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Gminny Ośrodek Kultury w Wilkołazie  
już otwarty

We wrześniu rozpoczął dzia-
łalność Gminny Ośrodek Kultury 
w  Wilkołazie. Instytucja ta ma na 
celu realizację działań w  zakre-
sie wychowania, edukacji i  upo-
wszechniania kultury wśród miesz-
kańców gminy. Główne założenia 
do realizacji to przede wszystkim: 
edukacja kulturowa dzieci, mło-
dzieży i  dorosłych poprzez moż-
liwość udziału w  zespołach lub 
kołach zainteresowań; rozwijanie 
zainteresowań amatorską twór-
czością artystyczną; rozbudzanie 
zainteresowania sztuką, a także or-
ganizowanie konkursów i  wystaw 
czasowych.

18 września 2019  r. odbyły się 
pierwsze zajęcia integracyjno-
-informacyjne zorganizowane 
dla uczniów klasy IV i  Vc Szko-
ły Podstawowej im. T. Kościusz-
ki w  Wilkołazie. Dzieci obejrzały 
film pod tytułem Niania oraz wy-
słuchały krótkiej pogadanki doty-
czącej funkcjonowania Biblioteki 
i GOK-u. Młodzi czytelnicy mogli 
wypożyczyć książki, przejrzeć cza-
sopisma oraz zwiedzić budynek. 
Spotkanie miało na celu propa-
gowanie czytelnictwa wśród naj-

młodszych. Serdecznie dziękujemy 
paniom nauczycielkom za współ-
pracę. Zachęcamy wszystkich do 
aktywnego uczestnictwa w  dzia-
łaniach organizowanych przez 
Gminny Ośrodek Kultury.

M. Chmielik
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Dożynki Gminno-Parafialne 2019
Święto plonów to jeden z  naj-

piękniejszych dni w  roku dla 
każdego rolnika. To radość i  od-
poczynek po ciężkiej pracy. Na 
przestrzeni wieków obrzędy do-
żynkowe zmieniały swój charakter. 
Jednak tak dawniej, jak i  dziś do-
żynki są ważne dla wszystkich, bo 
przypominają, że to właśnie dzięki 
ciężkiej pracy rolnika codziennie 
trafia na stoły chleb.

Tegoroczne Święto Plonów w na-
szej gminie odbyło się 18 sierpnia 
2019  r. Uroczystości rozpoczęły 
się mszą świętą dziękczynną za 
tegoroczne plony, po której ko-
rowód dożynkowy prowadzony 
przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą 
z Wilkołaza ruszył na boisko spor-
towe w Wilkołazie Pierwszym.

Część oficjalną rozpoczęto od 
odśpiewania hymnu przy muzy-
ce Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z  Wilkołaza. Oficjalnego otwarcia 
dożynek dokonał wójt gminy Wil-
kołaz Paweł Głąb, który przywitał 
przybyłych gości oraz mieszkań-
ców gminy. W swoim wystąpieniu 
podziękował rolnikom za całorocz-
ną pracę, wysiłek i zaangażowanie, 
jakie wkładają w zbieranie plonów. 
Dziękując, wójt gminy zwrócił się 
bezpośrednio do wszystkich rolni-
ków – „Z okazji Święta Plonów ży-
czę Wam przede wszystkim zdro-
wia i wszelkiej pomyślności. Niech 
Waszej ciężkiej pracy towarzyszy 

radość, satysfakcja oraz należyty 
szacunek ze strony całego społe-
czeństwa, a  nasza ziemia niech 
obficie rodzi. Przyjmijcie wyrazy 
głębokiego szacunku za Wasz co-
dzienny wysiłek, za pielęgnowanie 
tradycji i umiłowanie tego, co pol-
skie i nasze”.

Po wystąpieniu wójta gminy głos 
zabrał przewodniczący Rady Gmi-
ny Wilkołaz Mieczysław Lisiecki, 

który również podziękował rol-
nikom za tegoroczne zbiory oraz 
podkreślił znaczenie pracy rolnika 
w społeczeństwie.

Tradycyjne Święto Plonów 
nie może się obyć bez starostów. 
W tym roku byli nimi pani Iwona 
Kuśmierz oraz pan Adam Ciołek, 

którzy uroczyście przekazali bo-
chen chleba na ręce wójta gminy 
Wilkołaz oraz przewodniczącego 
Rady Gminy Wilkołaz. Chlebem 
poczęstowano zaproszonych gości 
oraz wszystkich zgromadzonych 
na boisku sportowym.

Po ceremonii dzielenia się chle-
bem głos zabrali zaproszeni goście: 
pan Eugeniusz Pelak – kurator 
oświaty, który reprezentował wo-
jewodę lubelskiego Przemysława 
Czarnka, pan Kazimierz Choma 
– dyrektor Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa Oddział Te-
renowy w  Lublinie reprezentujący 
marszałka województwa lubelskie-
go Jarosława Stawiarskiego, pan 

Andrzej Rolla – starosta kraśnicki 
oraz pan Piotr Janczarek – zastępca 
burmistrza miasta Kraśnik.

Podczas uroczystości rozstrzy-
gnięto konkurs na najładniejszy 
ogród przydomowy, jak rów-
nież wręczono wyróżnienia dla 
rolników, którymi byli państwo  
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Marianna i Ryszard Karamonowie 
oraz pan Jarosław Rapa. Zwycięzcy 
i  uczestnicy konkursów otrzymali 
nagrody i  podziękowania. Wyjąt-
kowym momentem dożynek było 
wręczenie wyróżnienia dla pana 
Witolda Pizonia za 30 lat sprawo-
wania funkcji sołtysa w sołectwie 
Ewunin.

Jak co roku podczas dożynek 
swoje stoiska zaprezentowali orga-
nizatorzy imprezy: Gmina Wilko-
łaz oraz sołectwa Wólka Rudnic-

ka i  Zdrapy, jak również Gminna 
Biblioteka Publiczna, Gminna 
Rada Kół Gospodyń Wiejskich 
w Wilkołazie, KGW Wilkołaz Dru-
gi, KGW Wilkołaz Dolny, KGW 
Ostrów, KGW Wilkołaz Trzeci, 
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilko-
łaza, KGW Obroki, KGW Wilko-
łaz Pierwszy oraz Koło Pszczelarzy 
w  Wilkołazie. Wszystkie stoiska 
oferowały pyszne lokalne potrawy  
i ciasta.

Część artystyczną dożynek 
rozpoczął koncert Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej z  Wilkołaza oraz 

występy uczniów ze Szkoły Pod-
stawowej w  Rudniku Szlacheckim 
oraz Ostrowie. Kolejnymi punkta-
mi imprezy były koncerty zespo-
łów „Extra Mocni”, „New York”, 
„TeX”, „Effect” i „Roxait”. Gwiazdą 
wieczoru tegorocznych dożynek 
był zespół „MEJK”.

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

P. Koper
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Rozmowa z Kazimierzem Chomą – dyrektorem 
Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie

Korzystając z  Pana obecności 
na uroczystościach dożynkowych, 
chciałbym zadać kilka pytań. Jaka 
nazwa kryje się pod skompliko-
wanym skrótem KOWR?

KOWR, czyli Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa, jest instytu-
cją powstałą w  1 września 2017  r. 
w  wyniku połączenia Agencji 
Nieruchomości Rolnych i  Agencji 
Rynku Rolnego. Na terenie woje-
wództwa lubelskiego funkcjonuje 
Oddział Terenowy w Lublinie i pięć 
Sekcji Zamiejscowych Gospodaro-
wania Zasobem zlokalizowanych 
w: Białej Podlaskiej, Urszulinie, 
Pokrówce, Michalowie i Dołhoby-
czowie.

Czym zajmuje się KOWR?
Głównym zadaniem KOWR-u  

jest ustawowe gospodarowanie 
Zasobem Własności Rolnej Skar-
bu Państwa. Oddział Terenowy 
w  Lublinie gospodaruje nierucho-
mościami o  łącznej powierzchni 
przeszło 34 tys. hektarów. Gospo-
darowanie Zasobem polega na 
wydzierżawianiu, sprzedaży i  nie-
odpłatnym przekazaniu nierucho-
mości. Nieodpłatne przekazanie 
może nastąpić przy spełnieniu 
odpowiednich warunków na przy-
kład na rzecz jednostki samorządu 
terytorialnego

Na mocy ustawy „o kształtowa-
niu ustroju rolnego” KOWR może 
także kontrolować obrót nieru-
chomościami rolnymi w  Polsce. 
Dotyczy to osób fizycznych lub 
prawnych, które nie są rolnikami 
indywidualnymi a chcą nabyć nie-
ruchomości rolne o  powierzchni 
przekraczającej 0,30 ha. Dla takie-
go zakupu niezbędna jest zgoda 
dyrektora KOWR.

Można powiedzieć, że instytu-
cja, którą Pan kieruje jest ściśle 
związana z  rolnictwem. Czy rol-
nicy są w  jakiś sposób wspierani 
przez KOWR?

Główne wsparcie polega na suk-
cesywnej budowie silnej i  rozpo-
znawalnej marki polskiego rolnic-
twa.

Taką marką jest chyba „Polska 
smakuje”?

Dokładnie tak. Pod hasłem 
„Polska smakuje” realizowana jest 
długofalowa kampania o szerokim 

zasięgu, mająca zachęcać konsu-
mentów do kupowania zdrowej, 
certyfikowanej żywności, a branżę 
– do działania na polu promocji 
z myślą o potrzebach konsumenta. 
„Polska smakuje” jest marką, będą-
cą gwarantem smaku i synonimem 
produktów spożywczych najwyż-
szej jakości, a  także odpowiedzią 
na rosnące zapotrzebowanie spo-
łeczeństwa na żywność zdrową 
i  ekologiczną. Jednym z głównych 
celów KOWR jest zbudowanie roz-
poznawalności marki polskiej żyw-
ności „Polska smakuje”.

Czy takie działania mogą w ja-
kiś sposób pomóc zwykłemu kon-
sumentowi?

Oczywiście, że tak. Strona inter-
netowa i  aplikacja marki „Polska 
smakuje” umożliwiają dostęp do 
informacji o  regionalnych pro-

duktach spożywczych wytwarza-
nych w  ramach systemów jakości 
i  sprzedawanych bezpośrednio 
przez rolników. Teraz każdy z  nas 
może znaleźć interesujący go pro-
dukt oraz informację, u  którego 
rolnika może go zakupić. Najważ-
niejsze w  tym jest to, że marka 
„Polska smakuje” daje gwarancję, 
iż będzie to produkt najwyższej ja-
kości.

Dużo słyszy się w  mediach 
o  „Produkcie polskim”, czy war-
to zwracać uwagę na oznaczenia 
znajdujące się na kupowanych 
produktach?

Zdecydowanie do tego zachę-
cam. W  naszym ośrodku reali-
zowana jest także ogólnopolska 
kampania informacyjna „Kupuj 
świadomie!”, która ma na celu 
zwiększenie świadomości konsu-
mentów dotyczących oznakowania 
„Produkt polski”. Poprzez podkre-
ślanie polskiego pochodzenia pro-
duktów wyróżniających się wyso-
ką jakością chcemy pobudzić we 
wszystkich Polkach i Polakach pa-
triotyzm konsumencki. Dla sied-
miu na dziesięciu Polaków wystar-
czającą zachętą do zakupu danego 
produktu stanowi to, że pochodzi 
on z  Polski, a  połowa konsumen-
tów swój patriotyzm manifestu-
je podczas zakupów w  sklepach 
z  artykułami rolno-spożywczymi. 
Znak „Produkt polski” umożliwia 
konsumentom łatwiejsze wyszu-
kiwanie produktów wytworzo-
nych w Polsce z użyciem polskich 
surowców. Wybierając żywność 
z  oznaczeniem „Produkt polski”, 
konsument ma pewność, że została 
ona wytworzona w kraju i z rodzi-
mych surowców. Przy bogatej ofer-
cie na sklepowych półkach ma to 
niebagatelne znaczenie.

Rozmawiał H. Szumny
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Wybory do Izb Rolniczych VI kadencji
28 lipca 2019  r. odbyły się wy-

bory do Izb Rolniczych VI kaden-
cji. Okręgowa Komisja Wyborcza 
nr 82 w  Wilkołazie zarejestrowała 
trzech kandydatów do Rady Po-
wiatowej. Zgłoszeni kandydaci 
uzyskali następujące ilości głosów: 
Janusz Skrzypek – 91, Wojciech 
Andrzej Kasperek – 60, Stanisław 
Wnuczek – 29. Gminę Wilko-
łaz w  Radzie Powiatu Lubelskiej 
Izby Rolniczej reprezentują Janusz 
Skrzypek i  Wojciech Andrzej Ka-
sperek.

8 sierpnia 2019  r. w  Starostwie 
Powiatowym w  Kraśniku odbyło 
się pierwsze posiedzenie VI ka-
dencji LIR. Na przewodniczącego 

wybrany został Janusz Skrzypek, 
który uzyskał w głosowaniu tajnym 
19 głosów, natomiast na delegata 
na Walne Zgromadzenie wybrano 
Waldemara Rzepeckiego z Urzędo-
wa – uzyskał również 19 głosów.

5 września 2019  r. w  siedzibie 
Lubelskiej Izby Rolniczej odbyło 
się pierwsze posiedzenie Walnego 
Zgromadzenia, które reprezen-
tuje 40 delegatów. W  tajnym gło-
sowaniu wyłoniono władze LIR. 
Prezesem został Gustaw Jędrejek 
– dotychczasowy wiceprezes, który 
uzyskał 27 głosów. Na wiceprezesa 
wybrano Antoniego Skórę z  po-
wiatu zamojskiego – 28 głosów. 
Członkami Zarządu zostali: Paweł 

Golec z powiatu janowskiego – 30 
głosów, Roman Chudzik z  powia-
tu lubelskiego – 33 głosy, Janusz 
Skrzypek z  powiatu kraśnickiego 
– 35 głosów. Na delegata do Kra-
jowej Rady Izb Rolniczych wybra-
no Grzegorza Pszczołę z  powiatu 
puławskiego – 32 głosy. W  skład 
Komisji Rewizyjnej weszli: Woj-
ciech Piszczyński, Adam Bojarski,  
Waldemar Rzepecki, Wioletta  
Tobiasz i  Henryk Brankiewicz. 
Władze krajowe zostaną wyłonio-
ne 27 września 2019 r.

Członek Zarządu  
Lubelskiej Izby Rolniczej

J. Skrzypek

W niedzielę 7 lipca 2019 r. w na-
szej gminie miały miejsce ponowne 
wybory do Rady Gminy Wilkołaz. 
Wybory te dotyczyły jednak nie 
terenu całej gminy a jedynie ogra-
niczały się do okręgu wyborczego 
nr 3, właściwego dla Obwodu Gło-
sowania nr 1 w Rudniku Szlachec-
kim.

Ponowne wybory to pokłosie 
postanowienia Sądu Okręgowego 

Ponowne wybory do Rady Gminy Wilkołaz
w Lublinie z 29 marca 2019 r., któ-
re stwierdza nieważność wyborów 
w  okręgu wyborczym nr 3, wyga-
sza mandat wybranego radnego 
oraz nakazuje przeprowadzenie 
wyborów ponownych.

Wybory te wojewoda lubelski 
zarządzeniem z  21 maja 2019  r. 
przewidział właśnie na 7 lipca.

W samych wyborach udział 
wzięły 104 osoby, co przy 335 oso-

bach uprawnionych daje frekwen-
cję na poziomie 31,04%.

Poszczególni kandydaci otrzy-
mali odpowiednio: pan Paweł Na-
kielski – 55 głosów oraz pan Bog-
dan Kuśmierz – 49 głosów.

Na sesji 17 września 2019 r. pan 
Paweł Nakielski złożył ślubowa-
nie, stając się tym samym ponow-
nie radnym Rady Gminy Wilkołaz.

J. Stec

W okresie od poprzedniego wy-
dania, z uwagi na okres wakacyjny, 
odbyła się tylko jedna sesja Rady 
Gminy Wilkołaz. Radni zebrali się 
17 września 2019 r.

W porządku sesji, jak w  przy-
padku wielu innych, znalazła się 
uchwała dotycząca zmian wielo-
letniej prognozy finansowej oraz 
zmian w  budżecie gminy. Radni 
przyjęli Gminny Program Opieki 
nad Zabytkami na lata 2019–2023, 
zaliczyli do kategorii dróg gmin-
nych kolejną drogę na terenie na-

szej gminy oraz wyrazili zgodę na 
nabycie nieruchomości grunto-
wych związanych z przyszłą budo-
wą drogi.

Udzielono pomocy finansowej 
powiatowi kraśnickiemu z  prze-
znaczeniem na realizację badań 
profilaktycznych w  ramach pro-
gramu „Nie nowotworom u  dzie-
ci”, dokonano zmiany regulaminu 
wynagradzania nauczycieli zatrud-
nionych w  szkołach i  przedszko-
lach prowadzonych przez gminę 
Wilkołaz w  zakresie dodatku za 

wychowawstwo, a  także przyjęto 
projekt regulaminu dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków.

W porządku sesji znalazły się 
również uchwały związane ze 
zmianą miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego na-
szej gminy oraz zmiana uchwały 
w sprawie emisji obligacji.

Z uwagi na zbliżające się wybo-
ry ławników do Sądu Rejonowego 
w Kraśniku, radni powołali zespół 
opiniujący zgłoszonych kandyda-
tów.

J. Stec

Z pracy Rady Gminy Wilkołaz…
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30 lat sołtysowania pana Witolda Pizonia  
w sołectwie Ewunin

Pan Witold Pizoń pełni funk-
cję sołtysa od 8 grudnia 1988  r., 
obecnie już 9. kadencję. 19 grudnia 
2013  r. otrzymał od wójta i  Rady 
Gminy Wilkołaz okolicznościowy 
„ryngraf ” w  dowód uznania za 
25 lat działalności społecznej i za-
angażowanie w  budowę lokalnej 
samorządności. 3 marca 2018  r. 
został odznaczony przez starostę 
powiatu kraśnickiego medalem za 
zasługi w działalności społecznej.

Z inicjatywy księdza Tomasza 
Łozowskiego 1 września 2019  r. 
delegacja wilkołaskich parafian 

Dożynki Diecezjalne w Wąwolnicy
uczestniczyła w Dożynkach Diece-
zjalnych w Wąwolnicy. Obchodzo-
na była też 41. rocznica koronacji 

cudownej figury Matki Boskiej Kę-
belskiej. Dziękując za tegoroczne 
plony, parafianie z Wilkołaza przy-
wieźli do stóp Matki Bożej wieniec 
dożynkowy – symbol trudu i pracy 
rolnika.

R. Wnuczek

Od 45 lat działa w  Ochotni-
czej Straży Pożarnej w  Ewuninie 
– członkostwo uzyskał w  1974  r. 
W roku 1986 ukończył tygodniowy 
kurs na naczelnika OSP. W  latach 
1987–2007 pełnił funkcję skarbni-
ka, a  w  latach 2007–2010 funkcję 
zastępcy naczelnika. Aktualnie jest 
członkiem komisji rewizyjnej.

Pan Witold jest bardzo do-
świadczonym samorządowcem, 
ale przede wszystkim człowiekiem 
oddanym mieszkańcom Ewunina 
i  niezwykle przez nich cenionym. 
Mottem pana Witolda jest: „Praca 
wśród ludzi i dla ludzi”, która sta-
nowi źródło osobistej satysfakcji 
i zadowolenia.

A. Janczarek
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Fundusz sołecki
Dzięki wyodrębnieniu funduszu 

sołeckiego w 2015 r. stworzona zo-
stała szansa dla sołectw naszej gmi-
ny na rozwój oraz poprawę jakości 
życia ich mieszkańców. Poprzez 
fundusz, realizując jednocześnie 
zadania własne gminy zgodne ze 
strategią jej rozwoju, umożliwiono 
mieszkańcom wywieranie wpływu 
na kierunki rozwoju poszczegól-

nych miejscowości. W  roku 2018 
zebrania wiejskie każdego z  so-
łectw zadecydowały o  celach, na 
jakie zostaną przeznaczone środki 
im należne. Łącznie była to kwota 
277 369,59 zł, z czego wykorzysta-
no 239 701,54 zł.

Zgodnie z  wnioskami poszcze-
gólnych sołectw najwięcej środków 
przeznaczono na zakup kamie-

Kwoty funduszu sołeckiego w 2018 r.

Sołectwo Plan Wykonanie Procent wykonania
Ewunin 11 234,10 zł 10 816,21 zł 96,28%
Marianówka 19 497,48 zł 17 883,92 zł 91,72%
Ostrów-Kolonia 20 146,26 zł 16 408,02 zł 81,44%
Ostrów 19 975,53 zł 18 813,26 zł 94,18%
Pułankowice 22 126,74 zł 22 126,74 zł 100,00%
Rudnik Szlachecki 27 760,86 zł 24 125,99 zł 86,91%
Wilkołaz Pierwszy 34 146,20 zł 12 970,00 zł 37,98%
Wilkołaz Drugi 22 263,32 zł 21 671,20 zł 97,34%
Wilkołaz Trzeci 22 058,45 zł 21 240,91 zł 96,29%
Wilkołaz Dolny 15 604,81 zł 14 548,42 zł 93,23%
Wólka Rudnicka 14 034,09 zł 13 957,68 zł 99,46%
Zalesie 19 804,80 zł 18 480,03 zł 93,31%
Zdrapy 28 716,95 zł 26 659,16 zł 92,83%
RAZEM 277 369,59 zł 239 701,54 zł

nia na drogi gminne oraz wyna-
jem sprzętu do jego rozwiezienia. 
Duża część funduszu została wy-
korzystana na remonty oraz wy-
posażenie świetlic wiejskich, m.in. 
w  Wilkołazie Dolnym, Ewuninie, 
Wilkołazie Trzecim oraz Wólce 
Rudnickiej. Wykonano monitoring 
Szkoły Podstawowej w  Ostrowie. 
Zakupione zostały tablice ogło-
szeniowe oraz znaki informacyjne. 
Fundusz sołecki pozwolił na zakup 
strojów sportowych dla naszych 
najmłodszych sportowców z grupy 
„Orliki” oraz mundurów dla Mło-
dzieżowej Drużyny Pożarniczej. 
Sołectwo Ostrów-Kolonia rozpo-
częło zagospodarowywanie działki 
pod teren umożliwiający aktywny 
wypoczynek, natomiast Maria-
nówka i  Obroki pożegnały lato 
festynem integrującym mieszkań-
ców zarówno przygotowaniami, 
jak i  wspólną zabawą na świeżym 
powietrzu. Fundusz połączył także 
sołectwa Wólka Rudnicka, Pułan-
kowice oraz Rudnik Szlachecki, 
które wspólnymi siłami zakupiły 
traktor ogrodowy.

Fundusz sołecki dał szansę każ-
demu z  sołectw na rozwój oraz 
wspólne działanie mieszkańców. 
Kwoty przekazane w  ubiegłym 
roku sołectwom gminy Wilkołaz 
zestawione są w  załączonej obok 
tabeli.

Poniżej znajduje się wykres ob-
razujący kwoty funduszu z  roku 
2018 oraz dla porównania z 2017 r. 
Łączna kwota, jaka została przy-
dzielona sołectwom w  porówna-
niu do roku 2017 wzrosła o ponad  
54 tys. zł.

Fundusz Sołecki został zre-
alizowany w  ponad 86%, co jest 
jednoznaczne ze zwrotem prawie 
68,5  tys. zł z kasy państwa. Kwota 
ta jest niższa od tej z  roku 2017, 
ponieważ co roku zmniejsza się 
wskaźnik procentowy wysokości 
zwrotu wynikający z ustawy o fun-
duszu sołeckim. W roku 2018 wy-
niósł on 28,567%.

J. Kuśmierz

Fundusz Sołecki w latach 2017 i 2018
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Na początku 2019  r. rozpo-
częło działalność Ostrowieckie 
Centrum Aktywności Społecznej 
w  Ostrowie. Powstało ono w  wy-
niku przekształcenia części remi-
zy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Ostrowie. W tym celu został wy-
konany remont tego budynku. Zo-
stał on zrealizowany za pieniądze 
pozyskane ze środków w  ramach 
dofinansowania z  PROW (dzia-
łanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie 
operacji w  ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez 
społeczność) oraz dofinansowanie 
z budżetu gminy Wilkołaz.

Do prowadzenia tych działań 
niezbędny jest sprzęt i  wyposa-
żenie, takie jak: nowe stoły, krze-
sła, sprzęt multimedialny, sprzęt 
do szkolenia z  zakresu udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej itp., który chcielibyśmy choć 
częściowo pozyskać w  tym roku. 
Planujemy również dalsze działa-
nia na przyszły rok i  lata następ-
ne. Udało nam się nawiązać dobrą 
współpracę ze Szkołą Podstawową 
w Ostrowie oraz z radami sołecki-
mi i  Kołami Gospodyń Wiejskich 
w  Ostrowie i  Ostrowie-Kolonii. 
Współpraca ta przynosi już pierw-
sze owoce.

W okresie jesiennym i  zimo-
wym, kiedy mieszkańcy okolicz-
nych miejscowości mają więcej 
wolnego czasu, będą go mogli 
spędzić w Ostrowieckim Centrum  

Aktywności Społecznej. Do zago-
spodarowania tego czasu niezbędne 
będzie organizowanie warsztatów, 
szkoleń, wykładów, pogadanek, 
połączonych z  wykonywaniem 
pokazów, wyświetlaniem filmów 
o tematyce społecznej, wychowaw-
czej, ratowniczej itp. Dzięki tym 
działaniom wzrośnie aktywność 
zarówno dzieci, osób młodych, jak 
i osób starszych. Do tej pory udało 
nam się zorganizować z  ramienia 
naszej jednostki OSP szkolenia 
z zakresu ochrony przeciwpożaro-
wej dla osób młodych, warsztaty 
z  zakresu hodowli gołębi, warsz-

taty z  zakresu wykonywania wła-
snoręcznie wieńca dożynkowego, 
stroików i innych ozdób, warsztaty 
dla matek samotnie wychowujące 
dzieci obejmujące swym zakresem 
m.in. umiejętność aktywnego słu-
chania, nawiązywania efektywnej 
współpracy z  dziećmi, modyfiko-
wania nieodpowiednich zachowań 
u dziecka, warsztaty dla osób bez-
robotnych, „Strażacką Majówkę”, 
spotkanie z dziećmi ze Szkoły Pod-
stawowej w  Ostrowie poświęcone 
ratownictwu technicznemu reali-
zowanemu przez straż, warsztaty 
związane z  selektywnym zbiera-
niem frakcji odpadów. Odbyły się 
spotkania integracyjne oraz spo-
tkania stowarzyszeń działających 
na naszym terenie.

W najbliższym czasie przepro-
wadzimy szkolenia i warsztaty z za-

kresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, rozpoznawania 
i prawidłowej reakcji w przypadku 
powstania pożaru oraz posługiwa-
nia się podręcznym sprzętem gaś- 
niczym.

Nadmieniam, że działania te są 
dla naszej jednostki dodatkowym 
zadaniem do zrealizowania, gdyż 
podstawowym i  statutowym ce-
lem i  przesłaniem jednostki OSP 
w  Ostrowie jest ratowanie życia 
i mienia ludzkiego. 

Ochotnicza Straż Pożarna 
w  Ostrowie była zawsze blisko 
ludzi i  żyła ich sprawami. Była 
obrońcą i  ostoją wiary katolickiej, 
wolności i  niepodległości naszej 
ojczyzny oraz była inicjatorem róż-
nych przedsięwzięć zmierzających 
do krzewienia kultury, sportu po-
przez między innymi organizowa-
nie kółek teatralnych, występów, 
zabaw, zawodów sportowo-pożar-
niczych itp.

Realizacja dodatkowych za-
dań związanych z  Ostrowieckim 
Centrum Aktywności Społecznej 
w  Ostrowie będzie wymagać od 
nas, strażaków, wzmożonego dzia-
łania.

Zapraszamy do współpracy or-
ganizacje, działaczy społecznych 
i ludzi z inicjatywą.

Prezes OSP w Ostrowie
Dariusz Rafalski

Ostrowieckie Centrum Aktywności Społecznej 
w Ostrowie
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30 czerwca 2019 r. na stadionie 
MOSiR w Kraśniku odbył się festi-
wal „Maliniaki”. Gminę Wilkołaz 
reprezentowały panie ze Stowa-
rzyszenia Gminnej Rady Kół Go-
spodyń Wiejskich, które wystawiły 
promocyjne stoisko. Dla uczestni-
ków imprezy panie przygotowały 
różne rodzaje ciast z akcentem ma-
linowym, a także wiejski smalczyk 
z kiszonym ogórkiem. Dużym po-
wodzeniem cieszył się niezwykły 
eliksir zdrowia przyrządzony na 
bazie malin. Na stoisku nie zabra-
kło rękodzieła wykonanego przez 
członkinie Stowarzyszenia. Pomi-
mo żaru lejącego się z nieba stoisko 
cieszyło się dużym zainteresowa-
niem wśród mieszkańców powiatu 
kraśnickiego.

Maliniaki 2019

Stowarzyszenie bierze również 
aktywny udział w imprezach orga-
nizowanych na terenie naszej gmi-
ny. Najważniejszą z nich były Do-
żynki Gminno-Parafialne, podczas 

których członkinie Stowarzyszenia 
częstowały uczestników lokalnymi 
potrawami i ciastami.

T. Banach

Bardzo szybko minęły ostatnie 
dni wakacji i nadszedł czas powro-
tu do szkoły. Obecny rok szkolny 
jest wyjątkowy, gdyż po dwudzie-
stu latach w  systemie oświaty zo-
stały dwa typy szkół – szkoła pod-
stawowa oraz średnia, nie ma już 
gimnazjów. Na dobre pożegnali-
śmy gimnazjalistów, którzy konty-
nuują naukę w  szkołach średnich. 
Od tej pory nasi wychowankowie 
będą kojarzyli gimnazjum tylko 
z  bohaterami lektury Stefana Że-
romskiego Syzyfowe prace.

Gdybyśmy chcieli sięgnąć pa-
mięcią wstecz, to należy przy-
pomnieć, że w  dwudziestoleciu 
międzywojennym funkcjonowały 
ośmioklasowe gimnazja, do któ-
rych uczęszczali uczniowie w wie-
ku od 10 do18 lat. Później zniesiono 
dwie pierwsze klasy dotychczaso-
wego gimnazjum. Klasy od III do 
VI stały się klasami nowego cztero-
klasowego gimnazjum, a klasy VII 
i VIII klasami dwuletniego liceum 
ogólnokształcącego. Warunkiem 
przyjęcia do klasy pierwszej czte-
roletniego gimnazjum było ukoń-

czenie 12. roku życia oraz wyka-
zanie się wykształceniem objętym 
programem sześciu klas szkoły 
powszechnej trzeciego stopnia. 
Nauka w  gimnazjum kończyła się 
świadectwem ukończenia gimna-
zjum nazywanym potocznie małą 
maturą. Funkcjonowanie gim-
nazjów zostało przerwane przez 
II  wojnę światową. Gimnazja zo-
stały zniesione w 1948 r.

W roku 1999, w związku z refor-
mą oświatową, utworzono jedyne 
w  gminie gimnazjum. Powoła-
na szkoła weszła w  skład Zespołu 
Szkół w  Wilkołazie. W  roku 2002 
nadano gimnazjum imię Księdza 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
i  ufundowano sztandar. W  wyni-
ku reformy oświatowej, 1 września 
2017 r. Zespół Szkół w Wilkołazie 
został przekształcony w  Szkołę 
Podstawową im. Tadeusza Ko-
ściuszki w Wilkołazie.

2 września 2019  r. uczniowie 
Szkoły Podstawowej w  Wilkołazie 
zgromadzili się w  hali sportowej, 
aby wziąć udział w  uroczystym 
rozpoczęciu nowego roku szkol-

Wracamy do szkoły
nego. Dyrektor szkoły Karol Naga-
jek serdecznie przywitał uczniów, 
nauczycieli, pracowników szkoły 
oraz licznie przybyłych rodziców. 
Szczególnie ciepło powitał naj-
młodszych uczniów z  oddziału 
przedszkolnego, klas pierwszych 
oraz tych, którzy po raz pierwszy 
przekroczyli próg naszej szko-
ły. Dyrektor życzył wszystkim 
uczniom sukcesów w  nauce, zaś 
nauczycielom twórczej, kreatywnej 
pracy pedagogicznej zwieńczonej 
wysokimi osiągnięciami wycho-
wanków. W  swoim wystąpieniu 
nawiązał też do wydarzeń z 1939 r., 
kiedy to wypoczęte po wakacjach 
polskie dzieci nie wróciły do szkół 
z powodu wybuchu wojny.

Nowy rok szkolny to, jak zawsze, 
czas nowych możliwości, wyzwań 
i  zadań. Wszystkim uczniom na-
szej szkoły życzymy zapału i  wy-
trwałości w  zdobywaniu wiedzy, 
rozwijaniu zainteresowań i  pasji, 
a  także serdecznych relacji kole-
żeńskich i wielu miłych chwil spę-
dzonych w murach tej szkoły.

A. Piwowarska
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Narodowe Czytanie w gminie Wilkołaz
Tegoroczna odsłona akcji Na-

rodowe Czytanie upłynęła pod 
hasłem „Osiem lektur na ósme Na-
rodowe Czytanie”. Spośród stu pro-
pozycji tytułów Para Prezydencka 
wybrała teksty zgromadzone w an-
tologii Nowele polskie. Prezydent 
RP Andrzej Duda w  liście skiero-
wanym do uczestników podkre-
ślił, że wspólnym mianownikiem 
zaproponowanych tekstów jest 
„polskość w  połączeniu z  treścia-
mi uniwersalnymi, refleksją nad 
człowiekiem i społeczeństwem. Ich 
zwięzła forma idzie w parze z mi-
strzostwem stylu i  plastycznością, 
która pozostawia w umysłach czy-
telników niezapomniane wrażenia. 
(…) Dziś teksty te nie straciły nic 
ze swej aktualności. Uczą nas, że 
w  życiu powinniśmy kierować się 
szlachetnością i  solidarnością, że 
nie wolno nam stracić wrażliwości 
na ludzką krzywdę ani zapomnieć 
o naszej historii”.

Miło nam zakomunikować, że 
tegoroczna akcja spotkała się w na-
szej gminie z  pozytywnym odze-
wem. Trzy placówki oświatowe 
odpowiedziały na apel Pary Prezy-
denckiej i podjęły działania mające 
na celu propagowanie piękna pol-
skiej literatury.

8 września 2019  r. mieszkańcy 
gminy, zebrani w  sali gimnastycz-
nej wilkołaskiej szkoły, mogli wy-
słuchać fragmentów ośmiu nowel, 
które czytali zaproszeni goście. 
Inicjatorami spotkania byli na-

uczyciele Szkoły Podstawowej im. 
T. Kościuszki: pani Agata Piwowar-
ska, pani Barbara Jastrzębska, pani 

Anna Chmielik, pani Agnieszka 
Wrona, pani Małgorzata Chmiel, 
pan Konrad Borowicz, pani Ewe-
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lina Chmielik oraz pracownicy 
Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Wilkołazie. Wybrane fragmenty 
utworów wybitnych pisarzy zosta-
ły odczytane przez uczniów szkoły, 
przedstawicieli przedszkola oraz 
szkół, instytucji, stowarzyszeń i or-
ganizacji pozarządowych z  terenu 
gminy. Dla przybyłych gości prze-
widziano słodki poczęstunek przy-
gotowany przez Klub Wolontariu-
sza „Waleczne Żółwie”. Uczestnicy 
otrzymali również pamiątkowe za-
kładki do książki.

W poniedziałek 9 września 
2019  r. uczniowie z  klas IV–VI 
Szkoły Podstawowej im. W. Rafal-
skiego w Ostrowie czytali fragmen-
ty nowel: Dobra Pani Elizy Orzesz-
kowej, Dym Marii Konopnickiej, 
Katarynka Bolesława Prusa, Mój 
ojciec wstępuje do strażaków Bru-
no Schulza, Rozdzióbią nas kruki, 
wrony Stefana Żeromskiego oraz 
Sachem Henryka Sienkiewicza. 
Koordynatorkami wydarzenia były 
panie polonistki oraz pani bibliote-
karka.

Szkoła Podstawowa w  Maria-
nówce również włączyła się w ak-
cję Narodowego Czytania. Wy-
brano Katarynkę Bolesława Prusa. 
9 września przy dźwiękach muzyki 
fragmenty noweli przeczytali: pan 
Paweł Głąb – wójt gminy, pani 
Anna Chmielik – dyrektor szkoły, 
przedstawiciele Rady Rodziców, 
członkowie Rady Pedagogicznej 
oraz uczniowie. Zaproszeni goście, 
rodzice, nauczyciele i cała społecz-
ność uczniowska w skupieniu wy-
słuchała historii mecenasa pana 
Tomasza oraz niewidomej dziew-

czynki. Pomysłodawczynią uroczy-
stości była pani Ewa Kuśmierz.

Warto zauważyć, że akcja Na-
rodowe Czytanie cieszy się coraz 
większą popularnością, czego do-
wodem były wyżej opisane dzia-
łania. Mamy nadzieję, że nasza 
inicjatywa na stałe wpisze się w ka-

lendarz wydarzeń kulturalnych, 
które odbywają się w gminie Wil-
kołaz.

K. Borowicz, E. Chmielik
E. Kuśmierz, J. Lemiecha

Fot. P. Malarczyk  
A. Chmielik, J. Lemiecha
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XXXIX Memoriał Kolarski im. Józefa Kloca
15 września 2019  r. w  gminie 

Wilkołaz odbył się XXXIX Me-
moriał Kolarski im. Józefa Kloca, 
którego organizatorami byli: Klub 
Sportowy „Unia” Wilkołaz, Staro-
stwo Powiatowe w  Kraśniku oraz 
Urząd Gminy Wilkołaz. Celem 
wyścigu było oddanie hołdu tra-
gicznie zmarłemu kolarzowi LZS 
Wilkołaz Józefowi Klocowi oraz 
popularyzacja kolarstwa jako czyn-
nej formy wypoczynku.

Memoriał uświetnił swoją obec-
nością starosta powiatu kraśnickie-
go Andrzej Rolla i koledzy klubowi 

Józefa Kloca z  terenu gminy Wil-
kołaz. Nagrody dla uczestników 
zostały ufundowane przez Staro-
stwo Powiatowe i Urząd Gminy.

W kategorii Junior chłopcy, 
którzy mieli do pokonania 66,5 km 
trasy wyścigu (Wilkołaz Trzeci–
Wilkołaz Dolny–Ostrów–Ewunin–
Wilkołaz Dolny–Wilkołaz Drugi), 
pierwsze i drugie miejsce zajęli:
1. Radosław Kiraga – KS „Pogoń” 

Puławy,
2. Jakub Kawula – Cywilno-Woj-

skowy Klub Sportowy „Resovia” 
Rzeszów.
W kategorii Junior młodszy 

chłopcy, którzy mieli do pokona-
nia dystans 56,5 km najwyższe lo-
katy uzyskali:.
1. Kacper Maciejuk – KS „Pogoń” 

Puławy,

2. Jakub Ciepiel – KS „Agros” Za-
mość,

3. Miłosz Siemieńczuk – KS 
„Agros” Zamość.
W kategorii Młodzik dziew-

częta i  Młodzik chłopcy oraz Ju-
niorka młodsza (35,5 km) najlepsi 

okazali się odpowiednio:
1. Joanna Muskus – KLKS „Azalia” 

Brzóza Królewska,
2. Amelia Brożek – KLKS „Azalia” 

Brzóza Królewska,
3. Otylia Grabarz – KLKS „Azalia” 

Brzóza Królewska,
1. Norbert Żuk – KS „Agros” Za-

mość,
2. Mateusz Hajder – KLKS „Aza-

lia” Brzóza Królewska,
3. Karol Kawala – KS „Agros” Za-

mość,
1. Malwina Mul – KLKS „Azalia” 

Brzóza Królewska,
2. Natalia Muskus – KLKS „Aza-

lia” Brzóza Królewska.
Jako ostatni na trasę wjechali 

stowarzyszeni w kategorii Masters 
w trzech grupach wiekowych, któ-
rzy mieli do pokonania dystans 
46 km.

W kategorii Masters gr. I naj-
lepszy okazał się Łukasz Kuśmierz 
– Baran Cycling Team.
W kategorii Masters gr. II zwycię-

żyli:
1. Marek Procajło – Mayday Team 

Lublin,
2. Michał Małysza – niezrzeszony, 

Lekarska Grupa Kolarska Lu-
blin,

3. Marcin Makowski – Mayday 
Team Lublin.
W kategorii Masters gr. IV trzy 

pierwsze miejsca zajęli:
1. Ryszard Ścierka – niezrzeszony,
2. Jerzy Dąbrowski – niezrzeszony,
3. Jerzy Jurecki – niezrzeszony.
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Zdobywcy najwyższych lokat 
otrzymali pamiątkowe puchary, 
dyplomy i nagrody, które wręczali: 
starosta powiatu kraśnickiego An-
drzej Rolla oraz wójt gminy Wilko-
łaz Paweł Głąb.

Memoriał zakończył się przejaz-
dem niestowarzyszonych z  gminy 
Wilkołaz i  powiatu kraśnickiego 
pod hasłem „Rowerem po zdro-
wie” oraz trzech drużyn OSP z te-
renu gminy Wilkołaz – „Rowerem 
do pożaru”.

„Rowerem po zdrowie” był ro-
wer. Również wśród publiczności 
rozlosowano atrakcyjne nagrody 
rzeczowe. Policjanci z  Komen-
dy Powiatowej Policji w  Kraśniku 
przeprowadzali znakowanie ro-

werów. Ogółem w  całej imprezie 
wzięło udział ok. 160 osób.

I. Tęsna

Wśród wszystkich uczestników 
przejazdu w  poszczególnych kate-
goriach wiekowych rozlosowano 
atrakcyjne nagrody rzeczowe. Na-
grodą główną rozlosowaną wśród 
biorących udział w  przejeździe 



Tak bawiliśmy się na dożynkach


