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WSTĘP

Drodzy Czytelnicy,
Szanowni Mieszkańcy
jest mi niezmiernie miło, że mogę ponownie przekazać Wam,
Drodzy Mieszkańcy kolejny numer czasopisma Wólka News.
Ogrom materiału sprawia, że stale ograniczamy ilość informacji otrzymywanych od Pracowników Urzędu Gminy i Jednostek Organizacyjnych oraz Mieszkańców. Jak się okazuje,
z kwartalnika (bo takie było pierwotne założenie), nasze pismo wkrótce ma szansę stać się miesięcznikiem. Jednak jest to
powód do dumy i radości, a nie zmartwienie, gdyż jasno z tego
wynika, że nasza gmina ma bardzo szeroką ofertę dla swoich
mieszkańców i jest wiele ciekawych faktów, które zasługują
na przekazanie szerszemu gronu zainteresowanych. Jako wójt,
mam obowiązek promować naszą gminę wśród szerokiego
grona gmin powiatu lubelskiego, województwa, a nawet kraju. To właśnie lokalny patriotyzm, ogromna sympatia i szacunek do naszej małej ojczyzny sprawia, że z ogromną radością
dzielimy się tym, co najlepsze w naszej gminie. Powiększające się grono naszych czytelników sprawia, że czujemy się
potrzebni i docenieni, za co bardzo serdecznie dziękuję.
Drodzy Mieszkańcy Gminy Wólka, mija kolejna kadencja mojej pracy i współpracy z Wami - Pracownikami Urzędu, Jednostek Organizacyjnych, Radnymi, Sołtysami, Księżmi, Lokalnymi Liderami,
Przedsiębiorcami. Gorąco dziękuję Wam wszystkim za pozytywną współpracę dla dobra naszej gminy.
Te osiem lat pokazało, że można naprawdę wiele osiągnąć i zrealizować ogrom wspaniałych zamierzeń,
które w znaczący sposób podnoszą jakość życia nas wszystkich. W niniejszym numerze znajdziecie Państwo m. in. informacje o zadaniach inwestycyjnych i realizowanych przez gminę projektach, działalności
szkół, wydarzeń kulturalnych czy też sportowych.
Od samego początku wykonywałem swoją pracę z należytą starannością, uczciwie oraz zawsze kierowałem się dobrem wspólnoty samorządowej. Nigdy nie wykorzystywałem pełnionej przeze mnie funkcji
dla własnych korzyści. Zawsze starałem się wykonywać powierzone mi obowiązki wyłącznie w celu
wzbogacenia naszej Gminy o kolejne dobra, budując jej pozytywny wizerunek. Wszystkie decyzje podejmowałem w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Niekiedy zrealizowanie zamierzonych
działań kosztowało mnie o wiele więcej wysiłku niż się spodziewałem, ale rozwój gminy Wólka jest dla
mnie najważniejszy.
Liczą się fakty i widoczne efekty, które każdy może ocenić sam i sam może również wyciągnąć odpowiednie wnioski. Dochody gminy w ciągu ostatnich kilku lat zostały zwiększone o ponad 32 miliony
złotych, dzięki czemu realizujemy więcej inwestycji m. in. z użyciem środków zewnętrznych - w tym
momencie ta kwota przekracza już 52 mln zł projektów zrealizowanych bądź będących w trakcie wykonywania. Nasza gmina jest coraz bardziej atrakcyjna dla mieszkańców, o czym świadczy stale rosnąca
liczba osób meldujących się na jej terenie czy też podmiotów gospodarczych. Odkąd jestem wójtem
dbam o to, aby każdy budżet był bezpieczny i realny do wykonania, a poziom zadłużenia odpowiadał
potrzebom inwestycyjnym, zapewnieniu wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków
zewnętrznych oraz możliwościom spłaty zaciągniętych zobowiązań. Wszystko to przekłada się na nowe
inwestycje, które wpływają na jakość życia mieszkańców.
Szanowni Czytelnicy, zachęcam do wnikliwej lektury naszej gazetki i liczę, że zamieszczone w niej
informacje nadal będą cennym źródłem wiedzy o działaniach realizowanych na terenie gminy Wólka.
Życzę miłej lektury
Z poważaniem
Wójt Gminy Wólka
mgr Edwin Gortat
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JANA PAWŁA II W ŁUSZCZOWIE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
W tym roku wyjątkowo, bo dopiero 3 września odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2018/2019. Uroczystość poprzedziła Msza Święta w kościele parafialnym. Uczniów w murach naszej szkoły powitała nowa Pani Dyrektor Magdalena
Krystjańczuk. Życzenia i gratulacje w imieniu całej społeczności

szkolnej złożył Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat. Ponadto
powitano zaproszonych gości oraz uczniów, a szczególnie dzieci z oddziałów przedszkolnych, które rozpoczynają edukację
w szkole. Nie zabrakło życzeń wielu sukcesów i satysfakcji w nowym roku szkolnym.

Ogólnopolska akcja ,,Narodowe czytanie”
W piątek 7 września uczniowie naszej
szkoły przyłączyli się do ogólnopolskiej
akcji „Narodowe czytanie”. Lekturą tegorocznego wydarzenia było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. Po krótkim zapoznaniu z sylwetką twórcy, uczniowie zaprezentowali wybrane fragmenty dzieła.
Na zakończenie zabrała głos Pani Dyrektor
i przedstawiła historyczne i społeczne
aspekty, odwołując się do tegorocznej,
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.

Dożynki 2018
9 września społeczność naszej szkoły
włączyła się aktywnie w przebieg Dożynek Gminnych, które odbyły się na terenie
parku u Księży Sercanów w Pliszczynie.
Uroczystości rozpoczęły się dziękczynną
Mszą Św. w Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie nasz poczet
sztandarowy godnie reprezentował naszą
szkołę. Część artystyczną rozpoczął Zespół
Tańca Ludowego ,,Łuszczowiacy” pod kierunkiem Pana K. Kozaka i Pana P. Wiącka.
Następnie zespół wokalny „Muzyczka” zaprezentował utwór „Radość najpiękniejszych lat” z repertuaru Anny Jantar, który
nagrodzony został Złotym Laurem na Festiwalu Piosenki w SP 51 im. Jana Pawła
II w Lublinie oraz refleksyjną piosenkę
z repertuaru Eleni pt: „Troszeczkę ziemi”.
Przedstawiciele naszej szkoły kilkakrotnie
występowali na scenie, prezentując róż4
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ne piosenki m.in. ,,Jesienny kujawiaczek”,
,,Wakacyjne wspomnienia”, ,,Szkolne zasady”. Dzieci zostały przygotowane przez
Panie Agnieszkę Kosińską i Annę Anasiewicz. Wszyscy uczniowie, którzy wystąpili
na scenie otrzymali upominki. Na stoisku,
które przygotowaliśmy każdy mógł skosztować pyszną muffinkę;)

Przedszkolaki z wizytą w Szczepanówce
W dniu 19 września dzieci z oddziałów przedszkolnych (5-latki,
6-latki) wraz z dziećmi z Przedszkola Tygrysek wybrały się na wycieczkę do Gospodarstwa Ogrodniczego ,,Szczepanówka” w Kol.
Świdnik. Na miejscu powitała nas Pani Elżbieta, z którą wyruszyliśmy w głąb sadu, gdzie mogliśmy obserwować pracę sadownika.
Dzieci przyglądały się urządzeniom mechanicznym podnoszącym
i wiozącym pełne skrzynie z jabłkami. Przekonały się, że w sadzie rosną różne odmiany jabłoni, a owoce tych odmian różnią
się wyglądem, smakiem i zapachem. Najwięcej radości sprawiło
dzieciom zrywanie owoców. Na zakończenie każdy z nas mógł
skosztować pysznych naturalnych soków;)

Przedszkolaki na medal
20 września świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. Z tej okazji w naszych grupach przedszkolnych 5-latków i 6-latków zorganizowane zostały gry i zabawy dla dzieci. Naszymi gośćmi były również dzieci z Przedszkola Tygrysek.
Wspólną zabawę rozpoczęliśmy od nauki okrzyku przygotowanego specjalnie na ten dzień. Przedszkolaki z tym zadaniem
poradziły sobie znakomicie. Następnie razem z Panią Dyrektor
wszyscy uczestniczyli we wspólnej zabawie przy muzyce, w zabawach z chustą animacyjną i zajęciach plastycznych. Było wesoło
i bardzo kolorowo. Na zakończenie wsiedliśmy do pociągu, który
zawiózł nas na stację ,,Dzień Przedszkolaka”, gdzie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie. Panie złożyły dzieciom życzenia i wręczyły każdemu medal Super Przedszkolaka. Nie zabrakło uśmiechu, radości, słodkiego poczęstunku oraz niespodzianki od Pani Dyrektor.

Wakacyjny remont w Szkole Podstawowej w Łuszczowie
Sierpień w naszej szkole upłynął pod
hasłem REMONT. W związku z reformą
systemu edukacji wystąpiła konieczność przystosowania budynku do nowego prawa oświatowego i stworzenia
warunków do nauki uczniom klas VII
i VIII. W wyniku modernizacji powstały 2 nowe sale dydaktyczne, dzięki którym możliwe było stworzenie jak najlepszych warunków pracy w budynku
szkoły, w tym zapewnienie komfortu
i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci i młodzieży. Zamówione
zostały również meble na wyposażeWólka NEWS 3(5)2018
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nie sali dla uczniów klasy III oraz rolety okienne do dwóch kolejnych sal.
W dniu 18 września wstawione zostały na
parterze szafki ubraniowe przeznaczone
do użytku uczniów klas VI, VII i VIII.
Ogrom prac i inwestycji, jaki został wykonany na terenie szkoły był możliwy dzięki funduszom przyznanym szkole przez
Gminę Wólka. Pragnę serdecznie podziękować Panu Wójtowi Edwinowi Gortatowi
za zaufanie i wsparcie.
Magdalena Krystjańczuk,
Dyrektor szkoły

Projekt ,,Akademia Kluczowych Kompetencji” w naszej szkole

Fot. SP w Łuszczowie (25)

Działania w ramach w Projektu Akademia Kluczowych Kompetencji w Szkole
Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Łuszczowie ruszyły pełną parą. Uczniowie
uczestniczą w dodatkowych zajęciach
rozwijających i wyrównujących wiedzę.
Zajęcia cieszą się ogromnym zainteresowaniem dzieci oraz rodziców. Podczas zajęć uczniowie korzystają z bogatego zaplecza pomocy dydaktycznych zakupionych
z funduszy projektowych.
Szkoła Podstawowa w Łuszczowie

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RÓŻY KOŁACZKOWSKIEJ W PLISZCZYNIE

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2018/2019
Rozpoczęcie roku szkolnego zaczęło
się Mszą Świętą w parafialnym kościele
p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w
Pliszczynie odprawioną przez ks. Mariusza Wrzesińskiego w intencji całej społeczności szkolnej. Ksiądz wikary zachęcił uczniów i nauczycieli do intensywnej
pracy w nowym roku. Oprawę liturgiczną
przygotowała schola.
Po Mszy Św. wszyscy udali się do szkolnej sali gimnastycznej. Po wprowadzeniu
sztandaru i odśpiewaniu hymnu, Pani Dyrektor Elżbieta Purc przywitała serdecznie
gości, uczniów, rodziców i pracowników

szkoły. Poinformowała o istotnych nowościach, a życzenia zawarła w cytacie z „Syzyfowych prac”: „Nauka jest jak niezmierne morze {…} im więcej jej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Kiedyś poznasz,
jaka to jest rozkosz… Ucz się, co tylko jest
sił w tobie, żeby jej zakosztować!”. Następnie życzenia złożył Wójt Gminy Wólka
Pan Edwin Gortat i zaprosił wszystkich na
Narodowe czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego i na Gminne Dożynki, które odbędą się w Pliszczynie. Uroczystość
zakończyła się spotkaniem uczniów z wychowawcami w klasach.

Wędrując z Cezarym Baryką z Baku do niepodległej Polski…
8 września w Szkole Podstawowej im.
Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie odbyło
się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia”.
Przybyłych gości powitał Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat oraz Pani Dyrektor
Elżbieta Purc. Prowadząca spotkanie, Wicedyrektor Pani Anna Krzyżanowska, wybrała do odczytania różne fragmenty powieści Stefana Żeromskiego, aby pokazać
szeroką problematykę utworu. W ciekawy
sposób tło historyczne powieści przed6
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stawił Pan Marcin Kruszyński, pracownik
IPN w Lublinie, a Pani Justyna Rosner
przypomniała wiele faktów dotyczących
życia i twórczości autora „Przedwiośnia”.
Uczestnicy spotkania mogli także obejrzeć
wystawę, przygotowaną przez Panią Iwonę Pietrzak – Płachtę, ukazującą współczesną realizację „szklanych domów”, pt.
„Czyżby Żeromski miał rację?”.
Fragmenty powieści odczytali kolejno:
Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat,

Pani Katarzyna Madoń - Kremeś- reprezentująca Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, Pani
Dyrektor Elżbieta Purc, Pani Agnieszka
Grobelska, Pani Maria Wołowik, Pani Edyta Dobek, Pani Katarzyna Zielińska, Pani
Iwona Skiba, Pani Aleksandra Buła, Pani
Małgorzata Malinowska, Pani Iwona Pietrzak – Płachta, Pani Dyrektor Anna Sibińska, Pan Władysław Bubień, Ks. Mariusz
Wrzesiński, Pani Dyrektor Magdalena

Fot. Wólka News (4)
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Krystjańczuk oraz uczniowie naszej szkoły:
Aleksander Milaniuk, Jagoda Buczek, Oliwia Misztal i Remigiusz Podstawka.
Dziękujemy wszystkim gościom oraz
współrealizującym projekt pracownikom
Urzędu Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Wólce.

Plon przynieśli, plon! Przynieśli nam wieniec! Z kłosów naszej ziemi...
9 września społeczność szkoły włączyła
się aktywnie w organizację i przebieg dożynek gminno – parafialnych, które odbyły się na terenie parku u Księży Sercanów
w Pliszczynie. Aktywnie wzięliśmy udział
w różnych atrakcjach piknikowo – festynowych, za które serdecznie dziękujemy
naszym władzom gminnym. Zaprezentowaliśmy na naszym stoisku prace uczniów,
kroniki, zakładki i publikacje o szkole oraz
książki z początku XX wieku ze zbiorów
ks. Mariusza Wrzesińskiego. Przy naszym
stoisku, dzięki współpracy z IPN - em,
zaprezentowaliśmy wystawę „Ojcowie

Niepodległości”. Ks. Mariusz Wrzesiński
przygotował i wydrukował myśli patriotyczne, które zostały rozdane z jabłkami i
gruszkami.
Podczas części artystycznej przedstawiciele naszej szkoły kilkakrotnie występowali na scenie, prezentując: układ gimnastyczny, różne układy taneczne i piosenki,
przygotowani zostali przez Panie: J. Reszko, M. Boguszewską, A. Kosińską. Nasi
uczniowie będąc gospodarzami zakończyli
część artystyczną szkół i trzeba przyznać,
że ich występy cieszyły się dużym uznaniem i sympatią widzów.

Śladami Legionów: „… niepodległość jest dobrem nie tylko
cennym, ale i kosztownym.” (Józef Piłsudski)
15 września „Odkrywcy na rowerach”
mimo dużego zachmurzenia wyruszyli,
aby odkrywać drogi do wolności Polski
sprzed stu lat. Po raz pierwszy pojechaliśmy wzdłuż Doliny rzeki Ciemięgi do Jastkowa, przez Ciecierzyn, Dys, Jakubowice
Konińskie. W Jastkowie w 1915 roku 4
Pułk Piechoty Legionów Polskich przeszedł chrzest bojowy.
Mieliśmy świetnego przewodnika Pana
Przemysława Barę, który przedstawił nam
szczegółowo, ale bardzo ciekawie, przebieg bitwy pod Jastkowem. Dowiedzieliśmy się o wielkiej odwadze i poświęceniu
polskich żołnierzy, należących do armii
austriackiej, których dramatem było to,
że musieli walczyć z Polakami, wcielonymi
do armii rosyjskiej.

Na cmentarzu Legionistów Pan przewodnik dokończył historię bitwy pod Jastkowem, posługując się militariami z czasów I wojny światowej. Oglądaliśmy klamry do pasków, nieśmiertelniki, odznaczenia, naboje, magazynki broni, fragmenty
uzbrojenia i umundurowania żołnierzy armii rosyjskiej i austriackiej. Na zakończenie pomodliliśmy się w intencji poległych
Legionistów i o to, aby nigdy więcej Polak
nie musiał walczyć z Polakiem. Wracaliśmy nową drogą wzdłuż obwodnicy Lublina, każdy mógł wykazać się swoimi umiejętnościami jazdy na rowerze. Dziękujemy
opiekunom, a szczególnie Pani Basi Wolińskiej, która po raz pierwszy wzięła udział
w naszym rowerowym odkrywaniu.
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Sportowe Zakończenie Wakacji
15 września w sobotę odbył się na boisku SP w Łuszczowie piłkarski turniej
„Sportowe Zakończenie Wakacji”. Sportowe zawody uroczyście otworzył Wójt
Gminy Wólka Pan Edwin Gortat oraz Pani
Dyrektor SP w Łuszczowie. Początkowo
pogoda próbowała pokrzyżować plany
młodym piłkarzom, ale ostatecznie zrobiło się słonecznie i bardzo ciepło. Dzięki temu można było rozegrać wspaniałe

mecze pomiędzy drużynami z Pliszczyna,
Turki, Łuszczowa, Sobianowic i z SP nr
48 w Lublinie. W każdym zespole grało 6
zawodników, w tym jedna dziewczynka.
Poziom był bardzo wyrównany i pierwsze spotkania kończyły się remisami lub
jednobramkowym zwycięstwem, w tym
także nasze 1:0 z SP nr 48. Dalej już było
więcej bramek i ostatecznie mieliśmy jeden remis, jedną porażkę i trzy zwycię-

stwa, co ostatecznie dało nam II miejsce
w całym turnieju. Karol Klempka zdobył
tytuł najlepszego zawodnika turnieju i
otrzymał dyplom oraz statuetkę. Natomiast Patryk Matyjaszek zdobył nagrodę
w konkursie strzeleckim do celu. Wszyscy
zostali nagrodzeni dyplomami, statuetkami oraz nagrodami rzeczowymi. Było to
bardzo udane, sportowe, sobotnie przedpołudnie.

Jedzie, jedzie straż ogniowa...
19 września przedszkolaki skorzystały z okazji i spotkały się ze
strażakami z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 3 KM Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. Jak wiadomo prawie co drugi 6 latek chce w przyszłości zostać strażakiem... Dowiedzieliśmy się, na
czym polega praca strażaka, mieliśmy możliwość obejrzeć specjalnie oznakowany i przygotowany do udziału w akcjach ratow-

niczo- gaśniczych wóz strażacki. Czego tam nie było...nosze, piły,
szpadle, nożyce do cięcia metalu, specjalne kombinezony, węże
strażackie, no i oczywiście drabina. Kto chciał nakładał hełm strażacki, dużo było przy tym śmiechu, ale największy aplauz wzbudził pokaz lania wody z węża pożarniczego oraz sygnały dźwiękowe wozu.

21 września w przedszkolu odwiedził nas wielki Policjant Panda. Przyjechał wraz z policjantami, abyśmy wspólnie podsumowali i utrwalili nasze umiejętności i wiedzę dotyczącą bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Gdzie i jak przechodzić
przez ulicę, co oznaczają znaki drogowe, jak podróżować w aucie,
o czym pamiętać jeżdżąc na rowerze, czego nie robić w supermarkecie, gdzie szukać pomocy, jak zachowywać się w razie ataku psa...to bardzo ważna i potrzebna wiedza, którą my już zdobyliśmy i doskonalić będziemy każdego dnia, wykorzystując ją w
praktyce w codziennych sytuacjach.

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W SOBIANOWICACH

Rozpoczęcie Roku szkolnego 2018/2019
Jak w całej Polsce, w dniu 3 września w
Szkole Podstawowej im. T Kościuszki zabrzmiał
dzwonek, który oznajmił rozpoczęcie roku
szkolnego 2018/2019. Dla nas nie tylko data
była inna. Rozpoczynamy naukę w odnowionym i piękniejszym budynku, który w trakcie
intensywnych prac wakacyjnych przeszedł
metamorfozę. Nawet gołym okiem widać, jak
bardzo nasza szkoła poweselała i zaprasza do
nauki w radosnej przestrzeni. Budynek poddany także został gruntownej termomodernizacji.
Do stanu ponownej używalności przywracane
jest także pomieszczenie na salę gimnastyczną
wraz z niezbędną infrastrukturą. Wrześniowa
aura sprzyjała rekreacji na świeżym powietrzu.
Wierzymy, że wraz z nadejściem jesiennych
chłodów będziemy mieli możliwość korzystania
z sali gimnastycznej.
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Fot. SP w Pliszczynie (5)

Halo, Panie Policjancie zapytać się chcemy,
jak pomocy nam potrzeba, gdzie dzwonić możemy?

EDUKACJA

Rajd rowerowy do Świdnika
W dniu 20 września Pan Krzysztof Łysiak zorganizował rajd rowerowy do Świdnika. Na przejażdżkę wybrali się chętni uczniowie klas V - VIII. Odwiedziliśmy Państwową Straż Pożarną, gdzie
poznaliśmy szczegóły ciężkiej pracy zawodowych strażaków.
Ogromne wrażenie zrobiło na nas centrum dowodzenia. Następnie udaliśmy się do Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie sporo
czasu spędziliśmy w strefie historii podziwiając dorobek i dzieje
miasta Świdnika. Zachwyciła nas niesamowita kolekcja motocykli
wyprodukowanych w Świdniku. Wszystkich zachęcamy do odwiedzin tego miejsca.

Spotkanie z Policją
Wzorem lat ubiegłych do szkoły zaproszona została Pani Policjant, która przypomniała uczniom zasady bezpiecznej drogi
do szkoły i ze szkoły do domu. Spotkanie
odbyło się 19 września i przeprowadziła je
młodszy aspirant Aneta Malesa z Komisariatu Policji w Niemcach. Spotkanie zorganizowała Pani Beata Lisewska.

Narodowe Czytanie Przedwiośnia
We wrześniu w SP w Sobianowicach
nauczycielka języka polskiego włączyła się
wraz ze społecznością szkolną do zapoczątkowanej przez Prezydenta Dudę akcji
„Narodowe Czytanie Przedwiośnia”.

SZKOŁA PODSTAWOWA W ŚWIDNIKU MAŁYM

Dożynki gminne
Na tegorocznych Dożynkach Gminnych
w Pliszczynie mogliśmy oglądać występy
naszego trio tanecznego „Sówki” oraz zespołu muzycznego, który szlifował swoje
umiejętności podczas zajęć wakacyjnych.
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Rozpoczęcie Roku szkolnego 2018/2019
Klasa VIII brała udział w pokazach fizycznych, które odbyły się na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie.

Pracowite wakacje w naszej szkole
wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne (dygestorium)
i sprzęt multimedialny.
Ponadto nasze sale lekcyjne wzbogaciły się o kolejną tablicę
interaktywną i monitor interaktywny. Szkoła została wyposażona
w nowe szafki w szatni.

Fot. SP w Świdniku Małym

Podczas wakacji w naszej szkole zaszło wiele zmian, które
z pewnością ucieszyły dzieci i nauczycieli po powrocie z wakacyjnego odpoczynku. W ramach projektu Akademia Kluczowych
Kompetencji, który jest realizowany w naszej szkole, powstała
pracownia matematyczno - przyrodnicza. Jest ona doskonale

SZKOŁA PODSTAWOWA W TURCE

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
3 września, po Mszy Świętej w Kościele p.w. Ciała i Krwi Pańskiej, zebraliśmy się na sali gimnastycznej na uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Gdy zabrzmiał pierwszy dzwonek,
Pani Dyrektor Beata Sobczak wraz z Inspektor Oświaty Panią Elżbietą Skibą powitały Uczniów i Rodziców, życząc wszystkim wielu
sukcesów. Nauczyciel historii, Pani Monika Garbacz, przybliżyła
wszystkim postać „Inki” w 90-tą rocznicę jej urodzin.
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Dożynki gminne

Fot. Wólka News (2)

Szkołę Podstawową w Turce podczas dożynek reprezentowała Maria Mazurek z klasy II oraz Małgorzata Staruch z klasy VII. Dziękujemy dziewczynkom za piękne występy.

Tydzień nauki
celu kształtowanie koncentracji, pamięci,
umiejętności kreatywnego myślenia, poruszania się po scenie oraz poznanie gier
improwizacyjnych. Drugim punktem dnia
było zwiedzanie wystaw w Centrum Spotkań Kultur. Uczniowie obejrzeli lalki Teatru Andersena oraz Nowy Poczet Królów

Wybory do Rady Samorządu
Uczniowskiego
26 września odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie w drodze tajnego głosowania wybrali trójkę
swoich przedstawicieli. Przewodniczącą została Zuzanna Mazurek z klasy VII, zastępcą Małgorzata Świrkosz także z klasy VII,
sekretarzem Oskar Janiszewski z klasy IV. Tydzień wcześniej na
opiekuna SU wybrali panią Agnieszkę Marcinkowską.

Polskich autorstwa Waldemara Świerzego
i porównali współczesne obrazy z dziełami Jana Matejki. Na koniec spacerowali
alejkami Parku Saskiego.

Bezpieczna droga do szkoły
Z początkiem roku, jak zwykle przypominamy o bezpieczeństwie. 19 września odwiedziła nas Pani Policjant i wygłosiła
prelekcję dla klas I - III na temat bezpiecznej drogi do szkoły. Na
zakończenie spotkania każdy uczeń otrzymał odblaski zapewniające widoczność pieszego po zmierzchu.

Fot. SP w Turce

20 września uczestnicy zajęć kreatywnych i uzdalniających wzięli udział w
Tygodniu Nauki organizowanym przez
lubelskie uczelnie. Uczestniczyli oni w
warsztatach Improv Games Brains, prowadzonych przez aktorów Teatru Impro
Bezczelny w Chatce Żaka. Zajęcia miały na
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PRZEDSZKOLE TYGRYSEK W ŁUSZCZOWIE

Pierwsza w tym roku szkolnym
wycieczka
19 września „Tygryski” wyjechały na pierwszą w tym roku
szkolnym wycieczkę. Przedszkolaki zwiedzały gospodarstwo ogrodnicze - Szczepanówkę w Świdniku Małym.
Właścicielka
gospodarstwa
oprowadziła dzieci po sadzie,
opowiedziała o działaniach
proekologicznych prowadzonych w gospodarstwie i o produkcji soku, którego dzieci
miały możliwość spróbowania. Bardzo dziękujemy Pani
Elżbiecie za miło spędzony
czas.

Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka
20 września z Okazji Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka
Tygryski wspólnie z grupą 5 i 6-latków ze Szkoły Podstawowej
w Łuszczowie uczestniczyły we wspólnej zabawie, konkursach
i grach zespołowych. Nie zabrakło uśmiechu i radości oraz słodkiego poczęstunku. Było wesoło i kolorowo. Na zakończenie wykonano zdjęcia w „fotobudce” i każdemu wręczono odznakę Super Przedszkolaka. Dnia Przedszkolaka Tygryski wspólnie z grupą
5 i 6-latków ze Szkoły Podstawowej w Łuszczowie uczestniczyły we wspólnej zabawie, konkursach i grach zespołowych. Nie
zabrakło uśmiechu i radości oraz słodkiego poczęstunku. Było
wesoło i kolorowo. Na zakończenie wykonano zdjęcia w „fotobudce” i każdemu wręczono odznakę Super Przedszkolaka.

Fot. Przedszkole w Łuszczowie (7)

Uczymy Dzieci Programować
We wrześniu nasze
przedszkole przystąpiło do II edycji Programu „Uczymy Dzieci
Programować”. A oto
nasze pierwsze próby
kodowania trasy Ozobota.

PRZEDSZKOLE STOKROTKA W SOBIANOWICACH

Pierwszy dzień jesieni
Pierwszy dzień jesieni sprawił naszym przedszkolakom niespodziankę. Panie Nauczycielki tego dnia zamieniły sie w prawdziwe
aktorki.
Jak co roku Kadra Naszego Przedszkola z wielkim entuzjazmem
przedstawia teatrzyki dla swoich wychowanków.
Tym razem było to przedstawienie pt. „Zajączek szuka jesieni”.
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Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
Z okazji święta Naszych przedszkolaków, Panie nauczycielki
przygotowały dla dzieci wiele niespodzianek....pamiątkowe medale, słodki poczęstunek oraz teatrzyk o TRZECH ŚWINKACH...

EDUKACJA

Dzień Chłopaka u Stokrotek

Cała Polska czyta dzieciom
Przedszkole Stokrotka od kilku lat popiera kampanię „Cała
Polska czyta dzieciom”, która ma na celu wspieranie zdrowia
psychicznego i umysłowego dzieci oraz propagowanie edukacji
czytelniczej. Jedno z haseł kampanii głosi, że czytanie jest mądrym sposobem spędzania czasu z dzieckiem i najlepszą inwestycją w jego przyszłość.

Bezpieczne Przedszkole
W tym roku szkolnym Przedszkole Stokrotka przystąpiło do ogólnopolskiego
programu „Bezpieczne Przedszkole”.
Naszym celem jest dbanie o bezpieczeństwo dzieci, kształtowanie świadomości
zagrożeń i niebezpieczeństw czyhających
na co dzień wokół dziecka, pobudzenie
czujności oraz rozwijanie umiejętności
właściwego zachowania się dzieci w momentach niebezpiecznych dla zdrowia lub
życia.

PRZEDSZKOLE W TURCE

Spotkanie z policjantem
We wrześniu w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantem. Pani policjant towarzyszył Miś
Poli. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi
zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień
dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu
i w domu. Pani policjant wytłumaczyła również jak należy
zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać
o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać
się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego
gościa.
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DZIEŃ CHŁOPAKA
Każdy przedszkolak o tym wie, że kiedy wrzesień kończy
się, od najmłodszego po starszaka każdy świętuje Dzień
Chłopaka!
W piątek – 28 września, jak co roku obchodziliśmy DZIEŃ
CHŁOPAKA. W tym szczególnym dniu dziewczynki składały
naszym małym mężczyznom życzenia, śpiewały „Sto lat”.
Każdy z nich otrzymał słodki upominek. Był to dzień pełen
wrażeń, atrakcji, radości i dobrej zabawy.

We wrześniu przedszkolaki wybrały się na wycieczkę do
Gminnej Biblioteki w Turce. Pani Ania pokazała dzieciom,
gdzie znajduje się przeznaczony specjalnie dla nich regał
z książkami. Następnie zaprezentowała i dała do obejrzenia dzieciom książeczki z działu dziecięcego. Przedszkolakom bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane
książeczki, które z chęcią oglądały. Dla wielu przedszkolaków, była to pierwsza wizyta w „domu książek”, ale na
pewno nie ostatnia. Dzieci obiecały pani Ani, że niedługo
znowu ją odwiedzą.

Fot. Przedszkole w Turce (4)

Wycieczka do Gminnej Biblioteki w Turce

PRZEDSZKOLE TĘCZOWY ZAKĄTEK W ŚWIDNIKU MAŁYM

Początek nowego roku szkolnego
w naszym przedszkolu to wstęp do wielkiej przygody. Pierwsze dni upłynęły na
poznawaniu się, przyzwyczajaniu do
„przedszkolnego życia”, wspólnej zabawie
i pierwszych zajęciach. Podczas pobytu
w przedszkolu dzieci malowały, śpiewały,
uczyły się samodzielności oraz spacerowały i bawiły się na świeżym powietrzu.
Niektórym jeszcze trudno rozstawać się
z rodzicami, ale łezki szybko wysychają,
a na twarzy każdego przedszkolaka pojawia się uśmiech.
Przedszkolaki z radością i zainteresowaniem biorą udział w bezpłatnych zajęciach
rytmiczno - tanecznych odbywających się
w naszym przedszkolu. Chętnie bawią się
przy muzyce, uczą poczucia rytmu i pokazują swoje umiejętności taneczne.
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Fot. Przedszkole w Świdniku Małym (6)

Przedszkola nadszedł czas...
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Spotkanie dialogowe poświęcone „Kierunkom rozwoju edukacji
w gminie Wólka w myśleniu o uczniu XXI wieku”.
18 września w Zespole Publicznych Jednostek Oświatowych w Turce odbyło się Spotkanie Dialogowe poświęcone „Kierunkom
rozwoju edukacji w gminie Wólka w myśleniu
o uczniu XXI wieku”.
Debata oświatowa realizowana była w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla
jednostek samorządu terytorialnego w woj.
Lubelskim”. Projekt jest realizowany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej – ośrodek
Lubelski na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kluczowym zadaniem projektu jest wsparcie szkoleniowo-doradcze jednostek samorządu terytorialnego w stworzeniu lokalnego
planu podnoszenia jakości usług oświatowych
i wspomagania szkół - jako strategicznego dokumentu, planu konkretnych działań wynikających z długoterminowej wizji rozwoju oświaty.
W pierwszej kolejności wdrożenie planu nastąpi w dwóch placówkach oświatowych (w Zespole Publicznych Jednostek Oświatowych
w Turce i Szkole Podstawowej w Łuszczowie).
Pozytywne efekty realizacji planu pozwolą podjąć decyzję o wdrażaniu przyjętych rozwiązań
w pozostałych gminnych placówkach edukacyjnych. Zasadniczym celem debaty jaka się
odbyła była prezentacja różnych spojrzeń na
proces edukacji, wyrażanie krytycznych sądów
oraz szukanie nowych rozwiązań.
W spotkaniu, które poprowadzili Pani Anna
Natora - jedna z trenerów w w/w projekcie,
oraz Pani Elżbieta Skiba- Kierownik Referatu
Obywatelskiego uczestniczyli reprezentanci lokalnych grup społecznych: nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice. Bardzo ważnymi uczestnikami tej debaty byli uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Wólka.
Liczba przybyłych na spotkanie świadczy o tym,
iż społecznościom lokalnym nie jest obojętna
jakość edukacji naszej młodzieży.
Zebranych przywitał Wójt Gminy Wólka Pan
Edwin Gortat, który w swoim wystąpieniu
zwrócił uwagę, że nadrzędnym celem edukacji
nie jest realizacja programów nauczania, ale
takie organizowanie kształcenia i wychowania,
aby uczniowie umieli sprawnie poruszać się na
rynku pracy poprzez rozwijanie kompetencji
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, nauczania eksperymentalnego, kreatywności, innowacyjności
oraz pracy zespołowej. Ważne są również
inwestowanie w umiejętności zawodowe nauczycieli w zmieniającej się rzeczywistości społecznej.
Elżbieta Skiba,
Kierownik Referatu Obywatelskiego
Wólka NEWS 3(5)2018
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PROJEKTY UE, INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE

Skok na dotacje. Fundusze zewnętrzne w gminie Wólka.
Zachęcam Państwa do zapoznania się z
poniższym zestawieniem dotyczącym projektów zrealizowanych, w trakcie realizacji
oraz które będą w najbliższym czasie realizowane przez gminę Wólka. Aplikujemy i
pozyskujemy środki zewnętrzne z różnych
możliwych źródeł tj. środki unijne w ramach RPO WL, PROW, PO WER, PO KL,

dotacje krajowe, dotacje rządowe (Program Razem Bezpieczniej, OSA) , czy też
środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarskiego
Programu Współpracy. Na chwilę obecną
poniżej wymienione projekty opiewają na
kwotę ok. 52 mln złotych, jednak kwota
ta będzie systematycznie wzrastała, gdyż

obecnie kilka złożonych wniosków jest
jeszcze w ocenie Komisji Oceny Wniosków
oraz planujemy w dalszym ciągu ubiegać
się o kolejne dofinansowania w ramach
ogłoszonych konkursów.
Wójt Gminy Wólka, Edwin Gortat

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020
l.p.

tytuł projektu

okres realizacji

wartość projektu

rodzaj wsparcia

1

Mobilny LOF

2017 r. - 2020 r.

5 766 751,16 zł

inwestycje drogowe

2

Zielony LOF

2017 r. - 2020 r.

4 472 779,00 zł

ochrona środowiska

3

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

27.04.2017 r. - 31.12.2019 r.

5 756 648,43 zł

ochrona środowiska

4

OZE w gminie Wólka - montaż pomp ciepła i ogniw
fotowoltaicznych

27.04.2017 r. - 31.12.2019 r.

2 521 142,35 zł

ochrona środowiska

5

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej
w Sobianowicach

15.05.2018 r. - 25.01.2019 r.

679 696,54 zł

ochrona środowiska

6

Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w
wodę na terenie gminy Wólka

06.08.2018 r. - 31.12.2019 r.

3 169 626,76 zł

wodno - kanalizacyjny

7

Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka

15.03.2018 r. - 28.12.2018 r.

1 057 960,00 zł

ochrona środowiska

8

Modernizacja ujęcia wody w Wólce

01.03.2017 r. - 29.12.2017 r.

643 231,22 zł

wodno - kanalizacyjny

9

Akademia kluczowych kompetencji

01.10.2017r. - 31.12.2019r.

1 749 259,20 zł

edukacja

10

Akademia kluczowych kompetencji II

01.10.2018 r. -30.06.2020 r.

775 025,00 zł

edukacja

11

Top Senior

01.01.2019 r. - 31.12.2020 r.

752 993,75 zł

usługi społeczne i zdrowotne

12

Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe
województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży
Pożarnych

28.02.2017 r. - 27.10.2017 r.

872 070,00 zł

bezpieczeństwo

SUMA

28 217 183,41 zł

Dotacje krajowe
l.p.

tytuł projektu

okres realizacji

wartość projektu

rodzaj wsparcia

1

Modernizacja drogi gminnej nr 112458L (działka nr 180)
w m. Biskupie-Kolonia od km 0+000,00 do km 0+610,00

2018 r.

268 412,00 zł

inwestycje drogowe

SUMA

268 412,00 zł

Rządowy Program Budowy Otwartych Stref Aktywności (OSA)
l.p.

tytuł projektu

okres realizacji

wartość projektu

rodzaj wsparcia

1

OSA w gminie Wólka

2018 r.

149 075,00 zł

infrastruktura sportowa

SUMA

149 075,00 zł

Ministerstwo Sprawiedliwości
l.p.

tytuł projektu

okres realizacji

wartość projektu

rodzaj wsparcia

1

Sprzęt dla jednostek Ochorniczych Straży Pożarnych

2018 r.

20 276,85 zł

bezpieczeństwo

SUMA

20 276,85 zł

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
l.p.

tytuł projektu

okres realizacji

wartość projektu

rodzaj wsparcia

1

Remont remizy OSP w Bystrzycy

2018 r.

229 278,91 zł

ochrona środowiska

2

Budowa amfiteatru w Jakubowicach Murowanych

2018 r.

304 838,58 zł

infrastruktura społeczno
-kulturalna

SUMA

534 117,49 zł
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Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020
l.p.

tytuł projektu

okres realizacji

wartość projektu

rodzaj wsparcia

1

Bezpieczna Gmina – Bezpieczni Mieszkańcy

09.2018 r. – 12.2018 r.

105 262,00 zł

bezpieczeństwo

SUMA

105 262,00 zł

Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań
Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 - 2017
l.p.

tytuł projektu

okres realizacji

wartość projektu

rodzaj wsparcia

1

Akademia bezpieczeństwa w gminie Wólka

09.2016 r. - 12.2016 r.

74 915,00 zł

bezpieczeństwo

2

PRZECHODZIMY BEZPIECZNIE - poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na Osiedlu Borek w
gminie Wólka

09.2017 r. - 12.2017 r.

35 400,00 zł

bezpieczeństwo

SUMA

110 315,00 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
l.p.

tytuł projektu

okres realizacji

wartość projektu

rodzaj wsparcia

1

Nowoczesny OPS – Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w OPS Wólka

01.03.2018 r. - 31.08.2019 r.

387 206,95 zł

usługi socjalne

2

Partycypacja w planowaniu przestrzennym

06.2016 r. - 12.2018 r.

98 704,20 zł

planowanie przestrzenne

SUMA

485 911,15 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013
l.p.

tytuł projektu

okres realizacji

wartość projektu

rodzaj wsparcia

1

Budowa drogi gminnej obsługującej Port Lotniczy Lublin
S.A. w miejscowości Świdnik Duży

2009 r.- 2012 r.

4 418 457,40 zł

inwestycje drogowe

2

Budowa ulic z infrastrukturą towarzyszącą w osiedlu
Borek m. Turka połączonych z drogą krajową nr 82
Lublin - Łęczna

2009 r. - 2012 r.

5 995 921,47 zł

inwestycje drogowe

3

Przebudowa drogi gminnej Nr 106104L

2011 r.

2 246 819,19 zł

inwestycje drogowe

4

Przebudowa drogi gminnej Nr 106115L, Nr 106116L

2011 r.

2 527 595,42

inwestycje drogowe

5

Gmina Wólka- Dolina Inwestycji

01.03.2014 r. - 31.12.2014 r.

349 000,00 zł

promocja gospodarcza
regionu

SUMA

13 010 198,06 zł

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
l.p.

tytuł projektu

okres realizacji

wartość projektu

rodzaj wsparcia

1

Budowa sieci kanalizacyjnej w Turce w pasie drogi 1533

2014 r.

204 450,00 zł

ochrona środowiska

2

Budowa, przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej w
Świdniku Małym

2011 r.

697 304,10 zł

infrastruktura sportowa

3

Budowa placu zabaw w miejscowości Turka os. Borek

2011 r.

71 772,89 zł

infrastruktura sportowa

4

Budowa placu zabaw w miejscowości Rudnik

2011 r.

53 778,61 zł

infrastruktura sportowa

5

Doposażenie szkolnego zespołu tańca ludowego "Łuszczowiacy" w Gminie Wólka

11.2014 r. - 02.2015 r.

28 868,60 zł

promocja kultury

6

Wyposażenie nowego szkolnego zespołu tańca ludowego w Świdniku Małym Gmina Wólka

12.2014 r. - 03.2015 r.

37 673,70 zł

promocja kultury

7

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przystosowanego
do organizacji zawodów pożarniczych przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pliszczynie

22.12.2014 r. - 27.02.2015 r.

404 172,58 zł

infrastruktura sportowa

8

Przebudowa budynku Remizy w Pliszczynie pełniącego
funkcje kulturalno-społeczne z wykorzystaniem rozwiązań prośrodowiskowych i utworzeniem inkubatora
przedsiębiorczości

10.2013 r. - 07.2014 r.

281 880,86 zł

infrastruktura społeczno
-kulturalna

SUMA

1 779 901,34 zł
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Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego,
Departament Rolnictwa i Środowiska
l.p.

tytuł projektu

okres realizacji

wartość projektu

rodzaj wsparcia

1

Modernizacja drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 1273/4,
1273/11, 1274/4, 1275, 1277/4 w miejscowości Turka

2015r.

295 053,78 zł

inwestycje drogowe

2

Modernizacja (przebudowa) drogi KDG nr 106096L w miejscowości
Pliszczyn Kolonia

2015 r.

514 744,90 zł

inwestycje drogowe

3

Modernizacja drogi gminnej nr 106096L stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Pliszczyn-Kolonia (działka nr 1025/4):

2015 r.

319 753,50 zł

inwestycje drogowe

4

Modernizacja (przebudowa) drogi gminnej wewnętrznej położonej na
działce nr ew. 421 w m. Pliszczyn

2015 r.

38 156,04 zł

inwestycje drogowe

5

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Turka

2013 r.

455 093,60 zł

inwestycje drogowe

6

Modernizacja – przebudowa drogi wewnętrznej położonej na działce
nr ew. 1234 w miejscowości Turka od km rob. 0+011,00 do km rob. 0
+ 615,00

2014 r.

194 171,77 zł

inwestycje drogowe

7

Modernizacja – Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej
na działce nr ew. 447 w miejscowości Rudnik od km rob.0 + 002,65 do
km rob 0 + 443,07

2014 r.

306 366,19 zł

inwestycje drogowe

SUMA

2 123 339,78 zł

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych –
Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
l.p.

tytuł projektu

okres realizacji

wartość projektu

rodzaj wsparcia

1

Przebudowa nawierzchni na drodze powiatowej Nr 2224L- Lublin (ul.
Pliszczyńska) - Wólka Lubelska - Pliszczyn - Sobianowice odcinek od
0+000 km do 0+525 km (525 mb Jakubowice Murowane) i odcinek
od 3+792 km do 7+317 km (3525 mb Pliszczyn, Łysaków, Sobianowice)
zlokalizowanej w Gminie Wólka

2014 r.

1 381 397,37 zł

inwestycje drogowe

SUMA

1 381 397,37 zł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013
l.p.

tytuł projektu

okres realizacji

wartość projektu

rodzaj wsparcia

1

Przedszkole Tęczowy Zakątek w Świdniku Małym, Filia Samorządowego Przedszkola w Turce

01.08.2012 r. 31.07.2014 r.

530 517,54 zł

edukacja

2

"Ćwiczenia czynią Mistrza" - indywidualizacja procesu nauczania
uczniów klas 1-3 w Gminie Wólka

01.08.2012 r. –
31.07.2013 r.

144 793,85 zł

edukacja

3

Przedszkole w Łuszczowie- Filia przedszkola samorządowego w Turce

01.09.2013 r. 30.06.2015 r.

578 620,32 zł

edukacja

4

Filia przedszkola Pliszka w w Pliszczynie-Filia Samorządowego przedszkola w Turce

01.09.2013 r. 30.06.2015 r.

647 084,22 zł

edukacja

5

Przedszkole Stokrotka w Sobianowicach Filia Samorządowego przedszkola w Turce

01.08.2013 r. 30.06.2015 r.

619 599,20 zł

edukacja

6

Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

01.07.2014 r.- 31.10.2014
r.

522 683,10 zł

edukacja

7

Diagnozuj, Debatuj, Decyduj – 3D Tarczy Sobieskiego

do 30.06.2015 r.

44 621,13 zł

poprawa współpracy
jednostek samorządu i
organizacji pozarządowych

SUMA

3 087 919,36 zł

Szwajcarski Program Współpracy
l.p.

tytuł projektu

okres realizacji

wartość projektu

rodzaj wsparcia

1

Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim
Szlaku w województwie lubelskim

2012 r. -2016 r.

979 199,35 zł

przesiębiorczość

SUMA

979 199,35 zł

Norweski Mechanizm Finansowy				
1

Projekt PL 06-30 „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i
terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w
województwie lubelskim"

SUMA

2014 r. -2016 r.

215 506,00 zł

215 506,00 zł

18 Wólka NEWS 3(5)2018

infrastruktura społeczno
-kulturalna

PROJEKTY UE, INFRASTRUKTURA I INWESTYCJE

Najważniejsze inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej
zrealizowane przez gminę od 01.01.2015 r.
2015 rok
Kolonia Pliszczyn droga nr 106096L; na działce nr 1025.
Droga w m. Świdniczek dz. 43.
Droga w Świdniku Małym dz. 365.
Droga w Jakubowicach Murowanych na dz.658.
Droga w Długim dz. 65/3,30/2,67/2 i inne przez wieś.
Droga w Turce dz. 405 (modernizacja).
Droga w Rudniku dz. 219, 463.
Droga w Biskupiu Kol. dz.181/6 (przebudowa)
Droga w Łysakowie dz.185 i 1127 oraz 646 i 224.
Droga- ul. Zawilcowa na os. Borek.
Świdnik Duży droga obsługująca Port Lotniczy Lublin S.A.
Biskupie Kolonia droga na działce nr 133/23.
Łuszczów Pierwszy – Łuszczów Drugi droga nr 106106L – modernizacja.
Pliszczyn droga na działkach nr ewid. 384, 421 i 422 – modernizacja.
Turka droga na działce 1275 – modernizacja.
Bystrzyca-Swoboda droga powiatowa Nr 2222L.
2016 rok
Droga 105198L Łuszczów-Nowiny (przebudowa).
Turka droga nr 112461L (dz. nr 1273/4, 1273/11, 1274/4, 1275, 1277/4) –
modernizacja.
Droga 106107L Łuszczów Drugi k/Centrochemu.
Jakubowice Murowane droga na dz. nr 672.
Świdnik Duży droga obsługująca Port Lotniczy Lublin S.A.
Pliszczyn droga na działce nr 715.
2017 rok
Droga Kolonia Biskupie dz. 5/2 (podzielona na działki: 5/3 i 5/4).
Droga wewnętrzna w Łuszczowie Pierwszym na dz.994.
Droga 106107L Łuszczów Drugi k/Centrochemu (przebudowa).
Droga w Bystrzycy na dz. 343.
Droga Kolonia Świdnik Mały na dz.102.
Droga w Rudniku 106097L.
Łuszczów – Janowice - Trzeszkowice droga powiatowa nr 2100L.
Sobianowice droga na działce 744. Zakup i ułożenie płyt drogowych.
2018 rok
Biskupie Kolonia- Budowa drogi wewnętrznej na działce 133/23.
Biskupi Kolonia- budowa drogi nr 112458L.
Droga wewnętrzna, działka nr 109 (Kolonia Świdnik Mały).
Droga powiatowa nr 2100L Łuszczów - Janowice – Trzeszkowice (Łuszczów
Pierwszy, Drugi).
Droga powiatowa nr 2224L, opaska bezpieczeństwa (Pliszczyn).
Droga wewnętrzna, m.in. Działki 1013/1, 1013/2 (Pliszczyn).
Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej, działka nr 105/2 (Rudnik).
Modernizacja drogi, przebudowa parkingu urządzonego na działkach nr 2531
i 2533 (do cmentarza) (Świdnik Duży Pierwszy).
Droga wewnętrzna, działka nr 1273/14 (Turka) - Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową.
ul. Wierzbowa, ul. Borówkowa (os. Borek, Turka)- Wykonano dokumentację
projektowo – kosztorysową.
Modernizacja (przebudowa) ul. Konwaliowej, droga nr 112414L (os. Borek,
Turka).
Wykonanie węzła przesiadkowego w m. Turka wraz z przebudową skrzyżowania 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 - Wykonano dokumentację
projektowo – kosztorysową, złożono dokumenty niezbędne do uzyskania
pozwolenia na budowę.
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Wykaz najważniejszych inwestycji w rozwój infrastruktury
oświetleniowej zrealizowane przez gminę od 01.01.2015 r.
2015 rok
Łuszczów Pierwszy przy drodze Tartaczna.
ul. Klonowa, droga nr 112413L w os. Borek w Turce.
ul. Akacjowa nr 107396L os. Borek w Turce.
2016 rok
Długie oświetlenie (lampa solarno-wiatrowa).
Łuszczów Pierwszy oświetlenie przy nr 106114L (28 sztuk słupów
z oprawami).
Pliszczyn oświetlenie przy drodze powiatowej
Sobianowice droga nr 106112L (dowieszono trzy oprawy sodowe
SGS 102).
ul. Klonowa, droga nr 112413L w os. Borek w Turce (wykonano 11
sztuk z oprawami i zasilaniem).
ul. Akacjowa nr 107396L os. Borek w Turce (projekt budowlano-wykonawczy i kosztorys).
2017 rok
Długie oświetlenie na działce nr 257/3 i 30 (lampa hybrydowo-wiatrowa, dwie latarnie drogowe).
Jakubowice Murowane, oświetlenie na działce nr 685 (dwie latarnie
drogowe).
Łuszczów Drugi wzdłuż drogi krajowej nr 82 (17 sztuk latarni).
Łuszczów Pierwszy przy drodze nr 106114L (14 szt. słupów oświetleniowych).
Pliszczyn oświetlenie na dz. nr 384 i inne (15 szt. słupów oświetleniowych).
Rudnik, oświetlenie na działkach nr 463,219,105/2 (projekt oświetlenia drogowego).
Świdniczek, oświetlenie przy drodze na działce nr 304 (9 sztuk latarni)
Turka budowa oświetlenia na działce 1216 (11 sztuk słupów oświetlenia drogowego).
ul. Akacjowa nr 107396L os. Borek w Turce (24 szt. lamp oświetlenia
drogowego).
2018 rok
Wymiana 400 opraw oświetlenia ulicznego sodowego i rtęciowego
na energooszczędne LED w ramach projektu „Promocja niskoemisyjności w gminie Wólka” - Turka, Łuszczów Pierwszy, Łuszczów
Drugi, osiedle Borek, Biskupie Kolonia, Świdnik Duży Drugi, Kolonia Świdnik Mały, Świdnik Mały, Świdnik Duży Pierwszy, Sobianowice, Bystrzyca, Długie, Rudnik – w trakcie realizacji.
Oświetlenie drogi wewnętrznej na działce nr 257/3 (Długie).
Oświetlenie drogi wewnętrznej na działce nr 658 (Jakubowice Murowane).
Oświetlenie drogi wewnętrznej na działce nr 257/3 (Długie).
Oświetlenie drogi wewnętrznej na działce nr 658 (Jakubowice Murowane) - w trakcie projektowania.
Oświetlenie na działce nr 1049 wzdłuż dr nr 106055L (Kolonia Pliszczyn) - w trakcie projektowania.
Oświetlenie na dz. nr 384 i inne (Pliszczyn) - zamontowane zostały
3 latarnie.
Oświetlenie drogi nr 112458L, działka nr 43 (Świdniczek) - w trakcie
zbierania zgód na podwieszenie urządzeń oświetlenia drogowego,
co jest niezbędne do wykonania projektu.
Oświetlenie ul. Borówkowa, ul. Konwaliowa, ul. Malinowa, ul. Wierzbowa (os. Borek, Turka) - wykonano dokumentację projektowo kosztorysową, która została złożona do Starostwa Powiatowego.
Oświetlenie ul. Brzozowa, ul. Jesionowa, ul. Lipowa, (os. Borek, Turka) - w trakcie realizacji.
Oświetlenie drogowe drogi gminnej, KDD-G 105189L (Łuszczów
Drugi)
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Wykaz najważniejszych inwestycji w rozwój infrastruktury
chodników, parkingów i transportu zbiorowego zrealizowane
przez gminę od 01.01.2015 r.
2015 rok
Biskupie Kolonia droga na działkach nr 182 i 183 i przepust
- modernizacja .
ul. Dębowa os. Borek w Turce, budowa parkingu o powierzchni 31,00mx5,00m.
2016 rok
Bystrzyca –Sobianowice; chodnik przy drodze nr 1564L
(chodnik o długości 1.205 m wykonany z kostki brukowej).
Pliszczyn droga nr 2224LLublin-Wólka-Sobianowice—Pliszczyn, zabezpieczenie jezdni, pobocza i skarp przed dalszym osuwaniem się w kierunku rzeki Ciemięgi
Kolonia Pliszczyn – zatoka autobusowa - cztery perony
autobusowe o długości 10 m każdy, wykonane z kostki
brukowej.
Rudnik – przystanek autobusowy na działce nr 500 - peron autobusowy wraz z chodnikiem wykonanym z kostki
brukowej (około 60m2) oraz utwardzenie pętli autobusowej.
Pliszczyn – parking na działce nr 519.
2017 rok
Turka modernizacja chodnika przy drodze krajowej nr
82.
Sobianowice opaska bezpieczeństwa przy drodze powiatowej.
Kolonia Pliszczyn, na działce nr 1049 wzdłuż drogi nr
106055L - wykonano projekt opaski bezpieczeństwa
(chodnik).
Rudnik budowa peronów przystankowych przy drodze nr
106096L - wybudowano dwa perony przystankowe długości 20 m każdy, szerokości 1,8 m z kostki brukowej.
Wykonano opaski bezpieczeństwa.
2018 rok
Budowa pętli autobusowej przy drodze nr 105196L (Łuszczów Drugi).

Wykaz najważniejszych inwestycji w rozwój
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej zrealizowane
przez gminę od 01.01.2015 r.
2015 rok
Wólka modernizacja ujęcia wody.
Wólka – kanalizacja na dz. 67/4, 67/6, 67/9, 67/11, 67/14.
Świdnik Duży Drugi sieć kanalizacji.
Kolonia Świdnik Mały wodociąg.
Biskupie Kolonia - kanalizacja na dz. o nr ewid. 103/2, 178,
135, 180.
Turka sieć kanalizacji na działkach nr 2863, 2864, 3073.
Pompy na ujęcie wody do Łuszczowa Pierwszego i Sobianowic.
Pompa do przepompowni ścieków w os. Borek.
2016 rok
Spinka wodociągów.
Świdnik Duży Drugi sieć kanalizacji.
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Pompa na ujęcie wody.
Pompa do przepompowywania ścieków, w ilości 3 sztuk
w tym Pyton z przyczepką.
2017 rok
Modernizacja ujęcia wody w Wólce.
Świdnik Duży Pierwszy budowa pompowni wody - Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na
przebudowę.
Świdnik Duży Drugi sieć kanalizacji - Wybudowano 1.100
mb o średnicy 200.
Turka, działka nr 63/2, studnia wodociągowa.
Turka budowa ujęcia na działce nr 1217/32 - wykonano
projekt, uzyskano pozwolenie na przebudowę.
Łuszczów Pierwszy, modernizacja ujęcia wody - Wykonano dokumentację projektową, uzyskano pozwolenie na
przebudowę.
Długie kanalizacja sanitarna - Budowa odcinka kanalizacji
ok. 300 mb.
Pompa na ujęcie wody - Rozbudowa zestawu hydroforowego Hydro 2000 Ujęcie wody Turka, poprzez dostawę
i montaż dwóch pomp elektronicznych zgodnych z istniejącymi, dostawa przetwornika, podłączenie elektryczne, programowanie, uruchomienie zestawu. Postument
pod pompy hydroforowe.
Program komputerowy - Nowa wersja programu Tytan
uwzględniająca zmiany centralizacji VAT. Program radiowy do odczytu stanu wodomierzy. Tablet z oprogramowaniem do zdalnego odczytu stanu wodomierzy.
2018 rok
Spinka wodociągów na działce nr 1023 (Łuszczów Pierwszy
i Łuszczów drugi).
Budowa sieci kanalizacyjnej (Świdnik Duży Drugi) - zrealizowano odcinek o długości 500m.
Monitoring Pompowni ścieków- 3 sztuk (Turka) - zakupiono
i zamontowano szafy sterownicze w m. Turka służące do
zdalnego monitorowania pracy przepompowni.
Pompa do przepompowni ścieków (Turka).
Wykupienie udziałów w działce nr 179/2 obok sklepu (Wólka).
Kompleksowa modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę
na terenie gminy Wólka (Turka, Świdnik Duży Pierwszy,
Łuszczów Pierwszy) - budowa i przebudowa ujęcia wody
w Turce, budowa pompowni wody w Świdniku Dużym
Pierwszym oraz modernizacja ujęcia wody w Łuszczowie
Pierwszym (na etapie przetargu).

Wykaz najważniejszych inwestycji dotyczących rozwoju
infrastruktury ekologicznej, kulturalnej, sportowej,
zrealizowane przez gminę od 01.01.2015 r.
2015 rok
Place zabaw w ramach projektu „Modernizacja oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych”.
Łuszczów Drugi (szkoła podstawowa). Modernizacja kuchni
zgodnie z zaleceniami Sanepid.
2016 rok
Sobianowice (szkoła) -wykonanie małej architektury, modernizacja tarasu i elewacji, stojaki na rowery, tablica
interaktywna.
Pliszczyn (szkoła)– modernizacja budynku.
Świdnik Mały (szkoła) - wykonano roboty brukarskie (opaska odwadniająca i plac manewrowy).
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobianowicach - wykonano dokumentację projektową.
Turka – parking.
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Infrastruktura turystyczno- rekreacyjna- zrealizowane
w ramach projektu szwajcarskiego pn. „Marka lokalna
szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim”.
Wykonano projekt na budynek na cele edukacyjne/kulturalne na osiedlu Borek.
2017 rok
Zakupiono Koparko-ładowarkę JCB z osprzętem, zakupiono rębak.
Urząd Gminy budynek -wymieniono pokrycie dachu na
blachę płaską.
zakupiono samochodów ratowniczo-gaśniczych
Ochotniczych Straży Pożarnych.

dla

Urządzenia, sprzęt dla SP Świdnik Mały oraz SP Łuszczów.
Rudnik budynek po szkole - wykonano prace remontowe.
2018 rok
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobianowicach oraz przebudowa pomieszczeń gospodarczych w budynku Szkoły Podstawowej w Sobianowicach na salę gimnastyczną z towarzyszącymi
sanitariatami.
Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz rozbudowa Szkoły
Podstawowej w Łuszczowie i boisko wielofunkcyjne
z bieżnią - podpisana umowa na sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dot. rozbudowy
szkoły. Termin realizacji: XII.2018.
Zielony LOF (Jakubowice Murowane, Łysaków, Turka,
Sobianowice, Bystrzyca) - wybudowanie ścieżki ekologicznej o długości ok. 10 km na terenie obszaru Natura
2000 wraz z remontem mostu i kładki na rzece Bystrzyca. Dodatkowo w Łysakowie powstanie punkt widokowy- Wykonano dokumentację projektową.
Adaptacja budynku po Szkole Podstawowej w Rudniku
– wykonano instalację gazową, w budynku zostaną
wykonane prace adaptacyjne, zostanie wyposażony
w niezbędne urządzenia i sprzęty niezbędne do funkcjonowania Klubu Seniora.
Budowa Amfiteatru (przy Urzędzie Gminy)- w trakcie
przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia
i ogłaszania przetargu.
Remont Remizy OSP Bystrzyca wraz z siłownią zewnętrzną (Bystrzyca) - w trakcie przygotowywania opisu
przedmiotu zamówienia i ogłaszania przetargu.
OZE w gminie Wólka – montaż kolektorów słonecznych
i kotłów na biomasę- w ramach projektu montowane
są kolektory słoneczne i kotły na biomasę u naszych
mieszkańców.
Otwarte Strefy Aktywności (OSA)- powstały trzy jednakowe obiekty sportowo – rekreacyjne w Sobianowicach,
Rudniku oraz Łuszczowie Drugim wykonane w wariancie podstawowym obejmującym siłownię plenerową
oraz strefę relaksu.
Zagospodarowanie terenu wokół „ORLIKA” na os. Borek
w Turce na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców w tym dzieci i osób starszych- wykonano dokumentację projektową i złożono wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Rewitalizacja w Gminie Wólka”
(projekt w ocenie). Projekt zakłada powstanie placu
zabaw dostosowanego dla dzieci w różnym przedziale
wiekowym, ścianki wspinaczkowej, altany z miejscem
na ognisko, ścieżki sensorycznej, wykonanie pagórków
wypoczynkowych oraz zagospodarowanie zieleni.
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Jubileusze małżeńskie to wspaniała, radosna
i przepełniona szacunkiem uroczystość, na której
w sposób szczególny honorowane są szczęśliwe pary.
W czwartek 13 września 2018 roku na zaproszenie Wójta Gminy Edwina Gortata przybyło 21 par, którym nadany został przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę medal „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Z tej okazji, w intencji Jubilatów Ksiądz Dziekan Mirosław
Zając odprawił Mszę Świętą w Kościele Parafialnym p.w. Trójcy Świętej w Wólce. Po Mszy Św. Jubilaci wraz z Rodzinami
i władzami gminy udali się do restauracji „Gościniec”. Wszyscy
zebrani zostali powitani przez Wójta Gminy Edwina Gortata,
który złożył we własnym imieniu najserdeczniejsze życzenia
i podziękowania świętującym parom, a następnie odczytał list
gratulacyjny od Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka.
Do wręczania Dostojnym Jubilatom jedynego w swoim rodzaju
odznaczenia Wójt zaprosił Przewodniczącego Rady Gminy Józefa Madonia, który również w tym dniu wraz z małżonką obchodził jubileusz. W dalszej części uroczystości Pan Przewodniczący
w imieniu wszystkich zgromadzonych oraz własnym podziękował
Wójtowi za zorganizowanie tak pięknej uroczystości.
Po części oficjalnej odbył się uroczysty obiad oraz słodki poczęstunek w postaci przygotowanego specjalnie na tą okazję tortu.
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Dostojnym Jubilatom życzymy dalszych długich i pogodnych
wspólnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu,
w otoczeniu rodziny i przyjaciół, rodzinnego ciepła i miłości bliskich.
Ewa Paprocka, Urząd Stany Cywilnego
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Święto Plonów Gminy Wólka 2018
Święto Plonów Gminy Wólka odbyło się 9 września 2018 roku
w Pliszczynie. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta Dziękczynna
w Kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie,
którą odprawił Ksiądz Proboszcz Tadeusz Michałek w koncelebrze z Księdzem Mariuszem Wrzesińskim.
Po Mszy Świętej dziękczynnej odbył się uroczysty korowód
dożynkowy, który prowadziły delegacje ze sztandarami Ochotniczych Straży Pożarnych, Szkół oraz przedstawiciele Drużyn
Harcerskich działających na terenie naszej gminy. Symbolem
ogromnego trudu i poświęcenia rolnika były przyniesione piękne wieńce, które przygotowali mieszkańcy Kolonii Pliszczyn,
Łuszczowa Drugiego, Łysakowa, Świdnika Dużego Pierwszego,
Pliszczyna, Rudnika oraz Turki. Chleb - owoc ziemi oraz pracy rąk
ludzkich, który jest symbolem życia, radości, sytości, szczęścia
- nieśli starostowie dożynkowi – Dorota i Andrzej Ponikiewscy.
Podczas korowodu nie zabrakło również tradycyjnych ludowych
przyśpiewek, a to za sprawą Dzieci z Zespołu Tańca Ludowego
„Łuszczowiacy”.
Po przemarszu nastąpiła ceremonia wręczenia i dzielenia się
chlebem. Starostowie dożynek przekazali tradycyjny bochen
chleba Wójtowi Gminy Wólka Edwinowi Gortatowi, który następnie podzielono pomiędzy zgromadzonych mieszkańców naszej gminy i przybyłych gości.
Po zakończonej ceremonii dzielenia się chlebem, wystąpienia okolicznościowe swoim przemówieniem rozpoczął Pan Wójt
Edwin Gortat. Przywitał przybyłych gości oraz podziękował firmom oraz osobom prywatnym za okazane wsparcie finansowe
i rzeczowe w przygotowanie naszych gminnych uroczystości. Na
wstępie poinformował zgromadzonych, iż Prezydent RP Pan Andrzej Duda objął nasze gminne uroczystości Patronatem Narodowym oraz odczytał skierowany od Pana Prezydenta list.
W dalszej części Pan Wójt zaprosił do przemówień przybyłych
gości. Głos zabrał m. in. Wojewoda Lubelski Pan Przemysław
Czarnek, który podziękował Rolnikom Ziemi Wóleckiej za ich
pracę na rzecz całego społeczeństwa oraz przekazał Panu Wójtowi list z życzeniami skierowanymi do uczestników dożynek od
Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego.
Wszystkie przyniesione w korowodzie dożynkowym wieńce brały udział w konkursie „Najładniejszy wieniec dożynkowy
w Gminie Wólka”, w którym Laureatów wyłonili uczestnicy dożynek w głosowaniu.
Podczas dożynek dla sołectw przeprowadzony został konkurs
„Tradycyjne Smaki”, w którym w kategorii „Tradycyjne Wypieki”
rywalizowało 20 pysznych ciast, natomiast w kategorii „Tradycyjne Potrawy” zgłoszonych zostało 7 różnorodnych potraw.
W dalszej części spotkania wystąpiły dzieci ze szkół z terenu
gminy Wólka, których piękne występy pokazały, jak zdolną młodzież kształcą szkoły z terenu Gminy Wólka. Swój debiut na scenie miał zespół muzyczny, który zagrał i zaśpiewał hymn gminy
Wólka pt. „W gminie Wólka jest najlepiej żyć”.
Niewątpliwie wielu atrakcji najmłodszym uczestnikom dożynek dostarczyły Ochotnicze Straże Pożarne z terenu naszej gminy, które podczas trwania spotkania prezentowały swój sprzęt
oraz przygotowały pokazy ratownictwa medycznego. Warto
wspomnieć, iż podczas uroczystości Pan Wójt przekazał OSP
w Bystrzycy, Pliszczynie i Łuszczowie zestawy medyczne zakupione z środków gminy , które będą służyły strażakom przy prowadzonych przez nich akcjach ratowniczych.
Podczas uroczystości zasadzone zostały dęby jako symbol obchodzonego w tym roku jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości. Dodatkowym akcentem patriotycznym było wypuszWólka NEWS 3(5)2018
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czenie przez najmłodszych uczestników uroczystości 100 biało
- czerwonych balonów napełnionych helem.
Po licznych atrakcjach, konkursach i niespodziankach kulinarnych nadszedł czas na występy artystyczne. Garść dobrego
humoru dostarczył uczestnikom dożynek kabaret QQ Na Muniu,
natomiast nie mniejszych przeżyć, ale tym razem artystycznoduchowych dostarczyły nam wspaniałe piosenkarki w osobie
Haliny Frąckowiak oraz Moniki Lewczuk.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości dożynkowych za spędzenie z nami tej pięknej niedzieli. Po raz kolejny
pokazaliśmy, że tradycja jest dla nas bardzo ważna i potrafimy
w takich chwilach być razem, ciesząc się z naszej narodowej historii i tradycji, a wspólne świętowanie cementuje nasze społeczeństwo.

Fot. Redakcja Wólka News (13)

Redakcja Wólka News
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Gmina Wólka na Dożynkach Wojewódzkich w Radawcu
Czas żniw i dziękczynienia za zebrane
plony już za nami. Wzorem lat poprzednich, dożynki powiatowe oraz wojewódzkie odbyły się w ostatnią niedzielę wakacji
w Radawcu Dużym.
Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji,
zarówno związanych z tradycją ludową,
jak i kulturalno- rozrywkową. Był przepiękny korowód wieńców dożynkowych,
uroczysta Msza Święta Dziękczynna, występy zespołów ludowych z kraju i zagranicy, a także wielobarwny kiermasz, wy-

stawa sprzętu rolniczego oraz koncerty.
W korowodzie wieńców dożynkowych
Gminę Wólka reprezentowali: Wójt Gminy Wólka Edwin Gortat, Przewodniczący
Rady Gminy Wólka Józef Madoń, jak również mieszkańcy Świdnika Dużego Pierwszego oraz Rudnika, którzy przygotowali
piękne wieńce dożynkowe.
W ramach prezentacji dorobku i tradycji
naszego regionu uczestnicy mogli podziwiać „Wioskę” LGD „Kraina Wokół Lublina”, w której nie zabrakło stoiska Gminy

Wólka. Nasze stoisko cieszyło się ogromnym zainteresowaniem odwiedzających,
a to m.in. za sprawą poczęstunku, który
przygotowali dla nas: firma LADROS S.C.
Adam Lewczyk, Agnieszka Lewczyk; Dom
Weselny „Rozmaryn”; Zajazd „Hetman”
oraz Gospodarsto Ogrodnicze „Turkiszon”.
Serdecznie dziękujemy przedsiębiorcom
za okazane wsparcie podczas promocji
naszej gminy.
Redakcja Wólka News
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Radosne Seniorki z Pliszczyna
Miałem przyjemność spotkać się z seniorkami w klubie seniora w Pliszczynie
powstałym w ramach projektu „W każdym wieku chcemy się rozwijać” dofinansowanego z Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej, w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób
Starszych. Był to dla mnie miły i cenny
czas spotkania z osobami starszymi, a jednak pełnymi energii i chęci do działania.

Widać po frekwencji na copiątkowych
warsztatach, że wypowiedzi Pań są prawdziwe. Przychodzą tu z chęcią. Mówią, że
czas na zajęciach mija im bardzo szybko,
a przy okazji mogą się wiele nauczyć, dowiedzieć. Mają szansę na kontakt z sąsiadkami przy pożytecznych czynnościach.
Mogą porozmawiać, podzielić się przeżyciami, doświadczeniami.

Pytam, czy coś należałoby poprawić,
zmienić w funkcjonowaniu klubu seniora?
Wszystkie zdecydowanym głosem odpowiadają: „Nic nie trzeba zmieniać. Tylko,
żeby klub trwał, również po zakończeniu
projektu”.
Stowarzyszenie Dobrego Pasterza, które otrzymało dotację na utworzenie klubu
seniora w Pliszczynie, zrobiło naprawdę
świetną robotę. Widać, jak bardzo projekt
wpisał się w potrzeby lokalnej społeczności Pliszczyna i okolicznych wiosek. Życzę,
aby tego typu kluby były w każdej polskiej
gminie, bo dzięki temu będzie więcej radosnych seniorów. A wiadomo – człowiek
radosny jest zdrowszy.
A paniom – seniorkom z Pliszczyna,
dziękuję za miły czas i piękne świadectwo,
że „w każdym wieku można się rozwijać”.
Gratuluję chęci do nauki i rozwoju oraz życzę długich, długich lat życia bez chorób.
GP

Fot. SDS (4)

Około dwadzieścia Pań po sześćdziesiątym roku życia z energią przychodzi na
piątkowe spotkania do salki przy parafii
pw. Najświętszego Serca Jezusowego w
Pliszczynie, przynosząc ze sobą własnoręcznie przygotowane słodkości i pozytywną energię.
Wszystkie Panie uśmiechnięte, ładnie
ubrane, zadbane, aż miło popatrzeć i posłuchać radosnych rozmów. Na moje pytanie, jak ogólnie oceniają sens utworzenia klubu seniora w Pliszczynie, wszystkie

Panie jednogłośnie odpowiadają, że jest
to dla nich ogromnie potrzebna inicjatywa. Jedna z nich pół żartem pół serio powiedziała: „Wie Pan, my już myślałyśmy o
śmierci, a teraz żyć nam się zachciało”. Panie z entuzjazmem opowiadają mi, co już
do tej pory robiły : „Gotowałyśmy zupę z
pokrzywy, zupę z cebuli, robiłyśmy mydła,
byłyśmy na wycieczce w Kazimierzu...”,
„Wszystkie zajęcia są dobrze zorganizowane”, „Jesteśmy bardzo zadowolone, że
ktoś o nas pomyślał i zaproponował te
zajęcia”.
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Fot. Redakcja Wólka News (1)

Konwent Samorządów Województwa Lubelskiego
WYBORY SAMORZĄDOWE
We czwartek (20 września br.) w Restauracji Gościniec odbył się Konwent
Samorządów Województwa Lubelskiego
pod nazwą „Wybory Samorządowe”, którego organizatorem był Związek Gmin Lubelszczyzny.
Gminę Wólka, która od lat jest członkiem ZGW, reprezentował Przewodniczący Rady Gminy Wólka Pan Józef Madoń
oraz Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat.
Spotkanie poprowadzili: Piotr Dragan
- Wójt Gminy Wisznice i Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny, Edwin Gortat- Wójt Gminy Wólka oraz
Magdalena Komaniecka - Dyrektor Biura
Związku Gmin Lubelszczyzny.
Głównym tematem spotkania była
dyskusja na temat wyzwań i problemów w kontekście realizacji obowiązków wójtów/burmistrzów i prezydentów
miast związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów w kontekście
ostatnich zmian w przepisach regulujących realizację powyższego zadania.

województwa lubelskiego za liczną obecność oraz merytoryczną dyskusję podczas
spotkania. Wykłady i prezentacje były
na wysokim poziomie, a tematy podjęte
podczas konwentu dały odpowiedzi na
ważne dla uczestników pytania. Spotkanie
to było nie tylko okazją wymiany opinii,
ale także inspirującym doświadczeniem.

Uczestnikom konwentu życzymy wszystkiego dobrego, wiele satysfakcji z wykonywanej pracy oraz energii i sił do rozwiązywania problemów, z którymi zmierzają
się w pracy na rzecz społeczności lokalnej.
Redakcja Wólka News

Dziękujemy wójtom, burmistrzom czy też
pracownikom samorządowym z terenu

Gmina Wólka na święcie rolników w Wąwolnicy
W niedzielę 23 września 2018 roku w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy odbyło się Ogólnopolskie Święto –
wdzięczni Polskiej Wsi. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12.00
Mszą Świętą celebrowaną przez Metropolitę Lubelskiego abp.
Stanisława Budzika. Podczas nabożeństwa podziękowano Panu
Bogu za tegoroczne plony oraz poświęcono dożynkowe wieńce.
Po Mszy nastąpiła parada korowodu dożynkowego prowadzona
przez orkiestrę dętą. Doniosłym punktem uroczystości były podziękowanie i wyróżnienia skierowane przez Premiera RP Pana
Mateusza Morawieckiego dla rolników, kół gospodyń wiejskich.
Imprezie towarzyszyły występy zespołów ludowych, piknik rodzinny oraz wiele innych atrakcji.
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Naszą Gminę reprezentowali: Wójt Gminy Wólka Pan Edwin
Gortat, Starostowie Dożynkowi Państwo Dorota i Andrzej Ponikiewscy, delegacje ze sztandarami Ochotniczych Straży Pożarnych z Pliszczyna, Świdnika Dużego, Łuszczowa oraz Turki, Koło
Gospodyń Wiejskich w Długim, delegacja z wieńcem dożynkowym ze Świdnika Dużego Pierwszego.
Dziękujemy delegacjom za reprezentowanie gminy Wólka podczas uroczystości, a Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Długim za przygotowanie pięknego stoiska, na którym prezentowały
swoje domowe potrawy i wypieki.
Redakcja Wólka News

Aktywnie działania Młodzieży z gminy Wólka!
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 Wólka-wczoraj i dziś”.
W ramach działań projektowych uczestnicy 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 wywiad młodzież przeprowadziła

z Wójtem Gminy Wólka Panem Edwinem Gortatem, który zaprezentowaliśmy w poprzednim numerze czasopisma Wólka News.
W tym wydaniu czasopisma prezentujemy wywiad z Radną Gminy Wólka Panią Edytą Dobek oraz z Dominikiem Mazurem – drużynowym ZHR. Kolejne wywiady będziemy publikować w następnych wydaniach, zatem zachęcamy do śledzenia naszej prasy.
Redakcja Wólka News

Wywiad z Radną Gminy Wólka Panią Edytą Dobek
Młodzież -Kto sprawuje władze na terenie Gminy Wólka?
Edyta Dobek- każda gmina zarządzana jest przez wójta i radę
gminy. Na terenie gminy Wólka wójtem, już ósmy rok, jest Pan
Edwin Gortat, natomiast rada składa się z przedstawicieli poszczególnych miejscowości gminy.
Młodzież – Czy może Pani powiedzieć kilka słów o obecnym wójcie?
Edyta Dobek - To, w moim przekonaniu, doskonale przygotowany gospodarz. Mimo młodego wieku, posiada aż 16 letnie doświadczenie w samorządzie terytorialnym. Wcześniej - od 2002
roku –był radnym Gminy Wólka. Osoba zarządzająca gminą powinna mieć odpowiednią wiedzę w zakresie m.in. samorządu
i pozyskiwania środków na rozwój gminy, a także wykazać się odpowiednim doświadczeniem zarządczym. Te cechy obecny wójt
Gminy Wólka z pewnością posiada.
Młodzież -Co to jest Rada Gminy Wólka ?
Edyta Dobek- Rada Gminy Wólka jest organem uchwałodawczym, czyli takim, który ustala przepisy prawa obowiązującego na
terenie gminy Wólka. Do kompetencji Rady należy m.in. zatwierdzanie i aktualizowanie budżetu gminy, uchwalanie podatków,
ustalanie przepisów w zakresie edukacji, działalności społecznej,
inwestycji i szeroko pojętego dobra mieszkańców. Rada gminy
również kontroluje działalność wójta.
Młodzież -Kto to jest radny ? Jak jest wybierany?
Edyta Dobek -Radny jest przedstawicielem mieszkańców w radzie gminy. To osoba, którą wyborcy obdarzyli zaufaniem. Ogólnie mówiąc, wyboru radnego dokonuje każdy pełnoletni mieszkaniec spośród kandydatów w swoim okręgu. Osoba uzyskująca
najwięcej głosów w wyborach samorządowych zostaje członkiem rady gminy.
Młodzież -Czy radny otrzymuje pensję za swoją prace społeczną?
Edyta Dobek- Praca radnego to przede wszystkim praca społeczna, nie zaś zawodowa. Radny nie otrzymuje zatem wynagrodzenia . Zgodnie z przepisami prawa, przysługuje mu dieta, którą
należy rozumieć jako rekompensatę za wynagrodzenie utracone
w związku z nieobecnościami radnego w swojej pracy w związku
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z wykonywaniem pracy radnego. Dla mnie największą zapłatą za
działalność w radzie gminy są efekty, które rozumiem jako realizację przedsięwzięć i zadowolenie mieszkańców.
Młodzież- Z ilu członków składa się Rada Gminy Wólka?
Edyta Dobek- Rada Gminy Wólka liczy 15 członków. Jest to stała
liczba określona Ustawą o samorządzie gminnym dla gmin do 20
tys. mieszkańców.
Młodzież- Kto jest Przewodniczącym Rady Gminy
Edyta Dobek- Przewodniczącym Rady Gminy Wólka jest pan Józef Madoń. Swoją funkcję sprawuje drugą kadencję.
Młodzież -Rada Gminy Wólka składa się z kilku komisji, z jakich ?
Edyta Dobek -Rada gminy składa się z czterech Komisji: Rewizyjnej, Budżetowej, Samorządu i Oświaty oraz Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.
Młodzież- Co, według Pani jako radnej, udało się Pani zrobić dla
mieszkańców gminy Wólka?
Edyta Dobek - Jestem radną Gminy Wólka już ósmy rok. W 2010
roku świadomie zdecydowałam się na kandydowanie do rady,
ponieważ lubię pracę z ludźmi. Już wtedy posiadałam duże do-

KULTURA
świadczenie w pracy samorządowej. Z racji tego, że jako radna
mam kompetencje w zakresie m.in. podejmowania uchwał i zatwierdzania zadań w budżecie, podjęłam wyzwanie pozyskiwania
środków na zaspokojenie potrzeb mieszkańców Osiedla Borek.
I tak, w ścisłej, dobrej współpracy z panem Edwinem Gortatem,
na początku zadbaliśmy o poprawę nawierzchni osiedlowych ulic
i wybudowanie oświetlenia. Później te zadania kontynuowaliśmy
wraz z pozostałymi radnymi Osiedla Borek. Priorytetowym przedsięwzięciem stała się konieczność ułatwienia wyjazdu z Osiedla.
W pierwszej kolejności udało się udrożnić przejazd z tyłu osiedla,
poprzez wykonanie drogi do miejscowości Świdniczek. Obecnie,
mamy już w budżecie zabezpieczone środki na budowę ronda
turbinowego na drodze krajowej przy wjeździe na Osiedle. Inwestycja proceduralnie już się rozpoczęła, natomiast jej koniec
przewidziany jest na 2019 rok. Myślę, że każdy z nas dostrzegł,
iż osiedle pięknieje i staje się z roku na rok bezpieczniejsze. Ja
pełnienie mandatu radnej traktuję dużo szerzej niż wykonywanie obowiązków przypisanych prawnie radnemu. Moją pasją jest
duża aktywność społeczna. Włączam się w wiele działań społecznych realizowanych przez wójta i jego pracowników lub sama je
inicjuje, jak chociażby już szósta w tym roku Akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, którą koordynujemy wraz z mężem.
Młodzież - Co pani uważa za swoje największe osiągniecie jako
radnej?
Edyta Dobek - Ja swojej działalności nigdy nie traktowałam
w kategorii „sukcesów”, stąd ciężko wskazać mi jedno konkretne
osiągnięcie. To, z czego jestem najbardziej zadowolona to fakt,
że mogę moje umiejętności w zakresie współpracy z różnymi
ludźmi i środowiskami przełożyć na konkretne efekty w gminie
i na osiedlu. Ponadto, ogromną satysfakcję sprawia mi możliwość

wykorzystania praktycznego, ponad 13-letniego doświadczenia
w pozyskiwaniu środków unijnych. Pozwoliło mi to na znalezienie kilku rozwiązań w kierunku realizacji przedsięwzięć istotnych
dla nas wszystkich. Tak było w 2014 roku z pomysłem na rondo
przed osiedlem Borek, który wraz z wójtem przedstawiliśmy jako
kluczowy projekt do realizacji na terenie gminy Wólka w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – zgodnie z planem,
już w 2019 roku ma być gotowe.
Młodzież -Kadencja się kończy, czy będzie Pani kandydowała
w następnej ?
Edyta Dobek -Mój zapał do działalności na rzecz społeczności
lokalnej na pewno się nie skończył. Mam jeszcze mnóstwo pomysłów do zrealizowania. Biorąc pod uwagę fakt, że mój okręg
wyborczy to obszar w dużej mierze zamieszkały przez młode rodziny, chciałabym spróbować zrealizować z nimi kilka inicjatyw
typowo społecznych. Widzę jak moje córki oraz ich rówieśnicy
z ogromną pasją włączają się w te nawet najdrobniejsze inicjatywy. Moi sąsiedzi w wieku powyżej 50 roku życia również pokazali,
że chcą integracji. Z myślą o nich chciałabym mieć szanse przygotować kilka projektów. Stąd odpowiedź twierdząca na to pytanie.
Młodzież: Dziękujemy Pani za rozmowę
Młodzież z grupy „Równać Szanse”

Wywiad z Dominikiem Mazurem drużynowym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
Młodzież -Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - co to za organizacja i kiedy powstała?
Dominik Mazur - Jest to organizacja non profit, powstała w 1989 r.
z odłamu Związku Harcerstwa Polskiego i innych organizacji.
Młodzież -Jaki jest główny cel i idee ZHR?
Dominik Mazur -To przede wszystkim działanie w oparciu o Prawo harcerskie. Mamy 10 praw, a pierwsze i najważniejsze - to
służyć Bogu, Polsce i Bliźnim. Chcemy wychować młodzież na dobrych obywateli.
Młodzież -Ile drużyn harcerskich działa na terenie gminy Wólka?
Dominik Mazur - Pięć drużyn. Ja założyłem męską 23 Lubelską
Drużynę Harcerską Arsenał im. Stanisława Broniewskiego. Działają też dwie drużyny żeńskie: Źródło i 22 Lubelska Drużyna Harcerek Potok. Mamy dwie gromady zuchowe: chłopców, która
działa przy naszym Arsenale i dziewcząt Strażniczki Źródlane Toń
przy żeńskiej drużynie Źródło.
Młodzież -Ile osób liczy Pana drużyna?
Dominik Mazur -To już teraz nie jest moja drużyna. Kiedy pół
roku temu oddałem ją swojemu bratu, liczyła 60 osób. Podzieliłem ją na dwie; teraz jest w drużynie ponad 30 osób.
Młodzież Co możesz powiedzieć o zastępach?
Dominik Mazur -Zastępów mamy sześć. Każdy z nich składa się
z 5-6 osób. Od początku istnienia drużyny działały zastępy: Rudy,
Alek i Zośka, a teraz jeszcze powstały: Moro, Wilki i Kieros.
Młodzież -Gdzie odbywają się zbiórki?

Dominik Mazur- Na terenie gminy Wólka. Mamy zastępy w Turce, na osiedlu Borek, w Pliszczynie i w Wólce.
Młodzież-Czego uczą się zuchy i harcerze?
Dominik Mazur - Trzeba ich odróżniać, ponieważ zuchy to mniejsi chłopcy, od pierwszej do czwartej klasy podstawówki, a harcerze – od piątej klasy do gimnazjum. Zuchy uczą się przez zabawę,
przez opowiadanie bajek i przebieranie się za różne postacie.
Harcerze działają bardziej świadomie i polega to na pomocy potrzebującym, gminie, ojczyźnie. Mamy oczywiście różne gry i zabawy.
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Młodzież -Co robicie na rzecz społeczności lokalnej, jak włączacie
się w życie naszej gminy?
Dominik Mazur - Teraz zaczęliśmy ściślej współpracować z gminą
Wólka, chociaż ten kontakt utrzymujemy odkąd wstąpiliśmy do
harcerstwa. W listopadzie 2017 r. koło Bystrzycy prowadziliśmy
ognisko niepodległościowe, w którym uczestniczył również wojewoda lubelski. My wyszliśmy z inicjatywą i wszyscy byli z tej
akcji zadowoleni. Zawsze też bierzemy udział w obchodach świąt
11 Listopada i 3 Maja w gminie Wólka. Mamy dużo rzeczy zaplanowanych, jesteśmy w stałym kontakcie z Wójtem Gminy Wólka,
a także z panią Emilią Sikorską z Urzędu Gminy.
Młodzież -Kiedy Pan wstąpił do ZHR?
Dominik Mazur - W 2010 r., kiedy chodziłem do I klasy liceum,
a zachęciła mnie młodsza siostra. Opowiadała dużo o harcerstwie i zapragnąłem tej przygody.

Młodzież -Jak ukształtowało Pana harcerstwo, czego się Pan nauczył?
Dominik Mazur - Można o tym wiele opowiadać, minęło osiem
bardzo aktywnych lat w moim życiu. Brałem udział w wielu akcjach, dzięki czemu mogłem się rozwijać. Na początku uczyłem
się podstawowych rzeczy typu samarytanka, czy orientacja w terenie. Kiedy zostałem zastępowym, musiałem te umiejętności
przekazać innym. Jako drużynowy zajmowałem się wszystkimi
zastępami, a więc wspierałem w rozwoju około 60 osób, urządzałem dla nich wyjazdy, zorganizowałem obóz harcerski. Zdobywałem doświadczenie organizacyjne, nauczyłem się pracować
w grupie i mówić do chłopaków tak, aby mnie słuchali. Myślę, że
dzięki harcerstwu otworzyłem się na świat i na innych ludzi.
Młodzież –Dziękujemy Panu za wywiad.
Młodzież z grupy „Równać Szanse”
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Ksiądz Mariusz Wrzesiński
Ksiądz Mariusz Wrzesiński - w lutym br.
nominowany na Człowieka Roku 2017
Powiatu Lubelskiego w kategorii DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I CHARYTATYWNA. „Nominowany za bycie człowiekiem
o dobrym sercu, bezinteresownym, życzliwym i zaangażowanym w pomoc ludziom
z lokalnej społeczności. Wielki przyjaciel
dzieci i rodziny oraz osób niezaradnych,
uzależnionych, potrzebujących wsparcia
i pomocy. Zawsze znajdzie czas dla drugiego człowieka, nie oczekuje poklasku,
skromny”. Taki został opisany w Kurierze
Lubelskim i taki właśnie jest Ksiądz Mariusz Wrzesiński- Zakonnik, Sercanin, Kapelan Grupy Rekonstrukcji Historycznej
im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziem i Lubelskiej NSZ.
RWN: Został Ksiądz nominowany w kategorii Działalność Społeczna i Charytatywna. Czy czuje się Ksiądz działaczem społecznym?
Ks. Mariusz: Tak zostałem nominowany,
co było dla mnie wielkim zaskoczeniem,
bo nagle znalazłem się wśród ludzi, innych
nominowanych, którzy robią wspaniałe
rzeczy dla swoich lokalnych wspólnot. Nie
czułem się do końca godny takiego wyróżnienia. Potem już poleciało i w końcu
dzięki głosom na mnie oddanym zająłem
drugie miejsce w naszym powiecie. Są
to takie miłe momenty, że coś co robimy
jako księża, tu w Pliszczynie, zostało jakoś zauważone. Czy czuje się działaczem
społecznym? Chyba każdy Sercanin takim
powinien się czuć . Nasz założyciel o. Jan
Leon Dehon kładł wielki nacisk na działalność społeczną. Sam był wielkim społecznikiem, dostrzegającym potrzebę zajęcia
się tymi najbardziej odrzuconymi. Było to
środowisko francuskich robotników, młodzież, dzieci, całe ubogie rodziny, które
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niejednokrotnie żyły z dnia na dzień biorąc pożyczkę za pożyczką, bez możliwości
ich spłaty. Jako Sercanie jesteśmy dla ludzi i z ludźmi. Dlatego będąc na placówce w Pliszczynie również stał mi się bliski
temat osób ubogich, pogubionej młodzieży czy seniorów, którzy dzięki piątkowym
spotkaniom mogą wyjść z domów i wśród
znajomych, sąsiadów spędzić ten czas.
RWN: Jakie według Księdza cechy powinien mieć dobry działacz?
Ks. Mariusz: To trudne pytanie. Na pewno
otwartość na drugiego człowieka, próba
zrozumienia jego potrzeb, umiejętność
słuchania, ale też i dzielenia się swoimi
uczuciami czy postrzeganiem świata. Radość z przebywania z ludźmi, z tego co
się udaje z nimi zrobić. Takie ucieszenie
się z małych sukcesów; tak swoich, ale
przede wszystkim, sukcesów innych ludzi.
Umiejętność wspierania tych, którzy też
chcą się zaangażować w pomoc innym.
Też wielka pokora, nie szukanie w tym
wszystkim siebie, swoich korzyści, chęci
dowartościowania się, to chyba jest ta
najważniejsza cecha, a może podejście
do tego co się robi. Bo trzeba wiedzieć, że
może niektóre sprawy, akcje czy inicjatywy są podpisane moim imieniem i nazwiskiem, ale nie udałoby się to wszystko bez
innych ludzi.
RWN: Jakie trudności napotyka na swojej
drodze działacz lokalny i jak je pokonuje?
Ks. Mariusz: Mnie chyba było prościej
wejść na tę drogę. Dlaczego? Bo nie pochodzę stąd, nie mam tu rodziny, nie jestem obciążony jakimiś relacjami. To jest
chyba najtrudniejsze dla każdego, kto
chce coś zrobić dla społeczności lokalnej,
i jednocześnie z niej sam pochodzi. Bo
ciągle ciąży na nim widmo popełnionych

przez niego błędów, jak również błędów
popełnionych przez kogoś z bliskich. Zawsze znajdzie się ktoś, kto zamiast zapytać, jak może się zaangażować, jak pomóc,
to będzie patrzył na ręce i tylko czekał na
potknięcie. Nieraz słyszy się pytanie od
takich „smutnych” ludzi: a co on z tego
ma? a na pewno robi na tym jakąś kasę.
Jakby wszystko obracało się wokół pieniądza i nic nie można było zrobić od siebie.
Takie po prostu ludzkie gadanie. Kiedy nic
się nie dzieje to jest źle, ale kiedy coś się
dzieje to jest jeszcze gorzej.
RWN: Jest Ksiądz związany z Grupą Rekonstrukcji Historycznej im. 1 Pułku Le-
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Fot. Ks. Mariusz Wrzesiński (3)

gii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ.
Proszę opowiedzieć czytelnikom o działaniach, jakie grupa realizuje.
Ks. Mariusz: GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ - grupa kultywuje pamięć największego zgrupowania
oddziałów partyzanckich Narodowych Sił
Zbrojnych na Lubelszczyźnie działającego
w latach 1943-1944 na ziemi kraśnickiej.
Jesteśmy organizatorami trzech corocznych imprez patriotycznych. Pierwsza
odbywa się w kwietniu na terenie naszej
gminy. Jest to Rajd Pamięci st. sierż Walentego Waśkowicza „Strzały” dowódcy
patrolu z oddziału „Uskoka”, który w 1949
roku zginął w walce z UB w Pliszczynie.
Drugi rajd pamięci odbywa się w czerwcu
w Borowie i Wólce Szczeckiej w powiecie
kraśnickim. Jego patronem jest mjr. cc.
Leonard Zub-Zdanowicz „Ząb” dowódca
1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ i oficer legendarnej Brygady
Świętokrzyskiej. Rajdom towarzyszą koncerty patriotyczne, rekonstrukcje i wiele
atrakcji dla dzieci i młodzieży. Jesienią
z naszej inicjatywy odbywa się memoriał
strzelecki upamiętniający dwóch poległych komandosów mł. chor. Andrzeja
Adamczyka i sierż. Pawła Legenckiego.
Oprócz tego nasza GRH przeprowadza
wiele prelekcji w szkołach dla dzieci i młodzieży, bierze udział w wielu wydarzeniach patriotycznych upamiętniających
żołnierzy podziemia niepodległościowego
na Lubelszczyźnie i w całym kraju.
RWN: Aktywnie działa Ksiądz również
w Stowarzyszeniu Dobrego Pasterza w Lublinie. Może Ksiądz opowiedzieć, co robicie na rzecz naszych mieszkańców?
Ks. Mariusz: Moja współpraca ze Stowarzyszeniem Dobrego Pasterza rozpoczęła
się już w pierwszym roku mojego pobytu
w Pliszczynie. Rozpocząłem wtedy moją
przygodę z pliszczyńskim gimnazjum, rewelacyjne dzieciaki, gdzie zostałem wybrany jako opiekun samorządu, i wtedy
zrodził się pomysł współpracy. Wspólnie
organizowaliśmy dyskoteki i zabawy dla
dzieci i młodzieży. Potem nasza współpraca weszła na grunt wsparcia finansowego
naszych wyjazdów z dziećmi i młodzieżą
na czuwania i zimowiska, organizowanie
turniejów ministranckich na szczeblu de-

kanatu. Stowarzyszenie Dobrego Pasterza
wspiera również inicjatywy patriotyczne, jak na przykład wspomniane Rajdy
Śladami Żołnierzy Niezłomnych. Takim
jednak sztandarowymi projektami jest
drużyna piłkarska Czarni Pliszczyn, gdzie
na zasadzie konkursu udało się nam pozyskać środki gminne na tak zwany start
i Klub Seniora, który działa już kilka dobrych miesięcy, a jest naprawdę strzałem
w dziesiątkę inicjatyw podejmowanych
przez naszą parafię i stowarzyszenie.
RWN: Aktywnie Ksiądz współpracuje
z dziećmi, młodzieżą, ale również z seniorami. Proszę powiedzieć, jak Księdzu udaje się pogodzić te wszystkie działania.
Ks. Mariusz: Łaska od Pana Boga! Ale
też współpraca z innymi ludźmi, którzy
chętnie angażują się w te inicjatywy. Nie
jestem w tym wszystkim sam, ale mam
ogromne wsparcie. Choć przyznam, że
czasami bywa ciężko, kiedy różne sprawy się na siebie nakładają, kiedy chciało
by się, żeby doba trwała o te kilka godzin
więcej.
RWN: W tym roku nasz kraj obchodzi
piękny jubileusz – 100 lecie odzyskania
niepodległości. W jakie działania, inicjatywy angażuje się Ksiądz prywatnie bądź
też jako członek grupy rekonstrukcyjnej.
Ks. Mariusz: Prywatnie to przede wszystkim głoszenie kazań patriotycznych i modlitwa za Ojczyznę. Mówienie o historii
naszego kraju na różnych spotkaniach.
Jestem też współorganizatorem wystawy dotyczącej walk w czasie I wojny
światowej na terenach skąd pochodzę,
czyli w Łapanowie. Ciekawostką jest, że
w tamtych rejonach swoje pierwsze boje
prowadzili nasi Legioniści z Piłsudzkim na
czele. Udało się zgromadzić wiele przedmiotów, nie tylko należących do mnie, ale
i innych kolekcjonerów, tj. Przemysław
Bara (mieszkaniec gminy Wólka), Marcin
Kochański członka naszej Grupy rekonstrukcyjnej. Jestem pomysłodawcą kółka
modelarskiego działającego przy naszej
szkole w Pliszczynie. Pragniemy zrealizować projekt „Sto modeli na stu lecie lotnictwa polskiego”. Chciałbym, aby było
to szczególne podtrzymywanie pamięci
o Wojciechu Kołaczkowskim, wielkim pilocie i synu naszej małej ojczyzny. Jako
grupa współpracujemy z Instytutem Pamięci Narodowej. Udało się dzięki temu
pokazać na Dożynkach Gminnych piękną
wystawę o Ojcach Naszej Niepodległości.
Jak i wiele innych wystaw poświęconych
temu tematowi.
RWN: Skąd Ksiądz bierze tyle siły, energii
i pogody ducha na podejmowanie tych
wszystkich działań.

Ks. Mariusz: Rzeczywiście, jak odpowiadam na te pytania, to tych zadań jest naprawdę dużo, a trzeba dodać, że oprócz
tego wypełniam swoje obowiązki jako
wikary w parafii, obowiązki wypływające
z nauczania w szkole, gdzie już czwarty raz
z rzędu zostałem wybrany na opiekuna
samorządu; więc i z tym wiążą się kolejne obowiązki. Więc skąd brać siłę, energię i pogodę Ducha? Jestem o tym w stu
procentach przekonany, że z codziennej
Eucharystii, Adoracji i modlitwy, gdzie
powierzam te wszystkie dzieła Dobremu
Bogu. Od ołtarza zawsze odchodzi się
odmienionym. A ofiarując na modlitwie
Bogu różne, nawet te najtrudniejsze sprawy, zawsze udaje się je rozwiązać. Muszę
tutaj dodać, że nigdy nie byłoby to możliwe bez wsparcia moich współbraci; ks.
Proboszcza Tadeusza Michałka SCJ, który
jest otwarty na moje najbardziej szalone
pomysły i nie raz tylko kreci głową jak
mu opowiadam o kolejnym, jednak się
zgadza, bo przecież jest w tym dobro;
Ks. Rektora Dariusza Salomona SCJ, ks.
Jacka Łukasiewicza SCJ prezesa Stowarzyszenia i wielkiego kibica podejmowanych inicjatyw, ks. Bartłomieja Króla SCJ
i Ks. Andrzeja Pomazańskiego SCJ, którzy
potrafią zawsze wysłuchać, jak i doradzić
a często i zastąpić w parafii, kiedy ja mam
jakiś wyjazd czy akcję. Mam wsparcie ze
strony Dyrekcji i pracowników naszej szkoły, uczniów. Ale też od tych, z którymi się
na co dzień spotykam, z którymi współpracuję. Pomagają mi dorośli, dzieci, nie
wspominając o młodzieży. Kiedy słyszy się
słowa „dobrze że ksiądz jest z nami”, zawsze robi się piękniej na duszy. A uśmiech
drugiego człowieka jest największą motywacją do działania. Może to wydać się
dziwne, ale ja naprawdę więcej otrzymuje
niż daję.
Niech Dzieje się Dobro!!
RWN: Dziękuję za rozmowę i oczywiście
życzę dalszych sukcesów.
Redakcja Wólka News
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Wywiad z Wiktorią Samułą - mieszkanką gminy Wólka
Moimi najlepszymi zawodami w ostatnim roku były w maju Główne Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców w Łodzi, gdzie
zdobyłam swój pierwszy indywidualny medal seniorski. W sumie
z tych zawodów udało mi się przywieźć 12 medali (4 seniorskie
i 8 młodzieżowców) . Były to dla mnie bardzo udane zawody oraz
pierwsze, gdzie startowałam już jako młodzieżowiec. Oprócz pływania startuję również w sportowym ratownictwie wodnym. Jestem trzykrotną Mistrzynią Polski, mam na swoim koncie wiele
medali Mistrzostw Polski oraz rekordy Polski juniorów i seniorów.
W 2015 roku zdobyłam swój pierwszy brązowy medal na Mistrzostwach Europy Juniorów w Hiszpanii. A 2016 r. z Mistrzostw
Świata Juniorów w Holandii udało mi się przywieźć srebrny oraz
brązowy medal. Mam nadzieję że ten rok będzie także owocny
i już jako seniorka również będę miała okazje powalczyć o medale. - mówi mieszkanka naszej gminy Wiktoria Samuła.
RWN: Jak zaczęła się Pani przygoda z pływaniem?
Wiktoria Samuła: Już jako mała dziewczynka uwielbiałam jeździć
z tatą na basen, sprawiało mi to naprawdę dużą przyjemność. To
właśnie tam zauważył mnie trener i od razu wiedział, że coś w sobie mam :D hahaha Dzięki niemu w wieku 6 lat dołączyłam do
małego klubu, gdzie mogłam rozwijać swoją pasję, a wieku 11 lat
dołączyłam do klubu MTP Lublinianka i tam rozpoczęłam swoją
karierę pływacką. Teraz od kilku lat reprezentuję jeden z najlepszych klubów w Polsce AZS UMCS Lublin.
RWN: Rodzina wspierała Panią w wyborze tej dyscypliny sportu?
Wiktoria Samuła: Szczerze mówiąc nikt w rodzinie wcześniej nie
miał nic wspólnego z pływaniem wyczynowym. Była to na pewno dla nas wszystkich nowość, ale TAK rodzina wspierała i dalej
wspiera mnie w wyborze mojej pasji. Rodzice starają się jeździć
ze mną na wszystkie ważne zawody razem z moją młodszą siostrą, która również postanowiła pójść w moje ślady J Jest to dla
mnie naprawdę duże wsparcie, bo jak wiadomo, nie zawsze jest
lekko. Wszyscy we mnie wierzą i dopingują mi jak mogą.
RWN: Co właściwie Panią zafascynowało w tej dyscyplinie sportu, którą Pani uprawia?
Wiktoria Samuła: Część osób uważa, że pływanie jest to sport indywidualny, jednak dla mnie jest to sport drużynowy. Faktycznie
może każdy pracuje, aby pokazać się z jak najlepszej strony, ale
trenujemy i jeździmy na zawody jako drużyna. Wszyscy się wzajemnie wspieramy i dopingujemy. Zawsze walczymy do samego
końca. Pływanie jest to systematyczna praca i duże poświecenie,
ponieważ moje treningi odbywają się 11 razy w tygodniu, a na
weekendach mamy zazwyczaj zawody. Dzięki temu nauczyłam
się ciężkiej pracy, systematyczności czy odpowiedzialności. Również bez problemu mogę wyznaczyć swoje cele w życiu. Wiem, co
jest dla mnie dobre i na co mnie stać.
RWN: Co dla Pani oznacza „szczęście” i co jest najważniejsze
w życiu?
Wiktoria Samuła: Szczęście jest to dla mnie niezwykłe uczucie,
które najczęściej czuje po udanym starcie. Pomimo, że dopływam do ściany ledwo żywa to wiem, że dałam z siebie wszystko
i najbardziej cieszy mnie, gdy zobaczę na tablicy swój wynik, który potwierdzi moją ciężką pracę.
RWN: W grudniu 2017 roku w  Łodzi odbyły się Zimowe Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców- jako drużyna AZS UMCS
Lublin udowodniliście, że jesteście jedną z najlepszych pływackich ekip w kraju. W tym sukcesie Pani również uczestniczyła jako
zawodnik. Opowie nam Pani o tych zawodach i   waszych osiągnięciach.
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Wiktoria Samuła: Sekcja pływacka w klubie AZS UMCS Lublin jest
utworzona od nie dawna. Cieszę się, że wraz z moim trenerem
i przyjaciółmi możemy reprezentować ten klub. Wygrana drużynowa na Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców w Łodzi w 2017 r. jest dla nas jednym z największych osiągnięć, ponieważ w bardzo krótkim czasie staliśmy się jedną z najlepszych
drużyn w Polsce. Wszyscy mogliśmy pokazać, na co nas stać. Zarówno w roku 2016 jak i 2017 roku wraz z moimi koleżankami
z drużyny wyścigach sztafetowych jako Juniorki stawałyśmy na
najwyższym stopniu podium otrzymując swoje pierwsze medale
seniorskie.
RWN: Wraz z Julią Adamczyk dostała Pani powołanie na wielomecz pływacki juniorów w Sofii. Jak przebiegały zawody?
Wiktoria Samuła: Wielomecz pływacki w Sofii były to nasze
pierwsze zawody międzynarodowe. Z Julią Adamczyk trenujemy razem od 11 roku życia. Bardzo się wtedy cieszyłyśmy, że
dostałyśmy powołanie do Kadry Polski Juniorów. Było to kolejne
duże osiągniecie w naszej karierze. Byłyśmy bardzo zadowolone
i dumne ,że nasza praca została doceniona i możemy reprezentować nasz kraj w koszulkach z orzełkiem na piersi. Był to dla nas
duży zaszczyt.
RWN: Sport to nie tylko sukcesy, ale przede wszystkim ciężka praca, aby je osiągnąć. Skąd Pani bierze motywację do pracy?
Wiktoria Samuła: Jak już wcześniej wspomniałam, w tym sporcie
trzeba poświecić naprawdę dużo czasu i serca. Dla mnie basen
jest jak drugi dom, mam tam swoją drugą rodzinę. Przez wszystkie lata, kiedy chodziłam do szkoły, przed i po szkole jeździłam
na trening. Niebyło to łatwe, ale mam tam trenera i przyjaciół,
z którymi motywowaliśmy się wzajemnie , a w domu rodziców,
którzy codziennie wozili mnie na treningi. Myślę, że bez nich nie
zaszłabym tak daleko.
RWN: Co trzeba zrobić, żeby z młodych Polaków uczynić dobrych
pływaków?
Wiktoria Samuła: Uważam, że każdy musi znaleźć swoją pasję.
Nikogo nie można do niczego zmusić, możemy ich tylko zachęcić.
Każdy powinien znaleźć hobby, z którego będzie czerpał radość
i satysfakcje z wykonanej pracy. Duża częścią mojego życia to jest
pływanie i nie zamieniłabym tego na nic innego. W wodzie czuję
się bardzo dobrze i spędzam tam sporo czasu, ponieważ sprawia
mi to wielką przyjemność
RWN: Jakie są Pani plany na najbliższy czas?
Wiktoria Samuła: Zamierzam dalej trenować i osiągnąć jak naj-

SPORT
większe sukcesy. W tym roku w listopadzie planuję wyjazd na
Mistrzostwa Świata w ratownictwie wodnym w Australii – mam
nadzieję, że razem z cała Reprezentacją Polski pokażemy się z jak
najlepszej strony. A w grudniu zapraszam wszystkich na Mistrzostwa Polski Seniorów i Młodzieżowców, które odbędą się w Lublinie na obiekcie Aqua Lublina do wspólnego kibicowania. Całą
drużyną postaramy się pokazać z jak najlepszej strony i wywalczyć jak najwięcej medali.
Myślę, że warto wspomnieć, iż dostałam propozycję z uniwersytetu z USA i od stycznia wyjeżdżam tam na studia. Jest to następne ciekawe osiągniecie w moim życiu.
RWN: Dziękuję za rozmowę i oczywiście życzę dalszych sukcesów. Myślę, że wszyscy mieszkańcy naszej gminy będą Pani gorąco kibicować.
Redakcja Wólka News

Pierwszy mecz Świdniczanki na własnym terenie
W sobotę 29 września o godzinie 14.00 na boisku Neptun
Świdniczanka w Świdniku Dużym Pierwszym odbył się pierwszy
mecz Świdniczanki na własnym terenie. Przeciwnikiem była drużyna Sygnał Lublin.
Na meczu obecni byli przedstawiciele Lubelskiego Związku Pił-

ki Nożnej z prezesem Zbigniewem Bartnikiem na czele.
Mecz zakończył się wynikiem Świdniczanka Świdnik Mały
– Sygnał Lublin 3:3.
Redakcja Wólka News

SPORTOWE ZAKOŃCZENIE WAKACJI- turniej piłki nożnej
W sobotę 15 września dzięki współpracy Szkoły Podstawowej
w Łuszczowie z Lubelską Akademią Sportu „CampiSportivi” w ramach programu Gminy Wólka „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu” na boisku szkolnym w Łuszczowie odbył się turniej
piłki nożnej z cyklu „Sportowe Zakończenie Wakacji”. W tym roku
w zmaganiach wzięły udział zespoły SP Pliszczyn, SP Turka, SP Sobianowice, SP 48 Lublin oraz dwie drużyny gospodarzy SP Łuszczów. Turniej rozgrywany był w formule koedukacyjnej wspólnie
z chłopcami w drużynie występowały dziewczęta, rywalizowano
każdy z każdym.
Pomimo, że warunki pogodowe nie były najlepsze, impreza
się udała, o czym świadczy duża liczba osób, które w sobotę odwiedziły naszą szkołę. Atrakcji nie brakowało: dmuchańce, małe
samochodziki, kiełbaska z grilla, słodki poczęstunek, popcorn,
napoje oraz konkurs celności strzałów.
W sportowej rywalizacji zwyciężyła drużyna SP Łuszczów, która
w decydującym meczu pokonała SP Pliszczyn z wynikiem 3:0. Ko-
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lejne miejsca zajęły: SP Turka (III), drugi zespół SP Łuszczów (IV),
SP Sobianowice (V) ,a SP 48 Lublin (VI).
Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Karol Klempka ze SP w Pliszczynie, natomiast najlepszą zawodniczką okazała
się Weronika Kowal ze SP w Turkce. Z kolei najlepszym bramkarzem został Dawid Romańczuk ze SP w Łuszczowie, a króla strzelców zdobył Jakub Langwiński ze SP w Łuszczowie, który strzelił 6
bramek.
W turnieju szkoły reprezentowali uczniowie od trzeciej do
szóstej klasy, w tym dziewczynki. Drużyny głośnym dopingiem
i pięknymi transparentami wspierali uczniowie szkoły z Łuszczowa, którzy przybyli w sobotę oglądać zmagania swoich kolegów
i koleżanek, Wójt Gminy Wólka Pan Edwin Gortat oraz licznie
zgromadzeni rodzice.
Wszystkie drużyny otrzymały okazałe puchary, a wyróżnieni
zawodnicy piękne statuetki oraz nagrody rzeczowe w postaci
strojów sportowych. Organizatorem i pomysłodawcą turnieju
był Pan Maciej Kleszcz, nauczyciel wychowania fizycznego w SP
w Łuszczowie, a także trener piłki nożnej i rugby Tag w L.A.S.
CampiSportivi. Podczas turnieju Pan Wójt Edwin Gortat wręczył
Panu Maćkowi nagrodę pieniężną za całokształt pracy, a w szczególności za zdobyte Mistrzostwo Polski drużyny RUGBY TAG.
Szkoła Podstawowa w Łuszczowie

I Festiwal Piłkarski Football Academy
Czas na podsumowanie Festiwalu, który został zorganizowany w dniu 1 września na boisku Gminnym GKS Niemce.
Wspólnie z rodzicami, zawodnikami,
kadrą trenerską, sponsorami oraz władzami Gminy Niemce i Wólka świętowaliśmy III urodziny Football Academy Lublin, II urodziny Football Academy Świdnik, II urodziny Football Academy Turka,
I urodziny Football Academy Niemce.
Zatem, co działo się w ten piękny słoneczny weekend? Skupmy się na punkcie
kulminacyjnym, którym było oficjalne
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podziękowanie kadrom lubelskim oraz
ich sponsorom, przedstawienie drużyn
ośrodkowych, podziękowanie Wójtowi
Gminie Wólka Panu Edwinowi Gortatowi
za objęcie patronatu nad Football Academy Turka oraz Wójtowi Gminie Niemce Panu Krzysztofowi Urbasiowi za objęcie patronatem I Festiwalu Piłkarskiego
Football Academy.
Podczas imprezy dzieci miały możliwość korzystania z mnóstwa małych boisk do gry w piłkę nożną, dmuchawców
i bubble football. Był także grill, popcorn

i lemoniada, a także ogromny tort.
Całość imprezy zwieńczył mecz, który
każdemu przysporzył wiele emocji niczym na finale Mistrzostw Świata - Kadra
trenerska VS Rodzice.
Ponadto została przeprowadzona
ogólnopolska akcja „Krewki Piłkarz”,
podczas której oddaliśmy 6300ml krwi.
Dziękujemy!
Football Academy

BEZPIECZEŃSTWO

Z OSP na Oficera PSP
W sobotę 29 września w Szkole Głównej
Służby Pożarniczej w Warszawie odbyła się
uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019 połączona z Ślubowaniem
Podchorążych I Rocznika, w której miałem zaszczyt uczestniczyć. Z wielką dumą
informuję Państwa, iż nasz mieszkaniec
Adrian Bereza, członek OSP Świdnik Duży,
złożył w tym dniu przysięgę w obecności
Komendanta Głównego Straży Pożarnej
gen. brygadiera Leszka Suskiego.
Dostanie się do SGSP w Warszawie było
niewątpliwie wynikiem wieloletniej i ciężkiej pracy Adriana oraz jego Rodziców.
Od wielu lat jest członkiem OSP Świdnik
Duży, gdzie osiągnął już pierwsze sukcesy – z drużyną OSP Świdnik Duży zdobyli wielokrotnie Mistrzostwo Gminy oraz

jako pierwsi w gminie wygrali zawody
na szczeblu powiatowym. Adrian udziela się również jako sportowiec w klubie
GLTS Świdniczanka, który awansował do
ligi okręgowej. Kolejna płaszczyzna, która
kształci charakter i osobowość to edukacja – w szkole średniej miał bardzo dobre
wyniki w nauce. Wszystkie te czynniki
oraz wsparcie rodziny, przyjaciół, sąsiadów złożyło się na jego sukces, czego mu
z całego serca gratuluję i życzę wszystkiego najlepszego, dalszych sukcesów i jak
najwyższych osiągnięć w karierze!
Rodzicom gratuluję wspaniałego syna.
Jestem dumny z faktu, że mam takiego sąsiada i mieszkańca gminy.
Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Obchody 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pliszczynie
Obchody 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pliszczynie
W dniu 19 sierpnia w odbyły się uroczyste obchody
90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pliszczynie.
Jubilaci, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście
przy akompaniamencie orkiestry uroczyście przemaszerowali z remizy do kościoła, gdzie podczas dziękczynnej
Mszy św. poświęcony został nowy sztandar jednostki.
Po Mszy św. wszyscy zebrani udali się na plac przy Szkole
Podstawowej w Pliszczynie. Podczas tej części uroczystości został wręczony sztandar oraz nastąpiło odznaczenie
jednostki Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa.
Następnie zasłużeni strażacy z jednostki w Pliszczynie
zostali wyróżnieni odznaczeniami i medalami.
Aktu dekoracji dokonali:
1. przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego i Powiatowego
ZOSP RP w Lublinie, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lubienie st. bryg. Mieczysław Dziura,
2. przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego i Miejskiego PSP w Lublinie, Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 3 w Lublinie st. kpt. Marcin Sobolewski
3. Przewodniczący Rady Gminy Wólka Józef Madoń
4. Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wólce
dh Edwin Gortat
Gratulujemy jednostce oraz wszystkim odznaczonym
i życzymy dalszych sukcesów na rzecz ochrony przeciwpożarowej.
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OPIEKA SPOŁECZNA

Nowoczesny OPS
W związku z rozpoczęciem realizacji projektu zostały wprowadzone w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce zmiany
w strukturze organizacyjnej, polegające m.in. na wyodrębnieniu 4 stanowiska pracy: 1. st. ds. pierwszego kontaktu, 2. st.
ds. pracy socjalnej, 3. st. ds. usług, 4. st. ds. świadczeń przyznawanych decyzją. Ponadto została przeprowadzona adaptacja pomieszczenia na punkt pierwszego kontaktu, w którym osoby zgłaszające się do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wólce uzyskają niezbędne informacje na temat dalszego załatwienia sprawy i zostaną przekierowane do odpowiedniego stanowiska pracy.
Mamy nadzieję, iż realizacja w/w projektu poprawi jakość
usług świadczonych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce
oraz poprawi obsługę osób zgłaszających się do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wólce.
Wartość projektu: 387 206,95 zł.
Dofinansowanie z UE: 326 338,01 zł.

Fot. OPS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wólce realizuje projekt pt. „Nowoczesny OPS – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w OPS
w Wólce.”
Realizacja projektu ma na celu wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od
pracy socjalnej oraz usług socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wólce w okresie od dnia 01.03.2018 r. do 31.08.2019 r.
W projekcie w w/w okresie zaplanowano następujące działania:
Zadanie 1 – przygotowanie do utworzenia nowej struktury
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce, prace remontowe w OPS
w Wólce i doposażenie 3 stanowisk pracy w OPS Wólka;
Etap I – Przygotowanie nowej struktury organizacyjnej, prace remontowe;
Etap II – doposażenie 3 stanowisk pracy w OPS w Wólce.
Zadanie 2 – Prace Ośrodka wg wdrożonego nowego modelu organizacyjnego.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Program priorytetowy Czyste Powietrze
wo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych,
by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą
chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet,
dzięki oszczędnościom finansowym.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie
w ramach ogólnokrajowego Programu Priorytetowego Czyste
Powietrze. Do składania wniosków WFOŚiGW w Lublinie zaprasza właścicieli nieruchomości położonych na terenie województwa lubelskiego.
Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest
zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń
wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na pali40 Wólka NEWS 3(5)2018

Pytania, wątpliwości i trudności dotyczące Programu Czyste
Powietrze WFOŚiGW w Lublinie prosi zgłaszać pod numerami
telefonów:
81 531 79 05;
81 531 79 06;
81 531 79 11
oraz na adres e-mailowy:
czystepowietrze@wfos.lublin.pl
Informacje pobrane ze strony:
www.wfos.lublin.pl

OGŁOSZENIA

Konkurs planistyczny dla dzieci i młodzieży
Wójt Gminy Wólka ogłosił konkurs plastyczny pn. „Wspólnie
Zaprojektujmy Gminę Wólka” w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym”, w którym mogły wziąć udział
dzieci i młodzież uczęszczające do szkół z terenu gminy Wólka.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów według dwóch kategorii wiekowych:
I kategoria: klasy IV – VI Szkoły Podstawowej,
II kategoria: klasy VII - VIII Szkoły Podstawowej oraz klasy Gimnazjalne.
W konkursie Wójt Gminy Wólka przewidział bardzo atrakcyjne
nagrody. Nagroda główna w wysokości po 2 000 zł w dwóch kategoriach:
klas IV – VI Szkoły Podstawowej oraz klas VII – III Szkoły Podstawowe i klas gimnazjalnych.

Gminny program opieki
nad zabytkami i gminna
ewidencja zabytków
Gmina Wólka podpisała umowę na opracowanie Gminnego
programu opieki nad zabytkami i gminnej ewidencji zabytków.
Program, który jest przygotowywany będzie zawierał analizę
wartości dziedzictwa z terenu Gminy, a także będzie wyznaczał
podstawowe kierunki działań, zapewniając ochronę zabytków
na terenie Gminy.
Gminna ewidencja zabytków jest formą ochrony przewidzianą przez Ustawę o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Zabudowa posiadająca największą wartość historyczną, naukową i artystyczną objęta jest ochroną poprzez wpis do rejestru
zabytków. Jednak wiele obiektów historycznych nie zostały
wpisane do rejestru. Dzięki włączeniu ich do gminnej ewidencji,
obiekty te będą miały szansę przetrwać w swojej autentycznej
formie do czasów przyszłych pokoleń. Do zabytków włączonych
do gminnej ewidencji będą opracowane karty adresowe, które poza aktualną fotografią będą zawierały także podstawowe
informacje o zabudowie historycznej. Karty będą dostępne
w Urzędzie Gminy.

Ponadto przyznanych będzie sześć wyróżnień w wysokości po
1 000 zł każde dla zespołów, które uzyskały najwięcej punktów.
Wyróżnienia będą przyznawane w klasach IV – VI Szkoły Podstawowej – 3 wyróżnienia oraz w klasach VII- VIII Szkoły Podstawowej i klas gimnazjalnych – 3 wyróżnienia.
Termin składania prac upłynął 15 października 2018r.
Projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorem projektu jest Fundacja Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie, partnerem projektu jest
Gmina Wólka.
Piotr Łucka, Referat Infrastruktury

Mała książka - wielki człowiek”
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Wólce
Gminna Biblioteka w Wólce jest członkiem kampanii „Mała
książka - wielki człowiek”, co oznacza, że dla swoich najmłodszych czytelników oraz ich rodzicom ma niespodzianki w postaci
Wyjątkowych Wyprawek Czytelniczych:)
Zasady są bardzo proste- każdy trzylatek, który przyjdzie do
biblioteki, otrzyma w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, a w niej:
książkę „Pierwsze wiersze dla…” oraz Kartę Małego Czytelnika.
Za każdą wizytę w bibliotece zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego Mały Czytelnik
otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania.
Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Gminna Biblioteka Publiczna w Wólce

Na terenie Gminy zachowały się założenia dworsko - parkowe i zabytki sakralne. Część obiektów pochodzi nawet z XVIII
w. Ponadto na terenie Gminy występuje ponad sto stanowisk
archeologicznych.
Oczywiście powyższe formy ochrony stanowią prawne formy
zachowania zabytkowej substancji. Jednak podstawową formą
ochrony jest świadomość naszego społeczeństwa o wartościach
jakie posiadają obiekty w naszym najbliższym sąsiedztwie. To
nasza historia splata się z historią tych obiektów i jednocześnie nadaje im dodatkową wartość. Nasza wiedza o lokalnym
dziedzictwie jest jedną z podstaw do zachowania wyjątkowości
naszego regionu. Gmina Wólka posiada swoją historię i dzięki
poznaniu i zachowaniu tej historii przyszłe pokolenia będą miały szansę otrzymać tę spuściznę w autentycznej formie.
Michał Horbowicz, Ochrona Zabytków KRESY
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Za nami spotkania sołeckie, które przebiegały w miłej atmosferze i były oparte na merytorycznych dyskusjach. Poruszane były bardzo różne zagadnienia, które niewątpliwie są
istotne dla naszych Mieszkańców. Ja ze swojej
strony przedstawiłem działania bieżące, jakie
są realizowane przez gminę Wólka oraz plany
na przyszłość.
Dziękuję serdecznie mieszkańcom za tak
liczną obecność oraz za zaangażowanie
w sprawy naszej gminy. Dziękuję również za
cenne uwagi i wnioski. Państwa sugestie zostaną przeanalizowane, a następnie realizowane przez pracowników Urzędu Gminy Wólka. Dziękuje również za wszystkie pozytywne
opinie dotyczące naszej pracy. Są one dla
moich Pracowników i dla mnie motywacją do
podejmowania kolejnych wyzwań mających
na celu poprawę warunków życia w gminie
Wólka. Tak nawiasem mówiąc, spotkałem się
w ciągu 8 lat z każdym sołectwem po 16 razy,
co daje nam w sumie 304 zebrania. Był to czas
ciężkiej, ale owocnej pracy, który przyniósł
wiele dobrego dla naszych mieszkańców.

Państwo Jemielniak z Kolonii Pliszczyn
Laureatami konkursu pt. „Najpiękniejsza
Posesja Powiatu Lubelskiego”
Z ogromną przyjemnością
informujemy Państwa, iż zgłoszona przez Wójta Gminy Wólka Edwina Gortata posesja
Państwa Justyny i Jacka Jemielniaków z Kolonii Pliszczyn zajęła drugie miejsce w konkursie
pt. „Najpiękniejsza posesja Powiatu Lubelskiego” w kategorii- zabudowa jednorodzinna
i wielorodzinna.
Państwu Jemielniakom składamy ogromne gratulacje i cieszymy się, że są na terenie naszej gminy tak piękne posesje,
które pozytywnie wpływają na
wizerunek naszej gminy.

Fot. Redakcja Wólka News

Zebrania sołeckie

Redakcja Wólka News

Edwin Gortat, Wójt Gminy Wólka

Koło Gospodyń Wiejskich w Długim pozyskało nowy sprzęt
Koło Gospodyń Wiejskich w Długim dzięki dofinansowaniu z funduszu sołeckiego wsi Długie otrzymało wyposażenie w postaci namiotu
plenerowego, umywalki przenośnej
oraz podgrzewaczy gastronomicznych
i garnków. Zakupiony sprzęt będzie
służył nie tylko KGW, ale i wszystkim
mieszkańcom Długiego.
Pięknie przystrojone stoisko można
było odwiedzić na gminnym Święcie
Plonów w Pliszczynie. Panie z Koła Gospodyń częstowały gości własnoręcznie przygotowanymi wypiekami oraz
innymi smakołykami. Nasze gospodynie wzięły udział w konkursie sołectw
w kategorii „Tradycyjne Potrawy” serwując „Bigos Staropolski. Wszystkie
zaangażowane w jego przygotowanie
panie, otrzymały nagrody rzeczowe
w postaci książek, fartuszków i innych
gadżetów.
Anna Krawczak, KGW w Długim

Dane kontaktowe do Urzędu Gminy Wólka
Urząd Gminy Wólka
20-258 Lublin 62
Jakubowice Murowane 8
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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
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miasto pochówku urny z sercem J.Piłsudskiego
zwierzę ze spiżarnią
konserwatystka
z ząbkami na kopercie
różowe zabarwienie policzków
zbój kojarzony z łożem tortur
o życiu Pana Jezusa
efekt pracy skanera
ziemia, kontynent
kończy walkę dżudoków
Wyczółkowski, malarz
budynek, gdzie odbywają się rozprawy sądowe
wino z sokiem i lodem
spójnik
przyświeca działaczom
tworzą gminy wiejskie
komplet czcionek określonego alfabetu
W Turce między wsią a osiedlem
po i, nazwa litery „j”
odurzać się, szprycować się, dawać sobie w żyłę
najlepszy wyrabia LUBELLA
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hamowanie przed pokusą
najdłuższa rzeka Francji
co kraj to …
uczestniczka spływu po Bystrzycy
wydostanie się spod wody
żarłacz czarnopłetwy
litera jak krzyżyk
skorupiak w zodiaku
najwyższa karta
witaj, bądź pozdrowiona
Bodo, Kwiatkowski lub Oniegin
poddawanie wpływom islamu, nabieranie cech islamu
rękodzielnictwo , rzemiosło
nie rozróżnia barwy czerwonej i zielonej
potocznie: skład, magazyn
wysychać, więdnąć, schnąć
drogocenna opaska na głowę
sylabiczne określenie dźwięku c
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