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Szanowni Państwo
Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Oświaty

Nadchodzący Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto, święto wszystkich nauczycieli
i pracowników oświaty.

Z tej okazji pragniemy podziękować Wszystkim Państwu za pasję i entuzjazm w procesie tworzenia
jak najlepszej jakości pracy jednostek oświatowych, które stają się coraz ciekawsze, przyjazne i otwarte.

W tym szczególnym dniu życzymy Państwu, aby trud codziennej pracy pedagogiczno-wychowawczej
znalazł trwałą wdzięczność uczniów i wychowanków. Niech towarzyszy Wam przekonanie,

że tworzycie przyszłość i nadajecie jej lepszy kształt.
Prosimy przyjąć życzenia zdrowia i satysfakcji zawodowej, pomyślności w życiu osobistym

oraz samych dobrych dni w całym roku szkolnym.

 Przewodniczący Rady Gminy  Wójt Gminy Wilkołaz
 Mieczysław Lisiecki  Paweł Głąb
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Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkołaza realizuje 
projekty na rzecz lokalnej społeczności

Najważniejszym celem Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Wilkołaza jest 
aktywizowanie i  integrowanie śro-
dowiska lokalnego, promowanie 
gminy Wilkołaz oraz regionu i jego 
mieszkańców, wspieranie rozwoju 
kulturalno-sportowego i  oświa-
towego oraz ochrona dziedzictwa 
narodowego. Te zadania realizu-
jemy, m.in. pozyskując środki ze-
wnętrzne na realizację projektów 
w ramach:
• Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007–2013
W tym okresie zrealizowaliśmy 

dwa projekty: „Pożyteczne ferie – 
nauka przez zabawę” oraz „Zakup 
strojów galowych dla Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej w Wilkołazie”.
• Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020 
w  formie grantów pozyskanych 
z LGD Ziemi Kraśnickiej
W ramach tego programu zre-

alizowaliśmy projekty: „Rodzinalia 
2018 – wilkołaska integracja poko-
leń” i  „Nowoczesne rękodzieło – 
warsztaty międzypokoleniowe”.

• Ministerstwa Kultury i Ochro-
ny Dziedzictwa Narodowego
Dotacja na „Doposażenie Mło-

dzieżowej Orkiestry Dętej z  Wil-
kołaza” w  instrumenty muzyczne 
i niezbędny sprzęt.

W najbliższym czasie będziemy 
realizować cztery projekty w  ra-
mach grantów pozyskanych z LGD 
Ziemi Kraśnickiej PROW na lata 
2014–2020, a będą to:

– „Kulinarne inspiracje, a tradycje 
wilkołaskiej kuchni” – paździer-
nik 2018 r.

– „Jak być atrakcyjnym na rynku 
pracy” – styczeń/luty 2019 r.

– „Jak dobrze mieć sąsiada – wil-
kołaska integracja” –maj 2019 r.

– „Noc Świętego Jana – impreza 
plenerowa” – czerwiec 2019 r.

Realizacja wszystkich projek-
tów ma na celu podniesienie ja-
kości życia społeczności lokalnej 
poprzez zaspokajanie potrzeb 
kulturalnych i  społecznych miesz-
kańców oraz promocję gminy. Na-
szym zadaniem jest też rozwijanie 
aktywności społecznej, motywacji 
do działania, osobistego zaanga-
żowania uczestników i efektywne-
go spędzania wolnego czasu. Jest 
to też okazja do upowszechniania 
szeroko rozumianej kultury, trady-
cji, zwyczajów ludowych i promo-
cji lokalnej twórczości artystycznej. 

Nasze projekty mają też na celu 
wspieranie działalności i  rozwo-
ju Młodzieżowej Orkiestry Dętej  
z Wilkołaza.

Nasze działania projektowe cie-
szą się dużym zainteresowaniem, 
co jest dla nas bardzo motywujące 
do podejmowania dalszej aktyw-
ności. Zapraszamy serdecznie do 

udziału w realizowanych przez nas 
projektach i innych działaniach.

Serdecznie dziękujemy gminie 
Wilkołaz na czele z  panem wój-
tem Pawłem Głąbem za wspieranie 
naszych dotychczasowych dzia-
łań, w  formie dotacji na realizację 
zadań oraz pani Annie Janczarek 
– kierownik referatu ds. środków 
zewnętrznych i  promocji gminy 
Wilkołaz za fachową pomoc pod-
czas realizacji projektów.

Z pozdrowieniami
Zarząd Stowarzyszenia  

Przyjaciół Wilkołaza
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Będzie jaśniej i taniej
Rozpoczyna się innowacyjna 

na skalę gmin wiejskich powiatu 
kraśnickiego inwestycja polegają-
ca na kompleksowej modernizacji 
oświetlenia ulicznego na terenie 
całej gminy Wilkołaz. W  ramach 
modernizacji stare rtęciowe i sodo-
we oprawy oświetleniowe zostaną 
wymienione na nowoczesne oświe-
tlenie w  technologii LED-owej. 
Łączna ilość wymienianych opraw 
oświetleniowych to 586 sztuk. 
Oprócz opraw oświetleniowych 
zamontowane zostaną przewody 
zasilające oraz 52 szafki oświetle-
niowe wyposażone w: zegary ste-
rujące oświetleniem z możliwością 
zdalnego dostępu do opraw oświe-
tleniowych oraz ich grupowego 
zdalnego programowania i  ukła-
dy kompensacji mocy biernej do 
wartości określonej w  warunkach 
przyłączeniowych. W  ramach in-
westycji wymienione zostaną rów-
nież wysięgniki, na których wiszą 
oprawy oświetleniowe.

Realizacja tej inwestycji pozwoli 
nam na poczynienie oszczędności 
z  dwóch źródeł. Pierwszym jest 
oczywiście zmniejszenie zużycia 

energii elektrycznej, co skutkuje 
niższymi opłatami za prąd. Dru-
gim, nie mniej istotnym, jest obni-
żenie ceny związanej z  dzierżawą 
oprawy oświetleniowej. Zapewne 
nie każdy z Państwa wie, że znaczna 
część opraw oświetleniowych, które 
na chwilę obecną oświetlają drogi 
na terenie naszej gminy, są własno-
ścią zakładu energetycznego. Za 
dzierżawę jednej oprawy oświetle-
niowej płacimy 8,00 zł miesięcznie. 
Raz na miesiąc z  budżetu gminy 
opłacamy więc fakturę w wysoko-
ści ponad 3,5 tys. zł za dzierżawę 
wszystkich opraw oświetlenio-
wych. Kwota ta i tak jest mniejsza 
niż w  latach wcześniejszych, a  to 
dlatego, że wiosną 2015  r. dzięki 
przeprowadzonym z  zakładem 
energetycznym negocjacjom ob-
niżyliśmy cenę dzierżawy jednej 
oprawy oświetleniowej z  9,00 zł 
na właśnie 8,00  zł. Tak czy ina-
czej według bardzo ostrożnych 
szacunków realizacja tej inwestycji 
będzie się wiązała z  oszczędno-
ściami dla budżetu naszej gminy 
w wysokości co najmniej 60 tys. zł  
rocznie.

Postępowanie przetargowe na 
realizację niniejszej inwestycji zo-
stało ogłoszone 11 kwietnia 2018 r. 
Oferty na wykonanie prac złoży-
ły łącznie trzy firmy. 20 sierpnia 
2018  r. podpisana została umowa 
z wykonawcą inwestycji, który ma 
ją zrealizować do końca listopa-
da bieżącego roku. Wartość cało-
ści prac to kwota 1 591 567,45 zł, 
z czego 1 000 102,70 zł stanowi po-
zyskane dofinansowanie zewnętrz-
ne. Warto dodać, iż nowe oprawy 
oświetleniowe w technologii LED-
-owej mają bezawaryjnie pracować 
przez okres 10 lat, zaś z  poziomu 
centrum zarządzania umieszczo-
nego w  budynku Urzędu Gminy 
Wilkołaz możliwe będzie zmienia-
nie godzin, w których oprawy będą 
świeciły.

Inwestycja ta jest bardzo inno-
wacyjna w skali powiatu kraśnic-
kiego oraz Lubelszczyzny. Jedy-
nym samorządem z terenu naszego 
powiatu, który oprócz gminy Wil-
kołaz otrzymał dofinansowanie 
na ten cel, jest miasto Kraśnik.

P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz

Krok po kroku zbliżamy się do 
rozpoczęcia montażu 587 próż-
niowych instalacji solarnych oraz 
35 pieców na biomasę. Cała pro-
cedura z różnych względów, nieza-
leżnych od Urzędu Gminy, trwa już 
niemal cztery lata. Przypomnijmy, 
że nabór wniosków na pozyskanie 
dofinansowania prowadzony był 
od 29 kwietnia 2016 r. do 14 czerw-
ca 2016  r. Urząd Gminy Wilkołaz 
kilka tygodni wcześniej prowadził 
zapisy na kolektory oraz piece na 
biomasę. W  ramach tych właśnie 

zapisów na początkowej liście chęt-
nych znalazło się ponad 720 osób, 
jednakże ostateczna weryfikacja 
i  potwierdzenie zapisu wpłatą za-
liczki w  wysokości 500,00 zł za-
węziła listę chętnych do 587 osób. 
Wpłata zaliczki była konieczna, 
aby uzyskać jak najbardziej przy-
bliżoną liczbę osób, która osta-
tecznie będzie chciała zamon-
tować instalacje solarne. Warto 
dodać, że z ilości instalacji, które 
zapisaliśmy we wniosku o  dofi-
nansowanie musimy się – co do 

Niebawem rozpoczniemy montaż instalacji  
solarnych oraz pieców na biomasę

jednej – rozliczyć na etapie mon-
tażu. Duży problem pojawiłby się, 
gdybyśmy składając wniosek o do-
finansowanie zgłosili chęć monta-
żu ponad 720 instalacji solarnych, 
zaś na etapie montażu wycofałoby 
się 150 chętnych. Zaliczkę wpłaca-
ły osoby, które rzeczywiście są za-
interesowane montażem instalacji 
solarnych i taki zabieg pozwolił na 
określenie dokładnej ich liczby.

Wniosek został złożony i  prze-
szedł ocenę formalną. O  tym, co 
działo się później, w trakcie oceny 
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Jak to było z tym dofinansowaniem…
Temat jest już co prawda nie-

aktualny, gdyż od ponad roku 
cieszymy się z  użytkowania no-
woczesnej hali sportowej w  Wil-
kołazie. I zapewne do tej pięknej 
inwestycji nie wracalibyśmy, gdyby 
nie fakt, iż w ostatnim czasie wiele 
osób zaczęło się dopytywać jak to 
było z uzyskaniem dofinansowania 
do tej budowy. Wychodząc naprze-
ciw Państwa oczekiwaniom, pra-
gnę poinformować o  bezsprzecz-
nych faktach, które miały miejsce 
od grudnia 2013  r. do momentu 
oddania hali sportowej do użytko-
wania, czyli do lutego 2017 r.:

19 grudnia 2013  r. → Rada 
Gminy Wilkołaz przyjęła uchwałę 
budżetową na 2014 rok, w  której 
zostały zagwarantowane środki fi-

nansowe w wysokości 66 950,00 zł 
na wykonanie projektu budowla-
nego hali sportowej.

2 stycznia 2014 r. → Podpisano 
umowę na wykonanie projektu bu-
dowalnego.

15 grudnia 2014 r. → Protoko-
łem zdawczo-odbiorczym został 
odebrany projekt budowalny na 
budowę hali sportowej.

30 grudnia 2014  r. → Rada 
Gminy Wilkołaz przyjęła uchwa-
łę budżetową na 2015 rok. Pro-
jekt budżetu był przygotowywany 
przez poprzedniego wójta – nie 
było w nim zabezpieczonych fun-
duszy na budowę hali sportowej.

9 lutego 2015 r. → Rada Gminy 
Wilkołaz przyjęła uchwałę doty-
czącą zmian w  budżecie. Jedną ze 

zmian było wprowadzenie kwoty 
300 tys. zł z  przeznaczeniem na 
rozpoczęcie w 2015 r. budowy hali 
sportowej. Jednocześnie zmienio-
no Wieloletnią Prognozę Finan-
sową, zabezpieczając pieniądze na 
kontynuację budowy hali sporto-
wej w latach 2016 i 2017.

13 lutego 2015 r. → Został zło-
żony wniosek o  dofinansowanie 
budowy hali sportowej do Wo-
jewódzkiego Programu Rozwoju 
Bazy Sportowej Województwa Lu-
belskiego.

28 maja 2015  r. → Złożyliśmy 
wniosek do Ministerstwa Sportu 
i  Turystyki o  dofinansowanie bu-
dowy hali sportowej,

21 października 2015  r. → 
Z Ministerstwem Sportu i Turysty-
ki podpisaliśmy umowę o dofinan-
sowanie budowy hali sportowej.

27 lutego 2017 r. → Obiekt zo-
stał oddany do użytkowania.

Zarówno wniosek o  dofinanso-
wanie, jak i podpisanie umowy na 
dofinansowanie budowy hali spor-
towej miały miejsce w  2015 roku. 
Całość pozyskanego na budowę 
hali sportowej dofinansowania 
w  wysokości 2 357 000,00 zł jest 
również wynikiem zaangażowa-
nia pracowników Urzędu Gminy 
Wilkołaz w roku 2015 i latach na-
stępnych.

P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz

merytorycznej, informowaliśmy 
już Państwa na łamach „Wieści”. 
Błędnie dokonana ocena przez 
Urząd Marszałkowski w  Lublinie 
złożonego przez gminę Wilkołaz 
wniosku spowodowała niemal 
roczne opóźnienie rozpoczęcia 
realizacji inwestycji. Podczas gdy 
wiele sąsiadujących samorządów 
umowy o  dofinansowanie pod-
pisywało w  grudniu 2016  r. oraz 
w  styczniu 2017  r. to gmina Wil-
kołaz zmuszona była podpisać 

taką umowę dopiero pod koniec 
2017 roku. W  kolejnym etapie 
prowadzone były prace nad opra-
cowaniem niezbędnych dokumen-
tów przetargowych. 14 lipca 2018 r. 
ogłoszone zostało postępowanie 
przetargowe z  terminem składa-
nia ofert do 28 sierpnia 2018  r. 
W  wyniku postępowania przetar-
gowego wyłoniono wykonawcę na 
montaż próżniowych kolektorów 
słonecznych oraz pieców na bio-
masę. Łączna wartość inwestycji 

to kwota 6 827 907,00 zł, w  tym 
5  157 570,50  zł pozyskanego do-
finansowania. Do końca września 
bieżącego roku planujemy pod-
pisać umowę z wykonawcą i roz-
począć pierwsze montaże. Przed 
rozpoczęciem realizacji inwesty-
cji odbędą się spotkania w  gronie 
mieszkańców, wykonawcy oraz 
inspektora nadzoru. O  wszystkich 
szczegółach będziemy na bieżąco 
informowali poprzez stronę in-
ternetową oraz tablice ogłoszeń.

P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz
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Dożynki Gminno-Parafialne 2018
Jak co roku, w ostatnią niedzielę 

sierpnia odbyły się Dożynki Gmin-
no-Parafialne 2018 zorganizowane 
przez gminę Wilkołaz przy współ-
pracy z  sołectwami Pułankowice 
i  Rudnik Szlachecki. Uroczysto-
ści rozpoczęły się mszą św., której 
przewodniczył proboszcz parafii 
Miłosierdzia Bożego w  Rudniku 
Szlacheckim ks. Marian Serwatka. 
Starostami tegorocznych dożynek 
byli pani Maria Cichoń oraz pan 
Kazimierz Wielgus.

Po mszy św. korowód dożynko-
wy udał się na stadion w Wilkołazie 
Pierwszym, gdzie po odśpiewaniu 
hymnu przy muzyce Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej nastąpiło oficjalne 
otwarcie dożynek przez wójta gmi-
ny Pawła Głąba. Kolejnym ważnym 
punktem Święta Plonów było uro-
czyste przekazanie chleba przez 
starostów dożynek na ręce wójta 
gminy Pawła Głąba oraz przewod-
niczącego Rady Gminy Mieczysła-
wa Lisieckiego.

Po wspólnym dzieleniu się chle-
bem nastąpiły przemówienia za-
proszonych gości, wśród których 
należy wymienić: pana Jarosława 
Stawiarskiego – sekretarza stanu 
w  Ministerstwie Sportu i  Turysty-
ki, pana Marka Kosa reprezentu-
jącego marszałka województwa 
lubelskiego Sławomira Sosnow-
skiego, pana Eugeniusza Pelaka 
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szenie wyników w  konkursie na 
najładniejszy ogród, gdzie pierw-
sze miejsce zdobyli pani Jadwiga 
Kozieł oraz pan Grzegorz Pudło, 
jak również wręczenie wyróżnień 
dla rolników – panów Marka Boż-
ka i Marka Wnuczka.

Kolejnym punktem uroczystości 
były występy artystyczne Młodzie-
żowej Orkiestry Dętej z Wilkołaza 
oraz uczniów Szkoły Podstawowej 
im. Tadeusza Kościuszki w  Wil-
kołazie. Po nich nastąpiły koncer-
ty takich zespołów, jak „Wszyćko 
Gro”, „Feeria”, „TeX”, oraz występ 
gwiazdy wieczoru – Shazzy. Impre-
za zakończyła się wspólną zabawą 
z zespołem „ROXAIT”.

– wicekuratora oświaty, pana Jana 
Kozioła reprezentującego starostę 
powiatu kraśnickiego Andrzeja 
Maja, pana Andrzeja Wąsika – dy-
rektora Powiatowej Państwowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej w Kraśniku, panią Annę Baluch 
– kierownika Agencji Restruktu-
ryzacji i  Modernizacji Rolnictwa 
w  Kraśniku, pana Józefa Potoc-

kiego reprezentującego dyrektora 
Lubelskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w  Końskowoli, pana 
Janusza Skrzypka – delegata Lubel-
skiej Izby Rolniczej, panią Emilię 
Nicał – dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w  Popkowicach oraz 
pana Stanisława Wnuczka – przed-
stawiciela NSZZ RI „Solidarność”. 
Po przemówieniach nastąpiło ogło-

Mimo niesprzyjającej pogo-
dy swoje stoiska zaprezentowali: 
KGW Obroki, KGW Wilkołaz Dol-
ny, KGW Wilkołaz Drugi, KGW 
Wilkołaz Trzeci, KGW Wólka Rud-
nicka, Gminna Rada KGW, Koło 
Pszczelarzy oraz Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wilkołaza. Można było 
na nich spróbować lokalnych po-
traw i ciast.

Wszystkim osobom zaanga-
żowanym w  organizację dożynek 
oraz sponsorom dziękujemy za 
okazaną pomoc.

P. Koper
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Wilkołaz czyta Przedwiośnie
Narodowe Czytanie to akcja 

społeczna propagująca znajomość 
literatury narodowej, której frag-
menty odczytywane są publicznie. 
Została zapoczątkowana w  2012 
roku i odbywa się pod honorowym 
patronatem Pary Prezydenckiej.

9 września 2018  r. mieszkańcy 
gminy mogli wysłuchać fragmen-
tów Przedwiośnia S. Żeromskiego, 
które czytali zaproszeni goście. 
Inicjatorami spotkania byli na-
uczyciele Szkoły Podstawowej im. 
T. Kościuszki w  Wilkołazie: pani 
Małgorzata Chmiel, pani Marta 
Rozwalak, pan Konrad Borowicz 
oraz pani Ewelina Chmielik.

Na początku spotkania dyrektor 
szkoły, pan Karol Nagajek, odczy-
tał list Prezydenta PR Andrzeja 
Dudy. Następnie uczniowie przy-
bliżyli zebranym ideę Narodo-
wego Czytania. W  dalszej części 
przedstawiono ciekawostki z życia 

Stefana Żeromskiego, szczególnie 
związane z  Lubelszczyzną oraz 
informacje o  Przedwiośniu. Punk-
tem kulminacyjnym było odczy-
tanie przez dzieci i  zaproszonych 
gości fragmentów powieści. Była 
to pierwsza edycja tego projektu 
w naszej szkole, dlatego do współ-
pracy zaprosiliśmy dzieci, rodzi-
ców oraz przedstawicieli instytucji, 
stowarzyszeń i organizacji z terenu 
gminy (m.in. pracowników urzę-
du gminy, biblioteki publicznej, 
ośrodka zdrowia, koła gospodyń 
wiejskich, straży pożarnej, wolon-
tariatu, harcerstwa). Dla przyby-
łych przewidziano słodki poczę-
stunek przygotowany przez Klub 

Wolontariusza „Waleczne Żółwie”. 
Uczestnicy otrzymali również pa-
miątkową zakładkę do książki.

Tegoroczne Czytanie jest o  tyle 
niezwykłe, że odbywa się w  roku, 
w którym, niebawem, bo 11 listo-

pada, świętować będziemy setną 
rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości. Miło nam zako-
munikować, że nasza inicjatywa 
spotkała się z  ciepłym przyjęciem 
mieszkańców gminy. Jej konty-
nuacją będą wieczorki poetyc-
kie, podczas których przybliżymy 
teksty Antologii Niepodległości 
i  utwory patriotyczne. Wszystkim 
zaproszonym gościom oraz przy-
byłym mieszkańcom pragniemy 
raz jeszcze podziękować za udział 
w projekcie.

M. Rozwalak
K. Borowicz, 
E. Chmielik  

Fot. J. Łukasik
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Świadczenie wychowawcze 
z  rządowego programu „Rodzina 
500+” nie jest przyznawane bezter-
minowo. Prawo do tego świadcze-
nia jest ustalane na okres roku – od 
1 października danego roku do 30 
września kolejnego roku. W prak-
tyce oznacza to konieczność skła-
dania wniosku o świadczenie 500+ 
na nowy okres świadczeniowy, któ-
re można składać od 1 lipca. Rów-
nież od lipca 2018 r. rozpoczęliśmy 
realizację nowego programu „Do-
bry Start” – 300+, który cieszy się 
bardzo dużym zainteresowaniem 
mieszkańców naszej gminy.

Wnioski na wymienione świad-
czenia przyjmowane są od 1 lipca 
drogą internetową za pomocą em-
patia.mpips.gov.pl, PUE ZUS oraz 

e-PUAP, natomiast od 1 sierpnia 
wnioski można złożyć również oso-
biście w Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w  Wilkołazie w  godzinach od 
7:30 do 15:30. Na chwilę obecną na 
świadczenie „Dobry Start” złożono 
459 wniosków. Wszystkie wnioski 
złożone do 31sierpnia 2018  r. zo-
stały rozpatrzone, wypłacono 697 
świadczeń na kwotę 209 100,00 zł.

Świadczenie wychowawcze rów-
nież cieszy się dużym zaintereso-
waniem. Na dzień dzisiejszy zosta-
ło złożonych 370 wniosków, które 

Składanie wniosków na świadczenia  
wychowawcze

sukcesywnie są rozpatrywane, na 
chwilę obecną wydanych zostało 
210 decyzji. Informujemy, iż wnio-
ski na „Dobry Start” przyjmowane 
są do 30 listopada 2018  r., nato-
miast aby zachować ciągłość wy-
płaty świadczenia wychowawczego 
500+ wnioski należy złożyć naj-
lepiej do końca września; wnioski 
złożone w  późniejszym terminie 
również będą rozpatrzone, jednak-
że wypłata może nastąpić z  opóź-
nieniem.

P. Marzec

Z pracy Rady Gminy Wilkołaz…
W okresie od wydania poprzed-

niego, już 12. numeru „Wieści 
Gminy Wilkołaz” odbyły się dwie 
sesje Rady Gminy Wilkołaz.

Sesja, która odbyła się 28 czerw-
ca 2018 r. poświęcona była głównie 
zatwierdzeniu sprawozdania z wy-
konania budżetu za poprzedni rok 
oraz udzieleniu z tego tytułu abso-
lutorium wójtowi gminy. Uchwały 
te zostały podjęte jednogłośnie. Je-
den radny był nieobecny.

Tak jak w  przypadku praktycz-
nie każdej sesji, radni dokonali 
zmian wieloletniej prognozy fi-
nansowej oraz zmian w  budżecie 
gminy.

W trakcie sesji podjęto uchwałę 
o  przystąpieniu do opracowania 
zmiany Studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, udzielono pomo-
cy finansowej powiatowi kraśnic-
kiemu z  przeznaczeniem na reali-
zację programu z zakresu ochrony 

zdrowia, podjęto uchwałę dotyczą-
cą maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych 
oraz odstępstw od zakazu spo-
żywania napojów alkoholowych 
w miejscach publicznych.

Z uwagi na zmianę przepisów 
radni ponownie musieli ustalić 
wynagrodzenie dla wójta gminy, 
podjęli również uchwałę w sprawie 
emisji obligacji, a  także w sprawie 
nowego regulaminu dostarczania 
wody i  odprowadzania ścieków 
oraz zaliczenia kolejnej drogi do 
kategorii dróg gminnych.

Kolejna sesja to sesja w  dniu 
13 września 2018 r. W jej trakcie 
dokonano zmian w  wieloletniej 
prognozie finansowej oraz zmian 
w budżecie gminy.

Wprowadzone przez ustawo-
dawcę zmiany wymusiły uchwale-
nie nowego statutu naszej gminy 
oraz zmianę uchwały dotyczącej 
określenia tygodniowego obowiąz-

kowego wymiaru godzin dla na-
uczycieli wspomagających.

Radni podjęli również uchwałę 
dotyczącą pomocy finansowej dla 
powiatu kraśnickiego. Pomoc ta 
dotyczyła zakupu nowej karetki dla 
SPZOZ w Kraśniku.

Również w  związku ze zmianą 
przepisów radni przyjęli nowy re-
gulamin utrzymania czystości i po-
rządku na terenie naszej gminy, 
a  także nową uchwałę dotyczącą 
szczegółowego sposobu i  zakresu 
świadczenia usług w  zakresie od-
bierania odpadów komunalnych.

W formie uchwał radni wyrazili 
zgodę na nabycie budynku w miej-
scowości Obroki oraz na nabycie 
nieruchomości gruntowej z  prze-
znaczeniem pod drogę w miejsco-
wości Ewunin.

Do kategorii dróg gminnych za-
liczono również dwie kolejne drogi 
na terenie naszej gminy.

J. Stec
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Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze  
Drużyn OSP z terenu powiatu kraśnickiego

W niedzielę 8 lipca br. na boisku 
sportowym w  Polichnie Czwartej 
przeprowadzone zostały Powiato-
we Zawody Sportowo-Pożarnicze 
jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych z powiatu kraśnickiego. 
Organizatorem imprezy był Zarząd 
Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w  Kraśniku przy współpracy 
z  Komendą Powiatową Państwo-
wej Straży Pożarnej w  Kraśniku 
oraz samorządem gminy Szastarka. 
W zawodach wystartowało 18 dru-
żyn OSP z terenu powiatu kraśnic-
kiego. Naszą gminę reprezentowały 
dwie drużyny męskie z grupy „A” 
z OSP w Ewuninie i w Wilkołazie 
(kolejno zdobywcy I i  II miejsca 
eliminacji gminnych) oraz 1 dru-
żyna kobieca z  grupy „C” z  OSP 
w  Wilkołaza. Zawody zostały ro-
zegrane w  dwóch konkurencjach 
zgodnie z  regulaminem zawodów 
sportowo-pożarniczych, tj. sztafeta 
pożarnicza 7×50 m z  przeszkoda-
mi oraz ćwiczenia bojowe. W wy-
niku zażartej rywalizacji w  duchu 
fair play klasyfikacja generalna 
męskich drużyn przedstawiała się 
następująco:

• Sztafeta pożarnicza:
I miejsce – OSP Trzydnik Duży 

z czasem 58,85
II miejsce – OSP Majdan-Ob-

leszcze z czasem 61,86
III miejsce – OSP Węglinek 

z czasem 64,01
• Ćwiczenia bojowe:
I miejsce – OSP Trzydnik Duży 

z czasem 37,50
II miejsce – OSP Majdan-Grabi-

na z czasem 40,32
III miejsce – OSP Węglinek 

z czasem 42,62
W klasyfikacji generalnej zwy-

ciężyła jednostka z  OSP Trzydnik 
Duży. Na drugim miejscu uplaso-
wała się jednostka OSP Majdan-
Grabina, a na trzeciej pozycji OSP 
Węglinek.
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Nasze drużyny zajęły następują-
ce miejsca:

• drużyna kobieca z grupy „C” 
z OSP w Wilkołazie – I miejsce  
z wynikiem 141,95,

• drużyna męska z grupy „A”  
z OSP w Ewuninie – X miejsce  
z wynikiem 121,64

• drużyna męska z grupy „A”  
z OSP w Wilkołazie – XIV miejsce 
z wynikiem 127,87.

Na zakończenie zawodów zo-
stały wręczone pamiątkowe pu-
chary i  nagrody pieniężne trzem 
zwycięskim drużynom. Ceremonii 
wręczenia dokonali przedstawicie-
le Zarządu Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych 
RP w  Kraśniku oraz komendant 
powiatowy Państwowej Straży Po-
żarnej w  Kraśniku mł. bryg. To-
masz Michalczyk. Drużyny, któ-
re uplasowały się na pozostałych 
miejscach w  podziękowaniu za 
uczestnictwo w  zawodach i  wy-
równaną rywalizację otrzymały 
okolicznościowe dyplomy.

D. RafalskiZdobywcy I miejsca 
w Gminnych Zawodach 
Sportowo-Pożarniczych 

w Wilkołazie

16 września 2018  r. Stowarzy-
szenie Gminnej Rady Kół Gospo-
dyń Wiejskich w Wilkołazie wzię-

Sukces GRKGW na III Forum Organizacji  
Pozarządowych Powiatu Kraśnickiego

ło udział w III Forum Organizacji 
Pozarządowych Powiatu Kraśnic-
kiego. Przygotowaliśmy stoisko 

promocyjne. Wzięliśmy udział 
w  konkursie kulinarnym dla Kół 
Gospodyń Wiejskich. Pani Anna 
Bednara przygotowała ciasto o na-
zwie „Rapsodia dyniowo-jabłko-
wa”, które zajęło I miejsce w kon-
kursie.

S. Garbacz
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Działalność KGW w Obrokach
Koło Gospodyń Wiejskich 

w  Obrokach powstało 5 lutego 
2018  r. z  inicjatywy mieszkanek 
miejscowości Obroki. W skład za-
rządu weszły panie: Halina Pod-
siadła – przewodnicząca, Justyna 
Sołtys – zastępca przewodniczącej, 
Katarzyna Stefańczyk – sekretarz, 
Halina Ryś – skarbnik. Obecnie 
koło liczy 13 członkiń.

Panie są zwolenniczkami pra-
cy społecznej. Chciałyby podjąć 
działalność służącą rozwojowi 
wsi i  umożliwić wspólne spę-
dzanie czasu wolnego dzieciom 
i  młodzieży. Chętnie biorą udział 
w  organizowanych w  gminie im-
prezach. Reprezentowały Koło na 
Dożynkach Gminno-Parafialnych 
w  Wilkołazie, przygotowując tra-
dycyjne potrawy z  Lubelszczyzny. 
Uczestnikom i  zaproszonym go-
ściom smakowały pierogi, bigos, 
forszmak lubelski, a także wędzon-
ki, kaszanki i  domowy smalec. 
Chętnych nie brakowało na domo-
wej roboty ciasto. Przygotowano te 
bardziej wymyślne, ale i tradycyjne 
„z przepisu babci”.

Ostatnio członkinie Koła brały 
udział w  zorganizowanym przez 
sołectwo Marianówka i  Obroki 
„Pożegnaniu lata”.

Praca społeczna daje członki-
niom dużo radości i  satysfakcji, 
mają okazję wspólnie spędzić czas, 
jest też okazją do wspólnych zabaw.

Mamy nadzieję, że krąg człon-
kiń wkrótce się powiększy wraz 
z pozyskaniem siedziby dla Koła.

H. Podsiadło
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„Złote Gody” – to niezwykłe 
wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, 
ale również dla ich rodzin oraz 
przyjaciół, to 50 lat nieprzerwane-
go, harmonijnego pożycia małżeń-
skiego. Prawdziwie zgodne i dobre 
małżeństwo to takie, które prze-
trwa wszystkie życiowe zawieru-
chy, by po latach zyskać wzajemne 
zrozumienie, tolerancję i szacunek.

20 września 2018  r. obchodzi-
liśmy w  naszej gminie Jubileusz 
50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Za 
zgodność pożycia małżeńskiego, za 
trud pracy i  wyrzeczeń dla dobra 
swych rodzin założonych przed pół 
wiekiem, za wychowanie dzieci, za 
cierpienia, łzy, radość, za każdy 
siwy włos na ich skroni Jubilaci zo-
stali odznaczeni przez Prezydenta 
RP medalami.

Wójt gminy Wilkołaz Paweł Głąb 
skierował słowa uznania pod adre-
sem Jubilatów, a następnie dokonał 
aktu dekoracji. Wśród Jubilatów 
uhonorowanych medalami, którzy 
pół wieku temu stanęli na ślubnym 
kobiercu, przysięgali sobie wier-
ność i nieskończoną miłość, a dziś 
mieli okazję usłyszeć gratulacje za 
tak pięknie dotrzymane zobowią-
zania, znalazły się 4 pary: państwo 
Sabina i  Wacław Bieleccy, pań-
stwo Janina i Lucjan Leziakowie, 
państwo Danuta i Edward Morscy 
oraz państwo Cecylia i  Czesław 
Owczarkowie.

Spotkanie odbyło się w  sympa-
tycznej atmosferze. Były gratula-
cje, kwiaty, pamiątkowe dyplomy 
i  upominki. Za pomyślność i  na-
stępne 50 lat we dwoje wzniesiono 
toast lampką szampana.

Pięćdziesiąt lat pożycia małżeń-
skiego to niewątpliwie długi czas – 
małżonkowie przeżyli razem wiele 
dobrego i złego. Wspólnie stawiali 
czoła problemom i  przeciwno-
ściom losu. Związek, który trwa 
pół wieku, musi być oparty na wza-
jemnej tolerancji i wyrozumiałości 
oraz miłości do drugiej osoby.

Wszystkim Szanownym Ju-
bilatom życzymy kolejnych lat 

w  zdrowiu i  harmonii oraz rado-
ści i  satysfakcji z  tego, co przez te 
pół wieku zbudowali, trwając przy 
sobie zgodnie z  przyrzeczeniem: 

50-lecie Pożycia Małżeńskiego

w zdrowiu i w chorobie, w smutku 
i  w  radości, w  bogactwie i  w  bie-
dzie…

I. Tęsna
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Puchar Wójta Gminy Wilkołaz w piłce nożnej
8 i  20 lipca 2018  r. odbyły się 

rozgrywki o Puchar Wójta Gminy 
Wilkołaz w  piłce nożnej. Mecze 
zostały rozegrane na boisku w Wil-
kołazie Pierwszym.

Do rozgrywek zgłosiło się 8 ze-
społów:

1. LKS Rudnik,
2. FC Po Nalewce,
3. AC Pajace,
4. Jagoda Dream-Team,
5. LZS Zalesie,
6. OSP Wilkołaz,
7. Chłopcy z Ferajny,
8. Wybrzeże Klatki Schodowej.
Zdobywcą pucharu został zespół 

OSP Wilkołaz, drugie miejsce za-
jął zespół Wybrzeże Klatki Scho-
dowej, a trzecie AC Pajace.
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Zwycięska drużyna otrzymała 
puchar i  nagrody rzeczowe, za II 
i  III miejsce również przyznano 
nagrody rzeczowe. Wszystkie dru-
żyny otrzymały pamiątkowe dy-

plomy. Królem strzelców został To-
masz Daniel (OSP Wilkołaz), który 
zdobył 7 bramek, a za najlepszego 
bramkarza uznano Radosława Ry-
marza. Obydwaj otrzymali okolicz-

nościowe statuetki i  nagrody. Dy-
plomy otrzymali także najmłodszy 
i najstarszy zawodnik turnieju.

I. Tęsna



22 lipca 2018  r. już po raz 38. 
w  gminie Wilkołaz odbył się Me-
moriał Kolarski im. Józefa Kloca. 
Jego organizatorami były Klub 
Sportowy „Unia Wilkołaz”, Staro-
stwo Powiatowe w  Kraśniku oraz 
Urząd Gminy Wilkołaz. Jak co 
roku na memoriale pojawili się 
także koledzy klubowi Józefa Kloca 
z terenu gminy Wilkołaz.

W przejazdach brali udział za-
wodnicy zrzeszeni, jak również 
mieszkańcy gminy Wilkołaz oraz 
powiatu kraśnickiego. Po zakoń-
czeniu startów okolicznościowe 
puchary, nagrody oraz dyplomy 
zostały wręczone zwycięzcom po-
szczególnych kategorii przez wójta 
gminy Wilkołaz Pawła Głąba.

Licznie zgromadzeni niesto-
warzyszeni uczestnicy z  powiatu 
kraśnickiego wzięli udział w prze-
jeździe pod hasłem „Rowerem po 
zdrowie”. W  zawodach „Rowerem 
do pożaru” wystartowały 4 druży-
ny OSP z  terenu gminy Wilkołaz. 
Wśród wszystkich uczestników 
w poszczególnych kategoriach wie-
kowych zostały rozlosowane na-

XXXVIII Memoriał Kolarski im. Józefa Kloca

grody rzeczowe. Każdy, kto wziął 
udział w przejeździe „Rowerem po 
zdrowie”, miał szansę wylosować 
nagrodę główną – rower. Również 
wśród publiczności rozlosowa-
no atrakcyjne nagrody rzeczowe. 
Szczegółowe wyniki dostępne są na 
stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny Wilkołaz.

I. Tęsna


