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W radosnym oczekiwaniu na nadchodzące Święta Wielkiej Nocy  
życzymy wszystkim mieszkańcom gminy rodzinnych,  

ciepłych i spokojnych chwil oraz pogody ducha.
Niech radość ze Zmartwychwstania Pańskiego  

da Wam siłę w pokonywaniu trudności, przyniesie spokój,  
spełnienie marzeń oraz optymistyczne spojrzenie na świat.

 Przewodniczący Rady Gminy Wójt Gminy
 Mieczysław Lisiecki Paweł Głąb

oraz Zespół Redakcyjny Kwartalnika
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Promesy dla gminy Wilkołaz
11 marca 2019  r. z  rąk wice-

marszałek Sejmu RP Beaty Ma-
zurek oraz wojewody lubelskiego 
Przemysława Czarnka wójt gminy 
Wilkołaz odebrał dwie promesy. 
Pierwsza w wysokości 490,0 tys. zł 
dotyczy odbudowy 920 metrów 
drogi gminnej nr 118053L, dru-
ga w  wysokości 337,0 tys. zł jest 
przeznaczona na utwardzenie dna 
wąwozu lessowego w  ciągu drogi 
gminnej nr 118055L. Łączna kwota 
otrzymanego wsparcia to maksy-
malnie 827,0 tys. zł – nie więcej 
jednak niż 80,0% całej wartości po-
szczególnych zadań po przetargu.

Warto przypomnieć, że w ciągu 
trzech ostatnich lat gmina Wil-
kołaz wydatnie korzystała z  do-
finansowania na poprawę stanu 
infrastruktury drogowej, jakie 
można było pozyskać z Lubelskie-
go Urzędu Wojewódzkiego. Dzię-
ki środkom pochodzącym z  bu-
dżetu państwa i  przekazywanym 
gminie Wilkołaz przez wojewodę 
nawierzchnię asfaltową położono 
na 10 drogach gminnych o  łącz-
nej długości 12 433 metrów. 

Łączna wartość tych inwestycji to 
kwota niemal 6,9  mln  zł, z  czego 
3,9 mln zł pochodziło z dofinan-
sowania pozyskanego z  Lubel-
skiego Urzędu Wojewódzkiego. 
Już teraz wiemy, że w  bieżącym – 
2019 roku – dzięki otrzymanemu 
wsparciu nawierzchnia asfaltowa 
zostanie położona na kolejnych 
7296 metrach dróg gminnych. 
Szacunkowa wartość tych inwe-
stycji to kwota około 4,1  mln  zł, 

z  czego kolejne 2,4 mln  zł po-
chodzi z  dofinansowania pozy-
skanego z  Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego. Składamy ser-
deczne podziękowania wojewo-
dzie lubelskiemu Przemysławo-
wi Czarnkowi za dotychczasową 
pomoc oraz kolejne wsparcie fi-
nansowe, dzięki któremu stan in-
frastruktury drogowej na terenie 
gminy Wilkołaz ulega ciągłemu 
polepszeniu.

P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz

Odpowiadając na ogłoszony 
przez Ministerstwo Sportu i  Tu-
rystyki nabór wniosków w  ra-
mach programu „Sportowa Pol-
ska – program rozwoju lokalnej 
infrastruktury sportowej” gmina 
Wilkołaz w  marcu 2018 r. złożyła 
wniosek o  dofinansowanie budo-
wy sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Rudniku Szlachec-
kim. 4  października 2018 r. do-
wiedzieliśmy się, iż wniosek został 
pozytywnie zaopiniowany i  otrzy-
mamy wsparcie finansowe na 
przedmiotową inwestycję w wyso-
kości 993 500,00 zł, co stanowi 50% 
wartości kosztorysowej zadania.

23 stycznia 2019 r. ogłoszone 
zostało postępowanie przetargowe. 
W  wyniku otwarcia ofert okazało 
się, że najtańsza ze złożonych ofert 
opiewa na kwotę 2 450 749,99 zł. 
Z  uwagi na fakt, iż zaproponowa-
na kwota była o około 450,0 tys. zł 
wyższa niż wartość kosztoryso-
wa zadania, podjęliśmy decyzję 
o  unieważnieniu postępowania 
i ponownym ogłoszeniu kolejnego 
przetargu celem wyłonienia wy-
konawcy robót. 5 marca 2019 r. 
ponownie otworzyliśmy złożone 
oferty. Okazało się, iż zaoferowa-
na kwota była niższa niż w pierw-
szym postępowaniu, ale jedynie 

o  52,2  tys. zł – najtańsza oferta 
wyniosła 2  398  500,00  zł. Na se-
sji Rady Gminy Wilkołaz w  dniu 
28  marca 2019 r. podjęta została 
decyzja o  dołożeniu brakującej 
kwoty funduszy, co umożliwi pod-
pisanie umowy z Wykonawcą.

Planowany termin rozpoczęcia 
prac to II kwartał bieżącego roku. 
Mamy nadzieję, że inwestycja bę-
dzie realizowana zgodnie z  zapi-
sami umowy i  od roku szkolnego 
2020/2021 dzieci i  młodzież SP 
w Rudniku Szlacheckim będą mo-
gły korzystać z  nowej sali gimna-
stycznej.

P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej 
w Rudniku Szlacheckim
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Z pracy Rady Gminy Wilkołaz…
Przełom roku to dla samorzą-

dów „gorący” okres, w  którym 
większość stara się uchwalić bu-
dżet na kolejny rok. Tak było rów-
nież w  naszej gminie. Sesja, która 
odbyła się 28 grudnia 2018 r., po-
święcona była głównie uchwaleniu 
budżetu na 2019 rok.

Radni naszej gminy przyję-
li również wieloletnią prognozę 
finansową na kolejne lata oraz 
uchwałę w sprawie wydatków, któ-
rych niezrealizowanie nie wygasa 
z upływem roku budżetowego. Sta-
łym już punktem sesji były zmiany 
w budżecie i wieloletniej prognozie 
finansowej roku bieżącego.

Podczas tej sesji uchwalono tak-
że Program profilaktyki i  rozwią-
zywania problemów alkoholowych 
oraz przeciwdziałania narkoma-
nii na rok 2019. Dokonano zmian 
w  składach osobowych Komisji 
Rewizyjnej oraz Komisji Budże-
tu, Rozwoju Gospodarczego i  Za-

gospodarowania Przestrzennego. 
Podjęto uchwałę w sprawie ustale-
nia opłat za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi.

Przyjęto wieloletni gminny pro-
gram osłonowy w  zakresie doży-
wiania oraz podwyższono kryte-
rium dochodowe uprawniające do 
nieodpłatnego przyznania pomocy 
w formie zasiłku celowego realizo-
wanego jako świadczenie pienięż-
ne na zakup posiłku lub żywności 
albo świadczenie rzeczowe w  po-
staci produktów żywnościowych.

Kolejna sesja odbyła się 31 stycz-  
nia 2019  r. Radni uchwalili nowy 
wieloletni program gospodaro-
wania mieszkaniowym zasobem 
gminy oraz zasady wynajmowania 
lokali wchodzących w skład miesz-
kaniowego zasobu gminy. Dokona-
no również zmian w  budżecie na 
rok bieżący, wieloletniej prognozie 
finansowej oraz ustalono wynagro-
dzenie dla wójta gminy.

Na sesji 28 marca 2019 r., prak-
tycznie jak na każdej, dokonano 
zmian w  obowiązującej wielolet-
niej prognozie finansowej oraz 
zmian w budżecie gminy. Dokona-
no zmian w  statutach wszystkich 
sołectw z  terenu gminy Wilkołaz, 
ustalono plan sieci publicznych 
szkół podstawowych, określono 
tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin zajęć nauczycieli niewy-
mienionych w art. 42 ust. 3 Karty 
nauczyciela, uchwalono program 
opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi na rok bieżący oraz zaliczono 
do kategorii dróg gminnych kolej-
ne drogi na terenie naszej gminy.

Radni podjęli również uchwałę 
o  przystąpieniu Ośrodka Pomocy 
Społecznej do projektu partner-
skiego oraz uchwalili Gminny Pro-
gram Wspierania Rodziny. Podję-
to również uchwałę o  utworzeniu 
Gminnego Ośrodka Kultury i  na-
dano mu statut.

J. Stec

Od 1 lutego 2019  r. na terenie 
gminy Wilkołaz wzrosła wysokość 
stawki opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla nie-
ruchomości zamieszkanych. Nowe 
stawki przedstawiają się następują-
co:
 • 6,00 zł od osoby miesięcznie za 

odpady zbierane w sposób selek-
tywny,

 • 13,50 zł od osoby miesięcznie za 
odpady zbierane w  sposób nie-
selektywny.
Wzrost cen za odbiór i zagospo-

darowanie odpadów komunalnych 
dotyczy całej Polski. Na podwyżkę 
opłat za odpady komunalne na te-
renie naszej gminy złożyło się kilka 
przyczyn m.in.:
– wzrost opłat za korzystanie ze 

środowiska, jakie wprowadzają 
przepisy Rozporządzenia Rady 

Nowe stawki opłat za odpady komunalne

Ministrów z  6 marca 2017  r. 
zmieniającego rozporządzenie 
w  sprawie opłat za korzystanie 
ze środowiska,

– zmiana sposobu segregacji od-
padów zgodnie z  Rozporzą-
dzeniem Ministra Środowiska 
z  29  grudnia 2016  r. w  sprawie 
szczegółowego sposobu selek-
tywnego zbierania wybranych 
frakcji odpadów,

– wzrost cen paliw,
– wzrost kosztów robocizny,
– większa ilość zbieranych odpa-

dów z terenu gminy.

Zgodnie z  założeniami ustawy 
o  utrzymaniu czystości i  porząd-
ku w  gminach system gospodarki 
odpadami ma być systemem sa-
mofinansującym się. W  związku 
z  powyższym w  celu zapewnienia 
środków na jego prawidłowe funk-
cjonowanie konieczne jest pobiera-
nie takiej opłaty od mieszkańców, 
aby wystarczała na realizację cało-
ści zadania, którym została obcią-
żona.

W celu zrównoważenia docho-
dów i  wydatków przy jednocze-
snym pozostawieniu bez zmiany 
zakresu świadczonych dla miesz-
kańców usług niezbędna była 
zmiana obowiązujących stawek 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.

A. Kucaj
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W sobotnie popołudnie 19 stycz-  
nia 2019  r. we wsi Obroki miało 
miejsce uroczyste i  jednocześnie 
radosne otwarcie świetlicy wiej-
skiej. Rolę gospodarza pełnił wójt 
gminy Wilkołaz Paweł Głąb. Na 
spotkanie przybyło liczne grono 
zaproszonych gości, m.in. pracow-
nicy gminy: Monika Biżek – skarb-
nik gminy Wilkołaz, Bogumiła 
Daniel, Anna Janczarek, Jacek Stec 
– sekretarz gminy Wilkołaz, a tak-
że Mieczysław Lisiecki – przewod-
niczący Rady Gminy Wilkołaz,  
ks. Janusz Świtaj, pan Stanisław 
Wnuczek, państwo Anna i  Miro-
sław Sołtysowie oraz mieszkańcy 
wsi Obroki.

Do zebranych przemówił ks. 
Janusz Świtaj, który następnie do-
konał poświęcenia budynku świe-
tlicy. Z  okazji tej niecodziennej 
uroczystości przybyli goście wrę-
czyli upominki członkiniom KGW 
w  Obrokach w  postaci naczyń 
i drobnego sprzętu kuchennego na 
start działalności społeczno-kultu-
ralnej. Wójt Paweł Głąb dziękował 
wszystkim, którzy przyczynili się 
do otwarcia obiektu w tak krótkim 
czasie poprzez wykonanie prac re-
montowych i wyposażenie zaplecza 
kuchennego we własnym zakresie. 
Mieszkańcy wyrazili wdzięczność 
za pomoc okazaną im przez wójta 
gminy – zrozumienie konieczności 
nabycia na potrzeby wsi budynku, 
powstałego wiele lat wcześniej przy 
czynnym udziale mieszkańców 
(sił, materiałów i  kosztów zwią-
zanych z  budową), należącego do 

Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Obrokach

GS Wilkołaz. Władze samorządo-
we wyraziły aprobatę i podziw dla 
działań mieszkańców oraz nadzie-

I Gminny Dzień Kobiet
W dniu 2 marca 2019 r. Stowa-

rzyszenie Gminnej Rady Kół Go-
spodyń Wiejskich w  Wilkołazie 
zorganizowało I Gminny Dzień 
Kobiet. W uroczystość udział wzię-
li: wójt gminy Wilkołaz, redaktor 
naczelny „Wieści Gminy Wilko-
łaz”, prezes WZRKiOR w  Lubli-
nie, prezes i wiceprezes GZRKiOR 
w Wilkołazie, prezes LGD Kraśnik, 
prezes Powiatowej Rady Kobiet 
w  Kraśniku oraz delegacje Kół  
Gospodyń Wiejskich i  stowarzy-
szeń z terenu gminy Wilkołaz.

Pierwszą część uroczystości sta-
nowiły przemówienia zaproszo-
nych gości. Wójt gminy w imieniu 
wszystkich mężczyzn złożył pa-
niom serdeczne życzenia oraz wrę-
czył każdej z  nich symbolicznego 
tulipana. 

W  dalszej części uroczystości 
nastąpił poczęstunek oraz wspólna 
zabawa przy muzyce pana Kazi-
mierza Kołodzieja.

T. Banach – przewodnicząca  
Stowarzyszenia GRKGW  

w Wilkołazie

ję, że budynek będzie służył całej 
społeczności.

Po wysłuchaniu przemówień 
członkinie KGW w  Obrokach za-
prosiły uczestników spotkania 
na poczęstunek – w  tym piękny 
i pyszny tort.

Nowo powstała świetlica wiej-
ska pełnić będzie funkcję społecz-
no-kulturalną dla sołectwa. Bę-
dzie miejscem spotkań i integracji 
mieszkańców.

H. Podsiadła – przewodnicząca 
KGW w Obrokach
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40-lecie Koła Pszczelarzy w Wilkołazie
30 stycznia 1979 r. odbyło się ze-

branie założycielskie Koła Pszczela-
rzy w Wilkołazie. 16 marca 1995 r. 
doszło do reaktywacji Koła. Ini-
cjatorami byli Zygmunt Janczarek 
i Kazimierz Pawłowski, w zebraniu 

wzięło udział 15 pszczelarzy. Obec-
nie Koło zrzesza 44 pszczelarzy, 
którzy mają 1038 rodzin pszcze-
lich. W  historii Koła funkcję pre-
zesa sprawowali kolejno: Zygmunt 
Janczarek, Kazimierz Baran, Kazi-

mierz Pawłowski. Obecnie preze-
sem jest Mariusz Cielica.

W niedzielę 6 stycznia 2019  r. 
mieliśmy okazję do świętowania 
rocznicy 40-lecia naszego Koła. 
Uroczystość rozpoczęła się o  go-
dzinie 12.00 w  kościele parafial-
nym pw. Świętego Jana Chrzciciela 
w Wilkołazie mszą świętą w inten-
cji pszczelarzy, ich rodzin oraz nie-
żyjących członków Koła. Celebro-
wał ją ks. proboszcz Janusz Świtaj. 
W  darach ołtarza prezes Mariusz 
Cielica i  wiceprezes Bogdan Ku-
śmierz wraz z  wicestarostą Ka-
rolem Rychlewskim złożyli miód 
i świecę.

Przybyłych na tę uroczystość 
pszczelarzy oraz oficjalnych go-
ści powitał prezes Koła Pszczela-
rzy w  Wilkołazie Mariusz Cieli-
ca. Obecni byli: ks. Janusz Świtaj 
–proboszcz parafii pw. Świętego 
Jana Chrzciciela w  Wilkołazie, ks. 
Tomasz Łozowski – wikariusz pa-
rafii Wilkołaz, ks. Marian Serwatka 
– proboszcz parafii pw. Miłosier-
dzia Bożego w  Rudniku Szlachec-
kim, wicestarosta kraśnicki Karol 
Rychlewski, wójt gminy Wilkołaz 
Paweł Głąb, sekretarz gminy Jacek 
Stec, przewodniczący Rady Gmi-
ny Wilkołaz Mieczysław Lisiecki, 
wiceprezydent Polskiego Związku 
Pszczelarskiego dr hab. Zbigniew 
Kołtowski, honorowy prezes WZP 
w  Lublinie Stanisław Różyński, 
prezes WZP w  Lublinie Piotr Ró-
żyński, prezes Koła w  Lublinie 
Zbigniew Kiernicki, prezes Koła 
w  Kraśniku Adam Jurek, prezes 
Koła w  Chodlu Jan Stępniak, dy-
rektor Banku Spółdzielczego Zie-
mi Kraśnickiej Oddział Wilkołaz 
Grzegorz Iżycki, pszczelarze z Kół 
w Bełżycach i w Zakrzówku.

Po uroczystej mszy świętej na-
stąpił przemarsz pocztów sztanda-
rowych do remizy OSP. Jako prezes 
wilkołaskiego Koła Pszczelarzy ser-
decznie dziękuję kolegom za bezin-
teresowną pracę na rzecz rozwoju 
naszego koła i pszczelarstwa.

M. Cielica
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IX Gminny Dzień Seniora
9 lutego 2019  r. w  Świetlicy 

Wiejskiej w Wilkołazie Pierwszym 
odbył się IX Gminny Dzień Senio-
ra. Organizatorem imprezy było 
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilko-
łaza przy finansowym wsparciu 
Urzędu Gminy.

Uroczystość swoją obecnością 
zaszczycili: wójt gminy Paweł Głąb, 
wikariusz parafii Tomasz Łozow-
ski, prezes LGD Ziemi Kraśnickiej 
Wioletta Wilkos, dyrektor Domu 
Opieki Społecznej w Popkowicach 
Emilia Nicał, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Wilkołazie 
Bożena Nagajek, skarbnik gminy 
Wilkołaz Monika Biżek, kierownik 
Referatu ds. Pzyskiwania Środków 
Zewnętrznych i Promocji Gminy 
Anna Janczarek oraz kapelmistrz 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
w Wilkołazie Kazimierz Kołodziej.

Imprezę rozpoczęła prezes sto-
warzyszenia Renata Wnuczek, wi-
tając serdecznie całą społeczność 
oraz zaproszonych gości. W imie-
niu samorządu życzenia złożył wójt 
gminy Paweł Głąb. Seniorom czas 
uświetnił koncert Orkiestry Dętej. 
Po raz pierwszy na scenie zapre-
zentowali swoje talenty najmłodsi 
członkowie orkiestry. Atrakcją tego 
dnia był występ Kabaretu z Łycho-
wa, który śpiewem i scenkami hu-
morystycznymi zabawiał licznie 
zgromadzoną publiczność.

Przy tanecznych rytmach w wy-
konaniu zespołu muzycznego go-
ście bawili się do późnych godzin 
wieczornych. Dla czcigodnych se-
niorów członkowie stowarzyszenia 
przygotowali ciepły poczęstunek, 
ciasto i  przekąski. Każdy uczest-
nik spotkania otrzymał upominek 
z  życzeniami w  postaci własno-
ręcznie wykonanych tulipanów.

Zorganizowanie takiego spotka-
nia przyczyniło się do wzmocnie-
nia relacji międzypokoleniowych. 
Był to czas wymiany doświadczeń, 
wspólnych rozmów, wspomnień 
i integracji społeczności lokalnej.

Zarząd Stowarzyszenia  
Przyjaciół Wilkołaza
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Rękodzielnicze inspiracje
Stowarzyszenie Gminna Rada 

Kół Gospodyń Wiejskich w  Wil-
kołazie aktywnie działa na rzecz 
społeczności lokalnej poprzez re-
alizację różnorodnych projektów. 
W  styczniu zrealizowany został 
projekt pt. „Rękodzielnicze inspi-
racje, czyli jak spełnić swoje ma-
rzenia o  byciu artystą w  zgodzie 
z naturą”, w ramach którego odbyła 
się konferencja i warsztaty. Uczest-
nicy mieli okazję zaprojektować 
i uszyć eko-torbę, jak również wy-
konać unikatową biżuterię z mate-
riałów ekologicznych.

W kolejnym miesiącu, tj. w  lu-
tym, dzięki realizacji projektu 
„Kraina kolorowej gliceryny i por-
celany – sposób na życie i  rozwój 
zawodowy czy hobby?” mieszkan-
ki naszej gminy mogły zaprojekto-
wać i wykonać zapachowe mydełka 
oraz nauczyć się jak malować na 
porcelanie.

Również w  lutym odbyła się 
druga część projektu „Rękodzieło 
bez tajemnic”, w  ramach którego 

„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 zadań 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

powstały piękne pisanki i  stroiki 
wielkanocne, a  także różnorodne 
kompozycje kwiatowe. Realizacja 
tego projektu była możliwa dzięki 
współpracy ze Stowarzyszeniem 
Przyjaciół Wilkołaza – za co im 
serdecznie dziękujemy.

Zadaniem Gminnej Rady Kół 
Gospodyń Wiejskich jest podnie-
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że tak wiele osób uczestniczy w na-
szych inicjatywach. Dziękujemy 
panu wójtowi za wspieranie inicja-
tyw Stowarzyszenia, jak również 
pani Annie Janczarek za napisanie 

sienie jakości życia społeczności 
lokalnej poprzez zaspokajanie po-
trzeb kulturalnych, rozwijanie ak-
tywności społecznej i miłe spędza-
nie wolnego czasu. Cieszymy się, 

7 lutego 2019  r. w  Szkole Pod-
stawowej w Marianówce odbył się 
Dzień Babci i  Dziadka. Nasi naj-
młodsi uczniowie uczcili to święto 
częścią artystyczną i drobnymi upo-
minkami dla seniorów. Po słodkim 
poczęstunku wszyscy wzięli udział 
w  zabawie choinkowej prowadzo-
nej przez DJa. Odbył się konkurs 
na najciekawszy strój oraz na króla 
i  królową balu. W  trakcie zabawy 
prowadzona była loteria fantowa, 

Dzień Babci i Dziadka oraz bal 
karnawałowy

z której fundusze przeznaczone zo-
stały na działalność SU.

E. Kuśmierz

projektów, zaangażowanie w  ich 
realizację i pomoc w pozytywnym 
rozliczeniu.

T. Banach – przewodnicząca  
Stowarzyszenia GRKGW  

w Wilkołazie
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Pomagamy
Uczniowie Szkoły Podstawowej 

w  Marianówce zorganizowali „Zi-
mową zbiórkę żywności dla pod-
opiecznych Przytuliska dla Zwie-
rząt w Rachowie Starym”.

1 lutego 2019 r. w Szkole Podsta-
wowej w Marianówce o godz. 8:00 
odbyły się „Pokazy fizyczne” prze-
prowadzone przez studentów z Po-
litechniki Lubelskiej. Brali w  nich 
udział uczniowie wszystkich klas 
naszej szkoły. Podczas pokazów 
przybliżono dzieciom i  młodzieży 
wiele zagadnień związanych z  ży-
ciem codziennym. „Pokazy fizycz-
ne” miały bardzo interesujący prze-
kaz dostosowany do wieku dzieci, 
jak i  ich rozwoju intelektualnego. 

Pokazy grupy „Zelektryzowani”

Uczniowie bardzo chętnie brali 
w nich udział. Między innymi zo-
stali zapoznani z  takimi zagadnie-
niami, jak np. powstawanie chmur. 
Przeprowadzono zabawy z  helem 
oraz doświadczenia z ciekłym azo-
tem. Zostało im przybliżone poję-
cie fali uderzeniowej. Uczestnicy 
pokazów byli bardzo zadowoleni. 
Program na pewno wzbudził w na-
szych uczniach chęć eksperymen-
towania i odkrywania świata.

K. Wójcik

Akcja, koordynowana przez 
panią Marzenę Bielak, trwała do 
8 lutego. Uczniowie zbierali: maka-
rony, smalec i batony mięsne. Cie-
szymy się, że tak wielu uczniom los 
naszych czworonożnych przyjaciół 
nie jest obojętny i  chętnie wzięli 
udział w  akcji. Wszystkim dar-
czyńcom serdecznie dziękujemy!

M. Bielak

Koło Gospodyń Wiejskich 
w Wilkołazie Drugim pod kierow-
nictwem Krystyny Wnuczek zorga-

Zabawa karnawałowa
nizowało 23 lutego 2019 r. zabawę 
karnawałową z  udziałem zapro-
szonych gości: Haliny Kaźmierak 

z  Wojewódzkiego Związku Rol-
ników, Kółek i  Organizacji Rolni-
czych w Lublinie, Wioletty Wilkos 
– prezes Lokalnej Grupy Działa-
nia z Kraśnika, wójta gminy Paw-
ła Głąba, Stowarzyszenia Gminna 
Rada Kół Gospodyń Wiejskich 
w  Wilkołazie z  panią Teresą Ba-
nach oraz redaktora kwartalnika 
„Wieści Gminy Wilkołaz” Henryka 
Szumnego wraz z małżonką. W za-
bawie uczestniczyły członkinie 
KGW z Wilkołaza Trzeciego, Wil-
kołaza Dolnego i  Ewunina. Pod-
czas zabawy wszyscy świetnie się 
bawili i wyśpiewywali przy akom-
paniamencie mistrza Kazimierza 
Kołodzieja.

KGW Wilkołaz Drugi
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Warsztaty autoprezentacji
W dniach 22–24 marca 2019  r. 

w  Świetlicy Wiejskiej w  Wilkoła-
zie Drugim odbyły się warsztaty, 
skierowane szczególnie dla kobiet 
– „Jak być atrakcyjnym na rynku 
pracy”. Projekt powstał w  ramach 
środków pozyskanych w  formie 
grantu za pośrednictwem LGD 
Ziemi Kraśnickiej. Uczestniczki 
miały możliwość dowiedzieć się 
m.in. jak ubrać się na rozmowę 
kwalifikacyjną, jakie zawody są 
obecnie najbardziej potrzebne na 
rynku pracy. Ponadto wszystkie 

sjonalistki, Doroty Mączki, uczest-
niczki warsztatów uczyły się przy-
gotowywać autoprezentację, czyli 
jak wykreować swój wizerunek.

Dzięki warsztatom uczestnicz-
ki zdobyły wiedzę na temat zasad 
tworzenia wizerunku, poznały psy-
chologię kolorów stosowaną przy 
dobieraniu elementów garderoby, 
nauczyły się analizować sylwetkę 
i  wydobywać jej piękno oraz tu-

szować wszelkie niedoskonałości. 
Panie zostały przygotowane do  
łączenia wszystkich aspektów skła-
dających się na metamorfozę swo-
jej osoby, nabrały pewności siebie, 
poznały podstawy profesjonalnego 
doboru makijażu i  najnowszych 
trendów mody.

Dziękujemy pani Annie Jancza-
rek za napisanie bardzo ciekawe-
go projektu oraz fachową pomoc 
w  jego przeprowadzeniu i  rozli- 
czeniu.

Zarząd Stowarzyszenia  
Przyjaciół Wilkołaza

„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 „Jak być aktywnym na rynku pracy” 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

kobiety mogły wykonać profesjo-
nalny makijaż pod okiem specja-
listki – Anny Sokołowskiej. Wcze-
śniej jednak zostały poinstruowane 
o  tym, jaka kolorystyka pasuje do 
ich sylwetki, urody i  osobowości. 
W ostatnim dniu pod okiem profe-
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Zimowisko „Artystyczne i zdrowe ferie  
w bibliotece”

Jak co roku biblioteka gminna 
zorganizowała zimowisko dla dzie-
ci z  terenu naszej gminy. Zabawy 
odbywały się w  odnowionym bu-
dynku Gminnej Biblioteki Publicz-
nej w Wilkołazie.

Zimowisko cieszy się co roku 
dużym zainteresowaniem. Zgłosi-
ło się 70 dzieci. Przedział wiekowy 
był zróżnicowany, ale nowe warun-
ki lokalowe pozwoliły na zajęcia 
w  kilku grupach jednocześnie, co 
usprawniło organizację zajęć.

Dzieci zapoznały się budynkiem 
i  zasadami korzystania z  obiektu. 
Chętnie brały udział w  licznych 
zajęciach ruchowych w  salach na 

piętrze z  wykorzystaniem nowych 
zabawek i  sprzętu. Równie dużym 
powodzeniem cieszyły się zajęcia 
plastyczne. Uczestnicy wykonali 
zimowy obrazek 3D, zakładki do 
książek oraz chętnie rozwiązywali 
krzyżówki i łamigłówki.

W bibliotece nie mogło zabrak-
nąć zabawy z  książką. Wspólne 
czytanie baśni zakończyło się twór-
czo quizem oraz bajkowym prze-
braniem Królowej Śniegu. Rodzi-
ce mogli podziwiać prace małych 
twórców, które zostały umieszczo-
ne na tablicach w  holu biblioteki. 
Wszyscy bardzo aktywnie brali 
udział w  zajęciach zorganizowa-

nych, a na znużonych czekał kącik 
z grami planszowymi i książkami.

Dzięki nowoczesnemu wypo-
sażeniu mogliśmy zamienić salę 
w  prawdziwe kino z  popcornem. 
Wspólne oglądanie było również 
fajną formą spędzenia czasu i odpo-
czynku po intensywnych zabawach.

Nasi podopieczni z zaintereso-
waniem brali czynny udział w po-
kazach fizycznych mających na 
celu przybliżenie dzieciom tajem-
nic otaczającego nas świata po-
przez zabawę i eksperymenty. Mło-
dzi uczestnicy bawili się na tych 
zajęciach znakomicie.

Ostatniego dnia odbył się bal 
przebierańców. Wolontariuszki 
z   klubu „Waleczne Żółwie”, któ-
re codziennie wspomagały pracę 
opiekunów, również podczas balu 
wykazały się kreatywnością, orga-
nizując szereg ciekawych zabaw. 
Uczyły tańca i  prowadziły różne 
animacje.

Najbardziej oczekiwaną atrakcją 
okazało się wspólne robienie slima. 
Ta prosta zabawka sensoryczna 
odstresowuje, rozwija kreatywność 
i wyobraźnię.
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Szkoła Podstawowa im. Królo-
wej Jadwigi w  Rudniku Szlachec-
kim przystąpiła do projektu „Za 
progiem – wyprawy odkrywców“ 
zorganizowanego przez Fundację 
Wschodni Klaster Innowacji we 
wsółpracy z UMCS w Lublinie.

W ramach tego projektu ucznio-
wie naszej szkoły wzięli udział 
w  warsztatach z  robotyki i  kre-
atywności, które odbyły się w  Ze-
spole Szkół nr 3 w Kraśniku, oraz 
w  wycieczce do „ZOOM natura” 
w Janowie Lubelskim.

Podczas zajęć pod kierunkiem 
pana Dariusza Głuchowskiego 
i  młodzieży z  drużyny „Spice Ge-
ars“, dzieci zbudowały i  zaprogra-
mowały roboty z  klocków Lego. 
Miały też możliwość zobaczyć pra-
cownię tej drużyny i porozmawiać 
o  ich osiągnięciach i  planach na 
przyszłość.

W trakcie wizyty w  Janowie 
Lubelskim uczniowie przybliżyli 
sobie podane w ciekawy sposób za-
gadnienia z zakresu botaniki i zoo-
logii.

Projekt „Za progiem – wypra-
wy odkrywców“ to bardzo intere-
sujący sposób spędzania wolnego 
czasu dla dzieci. Mamy nadzieję, 
że nasza szkoła będzie miała moż-
liwość skorzystania z  tego typu 
programów w przyszłości. A może 
któreś z  dzieci biorących udział 
w  projekcie wstąpi do słynnej na 
cały świat drużyny „Spice Gears“?

M. Suszek

Odkrywcy z Rudnika

Zimowisko mogło być przepro-
wadzone dzięki funduszom po-
zyskanym z  Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii. Dzieci 
wysłuchały pogadanki na temat 
„Co to jest uzależnienie” i obejrzały 
prezentację „Adaś ma nałóg”.

Codziennie uczestnicy zimowi-
ska mieli zapewnione drugie śnia-
danie, owoce i  napoje, a  w  dniu 

balu pan Jan Kania, prezes GS „Sa-
mopomoc Chłopska”, umilił zaba-
wę słodkim poczęstunkiem w  po-
staci pączków.

Serdecznie dziękujemy paniom: 
Annie Chmielik, Agnieszce Wro-
na, Anecie Pietroń-Kwiatek i  wo-
lontariatowi „Waleczne żółwie” 
oraz wszystkim osobom zaangażo-
wanym w  przeprowadzenie tego-
rocznego zimowiska.

M. Nowak
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XV Edycja Grand Prix Wilkołaza na mecie
W sobotę 2 marca 2019  r. 

w  Szkole Podstawowej w  Wil-
kołazie odbył się ostatni turniej 
XV Edycji Grand Prix Wilkołaza 
w Warcabach Stupolowych.

Cykl Grand Prix składał się 
w tym roku z trzech turniejów. Za-
wodnicy zdobywali w nich punkty 
GP, a ich suma decydowała o kolej-
ności miejsc w klasyfikacji końco-
wej.

Każde zawody rozgrywane były 
systemem szwajcarskim na dystan-
sie 7 rund. Tempo gry wynosiło 
20 minut, tzn. każda partia mogła 
trwać maksymalnie 40 minut.

Organizatorami Grand Prix, jak 
co roku, byli: Urząd Gminy Wilko-
łaz oraz Szkoła Podstawowa w Wil-
kołazie.

Uroczystego otwarcia imprezy 
dokonał 5 stycznia 2019 r. dyrek-
tor Szkoły Podstawowej w  Wilko-
łazie Karol Nagajek.

W tym dniu rozegrano pierwszy 
z  zaplanowanych trzech turnie-
jów cyklu. Na starcie stanęło aż 74 
uczestników. Dotychczasowy re-
kord (48 osób) został zatem pobity 
i  to znacznie. Główna w  tym za-
sługa młodych warcabistów z  po-
wiatu lubaczowskiego (woj. pod-
karpackie), którzy od lat należą do 
ścisłej krajowej czołówki w  swych 
kategoriach wiekowych, a  zawody 
w Wilkołazie są dla nich doskona-
łym sprawdzianem umiejętności 
przed najważniejszymi startami 
w sezonie.

W ramach cyklu GP rozgrywane 
były tradycyjnie Mistrzostwa Gmi-
ny Wilkołaz.

Naszą gminę w  pierwszym tur-
nieju reprezentowało trzech za-
wodników. Cała trójka wypadła 
bardzo dobrze, plasując się w gór-
nych rejonach tabeli.

Paweł Malarczyk (Wilkołaz 
Pierwszy) zajął 12. miejsce (10 pkt 
na 14 możliwych), Mieczysław 
Fac (Pułankowice) wywalczył 20. 
miejsce (8 pkt), a  Hubert Samolej 
(Wilkołaz Pierwszy) – 29. miejsce 
(8 pkt).

Pierwszą lokatę w turnieju zdo-
był Leszek Stefanek (14 pkt). Miesz-
kaniec Wilkołaza Górnego na co 
dzień reprezentuje barwy „Hetma-
na” Lublin i w mistrzostwach gmi-
ny nie startował, skupiając się na 
walce o  główne trofeum. Na dru-
gim miejscu uplasowała się uczest-
niczka młodzieżowych MŚ (Bia-
łoruś 2018) Kinga Hulak („Unia” 
Horyniec-Zdrój) – 12 pkt. Trzecie 
miejsce zajął finalista MP seniorów 
Marcin Wocial („Diagram” Mińsk 
Mazowiecki) – 11 pkt.

W turnieju nr 2, który odbył się 
2 lutego, wzięło udział 70 osób. 
Triumfował ponownie Stefanek (13 
pkt), a tuż za nim także uplasowała 
się Kinga Hulak (12 pkt). Trzecie 
miejsce zajął dość nieoczekiwanie 
aktualny mistrz Polski do lat 10 
Filip Kalmuk („Czarni” Oleszyce) 
– 11 pkt. W przedostatniej rundzie 
pokonał on 6-krotnego zwycięzcę 
GP, weterana warcabowych aren 
Józefa Bajdaka („Hetman” Lublin).

Tym razem na starcie zabrakło 
m.in. Wociala oraz Malarczyka. 
Gminę Wilkołaz reprezentowa-
li: Hubert Samolej (22. miejsce – 
9 pkt), Mieczysław Fac (31. miejsce 
– 7 pkt) oraz debiutujący w Grand 
Prix Jan Plichta z Wilkołaza Pierw-
szego (34. miejsce – 7 pkt). Ten 
ostatni wypełnił normę na V kate-
gorię warcabową.

Zgodnie z  regulaminem, po 
dwóch turniejach została wyło-
niona czołowa „30” zawodników, 
którzy w  ostatnich zawodach za-
grali w finale A. Pozostali wystąpili 
w finale B.

Finałowy turniej miał bardzo 
emocjonujący i  wyrównany prze-
bieg, a  losy rywalizacji toczyły się 
dosłownie do ostatniej partii. Lide-
rzy (Stefanek i Hulak) wypadli tym 
razem nieco słabiej i walkę o koń-
cowy triumf toczyli za plecami in-
nych.

Wreszcie z  dobrej strony poka-
zał się Józef Bajdak. Finiszując na 
pierwszym miejscu (11 pkt), za-
pewnił sobie 3. lokatę w klasyfika-
cji generalnej. Za nim aż 4 osoby 
uzyskały po 10 pkt. Drugie miej-
sce zajęła 11-letnia Kinga Krzych 
(„Libero” Basznia Dolna), brązowa 
medalistka mistrzostw Polski w ka-
tegorii do lat 13. O  przysłowiowy 
włos wyprzedziła ona Klarę Korna-
ga („Unia” Horyniec-Zdrój), srebr-
ną medalistkę MP do lat 13, spy-
chając ją z podium w „generalce”.

Leszek Stefanek zdołał ostatecz-
nie obronić pozycję lidera, chociaż 
nie przyszło mu to łatwo (m.in. po-
rażka z  Kalmukiem). W  ostatnim 
turnieju zajął dopiero 6. lokatę. 
Jego najgroźniejsza rywalka była 
piąta, co nie wystarczyło do odro-
bienia strat. Jednakże Kingę Hulak 
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można śmiało określić „królową 
polowania”, zgarnęła bowiem aż 
trzy z  jedenastu pucharów, które 
organizatorzy przewidzieli dla lau-
reatów GP.

W turnieju nr 3 zagrało 68 osób, 
w  tym 4 reprezentantów gminy 
Wilkołaz. Trzech z  nich zagrało 
w finale A: Paweł Malarczyk zajął 
17. miejsce (6 pkt), Mieczysław 
Fac – 22. miejsce (5 pkt), a Hubert 
Samolej – 25. miejsce (5 pkt). W fi-
nale A zagrało 27 osób. W finale B 
wystąpiło 41 osób, wśród nich Jan 
Plichta – 21. miejsce (7 pkt).

Czołowa „10” XV Edycji Grand Prix Wilkołaza (5 stycznia – 2 marca 2019 r.)
 1 . Leszek Stefanek „Hetman” Lublin 129 pkt GP
 2 . Kinga Hulak „Unia” Horyniec-Zdrój 122 pkt GP
 3 . Józef Bajdak „Hetman” Lublin 112 pkt GP
 4 . Klara Kornaga „Unia” Horyniec-Zdrój 111 pkt GP
 5 . Filip Kalmuk „Czarni” Oleszyce  97 pkt GP
 6 . Kinga Krzych „Libero” Basznia Dolna  89 pkt GP
 7 . Dawid Basznianin „Unia” Horyniec-Zdrój  83 pkt GP
 8 . Mateusz Hanasiewicz „Libero” Basznia Dolna  80 pkt GP
 9 . Tobiasz Weber „Libero” Basznia Dolna  63 pkt GP
10 . Norbert Ludwik „Libero” Basznia Dolna  56 pkt GP

Lokaty mieszkańców gminy Wilkołaz
21 . Paweł Malarczyk Wilkołaz Pierwszy  32 pkt GP
27 . Mieczysław Fac Pułankowice  22 pkt GP
28 . Hubert Samolej Wilkołaz Pierwszy  22 pkt GP
59 . Jan Plichta Wilkołaz Pierwszy  14 pkt GP

Sklasyfikowano 85 zawodników

Laureaci w pozostałych kategoriach:
Medaliści mistrzostw gminy: 

1. Paweł Malarczyk, 2. Mieczysław 
Fac, 3. Hubert Samolej.

Najlepsza kobieta: 1. Kinga  
Hulak, 2. Klara Kornaga, 3. Kinga 
Krzych.

Najlepszy zawodnik do lat 10: 
1.  Mateusz Hanasiewicz, 2. Nor-
bert Ludwik, 3. Julia Banaś.

Najlepszy zawodnik do lat 13: 
1.  Kinga Hulak, 2. Filip Kalmuk, 
3. Kinga Krzych.

Najlepszy zawodnik do lat 19: 
1.  Klara Kornaga, 2. Dawid Basz-
nianin, 3. Natalia Dobosz.

Najlepsi w  finale B: 1. Julia  
Nazarko, 2. Sebastian Młodowiec, 
3. Paweł Kalmuk.

Sędzią cyklu Grand Prix był 
arbiter klasy państwowej Konrad 
Bieżyca z Lublina.

Uroczystość zakończenia cyklu 
GP uświetnił koncert Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej z Wilkołaza.

Nagrody, puchary i  dyplomy, 
ufundowane przez Urząd Gmi-
ny Wilkołaz, wręczał laureatom 
wójt gminy Paweł Głąb. Wszyscy 
uczestnicy cyklu GP otrzymali pa-
miątkowe medale.

Najbliższy turniej warcabowy 
w Wilkołazie to planowane na paź-
dziernik tego roku XV Otwarte 
Mistrzostwa Powiatu Kraśnickie-
go. Organizatorzy serdecznie za-
praszają wszystkich chętnych.

L. Stefanek



Końcowa tabela Wilkołaskiej Ligi Futsalu sezonu 2018/2019 

Miejsce Nazwa zespołu Punkty Bramki 
strzelone

Bramki 
stracone

1 . Chłopcy z Ferajny 43 67  20
2 . Grub-Asy 36 90  57
3 . Młode Wilki 31 60  35
4 . Wybrzeże Klatki Schodowej 27 67  49
5 . DSSCKWA 26 48  55
6 . Czerwone Diabły 25 70  69
7 . Drużyna Actimela 12 42  80
8 . OSP Wilkołaz  9 34  69
9 . Olimpia JST Wilkołaz  4 71 115

Podsumowanie rozgrywek Wilkołaskiej Ligi 
Futsalu

Za nami drugi sezon rozgrywek 
Wilkołaskiej Ligi Futsalu WLF. 
Od 9 grudnia 2018 r. do 17 lutego 
2019 r. w hali sportowej w Wilko-
łazie Pierwszym spotkało się, tak 
jak w roku poprzednim, 9 zespo-
łów. Każda z ekip rozegrała w cią-
gu całego sezonu po szesnaście 
spotkań.

Po raz drugi mistrzem Wilkoła-
skiej Ligi Futsalu została drużyna 
„Chłopcy z  Ferajny” – 8 pierw-
szych zwycięstw i  strata punktów 
przez najgroźniejszych rywali po-
zwoliły zbudować im bezpieczną 
przewagę punktową i  kontrolo-
wać sytuację w rozgrywkach.

Wicemistrzostwo przypadło 
drużynie „Grub-Asy”, a  trzecie 
miejsce „Młodym Wilkom”.

W całym sezonie ligowym 
2018/2019 padło 549 bramek (o 78 
mniej niż w  sezonie 2017/2018). 
Najskuteczniejszym zespołem li-
gowym były „Grub-Asy”, które 
zdobyły łącznie 90 bramek, ale 
najlepszego strzelca w  całej lidze 
miał zespół „Czerwonych Dia-
błów” – był to Damian Dul – zdo-
był 23 bramki w 15 z 16 rozegra-
nych przez jego drużynę meczy. 
Tuż za jego plecami z  22 trafie-
niami znalazł się Adrian Kołtun 
(„Grub-Asy”), a  trzecie miejsce 
zajął Paweł Nakielski z „Olimpii” 
JST Wilkołaz – 21 bramek.

Najlepszym bramkarzem sezo-
nu po raz kolejny został Jan Wnu-
czek („Chłopcy z Ferajny”) – tylko 
20 straconych bramek.

Wszystkie zespoły otrzymały 
dyplomy, natomiast trzy pierwsze 
zespoły pamiątkowe medale, pu-
chary oraz nagrody rzeczowe, zaś 
najlepszy bramkarz i strzelec – pa-
miątkowe statuetki.

Serdecznie gratulujemy zwy-
cięzcom i  wszystkim zespołom 
biorącym udział w  rozgrywkach 
i zapraszamy do udziału w kolej-
nym sezonie WLF.

I. Tęsna


