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Drodzy Czytelnicy,
Szanowni Mieszkańcy
miło mi przedstawić Państwu kolejny już czwarty numer gminnego czasopisma - 
Wólka NEWS. Jest w nim zawarta kolejna „garść informacji”, na temat funkcjo-
nowania gminy, działalności szkół, realizowanych inwestycji, pozyskiwanych 
funduszy zewnętrznych, czy innych ważnych spraw. 

Cieszy mnie również fakt, że każde wydanie Wólka News spotyka się z Pań-
stwa uznaniem i przybywa Mieszkańców, którzy dopytują o kolejne egzemplarze 
gminnej gazetki, z pewnością jest to efekt tego, że nasze pismo zawiera wiele 
cennych i pomocnych Państwu informacji.  

Za nami okres wakacji, czas urlopów, generalnie szeroko pojętego wypoczynku. Mam nadzieję, że sko-
rzystali Państwo z niego w jak największym stopniu. Lato to także czas żniw, zbioru płodów rolnych, tak 
potrzebnych wszystkim do bieżącego funkcjonowania. To także okres wytężonej pracy rolników, którzy nie-
zależnie od warunków pogodowych, z pełnym zaangażowaniem wykonują swoje zadania. W gminie, po-
mimo urlopów, to przede wszystkim czas realizacji zadań inwestycyjnych, podsumowań budżetowych za 
pierwsze półrocze oraz absolutorium za rok poprzedni. Jestem wielce zbudowany faktem pozytywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wólka na temat wykonania budżetu 
za 2017 rok. Jest to z pewnością odzwierciedlenie odpowiedzialnej polityki finansowej gminy, skutecznego 
realizowania dochodów budżetowych, pozyskiwania środków zewnętrznych oraz racjonalnego planowania 
i wydatkowania środków na inwestycje, a także systematycznego zmniejszania zadłużenia gminy, które 
wynosi niecałe 34%.

Z całego serca chciałbym podziękować Radzie Gminy Wólka za dobrą i skuteczną współpracę, zarówno 
przy tworzeniu budżetu, jak i przy jego bieżącej realizacji.  Jak każdy budżet, również i ten był cyklicznie 
zmieniany, dostosowywany do bieżących realiów i konkretnych wykonywanych zadań. Po  raz  pierwszy 
w historii Rada Gminy nie odrzuciła ani razu, proponowanych przeze mnie każdorazowo na  jej  se-
sjach zmian do budżetu i je w pełni akceptowała. Na koniec roku budżetowego wystąpiły wolne środki 
w kwocie ponad 700 tys. zł. Tak doskonałe wyniki oraz kondycja finansowa gminy, zrealizowane inwestycje, 
znacznie obniżone zadłużenie, a co za tym idzie pozytywna opinia niezależnego organu – Regionalnej Izby 
Obrachunkowej, nie wpłynęła niestety na pozytywną opinię Rady Gminy i nie wszyscy Radni zaakceptowali 
taki stan rzeczy. Na szczęście takie podejście jest udziałem mniejszej części Rady. Prezentowane przez nie-
których Radnych stanowisko jest tym bardziej niezrozumiałe, że nie pojawił się choć jeden merytoryczny 
argument – krytyczny głos w dyskusji nad wykonaniem budżetu, czy też udzieleniem absolutorium. 
Wytłumaczeniem tego zachowania być może jest czas zbliżających się wyborów samorządowych. Stoję jed-
nak na stanowisku, że Gmina Wólka jest naszym wspólnym dobrem, a podejmowane działania i inwestycje 
maja służyć mieszkańcom. Radni są przedstawicielami poszczególnych sołectw, a część z nich, niestety gło-
suje nawet przeciwko inwestycjom w miejscowościach, które reprezentują. Takie zachowania z mojego punk-
tu widzenia są nieakceptowalne i na pewno nie służą dobru naszej gminy. Pozwoliłem sobie na taką ocenę, 
gdyż należę do tych osób, które przedkładają dobro gminy nad dobro jednostki i potrafią głośno o tym mówić. 
Szczegółowe informacje na temat przytoczonych  powyżej faktów znajdują się w odpowiednich dokumentach 
i możecie się Państwo zapoznać z ich treścią w urzędzie gminy.

Na zakończenie, z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2018/2019, wszystkim Uczniom, Przedszko-
lakom,  Nauczycielom oraz Pracownikom oświaty, składam serdeczne życzenia, aby ten kolejny rok przyniósł 
Wam wiele radości i satysfakcji z wykonywanej pracy i zdobywanej wiedzy oraz aby każdy kolejny dzień 
wzbogacał Was w nowe doświadczenia, które zaowocują w przyszłości. Drodzy Rodzice, życzę Wam, abyście 
dumnie i z wyrozumiałością patrzyli na Wasze Pociechy i wytrwale pomimo wielu obowiązków mieli zawsze 
czas na wspieranie ich talentów i zainteresowań. 

Szanowni Państwo, liczę że znajdziecie w tym numerze ciekawe i wartościowe dla Was informacje oraz, 
że Wólka News w dalszym ciągu będzie dla Państwa cennym źródłem informacji i wiedzy na temat tego, co 
dzieje się w naszej małej ojczyźnie- Gminie Wólka. 

Życzę miłej lektury
Z poważaniem

WSTĘP

Wójt Gminy Wólka

mgr Edwin Gortat
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15 marca matematycznie uzdolniona młodzież z naszej szkoły 
zmierzyła się z zadaniami Międzynarodowego Konkursu „Kan-
gur Matematyczny”. W sumie z klas II - VII wzięło udział aż 28 
osób. Po raz pierwszy uczestniczyli również uczniowie z klasy II. 
Miło nam poinformować, że uczennica z klasy II  Lena Tryk  zdo-
była  WYRÓŻNIENIE w kategorii Żaczek. Jednocześnie gratulu-
jemy pozostałym uczestnikom, ponieważ już sam udział w tym 
konkursie jest szczególnym wyróżnieniem.

27 marca w SP nr 57 w Lublinie odbyło się uroczyste spotkanie 
laureatów V Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego  „PINOKIO 
W POLSCE. 100 –LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI” i uroczy-
ste wręczenie nagród.

Miło nam ogłosić, że w gronie  laureatów znaleźli się uczniowie 
naszej szkoły:

Bartek Szewczak zajął w konkursie III miejsce w kategorii 
przedszkolaków (opiekun – p. Anna Podsiadło).  Praca Bartka 
przedstawiała Pinokia odwiedzającego polski Sejm.

Nikola Bilik otrzymała wyróżnienie w kategorii uczniów klas IV 
– VII (opiekun – p. Agnieszka Kosińska). Praca Nikoli miała tytuł 
„Przygody Pinokia w Lublinie”.

Sukces naszych uczniów jest tym większy, że na konkurs wpły-
nęło ponad 300 prac plastycznych  z terenu całego województwa 
lubelskiego.

Laureatom gratulujemy i  życzymy kolejnych sukcesów!

Już po raz kolejny dzieci z oddziałów przedszkolnych wzięły 
udział w XIII Przeglądzie Piosenki Przedszkolnej „Przyroda w Pio-
sence”, organizowanym przez Samorządowe Przedszkole im. 
J. Korczaka w Bełżycach. Przegląd odbył się 19 kwietnia w Miej-
skim Domu Kultury w Bełżycach. Naszą szkołę reprezentowali: 
Antoni Bieńko i Julia Kuca (5 i 6 latki). Dzieci zaśpiewały utwór: 
,,Piosenka biedronki” Majki Jeżowskiej. Dzieci do występu przy-
gotowały wychowawczynie p. Ewelina Grzeszczak i p. Anna Pod-
siadło. Mali artyści, wspierani przez najbliższych członków rodzi-
ny, wspaniale zaprezentowali swoje talenty wokalne. Życzymy 
kolejnych  sukcesów na scenie.

22 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Ziemi. Święto to jest 
wspaniałą okazją, by dokładnie przyjrzeć się naszemu otoczeniu 
i zadbać o nie. Uczniowie naszej szkoły z ogromnym zapałem 
wyruszyli w teren, by zebrać śmieci i pozwolić w ich miejscu wy-
kiełkować nowym, wiosennym kwiatom. Zebrane odpady zosta-
ły posegregowane i umieszczone w przyszkolnych kontenerach. 
Uczniowie młodszych klas przygotowali spektakl słowno - muzycz-
ny zachęcający do dbania o naszą planetę. Zachęcamy wszystkich, 
by dbali o Ziemię codziennie, a nie tylko w dniu jej święta.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŁUSZCZOWIE

Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny 2018

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Pinokio w Polsce”

Biedronka i Żuczek na scenie

Dbamy o naszą planetę
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25 kwietnia w naszej szkole odbyła się kolejna edycja Gmin-
nego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem ,,Trudne wierszyki 
łamiące języki”. Celem konkursu było rozwijanie uzdolnień twór-
czych, doskonalenie umiejętności recytatorskich, rozbudzanie 
wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury ży-
wego słowa wśród dzieci. Poziom konkursu był wysoki, a więc ko-
misja miała ciężki orzech do zgryzienia przy wyborze zwycięzców. 
Szczególnie recytacje najmłodszych uczestników zasługiwały na 
najwyższą pochwałę i były nagradzane gromkimi brawami.  Po 
burzliwych obradach zostali wyłonieni następujący laureaci:
• kategoria 5-latków: I miejsce Antoni Bieńko
• kategoria 6-latków: II miejsce Szymon Sokołowski
• klasa I: II miejsce Natalia Zając
• klasa II: I miejsce Krzysztof Kopyść
• klasa  III: II miejsce Patrycja Oleszko

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody z rąk Wój-
ta Gminy Wólka Pana Edwina Gortata. Serdecznie gratulujemy 
i życzymy im dalszych sukcesów. 

17 maja w Szkole Podstawowej nr 51 im. Jana Pawła II w Lubli-
nie odbył się VIII Festiwal Piosenki Polskiej. Uczestniczyli w nim 
uczniowie z 35 szkół miasta Lublin i województwa lubelskiego. 
Wysłuchano i przypomniano 60 utworów  z repertuaru nieży-
jących artystów polskiej estrady. Nasz zespół wykonał piosenkę 
Anny Jantar w opracowaniu wokalnym Pani Agnieszki Kosińskiej. 
Dziewczynki w składzie 10 osobowym wyśpiewały I miejsce. Gra-
tulujemy! Brawo Wy!

28 maja w Szkole Podstawowej w Plisz-
czynie odbył się po raz siódmy Gminny 
Konkurs Ortograficzny pod honorowym 
patronatem Wójta Gminy Wólka Pana 
Edwina Gortata.

Do konkursu przystąpiły cztery szkoły. 
Na początku uczniowie pisali dyktando, 
a dodatkowo rozwiązywali łamigłówki na 

karcie pracy. Mieliśmy nawet dogrywkę 
w walce o pierwsze miejsce. 

Ostatecznie miło nam poinformować, 
że I miejsce zajęła uczennica naszej szkoły 
Andżelika Woś klasa III, natomiast III miej-
sce zajęła Lena Tryk klasa II.

Marzec w Pliszczynie upłynął nam bar-
dzo szybko i patriotycznie. Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Pliszczynie aktyw-
nie uczestniczą w programie patriotycz-
nym „100 lat Niepodległości zobowiązu-
je”. Marzec rozpoczęliśmy od uczczenia 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych. Niezłomnych pozostało niewielu. 
1 marca gimnazjaliści: Klaudia Szczepanik 
z kl. 2 c i Jakub Gortat z kl. 2 b odwiedzili 
P. Helenę Jabłońską ze Świdnika Małego, 

łączniczkę „Uskoka” - Zdzisława Brońskie-
go, by złożyć Jej życzenia i wręczyć upo-
minek.

3 marca zorganizowaliśmy spotkanie 
z kombatantem II wojny światowej, żoł-
nierzem wyklętym ppłk Marianem Pa-
wełczakiem ps. „Morwa”. W spotkaniu 
uczestniczyli wszyscy uczniowie, nawet 
ci najmłodsi Przedszkolacy. Pan Pułkow-
nik opowiadał o wydarzeniach ze swo-
jego życia. Należał do oddziałów majora 

Heronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, 
które walczyły na terenie Lubelszczyzny 
z niemieckim okupantem podczas II woj-
ny światowej.

W celebrowaniu patriotycznych spo-
tkań towarzyszą nam nieustannie: absol-
went naszej szkoły, Przemek Bara, działa-
jący w Grupie Rekonstrukcji Historycznej 
im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lu-
belskiej Narodowych Sił Zbrojnych i kape-
lan tej grupy ks. Mariusz Wrzesiński.

Gminny Konkurs Recytatorski ,,Trudne wierszyki łamiące języki”

Złoto dla zespołu wokalnego „Muzyczka”

VII Gminny Konkurs Ortograficzny

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI ZOBOWIĄZUJE

EDUKACJA

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RÓŻY KOŁACZKOWSKIEJ W PLISZCZYNIE
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13 marca uczniowie z klas I-III odbyli 
lekcję historii w Instytucie Pamięci Naro-
dowej w Lublinie. Zostały zaprezentowa-
ne dzieciom akcesoria wojskowe. Ucznio-
wie otrzymali upominki w postaci książek 
i albumów historycznych o tematyce pa-
triotycznej.

15 marca gimnazjaliści wpisali się także 
w nurt naszych patriotycznych działań, 
odwiedzając Instytut Pamięci Narodowej 
w Lublinie. Uczniowie z II c pojechali do 
Instytutu ze swoim nauczycielem histo-
rii, a oprócz nich wybrała się tam grupa 
projektowa dziewcząt z II a ks. Mariusza 
Wrzesińskiego wraz z opiekunem.

Kółko rowerowe także patronuje akcji 
„100 lat Niepodległości...”. 14 kwietnia 
rozpoczęliśmy sezon wycieczek rowero-
wych. Pierwsza wycieczka była do Kijan 
i Nowogrodu „Szlakiem ludzi walczących 
o wolność naszej Ojczyzny”. Poznaliśmy 
działalność kpt. Zdzisława Brońskiego ps. 
„Uskok”, który był żołnierzem Armii Kra-
jowej i organizacji antykomunistycznej 
Wolność i Niezawisłość. Po drodze do Ki-
jan zatrzymaliśmy się przy pomniku upa-
miętniającym Powstańców Styczniowych. 
Zwiedziliśmy także zabytkowy barokowy 
Kościół w Kijanach.

28 marca aktywnie uczestniczyliśmy 
w pieszym rajdzie „Strzały” po pliszczyń-
skiej okolicy. Trasa rajdu prowadziła dro-
gą, którą w 1949 roku jechała grupa ope-
racyjna w sile 270 żołnierzy, aby schwytać 
„Strzałę”  st. sierż. Walentego Waśkowicza 
w jego kryjówce w Pliszczynie. Rajd zakoń-
czył się w parku Księży Sercanów, gdzie na 
uczestników czekało wiele atrakcji oraz 
konkurs, którego nagrody sponsorował 
IPN w Lublinie.

EDUKACJA

22 marca uczniowie oddziałów gimna-
zjalnych naszej szkoły wzięli udział w III 
Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Informa-
tycznej „USER” organizowanym przez Ze-
spół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego 
w Lublinie dla uczniów z województwa 
lubelskiego. Konkurs odbywa się pod Ho-
norowym Patronatem Prezydenta Miasta 
Lublin – Pana Krzysztofa Żuka oraz Lubel-
skiego Kuratora Oświaty – Pani Teresy Mi-
siuk. Miło nam poinformować, że finalistą 
został Mateusz Grzywacz z klasy III A.

Talent aktorski, dykcja, płynność wymo-
wy, odwaga, zaangażowanie - to tylko kil-
ka z wielu kryteriów, które były oceniane 
w tegorocznym konkursie recytatorskim, 
który odbył się 25.04.2018r. w Szkole Pod-
stawowej im. św. Jana Pawła II w Łuszczo-
wie. Laureaci: 

MIEJSCE I w kategorii klas III 
 Izabela Bicz

MIEJSCE II w kategorii klas II
 Karol Rostkowski.

Zuzanna Kiszczak uczennica klasy „0” 
została laureatką III miejsca w pierwszej 
grupie wiekowej (klasy 0-3) w VIII Ogólno-
polskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci 
pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy- 
upadkom zapobiegamy”.

Konkurs wiedzy 
informatycznej

Bezpiecznie na wsi 
mamy - upadkom 
zapobiegamy

Konkurs recytatorski 
„Trudne Wierszyki, 
Łamiące Języki”
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Uczniowie klas I-III wykonali piękne i oryginalne prace plastycz-
ne związane z naszym bohaterem narodowym. Oto nasi laureaci: 
I miejsce- Kacper Szewczyk kl.II, II miejsce –Aleksandra Łobejko 
kl.I III miejsce- Damian Kowalski kl.I.

Maj i czerwiec to bardzo aktywne miesiące w szkole. W tym 
czasie odbywają się pamiętne wycieczki do ciekawych miejsc.  
14 maja Uczniowie klas I-III odbyli wycieczkę do Farmy Iluzji, 
gdzie atrakcji było bez liku.

Marzec był słodziutki w naszej szkole. Uczniowie młodszych 
klas wybrali się do Fabryki cukierków Colian w Lublinie. Czeko-
ladki, karmelki, kamyczki, galaretki, bombonierki, krówki, śli-
weczki w czekoladzie, degustacja prosto z taśmy. Odbyły się rów-
nież warsztaty zawijania cukierków w papierki. Potrzebowaliśmy 
kilku minut, aby opanować tę umiejętność.

W kwietniu młodsi Uczniowie naszej szkoły spotkali się z Panią 
Janiną Kochoń, z Panią Pszczelarką. Dzieci wysłuchały ciekawo-
stek z życia pszczół, oglądały przyniesione rekwizyty i dzieliły się 
posiadaną wiedzą na temat życia tych inteligentnych owadów, 
właściwości zdrowotnych miodu, wykorzystania wosku. Spotka-
nie zakończyła degustacja miodku z ciasteczkami. 

Konkurs plastyczny 
„Tadeusz Kościuszko – 
Patron SP w Sobianowicach”

Farma Iluzji

10 kwietnia w naszej szkole miała 
miejsce lekcja wychowania patriotyczne-
go w formie apelu „Pamięć o Katyniu”. 
Uczniowie uczcili pamięć ofiar zbrodni ka-
tyńskiej z 1940 r. oraz katastrofy smoleń-
skiej z 2010 r. Uczniowie w bardzo wzru-
szający sposób opowiedzieli o zbrodni 
sowieckiej na polskich oficerach. Jednym 
z nich był Franciszek Koziej urodzony w So-
bianowicach. Uczniowie przypomnieli, że 
w katyńskim lesie zgładzono wolność, 

prawdę i sprawiedliwość. Wielu słucha-
czom łza zakręciła się w oku w trakcie 
recytacji wierszy „Ostatni list” oraz „Wy-
jazd z Polski”. Następnie cała społeczność 
szkolna zebrała się pod tablicą pamiątko-
wą i Dębem Pamięci, gdzie uczczono pa-
mięć ofiar zbrodni katyńskiej i katastrofy 
smoleńskiej minutą ciszy. Zapalono znicze 
i odśpiewano hymn narodowy.

Pamięć o Katyniu

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOBIANOWICACH
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W dniu 13.04.2018 r. w Szkole Podsta-
wowej w Sobianowicach odbył się GMIN-
NY TURNIEJ WIEDZY Z JĘZYKA ANGIEL-
SKIEGO pod hasłem MIĘDZY NAMI POD-
STAWÓWKAMI. W turnieju wzięło udział 
pięć drużyn ze szkół podstawowych z tere-
nu naszej gminy.

Jak co roku mottem naszego spotkania 
były słowa: „Nie jest najważniejsze, byś był 
lepszy od innych. Najważniejsze jest, byś 
był lepszy od samego siebie z dnia wczo-
rajszego”.

Turniej miał charakter rywalizacji dru-
żynowej i odbywał się z wykorzystaniem 
aplikacji KAHOOT. Quiz składał się z 60 py-
tań sprawdzających wiedzę gramatyczną, 
leksykę oraz wiadomości kulturowe. Nie 
zawsze było łatwo, ale wiedza uczestni-
ków była imponująca. Gratulujemy wie-
dzy ekipie z SP Pliszczyn, którym nieste-
ty technika spłatała figla i „na ostatniej 

prostej” przesunęli się z pozycji lidera na 
miejsce trzecie. Rywalizacja była bardzo 
zacięta, oprócz wiedzy liczyła się szybkość 
reakcji i umiejętność szybkiego czytania. 
Drużyną, która zdobyła największą liczbę 

punktów okazała się reprezentacja Szkoły 
Podstawowej im. T. Kościuszki w Sobiano-
wicach. Serdecznie gratulujemy sukcesu. 
Drugie miejsce zdobyła drużyna z SP Tur-
ka, a trzecie SP Pliszczyn.

Pierwszy dzień wiosny w naszej szkole był pełen atrakcji i cieka-
wych wydarzeń. Wprawdzie powitanie wyczekiwanej pory roku 
odbyło się w zimowej aurze to wierzymy, że płonąca Marzanna 
była wymowną sugestią dla Pani Zimy, że jej czas się skończył. Je-
steśmy przekonani, że w ostatecznej rozgrywce Pani Wiosna jak 
co roku wygra przepychankę z Panią Zimą.

Po spaleniu Marzanny (tylko najodważniejsi udali się na ze-
wnątrz) powróciliśmy do szkoły, gdzie Pani Dyrektor powitała 
przybyłych gości i całą społeczność szkolną. Świętować razem 
z nami przybyli: inspektor ds. oświaty Pani Elżbieta Skiba, dyrek-
tor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy Pani Bożena 
Filipek, dyrektor Zespołu Publicznych Jednostek Oświatowych 
w Turce Pani Beata Sobczak oraz ks. proboszcz kan. Krzysztof Ma-
rzycki.

21 marca to także Dzień Otwartych Drzwi w Szkole Podstawo-
wej w Sobianowicach. Taki dzień to niepowtarzalna okazja dla 
dzieci z Przedszkola Stokrotka, aby kolorowo i z rozmachem po-
witać zarówno przybyłych na uroczystość gości, jak i samą Panią 
Wiosnę. 

Kolejnym punktem programu był występ uczniów klas młod-
szych uczęszczających na zajęcia tańca towarzyskiego. 

Po spektakularnych występach naszych przedszkolaczków oraz 
uczniów klas młodszych, zebranym na uroczystości zapropono-
wano obejrzenie prezentacji przedstawiającej najważniejsze wy-
darzenia z życia szkoły w pierwszym semestrze roku szkolnego 
2017/2018. Kolejnym punktem było wręczenie nagród w dwóch 
konkursach. Pani Joanna Niewęgłowska-Gomółka oficjalnie ogło-
siła wyniki szkolnego konkursu z języka  angielskiego THE BEST. 
W każdej z klas wyłoniony został ten najlepszy. W klasie 4 tytuł 
THE BEST otrzymał Paweł Szmit, w klasie 5 Karol Działa, w klasie 
6 Maciej Król a w klasie 7 Patrycja Kołodyńska. Zwycięzcom ser-
decznie gratulujemy!

Wieloletnią tradycją jest to, że ŚWIĘTO WIOSNY łączymy z ob-
chodami DNIA PATRONA SZKOŁY. Pani Katarzyna Ryczek wręczyła 
dyplomy i nagrody uczestnikom konkursu plastycznego pod ha-

Gminny turniej wiedzy z języka angielskiego

Pierwszy dzień wiosny

EDUKACJA
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słem Tadeusz Kościuszko - patron SP w Sobianowicach. Wszyst-
kim uczniom dziękujemy za piękne prace, które przybliżają postać 
tego wielkiego Polaka. Zwycięzcom również gratulujemy i życzy-
my kolejnych sukcesów.

Następnie uczniowie i goście podzielili się i świętowanie odby-
wało się w dwóch niezależnych blokach. Klasy młodsze udały się 
na dół, gdzie odbył się konkurs recytatorski oraz warsztaty pla-
styczne.

Konkurs recytatorski zorganizowała i przeprowadziła Pani Jolan-
ta Oliwa. Nad właściwym przebiegiem warsztatów plastycznych 
czuwały panie ze świetlicy: Katarzyna Ryczek oraz Beata Lisewska.

Pod czujnym okiem Pani Joli Oliwy i Oli Różewskiej - Bober 
uczniowie brali również udział w konkursie plastycznym polegają-
cym na wykonaniu Marzanny na styropianie. Efekty tych zmagań 
są imponujące.

Klasy starsze wzięły udział w dwóch fragmentach lekcji z języ-
ka angielskiego z wykorzystaniem najnowszych technologii (apli-
kacje Kahoot oraz Socrative). Do udziału w quizach zaproszeni 
zostali również goście, ale tylko nieliczni odważyli się zmierzyć 
z naszymi uczniami. Następnie, po obejrzeniu prezentacji multi-
medialnej, reprezentacje klas IV - VII rywalizowały w konkursie 
wiedzowo - historycznym o naszym patronie - Tadeuszu Kościusz-
ce. Konkurs przygotowała Pani Elżbieta Rola, a prowadziła Pani 
Agnieszka Skrzypek. Pierwsze miejsce (po dogrywce) zajęły dru-
żyny klas 4 i 7.

Ostatnim punktem tego dnia był konkurs recytatorski dla 
uczniów drugiego etapu edukacyjnego ogłoszony przez Panią 
Agnieszkę Skrzypek.

Każdego roku dzień 22 kwietnia jest 
obchodzony Międzynarodowy Dzień Zie-
mi, który nazywany jest świętem naszej 
planety. Ma on nam uświadamiać, jak 
ważne jest troszczenie się o środowisko 
naturalne. To święto ma na celu krzewie-
nie kultury i postawy ekologicznej oraz 
uświadomienie problemów związanych  
z ekologią. 

W Szkole Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Sobianowicach Dzień Ziemi 
obchodziliśmy w dniu 23.04.2018 r. Był to 
EKOLOGICZNY PORANEK. Spotkaliśmy się, 
jak zwykle to bywa, na korytarzu szkoły na 
I piętrze i porozmawialiśmy o ekologii na 
świecie i w naszej gminie oraz w naszym 
domowych gospodarstwach. Pan Jacek 
Kłoda przygotował prezentację i opowia-
dał o tym, co to jest Dzień Ziemi, dlaczego 
go obchodzimy na całym niemalże świe-
cie. Następnie jak możemy oszczędzać 
energię elektryczną, wodę, co robić ze 
zużytymi bateriami oraz elektrośmiecia-
mi. Pan przypomniał zasady gromadze-
nia i segregowania śmieci obowiązujące 
w naszej gminie Wólka. 

Hasłem przewodnim całej imprezy było 
dbanie o zdrowie. Dlatego też dzieci mia-
ły okazję dowiedzieć się z tej prezentacji, 
co to jest ekologiczna żywność, a także na 
czym polega ekologiczne rolnictwo. Po-
nadto otrzymały informację, gdzie można 

zakupić ekologiczną i zdrową żywność. 
Na koniec Pani Ewa Rycerz - nasza szkol-
na pielęgniarka - zaprezentowała zasady 
zdrowego odżywania się i sposoby dbania 
o swoje zdrowie. 

Następnie każda klasa ze swoim wycho-
wawcą zaprezentowała wcześniej wspól-

nie przygotowaną zdrową ekologiczną 
przekąskę na śniadanie. Były kanapki zro-
bione z domowego pieczywa, dużo owo-
ców i warzyw. Każdy uczeń i pracownik 
szkoły chciał coś spróbować z tych potraw. 
Wszystko smakowało wybornie!

Obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi – Ekologiczny Poranek

EDUKACJA
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Z okazji  227 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Szkole 
Podstawowej w Sobianowicach  w dniu 27 kwietnia odbyło się 
przedstawienie „ Powrót do przeszłości”. Uczniowie zaprezen-
towali przebieg obrad Sejmu Wielkiego, postać króla Stanisława 
Augusta, a także świętowanie majowej Konstytucji. Chór wyko-
nał „Majową jutrzenkę” i  inne tradycyjne pieśni  polskie. To była 
lekcja patriotyzmu dla dzieci i młodzieży.  3 maja  na mszy św. 
w kościele w Wólce oraz przed Urzędem Gminy Wólka stanęły 
poczty sztandarowe i odbyły się oficjalne uroczystości z okazji 
Święta Konstytucji. 

26 kwietnia odbyła się wycieczka do Teatru Lalki i Aktora w Lu-
blinie, gdzie obejrzeliśmy spektakl pt. ,,Proszę słonia”. Udział 
w niej wzięli uczniowie klas I- III. 

Niemałą atrakcją dla dzieci okazało się wcześniejsze spotkanie 
z panem lalkarzem. Bardzo zaciekawieni oglądaliśmy kukiełki zna-
nych postaci bajkowych oraz odkrywaliśmy tajniki ich funkcjono-
wania na scenie teatralnej.

Po obejrzeniu spektaklu udaliśmy się do Muzeum na Zamku. 
Wszystkie zgromadzone  eksponaty zrobiły na nas duże wrażenie. 
Z dużym zaciekawieniem  wysłuchaliśmy ,,Legendy o Czarciej Ła-
pie”. Wracaliśmy bardzo zadowoleni. 

W dniu 23 marca uczniowie klasy piątej pod opieką Pani 
Agnieszki Rozmus udali się na Uniwersytet  Marii Curie-Skłodow-
skiej. Dzieci uczestniczyły w zajęciach pt.: „Ułamkowa dżungla”, 
zorganizowanych przez studentki drugiego roku matematyki. 
Tematyką spotkania były ułamki zwykłe. Dziewczęta z wydziału 
matematyki przygotowały ciekawe gry i zabawy dotyczące pojęć 
związanych z ułamkami. Taka forma zajęć bardzo podobała się 
uczniom.

Święto 3 Maja Wycieczka do Teatru Lalki i Aktora

Ułamkowa dżungla
5 marca klasa IV postanowiła uczcić wspólną zabawą w LetMe-

Out nadchodzące Święto Kobiet. Pod opieką wych. Anny Zabo-
rek – Trubalskiej i p. Agnieszki Żeleźniak, uczniowie bezpiecznie 
dotarli do Archiwum Kryminalnego na Starym Mieście w Lubli-
nie, by tam rozwikłać detektywistyczne zagadki. Trochę powiało 
grozą, gdy zostali zamknięci na klucz. Ale doskonałe poczucie hu-
moru i świeżość młodych umysłów sprawiła, że wszyscy uporali 
się z rozwiązaniem zadania przed upływem wyznaczonego czasu.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIDNIKU MAŁYM

Dzień Kobiet

EDUKACJA
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16 kwietnia odbył się w naszej szkole „Piknik z czekoladą” po-
wiązany z obchodami Międzynarodowego Dnia Czekolady. Tego 
dnia Pani Joanna Szczepaniak - opiekun Samorządu Uczniow-
skiego, zapoznała uczniów z historią powstania i pochodzeniem 
czekolady. Następnie dzieci wraz z wychowawcami udały się 
na piknik, podczas którego degustowały różne rodzaje czeko-
lad. Aby zrzucić zbędne kalorie, starsi uczniowie rozegrali mecz 
w piłkę nożną, a młodsze dzieci korzystały z urządzeń na pla-
cu zabaw. Ten miło spędzony dzień na pewno długo pozostanie 
nam w pamięci.  

Piknik z czekoladą

21 marca miał miejsce w naszej szkole 
„Dzień Otwarty”. Z tej okazji uczniowie 
i nauczyciele przygotowali wiele atrakcji. 
Początkujący aktorzy z oddziału przed-
szkolnego i uczniowie klasy pierwszej za-
prezentowali inscenizację pt.: „Rozkwitła 
wiosna”. Dzieci do występu przygotowały 
Panie: Sylwia Bakiera-Bekiesza i Agniesz-
ka Mazur. Wszyscy zebrani mieli możli-
wość obejrzenia prezentacji multimedial-
nej „W naszej szkole”, którą wykonała 
pani Agnieszka Rozmus. Pod kierunkiem 
pani Joanny Szczepaniak dzieci z oddzia-
łu przedszkolnego zaśpiewały piosenkę 
w języku angielskim. Nasz szkolny wir-
tuoz z klasy piątej, Kacper Adamiec za-
prezentował na akordeonie dwa utwory. 
Oczywiście nie zabrakło pokazu umiejęt-
ności tanecznych szkolnego zespołu tań-
ca ludowego, w skład którego wchodzą 
zarówno dzieci uczęszczające do przed-

szkola „Tęczowy Zakątek”, jak i uczniowie 
naszej szkoły. Tańca i śpiewu uczą się pod 
kierownictwem Pani Marzeny Dźwierzyń-
skiej i Pana Henryka Skórskiego. W dalszej 
części uroczystości goście mogli wziąć 
udział w warsztatach wielkanocnych, za-

jęciach prowadzonych w bibliotece, quizie 
interaktywnym (przygotowany na platfor-
mie „Kahoot”) oraz przybliżyć sobie kultu-
rę Hiszpanii uczestnicząc w zajęciach pt.: 
„Hiszpania bliżej nas”.

Dnia 27 kwietnia o godz. 9.00 roz-
poczęliśmy obchody kolejnej rocznicy 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym 
roku w szczególny sposób świętujemy 
100 - lecie odzyskania niepodległości. 
Uczniowie z klasy siódmej pod kierun-
kiem Pani Renaty Potębskiej, Pani Joanny 

26 marca klasa 4 zorganizowała wielkanocne jajeczko. Każdy 
przyniósł do szkoły coś pysznego do jedzenia i wspólnie z wycho-
wawczynią Anną Zaborek-Trubalską świętowaliśmy nadchodzące 
święta. Oczywiście zawitali do nas goście. Byli to nasi nauczycie-
le, którzy życzyli nam zdrowych, spokojnych Świat Wielkiej Nocy.

Dzień Otwarty

Świętowaliśmy rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Wielkanocne jajeczko
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Szczepaniak i z pomocą Pana Sławomira 
Skuby, przygotowali widowisko słowno-
muzyczne upamiętniające bardzo waż-
ne wydarzenie, jakim jest Uchwalenie 
Konstytucji Trzeciego Maja. W dniu 6 
maja młodzież z naszej szkoły wystąpiła 
w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny 
Nieustającej Pomocy i Miłosierdzia Boże-
go w Świdniku Dużym. Uczniowie zapre-
zentowali montaż pt.: „Nauczmy się tego 
kraju na pamięć”.

W dniu 10 maja gościł w naszej szkole Teatr KTO TAM? Artyści 
ze Świdnika tworzą i prezentują spektakle uliczne oraz spektakle 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ponadto zajmują się prowadze-
niem warsztatów.

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość obejrzenia przedsta-
wienia pt. „Słowik” na podstawie baśni Hansa Christi ana Ander-
sena, pod tym samym tytułem.

Dzieci z ogromnym zainteresowaniem przyglądały się grze ak-
torów i ruchom marionetek.

Niektórzy uczniowie z wrażenia wstawali z miejsc i podziwiali 
spektakl na stojąco. 

Wszyscy w wielkim skupieniu oglądali przygody cesarza i jego 
najlepszego przyjaciela - tytułowego słowika! Klimat baśni pod-
kreślała umiejętnie dobrana muzyka. Po spektaklu dzieci chęt-
nie uczestniczyły w warsztatach teatralnych! Zarówno widzowie, 
jak i aktorzy bawili się kapitalnie! Już nie możemy doczekać się 
kolejnego spotkania! Do zobaczenia!

Teatr KTO TAM?
Do naszej szkoły uczęszczają uczniowie, którym nie jest obca 

troska o zwierzęta. 
Z inicjatywy uczennicy klasy IV Anny Jaworskiej, która jest 

wolontariuszem w Lubelskiej Straży Zwierząt, pod opieką p. A. 
Zaborek – Trubalskiej została zorganizowana zbiórka darów dla 
zwierząt. W akcję włączyła się cała szkoła. Do fundacji można 
było przekazywać dary w postaci karmy dla zwierząt, akcesoriów 
zoologicznych, środków pielęgnacyjnych dla zwierząt, itp. Gdy 
już uzbieraliśmy potrzebne produkty, do naszej szkoły przyjecha-
ły Panie z Lubelskiej Straży Ochrony Zwierząt i opowiedziały nam 
historię różnych zwierząt. Przybliżyły nam, na czym polega ich 
praca, jak w trudnych i ciężkich warunkach czasami muszą żyć 
zwierzęta, niestety z winy człowieka. 

Samorząd Uczniowski naszej szkoły, pod opieką pani Moniki 
Kasprzak - Kot organizuje systematycznie  prozdrowotne dni ko-
lorowe. Celem tej akcji jest propagowanie wśród społeczności 
szkolnej i przedszkolnej zdrowego odżywiania. 12 marca odbył 
się jeden z takich dni - Dzień Czerwony. Wszyscy ubrani byli na 
czerwono i mieli owoc lub warzywo na drugie śniadanie w tym 
kolorze. Najważniejszym wydarzeniem był apel, podczas któ-
rego uczniowie z SU przedstawili w prezentacji multi medialnej 
swoim kolegom korzyści płynące z konsumpcji zdrowych pokar-
mów w kolorze czerwonym, był pokaz warzyw i owoców oraz 
degustacja. Z niecierpliwością czekamy na kolejny dzień kolo-
rowy!

Dbamy o zwierzęta

Prozdrowotne dni kolorowe

SZKOŁA PODSTAWOWA W TURCE
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W środę 18 marca, w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs 
Matematyczny „Matematyka bez granic i tajemnic”.

Swoim patronatem konkurs objął Wójt Gminy Wólka Pan 
Edwin Gortat, Szkoła Języka Angielskiego Helen Doron oraz Wy-
dział Matematyki KUL. Miło nam poinformować, że  nasza dru-
żyna w składzie: Weronika Chalinowska (kl. V), Agata Bożek  (kl. 
VI) oraz Łukasz Bajda (kl.VII) zajęła pierwsze miejsce. Serdecznie 
gratulujemy!

Gminny Konkurs Matematyczny - 
„Matematyka bez granic i tajemnic”

12 marca nasza szkoła wzięła udział w światowym dniu mate-
matyki organizując w poszczególnych klasach zajęcia matematy-
ki w inny sposób niż zazwyczaj. Klasy pokazały, jak matematyka 
może przydać się w życiu. Klasa VI przygotowała sałatki mate-
matyczne korzystając z ułamków i figur geometrycznych, klasa 
V wystąpiła w „telewizji” przybliżając nam wielkich matematy-
ków, klasa IVA poszukiwała skarbu według mapy matematycznej, 
a klasa IVb przygotowała domino tematyczne z materiału klasy 
czwartej. Bawmy się matematyką codziennie!

Światowy dzień matematyki

Pierwszego Dnia Wiosny klasy czwarte „wagarowały” na wy-
cieczce w Muzeum Wsi Lubelskiej. Brnąc po kolana w śniegu 
uczniowie dotarli do jednej z chat, w której poznali tradycje 
wielkanocne: obejrzeli dekoracje świąteczne, zobaczyli jak kie-
dyś wyglądała święconka i świąteczny strój. W budynku szkol-
nym uczestniczyli w warsztatach zdobienia jajek techniką wy-
drapywanki. Dowiedzieli się, dlaczego jajko jest ważnym sym-
bolem świąt, czym barwi się jajka, jakie są techniki zdobienia. 
Następnie zaprojektowali wzór i wydrapali go na pisankach. 
Wagary okazały się świetną okazją do nauki i twórczego dzia-
łania.

15 maja mieliśmy okazję uczestniczyć w niesamowitym po-
kazie. Klasy I - IV przeniosły się w podwodny świat, a klasy V 
- VII wylądowały na księżycu. Jedni i drudzy byli zachwyceni 
filmem oglądanym pod nadmuchiwanym namiotem. Wrażenie 
było niesamowite! Obraz prezentowany dookoła widza pozwo-
lił na uruchomienie wyobraźni i przeniesienie się w głąb pre-
zentowanego świata.

Pierwszy dzień wiosny Wyprawa w podwodny świat 
i lądowanie na księżycu

W  przeddzień Dnia Matki klasa IVb brała udział w warsz-
tatach wypalania w drewnie prowadzonych przez Pana Woj-
ciecha Rzepkę. Chłopcy dowiedzieli się, czym jest pirografia, 
obejrzeli prace Pana Wojtka, przygotowali drewniane płytki 
i podjęli pierwsze próby obsługi pirografu. Efektem końcowym 
3-godzinnych warsztatów było samodzielne zaprojektowanie 
i wykonanie kolczyków dla mamy. Chłopcy byli zachwyceni 
warsztatami, mamy nadzieję, że mamom spodobały się pre-
zenty!

Warsztaty wypalania w drewnie
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Troje przedstawicieli naszego Zespo-
łu Publicznych Jednostek Oświatowych 
w Turce: Gaja Śniadecka-Meandryk 
z przedszkola, Michał Martyniuk z klasy 
I oraz Bartek Duda z klasy II startowali 
w Gminnym Konkursie Recytatorskim 
„Trudne wierszyki łamiące języki” zor-
ganizowanym przez Szkołę Podstawową 
w Łuszczowie. Nasi reprezentanci okaza-
li się mistrzami trudnej mowy polskiej: 
Bartek zajął miejsce II, a Gaja III. 

17 maja klasa III, w ramach dodatko-
wych zajęć z programowania, uczest-
niczyła w wykładzie na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim. Zajęcia bardzo 
zaciekawiły naszych uczniów, gdyż doty-
czyły robotów i sposobów ich kodowa-
nia. Cieszymy się, że nasi uczniowie mają 
możliwość uczestniczenia w zajęciach 
z programowania, zapoznania się z kodo-
waniem i zaznajomienia z osiągnięciami 
współczesnego świata w dziedzinie tech-
nologii komputerowej.

Wiemy, jak ważne było dla Polski 
uchwalenie Konstytucji 3 Maja, dlatego 
jak co roku, pod opieką nauczyciela języ-
ka polskiego Pani Grażyny Kusal, przygo-
towaliśmy dla całej społeczności szkolnej 
i przedszkolnej montaż słowo-muzyczny 
upamiętniający to ważne wydarzenie. 
27 kwietnia, tuż przed długim, majowym 
weekendem, ubrani na galowo, z patrio-
tyczną pieśnią na ustach, przypomnieli-
śmy w wierszu dlaczego i po co uchwa-
lono ten ważny dokument. „Żeby Polska, 
była Polską”!

8 i  9 maja uczniowie klas starszych na-
szej szkoły uczestniczyli w dwudniowej 
wycieczce Wieliczka - Kraków. Pierwsze-
go dnia, po kilku godzinach jazdy, zwie-
dziliśmy Kopalnię Soli w Wieliczce oraz 
Muzeum Żup Krakowskich. Niezapo-
mniane wrażenie wywarł na nas spacer 
130m pod powierzchnią ziemi chodnika-
mi kopalni. Podziwialiśmy niesamowite 
kaplice, korytarze oraz rzeźby wykonane 
z soli. Drugiego dnia zwiedziliśmy Planty, 
Kaplicę na Wawelu, Stare Miasto, Kościół 
Mariacki. Niesamowite było móc stanąć 
obok grobów królów polskich, dotknąć 
serca Dzwonu Zygmunta, podziwiać arcy-
dzieło Wita Stwosza, czy poczuć na karku 
oddech Smoka Wawelskiego. Wszystko 
to, co do tej pory znaliśmy tylko z pod-
ręczników szkolnych, mogliśmy zobaczyć 
na własne oczy!

Trudne wierszyki 
łamiące języki

Jesteśmy 
patriotami!

Niezapomniane 
wrażenia

Wykład na KUL-u

 Już trzeci rok z rzędu nasza szkoła zor-
ganizowała Gminny Konkurs Teatralno - 
Plastyczny pt.: „Amory Tureckie”, którego 
pomysłodawcą jest pani Agnieszka Fudalej 
- nauczyciel świetlicy. 

Cytując słowa piosenki zespołu Happysad:
„miłość to żaden film w żadnym kinie

Ani róże ani całusy małe duże
Ale miłość kiedy jedno spada w dół

Drugie ciągnie je ku górze”

chcemy ukazać, jak ważną wartością jest 
MIŁOŚĆ. Konkurs ma dwie kategorie, pla-
styczną i teatralną. W tym roku wpłynęło 
wiele pięknych prac z prawie wszystkich 
szkół gminy. Jury miało trudny orzech do 
zgryzienia, by wybrać te najlepsze. 

23 maja odbył się konkurs teatralny, któ-
rego sponsorem była Gmina Wólka. Udział 
w nim wzięło 5 zespołów z klas młodszych 
oraz dwa zespoły z klas IV - VII. Jury w sied-
mioosobowym składzie, pod przewodnic-
twem Pana Wójta Edwina Gortata, oce-
niało: pomysł na realizację tematu, ruch 
sceniczny oraz użycie rekwizytów. Jedno-

głośnie, oba Złote Amory przypadły naszej 
szkole. Gabrysia Blicharz z klasy I wykonała 
etiudę do piosenki „Laleczka z saskiej por-
celany”, a reprezentanci klas starszych: 
Paulina Mikołajczyk, Tosia Rogowska, Mi-
lena Samuła, Szymon Krupski i Mateusz 
Cieślik, przedstawili pantomimę do śpie-
wanego przez Paulinkę wzruszającego 
utworu „Piosenka drewnianych lalek”. Tuż 
za nami, przejmując w posiadanie Srebrne-
go Amora, uplasowała się szkoła z Pilszczy-
na w kategorii dzieci młodszych i Świdnik 
Mały (dzieci starsze), III miejsce przypadło 
reprezentantom szkoły z Sobianowic oraz 
Łuszczowa. Wyróżnienie otrzymała także 
grupa dzieci ze świetlicy szkolnej w Łusz-
czowie. 

Amory Tureckie
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18 kwietnia odbyła się X edycja Konkursu Piosenki Angielskiej 
Przedszkolaków „Happy Kids” w Niepublicznym Przedszkolu „Kra-
snal” w Turce. Do rywalizacji przed mikrofonem stanęło 21 dzieci 
w dwóch kategoriach: 4-5 lat i 6-latki. Nasze oddziały przedszkol-
ne reprezentowali Sebastian Grzegorczyk (5 lat) i Amelia Klej (6 
lat). Z przyjemnością informujemy, że wśród dzieci młodszych III 
miejsce wyśpiewał  – Sebastian Grzegorczyk. Wielkie brawa na-
leżą się także Amelii Klej, która nie miała sobie równych wśród 
6- latków i zajęła I miejsce. Honorowy patronat nad konkursem 
objął Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat, a prace jury wspoma-
gał ks. dr Waldemar Fac, proboszcz parafii p.w. Jezusa Miłosier-
nego w Turce (os. Borek). Gratulujemy naszym przedszkolakom 
i życzymy kolejnych sukcesów.

18 kwietnia dzieci  z oddziałów 5-latków i 6-latków wraz z ma-
luchami z przedszkola „Tygrysek” odwiedziły piłkarski klub spor-
towy „Górnik Łęczna”. Celem wycieczki było zapoznanie z zawo-
dem piłkarza.  Przedszkolaki miały okazję zobaczyć murawę sta-
dionu zarówno z ławki rezerwowych, jak i z krzesełek dla kibiców 
i  VIP-ów. Odwiedziły miejsce komentatorów sportowych i salę 
konferencyjną. Zwiedzały halę sportową, szatnie zawodników 
i pomieszczenia do fizjoterapii. Najwięcej emocji wzbudziło spo-
tkanie z zawodnikami klubu. Dzieci miały okazję obejrzeć trening 
piłkarzy. Był też czas na wspólne zdjęcia. Uczestnicy wycieczki 
otrzymali na pamiątkę spotkania plakaty drużyny „Górnik Łęcz-
na”.

Spotkanie obudziło w maluchach sportowego ducha i być 
może kiedyś wyrośnie nam nowe pokolenie „Lewandowskich, 
Pazdanów i Boruców”.

20 kwietnia reprezentanci oddziałów 5-latków i 6-latków z na-
szej szkoły wzięli udział w ósmej wojewódzkiej  edycji Przeglądu  
Piosenki Angielskiej organizowanej przez Prywatne Dwujęzyczne 
Przedszkole Motylek z Lublina: „The Land of Singing Butterflies”.  
Przegląd rozpowszechnia naukę języka angielskiego oraz stwarza 
okazję do współpracy pomiędzy placówkami przedszkolnymi. Prze-
gląd odbył się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Lublinie i wystąpiło w nim 25 zespołów z województwa 
lubelskiego.  Maluchy przedstawiły umiejętności językowe oraz 
muzyczne.

Naszą placówkę reprezentowała grupa 14 przedszkolaków 
przygotowanych przez wychowawczynie: p. Ewelinę Grzeszczak 
i  p. Annę Podsiadło: 5-latki: Julia Wąsik, Patryk Szymański, Jakub 
Tomczak, Antoni Bieńko, Dalia Woś, Martynka Rudzka, Sebastian 
Grzegorczyk , 6-latki: Amelia Klej (solistka), Tosia Kołtunik, Alicja 
Iwanek, Julia Kuca, Julia Grzesiak, Kaja Madej, Szymon Sokołowski.

Dzieci  przygotowywały się do występu od miesiąca. W tym roku 
przegląd odbył się pod hasłem: „A journey to Australia”. Od same-
go rana były nerwy oraz ekscytacja. W oczekiwaniu na swoją ko-

lej dzieci z zainteresowaniem oglądały kolorowe występy innych 
uczestników festiwalu oraz brały udział w zabawach ze strusiem, 
misiem koalą, motylami  i aborygenami. Nareszcie nadeszła ta tak 
wielce wyczekiwana chwila. Nasi mali artyści wkroczyli na scenę 
i przepięknie wykonali utwór pt. „THE RAIN SONG” oraz taneczny 
układ z parasolkami. Na zakończenie wspólnej wspaniałej festi-
walowej zabawy wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali gry dla 
przedszkola oraz dyplomy i drobne upominki.

Happy Kids

Wizyta przedszkolaków w Klubie „Górnik Łęczna”

Przedszkolaki na VIII Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Angielskiej

ODZIAŁY PRZEDSZKOLNE SP W ŁUSZCZOWIE 
ORAZ PRZEDSZKOLE TYGRYSEK W ŁUSZCZOWIE
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9 maja grupy przedszkolne 5- latki i 6- 
latki wraz z dziećmi z Przedszkola Tygry-
sek wybrały się na wycieczkę do Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Świdniku Dużym. 
W trakcie spotkania dzieci wysłuchały 
ciekawostek związanych z pracą zawodo-
wą strażaków, zostały zapoznane z prze-
strzeganiem zakazów, zachowaniem bez-
pieczeństwa w czasie: pożaru, burzy oraz 
wypadku. Dzieci dowiedziały się, w jakich 
okolicznościach można wzywać straż po-
żarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary, 
ale również są wzywani do różnych wy-
padków. Największe zainteresowanie 
wzbudziły wozy strażackie. Dzieci mogły 
je z bliska oglądać oraz podziwiać wypo-
sażenie, jakim dysponują podczas swojej 
ciężkiej i odpowiedzialnej pracy strażacy. 
Następnie dzieci zwiedziły stanowisko kie-
rowania, w którym odbierane są zgłosze-
nia o pożarach lub wypadkach. Przy okazji 
utrwaliły sobie numer telefonu do Straży 
Pożarnej- 998 i numer alarmowy – 112. 

Przez chwilę wszyscy uczestnicy wyciecz-
ki mogli poczuć się jak strażacy, przymie-
rzając hełm strażacki i umundurowanie. 
Przedszkolaki wykazały ogromne zainte-
resowanie spotkaniem, podczas którego 
nabyły cenną wiedzę, która utrwalana bę-
dzie przy każdej okazji. Na szereg pytań za-
dawanych przez Dzieci dotyczących służby 

w straży odpowiadał Pan Wójt Edwin Gor-
tat, który z własnego doświadczenia mógł 
przekazać im swoją wiedzę. Swoje facho-
we uwagi przekazywał również Naczelnik 
OSP dh Dariusz Bednarczyk. Po wizycie 
w straży dzieci przyznały, że ten zawód 
chociaż jest niebezpieczny, to bardzo im 
się podoba.

Przedszkolaki w Straży Pożarnej

Były skoki na trampolinie, wyścigi go-
kartów, zabawy na placu zabaw, zjeżdża-
nie na zamku - dmuchańcu, przejażdżka 
kolejką wąskotorową i wozie taborowym. 
Jednak największym zainteresowaniem 
cieszyło się oglądanie wraz z przewodni-
kiem zwierząt. Podsumowaniem naszej 
wycieczki był grill z kiełbaskami. 

16 maja w naszym przedszkolu obcho-
dziliśmy Święto Rodziny. Dlatego też z tej 
okazji  dzieci przedstawiły piękne wido-
wisko. Tańczyły, recytowały, ale również 
pięknie śpiewały. Na koniec programu 
artystycznego złożyły życzenia i wręczyły 
rodzicom własnoręcznie przygotowane 
prezenty. Spotkanie z rodzicami zakoń-
czyło się słodkim poczęstunkiem.

Maj to piękny miesiąc na piesze wy-
cieczki, dlatego też „Tygryski” postano-
wiły, że odwiedzą Gminną Bibliotekę 
w Łuszczowie Pierwszym. Przedszkolaki 
z wielkim zainteresowaniem zapoznały 
się z magicznym miejscem, jakim jest bi-
blioteka. Poznały zasady zachowywania 
się w bibliotece, dowiedziały się, jak wy-
gląda praca pani bibliotekarki oraz jakie 
książki znajdują się na półkach. 

„Tygryski” zwiedzały 
Ranczo Arka w Sernikach 
(22.05.2018 r.)

Święto Rodziny 
u „Tygrysków”

Wizyta 
w bibliotece
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Dla niektórych maluchów wizyta u fry-
zjera jest nie lada wyzwaniem. My chęt-
nie uczestniczyliśmy w warsztatach fry-
zjerskich. Z zaufaniem oddaliśmy się, do-
słownie, w ręce Pani fryzjerki. A fryzury 
sami oceńcie, bajeczne  :) Mamo, tato... 
pobawimy się we fryzjera ?

Zasady bezpieczeństwa w życiu co-
dziennym były głównym tematem spo-
tkania. Prowadzący pogadankę zapre-
zentowali, jak należy się zachować w 
kontakcie z obcym psem, a także jakie 
zasady bezpieczeństwa obowiązują  pod-
czas posługiwania się urządzeniami elek-
trycznymi.

Pierwszy Dzień Wiosny przywitał nas 
piękną zimową aurą. A my wybraliśmy 
się jak co roku z Marzanną nad rzekę, 
aby przepędzić Panią Zimę. W drodze do 
celu towarzyszyła nam piosenka.

Warsztaty 
fryzjerskie 
„Ciach-Ciach”

Spotkanie z 
przedstawicielami 
policji

Powitanie wiosny

PRZEDSZKOLE PLISZKA W PLISZCZYNIE 

Zaangażowanie i skupienie towarzyszyło nam podczas warsz-
tatów wielkanocno - wiosennych. Wspólnie z rodzicami tworzyli-
śmy piękne ozdoby, które tworzyły świąteczny klimat w naszych 
domach. Spójrzcie tylko jakie cudne...

„Szczotka, pasta, kubek ciepła woda...” - czasami nie wystar-
czą, aby robaczki próchniaczki nie zadomowiły się w naszych 
ząbkach. Panie higienistki przypomniały nam o jeszcze kilku in-
nych, ważnych zasadach dbania o higienę jamy ustnej. Pokazały 
w jaki sposób myć zęby. Sami mogliśmy wczuć się w rolę denty-
sty i wykonać prawdziwą plombę. Polecamy, świetna zabawa.

Warsztaty wielkanocne 
z udziałem rodziców

Warsztaty higieny jamy ustnej - 
spotkanie ze Smokiem Bartkiem
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Dzień Dziecka 
u Stokrotek 
- wizyta w sali 
zabaw w Łęcznej

Dzień Włoski 
u Stokrotek 
- wizyta w pizzerii 
w Łęcznej

Stokrotki w grocie 
solnej - dbamy 
o zdrowie naszych 
przedszkolaków

Pan Irek iluzjonista magik odwiedził Stokrotki w Sobianowi-
cach, pokazał dzieciom wiele sztuczek cyrkowych i iluzji, zamykał 
dzieci w wielkich bańkach, modelował z balonów zwierzątka oraz 
zabawiał chustą animacyjną i tunelem. Dzieci miały niesamowitą 
radość i czekają na kolejne występy i zabawy w niedalekiej przy-
szłości.

LIWIA LEWCZYK Z PIOSENKĄ  ,,MY TEDDY BEAR” 
MONIKA KAZANA Z PIOSENKĄ ,,FIVE LITTLE MONKEYS”

Wizyta magika Konkurs Happy Kids 2018

PRZEDSZKOLE STOKROTKA W SOBIANOWICACH
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PRZEDSZKOLE W TURCE

PRZEDSZKOLE TĘCZOWY ZAKĄTEK W ŚWIDNIKU MAŁYM

Dnia 9 maja nasze przedszkolaki poje-
chały na wycieczkę do Portu Lotniczego 
Lublin. Mieliśmy okazję zobaczyć infra-
strukturę portu lotniczego. Zapoznaliśmy 
się z pracą lotniska i przeszliśmy „ścież-
ką pasażera”. Obserwowaliśmy również 
startujący i lądujący samolot. Pani prze-
wodnik informowała nas, co w tym cza-
sie dzieje się na płycie lotniska.

27 kwietnia w naszym przedszkolu 
odbył się Festiwal Piosenki Wiosennej 
i Ekologicznej. W festiwalu wzięły udział 
nasze chętne przedszkolaki, które zapre-
zentowały wybraną przez siebie piosen-
kę. Wszystkie występy wywołały aplauz 
naszej publiczności.

Wycieczka do Portu Lotniczego Lublin Festiwal Piosenki 
Wiosennej 
i Ekologicznej
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We czwartek 10 maja przedszkolaki wraz z uczniami ze Szko-
ły Podstawowej w Świdniku  Małym gościli artystów z Teatrzy-
ku „Kto tam” ze spektaklem „Słowik”. Przedstawienie, któ-
re mieli okazję zobaczyć, to piękna adaptacja jednej z baśni  
H. Ch. Andersena. Teatrzyk przeplatany był muzyką, która w peł-
ni oddawała baśniową atmosferę. Dzieci miały możliwość wziąć 
udział w warsztatach teatralnych, z których wiele się dowiedzia-
ły i bardzo żywo w nich uczestniczyły. Wesoło przedstawiony 
spektakl zapewnił dzieciom dobrą zabawę.

Teatrzyk „Kto tam”
29 maja z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty przedszkolaki zaprosiły 

do siebie swoich rodziców. Po występie były życzenia, całusy, słod-
kie prezenty, laurki oraz wiele uśmiechów i radości. Za swoje popi-
sy przedszkolaki zostały nagrodzone burzą braw. Takie uroczystości 
w gronie rodzinnym pozwalają umacniać rodzinne więzi, uczą mi-
łości, szacunku, przywiązania, a dzieciom pozwalają zaprezento-
wać zdobyte wcześniej umiejętności.

Dzień mamy i taty

EDUKACJA
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Dochody zrealizowano w stosunku do planu w 98,19% na kwo-
tę 46.503.977,21 zł, w tym dochody bieżące 44.577.298,29 zł, 
wzrosły o 5.135.457,00 zł, w stosunku do roku poprzedniego. 

Dochody majątkowe wyniosły 1.926.678,92 zł, wzrosły w sto-
sunku do roku 2016 o 863.045,96 zł.

• w dziale 801, 854 OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA 
OPIEKA WYCHOWAWCZA -kwota wydatków 12.488.581,58 zł, 
co stanowi  27,76% wydatków budżetu, w tym inwestycyjne 
181.611,12zł. Liczba uczniów i przedszkolaków wynosiła 1.140.

• w dziale 852, 855 POMOC SPOŁECZNA, RODZINA - kwota wy-
datków 14.382.066,74 zł, co stanowi 31,97% wydatków ogó-
łem.

• w dziale 600 TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ -kwota wydatków 
4.289.851,07 zł, co stanowi  9,54 % budżetu, w tym na inwesty-
cje 3261905,85 zł, na lokalny transport zbiorowy 578.221,90 zł.

• w dziale 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -kwota wydatków 
3.769.459,09 zł, co stanowi   8,38%, w tym na inwestycje 
49.734,71 zł.

• w dziale 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODO-
WISKA - kwota wydatków 4.217.724,34 zł (tj. 9,38%), w tym in-
westycje 563.654,34 zł.

• w dziale 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -kwota wydatków 
1.527.948,53 zł, co stanowi  3,40%, w tym na inwestycje 
1.359.487,75 zł.

• w dziale 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODĘ - 
kwota wydatków 1.179.202,66 zł, co stanowi 2,62%, w tym  na 
inwestycje 1.359.487,75 zł.

• w dziale 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZE-
CIWPOŻAROWA- Kwota wydatków 1.150.150,61 zł, co stanowi 
2,56 %,  w tym na inwestycje 920.702,07 zł.

• w dziale 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -kwota wydat-
ków 615.121,08 zł, co stanowi 1,37 %,  w tym na inwestycje 
203.242,34 zł.

• w dziale 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO -kwota wydat-

ków 468.347,36 zł, co stanowi 1,04 %,  
• w dziale 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWE-

GO - kwota wydatków 409.723,34 zł, co stanowi 0,91 % wydat-
ków budżetu.

• w dziale 926 KULTURA FIZYCZNA -kwota wydatków 174.924,12 
zł, co stanowi 0,39 %,  

• w dziale 851 OCHRONA ZDROWIA - kwota wydatków 161.520,24 
zł, co stanowi 0,36 %,  

• w dziale 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - kwota wydatków 
100.282,00 zł, co stanowi 0,22 %,  

• w działach 720, 751, 752, 758 - kwota wydatków 52.694,35 zł, 
co stanowi 0,12 %. 

46% dochodów budżetowych stanowią dochody własne, tj. 
21.246.231,66 zł, w tym dochody z PIT wyniosły 9.679.542,00 zł;

4% dochodów budżetowych stanowią dochody majątkowe, tj. 
1.926.678,92 zł;

19% stanowi udział subwencji w dochodach ogółem, tj. kwota 
8.906.524,00 zł;

31% dochodów budżetowych stanowią wpływy  z dotacji 
w kwocie 14.424.542,63 zł.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW 
W 2017 ROKU

FINANSE 

2011
2012

2013
2014

2015
2016

2017

0,00

10 000 000,00

20 000 000,00

30 000 000,00

40 000 000,00

50 000 000,00

1

Dochody budżetowe w latach 2011- 2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

STRUKTURA DOCHODÓW 
BUDŻETOWYCH GMINY WÓLKA 
W 2017 ROKU

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU

doch.własne

dotacje

subwencje

doch.majątkowedoch.majątkowedoch.majątkowe

Dochody budżetowe w latach 2011- 2017

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017
Struktura wydatków w 2017 r.

rodzina i pomoc społeczna

oświata i wychowanie

transport i łączność

gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
administracja publiczna

rolnictwo i łowiectwo

zaopatrywanie w wodę

ochrona przeciwpożarowa

gospodarka mieszkaniowa

obsługa długu publicznego

kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
pozostałe



Wólka NEWS 2(4)2018 21

FINANSE

Główne źródło dochodów z podatków i opłat lokalnych zreali-
zowano w wysokości 3.653.436,81 zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 44.987.597,11 zł, co stano-
wi 94,16% planu. Wydatki bieżące 38.316.615,51 zł, tj. 85,17% 
wszystkich wydatków.

Na 1 mieszkańca zameldowanego przypada 3.186,68 zł wydat-
ków bieżących.  Wydatki majątkowe 6.670.981,60 zł, co stanowi 
14,83% ogółu wydatków. Na 1 mieszkańca zameldowanego przy-
pada 554,81 zł wydatków inwestycyjnych. 

Wydatki na inwestycje i remonty  drogowe w okresie 2011 – 
2017 wyniosły 35 087 156,08 zł, natomiast ponad 15 mln zł zosta-
ło zaplanowane na drogowe zadania inwestycyjne w 2018 roku. 

Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wy-
chowawczą w 2017 r. wyniosły 12.488.581,58 zł, tj. 27,76 % wydat-
ków ogółem, w tym:
• szkoły podstawowe 5.910.404,39 zł;
• oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 705.092,70 zł;
• przedszkola 2.481.594,81 zł;
• inne formy wychowania przedszkolnego 35.601,28 zł;
• gimnazja 1.744.920,47 zł (do 31 sierpnia 2017 r.);
• dowożenie uczniów do szkół 413.706,05 zł;
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 45.700,65 zł;
• stołówki szkolne i przedszkolne 432.494,15 zł;
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organiza-

cji nauki i metod pracy dla dzieci 213.661,30 zł;
• pozostała działalność 37.769,99 zł;
• świetlice szkolne 422.292,43 zł;
• pomoc materialna dla uczniów 45.343,36 zł;
• gimnazja 1.744.920,47 zł (do 31 VIII 2017 r.);
• dowożenie uczniów do szkół 413.706,05 zł;
• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 45.700,65 zł;
• 45.700,65 zł;
• stołówki szkolne i przedszkolne 432.494,15 zł;
• realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
• specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 213.661,30 zł;
• dzieci 213.661,30 zł;
• pozostała działalność 37.769,99 zł;
• świetlice szkolne 422.292,43 zł;
• pomoc materialna dla uczniów 45.343,36 zł;

DOCHODY Z PODATKU 
OD NIERUCHOMOŚCI

WYDATKI GMINY WÓLKA 
W 2017 ROKU

INWESTYCJE DROGOWE

OŚWIATA

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

4000000

Dochody z podatku od nieruchomości w latach 2011 - 2017

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Wydatki na zadania oświatowe i edukacyjną opiekę wychowawczą w 
2017 r. szkoły podstawowe

oddz.przedszkolne

przedszkola

inne formy wychowania
przedszkolnego
gimnazja

dowożenie uczniów

dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

stołówki

specjalna organizacja nauki

pozostała działalność

Wydatki na inwestycje i remonty  drogowe w okresie 2011 – 2017 wyniosły 35 087 156,08 zł, natomiast 
ponad 15 mln zł zostało zaplanowane na drogowe zadania inwestycyjne w 2018 roku.  
 

 

 

 

 

11 544 438,19

5 080 048,39

2 734 513,51

5 275 351,83
6 285 646,28

905 252,03

3 261 905,85

15 758 641,78

0,00

2 000 000,00

4 000 000,00

6 000 000,00

8 000 000,00

10 000 000,00

12 000 000,00

14 000 000,00

16 000 000,00

18 000 000,00

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 inwestycje
drogowe

zaplanowane
na 2018

Wydatki w gmnie Wólka na inwestycje drogowe (w zł)

Skarbnik Gminy Wólka
Agnieszka Grobelska,



Wólka NEWS 2(4)201822

INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE

Z całą pewnością można stwierdzić, że rok 2018 to czas obfitują-
cy w bardzo oczekiwane i potrzebne inwestycje na terenie naszej 
gminy. Poniżej przedstawiamy kilkadziesiąt zadań, które są umiesz-
czone w budżecie naszej gminy i zostaną zrealizowane bądź rozpo-
częte w bieżącym roku. Jak Państwo doskonale wiedzą, wszystkie 
realizowane przedsięwzięcia są wynikiem głębokiej analizy potrzeb 
naszych mieszkańców (zebrania dwa razy w roku), możliwości bu-
dżetowych gminy oraz dostępnych środków zewnętrznych, które 
w znaczący sposób wspomagają naszą kondycję finansową i spra-
wiają, że zadania, które w zwyczajnych uwarunkowaniach finan-
sowych nie byłyby możliwe do wykonania są realizowane.  W po-
niższym zestawieniu są tylko tzw. zadania „twarde”, natomiast nie 
umieszczaliśmy wielu zadań oświatowych oraz prospołecznych 
skierowanych w zasadzie do wszystkich grup wiekowych mieszkań-
ców z terenu naszej gminy.
	Budowa drogi wewnętrznej na działce 133/23 (Biskupie Ko-

lonia) - inwestycja w trakcie realizacji, długość odcinka: 100m; 
Koszt 124 230,00 zł (śr. własne gminy);
	Budowa drogi nr 112458L (Biskupie Kolonia) - inwestycja 

w trakcie realizacji, długość odcinka: 610m, koszt 263 412,00 zł 
(śr. własne gminy oraz dofinansowanie z UMWL - 60 tys. zł);
	Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka (Turka, Łuszczów 

Pierwszy, Łuszczów Drugi, os. Borek, Biskupie Kolonia, Świdnik 
Duży Drugi, Kolonia Świdnik Mały, Świdnik Mały, Świdnik Duży 
Pierwszy, Sobianowice, Bystrzyca, Długie, Rudnik) - Wymiana 
400 opraw oświetlenia ulicznego sodowego i rtęciowego  na 
energooszczędne LED. Koszt: 1 057 960,00 zł (15%- śr. własne 
gminy 85% dotacja z UE);
	Zielony LOF (Jakubowice Murowane, Łysaków, Turka, Sobiano-

wice, Bystrzyca) - wybudowanie ścieżki ekologicznej o długości 
ok. 10 km na terenie obszaru Natura 2000 wraz  z remontem mo-
stu i kładki na rzece Bystrzyca. Dodatkowo w Łysakowie powsta-
nie punkt widokowy. Termin realizacji: do czerwca 2019 r.; Koszt: 
4 472 779,00 zł (3 656 282,26 zł - dotacja z UE);
	Mobilny LOF (os. Borek, Turka, Łuszczów Pierwszy)- wykonania 

węzła przesiadkowego w m. Turka wraz z przebudową skrzyżo-
wania ul. Świerkowej i ul. Dębowej z drogą krajową nr 82 oraz 
wykonania węzła przesiadkowego w m. Łuszczów Pierwszy wraz 
z przebudową skrzyżowania drogi gminnej nr 112470L z drogą 
krajową nr 82. Projekt znajduje się na etapie wdrażania. Koszt: 
5 766 751,16 zł (4 840 435,10 zł - dotacja z UE); 
	OZE w gminie Wólka- montaż kolektorów słonecznych i kotłów 

na biomasę (cała gmina)- montaże kolektorów słonecznych i ko-
tłów na biomasę są w trakcie realizacji. Koszt: 4 490 041,76 (85% 
- dotacja z UE);
	OZE w gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw fotowol-

taicznych (cała gmina)- Zarząd Województwa Lubelskiego pod-
jął decyzję o przyznaniu dofinansowania na realizację projektu. 
Jesteśmy na etapie podpisania umowy na realizację projektu. 
Koszt: 2 521 142,35 zł (85% - dotacja z UE);
	Remont Remizy OSP Bystrzyca wraz z siłownią zewnętrzną (By-

strzyca)- remont świetlicy OSP Bystrzyca oraz wybudowanie si-
łowni zewnętrznej. Termin realizacji: 2018 r.; Koszt: 229 278,91 
zł (87,23% - dotacja z UE);
	Oświetlenie drogi wewnętrznej na działce nr 257/3 (Długie)- 

Koszt: 12 484,50 zł (6 358,29 zł fundusz sołecki wsi Długie);
	Oświetlenie drogi wewnętrznej na działce nr 658 (Jakubowi-

ce Murowane) - Oświetlenie w trakcie projektowania. Koszt: 
14 512,74zł (z funduszu sołeckiego wsi Jakubowice Murowane);
	Budowa Amfiteatru (przy Urzędzie Gminy) - termin realizacji: 

2018r. Umowa o dofinansowanie została już podpisana, jeste-
śmy w trakcie przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia 
i ogłaszania przetargu. Koszt: 304 838,58 zł (dotacja z UE);
	Oświetlenie na działce nr 1049 wzdłuż dr nr 106055L (Kolonia 

Pliszczyn)- w trakcie projektowania. Koszt projektu: 9 840,00 zł. 
	Droga wewnętrzna, działka nr 109 (Kolonia Świdnik Mały) - pod-

pisana umowa z wykonawcą na wykonanie odcinka drogi o dłu-
gości 460m. Termin zakończenia: 11.2018 r. Koszt 286 676,72 zł 
(śr. własne gminy);
	Spinka wodociągów na działce nr 1023 (Łuszczów Pierwszy 

i Łuszczów drugi)- będzie łączyć sieć wodociągowa przy ul. Tar-
tacznej i przy drodze k. Centro – Chemu. Koszt 16 057,00 zł (śr. 
własne gminy);
	Droga powiatowa nr 2100L Łuszczów - Janowice – Trzeszkowi-

ce (Łuszczów Pierwszy, Drugi) - remont istniejącej nawierzchni, 
budowa chodnika oraz odtworzenie rowów z przepustami. In-
westycja będzie etapowana. W pierwszej kolejności wykonany 
będzie odcinek środkowy tej drogi, przy którym położona jest 
m.in. szkoła oraz ośrodek zdrowia; Koszt 1 mln zł (50% śr. własne 
gminy, 50% Powiat Lubelski);
	Budowa pętli autobusowej przy drodze nr 105196L (Łuszczów 

Drugi) - podpisana umowa z wykonawcą. Zakończenie prac: 
11.2018r. Koszt 108 818,58 zł (śr. własne gminy);
	Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę na 

terenie gminy Wólka (Turka, Świdnik Duży Pierwszy, Łuszczów 
Pierwszy) - budowa i przebudowa ujęcia wody w Turce na działce 
nr 1217/32, budowa pompowni wody w Świdniku Dużym Pierw-
szym na działkach 1232/1 i 1231/2 oraz modernizacja ujęcia 
wody w Łuszczowie Pierwszym na działce 289/2. Planowane jest 
wykonanie na budynku ujęcia w Turce i Łuszczowie Pierwszym 
instalacji fotowoltaicznych służących do zasilenia ujęć, a także 
stworzenia serwisu ICT, za pośrednictwem którego użytkownicy 
będą mogli dokonywać transakcji on-line, do automatycznego 
przesyłania stanów licznika (zdalnie) oraz niezbędnego do oceny 
poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług. Ponad-
to  planowana jest również wymiana 1 320 wodomierzy na wo-
domierze z odczytem zdalnym. Koszt: 3 169 626,76 zł  (15%- śr. 
własne gminy 85% dotacja z UE);
	Droga powiatowa nr 2224L, opaska bezpieczeństwa (Pliszczyn) 

– koszt 70 000,00 zł. (śr. własne gminy, Powiat Lubelski);
	Droga wewnętrzna, m.in. Działki 1013/1, 1013/2 (Pliszczyn) - 

koszt 255 000,00 zł. (śr. własne gminy);
	Oświetlenie na dz. nr 384 i inne (Pliszczyn) – w styczniu br. za-

montowano 3 latarnie. Koszt 14 000,00 zł (śr. własne gminy);
	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej, działka nr 105/2 

(Rudnik)– w lipcu br. została podpisana umowa z wykonawcą 
na wykonanie odcinka drogi o długości 502m. Zakończenie prac: 
11.2018 r. Koszt 281 795,42 zł (śr. własne gminy);
	Instalacja gazowa w budynku starej szkoły (Rudnik) - wykonano 

instalację gazową, kotłownię, komin spalinowy, a także podłą-
czono 2 grzejniki łazienkowe wraz z obsadzeniem kratki wenty-
lacyjnej. Koszt 15 500,00 zł (śr. własne gminy). Niebawem przy-
stąpimy do realizacji projektu „Top Senior” (dotacja z UE), dzięki 
któremu budynek  zostanie wyposażony w niezbędne urządzenia 
i sprzęty. 
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiano-

wicach oraz przebudowa pomieszczeń gospodarczych w bu-
dynku Szkoły Podstawowej w Sobianowicach na salę gimna-
styczną z towarzyszącymi sanitariatami - docieplenie budynku 
szkoły z zewnątrz, wymianie instalacji centralnego ogrzewania 
w całym budynku wraz z wymianą całej armatury, montaż ko-
lektorów słonecznych na dachu budynku, wymiana źródeł świa-
tła w oprawach instalacji oświetlenia wewnętrznego na źródła 
światła LED, a także przebudowanie pomieszczeń gospodarczych 
znajdujących się w podpiwniczeniu na salę gimnastyczną wraz 
z towarzyszącymi sanitariatami. Koszt 825 000,00 zł (640 000,00 
zł - termomodernizacja - 85% - dotacja z UE; 185 000,00 zł- sala 
gimnastyczna (śr. własne gminy));
	Oświetlenie drogi nr 112458L, działka nr 43 (Świdniczek)- 

w trakcie zbierania zgód na podwieszenie urządzeń oświetlenia 
drogowego, co jest niezbędne do wykonania projektu. Koszt: 15 
181,53 zł (fundusz sołecki wsi Świdniczek);

Zadania Budżetowe w roku 2018
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	Budowa sieci kanalizacyjnej (Świdnik Duży Drugi) - podpisana 
umowa na realizację odcinka długości 500m. Termin wykonania: 
09.2018 r. Koszt 393 600,00 zł (śr. własne gminy);
	 Modernizacja drogi, przebudowa parkingu urządzonego na 

działkach nr 2531 i 2533 (do cmentarza) (Świdnik Duży Pierw-
szy) - została podpisana umowa z wykonawcą. Termin wykona-
nia prac: 09.2018r.  Koszt: 91 447,13 zł (śr. własne gminy, fundusz 
sołecki wsi Świdnik Duży Pierwszy - 6 500,00zł oraz fundusz so-
łecki Świdnika Dużego Drugiego -  1 000,00zł);
	Droga wewnętrzna, działka nr 1273/14 (Turka) - Wykonano do-

kumentację projektowo – kosztorysową. Koszt 9 963,00 zł (śr. 
własne gminy);
	Zespół Publicznych Jednostek Oświatowych (Turka)- podpisana 

umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztoryso-
wej dot. rozbudowy szkoły. Termin realizacji: XII.2018. Koszt 149 
691,00 zł łącznie ze SP w  Łuszczowie (śr. własne gminy);
	Monitoring Pompowni ścieków- 3 sztuk (Turka) - zakupiono 

i zamontowano szafy sterownicze w m. Turka służące do zdalne-
go monitorowania pracy przepompowni. Koszt 41 556,78 zł (śr. 
własne gminy);
	Pompa do przepompowni ścieków (Turka) -  zakup nowej pom-

py do przepompowni ścieków w Turce będzie służył zapewnieniu 
ciągłości odbioru ścieków. Koszt 38 000,00 zł (śr. własne gminy);
	Wykupienie udziałów w działce nr 179/2 obok sklepu (Wólka) 

- Zadanie finansowane z budżetu gminy. Celem jest stworzenie 
dojazdu do przepompowni punktu pomiarowego ścieków. 
	Oświetlenie ul. Borówkowa, ul. Konwaliowa, ul. Malinowa, ul. 

Wierzbowa (os. Borek, Turka)- Wykonano dokumentację pro-
jektowo - kosztorysową, która została złożona do Starostwa Po-
wiatowego; Koszt: 19 480,00 zł.
	Wykonanie drogi- ul. Wierzbowa, ul. Borówkowa (os. Borek, 

Turka)- Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na wykona-

nie drogi. Koszt: 13 920,00 zł (fundusz sołecki os. Borek);
	Oświetlenie ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Lipowa, (os. Borek, 

Turka)- na chwilę obecną zrealizowano dokumentację projekto-
wo - kosztorysowa za kwotę 27 625,00 zł, która została złożona 
do Starostwa Powiatowego. Koszt inwestycji: 154 939,50 zł (śr. 
własne gminy);
	Modernizacja (przebudowa) ul. Konwaliowej, droga nr 112414L 

(os. Borek, Turka) - podpisana umowa z wykonawcą. Celem prac 
jest wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z wyko-
naniem nawierzchni miejsc postojowych z betonowej kostki bru-
kowej i przebudowie nawierzchni trzech zjazdów z kostki bruko-
wej stanowiących dojazd do parkingów podziemnych. Termin za-
kończenia prac: 11.2018 r. Koszt 156 070,35 zł (śr. własne gminy);
	Oświetlenie drogowe drogi gminnej, KDD-G 105189L (Łuszczów 

Drugi) -W trakcie wykonania dokumentacji projektowo - koszto-
rysową za kwotę 4 305,00 zł. 
	Rewitalizacja w Gminie Wólka (Jakubowice Murowane, os. 

Borek, Turka) - gmina Wólka złożyła wniosek w ramach dzia-
łania 13.4 Rewitalizacja obszarów wiejskich, na który składają 
się 2 zadania tj.: Rozbudowa budynku Urzędu Gminy wraz ze 
zmianą funkcji pomieszczeń na Centrum Aktywności Lokalnej 
wraz z biblioteką – dotyczy starego budynku UG Wólka, Zago-
spodarowanie terenu wokół „ORLIKA” na os. Borek w Turce 
na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców w tym dzieci 
i osób starszych. Powstać ma plac zabaw dostosowany dla dzieci 
w różnym przedziale wiekowym, ścianka wspinaczkowa, altana 
z miejscem na ognisko, ścieżka sensoryczna, wykonanie pagór-
ków wypoczynkowych oraz zagospodarowanie zieleni). Obec-
nie trwa ocena formalna złożonego wniosku. Wartość projektu  
2 208 563,82 zł. 

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Droga w Kolonii Biskupie

Droga w Rudniku

Podpisanie umowy na realizację 
projektu w ramach RPO WL Termomodernizacja SP w Sobianowicach Termomodernizacja SP w Sobianowicach Termomodernizacja SP w Sobianowicach

Droga w Kolonii Biskupie

Kotły na biomasę montowane u naszych mieszkańców

Droga w Rudniku

Nowa sala gimnastyczna w SP w Sobianowicach
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W okresie od 1 lutego do 31 lipca 2018 
roku młodzież z grupy „Równać Szanse” 
z terenu gminy Wólka realizowała projekt 
„Zachować od zapomnienia. Gmina Wól-
ka-wczoraj i dziś”. 

W ramach działań projektowych uczest-
nicy zbierali stare zdjęcia przedstawiające 
życie mieszkańców naszej gminy, które 
znalazły się w publikacji „Gmina Wólka. 
Wczoraj i dziś”. Kolejnym działaniem było 

przeprowadzenie wywiadów z osobami 
związanymi z gminą Wólka. Pierwszy wy-
wiad młodzież przeprowadziła z Wójtem 
Gminy Wólka panem Edwinem Gortatem, 
który prezentujemy poniżej. Wywiady 
z kolejnymi osobami: Elżbietą Skibą - in-
spektorem  ds. oświaty i kultury w naszej 
gminie, Elżbietą Rolą - nauczycielką hi-
storii i autorką książki „Gmina Wólka. Rys 
historyczny”, Edytą Dobek - radną gminy 

(osiedle Borek), Kazimierzem Jasińskim - 
komendantem gminnym ochrony przeciw-
pożarowej, Dominikiem Mazurem – dru-
żynowym ZHR oraz p. Heleną Jabłońską, 
zostaną opublikowane w kolejnych nume-
rach naszego czasopisma.

Redakcja Wólka News

Młodzież - Skąd pomysł, by zostać wój-
tem?
Edwin Gortat - Obudziłem się kiedyś i po-
myślałem, że nim zostanę. Oczywiście 
żartuję. Zanim zostałem wójtem, brałem 
aktywny udział w życiu społecznym i sa-
morządowym naszej gminy. Od 2002 roku 
byłem radnym  Rady Gminy, reprezento-
wałem 2 miejscowości. Wybierany byłem 
z okręgu Świdnik Mały oraz Świdnik Duży 
Pierwszy. Już na studiach uczestniczyłem 
w działalności samorządowej na Wydziale 
Prawa, Prawa Kanonicznego i Administra-
cji KUL. Byłem również prezesem Koła Na-
ukowego Studentów Administracji, a tak-
że starostą naszego roku.
Od samego początku fascynowała mnie 
współpraca z ludźmi, badanie ich potrzeb  
i odpowiadanie na nie. Wracając do po-
czątków, czyli roku 2002, to z całą pew-
nością należy wspomnieć Pana Krzysztofa 
Łysiaka, który ówcześnie pełnił funkcję 
radnego. Zaprosił mnie kiedyś na rozmo-
wę i powiedział :”Słuchaj Edwin, ty nada-
jesz się do pracy  w samorządzie”.  Słowa 
te były dla mnie bodźcem do działania.  
Postanowiłem kandydować w najbliż-
szych wyborach do Rady i mi się udało, 
co oczywiście jest zasługą mieszkańców, 
którzy obdarzyli mnie swoim zaufaniem. 
Konsekwencją tego wszystkiego było rów-
nież kandydowanie na wójta.

Młodzież - Jakie trzeba mieć predyspozy-
cje, aby pełnić  funkcję wójta?
Edwin Gortat - Tak naprawdę trudno po-
wiedzieć. Ja znam wielu wójtów, nie tyl-
ko z naszego województwa, ale z różnych 
stron Polski. Wspólnie uczestniczymy 
w różnego typu spotkaniach w całym kra-
ju. Są w różnym wieku, mają bardzo różne 
charaktery, każdy z nich ma bardzo zróżni-
cowane cele i priorytety, którymi się kie-
ruje, stąd wydaje mi się, że nie potrzeba 
mieć jakichś szczególnych predyspozycji, 
aby zostać wójtem. W zasadzie to zależy 
od człowieka. Myślę jednak, że aby zostać 

dobrym wójtem, to przede wszystkim 
trzeba  umieć słuchać ludzi, mieć z nimi 
dobry kontakt oraz wychodzić naprzeciw 
ich oczekiwaniom. Dodatkowo, nie bez 
znaczenia jest wykształcenie, gdyż wójt to 
menadżer zarządzający gminnymi finan-
sami oraz kierujący pracownikami urzędu.  
Ja akurat mam wykształcenie admini-
stracyjne ze specjalizacją samorządową 
zdobytą na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim, więc samorząd siłą rzeczy zawsze 
był bliski mojemu sercu. Ponadto skoń-
czyłem podyplomowe studia o kierunku 
„Akademia Liderów Samorządowych” na 
Uniwersytecie Warszawskim oraz uzyska-
łem tytuł Master of Business Administra-
tion, broniąc dyplom na Politechnice Lu-
belskiej wraz z programem rozszerzonym 
realizowanym przez Uniwersytet Minne-
sota (USA). Poza tym myślę, że trzeba pró-
bować zadbać o potrzeby ludzi, których 
się  reprezentuje. Na pewno trzeba być 
cierpliwym i okazywać empatię.

Młodzież - Jakie obowiązki wynikają z by-
cia wójtem?
Edwin Gortat - Są to bardzo poważne 
obowiązki. To przede wszystkim reprezen-
towanie ludzi, którzy mieszkają na terenie 
naszej gminy. Tych ludzi ciągle przybywa 
z uwagi na atrakcyjne położenie naszej 
gminy i mam nadzieję – odpowiednio pro-
wadzoną politykę inwestycyjną, edukacyj-
ną, społeczną. W 2002 roku jak zostałem 
radnym, było około  6 tysięcy osób, nato-
miast na chwilę obecną jest ich już dwa 
razy tyle. Obowiązkiem wójta jest realizo-
wanie zamierzonych w budżecie gminy in-
westycji, które wynikają z potrzeb lokalnej 
społeczności. Bardzo istotne jest dbanie 
o realizację dochodów budżetowych, któ-
re wprost przekładają się na możliwości 
realizacji inwestycji. Niemniej ważne jest 
również pozyskiwanie wszelkich środków 
zewnętrznych, które w znaczny sposób 
wspomagają budżet i stanowią ważne 
źródło dofinansowania realizowanych za-
dań. Środki te można podzielić na krajowe 
(dotacje z budżetu państwa) i zagranicz-

ne (środki UE, szwajcarskie, norweskie 
i inne). Kolejnym ważnym obowiązkiem 
jest przygotowywanie corocznie projektu 
budżetu gminy, czyli jej planu finansowe-
go, który jest podstawą funkcjonowania 
każdej  jednostki samorządu terytorial-
nego. Wójt gminy jest ponadto kierowni-
kiem urzędu, przełożonym kierowników 
jednostek organizacyjnych oraz szefem 
obrony cywilnej gminy.

Młodzież - Co udało się Panu osiągnąć 
w ostatniej kadencji?
Edwin Gortat - Generalnie udało się dużo. 
Jednym z ważniejszych kierunków, który 
staram się realizować, to budowa wszel-
kiej infrastruktury technicznej, tj. dróg 
i chodników, oświetlenia, kanalizacji, 
wodociągów.  Obok infrastruktury, nie-
zwykle istotna jest oświata i również wy-
daje mi się, że realizuję to zadanie w spo-
sób odpowiadający potrzebom naszych 
mieszkańców. Chciałbym też wspomnieć 
o przedszkolach, które zostały stworzone 
ze środków unijnych. Kiedyś było jedno 
publiczne przedszkole w Turce, w tym mo-
mencie przy każdej szkole podstawowej 
jest filia tego przedszkola, łącznie to około 
100 dodatkowych miejsc. Cały czas po-
szerzamy ofertę edukacyjną dla naszych 
uczniów poprzez realizację programów 
mających na celu wprowadzenie dodatko-
wych godzin nauczania, wyjazdów do cie-
kawych miejsc, studiów podyplomowych 
dla nauczycieli. Wyposażamy szkoły w no-
woczesny sprzęt edukacyjny, multime-
dialny czy też inne pomoce dydaktyczne, 
których do tej pory szkoły nie posiadały. 
Natomiast są też inwestycje, które będą 
lada moment realizowane, myślę, że war-
to o nich wspomnieć. Węzeł przesiadkowy 
w Turce i  rondo, które w znaczny sposób 
rozładuje ruch na DK82 i podniesie bez-
pieczeństwo dla wszystkich uczestników 
ruchu drogowego na tym odcinku. Kolej-
na inwestycja, która już za chwilę będzie 
realizowana, to ścieżka dydaktyczno - tu-
rystyczna wzdłuż całej gminy, która będzie 
służyć celom turystycznym, dydaktycz-
nym i rekreacyjnym. Nie tylko mieszkańcy 
naszej gminy, ale także przyjezdni, będą 

Aktywnie działania Młodzieży z gminy Wólka!

Wywiad z wójtem Gminy Wólka panem Edwinem Gortatem
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mogli szerzej poznać walory turystyczne 
naszej gminy, których nie jest mało. Kolej-
na, bardzo istotna sprawa, to ciągły roz-
wój komunikacji miejskiej. Udało mi się 
uruchomić cztery dodatkowe połączenia 
komunikacyjne, dzięki którym nasi miesz-
kańcy mogą sprawniej przemieszczać się 
po gminie, a także dojeżdżać do Lublina, 
czy też do Świdnika. Generalnie jestem też 
zadowolony z tego, że sięgamy coraz sze-
rzej po środki unijne.  Na chwilę obecną 
mamy takie zaangażowanie tych środków, 
że grubo przekroczyliśmy  17 milionów 
złotych, co już stanowi kwotę większą niż 
w całej poprzedniej kadencji. W zeszłym 
roku zmodernizowaliśmy ujęcie wody 
w Wólce, a w tym i przyszłym roku zbudu-
jemy nowe ujęcie wody w Turce, zmoder-
nizujemy ujęcie w Łuszczowie, zbudujemy 
pompownię wody w Świdniku Dużym. Za 
chwilę zaczniemy montować instalacje 
solarne i kotły na biomasę w domach na-
szych mieszkańców. W zasadzie wszystkie 
z powyższych inwestycji będą realizowane 
przy użyciu środków zewnętrznych. Po-
nadto liczę, że otrzymamy również dota-
cję na instalacje fotowoltaiczne i pompy 
ciepła

Młodzież - Czy będzie pan kandydował na 
wójta w tegorocznych wyborach?
Edwin Gortat - Tak będę! Postanowiłem 
już, że chce kandydować, bo uważam, że 
jeszcze wiele rzeczy jest do zrobienia. Tak 
naprawdę im dalej w las, tym  jest wię-
cej drzew, czyli po prostu więcej zadań 
do zrealizowania. Myślę, że prawidłowo 
rozpoznałem kierunek, w jakim powinna 
się rozwijać nasza gmina i mam nadzieję, 
że znajduje to uznanie w oczach naszych 
mieszkańców. Moje postanowienie i chęć 
co do kandydowania to jedno, drugie to 
oczywiście decyzja mieszkańców podczas 
wyborów samorządowych. Jeżeli będę 
miał większość, to wygram. Jeżeli nie, to 
przecież jestem młodym człowiekiem, 

będę mógł realizować się na innym polu. 
Najważniejsza jest pokora i służba dru-
giemu człowiekowi, bo tylko wtedy praca 
samorządowca ma sens. Nie przywiązuje 
się do stanowiska, bo na stanowiskach 
się bywa, natomiast człowiekiem się jest. 
Mój poprzedni dyrektor, ale również moja 
mama, powtarzali mi, żeby  nie palić za 
sobą mostów, żeby zawsze być człowie-
kiem, żyć z ludźmi i zawsze móc człowie-
kowi spojrzeć w oczy i nie wstydzić się ni-
czego, co się wcześniej zrobiło. I taką mak-
symą się kieruje w życiu. Natomiast nie 
ukrywam, że lubię to, co robię i chciałbym 
dalej kierować tym urzędem i reprezento-
wać tych ludzi, którzy  tu mieszkają.  Mija 
osiem lat odkąd zostałem wójtem  a mam 
wrażenie, że było to wczoraj.

Młodzież - Jakie są największe potrzeby 
i bolączki naszej gminy?
Edwin Gortat- Nasza gmina ma charak-
ter gminy podmiejskiej. Oznacza to, że 
cały czas ludzi przybywa. Jeżeli przybywa 
mieszkańców, to przybywa również po-
trzeb, zarówno o charakterze infrastruk-
turalnym, jak również kulturalno-edu-
kacyjno-społecznym. Uważam, że nasze 
atuty, o których wspominałem wyżej są 
jednocześnie pewnymi rezerwami, które 
niewątpliwie determinują kierunki dal-
szego rozwoju i wskazują, gdzie należy 
kierować środki budżetowe. Niewątpliwie 
zatem konieczne jest dalsze inwestowa-
nie w każdy rodzaj twardej infrastruk-
tury. Kolejnym wyzwaniem  jest oświa-
ta. W związku z wprowadzoną  reformą 
okazuje się,  że  mamy mało miejsca we 
wszystkich szkołach, za wyjątkiem Plisz-
czyna. Obecnie jesteśmy na etapie reali-
zowania dokumentacji projektowej na 
szkołę w Turce i na szkołę w Łuszczowie. 
W planie jest również budowa nowo-
czesnej infrastruktury sportowej, która 
w większym stopniu zaspokoiłaby potrze-
by naszych szkół oraz mieszkańców gminy. 

Kolejna sprawa, o której wspominałem, to 
komunikacja miejska, która jest cały czas 
rozwijana i na pewno za kilka lat dotrze 
do każdej miejscowości na terenie naszej 
gminy. Wspomniane potrzeby będą stop-
niowo realizowane, ale to wszystko zależy 
od tego, czy będą pieniądze na te cele. Na 
szczęście nasz budżet rokrocznie rośnie 
i myślę, że w niedługim czasie będzie-
my się mogli cieszyć z coraz to nowych 
udogodnień dla naszych mieszkańców. 
Coraz częściej uwidaczniają się potrzeby 
społecznościowe naszych mieszkańców. 
Ludzie pragną powrotu do tradycyjnych 
metod podtrzymywania kontaktów, tj. 
spotkań, eventów, pikników rodzinnych, 
co z kolei jest odpowiedzią na stosunko-
wo niewielkie zaangażowanie społeczne 
naszych mieszkańców.

Młodzież - Jak pan się troszczy o rozwój 
oświaty i kultury w naszej gminie?
Edwin Gortat - Jeżeli chodzi o oświatę, 
to wiele na ten temat został powiedzia-
ne w poprzednich wypowiedziach. Stale 
staram się również dbać o rozwój po-
staw patriotycznych oraz kultywowanie 
polskich tradycji. Co roku  organizowane 
są gminne uroczystości z okazji Święta 3 
maja, 11 listopada, czy też święto plonów.  
Od dwóch lat organizujemy gminny Dzień 
Kobiet, który cieszy się dużym zaintereso-
waniem wśród naszych wspaniałych Pań. 
W tym roku, aby  naszym mieszkankom 
sprawić jeszcze większą przyjemność, 
zaprosiliśmy m.in. kabaret „Świerszczy-
chrząszcz”.  Pamiętamy również o naszej 
ciut starszej młodzieży i dlatego Dzień 
Seniora  to kolejna inicjatywa zrealizowa-
na w zeszłym roku po raz pierwszy, która 
z całą pewnością doczeka się swojej kon-
tynuacji w tym roku, jak również w kolej-
nych. 

Młodzież- Jak Pan wspomina czasy, kiedy 
był pan w naszym wieku ?
Edwin Gortat- Już zapomniałem- żartuję. 
Mam  37 lat. Wspominam ten czas, jako 
taki, można powiedzieć beztroski. Wtedy 
uważałem, że cały świat na mnie patrzy, 
że problemy, z którymi się wtedy spoty-
kałem są nie do przebrnięcia i nikt więcej 
takich nie ma. Z perspektywy czasu  my-
ślę, że szkoła średnia i studia to najlepszy 
czas. Tego to bym chyba za nic w świecie 
nie oddał. Studia to czas, kiedy spotyka 
się wielu ludzi, z którymi zawiązuje się 
przyjaźnie w zasadzie na całe życie. Ja 
z moimi znajomymi ze studiów utrzymu-
ję kontakty na bieżąco. Corocznie orga-
nizujemy spotkania w różnych miejscach 
Polski, aby powrócić wspomnieniami do 
czasów studiów. Ostatnie spotkanie, jakiś 
miesiąc temu miało miejsce  na Lubelsz-
czyźnie. Mam też na terenie gminy ko-
legę, z którym studiowałem, na terenie 
Lublina jest kilkoro, a reszta tak naprawdę  
to ludzie z całej Polski. Wracając do sedna 
tego pytania, bo chyba trochę się rozpę-
dziłem, czas, kiedy byłem w Waszym wie-
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ku wspominam bardzo miło, bo to czas 
beztroski, radości, nowych doświadczeń 
ale przede wszystkim czas kształtowania 
charakteru. Uważam, że niezwykle waż-
ne było w moim życiu to, że byłem kie-
dyś  ministrantem, to, że włączałem się 
w działalność samorządu uczniowskiego, 
to, że w swoim życiu spotkałem ludzi, któ-
rzy mnie w jakiś sposób ukierunkowali 
np. moja mama, wspomniany Krzysztof 
Łysiak czy  księża ze Świdnika Dużego. To 
wszystko z pewnością  było swego rodzaju  
kształtowaniem charakteru, i to na pewno 
miało ogromny wpływ na moje obecnie 
podejmowane decyzje, stosunek do dru-
giego człowieka oraz rodziny.

Młodzież - Z czego możemy być dumni 
jako mieszkańcy gminy Wólka?
Edwin Gortat - Na pewno nie możemy 
mieć żadnych kompleksów, bo na terenie 
gminy Wólka naprawdę można czuć się 
dobrze, pod względem infrastruktural-
nym czy krajobrazowym. Wystarczy się 
tylko udać gdzieś w jakieś zakątki naszej 
gminy i z pewnością można doświadczyć 
niezapomnianych wrażeń. Ja na przykład 
ostatnio dużo chodzę po naszej gminie. 
Zdarzyło się, że przeszedłem całą gminę 
wzdłuż doliny Bystrzycy i  poczułem się jak 
na Roztoczu. Możemy być dumni z tego, 
jakimi wspaniałymi walorami krajobrazo-
wymi dysponuje nasza gmina. Myślę, że 
o atrakcyjności naszej gminy stanowi bez-

sprzecznie fakt, że coraz więcej ludzi chce 
się tu osiedlać, prowadzić działalność 
gospodarczą, czy po prostu przebywać 
w celach turystycznych. Myślę, że ludzie 
już tak się przesycili  zgiełkiem miasta, że 
potrzebują spokoju. A u nas spokój jest. 
Możemy być też z tego dumni, że jako jed-
na z niewielu gmin na terenie kraju mamy 
na naszym terenie lotnisko pasażerskie. 
Oczywiście  nie jest to korzyść o nie wiado-
mo jakim wymiarze finansowym, jednak  
swego rodzaju prestiż i kwestie promocyj-
ne na pewno mają znaczenie. Osobiście  
jestem oczywiście dumny z naszych szkół, 
które mimo niekiedy braków lokalowych, 
infrastrukturalnych (np. sale gimnastycz-
ne) mogą się pochwalić wysokim pozio-
mem nauczania, czego potwierdzeniem 
są osiągnięcia naszych uczniów w różnych 
dziedzinach. Atutem naszych szkół jest  
niewątpliwie liczebność uczniów w kla-
sach . Dobrym tego przykładem jest klasa 
mojego młodszego syna, która liczy tylko 
sześcioro uczniów. Na pewno pozwala to 
na skuteczniejsze dopilnowanie naszych 
dzieci i poświęcenie im większej ilości cza-

su, co na pewno sprzyja lepszemu ich roz-
wojowi. Na uwagę zasługuje również fakt, 
że nasza gmina nie jest obojętna różnego 
rodzaju rankingom, w których zajmujemy 
niemalże zawsze czołowe lokaty. Popular-
ność naszej gminy jest również budowana 
przez lokalne, regionalne i ogólnopolskie 
media, które bardzo często goszczą w na-
szej małej ojczyźnie i promują jej różnego 
rodzaju walory, wydarzenia kulturalne, 
czy też osiągnięcia naszych mieszkańców.  
Na pewno możemy być też dumni z naszej 
młodzieży, takiej młodzieży jak wy, któ-
ra się angażuje w różne zadania, bierze 
udział w projektach, nie zostawia rzeczy 
samym sobie tylko bierze sprawy w swo-
je ręce i staje się bardziej przedsiębiorcza 
i mądrzejsza. Takich mieszkańców potrze-
bujemy, w takich pokładamy nadzieję 
i liczymy na budowanie jeszcze lepszego 
jutra dla kolejnych pokoleń Wólczan.

Młodzież- Dziękujemy Panu za wywiad.

Młodzież z grupy „Równać Szanse

W czerwcu Wójta Gminy Wólka Pana 
Edwina Gortata odwiedziły 3 delegacje 
z Ukrainy w większości złożone z włoda-
rzy nowo utworzonych ukraińskich gmin 
wiejskich. Podczas spotkania Pan Wójt 
przedstawił gościom naszą gminę w zakre-
sie m. in. uwarunkowań demograficznych, 
terytorium, walorów turystycznych, sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, sieci dróg, 
gospodarki odpadami, budżetu gminy, 
głównych kierunków rozwoju, czy też po-
dejmowanych inwestycji, w tym realizo-
wanych z dofiansowaniem UE. Przedsta-
wiona tematyka  spotkała się z bardzo du-
żym zainteresowaniem ze strony odbior-
ców, o czym świadczyły zadawane pytania 
i zagorzała dyskusja – pytania dotyczyły 
przede wszystkim Unii Europejskiej, po-
datków, realizowanych inwestycji, oświaty, 
kultury czy też uregulowań prawnych. Po 
słodkim poczęstunku nasi goście wybrali 
się wraz z Panem Wójtem na objazd po 
gminie – zobaczyli m.in. nasze szkoły, za-
bytki, remizy OSP, ujęcia wody, oraz pozo-
stałą infrastrukturę techniczną gminy, jak 
również odwiedzili przedsiębiorców dzia-
łających na terenie gminy Wólka.

W chwili obecnej na Ukrainie rozpoczęta 
została reforma administracyjna. Żywimy 
nadzieję, że przekazana wiedza oraz dobre 
praktyki stosowane u nas będą pomocne 
naszym sąsiadom w budowaniu podstaw 
samorządności.

Zarówno gospodarze jak i goście rozstali 
się w miłej i przyjaznej atmosferze z na-
dziejami na wzajemną współpracę.

Redakcja Wólka News

Goście z Ukrainy z wizytą u Pana Wójta

KULTURA



Wólka NEWS 2(4)2018 27

10 czerwca na błoniach os. Borek w Turce odbył się integracyjny 
piknik rodzinny zorganizowany przez Fundację „Biała Róża” z udzia-
łem Wójta Gminy Wólka Pana Edwina Gortata.

Celem imprezy było propagowanie treści historyczno - patrio-
tycznych z czasów Króla Jana III Sobieskiego wśród mieszkańców.

Już od godz. 10.00 zaczęły się konkurencje sportowe, gry i zaba-
wy rekreacyjne.

Jedną z głównych atrakcji była Husaria - uroczysty przemarsz 
przybyłych drużyn i bractw rycerskich. Grupa rekonstrukcji histo-
rycznej przygotowała żywą lekcję historii poprzez plenerową insce-
nizację bitwy wojsk polskich i tureckich. Atrakcję stanowiły także 
rywalizacje nawiązujące do czasów Króla Jana III Sobieskiego takie 
jak: zawody w rzucie włócznią i toporem, oraz konkurs na najład-
niejsze i najszybciej zrobione naczynie gliniane na kole garncar-
skim. 

Uczestnicy spotkania, odwiedzając przygotowane obozowisko 
historyczne wojsk polskich i tatarskich z czasów Króla Jana III Sobie-
skiego, mieli możliwość poznania jego dziedzictwa oraz jego rodu, 
a tym samym dziedzictwa Rzeczypospolitej Szlacheckiej. 

Imprezę uświetniły liczne występy artystyczne prezentujące 
utwory muzyczne charakterystyczne dla epoki oraz koncert Natalii 
Wawrzyńczyk.

Podczas spotkania OSP w Świdniku Dużym prowadziła edukację 

w zakresie pierwszej pomocy oraz pokaz reagowania na zagrożenia 
poprzez prezentację nowoczesnego wozu strażackiego. Dodatkową 
atrakcją w upalne południe był prysznic, z czego najbardziej ucie-
szyły się dzieci.

Dzięki obecności na pikniku lokalnych producentów, uczestnicy 
mieli możliwość zdobycia wiedzy nie tylko na temat walorów hi-
storycznych i kulturowych obszaru LGD, ale i tradycyjnych regio-
nalnych. 

W realizację przedsięwzięcia zaangażowały się różne instytucje 
i organizacje – m.in. SP w Świdniku Małym, SP w Łuszczowie, SP 
w Pliszczynie, SP w Turce, SP w Sobianowicach oraz Przedszkole 
Krasnal w Turce, SP nr 10 i SP nr 48 w Lublinie prezentując liczne 
występy, inscenizacje i pokazy.

Druhowie i druhny ze Związku Harcerzy Rzeczpospolitej, działa-
jący na terenie gminy Wólka, zorganizowali obozowisko harcerskie, 
w którym można było poznać  historię  czasów Króla JIIIS i jego po-
wiązanie z gm. Wólka. Przygotowali także grę terenową oraz czu-
wali nad porządkiem spotkania.

W zadanie zaangażowały się również organizacje pozarządowe 
z terenu gminy Wólka oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Długim. Na 
stoisku z potrawami tradycyjnymi można było nie tylko się posi-
lić, ale i poznać tajniki zdrowego odżywiania, a także wziąć udział 
w warsztatach kulinarnych. Końcowym efektem było przygotowa-

W środę 13 czerwca w SOSW w Bystrzycy odbyło się wspólne 
czytanie pod hasłem „Nasza Szkoła Czyta Dzieciom”. Gromkimi 
brawami i salwami śmiechu witane były, pojawiające się na sce-
nie, postacie z czytanych wierszy. W rolę postaci z utworów Jana 
Brzechwy wcielili się m.in.: pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Lublinie, rodzice oraz nauczyciele. Była kaczka dziwaczka, ka-
larepka, seler, hipopotam, ryby, żaby i raki, kwoka i wiele innych 

postaci z wierszy Jana Brzechwy, w którego postać wcielił się 
Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat. Spotkanie zakończyło się 
wesołą zabawą przy muzyce- tańczyły dzieci, warzywa ze straga-
nu, zwierzęta, jak również Jan Brzechwa, którego na koniec wróż-
ka zabrała w daleką podróż.

Redakcja Wólka News

Spotkanie z Janem Brzechwą w Bystrzycy

Piknik historyczny - Szlakiem Króla Jana III Sobieskiego 
w gminie Wólka 
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nie przez harcerzy i harcerki wyśmienitych potraw w kociołkach 
oraz rozpalenie ognisk, przy których uczestnicy mogli biesiadować 
piekąc kiełbaski.

Tak liczny udział mieszkańców w spotkaniu pokazał, jak ważna 
jest dla nich integracja z lokalnym środowiskiem.

Popularyzacja wiedzy historycznej wśród mieszkańców gminy 
Wólka oraz jej powiązań z Królem Janem III Sobieskim stanowi 
niewątpliwie promocję całego regionu opartą o walory turystyki 
kulturowej. 

Iwona Skiba, Fundacja „Biała Róża”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W czerwcu na osiedlu Borek zasadzone zostały dęby jako symbol obchodzonego w tym roku jubile-
uszu 100-lecia odzyskania niepodległości. Do sadzenia Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat zaprosił 
mieszkańców, radnych, sołtysów oraz przedstawicieli Związki Harcerstwa Rzeczpospolitej. 

Dęby będą sadzone na terenie całej gminy, aby zaświadczyć, że jesteśmy przywiązani do wartości 
patriotycznych i niepodległej Rzeczypospolitej. Będzie to pamiątka dla kolejnych pokoleń, a zarazem  
symboliczne podziękowanie i oddanie hołdu rodakom, którzy o tą niepodległość walczyli.

Redakcja Wólka News

W niedzielę 3 czerwca w Łuszczowie 
Drugim odbyła się II Wojewódzka Wy-
stawa Koni Ras Zimnokrwistych. Organi-
zatorami wydarzenia był Polski Związek 
Hodowców Koni Ras Zimnokrwistych oraz 
Gmina Wólka. Współorganizatorami byli 

Wójt Gminy Ludwin oraz Wójt Gminy Spi-
czyn. Wystawę Koni patronatem honoro-
wym objęli: Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi, Marszałek Województwa Lubelskie-
go, Starosta Powiatu Lubelskiego oraz 
Starosta Powiatu Łęczyńskiego, natomiast 

patronatu medialnego udzieliło pismo 
„Hodowca i Jeździec”.

Podczas wystawy odbyła się prezentacja 
klaczy i ogierów, z których wybrano: Naj-
lepszą Klacz, Najlepszego Ogiera oraz Naj-
lepszego Konia Wystawy. Tytuł Najlepszej 

Sadziliśmy Dęby Niepodległości

II Wojewódzka Wystawa Koni Ras Zimnokrwistych 
w Łuszczowie Drugim 
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Klaczy zdobyła Klacz FINEZJA, natomiast 
tytuł Najlepszego Ogiera zdobył Ogier 
AZAR. Tytuł Najlepszego Konia Wystawy 
zdobyła również Klacz FINEZJA.

Puchary dla Najlepszego Konia Wystawy 
ufundowali: Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Pan Krzysztof Jurgiel, Marszałek Wo-
jewództwa Lubelskiego Pan Sławomir So-
snowski, Prezes Polskiego Związku Hodow-
ców Koni Ras Zimnokrwistych Pan Ryszard 
Pietrzak,  Starosta Lubelski Pan Paweł Pi-
kula, Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat 
oraz Z-ca Dyrektora OT w Lublinie Krajowe-
go Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Pan Marek 
Wojciechowski.

Redakcja Wólka News

Dzień Samorządu Terytorialnego to 
święto będące upamiętnieniem pierw-
szych wyborów samorządowych w III RP, 
które odbyły się 27 maja 1990 roku.

W naszej gminie uroczyste obchody 
Dnia Samorządu Terytorialnego odbyły się 
w piątek 25 maja br. Rozpoczęły się uro-
czystą Mszą Świętą w Kościele pod wezwa-
niem Świętej Trójcy w Wólce. W uroczy-
stości udział wzięli: Przewodniczący Rady 
Gminy Józef Madoń wraz z Radnymi, Wójt 
Gminy Edwin Gortat wraz z Pracownikami 
Samorządowymi, Dyrektorzy placówek 
oświatowych, Przedstawiciele jednostek 
podległych, Sołtysi oraz Mieszkańcy naszej 
gminy. W trakcie uroczystego spotkania 
Wójt Gminy Edwin Gortat skierował słowa 
podziękowania oraz serdeczne życzenia 
do wszystkich przedstawicieli samorządu, 
dziękując Im za codzienny trud i ciężką 
pracę dla dobra naszej lokalnej społecz-
ności i życząc niesłabnącego zapału i wy-
trwałości w tej niezmiernie ważnej i od-
powiedzialnej służbie, powodzenia w re-
alizacji nowych ambitnych zamierzeń oraz 
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Również w tym dniu, na zaproszenie 
Kancelarii Prezydenta RP, Wójt Gminy 
Edwin Gortat uczestniczył w spotkaniu 
z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 
które odbyło się w Pałacu Prezydenckim. 
Prezydent w swoim przemówieniu pod-
kreślił, że samorząd jest jednym z naj-
ważniejszych elementów ustrojowych RP, 
a istotą samorządu jest służba społeczeń-
stwu i do niej trzeba mieć powołanie, ale 
trzeba mieć też odwagę. Za pośrednic-
twem obecnych w spotkaniu przedsta-
wicieli samorządów, przekazał wszystkim 
samorządowcom pozdrowienia i podzię-
kowania za pracę na rzecz lokalnych spo-
łeczności.
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Dzień Samorządu Terytorialnego w Gminie Wólka

W dniu 6 maja w Parafii p. w. Wniebowzięcia N. M. P w By-
strzycy odbył się doroczny odpust ku czci Św. Floriana – patro-
na Strażaków. Uroczystość połączona została z obchodami Dnia 
Strażaka oraz z I Parafialnym Piknikiem Rodzinnym. Uroczysto-
ści honorowym patronatem objęli: Starosta Lu belski oraz Wój-
towie Gmin: Wólka, Spiczyn i Niemce.

Sumę odpustowa odprawił oraz homilię wygłosił Ks. Kan Ja-
nusz Rzeźnik proboszcz z Parafii pw. Marii Magdaleny w Łęcznej 
i powiatowy kapelan Straży Pożarnych w Łęcznej.

Wśród zgromadzonych wiernych na liturgii obecni byli przed-
stawiciele władz samorządowych: Wójt Gminy Wólka Pan 
Edwin Gortat oraz Wójt Gminy Spiczyn Pani Dorota Szczęsna, 
Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z pocztami 
sztandarowymi, mieszkańcy gminy Wólka, Niemce, Spiczyn oraz 
zaproszeni goście. 

Po uroczystej Mszy Świętej wierni kontynuowali wspólne 
świętowanie na placu przy kościele, gdzie przygotowany był dla 
nich piknik. Wśród wielu atrakcji były m. in.: dmuchane zjeżdżal-
nie, loterie, możliwość przejażdżki konno, konkursy z nagroda-
mi, gry i zabawy rodzinne. Dodatkowo, uczestnikom uroczysto-
ści czas umilały występy zaproszonych zespołów muzycznych. 

Ksiądz kan. Krzysztof Marzycki – gospodarz pikniku wraz ze 
współorganizatorami zatroszczyli się również o poczęstunek. Na 
przybyłych gości czekały grillowane kiełbaski i pieczone prosię. 
Nie zabrakło także waty cukrowej, lodów i popcornu oraz słod-
kich wypieków.

Cały piknik przebiegał w rodzinnej i miłej atmosferze, dopi-
sała duża liczba uczestników, co świadczy o tym, iż mieszkańcy 
bardzo pozytywnie odbierają taką formę spędzania wolnego 
czasu.

Redakcja Wólka News

Dzień św. Floriana - święto strażaków
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Święto 3 Maja to jedno z najważniej-
szych świąt narodowych w naszym kraju, 
a szczególnie ważne w roku jubileuszo-
wym, w którym obchodzimy Setną Rocz-
nicę Odzyskania przez Polskę Niepodle-
głości. 

W naszej Gminie ten uroczysty Dzień 
rozpoczął się Mszą Św. w intencji Ojczy-
zny i ku czci Matki Boskiej Królowej Polski 
w Kościele p.w. Świętej Trójcy w Wólce.

W liturgii udział wzięli: Wójt Gminy 
Wólka Pan Edwin Gortat wraz z pracowni-
kami Urzędu Gminy Wólka oraz jednostek 
podległych, Przewodniczący Rady Gminy 
Wólka Pan Józef Madoń wraz z Radny-
mi Gminy Wólka, Sołtysi poszczególnych 
sołectw, poczty sztandarowe placówek 
oświatowych, Ochotniczych Straży Po-
żarnych oraz Związku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej działających na terenie gminy 
Wólka oraz lokalna społeczność. Znakiem 
obywatelskiej wspólnoty wśród uczest-
ników były kotyliony oraz powiewające 
w dłoniach biało- czerwone chorągiewki.

Po zakończeniu nabożeństwa nastąpił 
przemarsz pod Urząd Gminy Wólka, gdzie 
odbyło się  zaciągnięcie warty honoro-
wej, uroczyste podniesienie flagi, odegra-
nie hymnu państwowego, przemówienie 
wygłoszone przez Pana Wójta, zapalenie 
zniczy i złożenie kwiatów pod obeliskiem 
przy Urzędzie Gminy. 

Piękna inscenizacja słowno - muzycz-
na w wykonaniu uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w Pliszczynie przypomniała 
uczestnikom uroczystości, z jakimi trud-
nościami borykali się nasi przodkowie, 
abyśmy mogli żyć w wolnej Polsce. 

 Do świętowania aktywnie włączyli 
się również harcerze wykonując pieśni 
patriotyczne, jednocześnie angażując 
wszystkich przybyłych do wspólnego 
śpiewania.  

Po zakończeniu częścoficjalnej wielu 
atrakcji, zarówno dla najmłodszych, jak 
i seniorów, dostarczyła Fundacja Biała 
Róża serwując słodki poczęstunek, pro-
ponując gry, zabawy integracyjne oraz 
możliwość własnoręcznego wykonania 
biżuterii.

Podczas uroczystości pokazaliśmy, że 
potrafimy w takich chwilach być razem, 
ciesząc się z naszej narodowej historii 
i tradycji, a wspólne świętowanie cemen-
tuje nasze społeczeństwo.

Redakcja Wólka News

Święto dumy i radości - relacja z obchodów święta
3 Maja w gminie Wólka 
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Z tej okazji, już po raz drugi w naszej 
gminie, w dniu 21 kwietnia br. odbyła się 
akcja sprzątania. Podobnie jak w zeszłym 
roku, liczną grupę ochotników stanowili 
Harcerze, którzy pokazali, że są niesa-
mowicie zgranym zespołem. Bardzo ak-
tywnie w akcję sprzątania zaangażowali 
się: Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat, 
Radna Gminy Wólka Pani Edyta Dobek 
wraz ze swoimi Rodzinami, Pracownicy 
Urzędu Gminy Wólka, jak również Miesz-
kańcy naszej gminy, którzy pokazali, iż 
estetyczny wygląd miejsca, w którym 
mieszkają, jest dla nich bardzo ważny.

Zgromadzeni uczestnicy podzieleni na 
grupy wyposażeni w rękawice, worki oraz 
mapy zbierali śmieci zalegające okoliczne 
lasy, rowy, drogi i pobocza.

Sprzątanie miało również charakter za-
bawy- były to zawody, gdzie dla drużyny, 
która zebrała najwięcej worków śmieci 
Pan Wójt przewidział nagrody.

Zwieńczeniem ciężkiej pracy było ogni-
sko, pieczenie kiełbasek i wspólna zaba-
wa połączona ze śpiewograniem. 

Kończąc spotkane Pan Wójt Edwin Gor-
tat podziękował wszystkim za tak liczne 
przybycie oraz za ogromne zaangażowa-
nie. Zadeklarował, iż tego typu akcje będą 
cyklicznie odbywały się na terenie naszej 
gminy, gdyż takie działania niewątpliwie 

przyczyniają się do podniesienia świado-
mości ekologicznej naszej wspólnoty, po-
prawy estetyki i wizerunku naszej gminy. 
Wyraził jednocześnie nadzieję, iż w ko-
lejnych inicjatywach liczy na tak dobrą 
i owocną współpracę ze środowiskiem 
harcerskim oraz z mieszkańcami gminy 
Wólka.

Dodatkowo zwracamy się do wszystkich 
mieszkańców z prośbą o dbanie o czy-
stość i porządek na terenie naszej gminy. 
Nie przechodźmy obojętnie obok po-

rzuconych śmieci, gdyż każdy z nas chce 
mieszkać w ładnym, czystym i schludnym 
miejscu. Jak powiedział Mahatma Gan-
dhi – Jeśli chcesz zmienić świat, zacznij od 
siebie. Każdy z nas powinien zastanowić 
się, co należy zrobić, aby poprawić stan 
otaczającego go środowiska. 

PAMIĘTAJMY, IŻ DBAJĄC O ŚRODOWI-
SKO DBAMY O NASZE WSPÓLNE DOBRO!

Redakcja Wólka News

,,Aktywne działanie kluczem do zwięk-
szenia integracji społeczno-kulturalnej 
w gminie Wólka” to jeden z projektów, 
który zrealizowała Fundacja „Biała Róża”  
w bieżącym roku. Ponad 130 miesz-
kańców gm. Wólka brało czynny udział 
w szkoleniach, warsztatach oraz spotka-
niach z liderami lokalnej społeczności. 
Uczestnicy szkoleń nabyli nowe umiejęt-
ności rozpoznawania potrzeb, rozwiązy-
wania problemów środowiska lokalnego, 
budowania dobrych relacji, tworzenia 
sieci współpracy z organizacjami pozarzą-
dowymi oraz samorządem.

„Aktywny Senior w gminie Wólka” to 
projekt skierowany do osób w wieku +50. 
Projekt będzie  realizowany do końca br. 
Celem warsztatów jest poznanie technik 
wykonywania ozdób, pielęgnowanie tra-
dycji oraz obrzędów, jakie funkcjonowały 
w tradycji starszego pokolenia mieszkań-
ców gminy Wólka. Ponad 60 osób uczest-
niczyło w warsztatach wyrobu ozdób 
wielkanocnych, tworzenia biżuterii oraz 
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Dnia 22 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Ziemi 
pod hasłem „End Plastic Pollution”

Aktywne i zdrowe życie w gminie Wólka
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wizażu i stylizacji. Zajęcia odbywają się cyklicznie w 4 miejsco-
wościach na terenie gminy Wólka: w Turce, Pliszczynie, Wólce 
oraz Świdniku Dużym Pierwszym. W miesiącu wrześniu plano-
wane są warsztaty wizażu i stylizacji, w październiku i listopa-
dzie warsztaty decoupage, a w grudniu warsztaty bożonarodze-
niowe. Z uwagi na duże zainteresowanie i ograniczoną liczbę 
miejsc, osoby chętne proszone są o wcześniejsze zgłoszenia dro-
gą telefoniczną lub mailową.

„Integracyjny plener rodzinny” to działania prowadzone 
w trzech obszarach: zdrowia fizycznego (aktywność ruchowa 
z nordic walking), sprawnego umysłu (rozgrywki drużynowe na 
świeżym powietrzu z wykorzystaniem gier plenerowych) oraz 
integracji społecznej (spotkania z animatorami). Międzypoko-
leniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące w zakresie integracji 
społeczno-kulturalnej to doskonała forma spędzenia czasu z ro-
dziną, przyjaciółmi, sąsiadami. Jest to działanie aktywizujące 
zarówno osoby młodsze jak i starsze. Spotkania odbywają się 
w 7 lokalizacjach na terenie gm. Wólka: w Turce, na os. Borek, 
Łuszczowie, Sobianowicach, Pliszczynie, Wólce i w Świdniku 
Dużym Pierwszym. Uczestnikami spotkania mogą być wszyscy 
wyrażający chęć udziału, jeżeli tylko nie mają przeciwwskazań 
zdrowotnych. Rekrutacja uczestników warsztatów  ma charakter 
otwarty. W przypadku większej liczby chętnych pierwszeństwo 
mają osoby z grup defaworyzowanych (bezrobotne, niepełno-

sprawne, powyżej 50. roku życia). Dla uczestników warsztatów 
międzypokoleniowych przewidziano słodki poczęstunek a po 
szkoleniach z nordic walking ognisko z pieczonymi kiełbaskami. 
W miesiącu wrześniu i październiku odbędą się szkolenia nordic 
walking w Wólce, Turce i Łuszczowie. Ilość miejsc ograniczona, 
decyduje kolejność zgłoszeń.

„Doposażenie zespołu muzycznego przy Szkole Podstawo-
wej w Świdniku Małym” to kolejny projekt realizowany przez 
Fundację „Biała Róża”. Dzięki temu zadaniu dzieci oraz osoby 
dorosłe zamieszkałe na terenie gm. Wólka mają możliwość roz-
wijania talentów muzycznych, ucząc się bezpłatnie gry na instru-
mentach: gitarach, keyboardzie i perkusji. Członkowie zespołu 
mogą korzystać z instrumentów muzycznych również w domu. 
Jest to działanie innowacyjne. Wyposażenie zespołu ludowe-
go w różne instrumenty, w tym elektryczne, daje  uczestnikom 
szansę  na poszerzenie horyzontów muzycznych o różne gatunki 
muzyki. Dzięki temu, zespół muzyczny swoimi występami będzie 
uświetniał liczne imprezy regionalne.

Iwona Skiba, 
Prezes Zarządu Fundacji „Biała Róża”

Działania współfinansowane ze środków UE w ramach 
poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

PROW 2014-2020.

KULTURA
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
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Młody, ale niezwykle ambitny, a przy tym bardzo skromny. 
Wie, co chciałaby osiągnąć i wkłada w realizacje swoich planów 
wiele pracy. Tak w skrócie moglibyśmy scharakteryzować Kubę 
Kwaśniewskiego, który w listopadzie ubiegłego roku wywalczył 
Pas Mistrza Polski Pro-Am k1 lovkick federacji WKF. 

RWN: Wydaje mi się, że na samym początku warto byłoby 
opowiedzieć wszystkim, jak rozpoczęła się Twoja przygoda 
z boksem tajskim.

Jakub Kwaśniewski: Swoja przygodę z boksem tajskim zaczą-
łem ponad 3 lata temu przychodząc na trening, na który zaprosił 
mnie kolega, jednak tą dyscypliną sportu interesowałem się już 
od dzieciństwa. Obecnie boks tajski trenuję w klubie Lubelskie 
Zrzeszenie Muay Thai pod okiem Zbyszka Wyrzykowskiego.

RWN: A jak rodzina zareagowała na informację, że chcesz 
zajmować się tą niebezpieczną dyscypliną sportu? Wspierali Cię 
w tej decyzji, czy raczej odradzali?

Jakub Kwaśniewski: Cała rodzina zawsze wiedziała, że podoba-
ją mi się tego typu dyscypliny. Będąc młodym chłopcem mama 
zapisała mnie na karate, jednak w przeciwieństwie do boksu taj-
skiego, to mnie szybko znudziło.

RWN: Kto jest Twoim trenerem i jak układa Ci się współpraca 
z nim?

 Jakub Kwaśniewski: Moim trenerem jest Zbigniew Wyrzykow-
ski, z którym mam bardzo dobry kontakt nie tylko jako z trene-
rem, ale także z kolegą. 

RWN: Kto bądź co, pomaga Ci w trudnych chwilach, kiedy 
w karierze sportowej nie układa się wszystko tak jakbyś sobie 
tego życzył?

Jakub Kwaśniewski: Oparcie mam w całej rodzinie oraz wśród 
przyjaciół, jednak zawsze staram się sam sobie radzić w dążeniu 
do celu. 

RWN: Twoje największe osiągnięcie to...?
Jakub Kwaśniewski: Moim największym osiągnięciem do tej 

pory jest tytuł Mistrza Polski WKF. 
RWN: Aby osiągać takie sukcesy trzeba spędzić wiele czasu 

na treningach, a to wymaga ogromnego poświęcenia ze strony 
tak młodej osoby, jaką jesteś. Znajdujesz poza treningami za-
wodami jeszcze jakiś czas dla siebie? 

Jakub Kwaśniewski: Tak, to prawda - jeśli chcemy coś osiągnąć 
musimy się temu poświęcać. Trenuję codziennie, gdyż sport  jest 
moim priorytetem, jednak mimo wszystko znajduję czas na inne 
rzeczy.

RWN: A co robisz w tych wolnych chwilach? Może jest jeszcze 
jakaś inna pasja oprócz boksu tajskiego?

Jakub Kwaśniewski: W wolnych chwilach zwykle spotykam się 
ze znajomymi aktywnie spędzając czas. A ogólnie lubię bardzo 
słuchać muzyki , gdyż ona także pomaga mi odnaleźć się w tym, 
co robię. 

RWN: Kto jest Twoim największym autorytetem, idolem?
Jakub Kwaśniewski: Jeśli chodzi o sporty walki są nimi Mike 

Tyson, który inspiruje mnie w boksie a co do walki nog jest filmo-
wy Jean Calude Van Damme czy tez Chuck Norris. Moim idolem 
szczerze jest każdy, kto mimo wszystko robi to, co kocha.

RWN: Dziękuję za rozmowę i oczywiście życzę dalszych suk-
cesów. 

Redakcja Wólka News

27 maja na jednym z największych sta-
dionów w Polsce - Energa Gdańsk roze-
grany został Ogólnopolski Finał Szkolnej 
Ligi Rugby Tag, w którym udział wzięły 
drużyny szkolne, mistrzowie województw 
biorących udział w programie MSiT, w tym 

SP Łuszczów - mistrz województwa lubel-
skiego w kategorii klas IV. W trzech kate-
goriach wiekowych w turnieju zagrało 27 
zespołów.

Z ogromną przyjemnością informujemy 
Państwa, iż w rywalizacji klas IV zwycięży-

ła Szkoła Podstawowa z Łuszczowa i uzy-
skała tytuł Mistrza Polski RUGBY TAG.

Serdecznie gratulujemy zawodnikom SP 
Łuszczów oraz trenerowi i życzymy dal-
szych sukcesów na sportowych arenach.

Redakcja Wólka News

Mieszkaniec naszej gminy MISTRZEM POLSKI!

SP Łuszczów MISTRZEM POLSKI RUGBY TAG! 
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Monika Ostrowska jest mieszkanką gminy Wólka. Ma 10 lat, 
a na jej końce już ogromne sukcesy w karate- niepokonana 
w walce o Puchar na szczeblu ogólnopolskim oraz europejskim, 
natomiast druga w rywalizacji o Puchar Świata. Najbliżsi okre-
ślają ja mianem dzielnej wojowniczki. Monika, jak każdy z nas, 
ma swoje marzenia. Chciałaby polecieć i uczestniczyć w kolej-
nym Pucharze Świata w Kanadzie, który odbędzie się w tym roku 
w październiku. Monika ma ogromną szansę przywieźć dla nas 
kolejny medal. Jej rodzice proszą o pomoc w uzbieraniu nie-
zbędnych na ten wyjazd środków finansowych. Więcej szczegó-
łów na zrzutka.pl i Facebook/Monika Ostrowska, Facebook/Elż-
bieta Ostrowska, bądź też pod numerem telefonu: 509 555 513.

Pomóżmy wypromować kolejnego zdolnego sportowca, a jed-
nocześnie mieszkankę gminy Wólka.

W czerwcu na boiskach Orlik w Turce (osie-
dle Borek) odbył się turniej o puchar Wójta 
Gminy Wólka. Turniej został zorganizowany, 
aby uczcić 100- lecie odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. 

Był to turniej piłki nożnej, plażowej piłki siat-
kowej oraz piłki koszykowej, a wzięło w nim 
udział ponad 100 zawodników- wśród nich 
dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe. 

Zawodnicy, pomimo niesprzyjających warun-
ków pogodowych, wkładali całe serca w grę. 
Od pierwszego gwizdka w każdej z dyscyplin 
rywalizacja była niezwykle zacięta. Grze i umie-
jętnościom zawodników  przyglądali się najlep-
si kibice – rodzice, rodzeństwo i przyjaciele, 
którzy zagrzewali okrzykami swoich faworytów 
do walki. Po rozegraniu wszystkich meczów 
przyszedł czas na dekoracje zwycięzców, której 
dokonał Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat. 
Każdy zawodnik został nagrodzony medalem 
i upominkiem. Na twarzach zawodników poja-
wiły się uśmiechy za małe i duże zwycięstwa, 

Monika Ostrowska
Najważniejsze osiągnięcia:

XVIII Ogólnopolski Puchar Dzieci 
w Tradycyjnym Karate-Do Orlen - Gdańsk (01.06.2018r.)

- I miejsce w kata indywidualnym

Puchar Małych Mistrzów 
w Karate Tradycyjnym - Tomaszów Lubelski (27.05.2018r.)

- I miejsce w kata indywidualnym
- I miejsce w kata drużynowym
- I miejsce w en-bu

V Puchar Europy Dzieci 
w Karate Tradycyjnym – Lublin (20-22.10.2017r.)

- I miejsce w kata indywidualnym
- I miejsce w en-bu
- I miejsce w kata drużynowym

II Puchar Świata Dzieci 
w Karate Tradycyjnym – Kraków (14-15.10.2016r.)

- II miejsce w kata indywidualnym

Monika Ostrowska jest aktywnym członkiem Lubelskiego Klubu 
Karate Tradycyjnego, systematycznie uczęszcza na zajęcia, roz-
wija się w tym kierunku oraz osiąga sukcesy na arenie krajowej 
i międzynarodowej. Jej największym marzeniem jest możliwość 
startu w Mistrzostwach Świata w Karate Tradycyjnym, które od-
będą się w październiku w Kanadzie. Posiadając limity finansowe 
rodzice przy współpracy z Lubelskim Klubem Karate Tradycyjne-
go szukają innych sposobów na wsparcie młodej, utalentowanej 
zawodniczki, by umożliwić jej rozwój oraz możliwość reprezenta-
cji Polski na zawodach karate o randze międzynarodowej. Zachę-
camy do wsparcia Moniki Ostrowskiej w realizacji jej sportowych 
celów.

Z poważaniem,

Andrzej Maciejewski
Prezes Lubelskiego Klubu Karate Tradycyjnego

Monika, uzdolniona mieszkanka gminy Wólka, 
chciałaby realizować swoje sportowe marzenia - pomóżmy jej w tym.

Zagraliśmy dla Niepodległej o puchar Wójta Gminy Wólka 
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trud rywalizacji i satysfakcjonujące nagro-
dy.

Wszystkim zawodnikom dziękujemy za 
wspaniałe widowisko sportowe, a szkółce 
piłkarskiej Football Academy za ogromną 
pomoc w organizacji wydarzenia.

Redakcja Wólka News
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W dniu 20 maja w Krasieninie odbyły się Gminne Zawody Spor-
towo Pożarnicze Gmin Niemce i Wólka. Zawody rozegrane zosta-
ły w konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza  
7 x 50m z przeszkodami.

Po wyrównanej rywalizacji klasyfikacja generalna drużyn po-
żarniczych Gminy Wólka przedstawiała się następująco:
I miejsce OSP Świdnik Duży Pierwszy - 111.41 pkt.
II miejsce OSP Turka - 112,71 pkt. 
III miejsce OSP Bystrzyca - 128.05 pkt.
zaraz za podium OSP Łuszczów Pierwszy - 152,3 pkt.

Bardzo serdecznie dziękujemy jednostkom za udział w zawo-
dach oraz wspaniałą atmosferę w duchu rywalizacji fair play. 

Anna Gułaś, Referat Obywatelski, 
Urząd Gminy Wólka

W piątek 18 maja w Szkole Podstawo-
wej w Sobianowicach odbyło się spotka-
nie z himalaistą, członkiem Narodowej Zi-
mowej Wyprawy na K2 - Piotrem Tomalą. 
W spotkaniu uczestniczył Pan Wójt Edwin 
Gortat wraz z pracownikami Urzędu Gmi-
ny Wólka, Dyrektorzy gminnych szkół, 
Nauczyciele, ale przede wszystkim Dzieci 
ze SP w Sobianowicach, które z zapar-
tym tchem słuchały relacji z ust jednego 
z uczestników wyprawy na K2. 

Oprócz ciekawych opowieści o szczę-
ściu himalajskich sukcesów, czyhających 

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Gmin Niemce i Wólka

Piotr Tomala - człowiek z pasją, ogromną odwagą i miłością do gór…
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zagrożeń czy też euforii towarzyszącej wy-
prawie, Pan Piotr zaprezentował materia-
ły filmowe i fotograficzne z wyprawy na K2 
oraz akcji ratunkowej na położonej w tym 
samym masywie górskim Nanga Parbat. 
Przywiózł ze sobą również sprzęt i ubrania 
wykorzystywane podczas wypraw.

Spotkanie zakończyło się autografami, 
a także pozowaniem do wspólnych zdjęć. 

Cieszyło się ogromnym zainteresowaniem 
i wzbudziło bardzo pozytywne emocje 
wśród uczestników. 

Serdeczne podziękowanie kierujemy do 
Dyrekcji SP w Sobianowicach za zorgani-
zowanie tak ciekawego spotkania, a Panu 
Piotrowi za podzielenie się z publiczno-
ścią przemyśleniami na temat emocji, 
które towarzyszą himalaizmowi. Liczymy 

na to, że zaraził niejednego uczestnika 
spotkania sportowym duchem  i potrzebą 
odkrycia w swoim życiu prawdziwej pasji, 
która jest kluczem do szczęścia, spełnienia 
i samorealizacji.

Redakcja Wólka News

W sobotę 14 kwietnia odbył się turniej pod patronatem Lubel-
skiego Związku Piłki Nożnej w kategorii: Orlik starszy (2007 r.). 
Wzięło w nim udział 6 drużyn z lubelskich klubów sportowych.
1. Avenir Jabłonna
2. Avia II Świdnik
3. Skarpa Lublin
4. AP Bronowice Lublin
5. UKS Football Academy Lublin 
6. Sygnał Lublin

W ostatniej kolejce najlepiej spisali się zawodnicy z klubów:
1. Avii II Świdnik
2. UKS Football Academy
3. AP Bronowice Lublin

Zawodnikom biorącym udział w rozgrywkach nie można było 
odmówić niesłychanej determinacji podczas gry i walki do ostat-
niego gwizdka. Na turnieju panowała zdrowa rywalizacja między 
zespołami, a co najważniejsze - wszystko rozgrywało się w duchu 
fair play. Piłka nożna to przede wszystkim wielka frajda i satysfak-
cja z możliwości sprawdzenia swoich umiejętności.

Z wielką przyjemnością informujemy 
Państwa, iż w czerwcu na oficjalnej stronie 
Ministerstwa Sportu i Turystyki pojawiła się 
informacja, że Gmina Wólka otrzymała do-
finansowanie na realizację Otwartych Stref 
Aktywności. W ramach projektu powstaną 
trzy jednakowe obiekty sportowo – rekre-
acyjne w Sobianowicach, Rudniku oraz 
Łuszczowie Drugim wykonane w wariancie 
podstawowym obejmującym siłownię ple-
nerową oraz strefę relaksu. Strefa aktywno-
ści wyposażona będzie w 7 urządzeń do ćwi-
czeń, trampolinę ziemną, małą architekturę 
tj. ławki, kosze na śmieci, tablice regulami-

nowe oraz stoły do gry w tenisa stołowego. 
Wartość inwestycji wynosi 149 075,00 zł 
brutto. Wójt gminy Wolka Pan Edwin Gortat 
podpisał już umowę na realizację inwesty-
cji, której zakończenie zaplanowane jest na 
połowę października br. 

W odpowiedzi na oczekiwania społeczne 
naszych mieszkańców stworzona zostanie 
przestrzeń aktywności sportowej sprzyjają-
ca międzypokoleniowej integracji społecz-
nej naszych mieszkańców, która wpłynie na 
zwiększenie ich sprawności fizycznej.

Piotr Łucka, Referat Infrastruktury

Informujemy Państwa, iż jeszcze w tym 
roku będzie opracowana dokumentacja 
projektowo- kosztorysowa dla rozbudowy 
szkoły i boiska wielofunkcyjnego w Łusz-
czowie Drugim. Podpisana już została 
umowa z wykonawcą na przygotowanie 
dokumentacji projektowej oraz wykona-

no badania geotechniczne. Inwestycja 
wykonywana jest ze środków własnych 
gminy, a jej koszt to 149 691,00 zł (wraz 
z projektem rozbudowy SP w Turce). Roz-
budowa szkoły związana jest z ciągłym 
rozrostem miejscowości i zwiększającą 
się liczbą uczniów. Będzie służyła popra-

wie warunków i jakości kształcenia dzieci 
i młodzieży. Budowa boiska wielofunkcyj-
nego z pewnością zniweluje nierówności 
dostępu do sportu, przyczyni się do zwięk-
szenia liczby dzieci i młodzieży uprawiają-
cej sport i rekreację ruchową.

Referat Infrastruktury

Rozgrywki Ligi Orlika

OSA w gminie Wólka 

Boisko wielofunkcyjne z bieżnią w Szkole Podstawowej w Łuszczowie 

SPORT
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Podczas wakacji w SP w Sobianowicach ciężkiej pracy ciąg dal-
szy. Tym razem jednak nie była to praca uczniów i nauczycieli, ale 
ekip budowlanych, które przebudowały pomieszczenia gospo-
darcze w budynku szkoły na salę gimnastyczną z towarzyszącymi 
sanitariatami. W efekcie uczniowie już od września będą korzy-
stali z nowej sali gimnastycznej. Inwestycja o wartości 185 tys. zł 
zostanie sfinansowana z budżetu gminy Wólka.

Warto również wspomnieć, że budynek szkoły, poza salą gim-
nastyczną, przeszedł również kompleksową termomodernizację, 
na którą gmina Wólka dostała dofinansowanie ze środków PRO 
WL. Budynek szkoły został docieplony z zewnątrz, wymieniona 
została instalacja centralnego ogrzewania  wraz z wymianą kotła 
a na dachu budynku pojawiły się kolektory słoneczne. Przepro-
wadzone prace przyczynią się m.in. do zwiększenia efektywności 
energetycznej obiektu, obniżenia kosztów energii generowanej 
przez obiekt, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz do podnie-
sienia komfortu użytkowania obiektu poprzez  poprawę warun-
ków uczenia się uczniów czy też pracy nauczycieli.

Redakcja Wólka News

Gmina Wólka została beneficjentem programu „Bezpieczna 
Droga do Szkoły” realizowanego przez Fundację „ORLEN – DAR 
SERCA” Celem programu jest dooznakowanie przejść dla pie-
szych w okolicy szkół.

W ramach programu dooznakowane zostaną przejścia dla pie-
szych przy szkołach: w  Pliszczynie, Sobianowicach i Świdniku 
Małym. 

Sygnalizacja świetlna zwiększy bezpieczeństwo dzieci. Zapewni 
ją zestaw solarny, który dzięki radarowemu czujnikowi automa-
tycznie wykrywa obecność pieszego w pobliżu przejścia i  w  kon-
sekwencji aktywuje sygnalizację błyskową po obydwu stronach 
przejścia. Zestaw pracuje bez zewnętrznego źródła zasilania dzię-
ki wbudowanemu akumulatorowi i panelowi słonecznemu gwa-

rantuje stabilność systemu. Istnieje możliwość ustawienia czasu 
działania i  czułości radaru tak, aby urządzenie działało w każdych 
warunkach. Opisane wyżej urządzenie zostanie zainstalowane 
w oparciu o energię elektryczną powstałą poprzez przechwy-
tywanie energii słonecznej za pomocą paneli fotowoltaicznych 
(słonecznych). W efekcie pozwala to na poprawienie widoczności 
i w istotny sposób wpłynie na bezpieczeństwo ruchu drogowego 
w  rejonie doświetlanego przejścia dla pieszych.

W imieniu dzieci i rodziców uczniów obdarowanych szkół Wójt 
Gminy Wólka serdecznie dziękuje Fundacji „ORLEN – DAR SER-
CA” za pomoc w zwiększeniu bezpieczeństwa dzieci.

Elżbieta Skiba, Referat Obywatelski, Urząd Gminy Wólka

Z ogromną przyjemnością informuję 
Państwa, iż Sekretarz Stanu w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, Pan Jarosław Zieliński zaakceptował 
dofinansowanie projektów zgłoszonych 
przez wojewodów w 2018 roku, w ramach 
Programu ograniczania przestępczości 
i aspołecznych zachowań Razem bezpiecz-
niej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 
- 2020. 

Z jeszcze większą satysfakcją informuję, 
iż ze złożonych do MSWiA 268 lokalnych 
projektów profilaktycznych 111 projektów 
uzyskało dofinansowanie, z czego tylko 3 

projekty zostały dofinansowane z woje-
wództwa lubelskiego, a jednym z nich jest 
projekt pt. „Bezpieczna Gmina – Bezpiecz-
ni Mieszkańcy” złożony przez naszą gminę.

W trosce o bezpieczeństwo naszych 
mieszkańców złożyliśmy projekt, w ra-
mach którego zaplanowane działania 
będą służyły poprawie bezpieczeństwa 
w miejscach publicznych ze szczególnym 
uwzględnieniem tworzenia lokalnych 
systemów bezpieczeństwa (monitoring). 
Wartość dofinansowania, jaką uzyskaliśmy 
to kwota 94 682,00 PLN.

Cieszę się, że nasza inicjatywa spotkała 

się z pozytywną oceną nie tylko na szcze-
blu lokalnym, ale również na szczeblu kra-
jowym.

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Nowa sala gimnastyczna w SP w Sobianowicach 

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci 
dzięki wsparciu Fundacji „ORLEN – DAR SERCA”

Kolejne środki dla gminy Wólka 
w ramach programu Razem Bezpieczniej 
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Dane kontaktowe firmy, która odbiera odpady komunalne z terenu gminy Wólka:
Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Artur Cios

ul. Bukowa 12, 21-020 Milejów, tel. 794 441 700 lub 881 570 470

Odbiór odpadów komunalnych i wielkogabarytowych

Bezpieczne usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH I WIELKOGABARYTOWYCH
w GMINIE WÓLKA w okresie wrzesień - grudzień 2018 roku

Prosimy o wystawianie odpadów na godz. 7:00
OZ- odpady zmieszane,  SE – odpady segregowane, P – popiół,

GM – wielkogabarytowe tylko meble, G – wielkogabarytowe pozostałe

Jolanta Kotlarek, Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

miejscowość Wrzesień 2018
OK, SE, ZIE

Wrzesień 2018
G

Październik 2018
OK, SE, ZIE, P

Listopad 2018
OK, SE, ZIE, P

Listopad 2018
G

Grudzień 2018
OK, SE, ZIE, P

Osiedle Borek - zabudowa 
wielorodzinna 7, 14, 21, 28 3 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 27 7, 14, 21, 28

Osiedle Borek – zabudowa 
jednorodzinna 7, 21 3 5P, 19 2, 16P, 30 27 14P, 28

Osiedle Borek – podmioty 
gospodarcze 7 3 5 9 27 14

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

18 3 17 15 27 17

Rudnik, Kol. Pliszczyn (od 
obwodnicy do torów) 13 3 15 13 27 12

Turka Wieś 17 4 16 14 28 13
Łuszczów  Pierwszy, 
Łuszczów Drugi 19 4 18 19 28 18

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

20 4 22 20 28 19

Długie, Jakubowice 
Murowane, Wólka 24 4 23 21 28 20

Na terenie naszej gminy realizowany jest projekt pn. „System 
gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie woje-
wództwa lubelskiego”, współfinansowany ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014 - 2020.

Wnioski były przyjmowane do 8 czerwca br. Obecnie trwają 
prace związane z bezpłatnym demontażem, odbiorem, trans-
portem oraz unieszkodliwianiem odpadów azbestowych w 34 
gospodarstwach z terenu gminy Wólka, które zakwalifikowały się 
w obecnym naborze. Realizowane działania przyczynią się to do 
zmniejszenia ilości szkodliwych substancji będących w produk-
tach azbestowych z naszego otoczenia.

Ponadto gmina Wólka uczestniczy w programie „Bezpieczne 
usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest 
z terenu Gminy Wólka w roku 2018”. Dotacja w wysokości 18 
800,00 zł uzyskana została z WFOŚiGW w Lublinie. Zadanie jest 
w trakcie realizacji i ma zostać zakończone do końca września 
bieżącego roku.

Jolanta Kotlarek, Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka
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W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 22 marca 2018r. 
o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2018r., poz. 651), wniosek o szacowanie szkód 
w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: dziki, łosie, 
jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodo-
wania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do or-
ganu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wy-
stąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy. 

Szacowania szkód łowieckich – w przypadku ich wystąpienia na 
terenie Gminy Wólka – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia 
wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

1. przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wy-
stąpienia szkody, zwanego dalej „przedstawicielem gminy”, 
którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, 
na którym wystąpiły szkody łowieckie;

2. przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowiec-
kiego;
3. właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie któ-
rych wystąpiła szkoda.
W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowią-

zany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty 
odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego 
dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z sza-
cowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

Druki wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są 
w siedzibie Urzędu Gminy w Wólce, pokój nr 23 (II piętro), insp. 
Jolanta Kotlarek, telefon: 81 4781756, w godzinach pracy Urzędu.

Jolanta Kotlarek, 
Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

Rolnicy z naszej gminy mogą bezpłatnie wykonać badanie 
gleby. Zgłoszenia były przyjmowane do 15.07.2018r. Celem jest 
pomoc naszym rolnikom w uzyskaniu informacji o składzie gle-
by w ich gospodarstwach. Efektem ma być pomoc rolnikom w 
określeniu zasobności gleby w składniki odżywcze, racjonalne 
i zoptymalizowane nawożenie dla upraw, poprawę jakości gleb 
na terenie gminy i przede wszystkim oszczędności finansowe dla 

rolników. Obecnie, w okresie pożniwnym, pracownik Stacji che-
miczno- rolniczej w Lublinie kontaktuje się z zakwalifikowanymi 
rolnikami w celu dostarczenia im dokumentów i pojemników na 
próby, które muszą pobrać i dostarczyć do stacji chemiczno - rol-
niczej w celu wykonania badania.

Jolanta Kotlarek
Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

Zachęcamy do aktywnego uczestnictwa mieszkańców poszczególnych sołectw w zebraniach wiejskich, które zostały zaplanowane 
zgodnie z poniższym harmonogramem.

L.p. Sołectwo miejsce zebrania data godzina
1. Świdnik Mały Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym 06.09.2018 17.30
2. Świdnik Duży Pierwszy Remiza OSP Świdnik Duży Pierwszy 06.09.2018 19.00
3. Biskupie-Kolonia Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym 07.09.2018 17.00
4. Świdnik Duży Drugi Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym 07.09.2018 18.30
5. Kolonia Świdnik Mały Szkoła Podstawowa w Świdniku Małym 07.09.2018 20.00
6. Bystrzyca Remiza OSP 10.09.2018 17.30
7. Sobianowice Szkoła Podstawowa w Sobianowicach 10.09.2018 19.00
8. Turka os. Borek Zajazd SAS 11.09.2018 17.30
9. Turka Szkoła Podstawowa w Turce 11.09.2018 19.00

10. Łuszczów Pierwszy Szkoła Podstawowa w Łuszczowie 12.09.2018 17.30
11. Łuszczów Drugi Szkoła Podstawowa w Łuszczowie 12.09.2018 19.00
12. Świdniczek Urząd Gminy Wólka 17.09.2018 17.30

Zapraszamy po odbiór bezpłatnych materiałów informacyj-
nych dotyczących Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF). 

W pokoju  23 II p. tut. urzędu można odebrać:
- plakat dotyczący zasad, których należy przestrzegać w celu 

ochrony gospodarstwa przed wirusem Afrykańskiego Pomoru 
Świń;

- druk rejestru osób wchodzących do pomieszczeń, w których 
utrzymywane są świnie;

- druk dokumentacji czyszczenia i dezynfekcji w gospodarstwie.

Jolanta Kotlarek, 
Referat Infrastruktury, Urząd Gminy Wólka

Szacowanie szkód łowieckich

Badanie gleb przez stację chemiczno-rolniczą

Harmonogram zebrań wiejskich wrzesień 2018r.

Uwaga hodowcy trzody chlewnej!
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13. Wólka Urząd Gminy Wólka 17.09.2018 19.00
14. Długie Urząd Gminy Wólka 18.09.2018 17.30
15. Jakubowice Murowane Urząd Gminy Wólka 18.09.2018 19.00
16. Łysaków Remiza OSP w Pliszczynie 19.09.2018 17.30
17. Pliszczyn Remiza OSP w Pliszczynie 19.09.2018 19.00
18. Rudnik Budynek po Szkole Podstawowej w Rudniku 20.09.2018 17.30
19. Kolonia Pliszczyn Szkoła Podstawowa  w Pliszczynie 20.09.2018 19.00

Źródło: www.wolka.pl

Spotkanie w sprawie gazu

Gmina Wólka Laureatem Programu Promocji Gmin 
BUSINESS EXCELLENCE 2017/2018

W dniu 27 czerwca w Szkole Podsta-
wowej w Pliszczynie na zaproszenie Pana 
Wójta Gminy Wólka Edwina Gortata od-
było się spotkanie przedstawicielami Pol-
skiej Spółki Gazowniczej Sp. z o.o. Odział 
Zakład Gazowniczy w Lublinie z mieszkań-
cami gminy Wólka pochodzącymi przede 
wszystkim z miejscowości: Pliszczyn, Ły-
saków, Sobianowice, Bystrzyca, Łuszczów 
Pierwszy i Drugi, Turka i Biskupie Kolonia.

Spółka reprezentowana była przez Pana 
Łukasza Oleszek – Doradcę ds. Rozwoju 
oraz Pana Sylwestera Gocel – Specjalistę 
ds. Rozwoju Polskiej Spółki Gazowniczej 
Sp. z o.o. Odział Zakład Gazowniczy w Lu-
blinie. Natomiast Urząd Gminy Wólka 
obok Pana Wójta Edwina Gortata repre-
zentowany był przez Pana Michała Sucho-
dolskiego – Kierownik Referatu Inwestycji 
Kluczowych odpowiedzialnego m.in. za 
rozwój gazownictwa na terenie naszej 
gminy.

Przybyli na spotkanie mieszkańcy mieli 
możliwość zadawania pytań oraz uzyska-

nia odpowiedzi na nurtujące ich pytania 
związane m.in. z kosztem przyłączenia do 
sieci gazowej czy formalnościami do ja-
kich dopełnienia są zobowiązani. 

Podczas spotkania ustalono także, że 
mieszkańcy w/w miejscowości będą mieli 
możliwość wpisania się na listę odbiorców 
indywidualnych zainteresowanych przyłą-

czeniem do sieci gazowniczej. Przedmio-
towe listy dostępne będą u sołtysów oraz 
w Urzędzie Gminy Wólka.

Michał Suchodolski, 
Referat Inwestycji Kluczowych, 

Urząd Gminy Wólka

7 czerwca odbyła się Finałowa Gala Pro-
gramu Promocji Gmin BUSINESS EXCEL-
LENCE 2018. Wójt Gminy Wólka Pan 
Edwin Gortat odebrał prestiżową nagrodę 
dla naszej gminy.

Gmina Wólka poddała się ocenie przez 
niezależnych ekspertów w ramach VII 
Edycji Programu Promocji Gmin Business 
Excellence 2018. Ideą Programu jest wska-
zanie, nagrodzenie i promocja najlepszych 
samorządów województwa lubelskiego za 
inicjatywę i przedsiębiorczość własną, jak 
również za rozwój i wspieranie przedsię-
biorczości na terenie samorządu poprzez 
tworzenie sprzyjających warunków dla 
biznesu. 

Administratorem Programu jest Sto-
warzyszenie Lubelski Klub Biznesu, nato-
miast Patronatem Honorowym Program Fo
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objęli: Wojewoda Lubelski - Przemysław 
Czarnek; Marszałek Województwa Lubel-
skiego – Sławomir Sosnowski; dr Krzysztof 
Markowski - Dyrektor Urzędu Statystycz-
nego w Lublinie; Krzysztof Hetman - Poseł 
do Parlamentu Europejskiego oraz Zwią-
zek Gmin Lubelszczyzny.

W kategorii Gmina Wiejska do 6500 

mieszkańców gmina Wólka zdobyła  
I miejsce i otrzymała tytuł  Laureata Pro-
gramu Promocji Gmin BUSINESS EXCEL-
LENCE 2017/2018. Nasza gmina docenia-
na została za skuteczną realizację swojej 
strategii, innowacyjność, przedsiębior-
czość, tworzenie przyjaznych warunków 
dla biznesu. 

W gali udział wzięło ponad 150 osób, 
m.in. przedsiębiorcy i przedstawicie-
le samorządów z całego województwa 
oraz wielu innych instytucji. Gala została 
uświetniona przez artystów Teatru Mu-
zycznego, którzy przygotowali dla uczest-
ników recital zatytułowany „Powróćmy 
jak za dawnych lat...”
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Nagrody w ramach konkursu „Spraw by gmina dumnie rosła, 
swe podatki na nią postaw” trafiły do Laureatów 

Kolejny wielki sukces Gospodarstwa Ogrodniczego „Szczepa-
nówka”- zwycięstwo w konkursie Innowacyjny Rolnik 2018

Z wielką przyjemnością informujemy, 
iż Pan Wójt Edwin Gortat wręczył Laure-
atom nagrody w postaci kart podarunko-
wych i podziękował wszystkim za wzięcie 
udziału w konkursie, ale przede wszystkim 
za wsparcie budżetu gminy Wólka. Przy-
pominamy, iż wszyscy mieszkańcy, którzy 
złożyli zeznania PIT w Drugim Urzędzie 
Skarbowym w Lublinie oraz w zeznaniu 
podatkowym jako miejsce zamieszkania 
wskazali gminę Wólka przyczynili się do 
zwiększenia wpływu z podatków do bu-
dżetu naszej gminy, za co im serdecznie 
dziękujemy.

Ponadto zachęcamy wszystkich tych 

mieszkańców, którzy w tym roku z róż-
nych względów w zeznaniu podatkowym 
nie wpisali gminy Wólka jako właściwe 
miejsce zamieszkania, a faktycznie tu-
taj mieszkają, do zgłoszenia tej zmiany 
do urzędu skarbowego. Zmiana urzędu 
skarbowego wynikająca ze zmiany adresu 
zamieszkania w 2018 roku będzie miała 
znaczenie przy rozliczeniu PIT za 2018 rok.

Ważne! Zmiana danych w urzędzie 
skarbowym nie będzie skutkowała ko-
niecznością wymiany dokumentów. Po-
nadto nie jest konieczna zmiana meldun-
ku. 

Redakcja Wólka News

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 
Polskiej wraz z magazynem rolniczym top agrar 
Polska oraz czasopismem Tygodnik Poradnik Rol-
niczy rozstrzygnęli konkurs „Innowacyjny Rolnik”. 
W kategorii innowacyjne przedsiębiorstwo na wsi 
zwycięzcą została Pani Elżbieta Buła ze wsi Ko-
lonia Świdnik Mały prowadząca Gospodarstwo 
Ogrodnicze „Szczepanówka”. Ideą konkursu było 
wyróżnienie tych rolników, którzy znaleźli pomysł 
na dodatkowy dochód z rolnictwa, wprowadzili 
innowacyjne rozwiązania, które znacznie zwięk-
szyły wydajność lub produkcję w gospodarstwie. 

Materiał pobrano z informacji prasowej: 
Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. 
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Stowarzyszenie Rysa zaprasza seniorów 
na indywidualne konsultacje z zakresu psychologii i prawa

Odpady komunalne -  NIE DZIELIMY się swoim numerem 
rachunku z sąsiadem

Kolejne środki zewnętrzne dla gminy Wólka 

Jeżeli coś Cię niepokoi, nie wiesz co 
zrobić, potrzebujesz anonimowej porady 
- przyjdź. 

Czekamy na Ciebie w każdy piątek mie-
siąca począwszy od 3 sierpnia do 30 listo-
pada 2018 roku w godzinach 11.30 - 13.30 
naprzemiennie 13.30 - 15.30 w pokoju 
23a w Budynku Urzędu Gminy w Jakubo-
wicach Murowanych 8.

Dziadków i babcie chcące lepiej poro-
zumiewać się z wnuczkami zapraszamy na 
warsztaty z zakresu umiejętności wycho-
wawczych.

Więcej informacji oraz porady można 
uzyskać  pod numerem telefonu 663-788-
698

Zapraszamy do korzystania ze wsparcia!
Stowarzyszenie Rysa

Do obsługi wpłat z tytułu opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi 
dokonywanych do Urzędu Gminy Wólka 
wykorzystywana jest usługa płatności ma-
sowych. 

Identyfikacja masowych płatności wy-
korzystuje tzw. rachunki wirtualne co 
oznacza, że każdy płatnik, który złożył de-
klarację o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi otrzymuje 
„własny” numer rachunku, na który ma 

dokonywać płatności.
Udostępnianie swojego numeru ra-

chunku innej osobie np. sąsiadowi, który 
zgubił lub nie pamięta rachunku, powodu-
je, że jego wpłata pojawia się na naszym 
rachunku i w konsekwencji prowadzi do 
zaległości u sąsiada i nadpłaty na naszym 
rachunku. 

Należy również zwrócić uwagę na koń-
cówkę rachunku, która może być po-
mocna, gdyż ostatnie cyfry są jednocze-

śnie naszym numerem identyfikacyjnym 
w systemie księgowym.

Dzięki płatnościom masowym, moż-
na uzyskać szybki dostęp do informacji 
o wpłatach poszczególnych osób oraz 
zautomatyzować pobieranie wpłat bezpo-
średnio z banku, co pomaga wyelimino-
wać  błędy.

Wioletta Łachowska, 
Referat Finansowy, Urząd Gminy Wólka

Z ogromną przyjemnością informuję Państwa, iż w czerwcu br. 
przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy Wólka Pani Agnieszki Gro-
belskiej podpisałem kolejne umowy na dofinansowanie projek-
tów, które gmina Wólka złożyła w odpowiedzi na konkursy ogło-
szone przez Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2014 – 2020. 

W realizacji projektów, których łączna wartość dofinansowania 
wynosi ponad 1,4 mln, wsparciem objęci zostaną zarówno dzieci 
i młodzież  ze szkół z terenu naszej gminy, jak i seniorzy.

W projekcie „Akademia kluczowych kompetencji II”, w któ-
rym udział wezmą uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej 
w Turce oraz Szkoły Podstawowej w Sobianowicach, przewi-
dziano cykle specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli oraz za-
kup nowoczesnego wyposażenia do szkół. Doposażone zostaną 
pracownie przyrodnicze, biologiczne, chemiczne, geograficzne 
i fizyczne. Następnie młodzież szkolna będzie mogła uczestniczyć 
w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach wspierających 
kształtowanie i rozwój kompetencji kluczowych. Dla uczestników 
projektu zorganizowane zostanie kilkanaście wyjazdów do naj-
ciekawszych miejsc w Polsce m.in.: do Centrum Nauki Kopernik.

Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ma realizację projektu 
pt. „Top Senior” w budynku po Szkole Podstawowej w Rudniku 
utworzony zostanie Klub Seniora. W ramach projektu budynek 
zostanie wyposażony w odpowiedni sprzęt, meble czy też mate-
riały dydaktyczne, z których podczas zaplanowanych zajęć będą 
korzystać nasi seniorzy.

Serdecznie zapraszam seniorów z terenu naszej gminy do 

zgłaszania się do Klubu Seniora. W klubie będą mogli Państwo 
skorzystać z warsztatów komputerowych, kulinarnych, flory-
stycznych, z rękodzielnictwa, czy też zajęć ogólno ruchowych. 
Przewidzieliśmy również porady prawne, medyczne, wieczorki 
taneczne, jak również wyjazdy w bardzo ciekawe miejsca. Więcej 
informacji mogą Państwo uzyskać w Urzędzie Gminy Wólka, pok. 
13 bądź pod numerem tel. 81 478 17 69.

 
Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka 
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Szanowni Państwo,

Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie za wsparcie fi nanso-
we oraz rzeczowe Święta Plonów Gminy Wólka 2018 następują-
cym fi rmom, instytucjom czy też osobom prywatnym:

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT w Lublinie; Adamf 
Adam i Bartłomiej Franczak; „DROGOWIEC” Biuro Usług Pro-
jektowych; KOM-EKO S. A.; „SANITMAL” Usługi Projektowo-Wy-
konawcze; Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach; Przedsię-
biorstwo Wielobranżowe SMOLKOP Leszek Smolak; Gaz-serwis 
Zbigniew Łobejko; Usługi Instalacyjne i Remontowo Budowlane 
Ryszard Zgierski; Aromati no Dot Com Sp. z o.o. Sp.k.; Centro-
chem Sp. J.; BUDMAXX P.U. ŁUKASZ MARKIEWICZ; WOD -BUD 
Sp. z o.o.; Artur Cios Transport Drogowy Wywóz Nieczystości 
Płynnych i Stałych; Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów 
S.A.; AWD MIEDZIOCHA; Polskie Surowce Skalne Sp. z o. o. „Kru-
szywa”; Stowarzyszenie Aktywna Europa; Pako Sp. j.; Agram S. 
A.; Centrum Dywanowe AKCILA; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
Handlowe; SOLAN; Firma Usługowo Handlowa Grzegorz Skrzyp-
czak; Firma Usługowo Handlowa Tadeusz Niewiński; „Gościniec” 
Restauracja Halina Ratajewska; TOP MARKET spółka z. o. o.; Fir-
ma Handlowa „K A B I S”; LADROS s.c. A. Lewczyk, R. Lewczyk; 
ORION Sklep Spożywczo-Przemysłowy w Łuszczowie Pierwszym; 
Dom Weselny „Rozmaryn”; PPHU SIMBA L. i R. Sim; Zajazd „Het-
man”; Sulimo Soft ware Piotr Poniewozik, Piotr Osipa Sp. J.; Ir-
pol Sprzedaż i autoryzowany serwis sprzętu ogrodniczego; MIKO 
Centrum Ochrony i Zabezpieczeń sp. z o.o.; Bar u Marcina; Go-
spodarstwo Ogrodnicze „Turkiszon”; F.H.U. Wolke Bartosz Wali-
górski, „Dalimex” Sp. z.o.o.

Lista tych, którzy nas wsparli w organizacji naszych gminnych 
uroczystości jest długa, jednak nie zostali tutaj wymienieni wszy-
scy, którzy tego wsparcia nam udzielili, gdyż prosili o pozostanie 
darczyńcami anonimowymi.  Im również dziękuję za okazaną po-
moc fi nansową oraz rzeczową. 

Na ręce Księdza Proboszcza Tadeusza Michałka, współgospo-
darza dożynek, składam serdeczne podziękowania za odprawie-
nie uroczystej Mszy Świętej dziękczynnej oraz błogosławieństwo 
chleba z tegorocznych zbiorów. Dziękuję również całej wspólno-
cie Księży Sercanów, którzy udostępnili swój teren na organizację 
tegorocznych dożynek.

Starostom Dożynek Państwu Dorocie i Andrzejowi Ponikiew-
skim dziękuję za przyjęcie tak zaszczytnej funkcji i wzorowe jej 
wypełnienie. 

Gorące słowa podziękowania kieruję do Radnych Gminy Wól-
ka, Sołtysów i Rad Sołeckich oraz wszystkich Państwa, którzy 
utworzyli ten przepiękny, bajecznie kolorowy korowód dożynko-
wy oraz za przygotowanie wieńców dożynkowy, które są symbo-
lem podziękowania za tegoroczne plony oraz za trud całorocznej 
pracy naszych rolników. Prezentacja wieńców podczas gminnych 
uroczystości to swoista promocja dorobku kulturowego polskiej 
wsi oraz kultywowanie i popularyzacja najbardziej wartościo-
wych, kulturowych tradycji gminy Wólka. Ponadto dziękuję  Pań-
stwu  za okazaną pomoc w przygotowaniu naszego gminnego 
stoiska w postaci domowych wypieków, owoców, warzyw oraz 
kwiatów. 

Dziękuję również szkołom z terenu naszej gminy, twórcom lu-
dowym, instytucjom i wszystkim, którzy zorganizowali te piękne 
stoiska wystawiennicze. Dzięki włożonej przez Was pracy w ich 
przygotowanie  nasi  mieszkańcy oraz zaproszeni goście mogli 
poznać ofertę edukacyjną naszych placówek oświatowych, po-
dziwiać wykonane przez Was rękodzieło ludowe oraz uzyskać 
szereg informacji związanych z rolnictwem na stoiskach informa-
cyjnych instytucji okołorolniczych.

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

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

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. Szanuj-
my to i nie przestawajmy im życzyć: Szczęść Boże!

Z wyrazami wdzięczności,
Wójt Gminy Wólka
mgr Edwin Gortat

Informujemy, iż w Regionalnym Ośrod-
ku Polityki Społecznej w Lublinie przy 
ul. Diamentowej 2 mogą Państwo złożyć 
wniosek o wydanie  Ogólnopolskiej Karty 
Seniora. Kartę można odebrać osobiście 
po wypełnieniu „Formularza zgłoszenio-
wego dla Uczestników Programu”, w po-
koju nr 132, w godzinach 7.30 – 15.30 
(od poniedziałku do piątku). Kartę można 
uzyskać również drogą korespondencyjną 

za pośrednictwem „poczty tradycyjnej”. 
W tym celu należy wydrukować „Formu-
larz zgłoszeniowy dla Uczestników Pro-
gramu”, wypełnić go i następnie przesłać 
na adres Regionalnego Ośrodka Polityki 
Społecznej w Lublinie, ul. Diamentowa 2, 
20-447 Lublin. Karta zostanie bezzwłocz-
nie odesłana wnioskującemu, za pośred-
nictwem poczty, na adres zamieszczony 
w w.w. Formularzu.

Więcej informacji oraz formularz zgło-
szeniowy są dostępne na stronie: htt p://
rops.lubelskie.pl/ogolnopolska-karta-se-
niora/

Ogólnopolska Karta Seniora

Dane kontaktowe do Urzędu Gminy Wólka
Urząd Gminy Wólka

20-258 Lublin 62

Jakubowice Murowane 8

tel.: 81 746 06 56
tel.: 81 746 48 44
faks: 81 746 50 01
e-mail: wolka@bazagmin.pl

www.wolka.pl

www.facebook.com/wolkagmina/

www.mylokalnews.pl

mgr Edwin Gortat
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