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Twój dar serca
Antoś Jarocki z Wólki Rudnickiej 

urodził się z połową serca. Trzecią, 
ostatnią i  najważniejszą operację, 
chłopiec ma przejść w niemieckiej 
klinice u prof. Edwarda Malca. Jej 
koszt to 166 tysięcy złotych. Rodzi-
ce sami nie dadzą rady uzbierać tej 
kwoty.

Jak pomóc?
• Zbiórkę pieniędzy prowadzi 

Fundacja „Siepomaga”
www.siepomaga.pl/nionio 

• Darowizny można wpłacać też 
na konto Fundacji na rzecz dzieci 
z  wadami serca „Cor Infantis” – 
numer konta:  
86 1600 1101 0003 0502 1175 2150 
z dopiskiem „Antoni Jarocki”

Informacje o chorobie Antosia:
www.antek.net.pl
www.facebook.com/antosNionio/

Koordynator akcji:
Katarzyna Zasadniewska
tel. kontaktowy 508 332 996

W numerze:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkołaza z muzyczną modlitwą 
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W dniach od 28 kwietnia do 
3  maja 2016  r. prawie 100-osobo-
wa grupa pielgrzymów z Wilkołaza 
i okolic wyruszyła w daleką drogę 
do Rzymu. Wśród nich była po-
nadtrzydziestoosobowa Młodzie-
żowa Orkiestra Dęta z Wilkołaza. 

Dla pielgrzymów był to czas mo-
dlitwy, głębokich przeżyć, ale też 
poznawania i  podziwiania piękna 

wiadu TVP Wiadomości, reklamu-
jąc swój zespół i  region, z którego 
przyjechała. Grupa pielgrzymów, 
towarzysząca Młodzieżowej Orkie-
strze Dętej z  Wilkołaza, wyposa-
żona w chorągiewki z polską flagą 
oraz transparent „PARAFIA WIL-
KOŁAZ – LUBLIN” wyraźnie za-
znaczyła swoją obecność i przyna-
leżność narodową. Cały występ był 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkołaza  
z muzyczną modlitwą w Rzymie i Watykanie

świątyń Wiecznego Miasta, Floren-
cji – renesansowej kolebki artystów 
i naukowców.

Wszyscy pielgrzymi powrócili 
do domu we wspaniałych nastro-
jach, pełni wrażeń i niezapomnia-
nych przeżyć z  jeszcze większą 
ochotą do dalszych podróży.

Przy okazji wyrazy podziękowa-
nia przekazujemy naszemu ducho-

oraz bogactwa zabytków Rzymu, 
Wenecji, Florencji, Watykanu. 
Młodzi muzycy zapamiętają te kil-
ka dni z jeszcze innych powodów – 
mieli okazję brać czynny udział we 
mszy św., zapewniając oprawę mu-
zyczną, i zagrać koncert w kościele 
św. Alfonsa na Eskwilinie – Sank-
tuarium Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy na Via Merulana. Wzięli 
udział w  modlitwie Anioł Pański 
wraz z  papieżem Franciszkiem 
i dali krótki koncert utworów mar-
szowych i pieśni patriotycznych na 
placu św. Piotra. W drodze na plac 
młodzież z orkiestry udzieliła wy-

oglądany przez wypełniony piel-
grzymami z całego świata plac św. 
Piotra. Wspaniałe stroje orkiestry 
i  elementy narodowe wyróżniały 
naszą grupę z tłumu wiernych. Do-
pełnieniem niezwykłych przeżyć 
była krótka indywidualna modli-
twa przy grobie św. Jana Pawła II 
w Bazylice św. Piotra.

Należy wspomnieć także o  nie-
zapomnianych wrażeniach pod-
czas zwiedzania Bazyliki św. Pio-
tra – najważniejszego miejsca dla 
każdego chrześcijanina, Wenecji 
– miasta na wodzie, starożytnych 
zabytków Rzymu, wspaniałych 

wemu przywódcy parafii – ks. kan. 
Januszowi Świtajowi za pomysł wy-
jazdu oraz wspieranie wszystkich 
w  trakcie szlaku pielgrzymkowe-
go. Dziękujemy Urzędowi Gminy 
Wilkołaz oraz Starostwu Powiato-
wemu w  Kraśniku za dofinanso-
wanie naszego wyjazdu. Jesteśmy 
wdzięczni wszystkim sponsorom 
i  darczyńcom, biorącym udział 
w kweście pieniężnej w parafii Wil-
kołaz i parafii Rudnik za wsparcie 
finansowe orkiestry. Dzięki Wam 
możliwy był wyjazd niemal wszyst-
kich członków zespołu.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta  
z Wilkołaza
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W ostatnim czasie pojawiły się 
informacje, że na terenie naszego 
powiatu są osoby, które pomagają 
w  wypełnianiu zeznań podatko-
wych osobom starszym i  wykazu-
ją nienależny zwrot z  tytułu ulgi 
rehabilitacyjnej. W  związku z  po-
wyższym naczelnik Urzędu Skar-
bowego w Kraśniku uprzejmie wy-
jaśnia, że ulga rehabilitacyjna nie 
przysługuje wyłącznie z  powodu 
ukończenia 70 lat lub pobierania 
zasiłku pielęgnacyjnego.

Zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami odliczenie od dochodu 
wydatków ponoszonych na cele re-
habilitacyjne przysługuje wyłącz-
nie osobom niepełnosprawnym, 
które posiadają ważne orzeczenie 
o  niepełnosprawności oraz oso-

Informacja naczelnika Urzędu Skarbowego 
w Kraśniku

bom utrzymującym osoby niepeł-
nosprawne – czyli ich opiekunom. 
Ponadto konieczne jest posiadanie 
dokumentów stwierdzających po-
niesienie odliczanych wydatków, 
np. faktur.

Odliczenie ulgi rehabilitacyj-
nej nie stanowi kwoty 2280,00 
ale jest ograniczone do tej kwoty. 
Oznacza to, że poniesione wydat-
ki nie mogą przekroczyć 2280,00 
zł. Istotne jest również, że osoba 
dokonująca odliczenia, na żądanie 
organów podatkowych powinna 
przedstawić dowody niezbędne do 
ustalenia prawa do odliczenia, np. 
dokumenty potwierdzające zlece-
nie i  odbycie niezbędnych zabie-
gów leczniczo-rehabilitacyjnych, 
faktury potwierdzające zakup za-

leconych przez lekarza specjalistę 
leków. Brak dokumentów potwier-
dzających odliczenie powoduje, że 
ulga rehabilitacyjna jest niezasad-
na.

Osoby, które w  sposób nie-
uprawniony skorzystały z  ulgi 
rehabilitacyjnej powinny złożyć 
korektę zeznania podatkowego. 
Złożenie korekty, w  przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości, 
pozwoli na uniknięcie negatyw-
nych konsekwencji w postaci kary 
grzywny.

W przypadku pytań lub wąt-
pliwości zachęcamy do kontaktu 
z pracownikami Urzędu Skarbowe-
go w Kraśniku – tel. 81 825 06 61.

W gminie Wilkołaz w  pierw-
szych dniach funkcjonowania pro-
gram „Rodzina 500+” cieszył się 
bardzo dużym zainteresowaniem 
mieszkańców. Na chwilę obecną 
dominują wnioski o  świadczenie 
wychowawcze na pierwsze i kolej-
ne dziecko z  progiem dochodo-
wym.

W ciągu dwóch miesięcy od 
startu programu rodzice i opieku-
nowie w  gminie Wilkołaz złożyli 
407 wniosków w  formie papiero-
wej oraz 39 w  formie elektronicz-
nej. Zostało wydanych 420 decyzji. 
Wypłata pierwszych świadczeń na-
stąpiła w  dniu 26 kwietnia, kolej-
na – 25 maja. Łącznie wypłacono 
647 260 zł.

Rodzice, którzy nie złożyli jesz-
cze wniosku o  ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego, 
mogą tego dokonać elektronicznie 

za pomocą bankowości elektronicz-
nej, portalu empatia.mrpips.gov.pl,  
PUE ZUS oraz ePUAP lub złożyć 
osobiście w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Wilkołazie w godzinach 
od 7.30 do 15.30.

Osoby, które złożą wniosek do 
1 lipca 2016  r. (włącznie), świad-
czenie wychowawcze będą mia-
ły wypłacone z  wyrównaniem od 
1 kwietnia 2016 r., natomiast oso-
bom, które złożą wniosek po 1 lip-
ca 2016  r., prawo do świadczenia 
wychowawczego zostanie ustalone 
od miesiąca złożenia wniosku.

M. Chmielik

Realizacja programu „Rodzina 500+”  
w gminie Wilkołaz

UWAGA!
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w  Wilkołazie informuje, że zgod-
nie z  pismem Lubelskiego Urzę-
du Wojewódzkiego w  Lublinie od 
miesiąca lipca 2016  r. zmianie 
ulega termin wypłaty świadczeń 
rodzinnych: z dnia 17. na dzień 27. 
każdego miesiąca.

A. Karamon
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„Błogosławieni Miłosierni” – 
pod takim hasłem 20 maja 2016 r. 
w  Szkole Podstawowej im. Królo-
wej Jadwigi w  Rudniku Szlachec-
kim odbył się XII Wojewódzki 
Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II.

Powyższe przedsięwzięcie to 
okazja do zgłębiania w sobie posta-
wy wiary, bycia świadkiem nadziei 
i  miłości chrześcijańskiej oraz za-
angażowania się we własny rozwój 
religijny. Takim celom służył kon-
kurs o zasięgu – w tym roku po raz 
czwarty – wojewódzkim. Kierowała 
nim pani Mariola Gałkowska, na-
uczyciel katecheta, a  patronat ob-
jęli lubelski kurator oświaty Teresa 
Misiuk oraz ksiądz arcybiskup me-
tropolita lubelski Stanisław Budzik.

20 maja 2016  r. w  gościnnej 
i otwartej na wartości chrześcijań-
skie szkole w Rudniku Szlacheckim, 
która jak mówi jej dyrektor Wal-
demar Kot – „trzyma z  Bogiem”, 
odpowiedzi na trzydzieści dwa py-
tania pisało 44 uczniów z 11 szkół 
podstawowych (Wilkołaz, Ostrów, 
Skorczyce, Jastków, Mętów, Rudnik 
Drugi, Kraśnik nr 5, Kraśnik nr 1, 
Leszczyna, Niedrzwica Duża, Rud-
nik Szlachecki). Uczniowie zapre-
zentowali wysoki poziom wiedzy 
o  Świętym Janie Pawle II, znając 
Jego życie, dokonania, twórczość, 
pielgrzymki oraz przesłanie, jakie 
kierował do młodych.

Po zakończeniu konkursu odby-
ła się część oficjalna, w trakcie któ-

„Błogosławieni Miłosierni”
rej pan Henryk Szumny reprezen-
tujący wójta gminy Wilkołaz Pawła 
Głąba, ksiądz proboszcz Marian 
Serwatka oraz dyrektor Waldemar 
Kot wręczyli pamiątkowe dyplomy 
i  nagrody książkowe. Nasze spo-
tkanie uświetnił występ uczniów 
klasy szóstej, którzy zwyczajem 
lat ubiegłych przedstawili montaż 
słowno-muzyczny o Janie Pawle II.

W konkursie zwyciężyli ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Mę-
towie: Paulina Gajur – I miejsce, 
Patrycja Wilczyńska – II miejsce, 
zaś miejsce III zajął Dawid Janow-
ski, uczeń Szkoły Podstawowej nr 5 
w  Kraśniku. W  imieniu organiza-
torów zwycięzcom i  uczestnikom 
finału gratulujemy! Wszystkich 
cieszy fakt, że młodzi ludzie w dal-
szym ciągu cenią i  czerpią wspa-
niałą naukę z  dziedzictwa, które 
zostawił nam nasz Wielki Rodak.

M. Gałkowska

W roku szkolnym 2015/2016 
biblioteka Szkoły Podstawowej 
w Marianówce przystąpiła do ogól-
nopolskiego projektu pod patrona-
tem Ministerstwa Edukacji Naro-
dowej – „Książki naszych marzeń”. 
Jego celem była popularyzacja czy-
telnictwa oraz zachęta do podej-
mowania inicjatyw na rzecz zwięk-
szenia zainteresowania czytaniem 
książek wśród dzieci i  młodzieży. 
Projekt umożliwił wybór i  zakup 
książek, o  których marzą ucznio-

O jakich książkach marzą uczniowie?
wie. W grudniu 2015 r. zakupiono 
nowe książki, dzięki którym szkoła 
zrealizowała kilka projektów m.in. 
„Kareta z piernika? – czy można ją 
wykonać?”, „Który sport zespołowy 
jest najbardziej intersujący?”, „Czy 
dzienniczki lektur są nadal aktual-
ne?” itp. Biblioteka zorganizowała 
również prelekcję dla rodziców pt. 
„Wpływ czytania na rozwój dzieci”, 
imprezy czytelnicze („Światowy 
Dzień Pluszowego Misia”, „Bajki 
i  baśnie – przedstawienia z  okazji 

Dnia Rodziny”), podjęła współpra-
cę z  Gminną Biblioteką Publiczną 
w Wilkołazie przez konsultowanie 
planowanych zakupów książek, 
zorganizowanie wyjazdu uczniów 
klas IV do GBP, wymianę informa-
cji o organizowanych konkursach. 
Dzięki dofinansowaniu MEN cel 
został zrealizowany – zwiększyła 
się liczba czytelników oraz liczba 
wypożyczanych książek.

E. Janczarek
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W niedzielę 5 czerwca 2016 r. na 
boisku sportowym Zespołu Szkół 
w  Szastarce odbyły się Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze 
z udziałem 3 gmin – Szastarka, Za-
krzówek i Wilkołaz.

W zawodach udział wzięły 22 
drużyny Ochotniczych Straży Po-
żarnych.

Pierwszą konkurencją zawodów 
była sztafeta pożarnicza 7 × 50  
z  przeszkodami, a  po jej zakoń-
czeniu przeprowadzono ćwiczenia 
bojowe. Nad prawidłowym prze-
biegiem poszczególnych konku-
rencji zawodów czuwała komisja 
sędziowska, w  skład której weszli 
funkcjonariusze Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w Kraśniku i po dwóch strażaków 
z  trzech gmin. Sędzią głównym 
zawodów był komendant gminny 
Straży Pożarnych w Szastarce druh 
Marian Brzezina. Zawody prze-

biegały przy pięknej słonecznej 
pogodzie w sportowej i przyjaznej 
atmosferze. 

Na zakończenie zmagań odczy-
tano protokoły końcowe.

Do następnego etapu rywalizacji 
– Powiatowych Zawodów Sporto-
wo-Pożarniczych – zakwalifiko-
wały się po dwie najlepsze drużyny 
OSP z każdej z trzech gmin. Jedna 
drużyna z  OSP w  Polichnie z  po-
wodu niewykonania ćwiczenia bo-
jowego nie została sklasyfikowana.

Dowódcom startujących dru-
żyn zostały wręczone puchary 
i  dyplomy oraz nagrody finanso-
we. Ceremonii tej dokonali wójto-

wie i  przedstawiciel wójta gminy 
Wilkołaz pan Jacek Stec – sekre-
tarz gminy Wilkołaz, w  asyście 
przedstawiciela Komendy Powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej 
w  Kraśniku, komendantów gmin-
nych Straży Pożarnych i  prezesów 
Zarządów Gminnych ZOSP RP ze 
startujących w  zawodach trzech 
gmin. Następnie głos zabrali wój-
towie gmin: Szastarka – pan Artur 
Jaskowski i Zakrzówek – pan Grze-
gorz Lemiecha oraz przedstawiciel 
wójta gminy Wilkołaz pan Jacek 
Stec. Pogratulowali wszystkim do-
brych i  wyrównanych wyników, 
a  także wyrazili swoje uznanie or-

Klasyfikacja generalna zawodów dla trzech gmin

Zajęte
miejsce Jednostka OSP

Sztafeta pożarnicza Ćwiczenia bojowe Liczba 
punktów
ogółem

Czas 
wykonania 

w sek.

Punkty 
karne Razem

Czas 
wykonania 

w sek.

Punkty 
karne Razem

I Majdan-Obleszcze 65 – 65 42 – 42 107
II Majdan-Grabina 65 – 65 43 – 43 108
III Wilkołaz 68 – 68 45 – 45 113
IV Ostrów 71 – 71 52 – 52 123
V Zakrzówek 75 – 75 50 – 50 125
VI Bystrzyca 72 – 72 55 – 55 127
VII Rudnik Drugi 69 – 69 59 – 59 128
VII Wólka Rudnicka 71 – 71 57 – 57 128
VII Sulów 69 – 69 59 – 59 128
X Rudnik Pierwszy 75 5 80 49 – 49 129
XI Ewunin 76 – 76 57 – 57 133
XII Brzozówka 76 – 76 58 – 58 134
XII Pułankowice 75 – 75 59 – 59 134
XIV Studzianki 78 3 81 55 – 55 136
XV Zakrzówek-Wieś 75 – 75 65 – 65 140
XVI Zalesie 73 – 73 67 5 72 145
XVI Wojciechów 85 – 85 60 – 60 145
XVII Blinów 73 – 73 73 3 76 149
XIX Huta Józefów 85 – 85 66 – 66 151
XIX Stare Moczydła 77 – 77 74 – 74 151
XX Szastarka-Wieś 80 5 85 79 – 79 164

nie klas . Polichna 74 – 74 – – – –

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze  
w Szastarce
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Wójt gminy Wilkołaz na pod-
stawie art. 43 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008  r. o  udostępnieniu 
informacji o  środowisku i  jego 
ochronie, udziale społeczeństwa 
w  ochronie środowiska oraz oce-
ny oddziaływania na środowisko 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 353) podaje 
do publicznej wiadomości infor-
mację o  przyjęciu n/w dokumen-
tów i o możliwościach zapoznania 
się z ich treścią oraz:
– uzasadnieniami, o których mowa  

w art. 42 pkt. 2,
– podsumowaniami, o  których 

mowa w art. 55 ust. 3.
1. Zmiana miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzen-
nego uchwalonego uchwałą Nr 

Obwieszczenie
IV/22/2015 Rady Gminy Wilko-
łaz z 9 lutego 2015 r.

2. Zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego uchwalonego uchwałą Nr 
XIII/75/2015 Rady Gminy Wil-
kołaz z dnia 2 grudnia 2015 r.

3. „Program Ochrony Środowi-
ska dla Gminy Wilkołaz na lata 
2015–2018 z  perspektywą do 
2022 roku” przyjęty uchwałą Nr 
X/53/2015 Rady Gminy Wilko-
łaz z dnia 30 czerwca 2015 r.

4. „STRATEGIA Rozwoju Gmi-
ny Wilkołaz na lata 2015–
2022” przyjęta uchwałą Nr 
XIII/79/2015 Rady Gminy Wil-
kołaz z dnia 29 grudnia 2015 r.
Wilkołaz, 28.04.2016 r.

W kwietniu 2016 r. kluby spor-
towe z terenu naszej gminy – Klub 
Sportowy „Unia Wilkołaz” oraz Lu-
dowy Klub Sportowy „Perła Rud-
nik” przy współpracy z  Urzędem 
Gminy Wilkołaz złożyły wnioski 
do Ministerstwa Sportu i Turystyki 
w ramach ogólnopolskiego progra-
mu „KLUB”. Program skierowany 
jest do klubów sportowych, któ-
rych podstawowym celem działal-
ności statutowej jest upowszech-
nianie kultury fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży. Realizacja tego-
rocznej edycji programu „KLUB” 
będzie miała miejsce w okresie od 
lipca do listopada 2016 r.

Miło mi jest poinformować, iż 
obydwa przygotowane wnioski 
przeszły pozytywną weryfikację, 
dzięki czemu zarówno KS „Unia 
Wilkołaz”, jak i LKS „Perła Rudnik” 
otrzymają z  Ministerstwa Sportu 
i  Turystyki po 10 000,00 zł dofi-
nansowania. W  przypadku „Unii 
Wilkołaz” pieniądze te zostaną 
przeznaczone na opłacenie trenera 
oraz zakup sprzętu sportowego, tj.: 
drabinek, kapturków, płotków, ze-
stawów koordynacyjnych, taśm do 
szybkości, gum do treningu szyb-
kości i siły dynamicznej, zegarków 

z  pulsometrem. „Perła Rudnik” 
wyda pieniądze na opłacenie tre-
nera oraz zakup między innymi: 
muru treningowego, zestawu tre-
ningowego do siatkonogi, tyczek 
slalomowych, płotków koordyna-
cyjnych, gumy szybkościowej. Jed-
nym z  najważniejszych rezultatów 

Program „KLUB” na terenie gminy Wilkołaz
wyżej wymienionego programu/
dofinansowania będzie możliwość 
przeprowadzenia zajęć sportowych 
przy wykorzystaniu profesjonalne-
go sprzętu, co wpłynie na lepsze 
wyniki klubów w tabelach rozgry-
wek piłkarskich.

P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz

ganizatorowi za bardzo dobre przy-
gotowanie zawodów pod wzglę-
dem logistycznym i  technicznym. 
Wójt gminy Zakrzówek zaprosił 
wszystkich na gminne zawody 
sportowo-pożarnicze w przyszłym 
roku w Zakrzówku.

D. Rafalski
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Program z  zakresu edukacji 
ekologicznej w  gminie Wilkołaz 
organizowany jest już kilkanaście 
lat. W  roku 2016 odbyło się aż 
dziewięć działań ekologicznych dla 
szkół podstawowych i gimnazjum: 
„Bociani Sejmik” – festyn z okazji 
Dnia Bociana, „Na szlaku bocia-
nich gniazd” – wycieczka do ZOO 
w  Zamościu, X Gminna Olim-
piada Ekologiczna „Jesteśmy 
przyjaciółmi Ziemi”, VIII edycja 
konkursu „Segregacja to biznes 
– zbieraj baterie razem z  nami”, 
konkurs „Najlepszy zbieracz bate-
rii”, III edycja konkursu międzysz-
kolnego „Razem zdziałamy więcej 
– zbierajmy plastikowe nakrętki”, 
„Bocian – piękny ptak” – mię-
dzyszkolny konkurs plastyczny dla 
uczniów klas I–III szkół podsta-
wowych, „Czym się pobawimy?” 
– międzyszkolny konkurs dla klas 
IV–VI szkół podstawowych. W ra-
mach zadania zakupiono również 
pomoce dydaktyczne dla Szkol-
nych Kół Ligi Ochrony Przyrody 
działających w Szkołach Podstawo-
wych w Marianówce i Ostrowie.

W ramach zadania uczniowie 
klas I–III szkół podstawowych 
z  terenu gminy Wilkołaz wzięli 
udział w  konkursie plastycznym 
„Bocian – piękny ptak”. Spośród 
81 prac jury wyłoniło zwycięzców: 
I miejsce – uczniowie Zespołu 
Szkół w  Wilkołazie – Bartłomiej 
Kuśmierz (kl. IIa) oraz Szymon  
Cichoń (kl. IIb), II miejsce – uczen-
nice Szkoły Podstawowej w Ostro-
wie – Oliwia Zając (kl. I) oraz Julia  
Wnuk (kl. I), III miejsce – uczen-
nica Szkoły Podstawowej w  Rud-
niku Szlacheckim Anna Wnuczek 
(kl.  II) oraz uczeń Szkoły Pod-
stawowej w  Ostrowie – Mikołaj 
Prokop (kl.  I). Nagrodami dla 
laureatów były ceramiczne figurki 
zwierząt oraz nagrody książkowe, 
a dla wyróżnionych nagrody w po-
staci ceramicznych dzwoneczków-
-kwiatów.

Uczniowie klas IV–VI szkół pod-
stawowych wzięli udział w konkur-
sie plastycznym na zabawkę eko-
logiczną „Czym się pobawimy?”. 
Celem konkursu było uświadomie-
nie możliwości twórczego wyko-
rzystania odpadów podlegających 
recyklingowi, promocja zachowań 
proekologicznych, uświadomienie 
konieczności segregacji i recyklin-
gu odpadów, rozwijanie sprawności  
manualnej i  wyobraźni, propago-
wanie idei czystego środowiska. 
Spośród 15 prac wyłoniono laure-
atów:

I miejsce: Zuzanna Wnuczek 
(kl. IV – SP w  Rudniku Szlachec-
kim) oraz Marek Leziak (kl. V – SP 
w Marianówce);

II miejsce: Joanna Wośko (kl. 
Va – ZS w Wilkołazie) oraz Mate-
usz Wronka (kl. IV – SP w Maria-
nówce);

III miejsce: Kinga Bielecka (kl. 
VI – SP w Marianówce) oraz Mo-
nika Chudzik (kl. Va – ZS w Wil-
kołazie).

Uczniowie otrzymali nagrody 
w  postaci ceramicznych figurek 
zwierząt oraz nagrody książkowe.

Konkurs „Razem zdziałamy 
więcej – zbierajmy plastiko-
we nakrętki” adresowany był do 
uczniów klas I–VI szkół podsta-
wowych oraz gimnazjum z  terenu 
gminy Wilkołaz. Polegał na zebra-
niu plastikowych nakrętek w  celu 
charytatywnym – z  przeznacze-
niem dla Hospicjum Małego Księ-
cia w  Lublinie. Uczniowie bardzo 
chętnie uczestniczyli w zbiórce na-
krętek. W konkursie wzięło udział 
75 uczniów ze wszystkich szkół 
podstawowych oraz gimnazjum. 
Największą ilość zebrali: Marek 
Leziak – 29,70 kg (SP w  Maria-
nówce), Marlena Pyzik – 24,20 kg 
oraz Julia Pyzik – 21,60 kg (obie 
uczennice SP w Rudniku Szlachec-
kim). Laureaci otrzymali nagrody 
książkowe oraz plecaki, a  zwycię-
skie klasy – papier xero.

W kwietniu 2016 r. we wszyst-
kich szkołach naszej gminy odbyła 
się X Gminna Olimpiada Eko-
logiczna Wilkołaz 2016 pt. „Je-
steśmy przyjaciółmi Ziemi”. 123 
uczniów biorących udział w olim-
piadzie wykazało się wiedzą z pod-
stawy programowej przedmiotu 
przyroda w  klasach IV–VI szkoły 
podstawowej oraz wiadomościa-
mi wykraczającymi poza program 
nauczania z  zakresu ochrony śro-
dowiska przyrodniczego w gimna-
zjum. Laureatami I, II i III miejsca 
w kolejności zostali:

– w  Szkole Podstawowej im. 
Wacława Rafalskiego w  Ostrowie: 
Wiktoria Kochańska, Klaudia Paw-
łowska, Konrad Gajewski;

– w  Szkole Podstawowej im. 
Królowej Jadwigi w Rudniku Szla-
checkim: Julia Obyć, Emilia Kraw-
czyk, Weronika Winiarska;

– w Szkole Podstawowej w Ma-
rianówce: Mateusz Wronka, Maciej 
Mazurkiewicz, Kinga Bielecka;

– w Zespole Szkół w Wilkołazie: 
szkoła podstawowa – Katarzyna 
Szczeblewska, Karolina Bednara, 
Barbara Wróbel oraz gimnazjum 
– Julia Pietraszek, Piotr Kuchno, 
Karol Kot.

Wszyscy uczniowie otrzymali 
nagrody książkowe.

Dla placówek oświatowych zo-
stała przeprowadzona VIII edycja 
konkursu „Segregacja to biznes 
– zbieraj baterie razem z  nami”. 
W konkursie wzięły udział wszyst-
kie szkoły podstawowe z  terenu 
gminy. Celem konkursu było wy-
eliminowanie ze środowiska odpa-
dów niebezpiecznych; propagowa-
nie selektywnej zbiórki i  odzysku 
baterii, wyłonienie placówki oświa-
towej, która zbierze największą 
ilość zużytych baterii w  przelicze-
niu na 1 ucznia. Zebrano łącznie 
464,60 kg zużytych baterii. Przy-
znano następujące miejsca:

I miejsce – Szkoła Podstawowa 
w Marianówce zebrała 42,20 kg ba-

„Szlakiem bocianich gniazd”  
– program edukacji ekologicznej dla uczniów
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terii, co w przeliczeniu na 1 ucznia 
szkoły wyniosło 2,01 kg zużytych 
baterii.

II miejsce – Szkoła Podstawowa 
im. Królowej Jadwigi w  Rudniku 
Szlacheckim zebrała 130,40 kg ba-
terii, co w przeliczeniu na 1 ucznia 
szkoły wyniosło 1,63 kg zużytych 
baterii.

III miejsce Szkoła Podstawowa 
im. Tadeusza Kościuszki w Wilko-
łazie, działająca w  ramach Zespo-
łu Szkół zebrała 251 kg baterii, co 
w  przeliczeniu na 1 ucznia szkoły 
wyniosło 0,59 kg zużytych baterii.

IV miejsce – Szkoła Podsta-
wowa im. Wacława Rafalskiego 
w Ostrowie zebrała 41,00 kg bate-
rii, co w  przeliczeniu na 1 ucznia 
szkoły wyniosło 0,43 kg zużytych 
baterii.

Szkoły w nagrodę otrzymały po-
moce dydaktyczne w postaci stacji 
meteorologicznej, lornetki, kom-
pasu, plansz edukacyjnych oraz 
prenumeraty czasopisma „Przyro-
da Polska”.

Zorganizowano również kon-
kurs „Najlepszy zbieracz baterii”, 
adresowany do uczniów klas I–VI 
szkół podstawowych. Polegał na 
zebraniu powyżej 4 kg zużytych 
baterii. W konkursie wzięło udział 
40 uczniów. 31  kg zużytych bate-
rii – zebrali: Julia Chrzanowska 
(uczennica kl.  IIa Zespołu Szkół 
w Wilkołazie) oraz Filip Tomasik 
(uczeń klasy II Szkoły Podstawowej 
w  Rudniku Szlacheckim), którzy 
otrzymali miano „Najlepszy zbie-
racz baterii gminy Wilkołaz 2016 
roku”. Wszyscy uczniowie otrzy-
mali nagrody książkowe, a najlepsi 
zbieracze nagrody rzeczowe w po-
staci lornetek.

W związku z  realizacją zadań 
z  zakresu edukacji ekologicznej 
uczniowie ze Szkół Podstawo-
wych w  Ostrowie, Wilkołazie, 
Rudniku Szlacheckim oraz Ma-
rianówce uczestniczyli 17 maja 
2016  r. w  jednodniowej wyciecz-
ce do ZOO w  Zamościu. Celem 
wyjazdu było zwrócenie uwagi na 
konieczność podejmowania dzia-
łań na rzecz ochrony środowiska, 
w  szczególności ochrony gatun-
kowej zwierząt znajdujących się 

w ZOO, wskazanie miejsc na trasie 
wycieczki, gdzie znajdują się gniaz-
da bocianów, zainteresowanie śro-
dowiskiem przyrodniczym i  jego 
ochroną.

Trasa wycieczki wiodła przez 
Zakrzówek–Wysokie–Nielisz. Wy-
cieczkę rozpoczęła zabawa edu-
kacyjna „Od ary do żyrafy – po-
znajemy alfabet zwierząt”, która 
miała formę zajęć warsztatowych. 
Następnie grupa uczniów wraz 
z  opiekunami miała możliwość 
zwiedzenia terenu ZOO, gdzie 
można było podziwiać różnorod-
ność gatunków ryb, płazów, gadów, 
ptaków i  ssaków oraz bezkręgow-
ce. Dodatkową atrakcją wycieczki 
było przejście uliczkami Zamo-
ścia obok katedry, tzw. kolegiaty, 
na Rynek Wielki, gdzie uczniowie 
podziwiali architekturę renesanso-
wej zabudowy miejskiej wpisanej 
na Listę Światowego Dziedzictwa 
Kulturowego UNESCO. W drodze 
powrotnej uczniowie uczestniczyli 

w  dodatkowym konkursie, któ-
ry polegał na liczeniu bocianich 
gniazd na trasie przejazdu. Pełni 
wrażeń wrócili do domu.

Podsumowaniem programu 
edukacji ekologicznej „Bociani 
Sejmik” był festyn z  okazji Dnia 
Bociana, który odbył się 31 maja 
2016  r. w  Szkole Podstawowej 
w Marianówce. Uczniowie tej szko-
ły przygotowali część artystyczną – 
przedstawienie pt. „Bocian i  jego 
świat”. Odbyły się również quizy 
wiedzy: „Co wiem o bocianie?” dla 
klas I–III i „Miłośnicy ptaków” dla 
klas IV–VI. Dla uczestników przy-
gotowano poczęstunek.

Nagrody, pomoce dydaktyczne 
i wycieczkę ufundował Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Lubli-
nie oraz Gmina Wilkołaz. Łączny 
koszt zadania wyniósł 15 000,00 zł 
(z tego 7500,00 zł dofinansowano 
z WFOŚiGW w Lublinie).

E. Janczarek

17 marca 2016 r. gmina 
Wilkołaz podpisała umo-
wę dotacji nr 63/2016/D/
OP na realizację zadania 
pn. „Pielęgnacja pom- 
nika przyrody – lipy 
drobnolistnej rosnącej 
w  miejscowości Wil-
kołaz Pierwszy”. Zada-
nie dofinansowane zostało przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Pielęgnacja pomnika przyrody

W ramach Alertu Ekologiczno-
-Zdrowotnego 31 marca 2016  r. 
w  Szkole Podstawowej w  Maria-
nówce zostało przeprowadzone 
szkolenie udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. Dzięki 
ciekawym formom prezentacji wo-
lontariuszy PCK z II Liceum Ogól-

Mały człowiek może zostać 
małym ratownikiem

nokształcącego im. Mikołaja Reja 
w Kraśniku wszyscy mogli nauczyć 
się udzielania i wzywania pomocy. 
W  trakcie szkolenia każdy chętny 
miał okazję poćwiczyć na fanto-
mie. Grupą wolontariuszy PCK 
opiekuje się p. Jolanta Łapa.

E. Janczarek

Środowiska i  Gospodar-
ki Wodnej w  Lublinie. 
W wyniku jego realizacji 
osiągnięto poprawę sta-
nu zdrowotnego drzewa 
oraz zachowano cenne 
wartości przyrodnicze na 
terenie gminy Wilkołaz. 
Kwota dofinansowania 

wyniosła 1500 zł.
E. Małys
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Już po raz piąty 5 czerwca 2016 r. 
cała społeczność Szkoły Podsta-
wowej im. Wacława Rafalskiego 
w Ostrowie obchodziła Święto Ro-
dziny pod hasłem „Rodzinko, trzy-
maj formę!”.

Organizatorami festynu była 
Szkoła Podstawowa w  Ostrowie 
wraz z Radą Rodziców przy współ-
udziale Urzędu Gminy w  Wilko-
łazie, Urzędu Miejskiego w  Urzę-
dowie i  Starostwa Powiatowego 
w Kraśniku.

Uroczystość odbyła się w  sło-
neczne niedzielne popołudnie. Im-
prezę rozpoczęła dyrektor szkoły 

V Festyn Rodzinny „Rodzinko, trzymaj formę!”

19 czerwca 2016  r. odbyło się 
w  Stróży powiatowe podsumowa-
nie sezonu piłkarskiego 2015/2016. 
Celem imprezy była integracja klu-
bów sportowych oraz promocja 
piłki nożnej jako pomysłu na spę-
dzanie wolnego czasu wśród dzieci 
i młodzieży.

Podczas imprezy nagroda spe-
cjalna Starosty Kraśnickiego za 
osiągnięcia w  sezonie 2015/2016 
trafiła do Klubu Sportowego „Unia 
Wilkołaz”. Taką decyzję podjęła ka-
pituła konkursowa pod przewod-
nictwem p. Pawła Bielenia.

„Unia Wilkołaz” najlepszym 
klubem powiatu

Renata Jamróz, witając serdecznie 
całą społeczność szkolną oraz za-
proszonych gości.

Atrakcją tego dnia były występy 
artystyczne uczniów naszej szkoły, 
którzy tańcami i  śpiewem rozba-
wili bardzo licznie zgromadzaną 
publiczność. W programie festynu 
były również cieszące się ogrom-
nym powodzeniem rodzinne za-
wody sportowe, pokazy strażackie 
PSP w  Kraśniku oraz pokaz kara-
te. Dla najmłodszych przewidzia-
no przejażdżki na kucykach oraz 
zabawę w  dmuchanym zamku. 
Dopełnieniem atrakcji były wy-
śmienite domowe ciasta, napoje, 
potrawy z  grilla, lody i  inne sma-
kołyki przygotowane przez Radę 
Rodziców.

Przy tanecznych rytmach w wy-
konaniu zespołu muzycznego 
„Magnum” społeczność szkolna 

i lokalna przyjemnie spędziła świą-
teczne popołudnie. Imprezę moż-
na zaliczyć do bardzo udanych.

Dziękujemy wszystkim orga-
nizatorom i  sponsorom imprezy 
w osobach:

• p. Grażyny Chapskiej,
• p. Tomasza Franca,
• p. Roberta Wicika,
• p. Ewy Banach

oraz Koła Gospodyń Wiejskich 
w Zadworzu

R. Jamróz
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12 czerwca 2016  r. w  gminie 
Wilkołaz odbył się XXXVI Me-
moriał Kolarski im. Józefa Kloca, 
którego organizatorami byli Klub 
Sportowy „Unia Wilkołaz”, Staro-
stwo Powiatowe w  Kraśniku oraz 
Urząd Gminy Wilkołaz. Nagrody 
dla uczestników ufundowało Sta-
rostwo Powiatowe i Urząd Gminy.

Celem wyścigu było oddanie 
hołdu tragicznie zmarłemu kola-
rzowi LZS Wilkołaz Józefowi Klo-
cowi oraz popularyzacja kolarstwa 
jako czynnej formy wypoczynku. 
Jak co roku memoriał uświetnili 
swoją obecnością koledzy klubowi 
Józefa Kloca z  terenu gminy Wil-
kołaz, którzy złożyli na jego grobie 
symboliczną wiązankę kwiatów.

Start i  meta wyścigu były zlo-
kalizowane w  Wilkołazie Trzecim 
przy świetlicy wiejskiej.

Wyścig rozpoczęli kolarze w ka-
tegorii Junior chłopcy, którzy mieli 
do pokonania 66,5 km trasy wy-
ścigu (Wilkołaz Trzeci – Wilkołaz 
Dolny – Ostrów – Ewunin – Wil-
kołaz Dolny – Wilkołaz Drugi).

W kategorii Junior chłopcy 
pierwsze miejsca zajęli:
1. Kornel Skórka – Mayday Team 

Lublin,
2. Michał Oleksiak – Mayday Team 

Lublin.
Jako kolejni na trasę wjechali 

stowarzyszeni w  kategorii Junior 
Młodszy Chłopcy i  Juniorka, któ-
rzy mieli do pokonania dystans 
56,5 km.

W kategorii Junior Młodszy 
chłopcy najwyższe lokaty uzyskali:
1. Dzianis Mazur – Brześć,
2. Danil Turuk – Brześć,
3. Artur Kiryevich – Brześć.

W kategorii Juniorka trzy 
pierwsze miejsca zajęły następują-
ce osoby:
1. Aliaksandra Herasimiuk – 

Brześć,
2. Taisa Naskovich – Brześć.
3. Anastasia Safonowa – Brześć.

Następni na trasę wyjechali 
stowarzyszeni w  kategorii Mło-
dzik dziewczęta i chłopcy oraz Ju-

niorka Młodsza. Pokonywali trasę 
35,5 km.

W kategorii Młodzik dziewczę-
ta trzy pierwsze miejsca zajęły:
1. Amelia Rusinek – Mayday Team 

Lublin,
2. Andżelika Wojnar – KLKS Aza-

lia Brzóza Królewska,
3. Karolina Stachyra – Mayday 

Team Lublin.
W kategorii Młodzik chłopcy 

na podium stanęli:
1. Michał Pietras – KS Pogoń Mo-

stostal Puławy,
2. Mateusz Cywiński – Mayday 

Team Lublin,
3. Tomasz Pelka – Mayday Team 

Lublin.

W kategorii Juniorka Młodsza 
pierwsze miejsce zajęła:
1. Darya Dziakola – Brześć.

Jako ostatni na trasę wyjechali 
stowarzyszeni w  kategorii Masters 
w  IV grupach wiekowych, którzy 
mieli do pokonania dystans 46 km. 
Kategoria ta zgromadziła na starcie 
liczną grupę zawodników

W kategorii Masters gr. I zwy-
ciężyli:

1. Łukasz Kuśmierz – Baran Cyc-
ling Team,

2. Michał Bujak – Lublin,
3. Mikalai Khiavuk – Białoruś.

W kategorii Masters gr. II naj-
lepsi okazali się:
1. Marek Procjało – Mayday Team,
2. Andrzej Mrozek – Atol Bike,
3. Andrzej Miszczuk – Mayday 

Team Lublin.
W kategorii Masters gr. III trzy 

pierwsze miejsca zajęli:
1. Robert Krawczyk – Mayday 

Team Lublin,
2. Robert Plechawski – Niestowa-

rzyszony,
3. Ryszard Ścierka – BSK Miód 

Kozacki.
W kategorii Masters gr IV naj-

wyższe miejsca zajęli:
1. Cezary Pyzikowski – LKK Lu-

blin,
2. Roman Pączka – KLKS Azalia 

Brzóza Królewska,
3. Jerzy Jurecki – Niestowarzyszo-

ny.
Zdobywcy trzech pierwszych 

miejsc otrzymali pamiątkowe pu-
chary, dyplomy i  nagrody, które 
wręczyli wójt gminy Wilkołaz, 
Paweł Głąb oraz członek Zarządu 
Powiatu Kraśnickiego, Jan Kozioł.

Memoriał zwieńczył przejazd 
pod hasłem „Rowerem po zdrowie” 
niestowarzyszonych z powiatu kra-
śnickiego, w którym wzięło udział 
105 osób. Przejazd ten cieszy się co 
roku większym zainteresowaniem. 
Wystartowały także 4 drużyny OSP 
„Rowerem do pożaru” z  terenu 
gminy Wilkołaz. Uczestnicy mieli 
do przejechania 14,5 km.

Wśród wszystkich uczestników 
w  poszczególnych kategoriach 
wiekowych zostały rozlosowane 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Na-
grodą główną rozlosowaną wśród 
uczestników przejazdu „Rowerem 
po zdrowie” był rower. Również 
wśród publiczności rozlosowano 
atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Ogółem w całej imprezie wzięło 
udział ponad 200 osób.
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29 maja 2016 r. w naszej gminie 
już po raz piąty odbył się Wilkoła-
ski Piknik Rodzinny. Tradycyjnie 
też dopisała nam piękna pogoda. 
Organizatorem imprezy było Sto-
warzyszenie Przyjaciół Wilkoła-
za przy wsparciu Urzędu Gminy 
Wilkołaz.

Podczas imprezy prowadzona 
była kwesta na rzecz pomocy w re-
habilitacji Antoniny Waryszak.

Uczestnicy pikniku mogli 
obejrzeć występ przedszkolaków 
z  Przedszkola Gminnego w  Wil-
kołazie i dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w  Rudniku oraz spektakl 
teatru „Wrzosy” z  DPS w  Popko-
wicach. Ponadto wszystkie dzieci 
mogły wziąć udział w grach i za-
bawach oraz obejrzeć pokaz sztu-
ki cyrkowej prowadzony przez 
młodzież z  Wolontariatu w  Kra-
śniku. Swój blok artystyczny za-
prezentowała młodzież z  CKiP 
w Kraśniku – były występy wokal-
ne oraz pokaz tańca towarzyskie-

Wilkołaski Piknik Rodzinny
go. Tradycyjnie kilka utworów 
zagrała Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta z  Wilkołaza. Zespoły „Mi-
kado” i  „Showtime” porywały 
wszystkich uczestników do tańca. 
Jednak najwięcej radości sprawiły 
dzieciom pokazy i zawody strażac-
kie poprowadzone przez druhów 
strażaków z  OSP w  Wilkołazie, 
zjeżdżalnie oraz przelot paralot-
ni i  deszcz słodyczy, jak również 
przejażdżki motorem z  księdzem 
wikariuszem Tomaszem.

Zorganizowanie takiej imprezy 
nie byłoby możliwe bez wsparcia 
finansowego Urzędu Gminy i  lo-
kalnych sponsorów. Dziękujemy 
serdecznie wójtowi gminy Wilko-
łaz Pawłowi Głąbowi oraz firmom 
i  sponsorom indywidualnym: 
„KPB” – Stanisław Wronka, FHU 
„Wilkołaziak”, „Ortis” – Piotr Ja-
nik, „Amir” – Mirosław Sołtys, 
Bank Spółdzielczy w  Wilkołazie, 
GS Samopomoc Chłopska – Wil-
kołaz, „Apteka Prywatna” Ewa 

Stec, Janina Kozak, „Smaczek” 
– Małgorzata Nowicka, „Rodos” 
– Krzysztof Sokal, „Złoty Kłos” – 
Adam Tęsny, Salon Fryzjerski „Ka-
mila” – Ewa Sidorowicz, „Jubilat” 
– Agnieszka i Andrzej Skrabucha, 
Usługi Budowlano-Remontowe – 
Mariusz Biżek, „Finezja” – Joanna 
i  Jarosław Karamon, „Alpart” – 
Piotr Pawlikowski.

Zarząd Stowarzyszenia  
Przyjaciół Wilkołaza


