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Szanowni mieszkańcy gminy Wilkołaz
Przed nami najpiękniejszy okres w roku, czas Bożego Narodzenia, gdy Chrystus przychodzi na 
świat i staje się radością każdego z nas. Czas wypełniony tradycją i rodzinnym ciepłem. Niech 
zatem te święta będą niezapomniane, spędzone bez pośpiechu, trosk i zmartwień. Niech będą 

przeżyte w spokoju, radości, wśród rodziny i przyjaciół oraz osób bliskich.
Życzymy Państwu, aby w Nowym 2019 Roku spełniły się wszystkie plany, a podejmowane 

działania owocowały autentyczną radością.
Życzliwości i wrażliwości we wzajemnych kontaktach wszystkim mieszkańcom gminy Wilkołaz 

życzą
 Mieczysław Lisiecki  Paweł Głąb
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Obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości

Tegoroczne obchody Narodo-
wego Święta Odzyskania Niepodle-
głości zaplanowano w naszej gmi-
nie na 10 i  11 listopada, ale część 
imprez odbyła się dzień wcześniej 
w poszczególnych szkołach. Głów-
nymi organizatorami obchodów 
byli Urząd Gminy, Gminna Bi-
blioteka Publiczna oraz placówki 
oświatowe z terenu naszej gminy.

Na tę okazję została odpowied-
nio przygotowana i  udekorowana 
hala sportowa, w  której rozpoczę-
ły się uroczystości upamiętniające 
to ważne dla Polaków wydarzenie. 
W obchodach uczestniczyli przed-
stawiciele instytucji, urzędów oraz 
licznie przybyli mieszkańcy naszej 
gminy.

Uroczystości rozpoczęły się 
o  godz. 1500 w  hali sportowej od-
śpiewaniem hymnu narodowego 
„Mazurka Dąbrowskiego” i  powi-
taniem zgromadzonych. Następnie 
harcerze w  „Niepodległościowym 
Apelu Pamięci” oddali cześć tym, 
którzy polegli za wolność Ojczyzny. 
Aby uczcić ich pamięć, odczytano 
imiona i nazwiska zasłużonych bo-
haterów. Wszystkim towarzyszyła 
podniosła atmosfera.

Część artystyczną rozpoczę-
li najmłodsi artyści, czyli dzieci 
z  Przedszkola Gminnego w  Wil-
kołazie. Śpiewem, tańcem, przygo-
towanymi strojami i  rekwizytami 
wprowadzili w  zachwyt publicz-
ność, a szczególnie licznie przyby-
łych rodziców.

Następnie z repertuarem pieśni 
patriotycznych wystąpił Chór ze 
Szkoły Podstawowej w Wilkołazie.

Po krótkiej przerwie kawowej 
mogliśmy podziwiać niezwykle 
pasjonujące widowisko słowno-
-muzyczne zatytułowane „Naród, 
który traci pamięć – umiera” w wy-
konaniu uczniów Szkoły Podsta-
wowej w Marianówce. Wszystkich 
urzekła piękna recytacja utworów 
patriotycznych, jak i  przygotowa-
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ne na tę okazję utwory muzyczne. 
Artyści przypomnieli ważne wy-
darzenia z historii narodu polskie-
go, tworząc niezapomniany klimat 
i przeżycia.

W dalszej części z  prelekcją 
„Drogi do niepodległej Polski” 
wystąpił pracownik IPN-u, groma-
dząc licznych słuchaczy. Uroczy-
stości uświetnili także zaproszeni 
muzycy Filharmonii Lubelskiej, 
którzy przygotowali niezwykły 
koncert pt. „Polskie Pieśni Patrio-
tyczne”. Pierwszy dzień obchodów 
święta zakończyła projekcja filmu 
„Szwadron”.

Kolejnego dnia, 11 listopada, 
oficjalna część obchodów rozpo-
częła się od posadzenia „dębu pa-
mięci” na placu przed kościołem, 
a  następnie odśpiewano hymn 
narodowy. Przemarsz pocztów 
sztandarowych, zaproszonych go-
ści oraz mieszkańców naszej gmi-
ny poprowadziła Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta do kościoła para-
fialnego pw. św. Jana Chrzciciela 
w  Wilkołazie. O  godz. 12.00 roz-
poczęła się uroczysta msza świę-
ta w  intencji Ojczyzny, a  homilię 
wygłosił ksiądz proboszcz Janusz  
Świtaj. 

Po zakończonym nabożeństwie 
wszyscy wyruszyli na były cmen-
tarz parafialny z  symbolicznymi 
mogiłami uczestników powstań 
oraz bohaterów I wojny światowej, 
wojny polsko-bolszewickiej z 1920 
roku i II wojny światowej. Poszcze-
gólne delegacje złożyły wieńce, wy-
głoszono wystąpienia okoliczno-
ściowe nawiązujące do wydarzeń 
z przeszłości.

Dalsza część obchodów odbyła 
się w  hali sportowej w  Wilkoła-
zie. Najpierw wystąpili uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w  Wilko-
łazie, prezentując „Sen Stefana, 
czyli opowieść o  historii gminy 

Wilkołaz przez cztery zjawy przed-
stawioną”. Jak sam tytuł sugeruje, 
była to „wędrówka” w  przeszłość, 
w której uczniowie przybliżyli syl-
wetki osób szczególnie związanych 
z  naszą miejscowością. Patrząc na 
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wsłuchiwała się w piękne recytacje 
uczniów i podziwiała grę młodych 
artystów. Występy uczniów nagra-
dzano gromkimi brawami.

Gminne obchody Święta Nie-
podległości uświetnił koncert Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej z  Wil-
kołaza oraz koncert pt. „Sztandary 
niepodległości”. Podczas występów 
zebrani usłyszeli doskonale wszyst-
kim znane pieśni patriotyczne.

Stulecie odzyskania przez Pol-
skę niepodległości stało się okazją 
do świętowania wydarzeń z  prze-
szłości, ale również jest zachętą do 
budowania wspólnej przyszłości 
gminy Wilkołaz.

Dziękujemy wszystkim zaanga-
żowanym w  przygotowanie uro-
czystości, w  szczególności: Szko-
le Podstawowej w  Marianówce, 
Szkole Podstawowej w  Ostrowie, 
Szkole Podstawowej w  Rudniku 
Szlacheckim, Szkole Podstawowej 
w  Wilkołazie, Przedszkolu Gmin-
nemu w  Wilkołazie, Harcerkom 
z II Rudnickiej Drużyny Harcerek 
„Fala” im. hm. Marii Byczewskiej, 
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej 
z  Wilkołaza, Gminnej Radzie Kół 
Gospodyń Wiejskich w Wilkołazie, 
Stowarzyszeniu Przyjaciół Wilko-
łaza, Kołom Gospodyń Wiejskich 
z  terenu gminy oraz Państwu Iza-
beli i Sławomirowi Stręciwilkom.

M. Gałat, A. Piwowarska 
fot. A. Kozłowski

Więcej fotografii z  gminnych 
obchodów 100-lecia odzyskania 
niepodległości przez Polskę moż-
na obejrzeć na stronie internetowej 
Urzędu Gminy www.wilkolaz.pl. 

młodych aktorów, starsi widzowie 
z  łezką w  oku wspominali dawne 
dzieje, a młodsi poznawali historię 
swojej małej Ojczyzny.

Równie dużym zainteresowa-
niem widzów cieszyły się części 

artystyczne przygotowane przez 
uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w  Ostrowie – „Sztafeta pokoleń” 
oraz ze Szkoły Podstawowej w Rud-
niku – „Bo wolność krzyżami 
się mierzy”. Publiczność z  uwagą 
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„Bo wolność krzyżami się mierzy”
Narodowe Święto Niepodległo-

ści, które obchodziliśmy w  bieżą-
cym roku, było dla nas wydarze-
niem niezwykle ważnym, gdyż 
nasza Ojczyzna – Polska świętowa-
ła 100-lecie odzyskania wolności. 
Po 123 latach zaborów 11 listopada 
1918  r. ziściły się marzenia kilku 
pokoleń Polaków o wolności.

W trosce o  pamięć o  tym hi-
storycznym wydarzeniu oraz dla 
kształtowania patriotycznego 
młodego pokolenia w Szkole Pod-
stawowej im. Królowej Jadwigi 
w Rudniku Szlacheckim 9 listopa-
da 2018 r. zorganizowaliśmy dzień 
dla Ojczyzny, aby cieszyć się z wol-

ności, aby uczcić pamięć naszych 
bohaterów i  przypomnieć bolesne 
dzieje naszego narodu.

Świętowanie rozpoczęliśmy od 
występu uczniów z  montażem 
słowno-muzycznym osnutym na 
motywie krzyża, który splótł się 
nierozerwalnie z  trudnymi dzie-
jami Polaków. Uważni słuchacze 
mieli czas na wzruszenie, refleksję 
i  dumę z  nieugiętej postawy mło-
dych patriotów. Uczniowie przy-
wołali w  sugestywnych tekstach 
narracyjnych, pięknych wierszach 
oraz żywiołowo zaśpiewanych 
pieśniach bohaterstwo młodych 
patriotów – Polaków, którym nie-
straszna była śmierć, i  którzy za-
chowywali się jak trzeba, ale nie-
stety ginęli.

Ich odwaga i poświęcenie pobu-
dzało do refleksji nad własną po-
stawą patriotyczną. Całości akade-
mii dopełniła dekoracyjna sceneria 
z krzyżami i ważnymi datami z hi-
storii Polski, biało-czerwona flaga 
i  chorągiewki oraz konkursowe 
prace plastyczne uczniów o  sym-

bolicznej treści nawiązującej do 
100-lecia niepodległości.

Następnym punktem obchodów 
święta Ojczyzny w  naszej szkole 
był konkurs recytatorski poezji pa-
triotycznej, w  którym uczniowie 
prezentowali utwory o  Ojczyźnie, 
o  polskich bohaterach, o  biało-
-czerwonej fladze, tradycjach walk 
narodowych i  inne – z  bogatej li-
teratury polskiej. To był egzamin 
z patriotyzmu naszych dzieci.

Pieśń towarzyszyła Polakom 
w  każdym ważnym wydarzeniu 
dziejowym, dlatego kolejnym eta-
pem szkolnych obchodów Święta 
Niepodległości był konkurs pieśni 

i  piosenki patriotycznej dla Nie-
podległej. Z wielką przyjemnością 
wysłuchaliśmy dzieci, które z dumą 
wyśpiewały swoją miłość do Oj-
czyzny, że są Polkami i  Polakami, 
wysłuchaliśmy pieśni legionowych, 
żołnierskich, o  warszawskich po-
wstańcach, o  fladze, o  cichociem-
nych i dziewczynie z granatem…

O godz. 11:11 po wprowadzeniu 
pocztu sztandarowego, łącząc się 
ze wszystkim szkołami w kraju od-
śpiewaliśmy nasz hymn – „Mazur-
ka Dąbrowskiego”. Śpiew gromki 
i głośny wyrażał naszą dumę z by-
cia Polakami. Była to niezwykle 
wzruszająca chwila.

Następnie szkolne koło wolon-
tariatu „Iskra Nadziei” przeprowa-
dziło akcję „100 dobrych uczyn-

ków dla Niepodległej”, w  której 
każdy mógł wylosować opis uczyn-
ku i wykonać go dla Ojczyzny.

Na pamiątkę 100-lecia odzy-
skania niepodległości i  dla jej 
uczczenia został posadzony na te-
renie przyszkolnym dąb, któremu 
uczniowie nadali imię „Walde-
mar”. Pod jego korzeniami została 

umieszczona butelka z  imionami 
i  nazwiskami wszystkich uczniów, 
nauczycieli i  pracowników szkoły 
ku pamięci potomnym. Tym mi-
łym akcentem zakończyliśmy ob-
chody 100-lecia Święta Niepodle-
głości w naszej szkole.

W niedzielę, 11 listopada 2018 r., 
uczniowie kl. V i  VII oraz chórek 
Juventus zaprezentowali się z aka-
demią patriotyczną „Bo wolność 
krzyżami się mierzy” w  kościele 
parafialnym w  Rudniku Szlachec-
kim przed społecznością lokalną 
i  w  Wilkołazie na gminnych ob-
chodach Święta Niepodległości. 
Występ uczniów naszej szkoły 
został entuzjastycznie odebrany 
i bardzo się wszystkim podobał.

B. Wielgus
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Sto lat niepodległej Polski
Pod takim hasłem dyrekcja 

i  Rada Pedagogiczna Szkoły Pod-
stawowej im. Tadeusza Kościusz-
ki w  Wilkołazie, pragnąc godnie 
uczcić stulecie odzyskania niepod-
ległości, realizowała różnorodne 
działania upamiętniające to donio-
słe wydarzenie.

W październiku wszyscy 
uczniowie naszej szkoły mieli oka-
zję uczestniczyć w  rekonstrukcji 
historycznej „Ku Niepodległej”. 
Żywa lekcja historii przybliżyła nie 
tylko wydarzenia z  historii Polski, 
ale uczniowie zainteresowali się 
też strojami i  bronią z  omawianej  
epoki.

Z myślą o  poznaniu miejsc 
związanych z historią naszej miej-
scowości i okolicy odbyły się „Rajd 
pamięci” i „100 km w stulecie” oraz 
zorganizowano wyjazd do izby pa-
mięci w  Zakrzówku. Wychowaw-
cy klas młodszych przeprowadzili 
cykl zajęć „Sławni Polacy”, propa-
gowali czytanie literatury patrio-
tycznej i naukę pieśni wojennych.

Zaakcentowaniem niezwykle 
istotnego dla polskiej poezji i pro-
zy wątku patriotycznego był udział 
uczniów klas IV–VII w  konkursie 
recytatorskim „W drodze do wol-
ności” oraz „Narodowym czyta-
niu”. Natomiast starsi uczniowie 
rozwijali swoje zainteresowania 
historyczne w konkursie „Ku Nie-
podległej”.

Kolejne działania podjęte w na-
szej szkole miały na celu rozbudze-
nie postaw patriotycznych poprzez 
rozwijanie wyobraźni plastycznej 
i  przybliżenie piękna ziemi ojczy-
stej. W  związku z  tym przepro-
wadzono następujące konkursy 
plastyczne w różnych grupach wie-
kowych: „Niepodległość widziana 
moimi oczami”, „Stulecie niepod-
ległości w  oczach dziecka”, „Moja 
ojczyzna”. Zarówno prace z powyż-
szych konkursów, jak i fotoreporta-
że realizowane w ramach projektu 
„Moja mała Ojczyzna” były wyeks-
ponowane w  sali gimnastycznej 
podczas głównych uroczystości.

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się też wystawy eksponatów 
pochodzących z  czasów I wojny 
światowej i  dwudziestolecia mię-
dzywojennego oraz prezentacja 
multimedialna „Bitwa warszawska”.

Ciekawym akcentem obchodów 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości była „żywa flaga 
narodowa”, którą stworzyli na-
uczyciele i uczniowie naszej szkoły 
ubrani odpowiednio w białe i czer-
wone stroje.

Główne uroczystości rozpoczęły 
się 9 listopada na placu szkolnym 
od posadzenia „dębu pamięci” 
z  udziałem pana Krzysztofa Czo-
chura z  Nadleśnictwa Kraśnik. 
Następnie wszyscy udali się do sali 
gimnastycznej i odśpiewano hymn 
narodowy. Dyrektor Karol Nagajek 
powitał przybyłych gości i wygłosił 
uroczyste przemówienie. Uwień-
czeniem uroczystości był występ 
uczniów z klas VIII w słowno-mu-
zycznej inscenizacji zatytułowanej 
„Tylko w polu biały krzyż”. Występ 

młodych artystów wywarł duże 
wrażenie na publiczności, która 
nagrodziła ich gromkimi brawami. 
Słowa podziękowania należą się też 
panu Kazimierzowi Kuśmierzowi 
za uświetnienie uroczystości wy-
konaniem utworu „Wojenko, wo-
jenko”.

Ponadto nasi uczniowie podczas 
gminnych obchodów Święta Nie-
podległości zaprezentowali część 
artystyczną „Sen Stefana, czyli 
opowieść o dziejach gminy Wilko-

łaz przez cztery zjawy przedstawio-
na” oraz odbył się koncert chóru 
szkolnego.

Wszystkie działania skupiały się 
przede wszystkim na odtworzeniu 
wydarzeń z  przeszłości, które po-
winny być bardzo ważne dla każde-
go Polaka, a  potwierdzeniem tego 
niech będą słowa Józefa Piłsudskie-
go: „Naród, który nie szanuje swej 
przeszłości, nie zasługuje na szacu-
nek teraźniejszości i nie ma prawa 
do przyszłości”.

M. Gałat, A. Piwowarska
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W dniu 21 października 2018 r. 
odbyły się wybory samorządowe. 
Wybieraliśmy, między innymi, 
wójtów oraz radnych gminnych.

W bieżących wyborach o  sta-
nowisko wójta gminy Wilkołaz 
ubiegało się trzech kandydatów: 
obecnie sprawujący ten urząd pan 
Paweł Głąb oraz pan Andrzej Ły-
sakowski i pani Agnieszka Serafin.

Mimo iż było trzech kandyda-
tów, wynik wyborów został ustalo-
ny już w pierwszej turze głosowania 
– różnicą 1136 głosów, w stosunku 
do kolejnego kandydata, wygrał 
pan Paweł Głąb.

Frekwencja wyniosła niewiele 
ponad 57%.

Nowo wybrany wójt gminy roz-
począł pełnienie swojej funkcji od 
złożenia ślubowania na pierwszej 
sesji nowo wybranej Rady Gminy 
w dniu 19 listopada 2018 r. W tym 
dniu złożyli również ślubowanie 
radni Rady Gminy Wilkołaz. 

Dokonano wyboru przewodni-
czącego Rady Gminy Wilkołaz, wi-
ceprzewodniczącego oraz komisji 
Rady.

Rada Gminy Wilkołaz  
(kadencja 2018–2023)
 1. Mieczysław Lisiecki – prze-

wodniczący Rady Gminy
 2. Janusz Rachwał – wiceprze-

wodniczący Rady Gminy

 3. Robert Ciołek
 4. Alina Grządka
 5. Renata Kurzyna
 6. Wiesław Latos
 7. Paweł Nakielski
 8. Leszek Pawlak
 9. Radosław Przybycień
10. Ludwik Sabeł
11. Jarosław Skrabucha
12. Stanisław Szkałuba
13. Henryk Szumny
14. Mirosław Wnuczek
15. Radosław Wnuczek

Komisje Rady Gminy:

Komisja Rewizyjna
1. Radosław Przybycień – prze-

wodniczący
2. Jarosław Skrabucha – zastępca 

przewodniczącego
3. Robert Ciołek – członek
4. Janusz Rachwał – członek
5. Ludwik Sabeł – członek

Komisja Budżetu, Rozwoju 
Gospodarczego i Zagospo-
darowania Przestrzennego
1. Wiesław Latos – przewodniczący
2. Paweł Nakielski – zastępca prze-

wodniczącego
3. Stanisław Szkałuba – członek
4. Henryk Szumny – członek
5. Mirosław Wnuczek – członek

Frekwencja w poszczególnych okręgach wyborczych

Okręg 
wyborczy

Liczba
Frekwencja

uprawnionych kart wydanych głosów oddanych
1 353 205 205 58,07%
2 306 184 204 66,67%
3 332 181 160 48,19%
4 360 231 232 64,44%
5 299 175 175 58,53%
6 367 228 228 62,13%
7 195  99 99 50,77%
8 284 134 134 47,18%
9 217 127 127 58,53%

10 376 246 246 65,43%
11 257 154 155 60,31%
12 341 194 193 56,60%
13 252 138 138 54,76%
14 229 112 111 48,47%
15 242 121 121 50,00%

Wybory samorządowe 2018

Wyniki wyborów  
wójta gminy Wilkołaz

Paweł Głąb 
68,66%Andrzej Łysakowski  

23,42%

Agnieszka Serafin  
7,93%
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Wyniki wyborów radnych w poszczególnych okręgach

Okręg 
wyborczy 

Imiona i nazwisko  
kandydata na radnego

Liczba głosów ważnych 
oddanych na kandydata

% (w skali okręgu 
wyborczego) Mandat

1
Stanisław Jan Szkałuba 104 52,00% Tak
Roman Józef Ciołek 96 48,00% Nie

2
Wiesław Marian Latos 132 65,02% Tak
Monika Ronduda 10  4,93% Nie
Zenobia Tęsna 61 30,05% Nie

3
Paweł Piotr Nakielski 79 50,97% Tak
Bogdan Kuśmierz 76 49,03% Nie

4
Jarosław Skrabucha 144 63,72% Tak
Robert Sławomir Wróbel 35 15,49% Nie
Krystyna Barbara Kołtun 47 20,80% Nie

5

Krzysztof Sokal 33 18,97% Nie
Irena Stanisława Janczarek 47 27,01% Nie
Izabela Szwarnowska 42 24,14% Nie
Renata Maria Kurzyna 52 29,89% Tak

6
Mieczysław Cezary Lisiecki 125 55,56% Tak
Krzysztof Koper 59 26,22% Nie
Łukasz Stec 41 18,22% Nie

7
Ludwik Stanisław Sabeł 59 59,60% Tak
Małgorzata Maria Pałka 12 12,12% Nie
Agnieszka Wrona 28 28,28% Nie

8
Karol Cichoń 33 24,81% Nie
Radosław Przybycień 66 49,62% Tak
Justyna Magdalena Sołtys 34 25,56% Nie

9
Sylwia Nagajek-Sagan 40 33,90% Nie
Robert Michał Ciołek 67 56,78% Tak
Magdalena Mazur 11  9,32% Nie

10
Mirosław Wnuczek 119 50,00% Tak
Magdalena Katarzyna Janczarek-Kuśmierz 20  8,40% Nie
Marcin Łukasik 99 41,60% Nie

11
Józef Gałęzowski 49 31,82% Nie
Radosław Wnuczek 89 57,79% Tak
Joanna Wojewoda 16 10,39% Nie

12
Janusz Kazimierz Rachwał 140 75,68% Tak
Roman Kozak 45 24,32% Nie

13
Henryk Zdzisław Szumny 80 58,82% Tak
Jakub Mikołaj Plota 56 41,18% Nie

14
Adam Wojtak 44 39,64% Nie
Leszek Roman Pawlak 67 60,36% Tak

15
Michał Kwiatek 43 36,44% Nie
Alina Maria Grządka 65 55,08% Tak
Michał Antoni Chudzik 10  8,47% Nie

Komisja Ochrony Środo-
wiska, Rolnictwa, Ochrony 
Przeciwpożarowej
1. Stanisław Szkałuba – przewod-

niczący
2. Leszek Pawlak – zastępca prze-

wodniczącego
3. Wiesław Latos – członek
4. Jarosław Skrabucha – członek
5. Radosław Wnuczek – członek

Komisja Oświaty, Kultury 
i Sportu, Ochrony Zdrowia 
i Spraw Społecznych
1. Henryk Szumny – przewodni-

czący
2. Alina Grządka – zastępca prze-

wodniczącego
3. Renata Kurzyna – członek
4. Radosław Przybycień – członek
5. Ludwik Sabeł – członek

Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji
1. Paweł Nakielski – przewodni-

czący
2. Mirosław Wnuczek – zastępca 

przewodniczącego
3. Robert Ciołek – członek
4. Alina Grządka – członek
5. Radosław Wnuczek – członek

J. Stec
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Z pracy Rady Gminy Wilkołaz…
W minionym okresie odbyły się 

trzy sesje Rady Gminy Wilkołaz.
Sesja w  dniu 11 październi-

ka dotyczyła głównie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego na-
szej gminy w  części obejmującej 
lokalizację infrastruktury elektro-
energetycznej związanej z  elektry-
fikacją i modernizacją linii kolejo-
wej nr 68, a  także przystąpieniem 
do zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
na terenie całej gminy.

Radni podjęli również uchwałę 
w sprawie zmian wieloletniej pro-
gnozy finansowej oraz w  sprawie 
zmian w  budżecie gminy na 2018 
rok. W trakcie sesji dokonano (w 

formie uchwały) zmiany przebiegu 
drogi gminnej, ustalono zasady po-
noszenia opłat w ośrodkach wspar-
cia i  mieszkaniach chronionych, 
rozpatrzono skargę na działalność 
wójta gminy oraz uchwalono rocz-
ny program współpracy z  organi-
zacjami pozarządowymi na 2019 
rok.

Kolejna sesja, 19 listopada, to 
pierwsza sesja nowej Rady Gminy. 
Poświęcona była głównie ślubowa-
niu nowo wybranych radnych oraz 
wójta gminy. W jej trakcie wybrano 
również przewodniczącego Rady 
Gminy oraz jego zastępcę, a  także 
komisje stałe Rady Gminy.

Trzecia sesja, która odbyła się 
29  listopada, dotyczyła głównie 

podjęcia uchwał okołobudżeto-
wych. W jej trakcie radni dokona-
li obniżenia do kwoty 30,00 zł za 
1 kwintal średniej ceny skupu żyta 
przyjmowanej do obliczenia po-
datku rolnego na 2019 rok. Przez 
6 poprzednich lat (lata 2013–2018) 
obowiązywała stawka 25,00 zł za 
1 kwintal. Przyjęto nowe uchwały 
dotyczące określenia stawek podat-
ku od nieruchomości oraz stawek 
podatku od środków transporto-
wych.

Dokonano również zmian wie-
loletniej prognozy finansowej oraz 
zmian w  budżecie gminy na 2018 
rok. Radni ustalili wynagrodzenie 
dla wójta gminy, pozostawiając je 
w dotychczasowej wysokości.

J. Stec

Rada Gminy Wilkołaz kadencji 2018–2023 
Od lewej stoją: Radosław Przybycień, Paweł Nakielski, Stanisław Szkałuba, Robert Ciołek, Henryk Szumny, Mirosław 
Wnuczek, Wiesław Latos, Janusz Rachwał, Ludwik Sabeł, Leszek Pawlak, Radosław Wnuczek. Od lewej siedzą: Jarosław 

Skrabucha, Paweł Głąb – wójt gminy, Renata Kurzyna, Alina Grządka, Mieczysław Lisiecki
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Strategia rozwoju gminy w nowej kadencji... 
Rozmowa z wójtem Pawłem Głąbem

Na wstępie naszej rozmowy 
proszę przyjąć gratulacje za po-
nowny wybór na gospodarza na-
szej gminy.

Dziękuję wszystkim mieszkań-
com za okazane zaufanie. Osią-
gnięty wynik jest największą mo-
tywacją do dalszej pracy na rzecz 
gminy Wilkołaz. Dziękuję moim 
kontrkandydatom w  wyborach: 
pani Agnieszce Serafin oraz panu 
Andrzejowi Łysakowskiemu. Ser-
decznie gratuluję wyboru wszyst-
kim radnym Rady Gminy Wilkołaz 
kadencji 2018–2023. Cieszy fakt, 
że frekwencja w naszej gminie była 
najwyższa w  całym powiecie kra-
śnickim. Można powiedzieć, że my 
wszyscy – mieszkańcy gminy Wil-
kołaz – bierzemy sprawy w  swoje 
ręce, zdajemy egzamin z demokra-
cji i ten fakt jest godzien pochwały.

Jak podsumuje Pan minioną 
kadencję?

Lata 2014–2018 to moja pierw-
sza kadencja na stanowisku wójta. 
Wcześniej przyglądałem się pracy 
samorządu z perspektywy radnego 
Rady Gminy. Według mnie minio-
na kadencja była udana dla wil-
kołaskiego samorządu i  można ją 
opisać jednym słowem – „INWE-
STYCJE”. Te najważniejsze to oczy-
wiście drogi gminne, które wyas-
faltowano na długości 22,7  km, 
oraz drogi powiatowe na terenie 
naszej gminy – 11 km. Warto przy 
tym zaznaczyć, że każdą drogę as-
faltowaliśmy przy pozyskanym 
dofinansowaniu zewnętrznym. Na 
drogi gminne pozyskaliśmy łącznie 
5,2 mln zł dofinansowania. Bardzo 
ważną inwestycją była budowa 
pełnowymiarowej hali sportowej. 
Samorząd czynnie wspierał straże 
pożarne. Efektem tej współpracy 
były zakupy nowych lekkich samo-
chodów pożarniczych dla jedno-
stek OSP Wólka Rudnicka i  OSP 
Zalesie oraz wiele „drobniejszego” 
sprzętu. Oprócz inwestycji zwra-

caliśmy uwagę na inne potrzeby, 
które dla mieszkańców naszej gmi-
ny były istotne. Jedną z  nich było 
uruchomienie stołówek w  szko-
łach w  Rudniku Szlacheckim oraz 
Ostrowie. To wszystko nie byłoby 
możliwe do wykonania, gdyby nie 
oddani pracownicy Urzędu Gminy 
oraz dobra współpraca z organem 
stanowiącym – Radą Gminy Wil-
kołaz, za co wszystkim serdecznie 
dziękuję.

Czy wszystkie zamierzenia 
udało się zrealizować?

Niestety, zdecydowanie nie 
wszystkie. Powtarzałem to na ze-
braniach wiejskich i  powtórzę 
jeszcze raz, że największą porażką 
minionej kadencji jest brak do-
kończenia wodociągowania naszej 
gminy. Bez wodociągów pozostają 
jeszcze dwa sołectwa: Marianówka 
oraz Rudnik Szlachecki. Niestety 
mimo podjętych starań i  złożone-
go wniosku o  dofinansowanie nie 
udało nam się pozyskać funduszy 
zewnętrznych na realizację tych 
inwestycji. Liczę na to, że ogromne 
zainteresowanie konkursem ogło-
szonym w  2016 roku spowoduje, 
iż Urząd Marszałkowski wyasy-
gnuje kolejne dodatkowe fundusze 
na ten cel, co pozwoli nam starać 
się o dofinansowanie w wysokości 
około 66%. Alternatywą jest zacią-
gnięcie umarzalnej w 25% pożycz-
ki z  WFOŚiGW. To rozwiązanie 
jest jednak ostatecznością, gdyż 
25% to jednak nie to samo co 66%, 
a przy kosztorysowej wartości tych 
inwestycji na poziomie 2,4 mln zł, 
różnica wielkości pozyskanego do-
finansowania może wynosić nie-
mal 1,0 mln zł. Ta właśnie kwota 
– 1,0 mln zł – powoduje, iż czeka-
my z podjęciem decyzji dotyczącej 
wodociągowania.

Jaką ma Pan strategię rozwoju 
naszej gminy?

Chciałbym, aby w  przyszłości 
gmina Wilkołaz była stawiana jako 

wzór wśród ościennych samorzą-
dów. Na kilkanaście najbliższych 
miesięcy mamy już zaplanowaną 
pracę nad projektami, które są roz-
poczęte i  wymagają dokończenia. 
Tym głównym jest montaż solarów 
oraz pieców na biomasę. Jesteśmy 
w  trakcie modernizacji oświetle-
nia ulicznego i ten projekt również 
chcemy jak najszybciej zakończyć. 
Pozyskaliśmy dofinansowanie do 
budowy sali gimnastycznej w Rud-
niku Szlacheckim oraz trzech pla-
ców zabaw i jak najszybciej chcemy 
ogłosić postępowania przetargowe. 
W  dalszym ciągu będziemy inwe-
stowali w  drogi gminne oraz po-
wiatowe, przebiegające przez teren 
naszej gminy. Na realizację czeka 
kolejny projekt, na który pozyska-
liśmy już teraz dofinansowanie ze-
wnętrzne – to jest „Wesołe Przed-
szkolaki”. Jego realizację będziemy 
się starali przesunąć na okres po 
wybudowaniu sali gimnastycznej 
w Rudniku Szlacheckim. W trakcie 
oceny w Urzędzie Marszałkowskim 
są dwa projekty rewitalizacyjne 
w  miejscowościach: Obroki oraz 
Zalesie. W  przypadku pozyskania 
dofinansowania ich realizacja bę-
dzie miała miejsce najwcześniej 
w latach 2020–2021.

Jednak oprócz wodociągów 
oczkiem w  głowie jest ściągnięcie 
przedsiębiorców, którzy utworzą 
nowe miejsca pracy i  będą płacili 
podatki zasilające budżet gminy. 
Stąd pomysł i  próba przekształ-
cenia około 20 hektarów grun-
tów pod działalność gospodarczą. 
Mam nadzieję, że całe przedsię-
wzięcie zakończy się sukcesem 
i  na zakończenie zaczynającej się 
właśnie kadencji samorządowej 
pierwsze firmy zaczną wykorzysty-
wać strategiczne położenie gminy 
Wilkołaz.

Rozmawiał H. Szumny
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„Kulinarne inspiracje a tradycja wilkołaskiej 
kuchni”

Stowarzyszenie Przyjaciół Wil-
kołaza od 6 do 17 października 
2018  r. zorganizowało warsztaty 
pn. „Kulinarne inspiracje a  trady-
cja wilkołaskiej kuchni”. Warszta-
ty odbyły się w  „Sadybie Rozalin” 
w  Rozalinie i  poprowadził je do-
świadczony kucharz, specjalizujący 
się w zakresie kuchni tradycyjnej.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych i lokalnych liderów poprzez realizację zadań o charakterze edukacyjnym” 
poprzez realizację zadania „Kulinarne inspiracje a tradycja wilkołaskiej kuchni” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

zem zdrowy sposób można wyko-
rzystać zioła, warzywa i owoce wy-
hodowane we własnym ogródku. 
Poprzez udział w warsztatach każ-
dy uczestnik rozwinął i udoskona-
lił swoje umiejętności kulinarne 
oraz poznał nowe techniki gotowa-
nia z tradycyjnych produktów.

Warsztaty zostały przeprowa-
dzone metodą pokazową, każdy 
z  uczestników przygotowywał 
potrawy samodzielnie, co dawa-
ło dużo satysfakcji i  było bardzo 
kształcące. Na zakończenie każde-
go dnia warsztatów odbywała się 
degustacja przygotowanych po-
traw oraz wymiana doświadczeń 
nabytych podczas warsztatów.

Dziękujemy wszystkim współ-
twórcom projektu, w szczególności 
pani Annie Janczarek za pomoc 
i  zaangażowanie w jego realiza-
cję, a  uczestnikom warsztatów za 
udział i miłą atmosferę. 

Z pozdrowieniami
Zarząd Stowarzyszenia  

Przyjaciół Wilkołaza
Łącznie z warsztatów skorzysta-

ło 40 osób. Zajęcia trwały 5 dni po 
8 godzin. W  każdym dniu zapre-
zentowane zostały inne propozycje 
kulinarne.

Połączenie kuchni tradycyjnej 
z  nowinkami kulinarnymi wzbu-
dziło dużą ciekawość i  otwartość 
na nowe rozwiązania i  inspiracje 
kulinarne. Uczestnicy warsztatów 
przypomnieli sobie o  dawnych 
tradycjach kulinarnych, takich jak 
wypiekanie chleba, przygotowywa-
nie regionalnych wyrobów z  wie-
przowiny oraz regionalnych zup. 
Doświadczyli jak w prosty a  zara-
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Stowarzyszenie Gminna Rada 
Kół Gospodyń Wiejskich w  Wil-
kołazie, mimo krótkiego okresu 
funkcjonowania, aktywnie działa 
na rzecz społeczności lokalnej po-
przez realizację różnorodnych pro-
jektów.

1 października br. zostały pod-
pisane umowy z  Lokalną Grupą 
Działania Ziemi Kraśnickiej na 
dofinansowanie trzech projektów 
grantowych obejmujących organi-
zację spotkań i warsztatów o zróż-
nicowanej tematyce. Pierwsze 
z nich, dotyczące robienia bombek 
i  stroików świątecznych, odbyły 
się 4 grudnia w świetlicy wiejskiej 
w Wilkołazie Drugim. 

Kolejne warsztaty są planowa-
ne na styczeń i  luty przyszłego 
roku, a  dokładne informacje dot. 
terminów będą sukcesywnie za-

mieszczane na stronie internetowej 
Urzędu Gminy www.wilkolaz.pl.

Oprócz wyżej wymienionych 
projektów Stowarzyszenie uzy-
skało dofinansowanie z  Programu 
Funduszu Inicjatyw Lokalnych na 
realizację projektu „Na start – za-
kup komputera i  urządzenia wie-

Projekty realizowane przez Stowarzyszenie 
Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich  
w Wilkołazie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja pn. „Podniesienie aktywności społecznej mieszkańców LGD Ziemi Kraśnickiej poprzez operacje o charakterze aktywizacyjnym” 
poprzez realizację zadania „Rękodzieło bez tajemnic” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

lofunkcyjnego” mającego na celu 
usprawnienie działalności organi-

zacji i stworzenie warunków do jej 
dalszego rozwoju.

P. Koper
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Rozpoczął się sezon jesienno-
-zimowy, przyszły długie wieczory, 
więc Koło Gospodyń Wiejskich 
w Wilkołazie Trzecim postanowiło 
mile spędzić czas, ujawniając swoją 
kreatywność, pasje i pomysły.

W listopadowe wtorki odbywa-
ły się zajęcia warsztatowe z  dzie-
dziny rękodzieła: wytwarzanie 
pachnących mydełek toaletowych, 
ozdabianie różnej wielkości świec 
elementami o  tematyce bożonaro-
dzeniowej, ozdabianie przedmio-
tów szklanych, takich jak wazony, 
flakony, pucharki, lampki, specjal-
nymi farbami z  efektem szronu, 
tworząc niepowtarzalne lampiony, 
świeczniki lub pojemniki na sło-
dycze.

Dużym zainteresowaniem cie-
szyły się dwudniowe warsztaty 
przeprowadzone przez mistrzynię 
wyplatania ozdób z wikliny papie-
rowej – panią Anastazję Przycho-
dzień – która z wielką cierpliwością 
i kunsztem pokazała w jaki sposób 

Przyjemnie i pożytecznie

z papierowej makulatury wykonu-
je się ozdoby: choinkę, gwiazdę, 
dzwonek lub wianek. Te ostatnie 
warsztaty zostały sfinansowane 
przez GKRPA, a  wzięło w  nich 
udział 15 osób. Wykonane przez 
uczestników na warsztatach przed-
mioty mogą być ozdobą własnego 

domu albo prezentem dla rodziny 
lub znajomych.

Zapraszamy do obejrzenia ga-
lerii zdjęć na stronie internetowej 
gminy Wilkołaz www.wilkolaz.pl, 
zakładka Stowarzyszenia i Organi-
zacje Pozarządowe – Kółko Rolni-
cze w Wilkołazie Trzecim.

M. Kuśmierz 

Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich  
w Wólce Rudnickiej

Stowarzyszenie Koło Gospodyń 
Wiejskich (KGW) w  Wólce Rud-
nickiej działa od kwietnia 2018  r. 
Z  tego miejsca chcielibyśmy bar-
dzo podziękować pani Bożenie 
Pietraszek, która była głównym 
pomysłodawcą utworzenia KGW 
w Wólce Rudnickiej.

Z racji tego, że KGW było od 
dawna nieobecne w  życiu miesz-
kańców naszej wsi, wiele osób 
podchodziło sceptycznie do tego 
pomysłu, uważając je za pewnego 
rodzaju relikt minionej epoki, który 
nie pasuje do obrazu współczesnej 
wsi i  nie będzie miał w  niej racji 
bytu. Rzeczywistość jednak zwery-
fikowała te obawy. Mieszkanki wsi 
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misję Rewizyjną stanowią Joanna 
Kuśmierz, Anna Kołtun, Anna Na-
kielska.

Koło Gospodyń Wiejskich jest 
jedną z  najstarszych i  najlicz-
niejszych rolniczych organizacji 

bardzo chętnie dołączały do KGW, 
które umożliwia im na spędzenie 
wolnego czasu w przyjemny i pro-
duktywny sposób, dając przestrzeń 
do wymiany doświadczeń oraz na-
uki nowych umiejętności. Obecnie 
KGW ma swoją siedzibę w budyn-
ku OSP, w  którym nieodpłatnie 
wykorzystują kuchnię i salę. Obec-
nie KGW składa się z 18 członkiń, 
do koła należą mieszkanki Wólki 
Rudnickiej oraz Rudnika Szla-
checkiego. W  skład zarządu koła 
wchodzą: prezes Katarzyna Cio-
łek, wiceprezes Ewelina Judzińska, 
sekretarz Magdalena Krawczyk, 
skarbnik Agnieszka Krawczyk. Ko-

społeczno-zawodowych. Zrzesza 
osoby pełne energii, chęci działa-
nia, potrafiące mobilizować siebie 
i innych. KGW pozwala na powo-
ływanie do życia nowych inicjatyw 
w społecznościach lokalnych, dając 
tym samym możliwość wprowa-
dzania realnych zmian w  najbliż-
szym otoczeniu. KGW przyczynia 
się do lepszego funkcjonowania lo-
kalnych społeczności. Dlatego jako 
sołtys jestem dumny z  powstania 
takiej organizacji w  naszej wsi. 
Gratuluję Paniom inicjatywy i  za-
praszam do dalszej współpracy.

P. Nakielski

dzieży. Przygotowane przez nich 
zabawy i rekwizyty były okazją do 
przeżywania wesołej, beztroskiej 
zabawy i czerpania radości z bycia 
przedszkolakiem. 

Animatorzy skupili dzieci wokół 
6 stanowisk wyposażonych w  za-
bawki i  środki będące inspiracją 
do aktywnych, twórczych działań. 
Każde dziecko brało udział w pro-
ponowanych zabawach, odwiedza-
jąc stanowiska zabawowe: z chustą 

animacyjną, z grami planszowymi 
i  zręcznościowymi w  dużym for-
macie, z  zabawami plastycznymi, 
„fabryką baniek mydlanych”, torem 
przeszkód do pokonania i  tune-
lem dla kolorowych kulek. Zabawa 
trwała 2 godziny. 

To nie był koniec niespodzianek. 
Na dzieci po zabawie czekał poczę-
stunek – pieczone przy ognisku i na 
grillu gorące kiełbaski, ciasteczka 
oraz pyszny soczek. A  wszystko 
to udało się dzięki pomocy i  za-
angażowaniu p.  Marii Kuśmierz – 
przewodniczącej Koła Gospodyń 
w Wilkołazie Trzecim.

Dzieci, nauczyciele i  dyrektor 
Przedszkola Gminnego w  Wilko-
łazie składają serdeczne podzięko-
wania Zarządom Kółka Rolniczego 
i Koła Gospodyń Wiejskich w Wil-
kołazie Trzecim za wspaniałą zaba-
wę, przyjęcie i zaproszenie anima-
torów. Ten dzień, pełen radosnej 
zabawy i  niespodzianek, na długo 
pozostanie w pamięci przedszkola-
ków.

Dziękujemy!
M. Skrabucha

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka  
w Przedszkolu Gminnym w Wilkołazie

Trochę historii… Z inicjaty-
wą ustanowienia Ogólnopolskie-
go Dnia Przedszkolaka wystąpił 
w  czerwcu 2010  r. rzecznik praw 
dziecka Marek Michalak. Ideę tę 
poparło Ministerstwo Edukacji 
Narodowej oraz Sejm, który przy-
jął uchwałę ustanawiającą dzień 
20  września Ogólnopolskim 
Dniem Przedszkolaka. Święto to 
zostało ustanowione, żeby pod-
kreślić wagę edukacji przedszkol-
nej w  rozwoju dzieci. W  naszej 
społeczności dzieci z  przedszkola 
mogą liczyć na zainteresowanie 
i  pomoc ze strony instytucji oraz 
stowarzyszeń działających na tere-
nie naszej gminy.

Dzięki nawiązanej współpra-
cy z  Kółkiem Rolniczym i  Kołem 
Gospodyń Wiejskich w  Wilkoła-
zie Trzecim, 20 września 2018  r. 
na plac przed budynkiem świetli-
cy wiejskiej w Wilkołazie Trzecim 
przybyli animatorzy z  Polskiego 
Stowarzyszenie Pedagogów „Klan-
za” z  Lublina, które zajmuje się 
popularyzowaniem i  organizowa-
niem zabawy wśród dzieci i  mło-
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Ślubowanie i  pasowanie na 
ucznia to bardzo ważna uroczy-
stość w Szkole Podstawowej im. Ta-
deusza Kościuszki w Wilkołazie. To 
niezwykłe wydarzenie miało miej-
sce w naszej szkole 24 października 
2018  r. Zanim pierwszaki zostały 
przyjęte do grona uczniów musia-
ły wykazać się umiejętnościami 
śpiewu, tańca i  recytacji. Występy 
dzieci spotkały się z  bardzo cie-

Ślubowanie pierwszaków

Duży sukces małej szkoły!
24 listopada 2018  r. uczenni-

ca II  klasy naszej szkoły Marlena  
Przybycień odebrała dyplom 
oraz nagrodę za zajęcie I miejsca 
w  konkursie plastycznym pod ha-
słem „Mała kropla krwi ratuje 
życie”. Patronem konkursu był 
Klub HDK PCK przy Zarządzie 
Okręgowym Polskiego Związku 
Łowieckiego w Lublinie. Praca zo-
stała wyłoniona spośród wielu in-
nych prac uczniów z naszej gminy, 
które gościły na wystawie podczas 
Białej Niedzieli w gminie Wilkołaz 
3 czerwca 2018 r.

Sukces jest tym większy, iż Szko-
ła Podstawowa w Marianówce jest 
małą placówką z  niewielką liczbą 
uczniów. Cieszymy się ogromnie. 

Gratulujemy zdolności plastycz-
nych i  życzymy kolejnych sukce-
sów. Niech to zwycięstwo będzie 

płym przyjęciem. Mali artyści po 
każdym występie byli nagradzani 
gromkimi brawami.

Po zakończeniu części arty-
stycznej, w  niezwykle podniosłej 
atmosferze, przed pocztem sztan-
darowym uczniowie ślubowali być 
dobrymi Polakami, godnie repre-
zentować swoją szkołę, swym za-
chowaniem i  nauką sprawiać ra-
dość rodzicom i nauczycielom. Po 
złożeniu ślubowania Pan Dyrektor 

dokonał symbolicznego pasowa-
nia na ucznia. Był to niezwykły 
moment dla uczniów, ich rodzi-
ców i nauczycieli. Na zakończenie 
uczniowie otrzymali upominki. 
Nad przebiegiem uroczystości czu-
wały wychowawczynie klas pierw-
szych: pani Halina Samolej i  pani 
Barbara Jastrzębska. Po części ofi-
cjalnej dzieci zostały zaproszone na 
słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.

B. Jastrzębska

motywacją i  zachętą dla innych 
uczniów naszej szkoły.

A. Chmielik
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Projekt „Wysoka jakość kształ-
cenia ogólnego w  gminie Wil-
kołaz” jest realizowany w  Szkole 
Podstawowej w  Ostrowie od paź-
dziernika 2017 roku. Obejmuje 
dwa lata szkolne: 2017/2018 oraz 
2018/2019. Głównym celem przed-
sięwzięcia jest wsparcie indywi-
dualnego rozwoju oraz zmniej-
szenie dysproporcji edukacyjnych 
uczniów i uczennic klas I–VI.

Wspomaganiem w  ramach 
projektu objętych jest 74 uczniów 
naszej szkoły. Uczestniczą oni 
w  zajęciach dydaktyczno-wyrów-
nawczych z  matematyki i  przyro-
dy oraz w  zajęciach rozwijających 
z  języka angielskiego, informatyki 
i przyrody.

W ramach projektu szkoła zo-
stała wyposażona w niezbędne do 
realizacji przedsięwzięcia pomoce 
dydaktyczne.

Ogromną atrakcją dla uczniów 
była możliwość wyjazdu na dwie 
wycieczki edukacyjne do Centrum 
Nauki Kopernik w  Warszawie. 
Wyjazd stanowił uzupełnienie do 
zajęć z zakresu przyrody, matema-

tyki i  informatyki ze względu na 
tematykę wystaw powiązaną bez-
pośrednio z  zakresem wyżej wy-
mienionych przedmiotów dających 
możliwość poznania praktycznych 
zastosowań nabytej wiedzy i kom-
petencji.

Społeczność szkolna pragnie 
serdecznie podziękować wszyst-
kim zaangażowanym w  realizację 
projektu za owocną współpracę. 
Szczególne podziękowania kie-
rujemy do władz gminy Wilkołaz 

Projekt „Wysoka jakość kształcenia ogólnego  
w gminie Wilkołaz” w Szkole Podstawowej 
w Ostrowie

oraz koordynatora projektu – pani 
Anny Janczarek, których aktywny 
udział w  przedsięwzięciu pozwa-
la na efektywne wykonanie zadań 
przewidzianych w projekcie.

Uczestnikom projektu życzymy 
wytrwałości w  dążeniu do obra-
nych celów!

R. Jamróz
fot. J. Lemiecha



Nr 14 • IV kwartał 2018

18

Nowe zasady segregacji odpadów
Przepisy Rozporządzenia Mi-

nistra Środowiska z  29 grudnia 
2016  r. w  sprawie szczegółowe-
go sposobu selektywnego zbiera-
nia wybranych frakcji odpadów 
(Dz. U. 2017 poz. 19) przewidywa-
ły okres przejściowy na wdrożenie 
nowych zasad selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych. Okres ten, 
w przypadku naszej gminy, kończy 
się z  dniem zakończenia obecnej 
umowy na odbiór i  zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych, tj. 
z dniem 31 grudnia 2018 r.

Od 1 stycznia 2019 r. w wyniku 
przeprowadzonego postępowania 
przetargowego odbiorem i  zago-
spodarowaniem odpadów komu-
nalnych z terenu naszej gminy bę-

dzie zajmować się dotychczasowa 
firma „Ekoland” Sp. z o.o., jednak-
że już zgodnie z nowymi zasadami 
selektywnej zbiórki odpadów.

Jednym z powodów wprowadze-
nia nowych regulacji jest koniecz-
ność zwiększenia przez Polskę 
poziomu odpadów poddanych re-
cyklingowi. Maksymalizacja takich 
działań jak recykling i  ponowne 
użycie produktu przynosi korzyści 
zarówno dla środowiska, jak i  go-
spodarki m.in. w postaci oszczęd-
ności surowców czy mniejszej ilo-
ści odpadów.

Większość towarów, które ku-
pujemy w sklepach, jest wykonana 
z  tworzyw, które możemy ponow-
nie wykorzystać. Posegregowane 

odpady stają się wartościowym 
surowcem. Prawidłowa segregacja 
odpadów komunalnych zaczyna 
się już w  domu. Oddzielamy su-
rowce od śmieci, które nie nadają 
się do powtórnego przetworzenia. 
Zbieramy razem jedynie te rodzaje 
odpadów, które cechują się takimi 
samymi właściwościami i  charak-
terem. Tych odpadów nie wolno 
wrzucać do odpadów zmieszanych. 
Posegregowane stają się wartościo-
wymi surowcami. Znaczną część 
odpadów można przerobić albo 
ponownie wykorzystać, a  z  odzy-
skanych surowców powstają nowe, 
używane przez nas produkty.

A. Kucaj

Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia
25 listopada jest obchodzony 

Międzynarodowy Dzień Pluszo-
wego Misia. Z tej okazji uczniowie 
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza 
Kościuszki w Wilkołazie już po raz 
trzeci pomagają spełniać marzenia. 
Na ręce wolontariuszy Fundacji 
„Mam Marzenie” przekazali wiele 
pluszowych maskotek, artykułów 
plastycznych oraz gier planszo-
wych dla małych pacjentów od-
działów szpitalnych w  Lublinie. 
Uczniowie naszej szkoły przyłą-
czyli się również do akcji: „Zamień 
rysunki na marzenie! Świątecz-
ne rysowanie dla podopiecznych 
Fundacji »Mam marzenie«”. 116 
prac, które przesłaliśmy, zostanie 
wydrukowanych jako pocztówki, 
a zysk z ich sprzedaży będzie prze-
kazany na potrzeby podopiecznych 
fundacji.

Pluszowe misie z  pewnością 
wywołają mnóstwo uśmiechów na 
twarzach dzieci, które być może, 
tuląc otrzymane przytulanki, choć 
na chwilę zapomną o swoich cho-
robach, a dochód z pocztówkowej 
akcji spełni kolejne marzenia ma-
łych Marzycieli!

Więc pozwólcie dzieciom ma-
rzyć, bo cóż złego jest w  marze-
niach? Wszystko może się przy-
darzyć. A gdy marzysz, świat się 
zmienia.

Dziękujemy za przyłączenie się 
do akcji Fundacji „Mam Marzenie” 
i  przyczynianie się do wywoływa-
nia uśmiechów na dziecięcych bu-
ziach!

A. Chmielik
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ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE WILKOŁAZ
Od 1 stycznia 2019 r . na terenie gminy Wilkołaz zmianie ulega sposób segregowania odpadów komunalnych na następujący:

PAPIER
– worek koloru 

niebieskiego

WRZUCAMY:
• opakowania z papieru lub tektury,
• gazety, czasopisma, ulotki,
• katalogi, prospekty, foldery,
• papier szkolny i biurowy,
• książki i zeszyty,
• czysty papier pakowy,
• czyste torebki papierowe

NIE WRZUCAMY:
• papieru lakierowanego, powlekanego folią i kalki,
• papieru faksowego i przebitkowego,
• kartonów po mleku i napojach,
• tłustego i mokrego papieru,
• tapet,
• pieluch jednorazowych, podpasek, zużytych chusteczek 

i ręczników papierowych,
• worków po nawozach, cemencie i  innych materiałach 

budowlanych,
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

SZKŁO
– worek koloru 

zielonego

WRZUCAMY:
• butelki szklane po napojach i żywności,
• słoiki,
• szklane opakowania po kosmetykach

NIE WRZUCAMY:
• szkła stołowego – żaroodpornego, kryształowego,
• ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu,
• zniczy z zawartością wosku,
• szyb samochodowych, okiennych i zbrojonych,
• luster i witraży,
• żarówek, świetlówek, reflektorów,
• monitorów i lamp telewizyjnych,
• termometrów,
• opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

METALE  
I TWORZYWA 

SZTUCZNE
– worek koloru 

żółtego

WRZUCAMY:
• butelki po napojach, zakrętki,
• opakowania po środkach czystości (np . po 

szamponach, proszkach, płynach do mycia 
naczyń itp .), kosmetykach,

• opakowania po produktach spożywczych,
• czyste plastikowe torebki, worki, reklamówki 

i inne czyste folie,
• plastikowe koszyczki po owocach i  innych 

produktach,
• puszki po napojach, sokach,
• puszki z  blachy stalowej po żywności 

(konserwy),
• złom żelazny i metale kolorowe,
• folia aluminiowa,
• metalowe kapsle z butelek, zakrętki ze słoików 

i innych pojemników,
• kartony po mleku i napojach – wielomateriałowe 

odpady opakowaniowe

NIE WRZUCAMY:
• strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych,
• opakowań po lekach, farbach, lakierach i olejach,
• zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
• odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
• styropianu,
• zużytych baterii i akumulatorów,
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

ODPADY 
ZMIESZANE 

Do pojemnika na odpady zmieszane 
WRZUCAMY wszystkie odpady, które nie 
nadają się do wrzucania do worków z selektywnie 
zbieranymi odpadami komunalnymi, do 
kompostowania lub dostarczenia do PSZOK-u 
– tj . wszystko to, czego nie można odzyskać 
w procesie recyklingu

NIE WRZUCAMY: odpadów budowlanych i  roz- 
biórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych, popiołu, 
odpadów „BIO”, leków i  chemikaliów, zużytego sprzętu 
elektrycznego i  elektronicznego, baterii i  akumulatorów, 
innych odpadów niebezpiecznych

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka. Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez 
zakrętek. Należy starać się nie tłuc szkła.

Informujemy, że istniejący w  miejscowości Zalesie nr 18A, Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) przyjmuje odpady 
komunalne zbierane selektywnie w ostatni piątek miesiąca (z wyjątkiem świąt) w godz . 10-00–14 .00, a w okresie letnim w miesiącach 
maj–wrzesień dodatkowo w drugi piątek miesiąca w godz . 10 .00–14 .00 .

Do PSZOK-u przyjmowane są następujące odpady:
• odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
• zużyte opony,  • meble i odpady wielkogabarytowe,
• odpady budowlane i rozbiórkowe,  • zużyte baterie i akumulatory, 
• przeterminowane leki i chemikalia, • odpady zielone,
• popiół .

Odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – „BIO” (WRZUCAMY: odpadki 
kuchenne roślinne, obierki, fusy po kawie i herbacie itp . NIE WRZUCAMY: kości i odchodów oraz innych odpadów 
pochodzenia zwierzęcego, skorupek jaj, popiołu z  węgla kamiennego, ziemi, piasku, kamieni, leków, drewna 
impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, i innych odpadów komunalnych – w tym niebezpiecznych) . Odpady te powinny 
być w  pierwszej kolejności zagospodarowane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez np . kompostowanie 
w przydomowych kompostownikach, a w przypadku braku kompostownika należy dostarczyć je do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów . Odpady te należy zapakować do brązowego worka z napisem „BIO”. Worki dostępne są w Urzędzie 
Gminy Wilkołaz, pokój nr 9 lub w PSZOK-u .

Wszystkie odpady powinny być dostarczone do PSZOK-u w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie zgodnie z podziałem na 
wymienione frakcje . Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich skład i ilość wskazują na to, że 
nie należą do grupy odpadów komunalnych lub pochodzą z nieruchomości niezamieszkałych .



Młodzi artyści dla Niepodległej

fot. A. Kozłowski


