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W okresie od wydania poprzed-
niego, 8. numeru naszego kwartal-
nika, odbyły się dwie sesje Rady 
Gminy Wilkołaz.

Pierwsza z nich została zwołana 
na 4 sierpnia 2017 r. i miała cha-
rakter sesji nadzwyczajnej z uwagi, 
iż nie była pierwotnie ujęta w pla-
nie pracy Rady Gminy na rok 2017. 
Mając na względzie konieczność 
pilnych zmian zarówno w  wielo-
letniej prognozie finansowej, jak 
i  zmian w  budżecie gminy na rok 
2017 zaistniała konieczność zwoła-
nia tejże sesji. Radni wyrazili rów-
nież zgodę na nabycie nierucho-
mości gruntowej.

Z pracy Rady Gminy Wilkołaz…
Kolejna sesja to już sesja zgod-

na z  planem pracy Rady Gminy 
Wilkołaz. Odbyła się 29 września 
2017  r. Jak zawsze jako pierwsze 
uchwalono zmiany wieloletniej 
prognozy finansowej oraz zmiany 
w  budżecie gminy na rok 2017. 
Radni przyjęli sprawozdanie z  re-
alizacji budżetu gminy za I półro-
cze 2017 r. Podjęto uchwałę w spra-
wie udzielenia pomocy finansowej 
dla gminy Urzędów. Pomoc ta jest 
przeznaczona dla parafii Popko-
wice na cele związane z renowacją 
zabytków ruchomych. Dokona-
no zmiany w  uchwale dotyczącej 
zaliczenia dróg do kategorii dróg 

gminnych, wskazano cztery nowe 
lokalizacje przystanków przy dro-
gach gminnych oraz dokonano 
zmiany w  uchwale dotyczącej wa-
runków i zasad korzystania z przy-
stanków. W związku z  reformą 
oświatową radni przyjęli „pakiet” 
uchwał związanych z przekształce-
niem obecnych szkół sześcioletnich 
w  szkoły ośmioletnie. Zaproszeni 
dyrektorzy placówek oświatowych 
przedstawili informację o realizacji 
zadań oświatowych za rok szkolny 
2016/2017. Przedstawiono również 
informację o działalności kultural-
nej i  sportowej na terenie naszej 
gminy.

J. Stec
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Drodzy Nauczyciele, Dyrektorzy, Pracownicy Oświaty
Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto,

które przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja
oraz szczególnym posłannictwie i roli społecznej Tych,
którzy tę wartość urzeczywistniają codzienną pracą.

Z tej okazji, składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia:
wielu sukcesów zawodowych, dążenia do obranego celu oraz tego,

aby podejmowany trud był dla Państwa źródłem satysfakcji
oraz społecznego uznania.

 Przewodniczący Rady Gminy  Wójt Gminy Wilkołaz
 Mieczysław Lisiecki Paweł Głąb
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Kontynuujemy asfaltowanie dróg gminnych
Poprzednie lata były bardzo 

udane dla gminy Wilkołaz, biorąc 
pod uwagę ilość kolejnych kilome-
trów wyasfaltowanych dróg gmin-
nych. Przypomnę, że w ciągu tylko 
dwóch poprzednich lat nawierzch-
nię asfaltową położono na następu-
jących odcinkach dróg gminnych:
 1) droga nr 108686L w  Wilkoła-

zie Pierwszym, tzn. połączenie 
z Marianówką – 840 metrów,

 2) droga nr 108344L w  miejsco-
wości Ostrów – 300 metrów,

 3) droga na działce o nr. ew. 146 
w  Wilkołazie Górnym – 1318 
metrów,

 4) droga nr 108344L w  Ostrowie 
– 650 metrów,

 5) droga nr 108339L w Wilkołazie 
Stacji Kolejowej – 40 metrów,

 6) droga nr 108334L w  Wilkoła-
zie Dolnym – 1736 metrów,

 7) droga na działce o nr. ew. 205 
w Rudniku Szlacheckim – 1912 
metrów,

 8) droga nr 108319L w Ostrowie-
-Kolonii – 1209 metrów,

 9) droga nr 108329L w  Maria-
nówce – 865 metrów,

10) droga nr 108011L w  Ostrowie 
– 236 metrów.

Łącznie w grudniu 2014  r. oraz 
w  latach 2015–2016 na terenie 
naszej gminy nawierzchnię asfal-
tową położono na 9106 metrach 
dróg gminnych. Najważniejszy jest 
fakt, iż z  wyjątkiem drogi wska-
zanej w  punkcie 1, na wykonanie 
której przetarg był ogłoszony już 
6 listopada 2014  r., oraz krótkie-
go (40-metrowego) odcinka drogi 
wskazanej w  punkcie 5 wszystkie 
inne drogi były asfaltowane przy 
pozyskanym dofinansowaniu ze- 
wnętrznym. Na wykonanie na-
wierzchni asfaltowej wskazanych 
wyżej 10 dróg wydatkowano łącz-
nie 2 434 182,14 zł, z czego z róż-
nych źródeł finansowania pozyska-
no kwotę 1 312 701,00 zł.

Wydawało się więc, że tak bo-
gate pod względem liczby kilome-
trów wyasfaltowanych dróg gmin-
nych lata ciężko będzie powtórzyć. 

Jednak, jak się okazało, rok 2017 
wypadł równie dobrze. Nowej na-
wierzchni asfaltowej doczekały się 
4 kolejne odcinki dróg gminnych 
i  co najważniejsze ponownie do 
wszystkich przeprowadzonych in-
westycji pozyskano dofinansowa-
nie zewnętrzne. W tym roku asfalt 

pojawił się na następujących dro-
gach gminnych:
1) droga na działce o nr. ew. 34 

w Ostrowie – 377 metrów,
2) droga na działce o nr. ew. 936 

w  Pułankowicach – 712 me-
trów,

3) droga nr 108343L w miejscowo-
ściach Wilkołaz Górny i Zdrapy 
– 2469 metrów,

4) droga nr 108339L w Wilkołazie 
Trzecim – 1530 metrów.
Łącznie na drogach gmin-

nych przybyło 5088 metrów no-
wych nawierzchni asfaltowych. 
Na ten cel wydatkowano łącznie 
2  260  644,72  zł, z  czego pozy-
skane dofinansowanie stanowiło 
1  364  047,00  zł. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę fakt, iż samorząd gmi-
ny Wilkołaz dofinansował również 
kwotą 400 000,00 zł inwestycję po-

legającą na przebudowie 7-kilome-
trowego odcinka drogi powiatowej 
Wilkołaz–Popkowice, okaże się, 
że łączne nakłady inwestycyjne na 
modernizację dróg w gminie Wil-
kołaz przekroczyły w  2017 roku  
2,6 mln zł, a  w  ciągu ostatnich 
trzech lat – 5,0 mln zł.

Infrastruktura drogowa jest dla 
nas bardzo ważna i  stanowi jeden 
z  głównych priorytetów działań. 
To dlatego staramy się ze wszyst-
kich możliwych źródeł pozyskiwać 
dofinansowanie do realizowanych 
inwestycji drogowych. Przez okres 
trzech ostatnich lat na asfaltowa-
nie dróg gminnych pozyskano 
dofinansowanie w  kwocie niemal  
2,7 mln zł.

Proces pozyskiwania dofinanso-
wania do asfaltowania dróg nie jest 
procesem łatwym. Przede wszyst-
kim drogi do asfaltowania muszą 
być typowane w sposób, który za-
gwarantuje, że złożony przez nas 
wniosek o  dofinansowanie uzy-
ska maksymalną liczbę punktów, 
gwarantującą otrzymanie dofi-
nansowania. Niestety nie wszyst-
kie drogi wpisują się w  poszcze-
gólne programy ogłaszane przez 
Urząd Marszałkowski czy Urząd 
Wojewódzki.

Wychodzę jednak z  założenia, 
że mimo wszystko znacznie lep-
szym dla finansów naszej gminy 
rozwiązaniem jest pozyskiwanie 
dofinansowania niż asfaltowanie 
dróg jedynie przy wykorzystaniu 
własnych środków finansowych.

P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz
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Zgodnie z  coroczną tradycją 
27  sierpnia w  Wilkołazie Pierw-
szym odbyły się Dożynki Gmin-
no-Parafialne 2017, czyli święto 
wszystkich rolników dziękujących 
za ukończenie żniw i zebrane plony.

Uroczystości rozpoczęły się 
w  miejscowym kościele mszą św. 
w  intencji rolników, której prze-
wodniczył proboszcz parafii Wil-
kołaz ks. Janusz Świtaj. Po mszy 
św. korowód dożynkowy, na cze-
le z  Młodzieżową Orkiestrą Dętą 
z  Wilkołaza, przemaszerował na 
boisko sportowe w  Wilkołazie 
Pierwszym. Tam rozpoczęły się 

dalsze uroczystości, a  ich pierw-
szym punktem było odśpiewanie 
hymnu państwowego przy akom-
paniamencie Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej.

W dalszej części nastąpiły prze-
mówienia Pawła Głąba – wójta 
gminy Wilkołaz i  Mieczysława 
Lisieckiego – przewodniczącego 
Rady Gminy Wilkołaz oraz przeka-
zanie na ich ręce chleba dożynko-
wego przez starostów tegorocznych 

dożynek – Iwonę Stolarz i  Piotra 
Wronkę.

Kolejnym punktem uroczystości 
dożynkowych były przemówienia 
zaproszonych gości. Byli wśród 
nich: pan Eugeniusz Pelak – wice-
kurator oświaty w Lublinie, repre-
zentujący ministra sportu i  tury-
styki Jarosława Stawiarskiego, pan 
Marek Kos – radny Sejmiku Woje-
wództwa Lubelskiego, który repre-
zentował marszałka województwa 

lubelskiego Sławomira Sosnow-
skiego, pan Krzysztof Dziewulski 
– dyrektor Wydziału Środowiska 
i  Rolnictwa Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, reprezentujący 

Święto Plonów 2017
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Na zakończenie części oficjalnej 
nastąpiło wręczenie nagród w kon-
kursie na najładniejszy ogród przy-
domowy, w  którym I miejsce za-
jęły panie Joanna Ambrożkiewicz 
i Anna Karamon, a III miejsce pa-
nowie Grzegorz Gierak i  Jan Stec, 
oraz wyróżnień dla rolników – pa-
nów Dariusza Barana, Wiesława 
Latosa i Mariana Cichonia.

Po części oficjalnej miały miej-
sce występy artystyczne dzieci 
z Gminnego Przedszkola w Wilko-
łazie oraz ze Szkoły Podstawowej 
w  Rudniku Szlacheckim. Obec-
nych na dożynkach mieszkańców 
gminy Wilkołaz oraz przybyłych 
gości do wspólnej zabawy zaprosi-
ły zespoły: „Zbójnicy”, „Don Vasyl 
Junior” i „Solaris”. Jedną z atrakcji 
był pokaz taneczny zumba fitness. 
Gwiazdą tegorocznych dożynek 
był zespół „Megustar”.

Podsumowując, Dożynki Gmin-
no-Parafialne 2017, mimo momen-
tami niesprzyjającej pogody, były 
świetną okazją do wspólnej zaba-
wy. Wszyscy przybyli mieszkańcy 
i  goście mogli spróbować regio-
nalnych wyrobów (wędlin, ciast, 
miodu) oferowanych na stoiskach 
zorganizowanych przez sołectwo 
Marianówka – będące współorga-
nizatorem tegorocznych dożynek,  
KGW Wilkołaz Drugi, KGW Wil-
kołaz Trzeci, KGW Wilkołaz Dol-
ny, KGW Ewunin, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wilkołaza, Gminną 
Radę Kół Gospodyń Wiejskich, 
a także Koło Pszczelarzy. Dodatko-
wo dzieci mogły skorzystać z bez-
płatnych zjeżdżalni, przejechać 
się konikami oraz „upolować” coś 
słodkiego podczas przelotu para-
lotni sypiącej cukierkami. Ostat-
nim punktem imprezy była wspól-
na zabawa z zespołem „Sunrise”.

Wójt gminy Wilkołaz pragnie 
serdecznie podziękować wszyst-
kim sponsorom oraz osobom za-
angażowanym w  przygotowanie 
tegorocznego święta plonów.

P. Koper
fot. A. Kozłowski

wojewodę lubelskiego Przemysła-
wa Czarnka, pan Jan Kozioł – czło-
nek Zarządu Powiatu Kraśnickie-
go, reprezentujący starostę powiatu 
kraśnickiego Andrzeja Maja, pani 
Maria Wojtyło, reprezentująca dy-

rektora Powiatowej Państwowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w  Kraśniku Andrzeja Wąsika, 
oraz pani Anna Baluch – kierow-
nik Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa w Kraśniku.
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Aktualna sytuacja konkursu na odnawialne 
źródła energii

W wydanym w  I kwartale tego 
roku 7. numerze „Wieści Gminy 
Wilkołaz” przedstawiona zosta-
ła aktualna na tamten czas sytu-
acja, jaka miała miejsce w związku 
z  konkursem na odnawialne źró-
dła energii. Przypominam tylko, 
iż po złożonym odwołaniu wnio-
sek gminy Wilkołaz uzyskał mak-
symalną do zdobycia liczbę 100 
punktów. Zaniepokojony brakiem 
dalszych informacji postanowiłem 
wystosować 13 lipca 2017 r. pismo 
do Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Lubelskiego następują-
cej treści:

Zwracam się z  uprzejmą prośbą 
o  udzielenie informacji dotyczącej 
dalszych rozwiązań przewidzianych 
dla rozstrzygnięcia konkursu o  do-
finansowanie projektów w  ramach 
działania 4.1 Wsparcie wykorzysta-
nia OZE.

Urząd Gminy Wilkołaz odpo-
wiadając na ogłoszony wiosną 2016 
roku przedmiotowy konkurs złożył 
wniosek o  dofinansowanie projek-
tu nr RPLU.04.01.00-06-0147/16 
pod nazwą „Ochrona powietrza 
i  zmniejszenie wykorzystania ener-
gii z  tradycyjnych źródeł w Gminie 
Wilkołaz”. Niestety w dniu 03 stycz-
nia 2017 roku otrzymaliśmy infor-
mację, iż dobrze przygotowany for-
malnie i merytorycznie przez Gminę 
Wilkołaz projekt uzyskał jedynie 
95,00 na 100,00 możliwych do uzy-
skania punktów. Po przeanalizowa-
niu karty oceny merytorycznej nie 
zgodziliśmy się z  dokonaną przez 
komisję konkursową oceną złożo-
nego wniosku o  dofinansowanie 
w  punkcie dotyczącym kryterium 
użyteczności i w związku z powyż-
szym w dniu 19 stycznia 2017 roku 
Gmina Wilkołaz złożyła stosowny 
protest. W dniu 02 marca 2017 roku 
zostaliśmy poinformowani o  wy-
nikach rozstrzygnięcia złożonego 
protestu. Został on uznany za za-
sadny i uwzględniony, co skutkowa-

ło zwiększeniem liczby zdobytych 
przez wniosek punktów do 100,00. 
Wniosek złożony przez Gminę Wil-
kołaz zdobył więc w  przedmioto-
wym konkursie maksymalną liczbę 
punktów.

Od tego czasu minęło ponad 4 
miesiące i  niestety Urząd Gminy 
Wilkołaz nie posiada żadnych kon-
kretnych informacji dotyczących 
ostatecznego rozstrzygnięcia przed-
miotowego konkursu. W  związku 
z  licznymi pytaniami Mieszkańców 
Gminy Wilkołaz, którzy oczekują 
na montaż instalacji solarnych (587 
sztuk) oraz pieców na biomasę (35 
sztuk) proszę o udzielenie informa-
cji dotyczących dalszego prowa-
dzenia przedmiotowego konkursu, 
a w szczególności:

1) Czy istnieje ryzyko, że wniosek 
złożony przez Gminę Wilkołaz po-
mimo otrzymania maksymalnej do 
zdobycia liczby 100,00 punktów nie 
otrzyma dofinansowania z  uwagi 
na niewystarczającą ilość środków 
finansowych przeznaczonych na 
procedurę odwoławczą?

2) W jakim okresie czasu przewi-
dziane jest zakończenie procedury 
odwoławczej oraz podpisanie umo-
wy o dofinansowanie?

Powyższe pytania są niezmier-
nie istotne z  uwagi na konieczność 
rzetelnego informowania zainte-
resowanych Mieszkańców o  losach 
złożonego przez Gminę Wilkołaz 
wniosku o  dofinansowanie. Nad-
mieniam jednocześnie, że rzetelne 
informacje, które zostaną przeka-
zane Mieszkańcom pozwolą na 
uspokojenie rozczarowania, jakie 
towarzyszy kulisom tego konkursu 
oraz dokonanej ocenie. Powszech-
nie docierają do mnie głosy Miesz-
kańców, którzy twierdzą, że zostali 
skrzywdzeni, gdyż umowy o  dofi-
nansowanie zostały podpisane z sa-
morządami, które w tym konkursie 
otrzymały po 98,00 a  nawet 97,50 
punktów, zaś Mieszkańcy Gminy 

Wilkołaz pomimo uzyskanej mak-
symalnej liczby 100,00 punktów cią-
gle oczekują na podpisanie umowy 
o dofinansowanie.

Według wielu przychodzących 
do Urzędu Gminy Wilkołaz Miesz-
kańców zaistniała sytuacja jest 
krzywdząca również z finansowego 
punktu widzenia każdego z zainte-
resowanych. Wynika to z  faktu, że 
powstałe wskutek błędów w  pier-
wotnie dokonanej przez komisję 
konkursową ocenie merytorycznej, 
opóźnienie będzie przekładało się 
na opóźnienia na kolejnych etapach 
realizacji inwestycji, a finalnie przy-
czyni się do późniejszego korzysta-
nia z  odnawialnych źródeł energii 
przez każdego zainteresowanego 
Mieszkańca Gminy Wilkołaz. Ko-
rzyści finansowe w postaci oszczęd-
ności, jakie są generowane w  trak-
cie eksploatacji instalacji solarnych 
oraz pieców na biomasę pojawią 
się u Mieszkańców Gminy Wilkołaz 
znacznie później niż w  innych sa-
morządach.

W odpowiedzi na powyższe 
zapytanie 4 września 2017  r. do 
Urzędu Gminy Wilkołaz wpłynęło 
skierowane przez Urząd Marszał-
kowski Województwa Lubelskiego 
pismo, z  którego wynika, że pro-
jekt złożony przez gminę Wilkołaz 
znajduje się na zaktualizowanej 
Liście ocenionych projektów, które 
spełniły kryteria wyboru projek-
tów oraz uzyskały wymaganą liczbę 
punktów. Dalej jednak dowiaduje-
my się, że decyzja o wyborze pro-
jektów do dofinansowania z aloka-
cji dostępnej w ramach procedury 
odwoławczej zostanie podjęta po 
zakończeniu wszystkich postępo-
wań sądowo-administracyjnych 
dotyczących projektów złożonych 
w przedmiotowym konkursie.

Drodzy Państwo, sytuacja wy-
gląda więc tak, że z pierwotną oce-
ną wniosków dokonaną przez ko-
misję konkursową nie zgodziło się 
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dużo więcej samorządów. Na eta-
pie ponownej oceny po złożonym 
przez nas odwołaniu otrzymaliśmy 
maksymalną liczbę 100 punktów, 
natomiast samorządy, którym 
Urząd Marszałkowski odwołania 

nie uwzględnił, skierowały spra-
wy do sądu. Niestety do czasu za-
kończenia postępowań sądowych 
pieniądze przeznaczone na proce-
durę odwoławczą są zablokowane. 
Tym samym przez błąd popełnio-

ny przez komisję konkursową pod-
czas pierwotnej oceny mieszkańcy 
gminy Wilkołaz muszą czekać na 
przyznanie środków finansowych 
i realizację inwestycji.

P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz

W dniu 27 września 2017 r. od-
była się uroczystość 50-lecia poży-
cia małżeńskiego zorganizowana 
dla 9 par z  terenu naszej gminy. 
Złote Gody to jubileusz niezwykły, 
to wyjątkowa okazja do spojrzenia 
na minione lata, dokonania podsu-
mowań i wzbudzenia refleksji nad 
zmieniającym się na przestrzeni lat 
uczuciem dwojga ludzi.

Uroczystość rozpoczęła się mszą 
św. w  kościele pw. Świętego Jana 
Chrzciciela w Wilkołazie.

Za zgodność pożycia małżeń-
skiego, za trud pracy i  wyrzeczeń 
dla dobra swych rodzin założonych 
przed pół wiekiem, za ofiarną mi-
łość, przykład życia, cierpienia, łzy 
radości, noce nieprzespane, za każ-
dy siwy włos na skroni, Jubilaci zo-
stali odznaczeni przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej „Meda-
lami za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie”, które wręczył wójt gminy 
Wilkołaz Paweł Głąb.

Złote Gody obchodziły następu-
jące pary małżeńskie:
1. Henryka i Jan Chmielikowie,
2. Krystyna i  Stanisław Cichonio-

wie,
3. Kazimiera i  Zygmunt Kułacz-

kowscy,
4. Jadwiga i Marian Kupiszowie,
5. Alina i Stanisław Nagajkowie,
6. Maria i Jan Partykowie,
7. Halina i Ryszard Pelcowie,
8. Marianna i Roman Stanisławko-

wie,
9. Anna i Henryk Szumni.

Dostojnym Jubilatom wręczo-
no kwiaty, pamiątkowe dyplomy 
i  upominki. Niestety ze względów 
zdrowotnych nie wszyscy zapro-
szeni mogli być obecni.

Życzymy Państwu, abyście 
w  zdrowiu i  szczęściu przeżywali 
kolejne jubileusze i  żeby przeżyty 

Złote Gody par małżeńskich

wspólnie czas przywoływał wy-
łącznie dobre wspomnienia.

I. Tęsna

103. urodziny Pani Anieli
27 września 2017 r. mieszkanka 

naszej gminy pani Aniela Kuśmierz 
obchodziła swoje 103. urodziny.  
To piękny wiek! Mogą go przeżyć 
tylko nieliczni, którym sprzyja 
szczęście. 

Dostojna JUBILATKO!
Z wielką radością świętujemy 

wraz z Panią 103. rocznicę urodzin. 
Taki dzień, jak dzisiaj, jest wyjąt-
kowym świętem. 103. rocznica uro-
dzin nie zdarza się często w naszej 
gminie. Niewielu ludziom Opatrz-
ność Boska pozwala osiągnąć wiek, 
o  którym marzymy wszyscy i  nie-
wielu ludziom dane jest go świę- 
tować.

W te niecodzienne urodziny, 
z  należnym Pani szacunkiem, pra-
gniemy złożyć wyrazy uznania, 
a  przede wszystkim najserdeczniej-

sze gratulacje oraz życzenia dobrego 
zdrowia. Niech każdy dzień wnosi 
w Pani życie wiele ciepła i miłości, 
i niech życie upływa Pani w spokoju 
i zdrowiu, w klimacie wdzięczności, 
szacunku i życzliwości otoczenia na 
dalsze długie lata życia.

Życzą wójt gminy Wilkołaz oraz 
Rada Gminy Wilkołaz
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Koło Pszczelarzy w  Wilkołazie 
działa od 1979 roku. W  historii 
Koła funkcję prezesa sprawowali 
kolejno: Zygmunt Janczarek, Kazi-
mierz Baran, Kazimierz Pawłowski 
i  Mariusz Cielica (obecnie). Koło 
zrzesza 41 pszczelarzy, którzy mają 
łącznie 1008 rodzin pszczelich

15 sierpnia 2017  r. zapisze się 
w  historii Koła w  sposób szcze-
gólny, bowiem w  tym dniu otrzy-
mało ono najważniejszy symbol 
łączącej ich wspólnoty, jakim jest  
sztandar.

Uroczystość rozpoczęła się o go-
dzinie 11.00 w  kościele parafial-
nym pw. Świętego Jana Chrzciciela 
w  Wilkołazie mszą św. w  intencji 
pszczelarzy, ich rodzin oraz nie-
żyjących członków Koła, którą 
celebrował ks. Tomasz Łozowski 
– wikariusz parafii Wilkołaz, i  ks. 
Marian Serwatka – proboszcz para-
fii pw. Miłosierdzia Bożego w Rud-
niku Szlacheckim. Celebransi 
ubrani byli w nowe ornaty z wize-
runkiem św. Ambrożego ofiarowa-
ne przez wilkołaskich pszczelarzy. 
We mszy św. oprócz miejscowych 
pszczelarzy i parafian uczestniczyli 
także zaproszeni goście oraz pocz-
ty sztandarowe Gminy Wilkołaz, 
Wojewódzkiego Związku Pszcze-
larzy w  Lublinie, Koła Pszczela-
rzy w  Kraśniku, Gminnego Koła 
Pszczelarzy w  Szastarce oraz Koła 
Pszczelarzy w Bełżycach.

Po homilii nastąpiło poświęce-
nie i  uroczyste przekazanie sztan-
daru. Prezes WZP w Lublinie Piotr 
Różyński przekazał sztandar sło-
wami: „Przekazuję wam ten sztan-
dar jako materialny znak ducho-
wej wspólnoty. Symbol szczytnych 
wartości polskiego pszczelarstwa. 
Noście Go wysoko i  strzeżcie jak 
skarbu dla Was i  przyszłych po-
koleń pszczelarzy” na ręce prezesa 
Koła Pszczelarzy w Wilkołazie Ma-
riusza Cielicy, a ten zaprezentował 
go z dumą zgromadzonym w świą-

tyni i  powierzył szczególną pieczę 
nad nim pocztowi.

Z kościoła uczestnicy przema-
szerowali do remizy OSP w Wilko-
łazie, gdzie odbyła się dalsza część 
uroczystości, na którą złożyły się 
wystąpienia okolicznościowe za-
proszonych gości i  symboliczne 
wbijanie przez jego fundatorów 
gwoździ w drzewce sztandaru.

Tę szczególną dla Koła Pszcze-
larzy w  Wilkołazie uroczystość 
zaszczycili licznie swoją obecno-

ścią przedstawiciele władz samo-
rządowych, braci pszczelarskiej 
i  sponsorów: wiceprezydent PZP 
Radosław Janik, wicestarosta kra-
śnicki Mariusz Socha, wójt gminy 
Wilkołaz Paweł Głąb, wójt gmi-
ny Borzechów Zenon Madzelan, 
przewodniczący Rady Gminy Wil-
kołaz Mieczysław Lisiecki, sekre-
tarz gminy Wilkołaz Jacek Stec, 
honorowy prezes WZP w Lublinie 
Stanisław Różyński, prezes WZP 
w  Lublinie Piotr Różyński, skarb-

Koło Pszczelarzy w Wilkołazie otrzymało  
sztandar
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Koło Gospodyń Wiejskich Wilkołaz Drugi
Koło Gospodyń założyłyśmy 

w 1964 r. W roku 2014 obchodzi-
łyśmy uroczyste 50-lecie, w  któ-
rym uczestniczyły miedzy innymi 
szanowne władze wojewódzkie, 
powiatowe i gminne. Towarzyszyły 
nam niezapomniane emocje i moc 
wzruszeń.

Szczycimy się posiadaniem 
wilkołaskich strojów ludowych, 
w których prezentujemy się na róż-
nych uroczystościach gminno-pa-
rafialnych, jak dożynki, Maliniaki, 
Procesja Bożego Ciała czy Orszak 
Trzech Króli. W  ostatnim czasie 
wzięłyśmy udział w  uroczystości 

poświęcenia pamiątkowej tablicy 
ks. Piotra Ściegiennego podczas 
uroczystości odpustowej naszej  
parafii.

Udzielamy się w  pracach spo-
łecznych, jakimi są między innymi 
sadzenie kwiatów i sprzątanie przy 
figurze Chrystusa Króla przy głów-
nej trasie Kraśnik–Lublin.

Każdego roku przez przewodni-
czącą koła organizowane są wyjaz-
dy w różne zakątki naszego kraju. 
Tradycyjnie wyjeżdżamy też na 
krajowe dożynki na Jasną Górę.

W okresie Wielkiego Postu b.r. 
wzięłyśmy udział wraz z  LGD 
Ziemi Kraśnickiej w  kiermaszu 
wielkanocnym, który odbył się 
w  Muzeum Wsi Lubelskiej. Pod-
czas kiermaszu zajęłyśmy I miejsce 
w  konkursie na najsmaczniejszą 
babę wielkanocną, co sprawiło nam 
ogromną radość, i otrzymałyśmy 
puchar od marszałka województwa 
Sławomira Sosnowskiego.

W towarzystwie pani dyrektor 
LGD Wioletty Wilkos wzięłyśmy 
udział w programie „Poranek mię-
dzy Wisłą i Bugiem”. To wydarzenie 
miało miejsce 13 kwietnia 2017  r. 
w Telewizji Lublin.

Jedna z naszych członkiń zdobi 
piękne pisanki, dzięki czemu zo-
stała zauważona przez ogólnopol-
ski kwartalnik polskiej wsi i poja-
wiła się na jego okładce.

Członkinie KGW

nik WZP w  Lublinie Kazimierz 
Pawłowski, dyrektor biura WZP 
w  Lublinie Stanisław Próchniak, 
dyrektor Banku Spółdzielczego 
Ziemi Kraśnickiej Oddział Wil-
kołaz Grzegorz Iżycki, dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Marianów-
ce Ewa Janczarek, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Rudniku Szlachec-
kim Waldemar Kot, radny Rady 
Powiatu Kraśnickiego Jan Kozioł, 
Koło Pszczelarzy w  Bełżycach 
z  prezesem Witoldem Brewcza-
kiem, Koło Pszczelarzy w  Chodlu 
z  prezesem Janem Stępniakiem, 

Koło Pszczelarzy w Kraśniku z pre-
zesem Adamem Jurkiem, Koło 
Pszczelarzy w Szastarce z prezesem 
Henrykiem Machulakiem, Koło 
Pszczelarzy w Zakrzówku z preze-
sem Kazimierzem Piechotą, firma 
„Wilkołaziak” Jacek Serwinek, fir-
ma „Bartek” Alicja i  Marek Bed-
narz, PH „BARĆ” Włodzimierz 
Cyc, Rafał Jędrasik, „Ortis” Piotr 
Janik, „ALPART” Piotr Pawlikow-
ski, Edward Pruszkowski KP Beł-
życe. W  sposób szczególny należy 
podkreślić udział nestorów wilko-
łaskiego koła Eugeniusza Swórki 

i  Eugeniusza Siembidy, którzy co 
prawda przekazali prowadzenie 
pasiek swoim następcom, ale nadal 
czują się członkami pszczelarskiej 
wspólnoty. 

Nie wypada pominąć udzia-
łu Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Wilkołaza, prowadzonej przez ka-
pelmistrza Kazimierza Kołodzieja, 
która zapewniła nie tylko uroczystą 
oprawę muzyczną zarówno mszy 
św., przemarszu i  części oficjalnej, 
ale również dała piękny koncert 
podczas spotkania towarzyskiego 
wieńczącego uroczystość.

M. Cielica
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze  
w Zakrzówku

W niedzielę 9 lipca 2017  r. na 
stadionie sportowym w  Zakrzów-
ku odbyły się Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze z  udziałem 
zawodników z  3 gmin: Szastarka, 
Zakrzówek i Wilkołaz.

W zawodach udział wzięły 22 
drużyny OSP. Pierwszą konkuren-
cją była sztafeta pożarnicza 7 × 50 
z  przeszkodami, a  po jej zakoń-
czeniu przeprowadzono ćwiczenia 
bojowe. Nad prawidłowym prze-
biegiem poszczególnych konku-
rencji czuwała komisja sędziowska, 
w  skład której weszli funkcjona-
riusze Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Kraśni-
ku i strażacy z trzech gmin. Sędzią 
głównym zawodów był asp. Paweł 
Miazga. Zawody przebiegały przy 
pięknej, słonecznej pogodzie.

Na zakończenie zostały odczy-
tane protokoły końcowe zawodów.

Do następnego etapu rywali-
zacji, tj. Powiatowych Zawodów 
Sportowo-Pożarniczych, zakwalifi-
kowały się po dwie najlepsze dru-
żyny OSP z  każdej z  trzech gmin. 
Drużyny z OSP w Sulowie i w Rud-
niku Pierwszym z powodu niewy-
konania ćwiczenia bojowego nie 
zostały sklasyfikowane.

Na ręce dowódców startujących 
drużyn zostały wręczone puchary 
i dyplomy oraz nagrody finansowe. 
Ceremonii wręczenia nagród do-
konali wójtowie w asyście komen-
dantów gminnych Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP. Po 
wręczeniu nagród głos zabrali 
wójtowie gmin: Szastarka – Artur 
Jaskowski, Wilkołaza – Paweł Głąb, 
i Zakrzówka – Grzegorz Lemiecha.

Wójt gminy Wilkołaz zaprosił 
wszystkich na przyszły rok do Wil-
kołaza na kolejne gminne zawody 
sportowo-pożarnicze.

Na tych zawodach po raz pierw-
szy został wręczony przechodni 
Puchar Trzech Wójtów dla naj-
lepszej drużyny w  Gminnych Za-

wodach Sportowo-Pożarniczych 
jednostek z terenu gmin Szastarka, 
Wilkołaz i Zakrzówek. Puchar ten 
został ufundowany przez wójtów 
wymienionych gmin. W tym roku 
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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 61 – 61 46 – 46 107
II Majdan-Grabina 65 – 65 43 – 43 108
III Ewunin 71 – 71 46 – 46 117
IV Rudnik Drugi 69 – 69 51 – 51 120
IV Brzozówka 71 – 71 49 – 49 120
V Pułankowice 70 – 70 48 5 53 123
VI Ostrów 74 – 74 53 – 53 127
VII Wólka Rudnicka 70 – 70 58 – 58 128
VIII Polichna 72 – 72 57 – 57 129
VIII Wilkołaz 68 – 68 61 – 61 129
IX Zalesie 75 – 75 55 – 55 130
X Blinów 69 – 69 62 5 67 136
X Huta Józefów 74 3 77 54 5 59 136
XI Szastarka-Stacja 77 – 77 61 – 61 138
XII Studzianki 72 – 72 61 10 71 143
XIII Wojciechów 77 – 77 71 – 71 148
XIV Szastarka-Wieś 75 – 75 81 5 86 161
XV Zakrzówek-Wieś 78 3 81 92 5 97 178

nie klas . Rudnik Pierwszy 61 – 61 – – – –
nie klas . Sulów 69 – 69 – – – –

Gmina pomaga parafiom
Zabytki to dobro nas wszystkich. 

Dobro, o  które powinniśmy dbać 
w sposób szczególny. Niestety, aby 
móc to robić prawidłowo, potrzeb-
ne są środki finansowe, niejedno-
krotnie dość znaczne.

Parafia Popkowice jest jedną 
z  najstarszych w  dekanacie urzę-
dowskim, w  diecezji lubelskiej, 
a  także w  Polsce. Powstała w  la-
tach 1395–1403. Pierwszy kościół 
pw. Świętego Krzyża z  1425  r. był 
drewniany. Około połowy XVII w. 
wybudowano nowy, murowany ko-
ściół pw. Trójcy Przenajświętszej, 
istniejący do dnia dzisiejszego.

W roku 2010 świątynia przeszła 
gruntowny remont obejmujący 
elewacje, fundamenty, wymianę 
okien i drzwi, remont dachu, kapli-

czek i dzwonnicy. Jednakże świąty-
nia to nie tylko budynek, ale rów-
nież to co wewnątrz niej.

Dlatego też gdy ks. kan. Andrzej 
Mizura, proboszcz parafii w  Pop-
kowicach, zwrócił się do wójta 
gminy Wilkołaz z prośbą o pomoc 
finansową na renowację zabytków 
ruchomych tejże świątyni, nie ule-
gało wątpliwości, iż nasza gmina 
takiej pomocy powinna udzielić. 
Parafia, mimo iż należy do dekana-
tu urzędowskiego, swym zasięgiem 
obejmuje część naszej gminy, a tym 
samym również jej mieszkańców.

Z uwagi, iż świątynia w Popko-
wicach położona jest w  granicach 
administracyjnych gminy Urzę-
dów, nie jest możliwe bezpośrednie 
finansowanie przez naszą gminę 

działań związanych z  ochroną za-
bytków tejże parafii. Z tego powo-
du Rada Gminy Wilkołaz na sesji 
29 września 2017 r. podjęła uchwa-
łę o udzieleniu dotacji celowej dla 
gminy Urzędów, w wysokości 5500 
zł, z  przeznaczeniem na renowa-
cję zabytków ruchomych w parafii 
Popkowice.

Podkreślenia wymaga fakt, iż 
nie jest to pierwsza pomoc dla na-
szych parafii. W  maju ubiegłego 
roku radni naszej gminy zdecydo-
wali o przeznaczeniu 30 000 zł dla 
parafii Wilkołaz z przeznaczeniem 
na wykonanie dodatkowego prze-
szklenia okien witrażowych w ko-
ściele parafialnym.

J. Stec

puchar zdobyła drużyna z  OSP 
Majdan-Obleszcze. Puchar pozo-
stanie w zwycięskiej jednostce OSP 
przez rok do kolejnych zawodów 

sportowo-pożarniczych, w  czasie 
których, gdy zwycięska drużyna 
przegra, zostanie on przekaza-
ny następnej najlepszej drużynie. 

W przypadku, gdy jednostka przez 
kolejne trzy lata zdobędzie pierw-
sze miejsce, zatrzyma puchar na 
stałe.

D. Rafalski
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Nowy sezon w LKS Perła Rudnik
Rok 2017 przyniósł wiele zmian 

w  Klubie Sportowym LKS Per-
ła Rudnik. Zgodnie ze statutem, 
w  styczniu odbyły się wybory za-
rządu. Do zarządu zostali wybrani: 
Grzegorz Gierak – prezes, Dariusz 
Latosz – wiceprezes, Sławomir 
Wronka – sekretarz, Przemysław 
Krawczyk – skarbnik, Waldemar 
Kot oraz Paweł Kania – członko-
wie. Władze klubu stawiają przed 
sobą ambitne cele rozwoju klu-
bu na płaszczyźnie sportowej, jak 
i poprawy infrastruktury sportowej 
przy Szkole Podstawowej w Rudni-
ku Szlacheckim, na terenie której 
odbywają się treningi i mecze pił-
karskie.

Na początku roku została utwo-
rzona sekcja piłki siatkowej. Inspi-
racją do jej utworzenia była koń-
cząca się budowa hali sportowej 
w  Wilkołazie. Obecnie klub liczy 
około 80 członków sekcji piłki noż-
nej i siatkowej. 

Sekcja piłki nożnej podzielona 
jest na trzy grupy wiekowe: grupa 
seniorów, grupa juniorów oraz gru-
pa dzieci w wieku 5–11 lat. Człon-
kowie sekcji piłki nożnej uczest-
niczą w  rozgrywkach ligowych 
na szczeblu Lubelskiego Związku 
Piłki Nożnej w dwóch kategoriach 
wiekowych. Drużyna seniorów 
występuje w  11-zespołowej B-kla-
sie Grupa I, natomiast juniorzy 
rocznik 2001–2004 w 6-zespołowej 
lubelskiej lidze B1 Junior Młodszy 
Grupa I. Dla najmłodszej grupy 
organizowane są mecze towarzy-
skie oraz turnieje. Jej trenerem 
jest doświadczony szkoleniowiec, 
były piłkarz z zaplecza ekstraklasy 
Waldemar Drozd. Z  uwagi na za-
interesowanie piłką nożną wśród 
dziewcząt zarząd postanowił zor-
ganizować dla nich zajęcia trenin-
gowe. Czynnie uczestniczy w nich 
grupa dziewcząt w wieku 12–15 lat.

Sekcja Piłki Siatkowej Klubu 
Sportowego Perła Rudnik o nazwie 
zwyczajowej „Wilki” posiada dwie 
grupy: kobiecą i  męską. Drużyna 
kobieca, zrzeszająca zawodniczki 
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27 lutego 2017  r. została odda-
na do użytkowania pierwsza peł-
nowymiarowa hala sportowa zlo-
kalizowana przy SP w  Wilkołazie 
Pierwszym. Przypadający na ten 
czas początek wiosny uniemożli-
wił zorganizowanie cyklicznych 
rozgrywek halowych. Jednak nie 
próżnowaliśmy i  przez okres let-
ni opracowany został regulamin 
Wilkołaskiej Ligi Futsalu (WLF), 
w której mogą wziąć udział wszy-

scy mieszkańcy gminy Wilkołaz 
powyżej 15. roku życia. Do końca 
września prowadzone były konsul-
tacje Regulaminu WLF, natomiast 
zapisy poszczególnych zespołów 
możliwe są do 31 października 
2017 r. Start rozgrywek planowany 
jest w  drugiej połowie listopada, 
zaś ich zakończenie w drugiej po-
łowie marca następnego roku ka-
lendarzowego. System i  terminarz 
rozgrywek WLF uzależniony bę-

dzie od ilości zgłoszonych zespo-
łów i  podany po wiadomości tuż 
przed startem WLF.

Zachęcam wszystkich mieszkań-
ców gminy Wilkołaz do tworze-
nia zespołów i  aktywnego udziału 
w  rozgrywkach WLF. Wszelkie 
informacje dotyczące zgłoszenia 
można uzyskać u  pani Iwony Tę-
snej: pokój nr 5 Urzędu Gminy 
Wilkołaz, tel.: 81 82 12 026.

P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz

Start Wilkołaskiej Ligi Futsalu WLF

wej KUL. Grupa męska składa się 
w większości z młodzieży powyżej 
18 lat, planowane jest zgłoszenie do 
Ligi PLAS.

W tym roku LKS Perła Rudnik 
zorganizował w  hali sportowej 
w  Wilkołazie dwa turnieje piłki 
siatkowej o  Puchar Prezesa LKS 
Perła Rudnik oraz o Puchar Przy-
jaźni Sąsiedzkiej, w których uczest-
niczyły zespoły z innych gmin.

Zarząd klubu dziękuje byłemu 
prezesowi Zdzisławowi Latosowi 
za bardzo dobrą kadencję i zaan-
gażowanie w  działalność klubu 
oraz Urzędowi Gminy w Wilkoła-
zie za pomoc w  uzyskaniu wspar-
cia finansowego ramach Programu 
„KLUB” w kwocie 15 tys. zł z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. Powyż-
sza kwota będzie wydana na sprzęt 
sportowy i  szkolenie dzieci i mło-
dzieży do 18. roku życia.

Zapraszamy wszystkich chęt-
nych na treningi piłki nożnej i piłki 
siatkowej:
• piłka nożna tel. 663 294 051 lub 

726 663 496,
• piłka siatkowa tel. 693 476 682.

G. Gierak

w  różnym wieku (od szkoły pod-
stawowej do szkół średnich), bierze 
udział w turniejach okolicznościo-
wych oraz meczach sparingowych. 

W  sezonie 2017/2018 dziewczę-
ta zagrają w  Amatorskiej Lidze 
Piłki Siatkowej, w  której mecze 
będą rozgrywane na hali sporto-
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XXXVII Memoriał Kolarski im. Józefa Kloca
W dniu 17 września 2017  r. 

w  gminie Wilkołaz odbył się 
XXXVII Memoriał Kolarski im.  
Józefa Kloca, którego organiza-
torami byli Klub Sportowy „Unia 
Wilkołaz”, Starostwo Powiatowe 
w  Kraśniku oraz Urząd Gminy 
Wilkołaz. Nagrody dla uczestni-
ków ufundowało Starostwo Powia-
towe i Urząd Gminy.

Celem wyścigu jest oddanie hoł-
du tragicznie zmarłemu kolarzowi 
LZS Wilkołaz Józefowi Klocowi 
oraz popularyzacja kolarstwa jako 
czynnej formy wypoczynku. Jak 
co roku memoriał uświetnili swoją 
obecnością koledzy klubowi Józe-
fa Kloca z terenu gminy Wilkołaz, 
którzy złożyli na jego grobie sym-
boliczną wiązankę kwiatów.

Start i  meta wyścigu zlokalizo-
wane były przy budynku Świetlicy 
Wiejskiej w Wilkołazie Trzecim.

Wyścig rozpoczął się przejazdem 
kolarzy w kategorii Junior chłopcy, 
którzy mieli do pokonania 66,5 km 
trasy wyścigu (Wilkołaz Trzeci–
Wilkołaz Dolny–Ostrów–Ewunin–
Wilkołaz Dolny–Wilkołaz Drugi).

Pierwsze miejsca w tej kategorii 
zajęli:
1. Artur Kiryevich – Białoruś 

Brześć,
2. Maksim Miazga – Białoruś 

Brześć,
3. Dzianis Marchuk – Białoruś 

Brześć.
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. Sebastian Stachula – KLKS Aza-

lia Brzóza Królewska,
2. Patryk Plasota – KLKS Azalia 

Brzóza Królewska,
3. Pavel Mandzik – Białoruś 

Brześć,
zaś w kategorii Juniorka:
1. Kinga Kalembkiewicz – KLKS 

Azalia Brzóza Królewska,
2. Darya Dziakola – Białoruś Brześć,

3. Aliaksandra Herasimiuk – Bia-
łoruś Brześć.
Następnie na trasę wyjechali 

stowarzyszeni w  kategorii Mło-
dzik dziewczęta i chłopcy oraz Ju-
niorka młodsza. Pokonywali trasę  
35,5 km.

Na podium stanęli:
W kategorii Młodzik dziewczęta:

1. Malwina Mul – KLKS Azalia 
Brzóza Królewska,

2. Natalya Zakharova – Białoruś 
Brześć,

3. Anna Ishchik – Białoruś Brześć.
W kategorii Młodzik chłopcy:

1. Wojciech Kusiak – KLKS Azalia 
Brzóza Królewska,

2. Mateusz Cywiński – Mayday 
Team Lublin,

3. Nikodem Piersiak – KLKS Aza-
lia Brzóza Królewska.
W kategorii Juniorka młodsza:

1. Brygida Piersiak- KLKS Azalia 
Brzóza Królewska,

2. Patrycja Staszczak – KKS Go-
styń,

3. Karolina Kozyra – KLKS Azalia 
Brzóza Królewska.
Jako ostatni na trasę wyjechali 

stowarzyszeni w kategorii Masters 
w  4 grupach wiekowych, którzy 
pokonywali dystans 46 km.

W kategorii Masters gr. I naj-
lepsi byli:
1. Michał Ładosz – KKT Hetman 

Lublin,
2. Paweł Sowa – KKT Hetman Lu-

blin,
3. Rafał Głos – Lubartów.
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Rajd Nadwiślański przejechał  
przez gminę Wilkołaz

Blisko 40 załóg stanęło na star-
cie Rajdu Nadwiślańskiego. Była to 
piąta i  przedostatnia runda Inter 
Cars Rajdowych Samochodowych 
Mistrzostw Polski.

Wielkie ściganie rozpoczęło się 
w  piątek 29 września ceremonią 

startu na placu Zamkowym w Lu-
blinie. Na starcie stanęła cała pol-
ska rajdowa czołówka, w tym trzy-
krotny mistrz kraju, Francuz Bryan 
Bouffier.

Rajd Nadwiślański to nie lada 
gratka dla fanów motorsportu. 

W tym roku do tych fanów mogli 
dołączyć również mieszkańcy na-
szej gminy.

W sobotę 30 września Rajd 
Nadwiślański, po raz pierwszy, zo-
stał przeprowadzony po drogach 
naszej gminy. Start do sobotniego 
odcinka specjalnego miał miejsce 
w  Wilkołazie Trzecim, następnie 
przez miejscowość Zalesie i  Wil-
kołaz Dolny uczestnicy wracali 
w  okolicę miejsca startowego, aby 
ponownie poprzez Zalesie i  Ewu-
nin przejechać na teren sąsiedniej 
gminy Urzędów.

Na mapce trasa sobotniego od-
cinka specjalnego.

Szczegółowa relacja oraz wyniki 
rywalizacji na stronie rajdu: www.
rajdnadwislanski.pl.

J. Stec

W kategorii Masters gr. II zwy-
ciężyli:
1. Vołodymir Klekotsuk – Mayday 

Team Lublin,
2. Łukasz Dańko – Mayday Team 

Lublin,
3. Piotr Gutek – Mayday Team Lu-

blin.
W kategorii Masters gr. III 

pierwsze miejsce zajął:
1. Robert Krawczyk – Mayday 

Team Lublin.
W kategorii Masters gr. IV naj-

wyższe miejsca zajęli:
1. Lechosław Michalak – GKK 

Opty Mazowsze,
2. Cezary Pyzikowski – LKK Lu-

blin,
3. Ryszard Ścierka – BSK Miód 

Kozacki Biłgoraj.
Zdobywcy trzech pierwszych 

miejsc otrzymali pamiątkowe pu-
chary, dyplomy i  nagrody, które 
wręczał wójt gminy Wilkołaz Pa-
weł Głąb.

Memoriał zwieńczył przejazd 
pod hasłem „Rowerem po zdro-
wie” niestowarzyszonych z  po-
wiatu kraśnickiego. Wystartowały 
także 3 drużyny OSP „Rowerem do 
pożaru” z  terenu gminy Wilkołaz. 
Uczestnicy mieli do przejechania 
14,5 km.

Wśród wszystkich uczestników 
w poszczególnych kategoriach wie-
kowych zostały rozlosowane atrak-
cyjne nagrody rzeczowe. Nagrodą 

główną rozlosowaną wśród wszyst-
kich uczestników biorących udział 
w przejeździe „Rowerem po zdro-
wie” był rower. Również wśród pu-
bliczności rozlosowano atrakcyjne 
nagrody rzeczowe.

Nagrodę oraz pamiątkowy ryn-
graf z  rąk wójta gminy odebrał 
pan Ryszard Ścierka – mieszkaniec 
naszej gminy, który co roku bie-
rze udział w Memoriale w katego-
rii Masters oraz jest uczestnikiem 
wielu imprez kolarskich zarówno 
w  kraju, jak i  za granicą (mistrz 
Polski Masters w 2017 r. w jeździe 
indywidualnej na czas, zwycięz-
ca wyścigu „Lubelska Vuelta”). 
Razem z  nim w  kategorii Masters 
gr. IV wystartował i zajął I miejsce 
Lechosław Michalak – zwycięzca 
Tour de Pologne w 1977 r.

Mimo niezbyt sprzyjającej po-
gody w całej imprezie wzięło udział 
około 130 osób.

I. Tęsna



Spotykamy się tuż po kolejnym 
Memoriale im. J. Kloca. Skąd 
wzięło się zainteresowanie kolar-
stwem?

Od najmłodszych lat lubiłem 
jazdę rowerem i marzyłem, by zo-
stać prawdziwym kolarzem. Uwiel-
białem ścigać się z  kolegami i  już 
wtedy czułem zadowolenie z bycia 
pierwszym.

Do roku 2005 jazdę rowerem 
traktowałem rekreacyjnie, by przez 
kolejne lata traktować ją już wyczy-
nowo. Co do udziału w Memoria-
le, to już w czerwcu 1999 r. zająłem 
3.  miejsce w  kategorii Masters, by 
po 18 latach powtórzyć ten wynik.

Proszę przypomnieć swoje 
pierwsze sukcesy kolarskie.

Przełomowy moment nastąpił 
w  2010 roku. Wtedy to zająłem 
pierwsze miejsce w Grand Prix Lu-
belszczyzny kolarzy amatorów.

Kolejne lata również były udane:
• 2012 r. – 3. miejsce w mistrzo-

stwach Polski w jeździe parami na 
czas.

• 2013 r. – 2. miejsce w mistrzo-
stwach Polski indywidualnie i  3. 
miejsce w jeździe parami.

• Złotymi literami zapisał się rok 
2014. W  maju tego roku w  Zło-

tym Stoku wywalczyłem tytuł 
mistrza Polski w  jeździe na czas. 
Trasę 20  km pokonałem w  czasie 
28 minut i 47 sekund, dało to śred-
nią 41,69 km na godzinę. Ponadto 
w  jeździe parami z  Lechosławem 
Michalakiem zdobyłem tytuł wice-
mistrza Polski.

• 2015 r. – 3. miejsce indywidu-
alnie i 3. miejsce parami.

• 2016 r. – 4. miejsce indywidu-
alnie i 3. miejsce parami.

• 2017  r. – 1. miejsce indywi-
dualnie, 2. miejsce parami oraz  
1. miejsce drużynowo. W  dniach 
16–18 czerwca 2017  r. odbył się 
jeden z  największych amatorskich 
wyścigów kolarskich w  Polsce – 
„Lubelska Vuelta”. W  klasyfikacji 
generalnej również byłem pierwszy.

Sukcesy na poziomie woje-
wództwa i  kraju były przepustką 
do startów zagranicznych?

Zgadza się. Z  satysfakcją mogę 
powiedzieć, że starty zagraniczne 
również były udane. W roku 2011 
startowałem w St Johann (Austria), 
gdzie zająłem 13. miejsce ze startu 
wspólnego oraz 28. miejsce w jeź-
dzie na czas. Bardzo mile wspomi-
nam Wyszehradzki Rajd Kolarski 
na trasie Budapeszt–Kraków. Cała 
trasa o długości 533 km została po-
konana bez odpoczynku. Wśród 
83 uczestników zająłem 24. miejsce 
z czasem 15 godzin 20 minut 55 se-

kund. Drużyna nasza uplasowała 
się na 4. miejscu.

Potem były Mistrzostwa Świata 
UWCT rozegrane w Lublanie (Sło-
wenia) w  dniach 28–31 sierpnia 
2014 r. Już samo zakwalifikowanie 
się do reprezentacji Polski było dla 
mnie dużym wyróżnieniem. W su-
mie w mistrzostwach tych wystar-
towało 21 narodowych zespołów. 
Na dystansie 157 km w swojej gru-
pie wiekowej byłem 13.

W  tym roku stuknęła Panu 
„sześćdziesiątka”. Jakie plany na 
kolejne lata?

Na rowerze jeździć może każ-
dy, niezależnie od wieku. Chciał-
bym więc kontynuować tę kolarską 
przygodę, próbować swoich sił tak 
w  startach krajowych, jak i  zagra-
nicznych. Chciałbym czerpać ra-
dość i przyjemność z każdego ko-
lejnego wyścigu, etapu – z każdego 
przejechanego kilometra!

Dziękuję za rozmowę. Życzę 
kolejnych udanych startów oraz 
pierwszeństwa na mecie.

Rozmawiał H. Szumny

Rozmowa z panem Ryszardem Ścierką  
– aktualnym mistrzem Polski  
w jeździe indywidualnej i parami na czas


