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Gmina Wilkołaz, ICT LAB Cen-
trum Szkoleń Informatycznych 
wraz z Powiatowym Urzędem Pra-
cy w Kraśniku oraz Centrum Pro-
mocji Pracy zapraszają chętnych 
do udziału w projekcie „ICT LAB 
dla NEET”.

Celem projektu jest podwyż-
szenie kwalifikacji i kompetencji 
zawodowych, nabycie wysokiej ja-
kości doświadczenia zawodowego 
i zwiększenie szans na podjęcie za-
trudnienia u 50 os. w wieku 15–29 
lat z terenu powiatu kraśnickiego 
poprzez poradnictwo zawodo-
we, opracowanie indywidualnych 
planów działania, szkolenia, staże 
i  pośrednictwo pracy potwierdzo-
nych certyfikatem.

Grupę docelową projektu sta-
nowi 50 osób spełniających łącz-
nie następujące kryteria:
 • wyrażają chęć udziału w projek-

cie poprzez złożenie dokumen-
tów rekrutacyjnych,

 • zamieszkują na terenie powiatu 
kraśnickiego,

 • są niepracujące (bezrobotne lub 
bierne zawodowo),

 • niekształcące się w trybie stacjo-
narnym lub wieczorowym,

 • nieszkolące się,
 • są osobami z niskimi kwalifika-

cjami.
Kandydat/ka mają do wyboru 

jedno z pięciu szkoleń zawodo-
wych:
1. Pracownik biurowy z obsługą 

komputera.
2. Administrator sieci CISCO,
3. Tworzenie stron www,
4. Sprzedawca z obsługą programu 

magazynowego SUBIEKT GT,
5. Opiekun osoby starszej.

Uczestnikom zapewniamy:
 • poradnictwo zawodowe (6 h/

uczestnika) i psychologiczne 
(2 h/uczestnika),

 • szkolenie zawodowe zakończo-
ne uzyskaniem certyfikatu,

 • 3 miesięczne, płatne staże,
 • pośrednictwo pracy,
 • pokrycie kosztów dojazdu,
 • zaangażowanych trenerów z do-

świadczeniem,
 • zajęcia w małych grupach (10 

osób) blisko miejsca zamieszka-
nia,

 • materiały szkoleniowe i wyposa-
żone sale komputerowe,

 • sale dostosowane do osób nie-
pełnosprawnych.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa 

się w sposób ciągły.

ZAPISY:
Biuro projektu „ICT LAB dla 

NEET”:
ul. Sikorskiego 2, 23-210 Kraśnik,
kom.: 531 544 894,
tel.: 81 825 02 61,
e-mail: ictlabdlaneet@gmail.com

Termin realizacji projektu 
01.08.2016 r. – 30.06.2017 r.

A. Janczarek

Zapraszamy na szkolenia
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Przyspieszamy z asfaltowaniem dróg gminnych
Czy wykonanie pewnych inwe-

stycji można przyspieszyć? Można 
– i  to zdecydowanie. Najlepszym 
tego przykładem jest proces asfal-
towania dróg w  gminie Wilkołaz. 
Rok 2016 okazuje się przełomo-
wym pod tym względem. Gmi-
na wystartowania w  ogłoszonym 
przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Lubelskiego konkursie 
na operację typu „Budowa lub mo-
dernizacja dróg lokalnych” w  ra-
mach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020. 
W  rozstrzygniętym w  czerwcu 
konkursie nasza gmina była jed-
nym z  najaktywniej starających 
się o  pozyskanie dofinansowania 
samorządów województwa lu-
belskiego i zdecydowanie najlep-
szym wśród samorządów powiatu 
kraśnickiego. Warto podkreślić, że 
konkurencja na pozyskanie 120 
mln zł dofinansowania była na-
prawdę duża. Złożono aż 392 wnio-
ski na łączną kwotę 293  mln  zł. 
Dofinansowanie otrzymało około 
130 wniosków, czyli mniej więcej 
co trzeci. Z pięciu wniosków złożo-
nych przez UG Wilkołaz dofinan-
sowanie otrzymały trzy wnioski, 
dzięki czemu wyasfaltowane zosta-
ną cztery drogi gminne.

I tak do 15 listopada 2016 r. na-
wierzchnia asfaltowa pojawi się:
1) w Rudniku Szlacheckim na dro-

dze w  kierunku lasu Dębina – 
1912 metrów;

2) na drodze w  Ostrowie-Kolonii 
w  kierunku miejscowości Pop-
kowice Księże – 1209 metrów.
Wartość podpisanej umowy 

w  przypadku ww. dróg wynosi 
793 713,00 zł brutto, z czego gmi-
na Wilkołaz otrzyma 63,63% dofi-
nansowania, tj. 505 039,58 zł;
3) w  Wilkołazie Dolnym działka 

nr ewid. 74 (od drogi gminnej 
w kierunku warsztatu samocho-
dowego) 1735 metrów. Wartość 
brutto podpisanej umowy wy-
nosi 405 118,72 zł, z czego Gmi-
na Wilkołaz otrzyma 63,63% do-
finansowania, tj. 257 777,04 zł.

Czwarta inwestycja drogowa 
będzie zrealizowana do końca 
sierpnia 2017 r. i jest nią przebudo-
wa drogi gminnej Wilkołaz Gór-
ny–Zdrapy od km 0+000 do km 
2+631,5 z wyłączeniem jak na razie 
odcinka 162 metrów drogi, której 
stan prawny nie jest uregulowany. 
Wartość podpisanej umowy wy-
niosła 674 709,59 zł brutto, a po-
zyskane dofinansowanie to kwota 
429 317,71 zł.

Warto wspomnieć, że oprócz 
już pozyskanych środków ciągle 
poszukujemy innych źródeł fi-
nansowania przebudowy dróg. Tu 

również możemy pochwalić się 
sukcesami, gdyż w sierpniu 2016 r. 
wykonano utwardzenie dna i  od-
wodnienie wąwozu w  miejscowo-
ści Ostrów. Wyasfaltowano 236 
metrów drogi za kwotę 50,0 tys. zł, 
z  czego z  Urzędu Wojewódzkiego 
pozyskano 40,0 tys. zł.

Dodatkowo do 30 października 
2016  r. wyasfaltowanych zostanie 
865 metrów drogi gminnej w Ma-
rianówce. Wartość podpisanej 
umowy wyniosła 253 164,75 zł, 
a z Lubelskiego Urzędu Wojewódz-
kiego udało się pozyskać na ten cel 
150 000,00 zł.

W latach 2006–2014 wyasfalto-
wano łącznie około 10 km dróg. 
Tymczasem łączna długość wy-
szczególnionych wyżej dróg wy-
nosi około 8,4 km. Jeśli doliczymy 
drogi pokryte asfaltem w 2015 r. to 

okazuje się, że w ciągu 2 lat udało 
się zrobić tyle co przez 8 lat wcze-
śniejszych. Jest to więc niewątpli-
wie przyspieszenie z  korzyścią dla 
mieszkańców gminy.

Ale to jeszcze nie wszystko! 
Kilka tygodni temu złożyliśmy 
wniosek do Urzędu Wojewódzkie-
go w  Lublinie na dofinansowanie 
asfaltowania drogi gminnej w  Pu-
łankowicach o długości 721,2 me-
trów w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i  Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016–2019. 
Ponadto w  partnerstwie ze Staro-
stwem Powiatowym w  Kraśniku 

aplikujemy także o  fundusze na 
położenie nowej nawierzchni as-
faltowej na drodze powiatowej 
Wilkołaz Trzeci–Ostrów.

Wyżej wymienione inwestycje 
nie byłyby możliwe do wykonania, 
gdyby nie całkowite poświęcenie 
i  zaangażowanie pracowników 
Urzędu Gminy Wilkołaz. Słowa 
podziękowania kieruję do Rad-
nych Rady Gminy za zrozumienie 
w  trakcie sesji, podczas których 
wielokrotnie zmienialiśmy wa-
rianty, aby zmaksymalizować szan-
se na uzyskanie dofinansowania. 
Dziękuję również panu Andrze-
jowi Majowi – staroście powiatu 
kraśnickiego, za dotychczasową 
współpracę i  partnerstwo, dzięki 
któremu otrzymaliśmy dodatkowe 
punkty w trakcie oceny złożonych 
wniosków.

Wójt P. Głąb
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Dożynki Gminno-Parafialne w Wilkołazie 
Pierwszym 2016

Tegoroczne Święto Plonów 
w  naszej gminie odbyło się 
28  sierpnia 2016  r. w  Wilkołazie 
Pierwszym. Organizacja Dożynek 
została powierzona sołectwom 
Wilkołaz Dolny i Ewunin. Uro-
czystości rozpoczęła msza święta 
dziękczynna za tegoroczne plony, 

podczas której został poświęcony 
sztandar gminy Wilkołaz. Po mszy 
korowód dożynkowy prowadzony 
przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą 
z Wilkołaza ruszył na boisko spor-
towe w Wilkołazie Pierwszym.

Część oficjalną dożynek rozpo-
częto odśpiewaniem hymnu przy 
muzyce Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z  Wilkołaza. Ważnym mo-
mentem uroczystości było nadanie 
sztandaru gminie Wilkołaz. Prze-
wodniczący Rady Gminy Wilko-
łaz Mieczysław Lisiecki przekazał 
wójtowi gminy Wilkołaz Pawłowi 
Głąbowi sztandar gminy, podkre-
ślając doniosłość chwili słowami: 
„Sztandar gminy jest symbolem, 
który buduje ducha wspólnoty 
wiejskiej i  integruje ją. Posiadanie 
sztandaru to dla nas wielki honor. 
Pragnę, by ten sztandar, który dziś 
gminie Wilkołaz jest nadawany, był 
nie tylko symbolem, ale i wyrazem 
naszej jedności, byśmy umieli pod 
tym sztandarem jednoczyć się we 
wszystkich sprawach, które wy-
magają współdziałania i  zgody”. 

Po tym doniosłym wydarzeniu 
wójt Paweł Głąb dokonał otwarcia 
gminnych uroczystości, witając 
przybyłych gości oraz mieszkań-
ców gminy.

Tegorocznymi starostami do-
żynek byli pani Marzena Sapuła 
oraz pan Janusz Skrzypek, którzy 

uroczyście przekazali bochen chle-
ba na ręce wójta gminy Wilkołaz. 
Chlebem poczęstowano zaproszo-
nych gości oraz wszystkich zgro-
madzonych na boisku sportowym.

Po wystąpieniu wójta głos zabra-
li: Mieczysław Lisiecki – przewod-

niczący Rady Gminy Wilkołaz, Ja-
rosław Stawiarski – minister sportu 
i  turystyki, Eugeniusz Pelak – ku-
rator oświaty, który reprezentował 
wojewodę lubelskiego Przemysła-
wa Czarnka, Jan Kozioł – członek 
Zarządu Powiatu Kraśnickiego re-
prezentujący starostę powiatu kra-

śnickiego Andrzeja Maja, Jan Woź-
niak – burmistrz miasta Urzędów, 
Grzegorz Lemiecha – wójt gminy 
Zakrzówek, Anna Baluch – kie-
rownik Agencji Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa w  Kra-
śniku, Tomasz Kuśmierz reprezen-
tujący prezes Lokalnej Grupy Dzia-

łania Ziemi Kraśnickiej Wiolettę 
Wilkos.

Podczas uroczystości wręczo-
no wyróżnienia w  konkursie na 
najładniejszy ogród przydomowy. 
Dwie pierwsze nagrody przyznano 
paniom Jolancie Wnuk z  Ostrowa 

oraz Danucie Olcha z Pułankowic. 
Na uroczystości wręczono również 
wyróżnienia dla rolników. Uhono-
rowani zostali państwo: Agnieszka 
i  Marek Gołosiowie z  Wilkołaza 
Dolnego, Iwona i  Grzegorz Sto-
larzowie z  Obroków oraz Boże-
na i  Jerzy Drobkowie z  Ewunina. 
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Zwycięzcy i  uczestnicy konkur-
sów otrzymali nagrody i  podzię-
kowania. Podniosłym momen-
tem uroczystości było wręczenie 
wyróżnień dla osób i  organizacji 
aktywnie działających na terenie 
gminy Wilkołaz. Otrzymali je: 
pani Wanda Cegłowska – dyrektor 
Przedszkola Gminnego w Wilkoła-
zie, pani Renata Jamróz – dyrektor 
Szkoły Podstawowej im. Wacława 
Rafalskiego w  Ostrowie, pan Jan 
Kozioł – dyrektor Zespołu Szkół 
w Wilkołazie, Ludowy Klub Spor-
towy Perła Rudnik, Klub Sportowy 
„Unia Wilkołaz”, pani Ewa Jancza-
rek – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Marianówce, państwo Bogumiła 
i  Leszek Stefankowie, Stowarzy-
szenie Przyjaciół Wilkołaza, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Wilkołazie 
Drugim, Koło Gospodyń Wiej-
skich w  Wilkołazie Trzecim, Koło 
Gospodyń Wiejskich w Wilkołazie 
Dolnym, Koło Gospodyń Wiej-
skich w Ewuninie, Koło Gospodyń 
Wiejskich w  Ostrowie-Kolonii, 
Kółko Rolnicze w Wilkołazie Trze-
cim, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
z  Wilkołaza i  Koło Pszczelarzy 
w Wilkołazie.

Na tegorocznych dożynkach 
swoje stoiska zaprezentowały: gmi-
na Wilkołaz, Gminna Biblioteka 
Publiczna, KGW Wilkołaz Dru-
gi, KGW Wilkołaz Dolny, KGW 
Ostrów-Kolonia, KGW Ewunin, 
KGW Wilkołaz Trzeci, Stowarzy-
szenie Przyjaciół Wilkołaza oraz 
Koło Pszczelarzy w  Wilkołazie. 
Goście odwiedzający kolorowe sto-

iska mogli skosztować pysznych 
swojskich dań, ciast i  deserów. 
Uroczystości dożynkowe uświet-
niły występy Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej z  Wilkołaza, dzieci 
z Przedszkola Gminnego w Wilko-
łazie i Szkoły Podstawowej w Ma-
rianówce oraz koncert zespołu 
Happy End. Gwiazdami był zespół 

BASTA oraz Tomasz Niecik. Festyn 
zakończył się wspólną zabawą z ze-
społem SUNRISE.

Wójt gminy Wilkołaz dziękuje 
wszystkim mieszkańcom zaanga-
żowanym w  organizację Dożynek 
Gminno-Parafialnych oraz sponso-
rom tegorocznego Święta Plonów.

E. Małys
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Starania gminy o dofinansowanie wniosków 
w ramach RPO WL

Mimo uzyskanych wysokich do- 
tacji na poprawę stanu dróg lokal-
nych gmina Wilkołaz w  dalszym 
ciągu czyni starania o  pozyska-
nie funduszy na różne inwestycje. 
W  czerwcu 2016  r. złożono do 
Urzędu Marszałkowskiego w  Lu-
blinie dokumenty aplikacyjne o do-
finansowanie projektu „Ochrona 
powietrza i  zmniejszenie wyko-
rzystania energii z  tradycyjnych 
źródeł w gminie Wilkołaz”. Wnio-
sek dotyczy konkursu w  ramach 
Działania 4.1 „Wsparcie wykorzy-
stania OZE” Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014–2020.

W przypadku otrzymania dofi-
nansowania przedmiotem realiza-
cji projektu będzie:

1. Zakup i  instalacja solarnych 
systemów grzewczych centralnej 
wody użytkowej. Instalacje solar-
ne zostaną zainstalowane na 587 
obiektach prywatnych na terenie 
gminy Wilkołaz.

2. Wymiana wyeksploatowanych  
źródeł ciepła w budynkach miesz-
kalnych na kotły centralnego 
ogrzewania o  znacznie większej 
sprawności, zasilane paliwem ze 
źródeł odnawialnych (pellet, nie-
pełnowartościowe drewno, niepeł-
nowartościowe ziarna zbóż). Insta-
lacje zostaną zamontowane w  35 
obiektach prywatnych.

Wartość projektu planowana jest 
na 6  728  547,60  zł, w tym wnio-
skowane dofinansowanie w kwocie 
5 157 570,50 zł.

Przedmiotowy wniosek o  dofi-
nansowanie znajduje się na etapie 
oceny formalnej w  Urzędzie Mar-
szałkowskim. W przypadku otrzy-
mania dofinansowania realizację 
projektu zaplanowano na lata 2017 
i 2018.

W lipcu w odpowiedzi na ogło-
szenie Zarządu Województwa 
Lubelskiego o  naborze wniosków 
o dofinansowanie projektów w ra-

mach Działania 7.1 „Dziedzictwo 
kulturowe i  naturalne – projek-
ty lokalne”, gmina złożyła projekt 
„Adaptacja budynku, w  którym 
znajduje się Biblioteka Publicz-
na na Gminny Ośrodek Kultury 
w  Wilkołazie” w  ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 
2014–2020.

Zadania ujęte w projekcie obej-
mują termomodernizację budyn-
ku, wybudowanie klatki schodowej 
wraz ze schodołazem, wydzielenie 
WC dla osób niepełnosprawnych, 
kompleksowy remont wszystkich 
pomieszczeń wraz z ich wyposaże-
niem, remont instalacji wewnętrz-
nych sanitarnych i  elektrycznych. 
Dodatkowym zamierzeniem w ra-
mach inwestycji będzie wymiana 
nawierzchni istniejących chod-
ników oraz wykonanie od strony 
zachodniej nowych alejek. Przy 
alejkach planuje się lokalizację ła-
wek, stojaków dla rowerów, koszy 
na odpady oraz uzupełniające na-
sadzenia zieleni.

Planowany do realizacji wnio-
sek będzie miał na celu efektywne 
wykorzystywanie zasobów dzie-
dzictwa kulturowego w  osiąganiu 

korzyści społecznych i  gospodar-
czych, zarówno w  wymiarze lo-
kalnym, jak i  regionalnym. Od-
powiednia modernizacja obiektu 
kultury i  jego otoczenia pozwoli 
na zwiększenie atrakcyjności i spo-
woduje wzrost liczby osób odwie-
dzających to miejsce, co wpłynie 
na wprowadzenie nowej oferty kul-
turalnej. Realizacja projektu przy-

czyni się również do obniżenia 
kosztów utrzymania budynku. Wy-
równane zostaną także szanse roz-
wojowe gminy w  sektorze kultury 
i turystyki względem innych samo-
rządów.

Całkowita wartość projektu: 
1 678 302, 38 zł, w tym dofinanso-
wanie: 1 426 557,02 zł.

Przedmiotowy wniosek o  do-
finansowanie znajduje się na eta-
pie oceny formalnej w  Urzędzie 
Marszałkowskim. W  przypadku 
otrzymania dofinansowania reali-
zację projektu zaplanowano na rok 
2017 r.

W lipcu złożony został również 
wniosek o dofinansowanie projektu 
„Wysoka jakość kształcenia ogól-
nego w  gminie Wilkołaz” w  ra-
mach Działania 12.2 „Kształcenie 
ogólne” z Regionalnego Programu 
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Z pracy Rady Gminy Wilkołaz…
29 czerwca 2016  r. odbyła się 

XVIII sesja Rady Gminy Wilkołaz.
Radni, oprócz wielu porusza-

nych spraw bieżących, przyjęli 
również kilka uchwał. Uchwalono:
  • zmiany wieloletniej prognozy fi-

nansowej,
  • zmiany w  budżecie gminy na 

2016 rok.
Podjęto również uchwały do-

tyczące pomocy finansowej i  rze-
czowej województwu lubelskiemu 
w zakresie wykupu gruntu i opra-
cowania dokumentacji technicznej 
i  geodezyjno-prawnej. Związane 
jest to z budową chodnika w miej-
scowości Rudnik Szlachecki przy 
drodze wojewódzkiej nr 842 Rud-
nik Szlachecki–Wysokie–Krasny-
staw.

Udzielono również w  formie 
uchwały Rady Gminy pomocy fi-
nansowej powiatowi kraśnickiemu 
z  przeznaczeniem na przebudowę 
drogi powiatowej nr 2722L Wilko-
łaz–Popkowice.

Gmina Wilkołaz, podobnie jak 
wiele innych gmin naszego powia-
tu, przystąpiła jako partner do po-
rozumienia międzygminnego, któ-
re ma na celu wspólne udzielenie 
zamówienia publicznego na zakup 
energii elektrycznej. W  tej kwestii 
Rada Gminy podjęła stosowną 
uchwałę.

Podczas sesji podjęto również 
uchwałę w  sprawie zmiany „Stu-

dium uwarunkowań i  kierunków 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy Wilkołaz”. Zmiana dotyczy-
ła głównie wyznaczenia nowego 
terenu pod oczyszczalnię ścieków.

Jednak najważniejszym punk-
tem czerwcowej sesji było głosowa-
nie nad przyjęciem sprawozdania 
z  wykonania budżetu gminy Wil-
kołaz oraz udzielenie absolutorium 
wójtowi gminy. Radni Rady Gmi-
ny Wilkołaz przyjęli jednogłośnie 
obie uchwały.

W sesji uczestniczył również 
przedstawiciel Komendy Powia-
towej Policji w  Kraśniku, który 
przedstawił obecną sytuację doty-
czącą bezpieczeństwa publicznego 
na terenie naszej gminy.

Wójt gminy, Paweł Głąb, omó-
wił realizację inwestycji gminnych, 
zaś dyrektorzy poszczególnych pla-
cówek oświatowych przedstawili 
przygotowanie do rozpoczęcia no-
wego roku szkolnego.

J. Stec

Operacyjny Województwa Lubel-
skiego na lata 2014–2020. Łączna 
jego wartość to 486 023,25 zł.

Celem projektu będzie podnie-
sienie poziomu kompetencji klu-
czowych i  umiejętności ułatwia-
jących funkcjonowanie na rynku 
pracy u 234 uczniów z trzech szkół 
podstawowych oraz gimnazjum 
prowadzonych przez gminę Wilko-
łaz przez realizację dodatkowych 
zajęć dydaktyczno-wyrównaw-

czych i rozwijających kompetencje 
z wykorzystaniem nauczania opar-
tego na metodzie eksperymentu 
i  indywidualnym podejściu do 
ucznia, przy użyciu nowoczesnych 
materiałów dydaktycznych i  tech-
nologii informacyjno-komunika-
cyjnych. W  ramach wniosku 42 
nauczycieli będzie mogło doskona-
lić umiejętności i kompetencje za-
wodowe, co z pewnością przyczyni 
się do wzrostu jakości usług edu-

kacyjnych w  obszarze kształcenia 
ogólnego.

Obecnie projekt jest na etapie 
oceny Urzędu Marszałkowskie-
go. Planowany termin realizacji 
w przypadku otrzymania dofinan-
sowania to rok 2017. Wsparciem 
objęte zostaną: Zespół Szkół w Wil-
kołazie, w tym Szkoła Podstawowa 
oraz Gimnazjum, Szkoła Podsta-
wowa w Ostrowie oraz Szkoła Pod-
stawowa w Marianówce.

A. Janczarek
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Prowadzenie działań związa-
nych z  profilaktyką uzależnień, 
zwłaszcza alkoholowego i  narko-
manii, należy do zadań własnych 
gminy.

Gminny Program Profilakty-
ki i  Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii na rok 2015 zo-
stał przyjęty uchwałą Rady Gminy 
Wilkołaz nr III/13/2014 na sesji 
w dniu 30 grudnia 2014 r.

Zadania ujęte w tym programie 
były realizowane ze środków po-
chodzących z opłat za korzystanie 
z  zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych. Łączny dochód wy-
niósł 54 482,42 zł, natomiast wy-
datki 45 589,09 zł, w tym:
1. Wynagrodzenia członków 

Gminnej Komisji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych 
– 6080,00 zł.

2. Wynagrodzenia koordynatora 
GKRPA oraz specjalisty w punk-
cie konsultacyjnym – 7272,00 zł.

3. Opłata skarbowa za wnioski do 
sądu o skierowanie na leczenie – 
80,00 zł.

4. Opinie biegłych – 1500,00 zł
5. Pochodne od wynagrodzeń – 

969,75 zł.
6. Dofinansowanie bezalkoho-

lowych dyskotek – 6248,35 zł. 
Zorganizowano 7 zabaw – dys-
kotek dla młodzieży promują-
cych zdrowy styl życia.

7. Wyjazd profilaktyczny dla 
dzieci z  rodzin patologicznych 
(3-dniowa wycieczka w  Biesz-
czady) – 10 606,27 zł.

8. Prenumerata literatury fachowej 
– 553,00 zł.

9. Stowarzyszenie Przyjaciół Wil-
kołaza zorganizowało spotkanie 
dla seniorów z terenu całej gmi-
ny pod nazwą „Dzień Seniora”. 
Dofinansowanie ze środków 
profilaktyki alkoholowej to kwo-
ta 515,55 zł.

10. W  maju 2015  r. GKRPA była 
jednym ze współorganizatorów 
imprezy plenerowej „Wilkołaski 
Piknik Rodzinny”. Koszt dofi-
nansowania to kwota 3960,00 zł.

11. Szkoły Podstawowe w Ostrowie 
oraz w  Wilkołazie realizowały 
program profilaktyczny „Rzuć 
palenie razem z  nami”. Na ten 
cel GKRPA przeznaczyła kwotę 
116,24 zł.

12. Szkoła Podstawowa w Rudniku 
Szlacheckim w  czerwcu 2015  r. 
zorganizowała festyn rodzinny 
zawierający w swoim programie 
elementy profilaktyki alkoho-
lowej oraz promujący zdrowy 
styl życia pod nazwą „Sport to 
zdrowie”. Jednym ze współor-
ganizatorów była GKRPA, która 
na ten cel przeznaczyła kwotę 
358,23 zł.

13. GKRPA w  ramach realizacji 
programu „Stop używkom” za-
kupiła opaski odblaskowe z  ha-
słami „Zdrowe serce – nie piję”, 
„Zdrowe płuca – nie palę”. Opa-
ski rozdano uczniom szkół pod-
stawowych i  gimnazjum. Koszt 
realizacji tego programu to kwo-
ta 310,00 zł.

14. Dofinansowanie akcji „Gwiazd-
ka dla każdego dziecka” – 
3006,93 zł. Udzielono pomocy 
materialnej w  postaci paczek 
dla dzieci z terenu parafii rzym-
skokatolickich w  Wilkołazie, 
w  Rudniku Szlacheckim oraz 
w Popkowicach.

15. W roku 2015 GKRPA kontynu-
owała realizację programu pro-
filaktycznego „Stop używkom! 
– Tak zdrowemu i  bezpieczne-
mu trybowi życia”. Programem 
objęto wszystkich uczniów 
gimnazjum i  szkół podstawo-
wych z  terenu gminy Wilkołaz 
oraz oddziałów przedszkolnych 
w  Rudniku Szlacheckim. Koszt 
882,77 zł.

16. Członkowie GKRPA uczest-
niczyli w  dwóch szkoleniach 
z  zakresu działania i  funkcjo-
nowania gminnych komisji roz-
wiązywania problemów alkoho-
lowych. Koszt uczestnictwa to 
kwota 500,00 zł.

17. Dofinansowanie Ośrodka Tera-
pii Uzależnień w Kraśniku świad-
czącego usługi dla mieszkańców 
gminy Wilkołaz – 2000,00 zł.

18. Jednym z  celów Gminnego 
Programu Profilaktyki i  Roz-
wiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii jest oddziaływanie 
na dzieci i  młodzież przez or-
ganizowanie i  wspieranie al-
ternatywnych form spędzania 
wolnego czasu w czasie zimowej 
przerwy w  nauce – ferii oraz 
upowszechniania uprawiania 
sportu. Na ten cel GKRPA prze-
znaczyła kwotę 630,00 zł.
W roku 2015 Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych przygotowała 10 opinii 
w formie postanowienia w sprawie 
wydania zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu.

Według stanu na dzień 31 grud-
nia 2015 r. liczba punktów sprzeda-
ży napojów alkoholowych na tere-
nie naszej gminy przedstawiała się 
następująco:

Handel detaliczny: 14 punktów, 
w  tym: 14 punktów sprzedających 
napoje do 4,5% alkoholu i piwo, 12 
– napoje 4,5–18% alkoholu, 6 po-
wyżej 18%.

Gastronomia: 4 punkty, w  tym 
4 punkty podające napoje do 4,5% 
alkoholu i piwo, 3 – napoje od 4,5%  
do 18% alkoholu, 3 powyżej 18%.

W roku 2015 wydano ogółem  
10 zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 
8 zezwoleń jako kontynuacja pro-
wadzonej działalności oraz 2 ze-
zwolenia jednorazowe.

B. Daniel

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na terenie gminy Wilkołaz w 2015 roku
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Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
22 września 2016  r. odbyła się 

uroczystość 50-lecia pożycia mał-
żeńskiego zorganizowana dla par 
z terenu naszej gminy. Złote Gody 
to jubileusz niezwykły, to wy-
jątkowa okazja do spojrzenia na 
minione lata, dokonania podsu-
mowań i wzbudzenia refleksji nad 
zmieniającym się na przestrzeni lat 
uczuciem dwojga ludzi. To symbol 
wierności i  miłości rodzinnej, to 
dowód wzajemnego zrozumienia 
i  istoty związku małżeńskiego, to 
wzór i piękny przykład do naślado-
wania dla młodych pokoleń.

Złote Gody obchodziły następu-
jące pary małżeńskie:
 1. Krystyna i Stanisław Baranowie
 2. Marianna i Tadeusz Głowaccy
 3. Barbara i Stanisław Kącowie
 4. Anna i Tadeusz Maciągowie
 5. Krystyna i Janusz Majewscy
 6. Krystyna i Stanisław Pawłowscy
 7. Zofia i Marian Pokorowie
 8. Teresa i Stanisław Pokorowie
 9. Lucyna i Stanisław Pyzikowie
10. Barbara i Bogdan Serwinkowie
11. Halina i Jan Stecowie
12. Marianna i Stanisław Stefankowie
13. Wiesława i Lech Śliwkowie
14. Krystyna i Józef Wielgusowie

Uroczystość rozpoczęła się 
mszą św. w  kościele pw. Święte-
go Jana Chrzciciela w  Wilkołazie. 

Wzruszającym momentem dla 
wszystkich obecnych był moment 
odnowienia przysięgi małżeńskiej 
wypowiedzianej 50 lat temu.

Następnie Jubilatom wręczono 
„Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” przyznane postano-
wieniem Prezydenta RP. Słowa 
uznania pod adresem Dostojnych 
Jubilatów, podziękowania za godne 
i długie pożycie małżeńskie skiero-
wali do Jubilatów sekretarz gminy 
Jacek Stec i  przewodniczący Rady 
Gminy Mieczysław Lisiecki.

Spotkanie odbyło się w  remizie 
OSP Wilkołaz w  bardzo miłej at-
mosferze. Nie zabrakło gratulacji, 

pamiątkowych dyplomów i  upo-
minków, życzeń oraz tradycyjnej 
lampki szampana.

Niestety ze względów zdrowot-
nych nie wszyscy zaproszeni mogli 
być obecni.

Chcielibyśmy serdecznie pogra-
tulować Jubilatom tego pięknego 
jubileuszu i życzyć wielu kolejnych 
lat przeżytych w  zdrowiu, miłości 
i  wzajemnym szacunku. Życzymy 
radości z  każdego kolejnego dnia 
i  wszelkiej pomyślności, bo tylko 
„Ludzie, którzy się kochają z całego 
serca, nigdy się nie starzeją”.

I. Tęsna



Nr 5 • III kwartał 2016

10

Półkolonie w Wilkołazie
W dniach od 25 lipca do 5 sierp-

nia 2016 r., dzięki wsparciu finan-
sowemu z  Funduszu Składkowe-
go Ubezpieczenia Społecznego 
Rolników w  Wilkołazie Drugim, 
w Domu Wiejskim zorganizowano 
półkolonie dla dzieci i  młodzieży 
z terenu naszej gminy. Warunkiem 
uczestnictwa było ubezpiecze-
nie w  KRUS jednego z  rodziców. 
Organizatorem półkolonii było 
Stowarzyszenie „Zielony Domek” 
i  Fundacja „Dziupla – Edukacja 
i Rozwój” z Niedrzwicy Kościelnej. 
Organizację letniego wypoczyn-
ku wspierał wójt gminy Wilkołaz 
p.  Paweł Głąb oraz nauczycielki 
z miejscowej szkoły i przedszkola – 
panie: Anna Chmielik, Małgorzata 
Kozłowska i  Małgorzata Chmiel, 
które sprawowały opiekę i  współ-
prowadziły zajęcia podczas kolonii.

Czterdzieścioro pięcioro uczest-
ników w wieku od 5 do 13 lat miało 
sposobność, by spędzić wakacyjny 
czas wśród kolegów i  koleżanek, 
korzystając z  różnych ciekawych 
zajęć przygotowanych przez kadrę. 
Należały do nich m.in.: warsztaty 
plastyczno-techniczne (czerpanie 
papieru, figurki gipsowe i  z  masy 
solnej), warsztaty kulinarne, zajęcia 
rekreacyjno-sportowe i muzyczno-
-ruchowe, zajęcia z  dietetykiem. 
Dzieci uczestniczyły w  wycieczce 
do ZOO w  Leonowie zakończo-
nej zabawą w parku rozrywki oraz 
w wyjeździe do stajni „Złota Pod-

kowa” w  Niedrzwicy Kościelnej, 
gdzie każde mogło skorzystać z jaz-
dy konnej. Wydatkowaną energię 
uczestnicy uzupełniali smacznymi 
posiłkami dostarczanymi przez fir-

mę cateringową. Sądzimy, że dzieci 
bezpiecznie i  miło spędziły czas, 
a rodzice mogli spokojnie zająć się 
pracami sezonowymi.

M. Chmiel
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Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wilkołazie

Gminna Biblioteka Publiczna 
w  Wilkołazie gromadzi księgo-
zbiór, opracowuje, udostępnia, 
udziela informacji, prowadzi pra-
cę kulturalną. Tradycyjnie od wie-
lu lat współpracuje z  Zespołem 
Szkół, Przedszkolem Gminnym, 
Urzędem Gminy w  Wilkołazie, 
współorganizując Gminny Festi-
wal Kolęd i  Pastorałek „Dzieciąt-
ku Bożemu Śpiewajmy”. Celem 

festiwalu jest promocja twórczości 
kolędniczej, promocja twórców 
i  wykonawców, pielęgnacja trady-
cji śpiewania kolęd i  pastorałek, 
pobudzanie zainteresowań młode-
go pokolenia. Tradycyjnie od wie-
lu lat biblioteka i  filia organizują 
konkurs, którego celem jest pro-
pagowanie tradycji związanych ze 
Świętami Wielkanocnymi. Stwarza 
on okazję do indywidualnej dzia-
łalności artystycznej oraz wymiany 
wiedzy na temat zanikającego zwy-
czaju własnoręcznego zdobienia 
pisanek i robienia palm wielkanoc-
nych. W  bieżącym roku odbył się 
on pod hasłem „Kolorowe palmy 
i pisanki”.

Co roku nasza placówka współ-
pracuje z  Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Dzierzkowicach, organi-
zując eliminacje gminne, w br. już 
XXXV, Małego Konkursu Recyta-

torskiego. Jest on skierowany do 
uczniów szkół podstawowych wo-
jewództwa lubelskiego. Również 
współpracuje z  Miejską Biblioteką 
Publiczną w  Kraśniku, organizu-
jąc eliminacje gminne, w  br. już 
VIII, Festiwalu Dziecięcej Radości 
„Rymy, rytmy i  rysunki”. Celem 
festiwalu jest upowszechnianie 
i rozwijanie twórczości plastycznej, 
teatralnej i muzycznej.

Ważnym wydarzeniem zorgani-
zowanym przez Gminną Bibliotekę 
Publiczną w  Wilkołazie było spo-
tkanie uczniów Szkoły Podstawo-
wej w Wilkołazie z Magdaleną Ma-
zur-Ciseł, autorką Legend Lublina 
dla dzieci.

Równie ważny akcent naszej dzia-
łalności stanowi konkurs na najak-
tywniejszego czytelnika Gminnej  

Biblioteki Publicznej w  Wilko-
łazie i  Filii w  Pułankowicach, 
skierowany do dzieci i  młodzie-
ży. Uczestniczyło w  nim 67 osób. 
Celem konkursu w  dobie, gdzie 
komputer stara się wypierać tra-
dycyjną książkę było rozbudzenie 
zainteresowań czytelniczych dzieci 
i młodzieży, kształtowanie nawyku 
systematycznego czytania, popu-
laryzowanie zbiorów bibliotecz-
nych w środowisku, propagowanie 
wśród dzieci i młodzieży czytelnic-
twa jako wartościowego spędzania 
wolnego czasu i  zdobywania wie-
dzy. Konkurs będzie kontynuowa-
ny w następnych latach.

W naszej bibliotece miała miej-
sce wystawa malarstwa autorstwa 
Stefanii Wójcik, artystki z  Janowa 
Lubelskiego. W I półroczu 2016 r. 
w  ramach kampanii społecznej 
„Cała Polska czyta dzieciom” pra-
cownicy biblioteki zorganizowali 
6 wycieczek dzieci do swojej pla-
cówki. W ramach tych spotkań, bi-
bliotekarka głośno czytała milusiń-
skim najpiękniejsze bajki i  baśnie 
polskich i  zagranicznych autorów. 
W budynku Biblioteki miały miej-
sce 3 wystawy: „Krzysztof Kamil 
Baczyński – poeta, uczestnik po-
wstania warszawskiego”, „Niezwy-
kły pielgrzym…Jan Paweł II” oraz 
w  związku z  ogłoszeniem roku 
2016 Rokiem Sienkiewicza wysta-
wa naszego noblisty „Żyłem i pisa-
łem, krzepiąc serca nadzieją wol-
ności”, wystawy w  filii: „Henryk 
Sienkiewicz – patron roku 2016”, 
„Książka – przyjaciel dziecka” – 
wystawa nowości wydawniczych.

B. Nagajek, U. Tomaszewska
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Każdej starszej osobie harcer-
stwo zazwyczaj kojarzy się z obroną 
ojczyzny i  akcjami sabotażowymi 
w czasie II wojny światowej, nato-
miast ludziom młodym z przepro-
wadzaniem babci przez ulicę. Jed-
nak takie skojarzenia są zupełnym 
przeciwieństwem podejmowanych 
przez nas działań. Czym więc zaj-
mują się harcerze z 7 Wilkołaskiej 
Drużyny „Wataha”?

Otóż nasi harcerze uczą się 
rozpalać ognisko w  największym 
deszczu czy przy silnym wietrze, 
wykorzystując jedną zapałkę, uczą 
się nieść pomoc ludziom, którym 

Podążaj śladem „Watahy”!

zdarzy się zasłabnąć na ulicy lub 
złamać rękę czy nogę. Uczymy się 
także historii naszej ojczyzny, szy-
frowania wiadomości. Ale nasze 
zajęcia to nie tylko nauka udziela-
nia pomocy czy poznawanie histo-
rii. To także umiejętność maskowa-
nia się w  terenie czy poprawnego 
posługiwania się mapą i  busolą. 
Harcerstwo to również zdobywa-
nie stopni i  sprawności, które są 
dowodami naszego doświadcze-
nia harcerskiego. Podczas zbiórek 
i udziału w ciekawych akcjach na-
bywamy różne umiejętności oraz 
rozwijamy ukryte talenty.

Jednak prawdziwego harcerstwa 
można zasmakować dopiero na na-
szych wyjazdach, a  w  szczególno-
ści na obozie letnim. Obóz zazwy-
czaj trwa około 2 tygodni i  jest to 
najlepsza szkoła życia dla młodego 
człowieka.

Tam chłopaki uczą się wyplatać 
łóżka, na których spędzą wszystkie 
obozowe noce. Trzymają nocną 
i dzienną wartę, by obóz nie został 
„okradziony” z  proporca druży-
ny przez innych harcerzy. Strzegą 
również przed różnymi zagroże-
niami czyhającymi na nas w nocy. 
Oprócz wart i  gier terenowych 
obóz to także wędrówki do cieka-
wych miejsc, poznawanie przyja-
ciół na całe życie, nauka choćby 
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ugotowania sobie najprostszego 
obiadu czy zaciskania kilku pod-
stawowych węzłów przydatnych na 
co dzień.

Jednym słowem, harcerstwo to 
najlepsza szkoła życia dla młodego 
człowieka żądnego przygody i roz-
rywki! A patrząc ze strony rodzica 
jest to świetne zajęcie, które sprawi, 
że dziecko będzie z pożytkiem dla 
zdrowia spędzało znacznie więcej 
czasu na świeżym powietrzu a nie 
przed komputerem.

W naszych szeregach zawsze 
znajdzie się miejsce dla każdej oso-
by chcącej do nas dołączyć, wystar-
czy chcieć!

Z harcerskim pozdrowieniem,
CZUWAJ!

P. Nagajek

W dniach 10 i  24 lipca 2016  r. 
odbyły się rozgrywki o  Puchar 
Wójta Gminy Wilkołaz w  piłce 
nożnej. Do rozgrywek zgłosiło się 
7 zespołów.

Rozgrywki odbywały się na 
boisku w  Wilkołazie Pierwszym, 
gdzie swoje mecze rozgrywały na-
stępujące zespoły:
 • Widły Wilkołaz – F.C. Po nalew-

ce 2 : 1,
 • F.C. Po nalewce – Czerwone 

Diabły 2 : 8,
 • Widły Wilkołaz – Czerwone 

Diabły 0 : 4,
natomiast w Rudniku Szlacheckim 
spotkały się:
 • Drużyna Marzeń – Gliki-Taki 1 : 1,
 • Zalesie na Wczasach – Wojak 

Rudnik 0 : 6,

 • Drużyna Marzeń – Zalesie na 
Wczasach 0 : 2,

 • Gliki-Taki – Wojak Rudnik 0 : 1,
 • Wojak Rudnik – Drużyna Ma-

rzeń 1 : 0,
 • Zalesie na Wczasach – Gliki-Ta-

ki 0 : 1.
Do kolejnej fazy rozgrywek 

awansowały cztery zespoły. W me-
czach półfinałowych, rozgranych 
24 lipca na boisku w  Wilkołazie 
Pierwszym padły następujące wy-
niki:
 • Czerwone Diabły – Gliki-Taki  

2 : 1,
 • Wojak Rudnik – Widły Wilkołaz 

7 : 0.
Mecz o III miejsce:

 • Widły Wilkołaz – Gliki-Taki 0: 1
Finał:

Rozgrywki w piłce nożnej o Puchar Wójta  
Gminy Wilkołaz 2016

 • Czerwone Diabły – Wojak Rud-
nik 4 : 1 (po rzutach karnych).
Zdobywcą Pucharu został ze-

spół Czerwone Diabły.
Drugie miejsce zajął Wojak 

Rudnik, a trzecie Gliki-Taki.
Królem strzelców został Piotr 

Pokora (Wojak Rudnik), który 
zdobył 7 bramek.

Zwycięzcy rozgrywek, oprócz 
samego pucharu otrzymali rów-
nież nagrody rzeczowe, wszystkie 
drużyny zaś okolicznościowe dy-
plomy i piłki.

Okolicznościowe dyplomy otrzy-  
mali również:
– Marcin Janczarek – najmłodszy 

zawodnik turnieju
– Jerzy Chrzanowski – najstarszy 

zawodnik turnieju.
I. Tęsna
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LKS Perła Rudnik na sezon 
sportowy 2016/2017 zgłosił do roz-
grywek ligowych organizowanych 
przez Lubelski Związek Piłki Noż-
nej w Lublinie 21 seniorów wystę-
pujących w Klasie B Grupa I oraz 
17 juniorów w  Klasie B1 Junior 
Młodszy. Zainteresowanie udzia-
łem w  treningach szkoleniowych 

jest obecnie dużo większe, wśród 
seniorów jest to grupa 30-osobo-
wa, w treningach juniorów i dzieci 
bierze udział 35 uczestników.

Trenerem drużyny seniorów jest 
Waldemar Drozd. Seniorzy rywali-
zować będą z drużynami przeciw-
ników według terminarza zamiesz-
czonego poniżej:

Runda jesienna Klasa B Grupa I Lublin 2016/2017

Data Godz. Mecz

21 .08 .2016 16 .00 Pogoń Trzebiesza Perła Rudnik
04 .09 .2016 17 .00 Perła Rudnik Jaworzanka Rogów
11 .09 .2016 17 .00 Wisła Józefów Perła Rudnik
18 .09 .2016 16 .00 Perła Rudnik Draco Kowala
25 .09 .2016 11 .00 Dąbrowiak Dąbrowa Wron . Perła Rudnik
02 .10 .2016 16 .00 Perła Rudnik Wiking Leśniczówka
09 .10 .2016 15 .00 LKS Elżbieta Perła Rudnik
16 .10 .2016 15 .00 Perła Rudnik Wisła Annopol
23 .10 .2016 11 .00 Czarni Puszno Perła Rudnik
30 .10 .2016 14 .00 Perła Rudnik LKS Dzierzkowice
06 .11 .2016 14 .00 Stal II Poniatowa Perła Rudnik
13 .11 .2016 14 .00 Perła Rudnik Poraj Kraczewice

Ludowy Klub Sportowy „Perła Rudnik” 
Sezon piłkarski 2016/2017

Trenerem drużyny juniorów jest 
Dariusz Latosz. Juniorzy rywali-
zować będą z  zespołami zgodnie 
z  terminarzem rozgrywek poda-
nym na sąsiedniej stronie.

Działalność klubu opiera się 
na pracy w  formie wolontariatu 
członków zarządu klubu, zawodni-
ków, dotacji z Urzędu Gminy oraz 
sponsoringu.

LKS Perła Rudnik dziękuje za 
wspieranie naszej działalności na-
stępującym podmiotom:
– Radzie Sołeckiej Pułankowic za 

przekazany fundusz na doposa-
żenie boiska,

– Radzie Sołeckiej Rudnika za 
przekazany fundusz na zakup 
piłkochwytu,

– Radzie Gminy Wilkołaz za przy-
znaną dotację oraz pomoc orga-
nizacyjną,

– Pracownikom UG Wilkołaz za 
zaangażowanie w realizację wy-
konania projektu oraz budowy 
piłkochwytu, a także za przygo-
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Runda jesienna Lubelska Liga Juniorów Młodszych Klasa B1 Grupa I
Sezon 2016/2017

Data Godzina Mecz
27 .08 .2016 16 .00 Sygnał Chodel Perła Rudnik
31 .08 .2016 17 .30 Perła Rudnik Stok Zakrzówek
03 .09 .2016 11 .00 Stal Poniatowa Perła Rudnik
10 .09 .2016 11 .00 Perła Rudnik Ruch Popkowice
17 .09 .2016 14 .00 Płomień Trzydnik Perła Rudnik
01 .10 .2016 11 .00 Perła Rudnik Unia Wilkołaz
15 .10 .2016 11 .00 Perła Rudnik Wisła Józefów
22 .10 .2016 11 .00 Granit Bychawa Perła Rudnik
29 .10 .2016 11 .00 Perła Rudnik Wisła Annopol
06 .11 .2016 15 .30 Perła Borzechów Perła Rudnik
12 .11 .2016 11 .00 Perła Rudnik Tęcza Kraśnik

towanie wniosku do Minister-
stwa Sportu „Klub 2016”.
LKS Perła Rudnik zaprasza mło-

dzież do udziału w  zajęciach tre-
ningowych, a  sympatyków sportu 
do oglądania meczów i wspierania 
dopingiem zawodników.

W imieniu LKS Perła Rudnik
Zdzisław Latos

O G Ł O S Z E N I E
WÓJTA GMINY WILKOŁAZ

o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
Zgodnie z art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-

nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.), zawiadamiam o przyjęciu:

1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkołaz – etap III uchwałą Nr 
XV/94/2016 Rady Gminy Wilkołaz z dnia 31 marca 2016 r.,

2) zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkołaz 
uchwałą Nr XVIII/113/2016 Rady Gminy Wilkołaz z dnia 29 czerwca 2016 r.,

oraz informuję, że z treścią ww. dokumentów wraz z uzasadnieniem i podsumowaniem, o których mowa 
w art. 43 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-
nie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w  siedzibie Urzędu 
Gminy Wilkołaz, Wilkołaz Pierwszy nr 9, pok. nr 8.




