110,72 
zł. Projekt dofinansowany w 84,52% z UE. 
Termin wykonania: maj/czerwiec 2020 r. 

 10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
z odgałęzieniami  (bez przyłączy) w miej-
scowości Świdnik Duży Drugi. Wartość in-
westycji: 426 499,51 zł. Długość ponad 
500 m. Termin zakończenia: październik 
br.

11. Dostawa i montaż 1320 wodomie-
rzy z odczytem zdalnym na terenie gmi-
ny Wólka w ramach projektu „Komplek-
sowa modernizacja systemu zaopatrzenia 
w wodę na terenie gminy Wólka”. Wartość 
zadania: 579 104 zł. Projekt dofinansowany 
w 85% ze środków UE. Termin zakończenia: 
20.11.2019 r.

12. Montaż 117 instalacji fotowoltaicz-
nych na terenie całej Gminy i 53 pomp cie-
pła. Projekt dofinansowany ze środków UE 
w ramach EFRR. Przetarg na wyłonienie wy-
konawcy został ogłoszony, otwarcie ofert 
miało miejsce  1 października br. Termin re-
alizacji: 31.05.2020 r. 

13. Budowa i przebudowa ujęcia wody 
w Turce. Projekt dofinansowany ze środ-
ków UE w ramach EFRR. Wartość inwesty-
cji: 2 070 090,00 zł. Termin wykonania: 15 
listopada br.

14. Budowa sieciowej pompowni wody 
w Świdniku Dużym. Projekt dofinansowany 

Nie zwalniamy tempa
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ze środków UE w ramach EFRR. Wartość in-
westycji: 824 100,00 zł. Zadanie jest w trak-
cie realizacji. Termin wykonania: 15 listopa-
da br.

15. Modernizacja ujęcia wody w Łuszczo-
wie Pierwszym w ramach projektu „Kom-
pleksowa modernizacja systemu zaopa-
trzenia w wodę na terenie gminy Wólka” 
dofinansowanego ze środków UE w ra-
mach EFRR. Wartość zadania: 630  990,00 
zł.  Zadanie w trakcie realizacji. Termin wy-
konania: 15 listopada br.

16. Zakończono montaż instalacji solar-
nych i kotłów na biomasę. Zamontowa-
no łącznie na terenie Gminy Wólka 513 in-
stalacji solarnych i 25 kotłów  na biomasę. 
Wartość projektu: 5 317 649,19 zł. Projekt 
dofinansowany ze środków UE w ramach 
EFRR.

17. Rozbudowa skrzyżowania DK 82 

z drogą gminną nr 112402L (ul. Dębowej) 
i drogą gminną 112421L (ul. Świerkowa) 
w miejscowości Turka wraz z podłączeniem 
do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy Lu-
blina w ciągu drogi ekspresowej S17 wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie 
oraz budowa parkingu typu Park & Ride 
wraz z dojazdami, dojściami i infrastruk-
turą techniczną. Zadanie dofinansowane 
w ok. 83% ze środków UE w ramach pro-
jektu „Mobilny LOF”. Przewidywany termin 
wyłonienia wykonawcy: październik 2019 r. 

18. Modernizacja systemu zaopatrzenia 
w wodę na terenie gminy Wólka. Wartość 
całego zadania około 900 000,00 zł. Pro-
jekt dofinansowywany ze środków UE i po-
lega na wymianie zasuw oraz hydrantów. 
W październiku planowane jest ogłoszenie 
przetargu. Rozpoczęcie jeszcze w tym roku. 

19. Budowa amfiteatru przy Urzędzie 

Gminy Wólka. Wartość inwestycji: 320 
000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. 
Realizacja projektu została dofinansowana 
ze środków Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020.

20. Montaż lampy hybrydowej na placu 
przed amfiteatrem w Jakubowicach Muro-
wanych oraz w miejscowości Długie, War-
tość inwestycji: 20  000 zł. Zadanie zostało 
zrealizowane. 

21. Zakup ciągnika oraz kosiarki. Wartość 
inwestycji: 315 000,00 zł. Zadanie zostało 
zrealizowane. 

22. Opracowanie projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wólka.  Wartość zada-
nia: 195 570,00 zł. Planowany termin reali-
zacji: czerwiec 2022 r.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Z wielką przyjemnością informujemy, iż gmina Wólka pozyska-
ła dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych 
dla kolejnych projektów przebudowy trzech dróg gminnych: ul. 
Borówkowej i ul. Malinowej na osiedlu Borek w Turce oraz ciągu 
dróg wewnętrznych na działce nr 1273/14 w Turce odcinek 1 i 4 
(za szkołą). Wraz z obecnie przebudowywaną ul. Dębową, rów-
nież finansowaną ze środków FDS, wartość dofinansowania inwe-
stycji drogowych wyniesie blisko 2 mln zł. Wykonanie w 2019 r.  
wszystkich zadań poprawi jakość infrastruktury drogowej, a za-
oszczędzone pieniądze z budżetu gminy będzie można przezna-
czyć na inne inwestycje.

Uroczyste wręczenie umów z rąk Wojewody Lubelskiego Prze-
mysława Czarnka miło miejsce 6 września br. w sali kolumnowej 
Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. W spotkaniu uczestniczy-
li m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji Sylwester Tułajew, Poseł na Sejm RP Gabriela Ma-
słowska, Radny Województwa Lubelskiego Marek Wojciechow-
ski oraz Samorządowcy, którzy uzyskali dofinansowanie do dróg 
samorządowych gminnych i powiatowych w województwie lu-
belskim. 

W dniu 20 września otwarto przetarg dotyczący tej inwestycji, 
w którym zamówienie zmówienie zostało podzielone na 2 części. 

Pierwsza z nich dotyczy przebudowy ciągu dróg gminnych na 
ul. Borówkowej, ul. Malinowej i obejmuje swym zakresem:

- przebudowę ul. Borówkowej o nawierzchni bitumicznej, sze-
rokości jezdni 5,0 z obustronnym krawężnikiem i jednostronnym 
chodnikiem, długości około 163 m,

-przebudowę ul. Malinowej o nawierzchni bitumicznej, szero-
kości jezdni 5,0 m, z obustronnym krawężnikiem i jednostron-
nym chodnikiem, długości około 165m,

-przebudowę skrzyżowania ulic Malinowa /Borówkowa i połą-
czenie przebudowywanych dróg z drogami istniejącymi,

-wykonanie nowych chodników o nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej gr. 6 cm,

-wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betono-
wej kostki brukowej gr. 8cm,

-wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
-regulację wysokościową istniejących elementów uzbrojenia 

sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej i sanitarnej (zasuwy, za-
wory, włazy studni),

-wykonanie elementów odwodnienia.

Dofinansowanie na kolejne drogi w gminie Wólka
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W dniu 20 września br. otwarto przetarg nieograniczony doty-
czący rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 82 w miejsco-
wości Turka oraz budowy parkingu typu „Park & Ride” wraz z do-
jazdami, dojściami i infrastrukturą techniczną. Zadanie zostało 
podzielone na 2 części:

- Zadanie inwestycyjne nr 1: Rozbudowa i wzmocnienie na-
wierzchni drogi oraz budowa ronda turbinowego w miejscowo-
ści Turka w ramach Rozbudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 
82 z drogą gminną nr 112402L (ul. Dębowa) i drogą gminną nr 
112421L (ul. Świerkowa w miejscowości Turka wraz z podłącze-
niem do węzła „Lublin Tatary” na obwodnicy Lublina w ciągu dro-
gi ekspresowej S17.

- Zadanie inwestycyjne nr 2: Budowa parkingu typu „Park & 
Ride” wraz z dojazdami, dojściami i infrastrukturą techniczną.

Rafał Pogonowski,
Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

Przebudowywana droga zlokalizo-
wana jest w miejscowości Pliszczyn 
na działce gminnej nr 915. Odcinek 
przeznaczony do modernizacji wyno-
si 280 mb. W przetargu wzięło udział  
4 oferentów, z czego najkorzystniejszą 
ofertę złożyła firma WOD-BUD Sp. z o.o. 
ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik. 
W dniu 26.08.2019r. podpisano umowę 
na roboty budowlane. Zadanie zostało 
zrealizowane.

Rafał Pogonowski, 
Referat Infrastruktury, 

Urząd Gminy Wólka

rozbudowa skrzyżowania DK 82 w miejscowości turka- rondo

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
w miejscowości pliszczyn 

Najkorzystniejszą ofertę na pierwszą część zamówienia złoży-
ło Konsorcjum firm: 

Lider: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 
ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki, Partner: Altor Sp. 
z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Druga z nich dotyczy drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 1273/14 
w miejscowości Turka i obejmuje swoim zakresem:

-przebudowę drogi o nawierzchni bitumicznej, szerokości jezd-
ni 5,0 m, z jednostronnym chodnikiem  (obustronny na skrzyżo-
waniach), długości około 514m,

-przebudowę skrzyżowań z dwiema drogami wewnętrznymi 
i połączenie przebudowywanej drogi z drogą istniejącą,

-wykonanie nowych chodników o nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej gr. 6 cm,

-wykonanie zjazdów indywidualnych o nawierzchni z betono-
wej kostki brukowej gr. 8 cm,

-wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
-regulację wysokościową istniejących elementów uzbrojenia 

sieci wodociągowej, gazowej i sanitarnej (zasuwy, zawory, włazy 
studni) oraz przestawienie hydrantu,

-zabezpieczenie istniejących kabli rurami osłonowymi dwu-
dzielnymi 110mm,

-ułożenie kanału technologicznego pod kabel internetowy,
-wykonanie elementów kanalizacji deszczowej.
Najkorzystniejszą ofertę na drugą część zamówienia złożyło 

Konsorcjum firm: 
Lider: PBI Infrastruktura S.A, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kra-

śnik, Partner: PBI WMB Sp. z o.o., ul. Błonie 8, 27-600 Sando-
mierz.

W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy na wykona-
nie w/w zadań. Umowny termin realizacji zadań to 29.11.2019r.

Rafał Pogonowski, Michał Podlodowski,
Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
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Z radością informujemy, że w roku 2019 udało się sfi nalizować 
proces przekazania gminie Wólka przez Skarb Państwa  dwóch 
nieruchomości.

Pierwsza z nich to zabudowana budynkiem mieszkalnym jed-
norodzinnym działka nr 1051/103  o pow. 677 m2 i wartości 869 
125,96 zł położona w Pliszczynie.

Druga to niezabudowana działka nr 306/4 o pow. 5338 ha 
i wartości 410 355,00 zł położona w Świdniczku.

Obydwie działki to tereny budowlane przejęte wcześniej przez 
Skarb Państwa pod budowę drogi S17.

Planujemy także pozyskanie kolejnych nieruchomości w Plisz-
czynie i Kolonii Biskupie. Wnioski  zostały złożone w m-cu wrze-
śniu br.

Elżbieta Kołtun, 
Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

W ramach Społecznego Komitetu Bu-
dowy w najbliższym czasie wykonywa-
ny będzie odcinek sieci kanalizacyjnej 
o długości 237 metrów w miejscowo-
ści Turka. Na chwilę obecną trwa zbie-
ranie ofert na wykonawstwo. Zakończe-
nie prac planowane jest przed końcem 
bieżącego roku.

Robert Wysmulski,  
Referat Infrastruktury, 

Urząd Gminy Wólka

W bieżącym roku po-
wstaną kolejne 3 stre-
fy aktywności i relak-
su w miejscowościach: 
Bystrzyca (przy remizie 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej), Łysaków (przy po-
wstającej wieży widoko-
wej) oraz Świdnik Duży 
Pierwszy (przy remizie 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej).

Celem zadania jest wy-
konanie strefy aktywno-
ści i relaksu w postaci si-
łowni plenerowej wypo-
sażonej w urządzenia fi t-
ness, wyposażenie cało-

ści terenu w małą archi-
tekturę i wykonanie zie-
leni. W ogłoszonym prze-
targu wyłoniono wyko-
nawcę, którym jest fi rma 
Mevius Majdan Brzezicki 
42, 21-050 Piaski.

Piotr Łucka,
Referat Infrastruktury, 

Urząd Gminy Wólka

Otwarta Strefa Aktyw-
ności (OSA) dofi nansowa-
na przez  Ministra Sportu 
i Turystki ze środków Fun-
duszu Rozwoju Kultury Fi-
zycznej (FRKF) w ramach 
programu rozwoju ma-
łej infrastruktury sporto-
wo-rekreacyjnej o charak-
terze wielopokoleniowym 
– Otwarte Strefy Aktywno-
ści (OSA) Edycja 2019.

W dniu 18 września br. przez pracow-
ników Gminy Wólka odebrany został od-
cinek sieci kanalizacyjnej w miejscowości 
Biskupie Kolonia wykonywany w ramach 
Społecznego Komitetu Budowy. Wyko-
nawcą robót była fi rma Grzegorz Skrzyp-
czak, ul. Placowa 5/1, 20-311 Lublin. Dłu-
gość wybudowanego odcinka to 140 me-
trów.

Robert Wysmulski, 
Referat Infrastruktury, 

Urząd Gminy Wólka

Darowizny na rzecz gminy Wólka

Budowa odcinka sieci 
kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości turka

realizacja trzech stref 
aktywności i relaksu - edycja 2019

Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Biskupie Kolonia 
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30 sierpnia br. Wójt Gminy Wólka  
Edwin Gortat odebrał z rąk Wojewody 
Lubelskiego Przemysława Czarnka i Wi-
cewojewody Lubelskiego Roberta Gmi-
truczuka umowę dotyczącą udzielenia 
dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczno-
ści publicznej. Łącznie do dofinansowa-
nia przewidziana jest trasa o długości 25 
km w miejscowościach Łuszczów Pierw-
szy, Łuszczów Drugi oraz Turka. Na chwi-
lę obecną przewidywanych jest 5 kur-
sów dziennie w dni robocze poniedzia-
łek- piątek, które w niedługim czasie zo-
staną uruchomione.

Redakcja Wólka News

Dopłaty do przewozów

Drodzy Mieszkańcy,
Kontynuując cykl kolumny poświęconej pracom Rady Gminy, przedstawiam Państwu  wybrane uchwały podjęte w miesiącach sierp-

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

We wskazanym okresie odbyły się 2 posiedzenia Rady Gminy Wólka, w dniach: 23 sierpnia i 20 września. Podjęto uchwały w następu-
jących sprawach: 
• uchwalenia statutów sołectw gminy Wólka, 
• uchwalenia statutu Jednostki Pomocniczej osiedle Borek,
• wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości, 
• zmian w budżecie gminy i planie finansowym na 2019 r.
• zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Ponadto, radni wraz z mieszkańcami wzięli udział w Święcie Plonów Gminy Wólka oraz reprezentowali naszą gminę podczas dożynek 
województwa lubelskiego w Radawcu.

Tomasz Zaborek, Wiceprzewodniczący Rady Gminy Wólka 

Najpierw wielokrotni mistrzowie w Rug-
by Tag, tzw. Farmerzy, a teraz Mieszkan-
ki Łuszczowa działające w KGW Łuszczów 
rozsławiły gminę Wólka nie tylko w woje-
wództwie lubelskim, ale także na obszarze 
całego kraju.

Zachęcamy Państwa do obejrzenia re-
portażu o funkcjonowaniu kół gospo-
dyń wiejskich, który ukazał się w Panora-
mie Lubelskiej w dniu 24 sierpnia br. oraz 
w programie Tydzień, który jest emitowa-
ny na antenie TVP1.

Redakcja Wólka News

Działalność rady Gminy Wólka

Z kamerą w gminie Wólka

rADA GMiNY WÓLKA

KULtUrA
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Po zebraniu ostatnich kłosów zbóż, 
nadszedł czas na uroczyste święto plo-
nów - obrzędowe zakończenie zbioru pło-
dów ziemi. Dziękczynienie za zebrane plo-
ny, radość z owoców ciężkiej pracy, szacu-
nek dla tradycji i chleba tworzą istotę tej 
prastarej uroczystości. W tym roku Święto 
Plonów Gminy Wólka odbyło się 25 sierp-
nia w Jakubowicach Murowanych. Uro-
czystość rozpoczęła Msza Święta Dzięk-
czynna w Kościele pw. Świętej Trójcy w 
Wólce, którą odprawił Ksiądz Proboszcz 
Mirosław Zając.

Po Mszy Świętej dziękczynnej odbył się 
uroczysty korowód dożynkowy, który pro-
wadziły delegacje ze sztandarami Ochot-
niczych Straży Pożarnych oraz Szkół dzia-
łających na terenie naszej gminy. Symbo-
lem ogromnego trudu i poświęcenia rolni-

ka były przyniesione piękne wieńce. Chleb 
- owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich, któ-
ry jest symbolem życia, radości, sytości, 
szczęścia - nieśli starostowie dożynkowi 
– Danuta i Waldemar Bądos. Byli z nami 
również zaproszeni goście, rolnicy, władze 
samorządowe, mieszkańcy oraz dzieci z 
Zespołu Tańca Ludowego „Łuszczowiacy” 
ubrane w przepiękne stroje ludowe, które 
stanowią jeden z najefektowniejszych ele-
mentów kultury wsi.

Po przemarszu nastąpiła ceremonia 
wręczenia i dzielenia się chlebem. Staro-
stowie dożynek przekazali tradycyjny bo-
chen chleba Wójtowi Gminy Wólka Edwi-
nowi Gortatowi. W ceremonii dzielenia 
się chlebem uczestniczyli Starostowie Do-
żynek, Wójt, Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy Tomasz Zaborek oraz Sołtysi Wsi: 

Jakubowice Murowane – Kazimiera Jani-
szewska, Wólka- Halina Flis, Długie - An-
drzej Skiba oraz Świdniczek - Bożena To-
karska, którzy podzielili chleb pomiędzy 
zgromadzonych mieszkańców naszej gmi-
ny i przybyłych gości.

Po zakończonej ceremonii dzielenia się 
chlebem, wystąpienia okolicznościowe 
swoim przemówieniem rozpoczął Wójt 
Gminy Edwin Gortat. Przywitał przybyłych 
gości oraz podziękował firmom oraz oso-
bom prywatnym za okazane wsparcie fi-
nansowe i rzeczowe w przygotowanie na-
szych gminnych uroczystości. W dalszej 
części Wójt Gminy przekazał głos Wice-
przewodniczącemu Rady Tomaszowi Za-
borkowi, który odczytał list od Przewodni-
czącej Rady Edyty Dobek. Następnie głos 
zabrali przybyli goście. 

KULtUrA

święto plonów Gminy Wólka 2019 - przeżyjmy to jeszcze raz

Wójt Gminy Wólka 
Pan Edwin Gortat

Przedstawiciel Posła na Sejm RP 
Krzysztofa Głuchowskiego 
– Pan Andrzej Komorowski

Wiceprzewodniczący Rady Gminy
Pan Tomasz Zaborek

Przedstawiciel Europosła Krzysztofa 
Hetmana - Pan Michał Marciniak

Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej - Pan Krzysztof Michałkiewicz

Przedstawiciel Starosty Lubelskiego 
Zdzisława Antonia – Członek Zarządu 

Powiaty Lubelskiego Pan Zbigniew Bernat

Przedstawiciel Wojewody Lubelskiego 
Przemysława Czarnka - Dyrektor 
Generalny LUW Pani Agata Grula
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Najładniejszy wieniec dożynkowy 
w gminie Wólka

Wszystkie przyniesione przez naszych 
mieszkańców wieńce brały udział w kon-
kursie „Najładniejszy wieniec dożynkowy 
w Gminie Wólka”. Przygotowali je miesz-
kańcy Sołectw: Długie, Jakubowice Mu-
rowane, Świdniczek, Wólka, Kolonia Plisz-
czyn, Łuszczów Pierwszy i Łuszczów Dru-
gi (2 wieńce), Łysaków, Pliszczyn, Rudnik, 
Świdnik Duży Pierwszy, Turka.

Wzorem z poprzedniego roku, oceny 
wieńców dożynkowych dokonali uczest-
nicy dożynek. Nasi Mieszkańcy zdecydo-
wali, iż:

I miejsce zdobył wieniec przygotowa-
ny przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Łuszczowie. Jest to wieniec nowocze-
sny przedstawiający Kościół w Łuszczo-
wie Pierwszym. Wieniec został wykonany 
z kłosów zbóż, a elementami dekoracyjny-
mi są kwiaty.

II miejsce zdobył wieniec przygotowa-
ny przez Mieszkańców sołectwa Pliszczyn. 
Jest to wieniec współczesny, przedstawia-
jący konia ciągnącego wóz wypełniony 
owocami oraz kwiatami. Wykonany z kło-
sów zbóż, słomy, orzechów włoskich oraz 
kwiatów i owoców.

III miejsce zdobył wieniec przygotowa-
ny przez Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Długim. Jest to wieniec współczesny 
w kształcie piętrowego tortu. Do wykona-
nia wieńca zostały użyte kłosy zbóż, nasio-
na oraz kwiaty.

Pozostałe wieńce uzyskały wyróżnienie. Dziękujemy przedstawicielom poszczegól-
nych sołectw za przygotowanie tych pięknych wieńców dożynkowych, gdyż niewątpli-
wie wymagało to dużego nakładu pracy, czasu i  cierpliwości. 



Wólka NEWS 3(9)2019 11

KULtUrA

Konkurs pt. „Tradycyjne Smaki” 
w gminie Wólka 

Podczas dożynek odbył się konkurs pt. 
„Tradycyjne Smaki” w gminie Wólka, któ-
ry objął swym patronatem honorowym 
oraz udzielił wsparcia finansowego Kra-
jowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Od-
dział Terenowy w Lublinie, reprezento-
wany przez Pana Marka Wojciechow-
skiego - Radnego Sejmiku Województwa 
Lubelskiego, Zastępcę Dyrektora KOWR 
Oddziału Terenowego Lublin. KOWR OT 
Lublin promuje polską, a szczególnie lu-
belską zdrową żywność najwyższej ja-
kości pod hasłem „Polska smakuje- naj-
lepiej w lubelskiem”. KOWR zachęca 
wszystkich rolników z regionu do zare-
jestrowania swoich wyrobów na stronie 
polskasmakuje.pl. Ma to pomóc zarów-
no w promocji żywności i samej Lubelsz-
czyzny, ale również podnieść sprzedaż 
produktów nie tylko w kraju, ale i za gra-
nicą. KOWR nie tylko wspiera regional-
nych producentów, ale również zachęca 
kupujących do patriotyzmu konsumenc-
kiego poprzez nabywanie produktów od 
lubelskich rolników i producentów.

Pan Dyrektor Marek Wojciechow-
ski wraz z Wójtem Edwinem Gortatem 
wręczyli nagrody laureatom konkursu.  
W kategorii tradycyjne potrawy pierwsze 

miejsce zdobyła Pani Iwona Skiba za po-
trawę schab ze śliwką i różą ziemniacza-
ną, natomiast w kategorii Tradycyjne wy-
pieki nagroda główna powędrowała do 
Pani Jolanty Dudziak za ciasto orzecho-
we z logo gminy Wólka.

Dziękujemy wszystkim za tak aktywny 
udział w konkursie. Wasze piękne i pysz-
ne wypieki oraz potrawy cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem uczestni-
ków podczas degustacji. 

Łysaków

Kolonia Pliszczyn Wólka Świdniczek  Jakubowice Murowane

 Świdnik Duży PierwszyRudnik Turka Łuszczów Pierwszy 
i Łuszczów Drugi 
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Utalentowani, młodzi artyści na scenie 
nowo wybudowanego amfiteatru

Cóż to byłyby za dożynki, gdyby nie ak-
tywny udział dzieci i młodzieży, które swo-

imi pięknymi występami dostarczyły uczest-
nikom dożynek niesamowitych wrażeń.

Dziękujemy Wam i Waszym Rodzicom 
za zaangażowanie, a Nauczycielom prowa-
dzącym za poświęcony i włożony wysiłek 

w przygotowanie i zaangażowanie dzieci 
i młodzieży w rozbudzanie zainteresowań 
tradycją ludową. Ich piękne występy po-
kazały, jak zdolną młodzież kształcą szkoły 
z terenu gminy Wólka.

W kobietach siła

Piękne występy, smaczne potrawy, uni-
kalne rękodzieło, malownicze stoiska... 
a to wszystko dzięki Paniom z kół gospo-
dyń wiejskich, które były z nami podczas 
tegorocznych dożynek.

A były z nami: 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Ma-

rysieńka” z Pilaszkowic, które zaprezento-

wały na  swoim stoisku rękodzieło ludowe.
Zespół MALINA FOLK, który powstał 

przy Kole Gospodyń Wiejskich w Przyby-
sławicach. Cóż to był za piękny występ- 
DZIEKUJEMY.

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Dłu-
gim oraz z Koła Gospodyń Wiejskich 
w Łuszczowie, które przygotowały piękne 
stoiska, wieńce dożynkowe i przepyszny 
poczęstunek.

Dziękujemy Paniom za Waszą obec-
ność podczas naszych gminnych uroczy-
stości i za Wasze ogromne zaangażowanie. 
Oczywiście liczymy na Was za rok i kibicu-
jemy mieszkankom pozostałych sołectw, 
aby tworzyły koła gospodyń wiejskich, 
gdyż ważne jest, aby pielęgnować tradycję 
i jednocześnie budować nowy obraz ak-
tywnego społeczeństwa.

Moc atrakcji dla każdego

Uczestnicy dożynek mogli odwiedzić 
stoiska handlowe, gastronomiczne, z rę-
kodziełem ludowym, szkół z terenu gminy 
Wólka, kół gospodyń wiejskich, instytucji 
okołorolniczych, a najmłodsi mogli korzy-
stać bez ograniczeń z dmuchanych zam-
ków i zabaw z animatorami. Ogromnym 
zainteresowaniem cieszyło się nasze sto-

isko gminne, gdzie na uczestników czekał 
pyszny poczęstunek przygotowany przez 
zaprzyjaźnione firmy: Dom Weselny „Roz-
maryn”, Firmę LADROS, Gospodarstwo 
Ogrodnicze „Turkiszon” Państwa Patyra-
ków, Gospodarstwo Ogrodnicze Szczepa-
nówka, oraz przez mieszkańców sołectw 
z naszej gminy, którzy przygotowali pysz-
ne domowe wypieki. 

Po licznych atrakcjach, konkursach, nie-

spodziankach kulinarnych nadszedł czas 
na występy artystyczne w wykonaniu Na-
talii Wawrzyńczyk, zespołu True Color 
Band oraz zespołu Colombo, z którym go-
ścinnie wystąpił Tymek Misiura. Tymek 
zaśpiewał dla Was utwór „Codzienność”, 
a swoim wykonaniem zachwycił publicz-
ność, która nagrodziła Tymka ogromnymi 
brawami.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
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uroczystości dożynkowych za spędzenie z nami tej pięk-
nej niedzieli i za to, że zechcieliście Państwo towarzy-
szyć rolnikom w ich święcie. Po raz kolejny pokazaliśmy, 
że tradycja jest dla nas bardzo ważna i potrafimy w ta-
kich chwilach być razem, ciesząc się z naszej narodowej 
historii i tradycji, a wspólne świętowanie cementuje na-
sze społeczeństwo.

Jesteśmy przekonani, że po raz kolejny gmina Wólka 
pozytywnie zaskoczyła dożynkowych gości, jednak nie-
powtarzalny klimat nie byłby możliwy bez Państwa za-
angażowania, pasji i pozytywnej energii.

Redakcja Wólka News

W dniu 1 września, Wiceprzewodni-
czący Rady Gminy Wólka Pan Tomasz Za-
borek wraz z Wójtem Gminy Wólka Pa-
nem Edwinem Gortatem złożyli kwia-
ty przed obeliskiem przy urzędzie gmi-
ny, upamiętniając w ten sposób 80 rocz-
nicę wybuchu II Wojny Światowej oraz 
oddając hołd wszystkim, którzy polegli 
w obronie naszej Ojczyzny. 

Cześć i Chwała Bohaterom!

Dożynki powiatowe oraz wojewódzkie 
odbyły się 8 września w Radawcu Dużym. 
Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji, 
zarówno związanych z tradycją ludową, 
jak i kulturalno- rozrywkową. Był prze-
piękny korowód wieńców dożynkowych, 
uroczysta Msza Święta Dziękczynna, wy-
stępy zespołów ludowych, a także wielo-
barwny kiermasz, wystawa sprzętu rolni-
czego oraz koncerty. 

W korowodzie wieńców dożynkowych 
gminę Wólka reprezentowali: Przewod-
nicząca Rady Gminy Wólka Edyta Dobek, 
Wójt Gminy Wólka Edwin Gortat, Panie 

z Koła Gospodyń Wiejskich w Łuszczo-
wie oraz Mieszkańcy Świdnika Dużego 
Pierwszego, którzy przygotowali piękne 
wieńce dożynkowe. Wieniec Sołectwa 
Świdnik Duży Pierwszy to wieniec trady-
cyjny przedstawiający serce w koronie. 
W centrum umieszczony bochen chleba  
wypieczony z tegorocznych zbiorów. Wy-
konany został z kłosów pszenicy, owsa, 
pszenżyta i ozdobiony kwiatami. Wie-
niec, który przygotowały Panie  z KGW 
Łuszczów to wieniec współczesny przed-
stawiający Kościół w Łuszczowie Pierw-
szym z uwzględnieniem wszelkich deta-

1 września – pAMiętAMY

Gmina Wólka na Dożynkach Wojewódzkich w radawcu 
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li zawartych w oryginale budowli. Wy-
konany został z ziaren oraz kłosów zbóż 
i słomy. Elementami dekoracyjnymi  są 
kwiaty i zioła.

W ramach prezentacji dorobku i tra-
dycji naszego regionu uczestnicy mo-
gli podziwiać „Wioskę” LGD „Kraina Wo-
kół Lublina”, w której nie zabrakło sto-
iska gminy Wólka. Nasze stoisko cieszy-
ło się ogromnym zainteresowaniem od-
wiedzających, a to dzięki Paniom z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Łuszczowie, które 
nie tylko przygotowały przepiękne sto-
isko, ale również różnorodne potrawy, 
które zachwycały wyglądem, a przede 
wszystkim wybornym smakiem. Już tra-
dycją się stało, że na naszym stoisku od-
wiedzających gościmy poczęstunkiem, 
który przygotowali dla nas: LADROS s. c. 
Adam Lewczyk, Agnieszka Lewczyk, Dom 
Weselny „Rozmaryn”, Gospodarstwo 
Ogrodnicze Szczepanówka  oraz Gospo-
darstwo Ogrodnicze „Turkiszon”. 

Serdecznie dziękujemy przedsiębior-
com za okazane wsparcie podczas pro-
mocji naszej gminy, a Paniom z Koła Go-
spodyń Wiejskich za ogromne zaangażo-
wanie, poświęcony czas i ogromne ser-
ce, jakie włożyły w przygotowania do 
dożynek. Oczywiście liczymy na Was za 
rok.

Redakcja Wólka News

„Plon niesiemy plon, 
w gospodarza dom!

Żeby dobrze plonowało, 
Po sto korcy ziarna dało.

Plon niesiemy plon!”

W dniach 25 sierpnia oraz 8 września 
br. KGW Łuszczów wzięło udział w pięk-
nym polskim obrzędzie jakim jest święto 
plonów. To właśnie organizowane dożyn-
ki parafialne, gminne i wojewódzkie stały 
się doskonałą okazją do zaprezentowania 
nas samych i naszych umiejętności. Świa-
tło dzienne ujrzał współczesny wieniec do-
żynkowy, tak pieczołowicie przez nas two-
rzony przez długie godziny, dni, tygodnie. 

Nieopisaną radość, wiele satysfakcji i za-
dowolenie przyniosła nam informacja, że 
nasza praca zdobyła uznanie Mieszkańców 
i przybyłych Gości. I miejsce w konkursie 
na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” to 
dla nas wielkie wyróżnienie, ale i wyzwa-
nie, by także w przyszłym roku nie zwieść 
oczekiwań i zaprezentować Państwu wy-
jątkową i misternie przygotowaną kompo-
zycję. Nasze dokonania kulinarne także zo-

stały zauważone i docenione. Gratuluje-
my serdecznie Małgosi Zwolak. Przygoto-
wane przez Małgosię flaczki- to było niebo 
w gębie. Magdzie Gregorczyk Cyranek gra-
tulujemy umiejętności i współpracy z cia-
stem drożdżowym. Miejsce na podium to 
nie dzieło przypadku. Prestiżowe cukier-
nie, byłyby dumne z takich słodkości. Do-
żynki parafialne, gminne czy wojewódzkie 
potwierdziły, że KGW Łuszczów to kopalnia 
talentów. Zaprojektowane przez nas stro-
je, wianuszki, nietuzinkowa dekoracja sto-
iska, wyjątkowe słodkości i przepyszne po-
trawy, budziły zachwyt wśród odwiedzają-
cych gości. Państwa zainteresowanie na-
szym stoiskiem to najlepsza rekomendacja 
dla naszego koła.

Dziękujemy Wójtowi Gminy Wólka 
Edwinowi Gortatowi za zaproszenie oraz 
wspólne przeżywanie tak pięknego i boga-
tego w tradycję święta polskiej wsi. Udzie-
lone wsparcie, dobre słowo, okazana po-
moc i życzliwość pozwoliły sprostać sta-
wianym celom i z powodzeniem zrealizo-
wać wyzwanie. 

Pragniemy zapewnić, że pyszne jedze-
nie, dobra zabawa i fantastyczny humor, 
zawsze znajdzie się tam, gdzie będzie KGW 
Łuszczów.

Pozytywne usposobienie, szczery 
uśmiech oraz życzliwość jest specjalnością 
oraz naszym znakiem rozpoznawczym. 

KGW Łuszczów

Dożynkowy debiut Koła Gospodyń Wiejskich w Łuszczowie
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13 września br. Seniorzy z gminy Wólka wraz z Panem Wójtem 
Edwinem Gortatem wzięli udział w I Konferencji Senioralnej, któ-
ra odbyła się w Wojciechowie. Organizatorem spotkania była 
Fundacja Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiat-
kowskiego we współpracy z gminami: Wojciechów, Jastków, Cho-
del, Wilków, Wilkołaz, Bełżyce, Jeziorzany, Niedrzwica Duża, Meł-
giew i Wólka oraz Stowarzyszeniem „U źródeł Ciemięgi” z Miłoci-
na oraz Stowarzyszeniem „Być bliżej” z gminy Niemce. 

Konferencję otworzył Prezes Fundacji Rozwoju Gospodarki i In-
nowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Marek Drączkowski. Na-
stępnie słowo wstępne do uczestników skierowali Wiceminister 
Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń, Wójt Gminy Wojciechów Artur 
Markowski, Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębior-
czości Magdalena Filipek-Sobczak. W dalszej części uroczystości 
spotkanie odwiedził Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, 
Zastępca Dyrektora KOWR OT Lublin Marek Wojciechowski.

W konferencji udział wzięło ponad 100 Seniorów z gmin wo-
jewództwa lubelskiego, w tym nasi mieszkańcy. Podczas spotka-

nia odbyły się prelekcje w obszarach dotyczących społeczeństwa 
obywatelskiego, w tym szczególnej roli osób starszych. Wielu nie-
zapomnianych wrażeń dostarczył uczestnikom występ artystycz-
ny Klubu Seniora Jastków.

Redakcja Wólka News

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce 
wraz z fi liami po raz kolejny bierze udział 
w kampanii społecznej Instytutu Książki  
„Mała książka-wielki człowiek”. Akcja ma 
na celu zachęcić rodziców do odwiedzania 
bibliotek i codziennego czytania z dziec-
kiem. Każde dziecko w wieku przedszkol-
nym (3-6 lat), które przyjdzie do biblio-
teki biorącej udział w projekcie, otrzyma 
w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytel-
niczą na dobry czytelniczy start. 

Biblioteka od początku września 2019 
roku rozpoczęła przekazywanie Małym 
Czytelnikom Wyprawek czytelniczych, 
czyli książek dla dzieci „Pierwsze czytanki 
dla…”, poradników dla rodziców „Książką 
połączeni, czyli przedszkolak idzie do bi-
blioteki” oraz Kart Małego Czytelnika. Wy-
prawki wydaje się tylko dzieciom z roczni-

ków 2013–2016. Benefi cjentami projektu 
są zarówno dzieci, które już są czytelnika-
mi, jak i nowe osoby, które w ramach akcji 
zapiszą się do biblioteki. Naklejkę na Kartę 
otrzymuje dziecko każdorazowo, gdy od-
wiedzi bibliotekę i wypożyczy co najmniej 
jedną książkę z księgozbioru dziecięcego. 
Każde dziecko, które uzbiera 10 naklejek 
dostanie Dyplom Małego Czytelnika.

 Serdecznie zapraszamy dzieci i rodzi-
ców do odwiedzenia Bibliotek Publicznych 
na terenie gminy Wólka i wzięcia udziału 
w akcji.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce w ramach programu 
„Partnerstwo dla książki” realizuje od początku 2019 roku zada-
nie pod nazwą „Kreatywna kuźnia talentów w bibliotece”. 

Między kwietniem a sierpniem przeprowadzono cykl warszta-
tów edukacyjnych literacko-plastycznych dla dzieci, cykl warszta-
tów wielkanocnych dla seniorów i nie tylko. Poza tym odbyły się 
przedstawienia teatralne oraz turnus wakacyjny dla dzieci do lat 
12 z terenu naszej gminy.  

We wrześniu odbyły się warsztaty komiksowe dla młodzie-
ży ze Szkoły Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczy-
nie, a w październiku odbędą się warsztaty „KReAdukacja” z kre-
atywności dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. św. Jana Paw-
ła II w Łuszczowie i ze Szkoły Podstawowej w Turce. Na zakończe-

nie projektu planowane jest spotkanie podsumowujące, na któ-
rym będą wręczone dyplomy i podziękowania za pomoc w reali-
zacji projektu. Przygotowany zostanie również wieczór związa-
ny z twórczością Stanisława Moniuszki w dwusetną rocznicę uro-
dzin kompozytora.

Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce

i Konferencja senioralna w Wojciechowie

Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek” 
w Bibliotekach publicznych gminy Wólka  

projekt „partnerstwo dla książki” w Gminnej Bibliotece publicznej w Wólce 

Dofi nansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go pochodzących z Funduszu Promocji Kultury
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W ramach funkcjonowania Gminnej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i Narkomanii w Wólce - Świetlica 
Środowiskowa w Turce z powodzeniem 
działa na terenie Parafii p.w. Ciała i Krwi 
Pańskiej w każdy poniedziałek i wtorek ty-
godnia. To ciepłe i przyjazne miejsce dla 
dzieci w wieku od 6 lat, które mogą tu roz-
wijać swoje zdolności, odkrywać talen-
ty i poszerzać zainteresowania. Świetli-
ca jest miejscem integracji z rówieśnika-
mi, gdzie można dzielić się swoimi proble-
mami, radościami, smutkami i sukcesami. 
Tu nie ma miejsca na nudę, każdy znajdzie 
dla siebie coś interesującego i spędzi miło 
czas, zwłaszcza, że w tym roku świetlica 
została zgodnie z potrzebami dzieci do-
posażona m.in. w specjalistyczny sprzęt 
multimedialny, gry interaktywne, pomoce 
plastyczne oraz dekoracyjne. 

Przypominamy, że Świetlica czynna jest 
w poniedziałki i wtorki, w godzinach: od 
17.00 do 19.00. Zachęcamy również do 
odwiedzania naszej strony na Facebooku: 
Świetlica Środowiskowa w Turce, gdzie 
sukcesywnie umieszczamy najważniej-
sze informacje oraz zdjęcia z życia świe-
tlicy. W każdym roku realizujemy założo-
ne cele, które przede wszystkim dotyczą: 

stworzenia miejsca, gdzie dzieci będą mo-
gły czuć się dobrze i bezpiecznie, zapew-
nienia dzieciom kreatywnego, twórcze-
go i aktywnego spędzania czasu wolne-
go, wzmocnienia ich poczucia bezpieczeń-
stwa i poczucia własnej wartości, rozwija-
nia u młodych ludzi umiejętności społecz-
nych w kontaktach z grupą rówieśniczą 
i dorosłymi (np. asertywność, radzenie 
sobie z trudnymi emocjami, rozwiązywa-
nie konfliktów). W czerwcu, razem z Para-
fią p.w. Ciała i Krwi Pańskiej w Turce z po-
wodzeniem zorganizowaliśmy II Festyn Fa-
milijny, gdzie poprzez wspólną zabawę, in-
tegrację oraz animację całych rodzin - kre-
atywnie i pożytecznie spędziliśmy wolny 
czas w towarzystwie animatorów, rodzin 
i sąsiadów. Ostatnim naszym przedsię-
wzięciem było włączenie się w organizo-
wany przez Parafię w Turce wyjazd rodzin-
ny integracyjno-profilaktyczny do Pacano-
wa, gdzie zwiedzaliśmy Sanktuarium Jezu-
sa Konającego, Europejskie Centrum Ba-
jek oraz Dom Dziecka Ojca Gwidona. Przy-
pominamy, że w ramach działań świetlicy 
oferujemy: zajęcia kreatywno-plastyczne, 
zajęcia sportowo-rekreacyjne, gry i zaba-
wy w świetlicy oraz zajęcia kulturalno-ro-
zrywkowe.

Wszystkie zajęcia są całkowicie bezpłat-
ne. Już dziś serdecznie zapraszamy do 
świetlicy nowych uczestników! Kolejnymi 
formami wsparcia, wynikającymi z funk-
cjonowania Gminnej Komisji Rozwiazy-
wania Problemów Alkoholowych i Narko-
manii w Wólce - tym razem dla młodzie-
ży i dorosłych są  bezpłatne punkty kon-
sultacyjne dla potrzebujących osób, gdzie 
można uzyskać fachową pomoc psycholo-
giczną i terapeutyczną. Wszelkie informa-
cje najlepiej uzyskać na stronie www.wol-
ka.pl w zakładce Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych i Nar-
komanii oraz dzwoniąc pod numery tele-
fonów terapeutów pracujących w punk-
tach: 792749798, 573340960  lub pisząc 
e-maile: psycholog.komisja@gmail.com, 
punkt.wolka@gmail.com. Przypominamy, 
że pomoc ta jest całkowicie bezpłatna, 
dlatego serdecznie zachęcamy młodzież 
i dorosłych do korzystania z w/w form 
wsparcia. 

Agnieszka Bielak, 
Przewodnicząca Gminnej 

Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

i Narkomanii w Wólce

W sobotę 14 września br. dzięki współ-
pracy szkoły w Łuszczowie z Lubelską Aka-
demią Sportu „CampiSportivi” w ramach 
programu Gminy Wólka „Upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu” odbył się turniej 
piłki nożnej z cyklu „Sportowe Zakończenie 
Wakacji”. W tym roku w zmaganiach wzię-
ły udział zespoły SP Pliszczyn, SP Turka, SP 
Sobianowice oraz dwie drużyny gospodarzy 
SP Łuszczów. Turniej rozgrywany był w for-
mule koedukacyjnej, gdyż wspólnie z chłop-
cami w drużynie występowały dziewczęta, 
a rywalizowano każdy z każdym.

Imprezę możemy zaliczyć do udanych, 
a świadczy o tym liczba osób, które w so-
botę odwiedziły naszą szkołę, bo atrakcji 
nie brakowało: strefa malucha – mini dmu-
chańce, samochody elektryczne, mega gry 
planszowe oraz kiełbaski z grilla, słodki po-
częstunek, popcorn, lody, wata cukrowa, 
napoje, konkurs celności strzałów. Drużyny 
głośnym dopingiem i pięknymi transparen-
tami wspierali uczniowie oraz licznie zgro-
madzeni rodzice, którzy przyszli oglądać 
turniejowe zmagania. 

W sportowej rywalizacji zwyciężyła dru-

żyna SP Turka, drugie miejsce przypadło 
w udziale pierwszemu zespołowi SP Łusz-
czów, kolejne miejsca zajęły SP Pliszczyn, 
drugi zespół SP Łuszczów czwarte, SP So-
bianowice piąte.

Na zakończenie Wójt Gminy Wólka Pan 
Edwin Gortat oraz Dyrektor Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego w Łuszczowie Pani 
Magdalena Krystjańczuk wręczyli wszyst-
kim drużynom okazałe puchary, a wyróż-
nionym zawodnikom piękne statuetki oraz 
nagrody rzeczowe w postaci strojów spor-
towych.

Zapraszamy do świetlicy środowiskowej w turce

SpOrtOWe ZAKOŃcZeNie WAKAcJi - turniej piłki nożnej 

SPORT
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UrZĄD StANU cYWiLNeGO

1. E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Każ-
dy dowód osobisty wydawany od 4 marca 2019 r.  jest e-
dowodem i zawiera warstwę elektroniczną.

2. E-dowód ma nowy numer CAN, który służy do połączenia 
z warstwą elektroniczną dowodu.

3. Warstwa elektroniczna może zawierać 3 certyfikaty: 

• Certyfikat obecności – jest w każdym dowodzie i jest ak-
tywny. Nie wymaga kodu PIN. Służy do potwierdzenia swo-
jej obecności w wybranych placówkach i urzędach. W przy-
szłości będzie można za jego pomocą potwierdzić obecność 
na przykład w placówkach służby zdrowia.

• Certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania – jest w dowodzie 
osoby, która ma pełną albo ograniczoną zdolność do czyn-
ności prawnych w związku z czym jest zamieszczany rów-
nież w dowodzie małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. 
Wymaga aktywacji poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu 
PIN. Działa tak jak profil zaufany. Służy do logowania się na 
platformach usługowych – na przykład obywatel.gov.pl. Po-
zwala też na skorzystanie z e-usług – na przykład na podpi-
sanie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego.

• Certyfikat podpisu osobistego – jest dostępny na wniosek. 
W imieniu osób niepełnoletnich taki wniosek składa rodzic. 
Certyfikat podpisu osobistego wymaga aktywacji poprzez 
ustawienie 6-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak certyfikat 
kwalifikowany (podpis elektroniczny). Służy do elektronicz-
nego podpisywania umów i pism. Obie strony – nadawca 
i odbiorca – muszą się zgodzić na podpisanie dokumentu 
za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.

4. Aby używać e-dowodu w domu, trzeba mieć czytnik i opro-
gramowanie. Oprogramowanie można pobrać ze strony 
edowod.gov.pl. Na stronie znajduje się również opis wyma-
gań jakie powinien spełniać czytnik.

5. Kody PIN można ustawić w dowolnym urzędzie miasta lub 
gminy przy odbiorze dokumentu lub w dowolnym czasie po 
odbiorze. Zmienić kod PIN można samemu w domu. Można 
to zrobić również w urzędzie.

6. Kod PUK służy do odblokowania kodów PIN. Nie ma moż-
liwości otrzymania drugiego kodu PUK. Można natomiast 
odblokować kody PIN bez kodu PUK w dowolnym urzędzie 
miasta lub gminy. 

Ewa Flis, Urząd Stanu Cywilnego

e-Dowód – najważniejsze informacje

Najlepszym zawodnikiem turnieju został 
wybrany Karol Klempka SP Pliszczyn, na-
tomiast najlepszą zawodniczką  Weroni-
ka Guzowska SP Sobianowice, najlepszym 
bramkarzem został Jakub Kołtun SP Tur-
ka, a królem strzelców Jakub Kuca SP Łusz-
czów. Dziękujemy za wsparcie przy organi-
zacji imprezy firmom „Centro-Chem”, „La-
dros” oraz  stacji kontroli pojazdów „Fabry-
ka” Wierzchowiska II.

Maciej Kleszcz, 
Szkoła Podstawowa w Łuszczowie
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Często w życiu codziennym dla określe-
nia złego samopoczucia pełnego smut-
ku, zniechęcenia i rezygnacji używamy sło-
wa „depresja”. Co nie do końca odpowia-
da prawdzie, bo najczęściej mamy na myśli 
krótkotrwały stan przygnębienia, chwilową 
utratę sił czy zainteresowania życiem. Stra-
ta i ból są nieuchronnym elementem na-
szego życia. W obliczu dotkliwej straty po-
grążamy się w smutku, żałobie, by po pew-
nym czasie podnieść się i być pełnym na-
dziei na przyszłość. Ta łagodna forma de-
presji dotyczy większości z nas i mieści się 
w granicach normalnej reakcji na przeżycie 
straty czy kryzysu. Niepokojący jest nato-
miast przedłużający się stan przygnębienia. 
Depresja tym różni się od nastroju smutku, 
melancholii, że trwa zdecydowanie dłużej 
i doznania z nią związane są intensywniej-
sze. Z reguły też chwilowy spadek nastroju 
związany jest z określoną przyczyną. W de-
presji trudno jest jednoznacznie wskazać 
powód pogarszającego się samopoczucia.

Najbardziej wyraźnym objawem jest 

wszechogarniający smutek i często obec-
ne uczucie lęku. Osoby w depresji najgorzej 
czują się rano, z biegiem dnia nastrój ulega 
nieznacznej poprawie. 

Osoby depresyjne tracą radość życia 
i ograniczają kontakty z innymi, zajęcia kie-
dyś sprawiające satysfakcję wydają się nud-
ne i jałowe, a przy tym pojawia się nega-
tywny obraz samego siebie. 

Osoby cierpiące na depresję myślą o so-
bie, że są bezwartościowe, niegodne miło-
ści. O innych, że wywierają na nie presję, 
czują się przytłoczone, a przyszłość wyda-
je się beznadziejna. Charakterystyczne dla 
osób w depresji jest zanik inicjatywy i trud-
ność w podejmowaniu decyzji.

Depresja u osób, które opierają swoją sa-
moocenę na własnych dokonaniach wiąże 
się z przekonaniem: jeśli nie jestem najlep-
szy, jestem nikim.  U osób, które potrzebu-
ją uznania innych wynika z przekonania: je-
stem nikim, jeśli nie jestem zawsze przez 
wszystkich akceptowany.

Warto pamiętać o tym, że depresja ma 
wpływ na zdrowie fi zyczne i często objawia 
się pod postacią dolegliwości fi zycznych: 
brak apetytu, utrata wagi, zaburzenia snu, 
bóle (kręgosłupa, głowy, brzucha), świąd 
skóry, duszności, kołatania serca, dolegli-
wości układu pokarmowego. 

W leczeniu depresji bardzo ważne jest 
poddanie się psychoterapii uzupełnio-
nej przez farmakoterapię. Podjęcie decy-
zji o próbie znalezienia pomocy jest pierw-
szym krokiem w procesie leczenia. Istotne 
jest to, aby osoba dotknięta depresją zna-
lazła w sobie na tyle motywacji, by chcia-
ła sobie pomóc poprzez oddziaływanie te-
rapeutyczne. 

Terapia jest podróżą w głąb siebie, mo-
mentami trudną i bolesną,  dlatego dobrze 
mieć przy sobie przewodnika - terapeutę, 
któremu ufamy. 

Czasami depresja jest dramatycznym sy-
gnałem organizmu, że coś jest nie tak, że 
coś trzeba zmienić i wydaje mi się, że war-
to potraktować depresję jako pretekst do 
tego, by wnikliwiej przyjrzeć się swojemu 
życiu, emocjom, doświadczeniom i wpro-
wadzić z czasem pozytywne zmiany. Na-
wet jeśli na początku „zdrowienia” wydaje 
się to wręcz niemożliwe. 

Tak więc paradoksalnie choroba może 
przyczynić się do rozwoju i pełniejszego 
wykorzystania możliwości, jakie ofi arowu-
je życie.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce-
zaprasza wszystkie osoby zmagające się ze 
złym samopoczuciem, problemami życia 
codziennego do kontaktu z pracownikami. 

Osoby pracujące w jednostce są to do-
świadczeni specjaliści z długoletnim sta-
żem w pracy, którzy postarają się pomóc  
lub przekierować do jednostek wyspecja-
lizowanych.  

Anna Modrzejewska, 
psycholog, pedagog, 

Kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wólce

Zapraszamy do kontaktu osobistego 
lub pod numerami telefonu:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
20 – 258 Lublin 62, 

Jakubowice Murowane 8
tel. 81 751 00 87, 535 210 670

W dniu 14 czerwca br. zostało podpisa-
ne porozumienie pomiędzy Powiatem Lu-
belskim, Gminą Wólka a Województwem 
Lubelskim o współpracy w ramach II Ka-
mienia Milowego innowacyjnego projek-
tu pn. „Liderzy kooperacji” realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Wie-
dza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020.

Zamiarem projektu jest wdrożenie pi-
lotażowego MODELU KOOPERACJI, któ-
ry ma na celu podjęcie współpracy po-
między instytucjami pomocy i integra-

cji społecznej a podmiotami innych po-
lityk sektorowych istotnych z punktu wi-
dzenia włączenia społecznego i zwalcza-
nia ubóstwa, działającymi poprzez powia-
towo-gminny Partnerski Zespół Koopera-
cji, zgodnie z posiadanymi kompetencja-
mi w zakresie: 
• budowania profesjonalizmu i systemu 

wsparcia Członków Partnerskiego Ze-
społu Kooperacji,

• wzrostu jakości i efektywności pomo-
cy osobom/rodzinom na terenie gmi-
ny, wzmocnienie zasobów i sprawczo-
ści w rodzinach,

• wykorzystywanie gminno-powiatowej 
sieci wsparcia oraz działań środowisko-
wych,

• budowanie pozytywnego wizerunku 
pomocy społecznej.

Etapy pracy nad projektem w latach 
2018-2021:

• I KAMIEŃ MILOWY: opracowanie Mo-
delu Kooperacji do 31.12.2018, konsul-
tacje i rekomendacje do 31.03.2019.

• II KAMIEŃ MILOWY: przeprowadzenie 
testów Modeli Kooperacji 01.04.2019-
30.09.2020 (aktualny etap realizacji)

• III KAMIEŃ MILOWY: podsumowanie te-
stów 01.10 -31.12.2020

• IV KAMIEŃ MILOWY: działania eduka-
cyjne w stosowaniu rezultatów projek-
tu na terenie kraju 01.01-31.03.2021

Gmina Wólka jako jedna z dwóch gmin 
w powiecie lubelskim i jako jedna z ośmiu 
gmin w województwie lubelskim przystą-
piła do realizacji projektu. W I Kamieniu 
Milowym na terenie gminy były opraco-

Siła słabości

Gmina Wólka w gronie partnerów projektu „Liderzy Kooperacji”
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Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce poszukuje chętnych do 
podjęcia pracy w zawodzie opiekunka środowiskowa.

Rodzaj zatrudnienia:
- umowa zlecenie.

Oczekiwania:
- umiejętność skutecznego komunikowania się,
- umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
-samodzielność,
- niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
- doświadczenie w pracy opiekuna osoby starszej, chorej lub 

niepełnosprawnej,
- dobry stan zdrowia.

Zakres wykonywanych zadań:
- pomoc podopiecznym w codziennych czynnościach domo-

wych (np. zakupy, sprzątanie)
- dbanie o zdrowie i higienę osobistą podopiecznego,
-  zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwi-

jania zainteresowań,
- kontakt z różnego rodzaju instytucjami celem rozwiązania po-

jawiających się życiowym problemów.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt w siedzibie Ośrodka
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce

20 -258 Lublin 62, Jakubowice Murowane 8
Tel. 81 751 00 87, 535 210 670

wywane założenia do Modelu Kooperacji 
i wypracowywany był model współpracy 
pomiędzy instytucjami pomocy i integra-
cji społecznej, a podmiotami innych poli-
tyk sektorowych.

W kwietniu br. nasza gmina przystąpiła 
do II Kamienia Milowego jako jedna z sze-
ściu gmin w naszym województwie. Obec-
nie odbywa się testowanie wypracowane-
go modelu w pracy z osobami i rodzina-
mi potrzebującymi wsparcia oraz zbiera-
ne są rekomendacje i wnioski. W ramach 
testowania modelu zrekrutowane osoby 
i rodziny otrzymują potrzebne wsparcie, 
a pracownicy instytucji gminnych uczest-

niczą w szkoleniach, wyjazdach studyj-
nych, a ich praca jest super-wizowana. Zo-
stała także uruchomiona platforma edu-
kacyjna, na której są dostępne wszystkie 
informacje na temat realizacji projektu  
www.liderzykooperacji.pl 

Ewelina Żyłka, 
Doradca Regionalnego Ośrodka 

Polityki Społecznej w Lublinie

Anna Modrzejewska, 
Kierownik Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Wólce

Zapraszamy do współpracy

OcHrONA śrODOWiSKA

Informujemy Państwa, że począwszy od dnia 6 września 2019 r. 
istnieje ustawowy obowiązek zbierania w sposób selektywny od-
padów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości. Zo-
stał on nałożony na właścicieli nieruchomości nowelizacją usta-
wy o trzymaniu czystości i porządku w gminach - art. 5 ust. 1 pkt 
3 ustawy z dnia 19 lipca 2019r.

Segregacja musi być zgodna z aktualnymi wymaganiami okre-
ślonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gmi-
nie Wólka oraz sposobem określonym w rozporządzeniu Ministra 
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 19 z późn. zm.). Od tej chwili wszystkie odpady 
oddajemy jako segregowane.

Zgodnie z aktualnym regulaminem utrzymania czystości i po-
rządku na terenie Gminy Wólka stanowiącym załącznik do Uchwa-
ły Rady Gminy Wólka nr XXXVIII.227.2017 z dnia 18.09.2017r., se-
gregacja na terenie naszej Gminy z zastosowaniem odpowiednich 
kolorów worków oraz pojemnika wygląda następująco:
1.  Worek żółty oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztucz-

ne”- przeznaczony jest na odpady metali, w tym odpady opako-
waniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 
opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowanio-
we wielomateriałowe, 

2. Worek zielony oznaczony napisem „Szkło”– przeznaczony jest 
na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

3. Worek brązowy oznaczony napisem „Bio” – przeznaczony jest 

na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględ-
nieniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne, 

4. Worek niebieski oznaczony napisem „Papier” – przeznaczony 
jest na odpady z papieru i tektury oraz odpadów opakowanio-
wych z papieru i tektury 

5. Worek czarny- z przeznaczeniem na odpady zmieszane (pozo-
stałe)

6. Worek czarny oznaczony napisem „POPIÓŁ” przeznaczony na 
popiół z gospodarstw domowych oraz pojemnik na frakcję 
zmieszaną.
Dokładna segregacja przedstawiona poniżej dostępna jest na 

stronie Ministerstwa Środowiska:
https://www.gov.pl/web/srodowisko/zasady-segregowania-od-

padow-komunalnych

WOREK ŻÓŁTY 
co należy wrzucać:

• plastikowe butelki po napojach
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych
• plastikowe zakrętki
• opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szam-
ponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.), 
• plastikowe torebki, worki, reklamówki, inne folie
• plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach

UWAGA! OBOWiĄZeK SeGreGAcJi DLA WSZYStKicH!
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Za nami spotkania sołeckie, które przebiegały w miłej atmosferze 
i były oparte na merytorycznych dyskusjach. Poruszane były bardzo 
różne zagadnienia, które niewątpliwie są istotne dla naszych Miesz-
kańców. Ja ze swojej strony przedstawiłem działania bieżące, jakie 
są realizowane przez gminę Wólka oraz plany na przyszłość. 

Dziękuję serdecznie Mieszkańcom za tak liczną obecność oraz za 
zaangażowanie w sprawy naszej gminy. Dziękuję również za cenne 

uwagi i wnioski. Państwa sugesti e zostaną przeanalizowane, a na-
stępnie realizowane przez pracowników Urzędu Gminy Wólka. Dzię-
kuje również za wszystkie pozytywne opinie dotyczące naszej pra-
cy. Są one dla moich Pracowników i dla mnie motywacją do podej-
mowania kolejnych wyzwań mających na celu poprawę warunków 
życia w gminie Wólka. 

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Zebrania sołeckie

OGŁOSZeNiA

• puszki po napojach i sokach
• puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy)
• folię aluminiową
• złom żelazny i metale kolorowe
• metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników
• kartoniki po mleku i napojach- wielomateriałowe odpady opako-
waniowe
• styropian
Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka

Nie należy wrzucać:
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych
• strzykawek, wenfl onów i innych artykułów medycznych
• zużytych baterii i akumulatorów
• nieopróżnionych opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach
• zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego; innych odpa-
dów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

WOREK ZIELONY 
co należy wrzucać: 

• Butelki i słoiki szklane po napojach i żywności 
• Butelki po napojach alkoholowych
• Szklane opakowania po kosmetykach 
Zaleca się wyrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrę-
tek, szkła starać się nie tłuc

Nie należy wrzucać:
• Ceramiki, doniczek, 
• Szkła okularowego
• Szkła stołowego – żaroodpornego
• Szkła kryształowego
• fajansu i porcelany
• Zniczy z zawartością wosku
• Żarówek i świetlówek
• Refl ektorów
• Nieopróżnionych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach 
• Luster i witraży
• Szyb okiennych i zbrojonych
• Szyb samochodowych
• Monitorów i lamp telewizyjnych
• Termometrów i strzykawek
• Innych odpadów komunalnych ( w tym niebezpiecznych)

WOREK NIEBIESKI 
co należy wrzucać:

• opakowania z papieru, lub tektury
• katalogi, foldery, prospekty, 
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, 
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torebki papierowe

Nie należy wrzucać:
• papieru powlekanego folią lub kalka
• kartonów po mleku i napojach
• worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budow-
lanych
• tapet
• pieluch jednorazowych i podpasek
• pampersów i podkładek
• innych odpadów komunalnych ( w tym niebezpieczne)

WOREK BRĄZOWY  
co należy wrzucać: 

• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• gałęzie drzew i krzewów
• owoce, warzywa itp.

Nie należy wrzucać:
• kości zwierząt
• mięsa i padliny zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i MDF
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

POJEMNIK:
Pozostałe odpady komunalne gdzie indziej nie zakwalifi kowane (odzież, obuwie, zużyte środki higieny osobistej np.: pampersy(*)), 

naczynia jednorazowego użytku oraz ww. odpady, których NIE NALEŻY wrzucać do worków  na segregację
WYSZYSTKIE OSOBY MAJĄCE ZŁOŻONĄ DEKLARACJĘ NA ODPADY NIESEGREGOWANE, PROSZONE SĄ O ZGŁASZANIE SIĘ DO URZĘDU 

GMINY W WÓLCE CELEM ZMIANY DEKLARACJI NA SEGREGOWANE.
Wiolett a Łachowska, Referat Finansowy, Urząd Gminy Wólka
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Na długo w naszej pamięci pozostaną dni 20 oraz 21 maja br., kie-
dy to najpierw ulewny deszcz, a potem trąba powietrzna pozbawi-
ła dorobku całego życia kilkadziesiąt rodzin z terenu Gminy Wojcie-
chów. Zniszczeniu uległo 130 różnych budynków, w tym 33 budyn-
ki mieszkalne, kilkaset drzew oraz elementy gminnej infrastruktury. 

Jednocząc się z poszkodowanymi oraz samorządem gminy Woj-
ciechów, z inicjatywy Wójta Gminy Wólka Edwina Gortata oraz przy 

ogromnym wsparciu Radnych Gminy Wólka, którzy podjęli uchwa-
łę, środki fi nansowe w wysokości 10 tys. zł trafi ły do gminy Wojcie-
chów na usuwanie skutków żywiołu.

Mamy nadzieję, iż okazany gest solidarności ze strony naszego 
samorządu przyczynił się do zniwelowania ogromu zniszczeń, jakie 
dotknęły mieszkańców gminy Wojciechów.

Redakcja Wólka News

Znowelizowana ustawa o VAT z 12 kwietnia 2019r. ( Dz.U. 2019 
poz. 1018) wprowadziła ujednolicony rejestr fi rm, tzw. Białą  listę 
podatników VAT. Wykaz ten dostępny jest już od 1 września 2019 
r. w Biuletynie Informacji  Publicznej Krajowej Administracji Skar-
bowej (KAS).  Zawiera on podstawowe dane, które pozwalają na 
weryfi kację przedsiębiorcy na przestrzeni ostatnich 5 lat m.in.: 
nazwę fi rmy lub imię i nazwisko, numer NIP, status, numer RE-
GON, numer KRS, adres fi rmy, numer bankowego  rachunku roz-
liczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK.

Od 1 stycznia 2020r. podatnicy będą mieli obowiązek zapłaty  
za zakupione towary i usługi (jeżeli wartość transakcji przekracza 
15 000 zł brutt o) na rachunek bankowy zamieszczony w w/w wy-
kazie czynnych podatników VAT(„Białej liście”). Dlatego warto 
w szczególności zwrócić uwagę, czy wskazany rachunek banko-

wy rozliczeniowy zgadza się z tym  znajdującym się na „białej li-
ście”. Jeżeli kupujący zapłaci na rachunek bankowy wskazany na 
fakturze, ale inny niż wpisany na tzw. „białej liście”, nie będzie 
miał prawa do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przycho-
dów, jak również poniesie odpowiedzialność solidarną za zale-
głości sprzedawcy w podatku VAT. Można uniknąć powyższych 
konsekwencji, jeżeli poinformuje się urząd skarbowy właściwy 
dla wystawcy faktury, w terminie 3 dni od dnia zlecenia przele-
wu – wzór zawiadomienia określił Minister Finansów w Ordyna-
cji podatkowej lub dokona zapłaty za fakturę z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności – split payment. Brak rachun-
ku bankowego w wykazie może oznaczać, że kontrahent go nie 
zgłosił lub posługuje się osobistym ROR, który nie jest umiesz-
czany w wykazie. Aby zgłosić bankowe rachunki rozliczeniowe do 

Gmina Wólka wsparła poszkodowanych po przejściu 
trąby powietrznej w gminie Wojciechów

Biała lista podatników VAt 
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Statystyki odsłon dla serwisu  
wolka.e-mapa.net wskazują, że wiele 
osób dziennie odwiedza serwis prowadzo-
ny przez Urząd Gminy Wólka, dostępny 
pod przyciskiem na stronie głównej Gmi-
ny Wólka lub bezpośrednio pod adresem  
wolka.e-mapa.net.

Na portalu tym, w menu Drzewko 
warstw, można znaleźć szereg przydatnych 
informacji, np. sprawdzić Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego oraz 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego, wyszukać 
adres budynku lub numer działki, obiek-
ty użyteczności publicznej i inne, dokonać 
pomiaru powierzchni i odległości, spraw-
dzić zasięg map zagrożenia powodziowe-
go, czy zasięg obszaru Natura 2000.

Katarzyna Skowronek- Jaźwic, 
Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

W związku z rozpoczęciem sezonu grzew-
czego firma Sanito Sp. z o. o. przypomina 
kilka zasad poprawnej eksploatacji instala-
cji grzewczej, których przestrzeganie należy 
do obowiązków Użytkowników instalacji.

Przypominamy, iż instalacja grzewcza 
przed uruchomieniem powinna przejść 
standardowe prace konserwacyjne, któ-
re pozwolą na jej bezawaryjną pracę w cią-
gu całego sezonu. W szczególności dotyczy 
to uruchomienia pompy ładującej zasob-
nik. W odpowiedzialności Użytkownika in-
stalacji pozostaje obowiązek zapewnienia 
odpowiednich parametrów pracy poszcze-
gólnych elementów instalacji jak np. jakość 
wody oraz odpowiedni poziom wody w po-
staci odpowiedniego jej ciśnienia.

W przypadku pompy zasilającej zbiornik 
ciepłej wody z instalacji kotłowej Użytkow-
nik instalacji, przed jej uruchomieniem, po-
winien dokonać następujących czynności:
• sprawdzić stan drożności filtra wody 

przed pompą, a w przypadku braku 
drożności dokonać jego czyszczenia

• otworzyć zawory odcinające wężownicę 
grzewczą w zasobniku ciepłej wody

• sprawdzić ciśnienie wody w instalacji 
grzewczej . Prawidłowe ciśnienie to po-
wyżej 1,5 bara.

• w przypadku ciśnienia niższego od wy-
maganej wartości uzupełnić stan wody 
w instalacji grzewczej

• dokonać ręcznego sprawdzenia stanu za-
kleszczenia pompy

• w przypadku stwierdzenia zakleszczenia 
dokonać czyszczenia pompy ładującej.

Dopiero po przeprowadzeniu ww. czyn-
ności pompa ładująca zasobnik ciepłej 
wody jest gotowa do bezawaryjnej pracy 
w ciągu całego sezonu grzewczego.

Jednocześnie informujemy, iż powyższe 
czynności nie są działaniami gwarancyjny-
mi, lecz eksploatacyjnymi będącymi w za-

kresie obowiązków Użytkownika instalacji.
Zgłoszenia serwisowe w tym zakre-

sie wykonywane będą przez firmę Sanito 
Sp. z o.o. odpłatnie. Również uszkodzenia 
pomp, które będą wynikiem braku należy-
tej obsługi eksploatacyjnej ze strony Użyt-
kowników, będą skutkowały dodatkowymi 
kosztami wymian pomp.

Jesteśmy przekonani, iż przeprowadze-
nie powyższych działań związanych z po-
prawnym przygotowaniem instalacji kotło-
wej do pracy w sezonie grzewczym pozwo-
li na uniknięcie wielu niezasadnych zgło-
szeń oraz rozwiąże dotychczasowe proble-
my, czy wątpliwości związane z eksploata-
cją instalacji, a co więcej pozostawi naszą 
współpracę w sferze profesjonalnej i sa-
tysfakcjonującej obie strony, co przełoży 
się na zadowolenie Mieszkańców Gminy.

Firma Sanito Sp. z o. o.

Serwis wolka.e-mapa.net cieszy się 
dużym powodzeniem wśród mieszkańców

Uwaga! 
Mieszkańcy, którzy mieli zamontowane kotły na biomasę w ramach projektu 
pt. „OZe w gminie Wólka- montaż kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę”
pamiętajcie o przygotowaniu instalacji do zimy!

urzędu skarbowego należy wypełnić odpowiednie formularze: 
NIP-2 (osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadają-
ce osobowości prawnej), NIP-7 (osoby fizyczne niewpisane w CE-
IDG) albo CEIDG-1 (pozostałe osoby). Podatnicy zwolnieni z VAT, 
którzy chcą, aby kontrahenci znaleźli ich dane w wykazie, powin-
ni złożyć zgłoszenie rejestracyjne VAT-R, wybierając zwolnienie 

z VAT. Taki bezpłatny i szybki dostęp do aktualnych danych o po-
datnikach VAT zwiększy bezpieczeństwo i pewność obrotu go-
spodarczego, co w efekcie uszczelni system podatkowy.

Anna Bożek, 
Referat Finansowy, Urząd Gminy Wólka
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Zgłoszenia awarii kotłów na bioma-
sę oraz instalacji solarnych należy doko-
nywać za pośrednictwem wiadomości e-
mail na adres: oze@wolka.pl

W przypadku zgłoszeń przesyłanych 
wiadomością e-mail należy podać:
1. imię i nazwisko zgłaszającego,
2. adres instalacji oraz numer telefonu 

kontaktowego,

3. dokładny opis usterki,
4. wyświetlane alarmy/wskazania sterow-

nika.

W przypadku przesłania zgłoszenia po 
godzinie 15:30 przyjmuje się, że zgłosze-
nie zostało wysłane o godzinie 8:00 dnia 
następnego.

W przypadku awarii zagrażającej zdro-
wiu, życiu lub mieniu użytkowników ko-

tłów na biomasę i zestawów solarnych na-
leży powiadomić Firmę Sanito bezpośred-
nio na adres mailowy: serwis@sanito.pl 
bądź telefonicznie 22 247 20 37.
Osoby do kontaktu z ramienia gminy Wól-
ka: 
Emilia Sikorska: tel. 885 822 821
Renata Rycek: 81 748 17 50 wew. 41

Redakcja Wólka News

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa uruchomiła nowy program po-
mocy z PROW 2014-2020. Od 25 września 
br. do 22 listopada br. rolnicy, którzy chcą 
zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami 

suszy, mogą składać wnioski o dotację na 
inwestycje w nawadnianie gospodarstwa 
rolnego. 

Nabory dotyczące nawodnienia w gospo-
darstwie rolnym będą ogłaszane cyklicznie.

Więcej informacji, wniosek i inne doku-
menty niezbędne do ubiegania się o pomoc 
dostępne są na stronie: www.arimr.gov.pl

Redakcja Wólka News

Zachęcamy Państwa do skorzysta-
nia z działań, jakie zaplanowaliśmy 
dla naszych Seniorów w Klubie Se-
niora, który będzie miał swoją sie-
dzibę w budynku po szkole podsta-
wowej w Rudniku. W miesiącu paź-
dzierniku zostaną zakończone prace 
remontowe. Lokal, w którym będzie 
mieścił się Klub Seniora, zostanie no-
wocześnie wyposażony i dostosowa-
ny do potrzeb osób z niepełnospraw-
nościami. 

Do siedziby Klubu będzie Państwa 
dowoził bezpłatny autobus, dzięki 
temu zaoszczędzą Państwo czas na 
dojazdy. 

Zapraszamy serdecznie! Rekruta-
cja nadal trwa.  

Szczegółowe informacje mogą 
Państwo uzyskać dzwoniąc pod nu-
mer telefonu: 
• 81-478-17-50 wew. 41, 
• 609-409-749. 

Formularze Rekrutacyjne dostęp-
ne są: 
• Na stronie Gminy Wólka 
• W siedzibie Urzędu Gminy Wólka 
• W Filii Biblioteki Gminnej w Turce 

os. Borek

Anna Sędłak, 
Referat Promocji, 

Urząd Gminy Wólka

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

Od Do Osoby

2019-10-13 2019-10-19 Paprocki Krzysztof tel.: 602 500 769, Woliński Janusz tel.: 728 266 595
2019-10-20 2019-10-26 Mirosław Kańczugowski tel.: 604 820 224, Ryczek Mieczysław tel.: 607 061 092
2019-10-27 2019-10-02 Paprocki Krzysztof tel.: 602 500 769, Woliński Janusz tel.: 728 266 595
2019-11-03 2019-11-09 Mirosław Kańczugowski tel.: 604 820 224, Ryczek Mieczysław tel.: 607 061 092
2019-11-10 2019-11-16 Paprocki Krzysztof tel.: 602 500 769, Woliński Janusz tel.: 728 266 595
2019-11-17 2019-11-23 Mirosław Kańczugowski tel.: 604 820 224, Ryczek Mieczysław tel.: 607 061 092
2019-11-24 2019-11-30 Paprocki Krzysztof tel.: 602 500 769, Woliński Janusz tel.: 728 266 595
2019-12-01 2019-12-07 Mirosław Kańczugowski tel.: 604 820 224, Ryczek Mieczysław tel.: 607 061 092

Zgłoszenia awarii kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę

trwa nabór na dotacje na inwestycje w nawadnianie gospodarstw

Zapraszamy Seniorów do Klubu Seniora -  
otwarcie Klubu już w listopadzie 2019!

Harmonogram dyżurów konserwatorów 
wodno-kanalizacyjnych Urzędu Gminy Wólka 

OGŁOSZeNiA
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25 sierpnia br. społeczność naszej szkoły włączyła się aktyw-
nie w dożynki gminne, które odbyły się w amfiteatrze w Jaku-
bowicach Murowanych. Uroczystości rozpoczęły się dziękczynną 
Mszą św. w kościele w pw. Świętej Trójcy w Wólce, gdzie nasz po-
czet sztandarowy godnie reprezentował naszą szkołę. Część ar-

tystyczną rozpoczął Zespół Tańca Ludowego ,,Łuszczowiacy”. Na-
stępnie wystąpił zespół wokalny „Muzyczka”. Przedstawiciele na-
szej szkoły kilkakrotnie występowali na scenie, prezentując pro-
gram artystyczny.

Tegoroczne VIII Narodowe Czytanie od-
było się w naszej szkole w poniedziałek 
9 września. Klasy IV-VIII zgromadziły się 
w sali gimnastycznej, by wysłuchać frag-
mentów polskich nowel starannie odczy-
tanych przez najstarszych uczniów naszej 
szkoły. Ósmoklasiści na tę okazję przygo-
towali również prezentację multimedial-
ną. Do akcji włączyła się także Pani Dyrek-
tor Magdalena Krystjańczuk i Pani biblio-
tekarka Magdalena Latkowska.

Wypoczęci i gotowi na nowe wyzwania uczniowie  stawili się 2 
września na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020. 
Uroczystość poprzedziła msza święta w kościele parafialnym. Na-
stępnie na boisku szkolnym Pani Dyrektor Magdalena Krystjań-
czuk powitała wszystkich uczniów, nauczycieli, rodziców i gości. 
Pani Dyrektor poinformowała, że od 1 września nastąpiły zmia-
ny organizacyjne naszej szkoły, która stała się Zespołem Szkolno 

– Przedszkolnym w Łuszczowie, w skład którego wchodzi Szko-
ła Podstawowa im. św. Jana Pawła II  i Publiczne Samorządowe 
Przedszkole Tygrysek w Łuszczowie. Pani Dyrektor życzyła wielu 
sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umie-
jętności. Do życzeń przyłączyła się również sekretarz gminy Pani 
Anna Kruk. Po oficjalnej części uczniowie wraz z wychowawcami 
udali się do klas.

SZKOŁA pODStAWOWA iM. śW. JANA pAWŁA ii W ŁUSZcZOWie 

DOżYNKi GMiNNe

NArODOWe cZYtANie

rOZpOcZęcie rOKU SZKOLNeGO 2019/2020
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16 września br. gościliśmy w naszej szko-
le panią pielęgniarkę, która przedstawi-
ła  prezentację multimedialną na temat 
,,Zęby mleczne a zęby stałe”.  Dzieci z od-
działu 5-latków i 6-latków dowiedziały się, 
w jaki sposób i kiedy myć zęby, aby były 
piękne i zdrowe.  Pielęgniarka wyjaśni-
ła, które produkty wzmacniają zęby, ja-
kie są dla nich szkodliwe oraz jak powsta-
je próchnica. Dyskusja z panią pielęgniar-
ką pozwoliła wysnuć wniosek, że występo-
wanie próchnicy ma związek ze spożywa-
niem węglowodanów - zwłaszcza pokar-
mów słodkich. Cukier z pożywienia kon-
taktujący się bezpośrednio z powierzch-
nią zębów, wpływa na zmianę naturalnie 
występującej w jamie ustnej flory bakte-
ryjnej. Pani pielęgniarka mówiła o lecze-
niu zębów mlecznych i znaczeniu fluoryza-

cji. Zachęcała również dzieci, aby częściej 
odwiedzały stomatologa. Dzieci obieca-
ły, że wszystkie wskazówki  zostaną wyko-
rzystane podczas codziennej higieny jamy 
ustnej. Czyste zęby to warunek zachowa-
nia ich w dobrym stanie, a te zapewniają  
wyraźną mowę, ładny uśmiech i lepsze sa-
mopoczucie.

25 sierpnia br. odbyło się  Święto Plonów 
Gminy Wólka. Oczywiście my też tam byli-
śmy!

Na stoisku naszej szkoły można było zo-
baczyć dzieła uczniów będące wynikiem 
konkursu na pracę plastyczną promującą 
bibliotekę i czytelnictwo, przeprowadzone-
go przez bibliotekę szkolną podczas Tygo-
dnia Bibliotek (8-15 maja br.) zatytułowa-
nego „Baśniowy świat zamknięty w szkle”. 
Uczniowie inspirując się zaproponowanym 
cytatem lub własną wyobraźnią przedsta-
wiali swoją wizję zaczarowanego świa-
ta książek i zamykali ten świat w szklanym 
słoju używając niebanalnych elementów 
dekoracyjnych.

Chętni mogli się przebrać za ulubione-
go bohatera i zrobić sobie zdjęcie w Bajko-

wej Fotobudce, a na scenie nowego am-
fiteatru zaprezentował się zespół tanecz-
no – teatralny „ Promyczki” w tańcu nowo-
czesnym. W wykonaniu Oli Malinowskiej 

z klasy III zobaczyliśmy dżajfa, a na pianinie 
grała Maja Piotrowicz z klasy VI. Do wystę-
pów uczniów przygotowała Pani Magdale-
na Boguszewska.

W dniu 17 września br. uczniowie na-
szej szkoły uczestniczyli w wycieczce do 
Warszawy w ramach projektu „Akade-
mia Kluczowych Kompetencji”. W pro-
gramie wycieczki była gra miejska na 
Starym Mieście w Warszawie, zwiedza-
nie Stadionu Narodowego (trasa VIP), 
oraz wizyta w Centrum Nauki Kopernik. 
Wycieczka – chociaż jednodniowa – dała 
wszystkim wiele radości. Przekonaliśmy 
się, że odpoczywając i bawiąc się, może-
my także wzbogacać naszą wiedzę.

Szkoła Podstawowa w  Łuszczowie

SZKOŁA pODStAWOWA iM. rÓżY KOŁAcZKOWSKieJ W pLiSZcZYNie 

DBAMY O NASZe ZęBY

DOżYNKi 

WYciecZKA DO WArSZAWY

eDUKAcJA
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23 września br., na korytarzu Szko-
ły Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej 
w Pliszczynie, wzrok przyciągała przedziw-
na instalacja. 

Klatka. A w niej stos książek zakuty 
w łańcuchy i zamknięty na kłódkę.  

I znaki: Stop ! Cenzura!
Jak pokazać dzieciom świat, który jest 

dla nich właściwie niewyobrażalny?
Jak uświadomić, że był czas kiedy wol-

ność czytania nie była wcale oczywista?
Jak zwrócić uwagę, na dobrodziejstwo 

czasów w których żyjemy i dobrostan wol-
ności słowa?

Zrobić coś, co przyciągnie uwagę! Za-
skoczy, zatrzyma na chwilę i urodzi pyta-
nie …o co właściwie chodzi?

Uczniowie, zwabieni tą dziwną instala-
cją, podchodzili blisko i wtedy dowiady-

wali się o wydarzeniu jakim jest Tydzień 
Zakazanych Książek. W tym roku obcho-
dzonym w dniach 23-27 września pod ha-
słem „Cenzura pozostawia nas w ciemno-
ści. Zostaw światło włączone”.

I o tym, że różne książki, będąc nośnika-
mi myśli, ze względu na uwarunkowania 
historyczne, polityczne, obyczajowe, spo-
łeczne lub kulturowe były w różnych mo-
mentach dziejów uznawane za szkodliwe, 
zakazane. I, że nie można ich było czytać !

I mogli, zapoznać się z tytułami, które 
na przestrzeni lat były tytułami zakazany-
mi.

I o to chodzi! 
Zatrzymać na chwilę, zadziwić, zacieka-

wić… a potem  WIEDZIEĆ !!!

Przygotowała: Iwona Pietrzak-Płachta

Jak zabrać uczniów w świat Elizy Orzeszkowej i do tego przeko-
nać, że treści  jej noweli są wciąż aktualne?

Okazuje się, że nie jest to trudne, szczególnie gdy patronką 
szkoły jest lokalna dobrodziejka i fundatorka szkoły, którą prze-
wrotnie można porównać z główną bohaterką utworu. 

Pomysłodawczynie takiego sposobu „ podania” tegoroczne-
go Narodowego Czytania, szkolna bibliotekarka Iwona Pietrzak-
Płachta oraz polonistka Beata Mazur – Wójtowicz, zgromadziły 
społeczność Szkoły Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej w Plisz-
czynie w strefie relaksu zamienionej na tą okoliczność w salonik, 
zupełnie jak z dworu samej Pani Róży, by opowiedzieć o tym tak: 

Bohaterka Orzeszkowej na pierwszy rzut oka skojarzyć nam się 
może z postacią patronki naszej szkoły – Róży Kołaczkowskiej. 
Dobroczynność, chęć niesienia pomocy innym, umiłowanie kul-
tury – to przecież idealna charakterystyka założycielki najpierw 
ochronki dla dzieci wiejskich, a potem Szkoły Ludowej funkcjonu-
jącej od 1917 roku na terenie dworu w Pliszczynie.

Charakterystyka osoby, która będąc Dziedziczką Pliszczyna, 
żoną i matką uczyniła swoje życie darem dla wszystkich, z który-
mi przyszło jej żyć. 

Ale kto nie pamięta treści noweli za chwilę sam zobaczy że po-
dobieństwo to jest bardzo powierzchowne, a skojarzenie i wy-
bór  przewrotny…

Cecha która różni te dwie kobiety, jest obecna w ludziach nie-
zmiennie, a tekst czytamy ku refleksji i przestrodze… bo wydał 
nam się wciąż uniwersalny i pełen ważnych refleksji nad człowie-
kiem i jego naturą. 

Nie umiemy uciec od myśli, że pomimo upływu lat chcemy so-
bie wciąż powiedzieć to samo, przed tym samym się ostrzec… 
używamy do tego tylko  trochę innych środków wyrazu. 

Po głowie plącze nam się refren współczesnego poety i tek-
ściarza  Andrzeja Poniedzielskiego, który parafrazując Orzeszko-
wą mówi:
„Oj, nieładnie, człowieku, nieładnie,

Oj, nieładnie, człowieku, brzydko.
Ty się całe życie tylko bawisz,
Czasem sobie zmieniasz bawitko…”

Cieszymy się, że włączamy się kolejny  rok w akcję, która popu-
laryzując czytelnictwo, niezmiennie udowadnia, że piękno pol-
skiej literatury ma moc, aby nas zespalać wokół wspólnych celów 
i wspólnych wartości.

Przenieśmy się zatem do dworku i słuchajmy…

przygotowała: Iwona Pietrzak-Płachta

„ceNZUrA pOZOStAWiA NAS W cieMNOści. ZOStAW śWiAtŁO WŁĄcZONe”

„OJ, NieŁADNie cZŁOWieKU, BrZYDKO…” 
cZYLi DOBrA pANi pODcZAS NArODOWeGO cZYtANiA W pLiSZcZYNie. 
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Nie od dzisiaj wiadomo, że przestrzeń 
w której funkcjonujemy oraz przedmioty 
które nas otaczają wpływają na nasz na-
strój i odbiór rzeczywistości. 

Z jakiegoś powodu w niektórych po-
mieszczeniach czujemy się lepiej niż w in-
nych… i nie jest to tylko kwestia gustu.

Dotyczy to także bibliotek, do których 
przyciąga nas głównie księgozbiór, ale 
przecież nie tylko.

Sama lubię odwiedzać nowo powsta-
łe filie bibliotek miejskich, które świado-
mie inwestują już nie tylko w jakość księ-
gozbioru, ale także w niebanalną i przemy-
ślaną, nowoczesną architekturę wnętrz.

No cóż… pracownicy bibliotek szkolnych 
niezbyt często mają finansową możliwość, 
by takie wnętrza zaproponować swoim 
czytelnikom. Ale czy to oznacza, że mu-
simy poprzestać na tradycyjnych, ciasno 
upchanych szafach bibliotecznych?

W te wakacje sama sobie udowodniłam, 
że nie… własnymi rękami (no, z pomocą  
p. kierownika i p. konserwatora - czy-
li mężczyzn, którzy byli niezbędni do cięż-
szych i brudnych robót) w sposób bardzo 
niskobudżetowy przeprowadziłam lifting 
mojej biblioteki.

Kolory nie tylko wpływają na nasz na-
strój, ale potrafią  przecież także optycz-
nie zwiększać lub zmniejszać przestrzeń, 
dlatego postawiłam na biel, która powięk-
szyła niezbyt duże pomieszczenie. Koloro-
we książki na regałach i tak w dostatecz-
ny sposób pochłaniają światło i stwarzają 
wrażenie nieładu.

Stare szafy na zbiory multimedialne, do 
tej pory każda w innym kolorze, pomalo-

wałam i poprzecierałam ujednolicając ich 
wygląd. 

Postawiłam też na organizację nowego, 
wygodnego i zachęcającego miejsca do 
czytania. Ze starych szatnianych ławek zro-
biłam siedziska,  z nieaktualnych już ksią-
żek ozdoby na ściany, ze skrzynek stoliki, 
z gazet wytapetowałam napis na ścianie.

Chciałam, żeby to było przyjazne i opty-
mistyczne miejsce, dlatego napisy na ścia-
nach absolutnie nie są przypadkowe!

Tchnęłam nowe życie, w nieco przyku-
rzone i nudne pomieszczenie... stało się 
jasne, nowoczesne, zachęcające do prze-
bywania w nim i odpoczynku. Przyjazne... 

Panią Dyrektor poprosiłam tylko o pusz-
kę farby, pędzle i lakier... i dwa gazetniki 
z Ikei ;)

Reszta to pomysł, własna inwencja i ini-
cjatywa....Z efektem WOW !!! 

Bo uczniowie i nauczyciele tak właśnie 
reagowali na nową, wrześniową odsłonę 
biblioteki.

Może to inspiracja dla bibliotekarzy ma-
łych szkolnych bibliotek, gdzie oprócz obo-
wiązkowych regałów lądują niepotrzebne 
już gdzie indziej i do niczego niepasujące 
meble, szafki, każda „z innej parafii”... ?

Może warto pokusić się o pomysł na 
własną wizję swojej, nawet małej, biblio-
teki???

Przecież bibliotekarze to ludzie wielu ta-
lentów!

Iwona Pietrzak-Płachta, 
nauczyciel bibliotekarz

Szkoła Podstawowa w Pliszczynie

NiSKOBUDżetOWY LiFtiNG cZYLi O NOWYM OBLicZU MOJeJ BiBLiOteKi

W tym roku pierwszy dzwonek dla uczniów i nauczycieli zadzwo-
nił 2 września. Powitanie nowego roku szkolnego tradycyjnie roz-
poczęliśmy mszą świętą w kościele parafialnym w Bystrzycy. Spo-

tkanie dyrektora, nauczycieli, pracowników, rodziców i dzieci mia-
ło miejsce na górnym korytarzu. Całej społeczności szkolnej życzy-
my dużo sukcesów, radości i satysfakcji z odkrywania świata.

SZKOŁA pODStAWOWA iM. tADeUSZA KOściUSZKi W SOBiANOWicAcH  

rOZpOcZęcie rOKU SZKOLNeGO
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7 września br. w SP w Sobianowicach 
odbyła się kolejny raz akcja „Narodowe 
Czytanie” zainicjowana przez Parę Prezy-
dencką. W tym roku lekturą były piękne 
nowele polskie. Koordynatorem wydarze-
nia była Polonistka szkolna.

W dniu 17 września br. uczniowie klas 
VII i VIII wzięli udział w pokazach z fizyki 
organizowanych z racji XVI Lubelskiego Fe-
stiwalu Nauki. Dla części uczniów była to 
już kolejna wizyta na auli Wydziału Fizy-
ki UMCS. Z niesłabnącym zainteresowa-
niem i entuzjazmem wszyscy obserwowali 
niezwykłe doświadczenia i spektakularne 
efekty prezentowane przez naukowców 
tej katedry. Mamy nadzieję, że takie inicja-
tywy rozbudzą apetyty naszych uczniów, 
aby w przyszłości ubiegać się o indek-
sy uczelni z tradycjami i bogatą historią. 

Tymczasem życzymy powodzenia w na-
uce oraz nieustającej motywacji do posze-

rzania horyzontów i dążenia do realizacji 
planów i marzeń.

W dniu 24 września br. przedszkolaki z przedszkola „Stokrot-
ka”, „zerówka” oraz uczniowie z klas I-VIII spotkali się w Szko-
le Podstawowej w Sobianowicach z policjantami. Naszymi gość-
mi byli aspirant Aneta Malesa i młodszy aspirant Tomasz Petela 
z Komisariatu Policji w Niemcach. Nasi mundurowi, jak w każdym 
roku szkolnym, przypomnieli nam o zasadach zachowania bez-
pieczeństwa podczas drogi do i ze szkoły, w szkole i w domu. Bar-
dzo dziękujemy za spotkanie i zapraszamy do nas za rok. Spotka-
nie zorganizowała Beata Lisewska.

Podobnie jak w tysiącach szkół całej Eu-
ropy, również i w naszej szkole 26 wrze-
śnia br. był datą szczególną. Chcieliśmy 
przypomnieć, że w tym dniu obchodzi-
my EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW. Pani Jo-
anna Niewęgłowska-Gomółka zaprosi-
ła uczniów drugiego etapu edukacyjne-
go do wspólnej zabawy i świętowania. 
Chętni uczniowie z dwóch najstarszych 
klas mogli wziąć udział w wyzwaniu języ-
kowym - Language Challenge, które pole-
gało na odpowiedzeniu na 30 pytań ukry-

tych w kodach QR. Klasa VI brała udział 
w quizie językowym o tematyce europej-
skiej z wykorzystaniem aplikacji Kahoot. 
Dla klas IV – VI ogłoszony był konkurs pod 
hasłem SYMBOLE EUROPY W 3D. Poziom 
prac uczniów był imponujący i zaskoczył 
zarówno organizatora jak i całą społecz-
ność szkolną. 

Jednogłośnie – WIEŻA EIFFLA - praca 
uczennicy klasy VI – Wiktorii Wójcik za-
jęła pierwsze miejsce. Drugie miejsce ex 
aequo zajęli: Barbara Pawelec uczenni-

ca kl. VI – Krzywa Wieża w Pizie oraz Ma-
ciej Pawelec uczeń kl. IV – COLOSEUM. 
Na podium znalazły się również prace 
uczniów klasy IV: Adama Kurka oraz Ar-
kadiusza Masolaka, przedstawiające słyn-
ną londyńską wieżę z zegarem, czyli BIG 
BEN. Wyróżnienia otrzymali Michał Zie-
michód oraz Patryk Żydek za prace pt. BIG 
BEN. Podziwiamy talenty, doceniamy chę-
ci oraz serdecznie gratulujemy zwycięz-
com. Zapraszamy do zabawy w roku na-
stępnym.

NArODOWe cZYtANie 

pOKAZY Z FiZYKi

SpOtKANie Z pOLicJĄ

eUrOpeJSKi DZieŃ JęZYKÓW
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SZKOŁA pODStAWOWA W śWiDNiKU MAŁYM 

W dniach 12-13 czerwca br.  uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Świdniku Małym wy-
brali się na wycieczkę w Bieszczady. Pierw-
szego dnia  nasi podróżnicy zwiedzili TWIER-
DZĘ PRZEMYŚL - Fort Wertner. Następnie 
zmierzyli się z grą terenową - Bieszczady 
Challenge, która była realizowana w dwóch 
grupach. Mimo niesprzyjającej aury pogo-

dowej uczniowie wyruszyli szlakiem wprost 
do opuszczonej łemkowskiej wsi – Bereż-
nicy Niżnej. Każda grupa otrzymała mapę 
z zaznaczoną drogą oraz wskazówkami do-
tyczącymi ukrytych skarbów. Na zakończe-
nie dnia  przespacerowaliśmy się  po koro-
nie zapory wodnej Jeziora Solińskiego. Dru-
gi dzień również był  pełen atrakcji i wrażeń. 

Rankiem wyruszyliśmy w  Bieszczadzki Park 
Narodowy i tam pieszo dotarliśmy do schro-
niska turystycznego Chatka Puchatka na Po-
łoninie Wetlińskiej. Zielone wzgórza nad 
Soliną mogliśmy podziwiać płynąc statkiem 
po Jeziorze Solińskim. Zmęczeni ale pełni 
pozytywnej energii bezpiecznie wróciliśmy 
do swoich domów. 

WYciecZKA W BieSZcZADY

W bieżącym roku szkolnym Szkoła Podstawowa w Sobianowi-
cach kontynuuje realizację projektu finansowanego ze środków 
UE pod nazwą „Akademia Kluczowych Kompetencji II”. Głów-
nym celem projektu jest wzrost poziomu kluczowych kompeten-
cji na rynku (ICT, matematyczno-przyrodniczych oraz w zakresie 
posługiwania się językami obcymi). Dzięki temu przedsięwzięciu 
uczniowie naszej szkoły mają szansę uczestniczyć w wielu dodat-
kowych, bezpłatnych zajęciach. Projekt obejmuje: zajęcia mate-
matyczno-przyrodnicze z wykorzystaniem metody eksperymen-
tu, zajęcia z przyrody metodą eksperymentu, dodatkowe zaję-
cia z biologii, chemii, fizyki oraz z języka angielskiego. Dzięki pro-
jektowi szkoła realizuje także zajęcia z programowania, przedsię-
biorczości, edukacji zawodowej, oferuje pomoc psychologiczno-
pedagogiczną oraz dodatkowe spotkania z logopedą. Planowa-
na jest również organizacja wycieczek edukacyjnych dla uczniów. 
Projekt obejmuje także podnoszenie kompetencji i kwalifika-
cji zawodowych nauczycieli oferując studia podyplomowe w za-

kresie Oligofrenopedagogiki i Tyflopedagogiki oraz Administro-
wania Sieciami Komputerowymi. Dzięki realizacji tego projektu 
szkoła zostanie doposażona w wiele pomocy przydatnych do na-
uki przedmiotów ścisłych oraz w nowoczesny sprzęt TIK.

W dniu 27 września br. odbyło się uroczyste zaprzysięże-
nie, wybranej w demokratycznych wyborach Rady Samorządu 
Uczniowskiego. W jej skład weszli Oskar Kręglicki kl. IV, Aleksan-
dra Nowak kl. IV, Alicja Żebrowska kl. V, Maja Flis kl. V oraz We-
ronika Guzowska kl. VI. W Akcie Ślubowania uczniowie przyrze-
kali godnie reprezentować uczniów naszej szkoły, dbać o jej do-
bre imię i wizerunek, uczciwie sprawować powierzone funkcje 

oraz współpracować z dyrektorem i nauczycielami oraz szanować 
wszystkich pracowników szkoły. Funkcję przewodniczącej pełniła 
będzie Maja Flis. Pani Beata Lisewska przekazała pałeczkę nowe-
mu opiekunowi tej agendy szkoły, którym został pan Jacek Kłoda. 
Serdecznie gratulujemy, życzymy owocnej współpracy oraz wie-
le inspiracji.

Szkoła Podstawowa w Sobianowicach 

prOJeKtY W NASZeJ SZKOLe

ZAprZYSiężeNie rADY SAMOrZĄDU UcZNiOWSKieGO
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Tegoroczne dożynki gminne, jak co roku, swoim występem uświetniły dzieci z zespołu tańca ludowego działającego przy Zespole Szkol-
no- Przedszkolnym w Świdniku Małym. Zaprezentowały się wokalnie i tanecznie w dwóch tańcach lubelskich „Oj komu, komu?”, „Świeć 
miesiączku” oraz w utworze pt. „Kukułeczka”. Dzieci do występu przygotowali Pani Marzena Dźwierzyńska i Pan Henryk Skórski. 

16 września br. świętowaliśmy w naszej 
szkole Dzień Kropki - dzień kreatywnych 
działań uczniowskich. Wspólnie obejrzeli-
śmy film o dziewczynce Vashti i poznaliśmy 
historię jej talentu. Był to punkt wyjściowy 
do działań twórczych na różnych lekcjach. 
Wspólnie z nauczycielami na zajęciach na 
różne sposoby „interpretowaliśmy” krop-
kę i próbowaliśmy odkrywać w sobie na-
sze mocne strony. Wspólnie też przygoto-
waliśmy tablicę naszych talentów.

W dniu 19 września uczniowie klas 
I-III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Świdniku Małym uczestniczyli w pro-
jekcie „Kolorowe sztuczki i sztuki che-
miczne” na Wydziale Chemii UMCS w Lu-
blinie organizowanym w ramach XVI Lu-
belskiego Festiwalu Nauki pod hasłem 
Nauka – Technika – Innowacja. Dzie-
ci pod kierunkiem nauczycieli akade-
mickich samodzielnie wykonywały do-
świadczenia i eksperymenty chemiczne 
(m.in. „kolorowe mleko”, „znikająca pla-
ma”, „wir mleczny” , zabawy z suchym 

lodem”). Z zainteresowaniem słucha-
ły także przygotowanego wcześniej wy-
kładu poświęconego zagadnieniom che-
micznym dotyczących bliskiego otocze-
nia dzieci tj. odzież, żywność, kosmety-
ki. Na zakończenie wszystkie dzieci wy-
konały samodzielnie kolorową, pachnącą 
sól do kąpieli, którą mogły zabrać ze sobą 
do domu.  Ogromne zaangażowanie dzie-
ci w trakcie warsztatów pozwala snuć na-
dzieję, że i wśród nich są już przyszli na-
ukowcy na miarę wybitnej noblistki Marii 
Curie Skłodowskiej. 

Po długiej wakacyjnej przerwie po-
wrót do szkoły -  2 września uroczyście 
rozpoczęliśmy nowy rok szkolny.  Naj-
pierw uczestniczyliśmy w mszy św., po 
której przemaszerowaliśmy do naszej 
szkoły, gdzie odbyła się oficjalna część 
uroczystości.

 Ten dzień był wyjątkowy bo oprócz 
powitania nowego roku szkolnego, po-
witaliśmy także nową Panią Dyrektor  
szkoły  - Panią Agnieszkę Rozmus, za-
nim jednak to nastąpiło Pan Wójt doko-
nał uroczystego, a zarazem bardzo ser-

decznego podziękowania byłej Pani Dy-
rektor Annie Sibińskiej za sprawowanie 
tej ważnej funkcji w naszej szkole przez 
7 lat. 

Nowa Pani Dyrektor serdecznie powi-
tała wszystkich zgromadzonych uczniów, 
szczególnie pierwszoklasistów oraz dzieci 
przedszkolne wraz z rodzicami.

DOżYNKi GMiNNe

DZieŃ KrOpKi

„KOLOrOWe SZtUcZKi i SZtUKi cHeMicZNe”

pOWrÓt DO SZKOŁY
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19 września br. uczniowie klasy IV i V, w ramach Lubelskiego Fe-
stiwalu Nauki, wzięli udział w warsztatach „Innowacyjne techni-
ki w edukacji”. Odbyły się one na Uniwersytecie Przyrodniczym 
w Lublinie. W trakcie warsztatów uczniowie poznali różne sposo-
by wspierania swojej koncentracji i uwagi, a przy tym wspaniale 
się bawili. Tego dnia, po warsztatach, obejrzeli w kinie świetny film 
animowany pt. „Wyprawa Magellana”.

Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym

„iNNOWAcYJNe tecHNiKi W eDUKAcJi”

SZKOŁA pODStAWOWA W tUrce

Nowy rok rozpoczęliśmy jak zwykle mszą świętą w kościele pw. 
Ciała i Krwi Pańskiej. O 10.00 zabrzmiał w szkole pierwszy dzwo-
nek. Ciepłymi słowami powitała uczniów i rodziców pani Dyrek-
tor Beata Sobczak, a sukcesów szkolnych życzył Wójt Gminy Wól-
ka Edwin Gortat. Ponadto już w wakacje rozpoczęła się rozbudowa 
naszej szkoły. Każdego dnia przybywa metrów. Nie możemy się do-
czekać nowych sal i korytarzy.

Dnia 12 września br. w świetlicy szkolnej odbyła się lekcja pt. 
,,Bezpieczeństwo na drodze’’. Klasa 1 obejrzała film, śpiewała pio-
senki, zapoznała się ze znakami drogowymi. Na końcu zajęć dzie-
ci wykonały własnoręcznie kreatywne odblaski. Wszyscy dostali 
w prezencie kamizelki odblaskowe oraz odblaski.

NOWY rOK SZKOLNY rOZpOcZętY

,,BeZpiecZeŃStWO NA DrODZe’’

Podczas gminnych dożynek nie mogło zabraknąć stoiska na-
szej szkoły. W tym roku przygotowaliśmy je w patriotycznych 
barwach. Na scenie amfiteatru reprezentowali nas utalentowa-
ni uczniowie klas starszych i młodszych. Gabriela Bogusz z kla-
sy VIa piosenką „Lustra” Natalii Szroeder oczarowała głosem pu-
bliczność, natomiast Mikołaj Ressel z II klasy porwał do tańca  
hip-hopowego.

DOżYNKi GMiNNe
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W sobotę 14 września br. w Szkole Podstawowej w Łuszczo-
wie odbył się turniej piłki nożnej pod hasłem „Sportowe Zakoń-
czenie Wakacji”. W rozgrywkach brało udział 5 zespołów: Łusz-
czów I, Łuszczów II, Pliszczyn, Sobianowice oraz Turka. Pan Kac-
per Olszak do składu naszej drużyny powołał: Mateusza Cieśli-
ka, Bartłomieja Lewandowskiego, Macieja Klępkę, Krzysztofa 
Dudę, Alana Wierzchowskiego, Kubę Kołtuna, Szymona Krup-
skiego (kl. VIb), Oliwiera Makrzanowskiego (VIa), Julię Mali-

nowską (V), Marię Mazurek i Dawida Borkowskiego (IV). Na-
szym reprezentantom udało się wywalczyć I miejsce. Uczeń 
klasy VIb, Kuba Kołtun, został wybrany bramkarzem turnieju. 
Wszystkim reprezentantom naszej szkoły gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów!

16 września br. obchodziliśmy Między-
narodowe Święto Kreatywności Uczniow-
skiej zwane Dniem Kropki. Kto miał ubra-
nie w grochy, ten się w nie przyodział. Na-
uczyciele zadbali, by ich lekcjom towarzy-
szyły kropki. Uczniowie na języku angiel-
skim oglądali w oryginale bajkę o Ashan-

ti. Na matematyce mnożono i dzielono. 
Na polskim zagościło zet z kropką. Dzieci 
z klas młodszych wykonały zakropkowa-
ne prace plastyczne oraz zdjęcia w foto-
budce. Zabawy na długie przerwy  zorga-
nizowała klasa VIb i poprowadziła zajęcia 
stolikowe dla całej społeczności szkolnej. 

Można było zapisać swoje imię Alfabe-
tem Braila, nadać wiadomość Moorsem, 
odnaleźć, to co schowało się wśród kro-
pek oraz spersonalizować kropkę. To była 
super zabawa! Koniec i kropka!

Szkoła Podstawowa w Turce

eDUKAcJA

„SpOrtOWe ZAKOŃcZeNie WAKAcJi”

MięDZYNArODOWe śWiętO KreAtYWNOści UcZNiOWSKieJ

SAMOrZĄDOWe prZeDSZKOLe „tYGrYSeK” W ŁUSZcZOWie

„Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 września zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

Dzieci z Przedszkola Tygrysek i oddziału przedszkolnego 
5-latków obchodziły ten dzień bardzo hucznie. Pani Dyrek-
tor Magdalena Krystjańczuk powitała wszystkie dzieci i za-
prosiła do wspólnej zabawy, którą poprowadziła p. Aleksan-
dra Szaruga. Specjalnie na tę uroczystość przygotowano wie-
le atrakcji i niespodzianek dostarczając okazji do świętowa-

prZeDSZKOLAcZeK MAŁY, DUżY…
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nia, wesołej zabawy i czerpania radości z bycia przedszkola-
kiem. Nie zabrakło uśmiechu, piosenek, zabaw tanecznych 
oraz słodkiego poczęstunku. Na zakończenie dzieci otrzyma-
ły dyplom Super Przedszkolaka. Idąc za słowami Janusza Kor-
czaka „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”. Życzy-

my wszystkim dzieciom radości, spełnienia marzeń, uśmie-
chów na co dzień i samych wyjątkowych chwil spędzonych 
w przedszkolu.

Samorządowe Przedszkole „Tygrysek” w Łuszczowie

SAMOrZĄDOWe prZeDSZKOLe „StOKrOtKA” W SOBiANOWicAcH

Celem Międzynarodowego Dnia Kropki jest wzbudzenie u dzie-
ci kreatywności, pomysłowości i zachęcenie ich do tworzenia, 
działania. Tego dnia nasze ubrania wypełnione były kolorowymi 
kropkami. Na zajęciach poznaliśmy genezę tego święta. Uważ-
nie wysłuchaliśmy opowiadania jak to zwyczajna kropka zmie-
niła świat małej dziewczynki o imieniu Vashti. Historia ta uświa-
domiła przedszkolakom, że każdy z nas ma jakieś ukryte zdolno-
ści, TALENT. 

Bawiliśmy się też przy piosence o kropce, układaliśmy obrazki 
z kropek, a nawet nasze Panie przygotowały dla nas tego dnia te-
atrzyk ,,O Skrzaciku Kropeczce dla Pluszowego Misia”, w którym 
wcieliły się w role bohaterów. Było kolorowo i radośnie.

 „Każdy przedszkolak dobrze wie,
że kiedy 20 wrzesień zbliża się,
od najmłodszego, aż po starszaka,
wszyscy świętują Dzień Przedszkolaka”

20 września - to dzień ważny dla wszyst-
kich przedszkolaków w całej Polsce bo-
wiem Sejm przyjął uchwałę ustanawiają-
cą ten dzień Ogólnopolskim Dniem Przed-

szkolaka. Święto to zostało ustanowione, 
by podkreślić wagę edukacji przedszkolnej 
w rozwoju i edukacji dzieci i  ma przyczynić 
się do popularyzacji wychowania przed-
szkolnego. Nasze Stokrotki świętowanie 
rozpoczęły wspólnymi tańcami, konkur-
sami, była również foto budka, a na ko-
niec był słodki poczęstunek przygotowany 
przez radę rodziców.

MięDZYNArODOWY DZieŃ KrOpKi

OGÓLNOpOLSKi DZieŃ prZeDSZKOLAKA

eDUKAcJA
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Nadeszła piękna, złota jesień. Z każ-
dym dniem robi się coraz chłodniej, liście 
opadają, tracą barwę, przyroda powo-
li przygotowuje się do zimowego snu. Je-
sień to kolorowa i wyjątkowa pora roku, 
a także bardzo obfitująca w ciekawe wy-
darzenia w naszym przedszkolu. Jesienne 
skarby świetnie nadają się do zabawy, li-
czenia oraz układania rytmicznych wzor-
ków. W naszej sali powstał Kącik Przyro-
dy wzbogacony o dary jesieni, tworzy do-
skonały warsztat do wielozmysłowego po-
znawania i wzbogacania wiedzy o jesieni.

Przedszkole Stokrotka przystąpiło do 
Ogólnopolskiego projektu „Mały miś 
w świecie wielkiej literatury”. Jest to wyjąt-
kowe wydarzenie, w ramach którego celem 
jest aby zaszczepić w dzieciach miłość do 
czytania. Przez cały rok będzie towarzyszył 
nam  Miś, który został przez dzieci z naszej 
grupy nazwany Sobianek, od miejscowości 
w której mieści się nasze przedszkole. W ra-
mach tej akcji dzieci będą zabierały Misia 
do swoich domów, tam wspólnie z rodzica-
mi będą czytać ulubione bajki, będą zapra-
szani również goście do naszego przedszko-
la, ale o tym dowiemy się wkrótce.

Prawa i obowiązki dzieci: to zasady które poznały Stokrotki i obie-
cały je przestrzegać. Stokrotki dowiedziały się co to jest Konwen-
cja Praw Dziecka oraz, że każde dziecko uczęszczające do przedszko-
la ma swoje prawa ale i obowiązki. Przedszkolaki muszą wiedzieć, 
co jest dozwolone, a czego nie wolno im robić w przedszkolu i poza 
nim. Taki zbiór norm i zasad obowiązujących w każdej grupie przed-
szkolnej zawarty jest w „Kodeksie Grzecznego Przedszkolaka”, któ-
rego dzieci zobowiązane są konsekwentnie przestrzegać.

Bardzo ważne jest, aby rodzice sukcesywnie współpracowa-
li z nauczycielami i przestrzegali ustalonych norm i zasad również 
w domu.

pięKNA , ZŁOtA JeSieŃ 

„MAŁY Miś W śWiecie WieLKieJ LiterAtUrY”

„KODeKS GrZecZNeGO prZeDSZKOLAKA”

eDUKAcJA
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SAMOrZĄDOWe prZeDSZKOLe „tęcZOWY ZAKĄteK”  W śWiDNiKU MAŁYM

We wrześniu obchodziliśmy wyjątko-
we święto – Dzień Kropki, czyli dzień kre-
atywności i odkrywania talentów. Inspi-
racją do powstania tego święta była ksią-
żeczka „The Dot” Petera H. Reynoldsa, pi-
sarza i ilustratora książek dla dzieci. Boha-
terką tej opowieści jest mała dziewczyn-
ka, która dzięki maleńkiej kropce i swojej 
nauczycielce uwierzyła we własne możli-
wości i zrozumiała, że każdy niezależnie 
od wieku ma jakiś talent.

Obchody Dnia Kropki w Przedszkolu Tę-
czowy Zakątek uczciliśmy ubrani w krop-
ki. Poznaliśmy przygody Vashti oglądając 
bajkę „The Dot”. Wyszukiwaliśmy kropek 
na otaczających nas przedmiotach, okre-
ślaliśmy ich kolor, ilość i porównywaliśmy 
wielkość kropek. Na zakończenie każ-
dy przedszkolak stworzył niepowtarzal-
ne dzieło sztuki wykorzystując papiero-
we kropki.

,,Moje zdrowie –moja siła, wielka moc”  
to ogólnopolski projekt z zakresu eduka-
cji prozdrowotnej i profilaktyki uzależ-
nień, w którym Stokrotki biorą udział 
przez cały rok. Celem tego projektu jest 
wychowanie aktywnego, świadomego 
swoich możliwości przedszkolaka. 

Samorządowe Przedszkole 
„Stokrotka” w Sobianowicach

„Przechodzimy przez ulicę” 
Kiedy światło jest zielone

można przejść na drugą stronę,
a gdy świeci czerwone
przechodzenie zabronione!
Gdy zamierzasz przejść ulicę

na chodniku przystań bokiem,
popatrz w lewo bystrym okiem,
skieruj w prawo wzrok sokoli,
znów w lewo spójrz powoli.
Jezdnia wolna – więc swobodnie
mogą przez nią przejść przechodnie.

POZNAJEMY ZASADY RUCHU DROGO-
WEGO- to temat, który omawiany jest 
w przedszkolu co roku, niezależnie od 
wieku dzieci. Dzieci szybko odnalazły się 

w tej tematyce, wykazując duże zaan-
gażowanie, nauczyły się jak bezpiecznie 
przejść przez ulicę, do czego służą pasy 
na drodze, co oznaczają kolorowe świa-
tła oraz poznały znaki drogowe. Było przy 
tym wiele zabawy i radości. Wkrótce od-
wiedzi nas policjant, który pogłębi naszą 
wiedzę. 

MięDZYNArODOWY DZieŃ KrOpKi

,,MOJe ZDrOWie – MOJA SiŁA, WieLKA MOc” 

pOZNAJeMY ZASADY rUcHU DrOGOWeGO

eDUKAcJA
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Każde dziecko marzy o tym, aby dzień urodzin był wyjątkowy 
i najpiękniejszy. Dzieci świętują swoje urodziny w domu z rodziną, 
ale wiele radości sprawia im również, kiedy mogą bawić się wspól-
nie ze swoimi koleżankami i kolegami z przedszkola.

W nowym roku szkolnym mieliśmy już okazję uczcić pierwsze 
przedszkolne urodziny. Swoje święto obchodzili Magda i Kasjan. 
Wspólnie zaśpiewaliśmy im „Sto lat”, a następnie każdy przedszko-

lak wymyślał ciekawe życzenia dla koleżanki i kolegi. Nasi mali sole-
nizanci zaprosili wszystkie przedszkolaki na symboliczny słodki po-
częstunek, a na pamiątkę tego wyjątkowego dnia Magda i Kasjan 
otrzymali specjalne dyplomy urodzinowe.

Samorządowe Przedszkole 
„Tęczowy Zakątek” w Świdniku Małym

UrODZiNY W prZeDSZKOLU tęcZOWY ZAKĄteK

Energia to ważny element naszego codziennego życia, a jej do-
stępność jest niezbędna m.in. do działania przedsiębiorstw, ogrza-
nia mieszkań czy oświetlenia ulic. W dzisiejszych czasach produk-
cja i zużycie energii to rosnące obciążenie, nie tylko dla naszych 
budżetów, ale także dla naszego zdrowia oraz stanu środowiska, 
w którym żyjemy. Ratunkiem dla nas i naszego środowiska jest 
niewątpliwie energia odnawialna, która niesie ze sobą ogromny 
potencjał dla gmin, społeczności, małych przedsiębiorstw i innych 
podmiotów, gdyż buduje niezależność, bezpieczeństwo i staje się 
ważnym źródłem dochodów. W tym zakresie ważną rolę odgry-
wają samorządy, które podejmują działania służące popularyzacji 
efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (OZE) 
oraz dążą do  wprowadzania w życie idei zrównoważonego roz-
woju lokalnego.

Gmina Wólka, w trosce o stan środowiska naturalnego, sytu-
ację ekonomiczną swoich mieszkańców oraz zaspokojenie ich po-
trzeb energetycznych, podjęła szereg działań, które umożliwi-
ły mieszkańcom skorzystanie z udogodnień, jakie dają odnawial-
ne źródła energii. W 2016 roku gmina złożyła trzy projekty, z któ-
rych dwa uzyskały dofinansowanie ze środków UE w ramach  Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Pro-
gram Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020).

W ramach projektu pt. „OZE w gminie Wólka - montaż kolekto-
rów słonecznych i kotłów na biomasę” zainstalowanych zostało 
513 instalacji kolektorów słonecznych oraz 25 kotłów na biomasę 
w budynkach mieszkalnych z terenu naszej gminy. Przedmiotem 
kolejnego projektu „OZE w Gminie Wólka - montaż pomp ciepła 
i ogniw fotowoltaicznych” jest zakup i montaż 117 instalacji foto-
woltaicznych oraz 53 pomp ciepła aerotermalnych. Instalacje za-
montowane zostaną na obiektach prywatnych położonych na te-
renie Gminie Wólka. 

Dzięki realizacji w/w projektów dotychczasowe konwencjonal-
ne źródła energii elektrycznej oraz źródła ciepła zastępowane są 
energią pochodzącą ze źródeł odnawialnych. 

Tego typu projekty pozwalają na:
• wyposażenie nieruchomości położonych na terenie gminy 

w nowoczesne instalacje wykorzystujące OZE przy wsparciu ze 
środków UE, 

• dywersyfikację dostaw energii i wzrost bezpieczeństwa energe-
tycznego w gminie, 

• poprawę sytuacji ekonomicznej mieszkańców poprzez zmniej-
szenie kosztów związanych z ogrzewaniem w gospodarstwach 
domowych oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych miesz-
kańców, 

• obniżenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, 
• ograniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych i energii ze źró-

deł konwencjonalnych oraz wzrost udziału energii cieplnej pro-
dukowanej z OZE, 

• poprawę mikroklimatu i wykorzystanie walorów gminy, m.in. 
walorów turystycznych, a tym samym stworzenie warunków 
do aktywizacji pozarolniczej działalności gospodarczej, w tym 
agroturystyki i tworzenia miejsc pracy.

Zainteresowanie ze strony mieszkańców udziałem w w/w pro-
jektach było bardzo duże, a świadczy o tym bardzo długa lista re-
zerwowa. Osoby te nie pozostały oczywiście bez wsparcia, gdyż 
z końcem września br. złożone zostały kolejne projekty na wyko-
rzystanie OZE.

Gmina Wólka, kiedy tylko pojawia się możliwość, aplikuje o po-
zyskanie środków na odnawialne źródła energii, gdyż stawianie 
na tego typu rozwiązania jest niezmiernie ważne przede wszyst-
kim z uwagi na możliwość wygenerowania oszczędności w budże-
cie domowym mieszkańców oraz ze względu na poprawę jakości 
i czystości powietrza w gminie.

 
Redakcja Wólka News

Odnawialne źródła energii w gminie Wólka
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Szanowni Państwo, pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za wsparcie finansowe oraz rzeczowe Święta 
Plonów Gminy Wólka 2019 następującym firmom, instytucjom czy też osobom prywatnym:

Lista tych, którzy nas wsparli w organizacji naszych gmin-
nych uroczystości jest długa, jednak nie zostali tutaj wymienieni 
wszyscy, którzy tego wsparcia nam udzielili, gdyż prosili o pozo-
stanie darczyńcami anonimowymi.  Im również dziękuję za oka-
zaną pomoc finansową oraz rzeczową. 

Na ręce Księdza Proboszcza Mirosława Zająca, współgospo-
darza dożynek, składam serdeczne podziękowania za odpra-
wienie uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej oraz błogosławień-
stwo chleba z tegorocznych zbiorów. 

Starostom Dożynek Państwu Danucie i Waldemarowi Bądos 
dziękuję za przyjęcie tak zaszczytnej funkcji i wzorowe jej wy-
pełnienie. 

Gorące słowa podziękowania kieruję do Radnych Gminy Wól-
ka, Sołtysów i Rad Sołeckich, Przewodniczącej Zarządu Osiedla 
Borek wraz z Zarządem oraz wszystkich Państwa, którzy utwo-
rzyli ten przepiękny, bajecznie kolorowy korowód dożynkowy 
oraz za przygotowanie wieńców dożynkowych, które są sym-
bolem podziękowania za tegoroczne plony oraz za trud cało-
rocznej pracy naszych rolników. Prezentacja wieńców podczas 
gminnych uroczystości  to swoista promocja dorobku kulturo-
wego polskiej wsi oraz kultywowanie i popularyzacja najbar-
dziej wartościowych, kulturowych tradycji gminy Wólka. Ponad-
to dziękuję  Państwu  za okazaną pomoc w przygotowaniu na-
szego gminnego stoiska w postaci domowych wypieków, owo-
ców, warzyw oraz kwiatów. 

Dziękuję również szkołom z terenu naszej gminy, kołom go-
spodyń wiejskich, twórcom ludowym, instytucjom i wszystkim, 
którzy zorganizowali te piękne stoiska wystawiennicze. Dzięki 
włożonej przez Was pracy w ich przygotowanie  nasi  mieszkań-

cy oraz zaproszeni goście mogli poznać ofertę edukacyjną na-
szych placówek oświatowych, podziwiać wykonane przez Was 
rękodzieło ludowe oraz uzyskać szereg informacji związanych 
z rolnictwem na stoiskach informacyjnych instytucji okołorolni-
czych. 

Dziękuję Dyrekcji, Gronu pedagogicznemu, Rodzicom, 
a w szczególności Dzieciom i Młodzieży za piękne występy na 
scenie. 

Osobne i szczególne podziękowania kieruję do wszystkich 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy za utrzy-
manie ładu i porządku gwarantującego bezpieczeństwo w ru-
chu drogowym  i bezpieczeństwo uczestników uroczystości. 

To dzięki Państwa zaangażowaniu mogliśmy dziękować za te-
goroczne plony, za trud całorocznej pracy wszystkim rolnikom, 
ich rodzinom oraz ludziom związanym z produkcją, przetwór-
stwem i obrotem rolnym. 

Dziękuję wszystkim Uczestnikom uroczystości, którzy nas za-
szczycili swoją obecnością, ale przede wszystkim dziękuję rolni-
kom- za Waszą ciężką pracę i trud podczas żniw. Pamiętajmy, że 
każda kromka chleba to pot i wiele godzin ludzkiej pracy. Sza-
nujmy to i nie przestawajmy im życzyć: Szczęść Boże!

Z wyrazami wdzięczności,

• Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Lublinie
• Adamf Adam i Bartłomiej Franczak
• PBI INFRASTRUKTURA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Kraśniku 
• „DROGOWIEC” Biuro Usług Projektowych; 
• KOM-EKO S. A.
• WOD -BUD Sp. z o.o.
• „SANITMAL” Usługi Projektowo-Wykonawcze
• Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach
• Gaz-serwis Zbigniew Łobejko
• Usługi Instalacyjne i Remontowo Budowlane Ryszard Zgierski
• Aromatino Dot Com Sp. z o. o. Spółka Komandytowa
• Centrochem Sp. J.
• BUDMAXX P.U. ŁUKASZ MARKIEWICZ; 
• Artur Cios Transport Drogowy Wywóz Nieczystości Płynnych 

i Stałych
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.
• Pracodawcy Ziemi Lubelskiej 
• Pako P.P.H Produkcja Opakowań Kartonowych Bartoszek - Rąpała
• Agram S. A.
• Centrum Dywanowe AKCILA
• SOLAN
• DOMINO-ZNAK
• Firma Usługowo Handlowa Tadeusz Niewiński
• Lubelski Handel Sp. z o.o. (TOP MARKET)
• Tartak Marcin Podolski
• Firma Handlowa „K A B I S” Bożena Kędziora
• LADROS s.c. Adam Lewczyk, Agnieszka Lewczyk
• ORION Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Łuszczowie Pierwszym

• Dom Weselny „Rozmaryn”
• PPHU SIMBA L. i R. Sim
• SULIMO Software Piotr Osipa i Wspólnicy Spółka Jawna
• MIKO Centrum Ochrony i Zabezpieczeń sp. z o.o.
• Bar u Marcina
• F.H.U. Wolke Bartosz Waligórski
• SGN Zakład Usług Technicznych
• AWD MIEDZIOCHA Sp. J.
• ATECH Anna Reja
• Lubelskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych ELPIS Sp. z o. o.
• Autonaprawa  Przemysław Małaj
• NEOROBOTS Sp. z o. o.
• Fundacja Inicjatyw Menedżerskich
• Lechprojekt Leszek Wiśliński
• DIEHL METERING Sp. z o. o.
• Monument Sp. z o.o.
• Impuls Budownictwo  Sp. z o.o.
• SILVER CLEAN
• Gospodarstwo Ogrodnicze „Szczepanówka”
• Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa im.  Unii Lubel-

skiej w Lublinie
• Zakład Przetwórstwa Mięsnego Ryjek
• Perła – Browary Lubelskie S.A.
• PIWO POL sp. z o.o.
• „Gościniec” Restauracja Halina Ratajewska
• „Dalimex” Sp. z.o.o.
• Gospodarstwo Ogrodnicze „Turkiszon”
• Sołtysi i Radni, Mieszkańcy Gminy Wólka

pODZięKOWANie ZA DOżYNKi

Wójt Gminy Wólka

mgr Edwin Gortat
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Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz  Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej odbędą się w najbliższą niedzielę tj. 13 paź-
dziernika br. 

Na terenie gminy Wólka będą mogli Państwo zagłosować w wy-
znaczonych i przedstawionych poniżej siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych:
• Szkoła Podstawowa, Łuszczów Drugi 102, 20-258 Lublin;
• Szkoła Podstawowa, Kolonia Pliszczyn 100, 20-258 Lublin;
• Szkoła Podstawowa, Sobianowice 32, 20-258 Lublin;
• Szkoła Podstawowa, Świdnik Mały 39, 20-258 Lublin
• Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin
• Budynek po Szkole Podstawowej, Rudnik 27, 20-258 Lublin
• Szkoła Podstawowa, Turka 294, 20-258 Lublin
• Remiza Strażnica OSP, Bystrzyca 93, 20-258 Lublin
• Gminna Biblioteka Publiczna - Filia Turka, Turka ul. Konwaliowa 

3, 20-258 Lublin
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w go-

dzinach od 7:00  do 21:00.

W ostatnim czasie coraz więcej usług publicznych dostęp-
nych jest w Internecie. Mamy możliwość załatwienia swoich 
spraw bez wychodzenia z domu. Zachęcamy Państwa do sko-
rzystania z tej możliwości. Aby to zrobić bezpiecznie, muszą 
Państwo potwierdzić swoją tożsamość, co umożliwia profi l za-
ufany (PZ). Profi l zaufany działa jak odręczny podpis i skutecz-
nie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis 
własnoręczny. Można dzięki niemu wysłać przez Internet do-
kumenty i wnioski do różnych urzędów (np. wnieść podanie, 
odwołanie, skargę). Jest to bezpłatne narzędzie, dzięki które-
mu można złożyć podpis elektroniczny. 

Dzięki Profi lowi Zaufanemu można m.in.:
• składać i sprawdzać dokumenty rozliczeniowe w ZUS i US
• złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej
• złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego
• sprawdzić czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru
• zgłosić utratę dokumentu tożsamości
• złożyć deklaracje podatkowe
• wystąpić o Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego
• sprawdzić swoje punkty karne
• załatwić sprawy urzędowe dla swojej rodziny: becikowe, 

świadczenia rodzicielskie, Karta Dużej Rodziny, Świadczenie 
o Funduszu Alimentacyjnym

• uzyskać odpis aktu stanu cywilnego
• wysłać pismo do podmiotu publicznego

Profi l Zaufany można założyć na dwa sposoby:
1. Przez Internet za pośrednictwem bankowości elektronicz-

nej

Krok 1: Należy sprawdzić, czy Państwa bank ma możliwość 
założenia profi lu zaufanego, na przykład należy wejść na 
stronę banku lub zadzwonić na infolinię albo wejść na stro-
nę profi lu zaufanego.
Krok 2: Należy zalogować się na swoje konto bankowe.
Krok 3: Należy wyszukać formularz zakładania profi lu zaufa-
nego.
Krok 4: Ważne jest, aby czytać uważnie informacje przeka-
zywane podczas procesu rejestracji.

Za każdym razem, gdy chcecie Państwo zalogować się z wy-
korzystaniem profi lu zaufanego, należy wybierać opcję logo-
wania przez system tego banku.
2. Przez Internet potwierdzając go w Punkcie Potwierdzają-

cym
Krok 1: Należy wejść na stronę www.pz.gov.pl.
Krok 2: Należy wybierać możliwość założenia Profi lu Zaufa-
nego z potwierdzeniem w Punkcie Potwierdzającym. 
Krok 3: Należy wypełnić w Internecie wniosek o założenie 
Profi lu Zaufanego
Krok 4: Po założeniu Profi lu w Internecie należy odwiedzić 
Punkt Potwierdzający. Jest na to 14 dni od złożenia wniosku. 

Przypominamy Państwu, iż w Urzędzie Gminy Wólka już od 
marca 2015 roku mogą Państwo potwierdzić Profi l Zaufany. 
Punkt Potwierdzania Profi lu Zaufanego znajduje się na parte-
rze w biurze podawczym. 

Szczegółowe informacje dostępne są na portalu obywatel.
gov.pl, a lista punktów potwierdzających PZ jest opublikowa-
na na stronie pz.gov.pl. Są to m.in. urzędy skarbowe, inspek-
toraty ZUS, banki, urzędy miejskie, czy wojewódzkie.

Źródło: www.obywatel.gov.pl
Redakcja Wólka News

Wybory parlamentarne – już 13 października br.

Załóż profi l zaufany i załatwiaj sprawy urzędowe przez internet
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1.Ubranie dla urzędnika, biznesmena
5.Bezdroża (zejść na …)
9.Po nią do mędrca
12.Najdłuższa rzeka w Chile
13.Wracał do niej Odyseusz spod Troi
15.Olimpijskie trofeum
17.Przeprowadzić, założyć kable
20.Pozornie prawdziwe rozumowanie
23.Skąpiradło, skąpy
24.Stan konta
26.Męski, żeński, nijaki
28.Gdy się trafia , nie należy jej zmarnować.
30.Bohater ...
31.Oznacza liczbę 800
34. Imię Premiera Morawieckiego
37.Liście pod świerkami
39.Wypróbowany , sprawdzony , rzetelny
40.Nauka o narodach, ludach i grupach etnicznych
41.Chłopiec w komży

POZIOMO PIONOWO

ROZWIĄZANIE:

1.Hodowane dla mięsa i pierza
2.Szpeci szkło
3.Wyspiarskie państwo w Europie
4.Część całości
6.Najwyższy organ kontroli w Polsce
7.Łowienie ryb za pomocą wędki
8.Urodziwy młodzieniec w antyku
9.Owcze lub leśne
10.Między królem i waletem
11.Ziemia obiecana u Reymonta
14.Zespół z Piekarczykiem  

z lat 80-tych
16.”Ciężka, ogromna  

i pot z niej spływa …”
18.Dawne określenie Polki
19.Przerost tarczycy

20.Port lotniczy w pobliżu Katowic
21.Odbywają sesje w urzędzie
22.Piosenki śpiewane przez żeglarzy
25.Mucha lub mrówka
27.Żółty kwiat polny
29.Potocznie składka
32.Film z H. Gołębiewskim  

w roli złomiarza
33.Ofiary korridy
34.Czerwone kwiaty na Monte Cassino
35.Urodzinowe ciasto
36.Sprzedaż, odsprzedaż, rozchód
38.Włókno na obrus
39. ... grzyb, potoczna nazwa  

niejadalnych grzybów

autor: Agnieszka Grobelska, Skarbnik Gminy Wólka
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