
Bezpłatny Kwartalnik Gminy Wilkołaz  •  Nr 7  •  I kwartał 2017

XIII edycja Grand Prix w warcabach  s. 14

Hala sportowa w Wilkołazie  s. 3

Rewitalizacja w gminie Wilkołaz  s. 5

O zwyczajach wielkanocnych  s. 12



Nr 7 • I kwartał 2017

2

Wydawca: Urząd Gminy Wilkołaz, Wilkołaz 
Pierwszy nr 9, 23-212 Wilkołaz

Redaktor naczelny: Henryk Szumny

Zespół Redakcyjny: Anna Janczarek, Zofia  
Marzec, Jacek Stec

Skład i grafika: Wydawnictwo „Morpol” s.c., 
Zemborzyce Wojciechowskie

Druk: „Baccarat” s.c., Lublin

Nakład: 1000 egzemplarzy 

Wyłączną odpowiedzialność za treść ar-
tykułów ponoszą ich autorzy. Redakcja 
zastrzega sobie prawo do zmian redakcyj-
nych nadesłanych tekstów lub odmowy ich 
publikacji.

W numerze:
Hala sportowa w Wilkołazie  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3
Budżet gminy Wilkołaz na rok 2017  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .4
Z pracy Rady Gminy Wilkołaz…  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
Rewitalizacja w gminie Wilkołaz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .5
Konkursowa sytuacja solarowa…  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .6
Likwidacja azbestu w ramach programu polsko-szwajcarskiego 

oraz programu gminnego  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Fundusz sołecki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .7
XII Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek „Dzieciątku Bożemu 

Śpiewajmy”  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .8
W krainie bajek i baśni  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
Mali kolędnicy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .9
VII Gminny Dzień Seniora  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .10
Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
Pomnik przyrody .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
Kiermasz Wielkanocny .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
O zwyczajach wielkanocnych, czyli jak to dawniej bywało… .  .  .  .12
Młodzi wolontariusze  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .13
XIII edycja Grand Prix Wilkołaza w warcabach 100-polowych .  .14
Migawki z otwarcia hali sportowej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .16

Niech te Święta Wielkiej Nocy 
przyniosą dużo radości i pokoju,

a Zmartwychwstały Chrystus 
napełni nas nadzieją i miłością

na kolejne dni naszego życia osobistego,
rodzinnego i społecznego,

budząc w każdym pragnienie 
niesienia miłości i życzliwości.

Zdrowych, wesołych, pełnych wiary, nadziei
i radości Świąt Wielkanocnych

życzą

oraz Zespół Redakcyjny Kwartalnika

Wójt Gminy
Paweł Głąb

Przewodniczący 
Rady Gminy

Mieczysław Lisiecki
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Hala sportowa w Wilkołazie
27 lutego 2017  r. w  Wilkołazie, 

po ponad dziesięciu latach niespeł-
nionych zapowiedzi, odbyło się 
uroczyste otwarcie pierwszej peł-
nowymiarowej hali sportowej na 
terenie gminy Wilkołaz. To ważne 
dla naszej społeczności wydarze-
nie uświetnili swoja obecnością: 
wiceminister sportu i turystyki Ja-
rosław Stawiarski, wojewoda lubel-
ski Przemysław Czarnek, dyrektor 
Departamentu Kultury, Edukacji 
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego 
w  Lublinie Halina Drozd, repre-

zentująca marszałka województwa 
lubelskiego, wicekurator oświaty 
Eugeniusz Pelak, wicestarosta kra-
śnicki Mariusz Socha, burmistrzo-
wie i  wójtowie gmin z  powiatu 
kraśnickiego, wójt gminy Dzwo-
la, radni i  sołtysi gminy Wilkołaz, 
przedstawiciele firmy „Skanska”, 
inspektorzy nadzoru, Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta z  Wilkołaza, 
mieszkańcy gminy oraz uczniowie 
i nauczyciele Zespołu Szkół w Wil-
kołazie.

Uroczystości rozpoczęły się od 
poświecenia obiektu przez ks. To-
masza Łozowskiego – wikariusza 
parafii rzymskokatolickiej pw. św. 
Jana Chrzciciela w  Wilkołazie, 
oraz uroczystego przecięcia wstę-
gi. Ważnym punktem uroczystości 
było przekazanie przez wójta gmi-
ny Wilkołaz Pawła Głąba symbo-
licznego klucza do hali sportowej 

dyrektorowi Zespołu Szkół w Wil-
kołazie Janowi Koziołowi.

Nowo powstała hala jest waż-
nym elementem oferty sportowej 
na terenie gminy. Posiada ona peł-
nowymiarowe boisko, trybuny na 
195 osób, szatnie, łazienki z prysz-
nicami oraz pokój trenera. Reali-
zacja projektu została zakończona 
3 miesiące przed terminem, a cał-
kowity koszt budowy wyniósł po-
nad 3,7 mln zł, z czego niemal 70% 
stanowiło dofinansowanie z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki.

Jak podkreślił marszałek wo-
jewództwa lubelskiego Sławomir 
Sosnowski w liście do wójta gminy 
Wilkołaz „Uroczystość otwarcia 
[…] jest ukoronowaniem wytrwa-
łej pracy, skutecznych decyzji oraz 
umiejętności jednoczenia wysił-
ków. To wielki sukces i godny na-
śladowania efekt mądrego gospo-
darowania”.

Dopełnieniem tego, jakże waż-
nego, dnia był występ Młodzieżo-

wej Orkiestry Dętej pod batutą ka-
pelmistrza Kazimierza Kołodzieja 
oraz program taneczny w wykona-
niu uczniów klas III Szkoły Podsta-
wowej w Wilkołazie.

Historia powstania hali
Już jesienią 2006  r. niektórzy 

mieszkańcy wytykali, iż zostali-
śmy jedyną w powiecie kraśnickim 
gminą, która nie ma jeszcze peł-
nowymiarowej sali gimnastycznej. 
I w zasadzie w tym temacie byłoby 
tyle, gdyż po dokonanej kilka tygo-

dni później zmianie na stanowisku 
wójta dialog o  budowie takiego 
obiektu zakończył się równie szyb-
ko, jak się zaczął.

Co działo się później? Jednym 
zdaniem można odpowiedzieć, 
że długo, długo nic…, aż wreszcie 
19 grudnia 2013 r. do zadań budże-
towych na rok 2014 wprowadzona 
została kwota 66 950,00 zł z prze-
znaczeniem na wykonanie doku-
mentacji budowy hali sportowej. 
Nie ukrywam, iż z  prawdziwą sa-
tysfakcją przyjąłem tę informację, 
gdyż już 21 marca 2013 r. na sesji 
Rady Gminy Wilkołaz komen-
tując jako radny zaproponowane 
w  uchwale budżetowej zmiany 
wyraziłem swoją opinię, iż jestem 
przeciwny termorenowacji bu-
dynku Urzędu Gminy Wilkołaz, 
powieważ według mnie jest to 
niezasadne wydawanie pieniędzy 
przy jedynie 20% poziomie zwro-
tu środków, które nie będą służyły 
ogółowi mieszkańców. Poinfor-
mowałem, że jest możliwość po-
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Budżet gminy Wilkołaz na rok 2017

zyskania 70% dofinansowania do 
budowy hali sportowej z prawdzi-
wego zdarzenia. Dlaczego tam nie 
inwestujemy tych środków, dla-
czego tam nie robimy projektów?

W zasadzie nie jest ważne z  ja-
kich pobudek, najważniejsze, że po 
7 latach „nic nierobienia” w tema-
cie budowy hali sportowej w koń-
cu w budżecie gminy na rok 2014 
pojawiły się środki finansowe na 
wykonanie dokumentacji projek-
towej. Tego zadania również nie 
udało się dokończyć, gdyż cała 
dokumentacja projektowa zo-
stała odebrana już przeze mnie 
15 grudnia 2014 r.

Poszliśmy od razu za ciosem. 
Pierwsza próba pozyskania fun-
duszy na realizację tej inwestycji 
miała miejsce 13 lutego 2015  r., 
kiedy to Urząd Gminy Wilkołaz 
złożył odpowiedni wniosek o  do-
finansowanie. Dostaliśmy 2,0 mln 
zł dofinansowania, ale nie spoczę-

Budżet gminy na 2017  r. został 
zaplanowany z  deficytem budże-
towym. Dochody budżetu gminy 
to kwota 18 994 220 zł. Dochody 
dzielą się na bieżące i  majątkowe. 
Na dochody bieżące składają się: 
subwencja oświatowa, subwencja 
ogólna, dotacje na zadania z zakre-
su administracji rządowej oraz do-
chody własne gminy. Dochodami 
majątkowymi są natomiast środ-
ki pozyskane z  różnych funduszy 
i środków europejskich z przezna-
czeniem na inwestycje oraz innych 
źródeł.

W stosunku do planowanych 
dochodów subwencje stanowią 
33,72%, dotacje na zadania z zakre-
su administracji rządowej 32,62%, 
a dochody własne gminy 33,66%.

Budżet wydatków to kwota 
31 747 982 zł, z tego ponad 12 mln 
złotych przeznaczonych jest na 
inwestycje, których realizacja jest 
uzależniona w znacznej mierze od 
pozyskania środków zewnętrznych 
z różnych źródeł finansowania.

Mamy nadzieję na pozyskanie 
środków na dokończenie wodocią-
gowania gminy. Jesteśmy w trakcie 
procedury odwoławczej na reali-
zację projektu na wykorzystanie 
energii ze źródeł odnawialnych. 
Zaplanowane są dalsze moderni-
zacje dróg gminnych, wymiana 
oświetlenia drogowego na ledowe 
oraz budowa oświetlenia w  sołec-
twach, w których jeszcze go nie ma, 
oczywiście liczymy na jak najwięk-
sze wsparcie ze środków zewnętrz-
nych.

Dokończyliśmy budowę naj-
większej inwestycji ostatnich lat, 
czyli budowę hali sportowej przy 
ZS w  Wilkołazie, dzięki ponad 2 
mln zł dofinansowania z Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Ostateczne 
rozliczenie zadania będzie w  bu-
dżecie 2017 r. Dzięki temu możemy 
zaoferować naszym mieszkańcom 
dobre zaplecze sportowe. Mamy 
w planach budowę sal gimnastycz-
nych przy SP w Ostrowie i Rudni-
ku, ale w  tym roku myślimy jedy-

nie o  opracowaniu dokumentacji 
na te inwestycje. Na pewno one 
też będą realizowane etapowo, na 
nie też chcielibyśmy pozyskać jak 
największą kwotę dofinansowania 
z zewnątrz.

W roku 2017 będą też konkur-
sy, ogłaszane przez Lokalną Grupę 
Działania, w których nasza gmina 
może starać się o pozyskanie środ-
ków na dofinansowanie projektów, 
m.in. budowy placu zabaw przy SP 
Marianówka i Ostrów.

Planowane jest też opracowanie 
koncepcji budowy kanalizacji wraz 
z budową oczyszczalni ścieków.

Środki w  wyodrębnionym od 
zeszłego roku w  budżecie fundu-
szu sołeckim zaplanowane zostały 
głównie za zakup tłucznia na drogi 
oraz na doposażenie świetlic wiej-
skich.

To najważniejsze przedsięwzię-
cia w planie budżetu i ich realizacja 
zależy głównie od pozyskania ze-
wnętrznego finansowania.

A. Plewik

liśmy na laurach i  staraliśmy się 
o zwiększenie tej kwoty. W okresie 
od 2 kwietnia do 27 maja 2015  r. 
wielokrotnie kontaktowałem się 

telefonicznie z  ministerstwem, 
prosząc o  spotkanie z  ówczesnym 
ministrem sporu i  turystyki. Po 
niemal dwóch miesiącach prób 
– 27 maja 2015  r. – otrzymałem 
w końcu informację, iż dzień póź-
niej spotka się ze mną co prawda 
nie minister, ale ówczesny sekre-
tarz stanu. Mimo że termin spo-

tkania wyznaczono mi z  dnia na 
dzień, postanowiłem pojechać do 
Warszawy, aby walczyć o pozyska-
nie większego dofinansowania.

Pomimo starań dopiero jesie-
nią 2016 r. pierwotna kwota przy-
znanego w  wysokości 2,0 mln zł 
dofinansowania, dzięki pomocy 
i zabiegom obecnego wiceministra 
sportu i  turystyki, Pana Jarosława 
Stawiarskiego, została zwiększona 
o  kolejne 591,0 tys. zł. W  efekcie 
pozyskane dofinansowanie stano-
wi niemal 70,0% wartości całości 
inwestycji.

Dziś wszyscy cieszymy się z fak-
tu oddania do użytkowania piękne-
go obiektu sportowego. Niemniej 
to, że dziś możemy z  tej hali ko-
rzystać nie jest tylko moją zasługą, 
ale również pracowników Urzędu 
Gminy Wilkołaz zaangażowanych 
w  cały proces inwestycyjny, za co 
im serdecznie dziękuję.

P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz
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Z pracy Rady Gminy Wilkołaz…
Przełom roku to dla większości 

z  nas czas świętowania. Jednakże 
w samorządach jest to z reguły „go-
rący” okres, w  którym większość 
samorządów stara się uchwalić bu-
dżet na kolejny rok.

Tak było również w  naszej 
gminie. Sesja, która odbyła się 
28 grudnia 2016  r., poświęcona 
była głównie uchwaleniu budżetu 
na rok 2017. Radni naszej gminy 
przyjęli również wieloletnią pro-
gnozę finansową na kolejne lata 
oraz uchwałę w sprawie wydatków, 
których niezrealizowanie nie wy-
gasa z  upływem roku budżetowe-
go. Stałym już punktem sesji były 
zmiany w budżecie roku bieżącego.

Podczas sesji uchwalono rów-
nież, jak corocznie, „Program 
profilaktyki i  rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych oraz prze-
ciwdziałania narkomanii na rok 
2017”. Radni uchwalili również 
„Program przeciwdziałania prze-

mocy w  rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w  rodzinie”, wy-
razili zgodę na nabycie nieru-
chomości gruntowej, a  także na 
lokalizację nowych przystanków 
komunikacyjnych. Podjęta została 
uchwała w sprawie aktualności stu-
dium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
oraz miejscowych planów zago-
spodarowania przestrzennego.

Kolejna sesja odbyła się 17 lute-
go 2017  r. W  związku z  wprowa-
dzaną reformą oświatową w więk-
szości była poświęcona sprawom 
oświaty w naszej gminie i dostoso-
waniu aktów prawa miejscowego 
do nowych uregulowań prawnych.

Jedną z najważniejszych uchwał 
przyjętych przez radnych była 
uchwała dostosowująca sieć szkół 
podstawowych i gimnazjów do no-
wego ustroju szkolnego. Przyjęto 
również uchwałę w  sprawie wy-
sokości opłat za korzystanie z wy-

chowania przedszkolnego, a  także 
uchwały w sprawie zasad rekrutacji 
do publicznego przedszkola, od-
działów przedszkolnych oraz klas 
pierwszych szkół podstawowych.

Wprowadzono zmiany w  bu-
dżecie na rok bieżący, ustalono 
wynagrodzenie dla wójta gminy, 
udzielono pomocy finansowej 
województwu lubelskiemu na bu-
dowę chodnika przy drodze woje-
wódzkiej w Rudniku Szlacheckim, 
dokonano reasumpcji uchwały 
w  sprawie zasad i  trybu przepro-
wadzania konsultacji.

Radni określili wymagania, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o  uzyskanie zezwo-
lenia na prowadzenie działalności 
w zakresie ochrony przed bezdom-
nymi zwierzętami, a także wyrazili 
wolę przystąpienia naszej gminy 
do opracowania lokalnego progra-
mu rewitalizacji.

J. Stec

Rewitalizacja w gminie Wilkołaz
Gmina Wilkołaz uchwałą nr 

XXIV/155/2017 Rady Gminy Wil-
kołaz z dnia 17 lutego 2017 r. przy-
stąpiła do sporządzenia Lokalnego 
Programu Rewitalizacji Gminy 
Wilkołaz na lata 2017–2023, który 
realizowany jest w ramach projektu 
„Lokalny plan rewitalizacji podsta-
wą ożywienia w  sferze społecznej, 
gospodarczej i przestrzenno-funk-
cjonalnej gminy Wilkołaz” współ-
finansowany ze środków Unii Eu-
ropejskiej w  ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014–2020. Opracowanie ww. do-
kumentu umożliwi efektywne po-
zyskiwanie środków unijnych na 
różne działania planowane do re-
alizacji na terenie gminy Wilkołaz 
w ramach RPO WL na lata 2014–
2020, działanie 13.4 „Rewitalizacja 
obszarów wiejskich”.

Istotnym elementem tworzenia 
lokalnego programu rewitaliza-

cyjnego są konsultacje społeczne, 
przeprowadzane z  mieszkańcami 
gminy Wilkołaz. Pierwsze z  nich 
odbyły się w  marcu i  obejmowały 
swym zakresem podstawowe za-

gadnienia związane z  rewitaliza-
cją. Opracowana została diagnoza 
gminy umożliwiająca wyznacze-
nie obszaru zdegradowanego oraz 
obszaru rewitalizacji. Ponadto 
przeprowadzona została dyskusja 
mająca na celu poznanie potrzeb 
i oczekiwań mieszkańców w sferze 
opracowania konkretnych propo-
zycji projektów rewitalizacyjnych.

Działania planowane w  ramach 
programu rewitalizacji mają służyć 
poprawie warunków życia i zwięk-
szaniu aktywności gospodarczej 
mieszkańców. Państwa opinie będą 
cennym i  ważnym źródłem infor-
macji, dla opracowania programu 
w zakresie jego celów, priorytetów, 
kierunków działań i  konkretnych 
projektów inwestycyjnych i  spo-
łecznych. W związku z powyźszym 
zachęcam do włączenia się w pra-
ce nad dokumentem poprzez ak-
tywne uczestnictwo w spotkaniach 
konsultacyjnych zaplanowanych 
na kwiecień bieżącego roku.

Wszelkie informacje dotyczące 
Lokalnego Programu Rewitalizacji 
Gminy Wilkołaz, jak również ter-
minów planowanych spotkań na 
bieżąco są zamieszczane na stro-
nie internetowej www.wilkolaz.pl 
w zakładce Rewitalizacja.

A. Janczarek
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Konkursowa sytuacja solarowa…
Poprzedni rok był bardzo ważny 

z  uwagi na ogłoszony 6 kwietnia 
2016 r. nabór wniosków o dofinan-
sowanie projektów w ramach dzia-
łania 4.1 Wsparcie wykorzystania 
OZE. Urząd Gminy Wilkołaz już 
od stycznia zeszłego roku skupiał 
się na tym konkursie oraz bardzo 
wcześnie rozpoczął wszystkie dzia-
łania mające na celu jak najlepsze 
przygotowanie dokumentów apli-
kacyjnych. 27 stycznia rozpoczę-
liśmy wśród mieszkańców gminy 
kampanię informującą o możliwo-
ści zapisywania się osób zaintere-
sowanych montażem kolektorów 
słonecznych. Bardzo duża liczba 
chętnych na kolektory spowodo-
wała, iż pojawiła się konieczność 
stworzenia dwóch wniosków, 
aby otrzymać maksymalną liczbę 
punktów za wskaźniki kosztowe. 
Nie chcieliśmy iść w tym kierunku, 
aby nie stworzyć chociażby sytu-
acji, w której jeden z naszych wnio-
sków otrzyma dofinansowanie, zaś 
drugi nie – a z takim ryzykiem na-
leżało się liczyć. W celu utrzyma-
nia wskaźników na poziomie gwa-
rantującym maksymalną liczbę 
punktów zdecydowaliśmy się więc 
ogłosić nabór na piece na bioma-

sę. Ostatecznie w drugim tygodniu 
czerwca 2016  r. gmina Wilkołaz 
złożyła wniosek o dofinansowanie, 
który zawierał zakup i montaż 587 
instalacji solarnych oraz 35 pieców 
na biomasę.

Pragnę dodać, iż ujęcie we 
wniosku tych 35 pieców na bio-
masę stworzyło nam możliwość 
ubiegania się jednym wnioskiem 
o  dofinansowanie wszystkich in-
stalacji solarnych przy zachowa-
niu maksymalnej liczby punktów 
projektu za wskaźniki kosztowe.

16 grudnia 2016 r. pojawiła się 
pierwsza informacja o  projektach. 
Etapu oceny formalnej nie przeszło 
45 wniosków, które tym samym 
nie zostały dopuszczone do oce-
ny punktowej. 22 grudnia ukazały 
się wyniki oceny merytorycznej. 
Wniosek złożony przez gminę Wil-
kołaz otrzymał 95 punktów na 100 
możliwych do uzyskania i uplaso-
wał się na 148 miejscu wśród 251 
wniosków.

Po dokładnym przeanalizowa-
niu karty oceny merytorycznej 
postanowiliśmy odwołać się od 
wyników oceny. Protest został 
wysłany do Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubelskiego 

18 stycznia 2017 r. W piśmie przy-
wołaliśmy konkretne zapisy z  do-
kumentacji konkursowej, które nie 
zostały wzięte pod uwagę w trakcie 
oceny, a które wskazywały między 
innymi, iż „wykonany zostanie 
specjalny serwis (portal) interne-
towy, który będzie pełnił funkcje 
edukacyjne, promocyjne oraz ofe-
rował usługi on-line”.

Byłem przekonany, że bardzo 
dobrze stworzona dokumenta-
cja aplikacyjna obroni się sama. 
I tak też się stało, gdyż 6 marca 
2017 r. otrzymaliśmy informację, 
iż złożony przez gminę Wilkołaz 
protest został uznany za zasad-
ny, co jest równoznaczne z  tym, 
że wniosek otrzymał maksymal-
ną liczbę 100 punktów. W  chwili 
obecnej oczekujemy na zakończe-
nie procedury odwoławczej. Jestem 
przekonany, że maksymalna liczba 
punktów jakie mogliśmy otrzymać 
spowoduje, że w najbliższym czasie  
podpiszemy umowę o  dofinanso-
wanie, co otworzy nam drogę do 
ogłoszenia postępowania prze-
targowego na realizację tej długo 
oczekiwanej przez mieszkańców 
gminy Wilkołaz inwestycji.

P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz

Likwidacja azbestu w ramach programu
polsko-szwajcarskiego oraz programu gminnego

W grudniu 2015 oraz w 2016 r. 
na terenie gminy przeprowadzony 
został ostatni już nabór wniosków 
na usuwanie pokryć dachowych 
zawierających azbest w  ramach 
„Pilotażowego systemu gospoda-
rowania odpadami azbestowymi 
na terenie województwa lubel-
skiego wzmocnionego sprawnym 
monitoringiem ilości oraz kontroli 
ich usuwania i unieszkodliwiania”, 
zwanego „programem polsko-
-szwajcarskim”.

W roku 2016 do realizacji za-
kwalifikowanych zostało 49 kom-

pletnych wniosków, z tego zrealizo-
wano 42. W ramach tego programu 
z terenu gminy usunięto ogółem 77 
ton wyrobów zawierających azbest. 
Dziewięciu wnioskodawców zre-
zygnowało z demontażu i odbioru 
eternitu. W zakresie tego progra-
mu w  latach 2015 i 2016 zrealizo-
wano 7 nowych pokryć dachowych 
w najuboższych rodzinach z terenu 
gminy Wilkołaz.

W ramach środków pozyska-
nych z  Wojewódzkiego i  Naro-
dowego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki Wodnej 

zrealizowano 34 wnioski i usunięto 
75 ton eternitu.

Pomimo iż program pol-
sko-szwajcarski zakończył się 
w  2016  r., to usuwanie eternitu 
na terenie gminy w  2017  r. nadal 
będzie realizowane przy pomocy 
środków pochodzących z  Woje-
wódzkiego i  Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej. Należy jednak 
pamiętać, że środki te nie są zbyt 
duże i nie pozwolą na szybkie zre-
alizowanie wszystkich wniosków.

G. Kamińska
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Fundusz sołecki wyodrębnio-
ny w budżecie gminy na mocy 
uchwały Rady Gminy Wilkołaz 
z 27 marca 2015 r. stworzył szansę 
rozwoju dla mniejszych wspólnot. 
Celem jego powstania była przede 
wszystkim poprawa jakości życia 
mieszkańców poszczególnych so-
łectw. Środki z owego funduszu 
przeznaczone zostały na realizację 
zadań własnych gminy, zgodnych 
z jej strategią rozwoju, które jed-
nocześnie wpłynąć miały na po-
lepszenie warunków życia lokalnej 
społeczności. W roku ubiegłym 
zrealizowano inicjatywy podjęte 
przez zebrania wiejskie w 2015 r. 
Na podstawie odgórnie przyjętego 
algorytmu, sołectwa naszej gminy 
otrzymały na rok 2016 do dyspo-
zycji łącznie 221 070,17 zł z cze-
go wykorzystano 192 040,04 zł. 
Zgodnie z wcześniejszym zało-
żeniem większość środków przy-
padających poszczególnym so-
łectwom przeznaczono na zakup 
tłucznia oraz wynajęcie sprzętu 
do jego rozwiezienia. Przydzielo-
ne fundusze przeznaczono także 
na ulepszenie infrastruktury ko-
munalnej. Środki wykorzystano 
m.in. na wykonanie dokumentacji 
oświetlenia dróg gminnych oraz 
ułożenie kostki brukowej. Wyod-
rębnione fundusze przeznaczono 
na modernizację i rozbudowę in-
frastruktury społecznej. Wyremon-
towano, a także wyposażono kilka 
budynków użyteczności publicz-
nej. Znaczna część środków zosta-
ła przeznaczona na kształtowanie 
zewnętrznego wizerunku i estetyki 
poszczególnych sołectw. Zakupio-
no sprzęt niezbędny do utrzyma-
nia porządku, znaki informacyjne, 
a także zamontowano ławki oraz 
gabloty ogłoszeniowe. Przekaza-
ne środki pokryły również koszty 
związane z doposażeniem boisk 
szkolnych. Fundusz sołecki wpły-
nął istotnie na wielopłaszczyzno-
wy rozwój każdego z sołectw.

Podobną szansę dla lokalnych 
wspólnot stwarzają środki fun-

duszu sołeckiego wyodrębnione 
w budżecie gminy na rok 2017. 
Kwoty przypadające na dane so-
łectwo wyliczone zostały na pod-
stawie wzoru obowiązującego 
w roku poprzednim, a więc uza-
leżnione zostały od dochodów bie-
żących naszej gminy oraz liczby 
mieszkańców danej jednostki.

Środki przekazane sołectwom 
gminy Wilkołaz na rok 2017:
– Wilkołaz Pierwszy – 27 531,80 zł,
– Wilkołaz Drugi – 18 088,39 zł,
– Wilkołaz Trzeci – 17 785,54 zł,
– Wilkołaz Dolny – 12 290,00 zł,
– Ewunin – 9080,00 zł,
– Zalesie – 16 133,63 zł,
– Ostrów-Kolonia – 16 243,76 zł,
– Pułankowice – 17 730,00 zł,
– Zdrapy – 22 933,99 zł,
– Wólka Rudnicka – 11 000,00 zł,
– Rudnik – 22 383,35 zł,
– Marianówka – 15 995,98 zł,
– Ostrów – 16 078,57 zł.

Powyższy wykres przedstawia 
kwoty przekazane poszczególnym 
sołectwom w latach 2016 i 2017.

Łączna kwota, jaką przydzielo-
no sołectwom w porównaniu do 
roku ubiegłego, wzrosła o ponad 
2000,00 zł. Środki z funduszu so-
łeckiego przeznaczone na reali-
zację zadań, zgłoszonych przez 
zebrania wiejskie do 30 września 
2016 r. wynoszą 223 275,01 zł.

Wyodrębniony na rok 2017 fun-
dusz sołecki, podobnie jak w roku 

ubiegłym, w przeważającej czę-
ści został przeznaczony na zakup 
kamienia oraz wynajęcie sprzętu. 
Pozostałe środki finansowe miesz-
kańcy chcą zainwestować w roz-
wój infrastruktury komunalnej, 
społecznej oraz rekreacyjno-kul-
turowej sołectw. Powstały fundusz 
ma umożliwić wykonanie przed-
sięwzięć podnoszących standard 
życia lokalnych wspólnot.

Obecnie obowiązująca ustawa 
o funduszu sołeckim wprowadzi-
ła znaczące zmiany w jego funk-
cjonowaniu. Najistotniejszy dla 
mieszkańców jest wzrost o 10% 
kwoty dofinansowania do wy-
datków. W dobie powszechne-
go poszukiwania oszczędności, 
w szczególności przez samorzą-
dy, każda złotówka ma wysoką 
wartość. Na podstawie określo-
nego przez ustawodawcę kryte-
rium nasza gmina może liczyć na 

40% zwrot poniesionych kosztów. 
W ubiegłym roku fundusz sołecki 
zrealizowano w ponad 85%, co jest 
równoznaczne ze zwrotem blisko 
77 tysięcy złotych z kasy państwa. 
Analogicznie do roku 2016 sytu-
acja przedstawia się w bieżącym 
roku. Im więcej przedsięwzięć uda 
się nam zrealizować, tym większa 
będzie kwota zwrotu środków do 
budżetu gminy z budżetu państwa.

P. Maśloch

Fundusz sołecki
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XII Gminny Festiwal Kolęd i Pastorałek  
„Dzieciątku Bożemu Śpiewajmy”

15 stycznia 2017 r. w sali gimna-
stycznej Zespołu Szkół w Wilkoła-
zie odbył się XII Gminny Festiwal 
Kolęd i Pastorałek „Dzieciątku Bo-
żemu Śpiewajmy”, którego organi-
zatorami byli: Przedszkole Gminne 
w Wilkołazie, Zespół Szkół w Wil-
kołazie, Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w  Wilkołazie oraz Urząd 
Gminy Wilkołaz. Festiwal otworzył 
wójt gminy Wilkołaz Paweł Głąb. 
Następnie prowadzące festiwal na-
uczycielki z  Przedszkola Gminne-
go w Wilkołazie – Ewelina Marzec 
oraz Żaneta Musiał, przybliżyły 
tradycje kolędowania w  naszym 
kraju, historię i okoliczności, w ja-
kich kolędy powstawały oraz czym 
są dla nas dzisiaj.

Uczestnicy odważnie prezento-
wali wybrane przez siebie kolędy 
i pastorałki. Śpiewano solo i w ze-
społach. Występy uczestników 
oceniało jury. W ocenie zwracano 
uwagę na dobór repertuaru, zgod-
ność z  linią melodyczną, właściwe 
tempo, ogólny wyraz artystyczny, 
dykcję. Jury miało ogromnie trud-
ne zadanie, ponieważ dzieci i mło-

dzież do konkursu przygotowały 
się bardzo starannie.

I miejsce zajęła Nikola Przyby-
cień ze Szkoły Podstawowej w Ma-
rianówce, II – Wiktoria Syroka ze 
Szkoły Podstawowej w  Ostrowie, 
a III – Karolina Bańka z ZS w Wil-
kołazie. Natomiast nagrodę pu-
bliczności otrzymał Szymon Biłgo-
rajski z ZS w Wilkołazie.

Po ogłoszeniu wyników pro-
wadzące festiwal podziękowały 
wszystkim za przybycie, wspania-
łą atmosferę i  zaprosiły na poczę-
stunek do zorganizowanej przez 
pracowników oraz rodziców dzieci 
z Przedszkola Gminnego w Wilko-
łazie kawiarenki.

Dziękując wszystkim uczestni-
kom, ich opiekunom, pomocni-
kom, a  także widzom wójt gmi-
ny Wilkołaz szczególne wyrazy 
wdzięczności skierował do inicja-
torów, a  także organizatorów two-
rzących silny sztab organizacyjny 
festiwalu. Serdecznie podziękował 
również za występ Scholi z Ostro-
wa, rodzicom dzieci uczęszczają-
cych do Przedszkola Gminnego 
w  Wilkołazie za przygotowanie 
poczęstunku dla uczestników festi-
walu i zaproszonych gości, a panu 
Radosławowi Przybycieniowi za 
udostępnienie sprzętu nagłaśnia-
jącego, dzięki czemu jakość wystę-
pów była znakomita.

Wszystkim uczestnikom festi-
walu gratulujemy oraz dziękujemy 
za wspaniałe występy artystyczne.

E. Marzec, Ż. Musiał
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W krainie bajek i baśni

Kolędowanie to jeden z cie-
kawszych obrzędów związanych 
ze Świętami Bożego Narodzenia. 
Niestety zwyczaj ten obecnie zani-

ka. Uczniowie klasy I i III ze Szkoły 
Podstawowej w Marianówce z ini-
cjatywy pani Marzeny Burdy pod-
jęli próbę jego reaktywacji.

Mali kolędnicy
To już kolejny raz, kiedy ucznio-

wie w strojach kolędników odwie-
dzali okolicznych mieszkańców, 
odtwarzali scenki biblijne i  śpie-
wali kolędy, życząc wszelkiej po-
myślności w Nowym Roku. Od 
gospodarzy otrzymywali drobne 
pieniążki z  przeznaczeniem na 
cele klasy oraz mnóstwo słody-
czy. W  tym roku kolędnicy przy-
wędrowali również do Wilkołaza: 
odwiedzili pracowników Urzędu 
Gminy, Zespołu Szkół w Wilkoła-
zie, Gminnego Przedszkola oraz 
Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Wszyscy mają nadzieję, że 
w  przyszłym roku mali kolędnicy 
odwiedzą ich jeszcze raz.

E. Janczarek

Karnawał to czas radości i  roz-
rywki. Zarówno mali, jak i  duzi 
czekają okazji, aby się zabawić! 
Zabawa choinkowa w naszej szko-
le odbyła się w sobotę 14 stycznia 
2017 r. Czekali na nią z wielką nie-
cierpliwością uczniowie, zwłasz-
cza młodsi, którzy przygotowali 
ciekawe kostiumy karnawałowe. 
Wśród radosnych i  rozbawionych 
dzieci można było spotkać dobre 
wróżki i  urzekające księżnicz-
ki oraz odważnych batmanów, 
spidermanów czy rycerzy. Wiel-
ką atrakcją okazały się konkursy, 
których tego wieczoru nie mogło 
zabraknąć. Momentem kulmina-
cyjnym był wybór królowej i króla 
zabawy choinkowej. Była to wielka 
impreza połączona z Dniem Babci 
i  Dziadka, a  więc gości i  widowni 
świetnie się bawiącej, nie zabrakło! 
Uczniowie otrzymali słodki poczę-
stunek, który przygotowali rodzice. 
Wspólną zabawę przy dźwiękach 
muzyki prowadził tata naszego 
ucznia – Dj-Rafii Rafał Drewniak. 
Wszystkim dziękujemy za pomoc!

E. Janczarek
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4 lutego 2017 r. w Świetlicy Wiej-
skiej w Wilkołazie Pierwszym od-
był się VII Gminny Dzień Seniora, 
który został zorganizowany i przy-
gotowany przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wilkołaza przy wsparciu 
finansowym Urzędu Gminy. Rangę 
uroczystości podnieśli i zaszczycili 
nas swoją obecnością: wójt gmi-
ny Paweł Głąb, proboszcz parafii 
ks. Janusz Świtaj, przewodniczący 
Rady Gminy Mieczysław Lisiecki, 
dyrektor Gminnego Przedszkola 
w  Wilkołazie Wanda Cegłowska, 
prezes LGD Ziemi Kraśnickiej 
Wioletta Wilkos, dyrektor Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w  Wil-
kołazie Bożena Nagajek, dyrektor 
Domu Opieki Społecznej w  Pop-
kowicach Emilia Nicał oraz ka-
pelmistrz Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej w Wilkołazie Kazimierz Ko-
łodziej.

Swoją twórczość artystyczną 
i  zdolności zaprezentowały dzieci 
z Gminnego Przedszkola w Wilko-
łazie. Seniorom czas umilił występ 
Zespołu Śpiewaczego z Wierzcho-
wisk Starych. Nie zabrakło również 
koncertu Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej, a do tańca wszystkich gości 
porwała muzyka zespołu w osobie 
pana Kazimierza Kołodzieja.

Seniorzy i goście w trakcie spo-
tkania byli częstowani przygotowa-
nym przez członków stowarzysze-
nia barszczykiem z  pasztecikami 
oraz ciastem, owocami i napojami. 
Dla każdego zostały przygotowane 
drobne upominki.

Zorganizowanie takiego spo-
tkania integracyjnego ludzi star-
szych, dzieci i młodzieży ma służyć 
przybliżeniu relacji międzypoko-
leniowej. Wspólnie spędzony czas 
był przyjemnością, budowaniem 
wzajemnych więzi i  uczeniem się 
siebie nawzajem. Było wiele okazji 
do rozmów, wymiany doświadczeń 
i wspólnej zabawy.

R. Wnuczek  
– prezes Stowarzyszenia  

Przyjaciół Wilkołaza

VII Gminny Dzień Seniora
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Pamięć o Żołnierzach Niezłomnych
21 marca 2017 r. w Sali Błękitnej 

Lubelskiego Urzędu Wojewódzkie-
go odbyło się zakończenie Miesią-
ca Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
W  uroczystości wzięli udział: wi-
cewojewoda lubelski Robert Gmi-
truczuk, lubelski kurator oświaty 
Teresa Misiuk, wicekurator oświa-
ty Eugeniusz Pelak oraz pani Ma-
rianna Krasnodębska – łączniczka 
ostatniego Żołnierza Wyklętego 
sierżanta Józefa Franczaka ps. „La-
luś”, a  także zastępca dyrektora 
NBP Oddział w  Lublinie Tomasz 
Czekoński.

Wstępem do przedstawień ar-
tystycznych zebranej młodzieży 
był koncert pieśni patriotycznych 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Wilkołaza pod batutą pana Kazi-
mierza Kołodzieja. Występ zrobił 
ogromne wrażenie na wszystkich 
zebranych podczas uroczystości. 
Były gromkie brawa i słowa uzna-
nia dla młodych muzyków za ich 
talent oraz postawę patriotyczną. 
Obecność młodzieży na tej uroczy-

stości była również ważną lekcją 
historii o  Żołnierzach Wyklętych, 
ich niestudzonej walce z  nowym 
sowieckim okupantem, oraz o mi-
łości do ojczyzny.

Na zakończenie, w  ramach po-
dziękowań za zaangażowanie w or-
ganizację obchodów, wicewojewo-
da wraz z  wicekuratorem oświaty 
wręczyli wykonawcom i  ich opie-
kunom dyplomy oraz kosze ze sło-
dyczami.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z  Wilkołaza już po raz kolejny, 
poprzez swój koncert pieśni pa-
triotycznych, miała okazję do pro-
mocji gminy Wilkołaz na szczeblu 
wojewódzkim. A przy tym pokaza-
ła, że w naszej społeczności lokal-
nej krzewimy patriotyzm, dbamy 
o  tożsamość i  pielęgnujemy war-
tości.

R. Wnuczek

15 marca 2017 r. gmina Wilko-
łaz podpisała umowę dotacji nr 
56/2017/D/OP na dofinansowanie 
zadania pn. „Pielęgnacja pomnika 
przyrody – wiązu szypułkowego 
rosnącego w  miejscowości Wilko-
łaz Trzeci”. Środki, w  wysokości 
1000 zł, pochodzą z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Lublinie. 
Realizacja zadania przyczyni się do 
poprawy stanu zdrowotnego drze-
wa i zachowania cennych wartości 
przyrodniczych gminy.

P. Koper

Pomnik przyrody
2 kwietnia 2017 roku w godz. 8.00-13.00 w sali gimnastycznej Zespołu 

Szkół w Wilkołazie odbędzie się X Kiermasz Wielkanocny. Zaintereso-
wani będą mogli nabyć kartki, pisanki, ozdoby świąteczne, palmy, ciasto, 
stroiki wykonane przez twórców ludowych z terenu naszej gminy oraz 
wolontariuszy i uczniów Zespołu Szkół w Wilkołazie. W trakcie kierma-
szu około godz.11.45 nastąpi podsumowanie konkursu plastycznego zaty-
tułowanego „Koszyczek wielkanocny”. Serdecznie zapraszamy!

Kiermasz Wielkanocny
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O zwyczajach wielkanocnych,  
czyli jak to dawniej bywało…

Święta Wielkanocne to najważ-
niejsze święta w  tradycji chrześci-
jańskiej. Oto z  mroków śmierci 
wyłania się nowe życie. Starsi lu-
dzie powiadali, że wraz z radosnym 
czasem Zmartwychwstania Pana 
przybywa upragniona wiosna. 
Współczesna poetka Joanna Kul-
mowa pięknie określa wielkanocny 
poranek, nazywając go czasem:

Kiedy radość nie może się 
w sercach pomieścić

Wypływa na ulicę falą 
rozkołysaną

Woła dzwonami w każdej wsi 
i mieście […]

Z tym wyjątkowym czasem zwią-
zanych jest wiele świeckich tradycji 
i obrzędów. Niektóre z nich odeszły 
w zapomnienie, inne znane są tyl-
ko z opowieści. Przypominamy te, 
które były kultywowane w miejsco-
wościach naszej gminy.

Przedświąteczne porządki
Początek Wielkiego Tygodnia 

wypełniała praca: sprzątanie, szo-
rowanie podłóg, bielenie ścian. Na 
Wielkanoc, jak mówiono, „nie mo-
gły pozostać w domu stare śmieci”. 
Wraz z pyłem i pajęczyną należało 
wymieść także zło ze swego serca.

Cichy Wielki Piątek
Zgodnie z  kościelną tradycją 

w  Wielki Piątek milczą dzwony. 
Tego dnia również gospodarze nie 
tykali się młotków, siekier, gwoź-
dzi, nie pracowali przy obróbce 
drewna. Dlaczego? Z nakazu trady-
cji? Z nakazu serca? A może po to, 
by nie zagłuszać ciszy dnia, który 
był dniem Męki Pana.

Malowanki, kraszanki,  
pisanki

Każda dobra gospodyni przez 
całą zimę gromadziła łupiny z  ce-
buli. W  Wielki Piątek rano wkła-
dała kilka garści wysuszonych 

łusek do sporego garnka i zalewa-
ła je wodą. Następnie zanurzała 
odpowiednio wybrane jajka. Naj-
lepsze były takie, które miały bia-
łą skorupkę, były kształtne, bez 
żadnych plamek. Odpowiednio 
przygotowany garnek stawiała na 
gorącej płycie kuchennej. Gotujące 
się łuski z cebuli barwiły jajka. Te, 
w  zależności od czasu gotowania, 
przybierały kolory od jasnoczer-
wonego do brązowego. Tak ubar-
wione nosiły nazwę „malowanek” 
lub „kraszanek”.

Niektóre gospodynie przed za-
nurzeniem jajek w barwiącym roz-
tworze z  cebulowych łusek, pisały 
na nich woskiem przeróżne wzo-
ry. Najbardziej popularne z  nich 
to tzw. kacze nóżki, zajęcze uszy, 
baranie różki. W gorącym roztwo-
rze wodnym wosk rozpuszczał się, 
a  wzorek pozostawał. Takie malo-
wanki nazywano „pisankami”. Po-
zostawało tylko natrzeć je skórką 
słoniny i pięknie błyszczące włożyć 
do koszyczka ze święconką.

Wielkanocne baby
Pośród świątecznych wypie-

ków, w wilkołaskich wioskach naj-
większą popularnością cieszyły się 
wielkanocne baby. Do ich przygo-
towania nasze babcie gromadziły 
wielkie ilości jaj, wyrabiały masło, 
ogrzewały mąkę, cukier i drożdże. 
Aby dobrze połączyć ze sobą skład-
niki musiały się solidnie napraco-
wać. Wyrabiały ciasto tak długo, aż 

widoczne były w  nim pęcherzyki 
powietrza. Było ono gładkie, lśnią-
ce i  odstawało od ręki. Należało 
przy tym przestrzegać odpowied-
niej temperatury w pomieszczeniu, 
by uchronić baby przed „zaziębie-
niem”, a w konsekwencji zakalcem. 
Pieczono je w piecach chlebowych, 
które dla naszego pokolenia są zu-
pełnym przeżytkiem. Aby w piecu 
panowała odpowiednia temperatu-
ra, palono drewnem. Następnie do 
rozżarzonego paleniska wstawiano 
ciasto, umieszczone w  formach, 
garnkach lub misach. Upieczo-
ne baby były żółciutkie, pulchne 
i pachnące. Te prawdziwe arcydzie-
ła sztuki cukierniczej długo zacho-
wywały świeżość i  przypominały 
o świętach.

Rezurekcyjne wyścigi
Znanym zwyczajem było to, 

że po Rezurekcji gospodarze ry-
walizowali ze sobą, który z  nich 
pierwszy dotrze do swojego domu. 
Zwycięzcy miało się darzyć w  go-
spodarstwie, miał on najwcześniej 
skończyć żniwa i  mógł liczyć na 
pomyślność losu.

Śmigus-dyngus
To znana od wielu lat tradycja 

w gminie Wilkołaz. Młodzi chłop-
cy, zwłaszcza kawalerowie, zwa-
ni śmigusami, zbierali się i  nocą 
z  Niedzieli Wielkanocnej na lany 
poniedziałek obchodzili domy, 
w których mieszkały młode panny. 
Pod ich oknami śpiewali następu-
jącą przyśpiewkę:

Przyszliśmy tu po śmigusie,
Wam zaśpiewać o Jezusie,
O Jezusie, o Maryi,
Co Go Żydzi umęczyli.
Alleluja, alleluja!
Umęczyli, udręczyli 
I do krzyża Go przybili,
Przybili Mu ręce, nogi,
Jezus cierpiał ból tak srogi.
Alleluja, alleluja!
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W Wielki Czwartek, 
w Wielki Piątek,

Jezus cierpiał za nas smutek,
Cierpiał smutek, cierpiał rany,
Za nas wierni chrześcijanie.
Alleluja, alleluja!
Już dwunasta na zegarze,
Wstajcie, wstajcie gospodarze.
Strzeżcie ognia i złodzieja,
Chwalcie Boga Dobrodzieja.
Alleluja, alleluja!
Słyszeliśmy, że w tej chacie,
Ładną pannę tutaj macie.
Ładna panna jak lilija,
Po pokoju się uwija.
Alleluja, alleluja!
Ładną pannę w domu macie,
Wesela się spodziewacie.
Ładna panna jak kwiat róży,
Wyniesie nam kosz jaj duży.
Alleluja, alleluja!

Po tych słowach należało ob-
darować śpiewających jajami. 
A w podzięce można było usłyszeć 
przyśpiewkę:

Za śmigusa dziękujemy,
Zdrowia, szczęścia Wam 

życzymy,
Ażebyście długo żyli,
A po śmierci w niebie byli.
Alleluja! Alleluja!
Po pewnym czasie nocne cho-

dzenie po śmigusie przyjęło inną 
formę. Chłopcy gromadnie odwie-
dzali panny rankiem w drugi dzień 
świąt. Polewali je perfumami, wo-
dami kwiatowymi lub toaletowy-
mi. Za ten gest byli zapraszani do 
stołu i  częstowani świątecznymi 
przysmakami.

Tradycja ta rzadko bywa już 
praktykowana. Dzisiaj najczęściej 
kawalerowie oblewają dziewczęta 
wodą po mszach świętych przy ko-
ściele.

Święcenie pól
Piękną tradycję, która jest kul-

tywowana do dzisiaj w niektórych 
rodzinach, stanowi obyczaj świę-
cenia pól, domostw, a często i do-

mowników. Wczesnym rankiem 
w  Wielkanocny Poniedziałek, go-
spodarz nalewa wodę święconą do 
naczynia, bierze kropidło lub pa-
lemkę i udaje się na pole, aby je po-
święcić. Owo kropidło pozostawia 
na środku zagonu. Wróży to dobry 
urodzaj i  ochronę przed nawałni-
cami i klęskami.

To tylko niektóre z  obrzędów 
i  tradycji kultywowanych w  na-
szym regionie. Jedne z  nich mogą 
nas, ludzi współczesnych, dziwić, 
a  nawet śmieszyć. Innym przypo-
minają miniony czas. Niezależnie 
od tego warto byłoby o nich pamię-
tać i mówić, wszak są one świadec-
twem życia, poczucia tożsamości 
i prostej wiary naszych przodków.

Z. Marzec, K. Borowicz

Młodzi wolontariusze
Szkolne Koło Wolontariatu 

„Iskra Nadziei” powstało 1 wrze-
śnia 2016 r. w Szkole Podstawowej 
im. Królowej Jadwigi w  Rudniku 
Szlacheckim. Koło tworzą ucznio-
wie klas od II do VI, a opiekunem 
jest Anna Pudło.

Wszyscy członkowie-wolonta-
riusze są bardzo aktywni i  chętni 
do pracy na rzecz drugiego czło-
wieka. Naszym zawołaniem jest: 
„Tyle jesteśmy warci, ile możemy 
dać drugiemu”. Chcemy nieść po-
moc bliźnim w potrzebie, mieć po-
mocną wyciągniętą dłoń, szczery 
uśmiech i  życzliwe słowo. Ważne 
jest przy tym wszystkim, by nie 
oceniać innych, lecz po prostu po-
magać.

Nawiązaliśmy współpracę 
z Bractwem Miłosierdzia im. Brata 
Alberta w Lublinie, które obejmuje 
opieką ludzi bardzo ubogich, bez-
domnych, uwikłanych w  nałogi, 
ludzi, których potocznie zdało się 
określać „z marginesu”. Teraz już 

wiemy, że to błędne określenie, bo 
nie ma „marginesu” wśród ludzi, 
są tylko mniej lub bardziej zarad-
ni, mniej lub bardziej szczęśliwi, 
mniej lub bardziej przedsiębiorczy.

Na potrzeby bractwa jesienią 
zbieraliśmy w  naszej szkole i  ko-
ściele parafialnym żywność i płody 
ziemi. Zbiórka okazała się sukce-
sem zarówno pod względem ilo-
ściowym, jak i  jakościowym. Aby 
przetransportować dary potrzebny 
był aż samochód dostawczy. To nas 
bardzo cieszy.

Kolejne zadanie, które podję-
liśmy to akcja „Podziel się słody-
czami”. Nasi wolontariusze wśród 
uczniów naszej szkoły przez trzy 
tygodnie zbierali słodycze, którymi 
obdarowali dzieci podczas spotka-
nia mikołajkowego organizowa-
nego przez wspomniane bractwo. 
Ale to nie wszystko, bo nasz wo-
lontariat prowadził to spotkanie 
ze Świętym Mikołajem w Lublinie. 
W  wynajętym kinie „Bajka” była 

część artystyczna, poczęstunek 
i  projekcja filmu Gdzie jest Święty 
Mikołaj?. Impreza okazała się wy-
jątkowo udana, a uśmiech i radość 
w  oczach dzieci wynagrodził nasz 
trud.

Podejmujemy również mniejsze 
i  większe akcje na terenie szkoły 
i środowiska lokalnego. Między in-
nymi w  szkole przeprowadziliśmy 
„Tydzień dobroci”, w  trakcie któ-
rego nasi uczniowie przez tydzień 
zbierali dobre uczynki i miłe słowa. 
Korzystając z  okazji, chcę podzię-
kować rodzicom, Urzędowi Gmi-
ny w Wilkołazie i  tym wszystkim, 
którzy wspierają nasze działania 
i są jak dobre anioły – niewidoczni, 
lecz pomocni. Przed nami jeszcze 
dużo pracy, a jeszcze więcej potrze-
bujących. Wiemy, że wszystkim 
nie pomożemy, jednak jeśli choć 
jednej osobie przyniesiemy radość 
i ulgę, to znaczy, że nasze działania 
są potrzebne.

A. Pudło
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Dobiegła końca trzynasta już 
edycja Grand Prix Wilkołaza 
w warcabach stupolowych.

W okresie od 10 grudnia 2016 r. 
do 18 marca 2017 r. w ramach cy-
klu GP rozegrane zostały cztery 
jednodniowe turnieje.

Do końcowej klasyfikacji zali-
czane były po trzy najlepsze wy-
stępy każdego zawodnika. Zawody 

odbywały się w  formule otwartej. 
Grano systemem szwajcarskim, 
każdorazowo na dystansie 7 rund 
z tempem 20 minut na zawodnika.

Organizatorami cyklu Grand 
Prix byli: Gmina Wilkołaz oraz Ze-
spół Szkół w Wilkołazie.

Podobnie jak w roku ubiegłym, 
liczny udział w  zawodach wzięli 
młodzi warcabiści z powiatu luba-
czowskiego (woj. podkarpackie), 
należący do krajowej czołówki 
w  swych kategoriach wiekowych. 
Gościliśmy m.in. zwycięzcę Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w  Sportach Halowych w  kategorii 
do lat 10 Tobiasza Webera oraz me-
dalistę mistrzostw Polski w  tej sa-
mej kategorii Łukasza Malca. Obaj 
reprezentują klub „Libero” Basznia 
Dolna, a ich trenerem jest czołowy 
warcabista kraju Michał Szczyby-
ło, triumfator XII Edycji Grand 
Prix Wilkołaza. Michał oprócz 
treningów prowadzi również zaję-
cia lekcyjne z  warcabów stupolo-
wych w Zespole Szkół Publicznych 
w Baszni Dolnej.

Pierwszy turniej cyklu, rozegra-
ny 10 grudnia 2016 r., zakończył się 
zwycięstwem Wojciecha Wołczaka 
(„Unia” Horyniec-Zdrój), mistrza 
Europy do lat 10 z 2006 r. z Tallin-
na, który wyprzedził swego kolegę 
klubowego Wiktora Nesteraka oraz 
reprezentującego „Hetmana” Lu-
blin Pawła Malarczyka z Wilkołaza 
Pierwszego.

Drugi turniej odbył się 14 stycz-
nia 2017 r. Wygrał Nesterak przed 
Anną Grodecką („Diagram” Mińsk 
Mazowiecki). Co ciekawe – oboje 
są studentami UMCS Lublin. Trze-
ci był weteran lubelskich warca-
bów, wicemistrz Polski z roku 1978 
(!) Józef Bajdak („Hetman” Lublin). 
Dopiero czwartą lokatę zajął tym 
razem Wołczak i stracił prowadze-
nie w cyklu na rzecz Nesteraka.

W turnieju nr 3 (18 lutego 2017) 
nie wzięli m.in. udziału Wołczak 
i  Malarczyk. Ich nieobecność wy-
korzystał Nesterak i, zwyciężając, 
zapewnił sobie triumf w końcowej 
klasyfikacji Grand Prix. Podobnie 
jak w turnieju nr 2 druga była Gro-
decka, a trzeci Bajdak.

Ostatni turniej cyklu odbył się 
18 marca 2017 r. Miał on dać od-
powiedź na pytanie, kto zajmie 
pozostałe dwa miejsca na podium. 
Wskutek absencji Grodeckiej wal-
kę o  drugie miejsce w  klasyfikacji 
generalnej stoczyli Wołczak i  Baj-
dak. Lepszy okazał się zawodnik 
horynieckiej „Unii”, zwyciężając 
w  turnieju z kompletem punktów. 
Bajdak był drugi, a  trzecią loka-
tę w  turnieju nr 4 wywalczył nie-
spodziewanie… mistrz olimpijski, 
11-letni Tobiasz Weber.

Oto czołowa dziesiątka XIII 
edycji Grand Prix Wilkołaza: 
1. Wiktor Nesterak („Unia” Hory-

niec-Zdrój) – 140 pkt,
2. Wojciech Wołczak („Unia” Ho-

ryniec-Zdrój) – 135 pkt,
3. Józef Bajdak („Hetman” Lublin) 

– 123 pkt,
4. Łukasz Malec („Libero” Basznia 

Dolna) – 99 pkt,
5. Anna Grodecka („Diagram” 

Mińsk Mazowiecki) – 86 pkt, 

XIII edycja Grand Prix Wilkołaza  
w warcabach 100-polowych
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6. Paweł Malarczyk („Hetman” Lu-
blin) – 82 pkt,

7. Barbara Wójcik („Hetman” Lu-
blin) – 82 pkt,

8. Mariusz Hunek (Lublin) – 79 
pkt,

9. Krzysztof Ciempiel (Ostrów-
-Kolonia) – 72 pkt,

10.  Dawid Mańczak („Libero” 
Basznia Dolna) – 71 pkt.
Sklasyfikowano 43 zawodników.
Wśród kobiet triumfowała po 

raz drugi Anna Grodecka (po-
przednio w 2013 r).

Puchar dla najlepszego zawod-
nika do lat 13 odebrał Łukasz Ma-
lec, a do lat 16 – Dawid Mańczak.

Najstarszym uczestnikiem za-
wodów był Jan Samolej z  Zalesia 
(87 lat) a  najmłodszym – pięcio-
letnia Nina Kalmuk („Orzeł” Luba-
czów).

Cykl Grand Prix wyłonił też 
medalistów mistrzostw gminy 
Wilkołaz w warcabach 100-polo-
wych na rok 2017.

Mistrzem gminy został po raz 
siódmy Paweł Malarczyk (Wilkołaz 
Pierwszy), srebrny medal wywal-
czył Krzysztof Ciempiel (Ostrów-
-Kolonia), a brązowy – Mieczysław 
Fac (Pułankowice). Kolejne miej-
sca zajęli: 4. Paweł Pelc, 5.  Paweł 

Medaliści mistrzostw gminy Wilkołaz w warcabach 100-polowych

Rok I miejsce II miejsce III miejsce
2006 Łukasz Stec Jan Samolej Hubert Samolej
2007 Łukasz Stec Jan Samolej Hubert Samolej
2008 Łukasz Stec Jan Samolej Monika Bednara
2009 Łukasz Stec Paweł Malarczyk Jan Samolej
2010 Leszek Stefanek Paweł Malarczyk Łukasz Gałat
2011 Paweł Malarczyk Paweł Stefanek Łukasz Gałat
2012 Paweł Malarczyk Łukasz Gałat Andrzej Łysakowski
2013 Paweł Malarczyk Jan Samolej Paweł Pelc
2014 Paweł Malarczyk Paweł Pelc Krzysztof Ciempiel
2015 Paweł Malarczyk Mieczysław Fac Krzysztof Ciempiel
2016 Paweł Malarczyk Mieczysław Fac Paweł Pelc
2017 Paweł Malarczyk Krzysztof Ciempiel Mieczysław Fac

lubelskie – województwo podkar-
packie” na 10 warcabnicach. Mecz 
zakończył się zwycięstwem gości 
12 : 8. Dwa punkty dla gospodarzy 
zdobył Paweł Malarczyk, wygry-

wając z  Dawidem Mańczakiem. 
W lubelskiej drużynie wystąpili też 
m.in. Krzysztof Ciempiel i Mieczy-
sław Fac.

Podczas uroczystego zakoń-
czenia XIII Edycji Grand Prix 
wręczenia pucharów i  cennych 
nagród rzeczowych dla uczestni-
ków imprezy dokonał sekretarz 
gminy Wilkołaz Jacek Stec (w 
imieniu wójta gminy, jednocze-
śnie uczestnika GP, Pawła Głąba) 
w towarzystwie sędziego zawodów 
Leszka Stefanka i  jego małżonki  
Bogumiły.

Ponadto wszyscy zawodnicy 
otrzymali dyplomy i  pamiątkowe 
medale.

Następna, XIV edycja Grand 
Prix Wilkołaza w  warcabach 
100-polowych rusza jeszcze w tym 
roku, na początku grudnia.

Leszek Stefanek

Głąb, 6. Jan Samolej, 7. Hubert Sa-
molej.

Bezpośrednio po zakończe-
niu ostatniego turnieju odbył się 
mecz towarzyski „województwo 
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