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Nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości
oraz refleksji dotyczących 

minionego okresu
i planów na nadchodzący 

Nowy 2020 Rok.
W tych wyjątkowych dniach

chcemy Państwu życzyć
wszelkiej pomyślności oraz spełnienia

w życiu osobistym i zawodowym
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 Mieczysław Lisiecki  Paweł Głąb
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Narodowe Święto Niepodległości
Listopad to miesiąc zadumy i re-

fleksji nad przeszłością. Musimy 
myśleć także o przyszłości, aby to, 
co dali nam nasi przodkowie nie 
zostało nam ograniczone, żebyśmy 
tych wartości nie zostali pozba-

wieni. Udział w  uroczystościach 
to także praktyczna lekcja historii, 
którą wspólnie tworzymy. Oficjal-
na część obchodów rozpoczęła się 
przemarszem pocztów sztanda-
rowych, zaproszonych gości oraz 
mieszkańców naszej gminy, który 
poprowadziła Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta do kościoła parafialnego 
pw. św. Jana Chrzciciela w Wilko-
łazie. O  godzinie 12.00 w  ramach 
akcji „Niepodległa do Hymnu” 
uroczystą mszę świętą w  intencji 
Ojczyzny rozpoczęto odśpiewa-
niem hymnu narodowego, a  ho-
milię wygłosił ksiądz proboszcz 
Janusz Świtaj. Po zakończonym 
nabożeństwie wszyscy wyruszyli 
na były cmentarz parafialny z sym-
bolicznymi mogiłami poległych 
za wolność, gdzie zostały złożone 
wieńce, zapalono znicze oraz wy-
głoszono wystąpienia okoliczno-
ściowe. O  godzinie 15.30 na hali 
sportowej rozpoczęła się część ar-
tystyczna. Najpierw wystąpili naj-
młodsi uczestnicy z  Przedszkola 
Gminnego w  Wilkołazie. Zaśpie-
wali oni pieśni patriotyczne oraz 
zatańczyli tańce ludowe: polkę, 
kowala, kujawiaka. Kolejny występ 
zaprezentowała młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w  Ostrowie, przed-
stawiając inscenizację pod tytułem 

„Sztafeta pokoleń” nawiązującą do 
burzliwej historii Polski. Monta-
żem słowno-muzycznym „Za naszą 
i  waszą wolność” dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w  Marianówce uka-
zały umiłowanie Ojczyzny, patrio-

tyzm, wolność i  niepodległość. 
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
im. Królowej Jadwigi w  Rudniku 
Szlacheckim wraz ze szkolnym ze-
społem „Iuventus” wykonali pieśni 

patriotyczne oraz współczesne pio-
senki o  Ojczyźnie, składając tym 
samym hołd tym, którzy w  wiel-
kim trudzie i poświęceniu wywal-
czyli nam przed laty wymarzoną 
niepodległość. Następnie z  reper-
tuarem pieśni patriotycznych wy-
stąpił chór ze Szkoły Podstawowej 
w  Wilkołazie. Zwieńczeniem wy-
stępu było odtańczenie poloneza 
przez uczniów klasy VII. Publicz-
ność z uwagą wysłuchała przepięk-
nych recytacji uczniów i podziwia-
ła grę młodych artystów. Występy 
nagrodzono gromkimi brawami. 

Momentem kulminacyjnym wie-
czoru był występ Muzyków z  Fil-
harmonii Lubelskiej.

Wójt gminy Wilkołaz wraz z pa-
nią dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury składają serdeczne podzię-
kowania osobom, dzięki którym ta 
uroczystość mogła się odbyć: księ-
dzu proboszczowi za odprawioną 
mszę świętą, pocztom sztandaro-
wym oraz delegacjom, druhom 
strażakom z  Ochotniczych Straży 
Pożarnych z  terenu naszej gminy, 
delegacjom ze szkół z terenu naszej 
gminy oraz Młodzieżowej Orkie-
strze Dętej. Słowa podziękowania 
dla dyrektorów, nauczycieli oraz 
uczniów poszczególnych placówek 
za przepiękną i  wzruszającą część 
artystyczną. Szczególne podzię-
kowania dla osób, które w  sposób 
charytatywny wsparły tę inicjaty-
wę: Gminnej Radzie Kół Gospo-
dyń Wiejskich, Kołu Gospodyń 
z Wilkołaza Pierwszego, Kołu Go-

spodyń z  Obroków, Kołu Gospo-
dyń z  Wilkołaza Trzeciego, Kołu 
Gospodyń z  Wólki Rudnickiej, 
Kołu Gospodyń z  Wilkołaza Dol-
nego, Kołu Gospodyń z  Ostrowa, 
panu Radosławowi Przybycieniowi 
oraz Dawidowi Suchorze za opra-
wę muzyczną, wolontariuszkom: 
Aleksandrze Biżek, Aleksandrze 
Sumerze oraz Dominice Ślusar-
skiej prowadzącym akcję „Zostań 
dawcą szpiku”, prowadzącej uro-
czystość harcerce – Magdalenie 
Maciąg oraz firmie „Kwiaciarenka”.

B. Nagajek – dyrektor GOK 
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Zrealizowane oraz rozpoczęte inwestycje drogowe na terenie gminy Wilkołaz w 2019 roku

Końcówka roku to okres, kiedy 
sięgamy pamięcią wstecz i  doko-
nujemy podsumowania tego, co 
w  okresie minionych 12 miesię-
cy udało się zrealizować. Można 
śmiało powiedzieć, że w roku 2019 
największe inwestycje dotyczyły 
infrastruktury drogowej. Dzięki 
środkom przyznanym przez Lu-
belski Urząd Wojewódzki nowa 
nawierzchnia asfaltowa położona 
została na aż 8 odcinkach następu-
jących dróg gminnych:
1) droga nr 108335L na Zamajda-

nie o długości 1390 metrów,
2) droga nr 108336L w  Ewuninie 

o długości 3500 metrów,
3) droga nr 118058L w  Ewuninie 

o długości 936 metrów,
4) droga nr 108338L w Wilkołazie 

Trzecim i  Dolnym o  długości 
920 metrów,

5) droga nr 118055L w Wilkołazie 
Trzecim na odcinku 910 metrów,

6) droga nr 118066L w  Obrokach 
na odcinku 464 metrów,

7) droga nr 118009L w  Ostrowie 
Kolonii na odcinku 532 metrów,

8) droga nr 118006L w Wilkołazie 
Górnym na odcinku 267 metrów.

Łączna długość dróg gminnych, 
które tylko w 2019 r. zyskały nową 
nawierzchnię asfaltową, to 8919 
metrów. Wartość wyszczególnio-
nych wyżej inwestycji to kwota 
4,6 mln zł, z  czego aż 3,0 mln zł 
stanowiło pozyskane dofinanso-
wanie. Należy dodać, że w  trakcie 
realizacji jest jeszcze inwestycja 
polegająca na wyasfaltowaniu 1118 
metrów drogi gminnej nr 118053L 
w  Obrokach. Podpisana z  wyko-
nawcą umowa opiewa na kwotę 
447 tys. zł, z czego 357 tys. zł sta-
nowi pozyskane dofinansowanie. 
Termin zakończenia tej inwestycji 
to 30 maja 2020 r.

Mieszkańcy naszej gminy po-
ruszają się nie tylko po drogach 
gminnych, ale również tych wyż-
szych kategorii, między innymi 
również drogach powiatowych. 
Samorząd gminy Wilkołaz – po-
dobnie jak pozostałe samorządy 
powiatu kraśnickiego – finansują 
przebudowę dróg powiatowych 
w wysokości 50% wkładu własnego 
jaki potrzebuje Starostwo Powiato-
we w Kraśniku. Na takich warun-
kach w 2019 r. udało się doprowa-

Rekordowa ilość nowych asfaltów  
w gminie Wilkołaz…

dzić do przebudowy dwóch dróg 
powiatowych:
1. Droga powiatowa nr DP2742L 

Ru d n i k – Ost rów - Kol on i a –
Ostrów została przebudowana 
na odcinku 3037 metrów. Łącz-
na wartość inwestycji to kwota 
1  330 931,06 zł, w  tym wkład 
gminy Wilkołaz w  wysokości 
350 000,00 zł;

2. Droga powiatowa nr DP2251L 
Zalesie–Białowoda została prze-
budowana na odcinku 2420 me-
trów. Łączna wartość inwestycji 
to 983 402,74 zł, w  tym wkład 
gminy Wilkołaz w  wysokości 
100 000,00 zł.
Te wszystkie inwestycje na dro-

gach gminnych i  powiatowych na 
terenie naszej gminy dają łącznie 
14 376 metrów nowego asfaltu, 
z  którego na co dzień korzystamy 
wszyscy. Jako wójta martwi mnie 
jednak fakt, iż brak zrozumie-
nia i  spory sąsiedzkie odwlekają 
w  czasie, a  niekiedy wręcz unie-
możliwiają realizowanie inwestycji 
drogowych przy rozsądnym wyko-
rzystaniu środków finansowych.

P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz

Drogi gminne zrealizowane:
1. Przebudowa drogi w  miejsco-

wości Obroki gm. Wilkołaz na 
działce o nr ew. 294 na odcinku 
długości 0,464 km.

2. Przebudowa drogi gminnej po-
łożonej na działce o  nr ewid. 
gruntów 8/3 w  miejscowości 
Wilkołaz Górny, gm. Wilkołaz.

3. Utwardzenie dna i odwodnienie 
wąwozu lessowego w ciągu dro-
gi gminnej nr 118055L od km 
0+000 do km 0+550 w miejsco-
wości Wilkołaz Trzeci.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 
118055L na odcinku długości 
0,360 km w  miejscowości Wil-
kołaz Trzeci.

5. Przebudowa drogi gminnej nr 
108338L od km 0+320 do km 
1+240 w  miejscowościach Wil-
kołaz Trzeci i Zalesie, uszkodzo-
nej w wyniku gwałtownego spły-
wu wód opadowych w 2017 r.

6. Przebudowa drogi gminnej nr 
108336L Kolonia Zalesie–Ewu-
nin–Ostrów–Ostrów wieś wraz 
z  budową infrastruktury po-
bocznej.

7. Przebudowa drogi gminnej 
w m. Ewunin do granicy gminy 
Urzędów wraz z  budową infra-
struktury pobocznej.

8. Przebudowa drogi gminnej nr 
108335L Kolonia Zalesie–Ewu-
nin do granicy gminy Urzędów 

wraz z  budową infrastruktury 
pobocznej.

9. Przebudowa drogi gminnej 
nr 118009L w  miejscowości 
Ostrów-Kolonia gm. Wilkołaz 
na odcinku długości 0,532 km.

Droga gminna w realizacji:
10. Przebudowa drogi gminnej nr 

118053L od km 0+005,60 do 
km 1+123,50 w  miejscowości 
Obroki, gm. Wilkołaz – termin 
zakończenia 30.05.2020 r.

Drogi powiatowe:
1. Przebudowa drogi powiatowej 

nr 2251L od km 4+624 do km 
7+044 w  miejscowości Zale-
sie, gm. Wilkołaz, uszkodzonej 
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w  wyniku gwałtownego spływu 
wód opadowych w 2017 r.

2. Przebudowa drogi powiato-
wej nr 2724L Ostrów–Rud-
nik w  gminie Wilkołaz od km 
1+606,00 do km 4+643,00.

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

1

2

Legenda:
drogi gminne
drogi powiatowe
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Dzień Nauczyciela
„Wszyscy nasi kochani nauczy-

ciele, dla swoich uczniów cier-
pliwości mają wiele. Za naukę, 
za trud jaki jest wkładany prze-
ogromny bukiet życzeń składa-
my. Życzenia szczere, prawdziwe 
z  uczniowskich serc płynące jak 
świeże kwiaty pachnące, kwitnące 
na polskiej łące”.

Dzień Edukacji Narodowej jest 
okazją do wyrażenia wdzięczno-
ści nauczycielom za wysiłek wkła-
dany w  wychowanie i  kształcenie 
uczniów oraz wielkie serce jakim 
obdarzają swoich wychowanków. 

W tym dniu pamiętamy o wszyst-
kich pracownikach szkoły.

Z tej okazji 11 października 
2019  r. cała społeczność Szkoły 
Podstawowej im. Królowej Jadwigi 
w  Rudniku Szlacheckim spotkała 
się na uroczystej akademii, przy-
gotowanej przez uczniów klasy 
VIII pod kierunkiem pani Boże-
ny Wielgus, którą uświetniał wy-
stęp chórku szkolnego „Juwentus” 
pod kierunkiem pani Anny Bacy. 
Uczniowie poprzez program arty-
styczny wyrazili swoją wdzięczność 
za gorące serce, wyrozumiałość, 
pomocną dłoń oraz przewodnic-
two na niezwykle trudnej drodze 
do zdobywania wiedzy. W zabaw-
ny sposób zaprezentowali obraz 

współczesnej szkoły i  przedstawili 
postać dzielnego nauczyciela, który 
musi borykać się z  wieloma trud-
nymi i  zaskakującymi zachowa-
niami uczniów. Aby podołać swo-
im nauczycielskim obowiązkom, 
został zaopatrzony w  zestaw nie-
zbędnych pomocy do efektywnej  
pracy:
• nauszniki, aby nie ogłuchnąć 

w czasie przerw,
• nauczycielską tubę nagłaśniają-

cą, aby zaoszczędzić zdarte gar-
dło i żeby wiedza mogła dotrzeć 
do uczniowskich głów,

• lupę do rozszyfrowywania 
głęboko zakodowanych prac 
uczniowskich,

• młotek do wbijania wiedzy, kie-
dy już inne metody zawiodą,

• lusterka wsteczne, aby widzieć 
wszystko, co się dzieje wokół, 
a szczególnie za plecami, gdy na-
uczyciel pisze coś na tablicy lub 
gdy dyżuruje na przerwach,

• worek grochu jako przypo-
mnienie zapomnianego sposo-
bu karania dawniej niesfornych 
uczniów,

• zestaw tabletek uspokajających 
– zarówno dla nauczycieli, jak 
i dla uczniów.
Tak wyposażony nauczyciel 

zaopatrzony dodatkowo w  stalo-

we nerwy, żelazną konsekwencję, 
miękkie serce, anielską cierpliwość 
i  miły uśmiech może spokojnie 
wyruszyć do szkoły.

Dalszą część akademii stanowił 
koncert życzeń, na który złożyły 
się wiersze i  piosenki wyrażające 
ogrom serdeczności i  wdzięczno-
ści nauczycielom i  pracownikom 
szkoły za wysiłek wkładany w na-
uczanie i  wychowanie szkolnej 
dziatwy.

Dzień Nauczyciela jest też do-
skonałą okazją do złożenia wszyst-
kim pracownikom szkoły po-

dziękowań i  kwiatów, przyznania 
nagród dyrektora dla nauczycieli. 
Czworo nauczycieli z naszej szko-
ły zostało wyróżnionych za swoją 
pracę dydaktyczno-wychowawczą. 
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Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej w gminie Wilkołaz

W niedzielę 13 października 
2019 r. odbyły się wybory do Sejmu 
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, 
zwane również wyborami parla-
mentarnymi. Wybieraliśmy 460 
posłów oraz 100 senatorów.

Z tej możliwości skorzystaliśmy 
licznie. Frekwencja w  naszej gmi-
nie wyniosła średnio 61,64% i była 
najwyższą frekwencją w  powiecie. 
W  samej gminie najwyższą fre-
kwencję zanotowano w  Obwodo-
wej Komisji Wyborczej w Rudniku 
Szlacheckim – 63,87%, zaś najniż-
szą w Obwodowej Komisji Wybor-
czej w Ostrowie – 56,53%.

Wyniki głosowania w  gminie 
Wilkołaz, podobnie jak w  wybo-

rach poprzednich, były dość prze-
widywalne. Z  ogromną przewagą 
nad konkurencją wygrał Komitet 
Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

Podobna tendencja utrzymała 
się w całym powiecie kraśnickim.

W naszej gminie w wyborach do 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
najwięcej głosów zdobyli: Przemy-
sław Czarnek – 696 głosów, Kazi-
mierz Choma – 578 głosów oraz 
Sylwester Tułajew – 257 głosów.

Wśród kandydatów na senato-
ra bezkonkurencyjny okazał się 
Grzegorz Czelej, zdobywając 1938 
głosów czyli blisko 75% wszystkich 
ważnie oddanych głosów.

J. Stec

Wyniki wyborów do Sejmu RP w powiecie kraśnickim

Komitet Liczba głosów Procent głosów
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni 5 386 12,77%
Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość 2 095 4,97%
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 5 434 12,88%
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 26 351 62,46%
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 562 6,07%
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy 358 0,85%
Razem 42 186 100,00%

Wyniki głosowania w wyborach do Sejmu RP w gminie Wilkołaz

Komitet Liczba głosów Procent głosów
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 1932 73,54%
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 259 9,86%
Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość 183 6,97%
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni 130 4,95%
Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej 98 3,73%
Komitet Wyborczy Wyborców Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy 25 0,95%
Razem 2627 100,00%

Frekwencja w wyborach  
do Sejmu i Senatu RP  

w powiecie kraśnickim

Gmina Frekwencja
gm . Annopol 52,29%
gm . Dzierzkowice 55,01%
gm . Gościeradów 52,18%
gm . Kraśnik 56,25%
gm . Szastarka 56,49%
gm . Trzydnik Duży 50,74%
gm . Urzędów 55,37%
gm. Wilkołaz 61,64%
gm . Zakrzówek 55,54%
m . Kraśnik 58,13%
Średnia 56,00%

Za trud wkładany w  wychowanie 
i kształcenie dzieci szczególne po-
dziękowania skierowała w  stronę 
Grona Pedagogicznego i pracowni-
ków szkoły przewodnicząca Rady 
Rodziców, życząc jednocześnie sa-
tysfakcji i  radości z  wykonywanej 

pracy, a  także dalszych sukcesów 
w zawodzie nauczyciela. 

Na zakończenie październiko-
wej uroczystości uczennice z  Sa-
morządu Uczniowskiego wręczyły 
świętującym słodkie upominki 
– babeczki, własnoręcznie upie-

czone i  pięknie przyozdobione.  
Życzylibyśmy sobie, aby każdy 
dzień w  szkole był tak piękny, ra-
dosny i  pełen uśmiechu, jak ten 
październikowy, wyjątkowy dzień 
w roku.

B. Wielgus
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W roku 2018 na jednej z jesien-
nych sesji Rady Gminy Wilkołaz, na 
której zajmowano się planowaniem 
budżetu na 2019 r. został zgłoszo-
ny wniosek, aby zabezpieczyć fun-
dusze na stypendia dla uczniów 
osiągających bardzo dobre wyniki 
w  nauce. Wniosek został rozpa-
trzony pozytywnie i, można powie-
dzieć, poczyniony został pierwszy 
krok, aby taką uroczystość zorga-
nizować. Kolejne działania podej-
mowane były w 2019 r.

Na Sesji Rady Gminy Wilko-
łaz w  dniu 30 kwietnia br. jedno-
głośnie przyjęty został Lokalny 
Program Wspierania Edukacji 
Uzdolnionych Dzieci i  Młodzie-
ży pobierających naukę na terenie 
gminy Wilkołaz oraz szczegółowe 
warunki przyznawania stypen-
dium dla uzdolnionych uczniów.

Zgodnie z  Regulaminem Sty-
pendium Wójta Gminy Wilkołaz 
stypendium może być przyznane 
uczniom klas V–VIII szkół pod-
stawowych oraz uczniów klasy III 
gimnazjum z  tytułu wybitnych 
osiągnięć naukowych, sportowych 
bądź artystycznych. Warunkiem 
koniecznym do otrzymania sty-

pendium jest spełnienie warunków 
określonych w ww. regulaminie.

Istotny jest fakt, iż aby otrzy-
mać stypendium konieczne jest 
złożenie przez dyrektora szkoły, 
do której uczeń uczęszczał w roku 
szkolnym, za który przyznawane 
jest stypendium, wniosku do Urzę-
du Gminy Wilkołaz w terminie do 
30  września. W  roku inaugurują-
cym Stypendium Wójta wpłynęło 
łącznie 25 wniosków ze wszystkich 
szkół podstawowych z  terenu na-
szej gminy.

8 października br. komisja sty-
pendialna powołana przez wójta 
gminy Wilkołaz dokonała analizy 
formalnej złożonych wniosków 
i pozytywnie je zaopiniowała.

Efektem tych działań było 
zorganizowane po raz pierwszy 
w gminie Wilkołaz w dniu 25 paź-
dziernika 2019  r. uroczyste wrę-
czenie Stypendiów Wójta Gminy 
Wilkołaz.

Uroczystość odbyła się w Szko-
le Podstawowej im. Tadeusza Ko-
ściuszki w  Wilkołazie, na którą 
zostali zaproszeni wyróżnieni Sty-
pendiami Wójta Gminy Wilkołaz 
uczniowie za osiągnięcie wybit-

nych wyników w  nauce w  roku 
szkolnym 2018/2019 wraz z rodzi-
cami, dyrektorzy szkół oraz wycho-
wawcy.

Wójt gminy Wilkołaz Paweł 
Głąb w  słowach skierowanych do 
zebranych podkreślił m.in.: „Aby 
tu się znaleźć, konieczne było po-
łączenie waszych indywidualnych 
zdolności i  bardzo ciężkiej pracy 
i wielu wyrzeczeń. I nie bez przy-
czyny pomiędzy tymi trzema sło-
wami: zdolności, praca, wyrze-
czenia – pojawia się dwukrotnie 
spójnik »i«… Bo jedynie jedno-
czesne występowanie tych trzech 
cech – stanów – gwarantowało 
osiągnięcia takich wyników w na-
uce i  takich sukcesów, jakie stały 
się Waszym udziałem…”.

Głos zabrał również obecny na 
uroczystościach przewodniczący 
Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, 
Ochrony Zdrowia i  Spraw Spo-
łecznych Rady Gminy Wilkołaz 
Henryk Szumny, który powiedział 
m.in.: „Likwidujemy kolejną białą 
plamę w  naszej gminie, jaką był 
brak docenienia wybitnych osią-
gnięć naszych uczniów. Było to 
możliwe dzięki akceptacji pana 

Stypendia Wójta Gminy Wilkołaz wręczone
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Każdy jubileusz jest okazją do 
świętowania, ale Złote Gody to 
rocznica niezwykła, tak jak nie-
zwykli są ludzie, którzy przeżyli ra-
zem pół wieku. To właśnie ta pięk-
na okazja była powodem spotkania 
7 listopada 2019  r. w  Gminnym 
Ośrodku Kultury w  Wilkołazie, 
podczas którego wręczone zosta-
ły Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie, przyznane przez Pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
mieszkańcom gminy Wilkołaz.

Prawdziwie zgodne i dobre mał-
żeństwo to takie, które przetrwa 
wszystkie życiowe problemy i  bo-
lączki, by po latach zyskać wzajem-
ne zrozumienie, tolerancję oraz 
wzajemny szacunek. Złote Gody 
to niezwykłe wydarzenie nie tyl-
ko dla Jubilatów, ale również dla 
ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 
lat nieprzerwanego, harmonijnego 
pożycia małżeńskiego.

Aktu dekoracji dokonał wójt 
gminy Wilkołaz Paweł Głąb. Pod 
adresem dostojnych Jubilatów skie-
rował słowa uznania i podziękowa-
nia za godne i długie pożycie mał-

żeńskie oraz za piękny przykład dla 
młodego pokolenia. Oprócz meda-
li zostały także wręczone pamiąt-
kowe listy gratulacyjne, upominki 
i kwiaty.

Ten szczególny dzień był także 
okazją do wielu wspomnień i  po-
godnego spojrzenia w przyszłość.

W tym roku Medalami za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie od-
znaczeni zostali Państwo: Wiesława 
i  Krzysztof Celeniowie, Marianna 
i  Edward Gregorczykowie, Hen-

Złote Gody

ryka i  Andrzej Kurzyna, Jadwiga 
i  Kazimierz Pastuszka, Stanisława 
i Jan Zarzeczni.

Wszystkim Jubilatom jeszcze 
raz gratulujemy tak długoletniego, 
zgodnego pożycia małżeńskiego. 
Składamy gorące podziękowania 
za trud Waszej pracy, oraz najser-
deczniejsze życzenia długich lat 
życia w dobrym zdrowiu, szczęściu 
i zgodzie.

I. Tęsna

wójta i pani skarbnik przy poparciu 
wszystkich radnych…”.

Stypendia dla uzdolnionych 
wspólnie wręczali wójt gminy  
Paweł Głąb i  przewodniczący  
Komisji Henryk Szumny.

Za wybitne wyniki w  nauce 
w roku szkolnym 2018/2019 zostali 
wyróżnieni:
a) Szkoła Podstawowa  

w Marianówce:
1. Marek Józef Leziak (klasa VIII),
2. Maciej Mazurkiewicz (klasa 

VIII).
b) Szkoła Podstawowa  

im. Królowej Jadwigi  
w Rudniku Szlacheckim:

1. Alicja Świca (klasa V),
2. Marlena Baca (klasa VI),
3. Oliwier Pałęcki (klasa VII),

4. Bartłomiej Świca (klasa VII),
5. Mikołaj Żyśko (klasa VII),
6. Karolina Chwiej (klasa VIII),
7. Emilia Krawczyk (klasa VIII),
8. Sylwia Latos (klasa VIII),
9. Julia Obyć (klasa VIII).
c) Szkoła Podstawowa  

im. Wacława Rafalskiego 
w Ostrowie:

1. Sebastian Maj (klasa Va),
2. Jagoda Majewska (klasa VII).
d) Szkoła Podstawowa  

im. Tadeusza Kościuszki 
w Wilkołazie:

1. Julia Chrzanowska (klasa Va),
2. Milena Rozwalak (klasa Vc),
3. Anna Dębińska (klasa VIb),
4. Katarzyna Szczeblewska (klasa 

VII),
5. Agata Daniel (klasa VIIIa),

 6. Aleksandra Kuchno (klasa 
VIIIb),

 7. Paweł Piwowarski (klasa 
VIIIb),

 8. Aleksandra Janik (klasa IIIa),
 9. Bartosz Nowaczek (klasa IIIa),
10. Weronika Szkałuba (klasa 

IIIa),
11. Weronika Winiarska (klasa 

IIIa),
12. Magdalena Maciąg (klasa IIIb).

Do rodziców wyróżnionych 
uczniów trafiły listy gratulacyjne.

Wszystkim nagrodzonym ser-
decznie gratulujemy i  życzymy 
dalszych sukcesów i  wytrwałości 
w pogłębianiu wiedzy w bieżącym 
roku szkolnym.

A. Myszak
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Rozpoczęły się długie jesienno-
-zimowe wieczory, zatem przyszedł 
czas na tworzenie rękodzieła. Koło 
Gospodyń Wiejskich w  Wilkoła-
zie Trzecim zorganizowało warsz-
taty, których tematem był bukiet 
tulipanów wykonany z  wełny cze-
sankowej merynosów, umieszczo-
ny w  ramce obrazowej za szkłem 
w formacie D3.

Zajęcia odbyły się w  2 grupach 
po 5–6 osób, a  przeprowadziła je 
p.  M. Kuśmierz. Uczestniczki za-
jęć uwierzyły, że mając ciekawy 

Wełną malowane
pomysł i  wyobraźnię, własnymi 
rękami można wykonać „cudeń-
ka”, które będą ozdobą własnego 
mieszkania lub prezentem dla zna-
jomych, a  przy tym mile spędzić 
czas.

Z pracy Rady Gminy Wilkołaz…
W okresie od poprzedniego wy-

dania „Wieści Gminy Wilkołaz” 
Rada Gminy odbyła dwa posie- 
dzenia.

Na sesji październikowej, któ-
ra odbyła się 29 października 
2019  r., radni uchwalili zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej 
oraz zmiany w budżecie gminy na 
rok 2019. Zatwierdzili również wy-
bór ławników do Sądu Rejonowe-
go w Kraśniku na kolejną kadencję, 
przyjęli roczny program współpra-
cy z  organizacjami pozarządowy-
mi na kolejny rok oraz wyrazili 

zgodę na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu na nierucho-
mościach stanowiących własność 
gminy Wilkołaz.

Radni podjęli również uchwałę 
dotyczącą obniżenia średniej ceny 
skupu żyta, która ma bezpośred-
ni wpływ na wysokość podatku 
rolnego. Sam podatek pozostał na 
niezmienionym poziomie.

Kolejna sesja odbyła się 28 li-
stopada 2019 r. W  tym dniu rad-
ni również dokonali zmian wielo-
letniej prognozy finansowej oraz 
zmian w  budżecie gminy na rok 

2019. Podjęli też uchwałę w sprawie 
lokalizacji nowego przystanku ko-
munikacyjnego, zatwierdzili nowy 
regulamin dostarczania wody, 
a  także przyjęli uchwałę umożli-
wiającą, w  przyszłości, likwidację 
kasy w Urzędzie Gminy.

W końcowej części sesji radni 
przyjęli plan pracy Rady Gminy 
na rok 2020, zaś przewodniczący 
Rady Gminy przedstawił informa-
cję o  złożonych oświadczeniach 
majątkowych.

J. Stec

Zapraszamy do Świetlicy Wiej-
skiej w  Wilkołazie Trzecim do 
udziału w  warsztatach i  własno-
ręcznego wykonania przedmiotów, 
które dają dużo satysfakcji.

M. Kuśmierz
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Spotkanie autorskie w Gminnym Ośrodku 
Kultury w Wilkołazie

Nie lada atrakcją dla dzieci 
i młodzieży oraz dorosłych są spo-
tkania z  autorami, ilustratorami, 
wydawcami, ludźmi kultury. Spo-
tkania autorskie są potrzebne za-
równo pisarzom, jak i czytelnikom. 
Są jedną z form popularyzacji lite-
ratury, służą promocji książek i ich 
twórców. Dają możliwość pozna-

nia ludzi pióra, uczą odbioru lite-
ratury, rozumienia sztuki, zachęca-
ją do czytelnictwa, czasem także do 
podjęcia własnych prób pisarskich. 
Internet nie zastąpi spotkania au-
torskiego, czyli fizycznego kontak-
tu z  pisarzem, jego bezpośredniej 
rozmowy z  czytelnikiem. Istnieje 
ponadto możliwość uzyskania au-
tografu, zakupu książki pisarza. 
Korzyści z organizowania i uczest-
nictwa w  spotkaniach literackich 
można by jeszcze długo wyliczać. 
Dla większości odbiorców te kon-
takty są prawdziwą ucztą duchową, 
mają charakter bezpłatny, otwarty 
i uczestniczyć w nich mogą wszy-
scy chętni.

4 października 2019  r. gościli-
śmy w  budynku Gminnej Biblio-
teki Publicznej w Wilkołazie panią 
Teresę Mazur – autorkę wierszy dla 
dzieci. Urodziła się ona i  wycho-
wała w  Kraśniku. Jest absolwent-
ką UMCS w  Lublinie. Pracowała 
jako nauczycielka. Ostatnie 19 lat 

pracowała w przedszkolu, stąd za-
interesowanie problematyką dzie-
cięcą. Jest autorką kilku książe-
czek z wierszami dla dzieci: Cztery 
pory roku, Zwierzątkowo, Co się 
dzieje w  Zwierzątkowie – bajeczki 
wierszem w  4 częściach, Wiersze 
i  bajeczki z  mojej półeczki. Ma też 
swój udział w  kilku antologiach: 

1918–2018 Niepodległa, Chorzów 
1868-2018, Gdynia w  wierszach, 
To, co nas łączy, Nic o nas bez nas, 
opowiadania. Autorka zaszczyci-
ła nas swoją obecnością i  przed-

Styczeń:
• Orszak Trzech Króli
• Ferie zimowe

Luty:
• Koncert Kolęd i Pastorałek
• Gminny Dzień Kobiet

Marzec:
• Kiermasz Wielkanocny

Kwiecień:
• Przegląd Piosenki Ludowej

Maj:
• Piknik Ekologiczny + Odjazdo-

wy Bibliotekarz

Kalendarz imprez kulturalnych 
w 2020 r. w GOK-u w Wilkołazie

Czerwiec:
• Czerwcówka pod chmurką

Lipiec/Sierpień:
• Wakacje w GOK-u

Wrzesień:
• Święto Pieczonego Ziemniaka
• Narodowe Czytanie 2020

Październik:
• Noc Bibliotek

Listopad:
• Wesele we wsi Wilkołaz

Grudzień:
• Kiermasz Bożonarodzeniowy

stawiła dorobek swojej twórczo-
ści uczniom Szkoły Podstawowej 
w  Wilkołazie. W  spotkaniu wzię-
ło udział 110 uczniów klas I–III. 
Przerodziło się ono w  sympatycz-
ną, luźną rozmowę pomiędzy au-
torką a  dziećmi. Dowiedziały się 
one kim jest autor oraz jak i  skąd 
biorą się wiersze. Dyskusja z autor-
ką wywarła na dzieciach ogromne 
wrażenie. Na zakończenie można 
było kupić książki pisarki, poprosić 
o  dedykację i  zrobić pamiątkowe 
zdjęcie.

M. Chmielik
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Uczennica Szkoły Podstawowej 
im. Wacława Rafalskiego w Ostro-
wie Zuzanna Kozakiewicz z  klasy 
I zajęła I miejsce w konkursie pla-
stycznym „Pszczoła to skarb” orga-
nizowanym przez Centrum Kul-
tury i  Promocji w  Kraśniku oraz 
Wojewódzki Związek Pszczelarzy. 
Konkurs objęty był honorowym 
patronatem Lubelskiego Kuratora 
Oświaty. Gratulujemy!

Gratulujemy laureatce

Bezpieczeństwo uczniów najważniejsze
4 listopada 2019  r. Szkołę Pod-

stawową im. Wacława Rafalskiego 
w  Ostrowie odwiedził funkcjo-
nariusz policji z  Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej 
w  Kraśniku. W  spotkaniu wzięły 

udział dzieci z  oddziału przed-
szkolnego oraz z  klas I–III wraz 
z wychowawczyniami.

Pan policjant wraz z  pluszo-
wym kolegą – Inspektorem Kra-
śniczkiem – rozmawiali z  dzieć-
mi o  zachowaniu bezpieczeństwa 
w drodze do szkoły i poza szkołą. 
Policjant omówił zasady porusza-
nia się po ulicy, chodniku i  pod-
czas jazdy rowerem. Podkreślił, 
jak ważną rolę odgrywają elemen-
ty odblaskowe, które każdy uczeń 
powinien nosić. Następnie omó-
wiono inne zagrożenia, jakie mogą 
czyhać na dzieci, np. w kontaktach 
z nieznajomymi osobami dorosły-
mi i nieznanymi zwierzętami. Pan 
policjant dokładnie omówił, jak 
zachować się w  sytuacji zagroże-
nia i do kogo zwrócić się o pomoc. 
Wspólnymi siłami przypomnia-
ne zostały numery alarmowe, pod 
które należy dzwonić w  razie za-
grożenia.

Następnie wszyscy udali się do 
pobliskiego przejścia dla pieszych, 
gdzie dzieci mogły sprawdzić zdo-
bytą wiedzę w  praktyce. Demon-

strowały, jak należy rozglądać się 
przed przejściem przez jezdnię, jak 
należy odczytywać znaki drogowe. 
Pod czujnym okiem gości i wycho-
wawczyń ćwiczyły przechodzenie 
przez jezdnię.

Dzieci czynnie uczestniczyły 
w  spotkaniu, dzieliły się swoimi 
spostrzeżeniami i  doświadcze-
niami oraz zadawały bardzo dużo  
pytań.

Na koniec każde dziecko otrzy-
mało upominek: plan lekcji oraz 
pasek odblaskowy. Wszystkie dzie-
ci zobowiązały się, że będą nosić 
odblaski przy plecaku lub na ręka-
wie ubrania.

W naszej szkole duży nacisk 
kładziemy na edukację związa-
ną z  bezpieczeństwem uczniów. 
Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta 
podczas spotkania przyczyni się do 
zwiększenia poczucia bezpieczeń-
stwa dzieci uczęszczających do na-
szej szkoły.

B. Brożek
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30 września 2019  r. ucznio-
wie klasy I Szkoły Podstawowej 
im. Królowej Jadwigi w  Rudniku 
Szlacheckim oraz starsze i  młod-
sze przedszkolaki wzięły udział 
w  Warsztatach Pierwszej Pomocy 
z Misiem Edziem organizowanych 
przez Centrum Twórczej Zabawy 
„Zabawiarka”. Podczas warsztatów 
dzieci dowiedziały się, jakie zagro-
żenia czyhają na nie w najbliższym 
otoczeniu i poznawały sposoby na 
radzenie sobie w sytuacji zagroże-

nia. Mogły przebrać się w  odzież 
ochronną, co było nie lada atrak-
cją. Uczyły się, jak sprawdzić funk-
cje życiowe i  jak je przywrócić. 
Ćwiczyły masaż serca i  sztuczne 
oddychanie na specjalistycznym 
fantomie LED. Poznały bezpiecz-
ną dla poszkodowanego pozycję 
i  trenowały na misiu prawidłowe 
ułożenie poszkodowanego. W  sy-
tuacjach zabawowych uczyły się 
numeru alarmowego. Dowiedziały 
się też, jak i  kogo wezwać na po-
moc. Poznały materiały higienicz-
ne i  ich zastosowanie w  praktyce. 

Warsztaty Pierwszej Pomocy z Misiem Edziem

22 października w  Świetlicy 
Wiejskiej w  Słodkowie Trzecim 
odbył się V Powiatowy Konkurs 
Piosenki Ludowej „Jarzębinka 
2019”, organizowany przez Sta-
rostwo Powiatowe w  Kraśniku, 
Urząd Gminy Kraśnik i  Gminną 
Bibliotekę Publiczną w Stróży-Ko-
lonii. W  konkursie wzięło udział 
sześć uczennic z klas: VI, VII i VIII 
Szkoły Podstawowej im. Królowej 
Jadwigi w  Rudniku Szlacheckim. 
Dziewczęta zaśpiewały piosen-
kę Wyszłabym za dziada zespołu 
„Rokiczanka” i  zajęły III miejsce 
w  konkursie, w  kategorii klas IV–
VIII, otrzymały dyplomy, puchar 
i  słodkie upominki. Serdecznie 
gratulujemy i  życzymy „Iuventu-

„Jarzębinka 2019”

som” dobrej zabawy na zajęciach 
rozwijających kreatywność oraz 
kolejnych muzycznych sukcesów!!!

A. Baca

Biorąc udział w  praktycznej lekcji 
pierwszej pomocy, podjęły ciekawe 
wyzwania i zdobyły cenną wiedzę. 
Dzieci podziękowały misiowi, wrę-
czając mu samodzielnie wykonane 
portrety. Warsztaty były bardzo 
udane i z pewnością na długo po-
zostaną w  pamięci małych ratow-
ników.

A. Baca
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Tradycją Szkoły Podstawowej 
w  Marianówce jest pamięć o  żoł-
nierskich mogiłach z  okresu I i  II 
wojny światowej znajdujących się 
w pobliskim lesie.

Mogiły pamięcią malowane

5 listopada obchodzony jest 
międzynarodowy Dzień Postaci 
z Bajek. Z tej okazji uczniowie klas 
IV–V Szkoły Podstawowej w  Ma-
rianówce wcielili się w role najpo-
pularniejszych baśniowych boha-
terów. Był wśród nich Czerwony 
Kapturek, Kot w  butach, Pinokio, 

„Witajcie w naszej bajce”

smok, rycerz, Królewna Śnieżka 
i Baba Jaga. Barwny korowód zło-
żył wizytę dzieciom z oddziału „0” 
i tam zaprezentował swoje magicz-
ne umiejętności. Spotkanie zakoń-
czyło się słodkim poczęstunkiem 
„wyczarowanym” przez Babę Jagę.

Mamy nadzieję, że ta nieco-
dzienna wizyta zachęci najmłod-
szych do częstego sięgania po 
baśniowe opowieści – „w nich 
przecież mądrość odwieczna się 
mieści”.

A. Brytan

18 października grupa uczniów 
z klas IV–VIII wraz z opiekunami 
wyruszyła więc z  misją przywra-
cania pamięci leśnym kurhanom. 
Śpiące pod liściastą pierzyną grob-

ki były prawie niewidoczne, dzięki 
dzieciom odzyskały jednak swój 
godny wygląd. Przyniesione wią-
zanki i  zapalone znicze dopełni-
ły całość, a  panująca wokół cisza 
sprzyjała zadumie i modlitwie.

A. Brytan
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„Andrzejki z misją”

Święty Mikołaj w GOK-u
6 grudnia Gminny Ośrodek 

Kultury w  Wilkołazie odwiedził 
Święty Mikołaj ze swoimi pomoc-
nikami: elfem i śnieżynką. Odbyły 
się zajęcia warsztatowe, w których 
uczestniczyli uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Wilkołazie – klasy 
IIa i IIb oraz klasa III Szkoły Pod-

Jak co roku, pod koniec listo-
pada uczniowie Szkoły Podsta-
wowej w  Marianówce bawili się 
na zabawie andrzejkowej. Były 
tańce, wróżby i zabawy. Tego dnia 
uczniowie klas młodszych, ko-
rzystając z  obecności rodziców, 
podjęli się ważnej misji. Wystąpili 
z  przedstawieniem Antynikotyno-
wy Kopciuszek, które było zwień-
czeniem programu antynikotyno-
wego „Nie pal przy mnie, proszę” 
Program, koordynowany przez 
panią Marzenę Bielak, realizowany 
był pod patronatem Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Kraśniku. 
Najmłodsi w  ciekawy i  dowcipny 
sposób starali się uświadomić do-
rosłym szkodliwość i skutki palenia 
papierosów, zwłaszcza w obecności 
dzieci. Może to właśnie aktywność 
i postawa dzieci zaczęci dorosłych 
do niepalenia papierosów w obec-
ności pociech, a  może skłoni do 
podjęcia decyzji o  zerwaniu z  na-
łogiem.

M. Bielak

stawowej w  Ostrowie wraz z  na-
uczycielami. Dzieci wykonały cho-
inkę, sowę oraz kartkę świąteczną. 
Było mnóstwo wspólnej zabawy, 
trochę pracy oraz poczęstunek. 

Odwiedził nas niespodziewany 
gość… Najwyraźniej wszyscy byli 
grzeczni, bo nikt nie wyszedł bez 
prezentu.

M. Chmielik
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Klub Sportowy LKS Perła Rud-
nik jest klubem wielosekcyjnym – 
składa się z sekcji piłki nożnej oraz 
sekcji piłki siatkowej.

Sekcja piłki nożnej podzielona 
jest na cztery grupy wiekowe: gru-
pa seniorów, grupa juniorów, grupa 
młodzików oraz grupa najmłodsza 
rocznik 2010–2012. Członkowie 
trzech najstarszych grup uczest-
niczą w  rozgrywkach ligowych na 
szczeblu Lubelskiego Związku Pił-
ki Nożnej. Dla najmłodszej grupy 
organizowane są zajęcia sportowe, 
które przeprowadzane są na boisku 
przy Szkole Podstawowej w Rudni-
ku, a  w  okresie zimowym na hali 
przy Szkole Podstawowej we Wil-
kołazie.

Rok 2019 przyniósł wiele pozy-
tywnych emocji dla sympatyków 
Klubu, w  sezonie 2018/2019 gru-
pa seniorów do ostatniego meczu 
walczyła o awans do wyższej klasy 
rozgrywkowej, ostatecznie zajęła 
czwarte miejsce, tracąc trzy punkty 
do lidera.

Sezon 2019/2020 przynosi rów-
nież wiele emocji z uwagi na zacię-
tą rywalizację w  grupie seniorów. 
Obecnie zajmujemy czwarte miej-
sce.

Grupa juniorów w  połowie se-
zonu 2019/2020 zajmuje ósme 
miejsce w  tabeli rozgrywkowej. 
Celem jest utrzymanie tej grupy 
w rozgrywkach na szczeblu Lubel-
skiego Związku Piłki Nożnej oraz 
wprowadzanie wyróżniających się 
zawodników do gry w  grupie se-
niorskiej.

Aktualna tabela rozgrywek grupy juniorów

Lp. Drużyna Mecze Punkty Zwyc. Remisy Porażki Bramki
1 Legion Tomaszowice 10 24 8 0 2 40:24
2 Janowianka Janów Lub . 10 19 6 1 3 40:15
3 Tęcza Kraśnik 10 19 5 4 1 36:15
4 Potok Wielki 10 18 5 3 2 31:13
5 BKS Bogucin 10 12 4 0 6 22:38
6 Orzeł Urzędów 10 12 4 0 6 28:42
7 Tęcza Bełżyce 10 10 3 1 6 26:28
8 Perła Rudnik 10  1 0 1 9 10:58

Aktualna tabela rozgrywek grupy seniorów

Lp. Drużyna Mecze Punkty Zwyc. Remisy Porażki Bramki
 1 Gościeradów 10 27 9 0 1 45:7
 2 Wisła Józefów 10 23 7 2 1 35:15
 3 Tęcza Kraśnik 10 21 7 0 3 41:16
 4 Perła Rudnik  9 17 5 2 2 25:13
 5 GLKS Polichna 10 16 5 1 4 22:21
 6 Roztoczanie Chrzanów 10 13 4 1 5 20:32
 7 ULKS Dzierzkowice 10 12 4 0 6 24:35
 8 Sprint Wierzchowiska  9 11 3 2 4 18:24
 9 Pogoń Trzebiesza 10  6 1 3 6 14:27
10 Czarni Puszno 10  5 1 2 7 13:37
11 Roztocze Batorz 10  3 0 3 7 14:44

Ostateczna tabela rozgrywek grupy seniorów  
w sezonie 2018/2019

Lp. Drużyna Mecze Punkty Zwyc. Remisy Porażki Bramki
1 Elżbieta 20 41 13 2  5 57:38
2 Gościeradów 20 41 13 2  5 73:35
3 ULKS Dzierzkowice 20 40 12 4  4 64:32
4 Perła Rudnik 20 38 12 2  6 45:45
5 Sprint Wierzchowiska 20 36 11 3  6 49:38
6 Pogoń Trzebiesza 20 30  9 3  8 43:43
7 Kamex Polichna 20 26  8 2 10 36:31
8 Roztocze Batorz 20 23  7 2 11 36:48
9 Czarni Puszno 20 13  4 1 15 31:64

10 Błękitni Kierz 20 24  8 0 12 36:41
11 Iskra II Krzemień 20  7  2 1 17 20:75

Aktualności LKS Perła Rudnik

W sezonie 2019/2020 grupa 
młodzików zajęła siódme miejsce 
w tabeli rozgrywkowej. 

Dla tej grupy Klub Sportowy 
LKS Perła Rudnik w miesiącu lipcu 
zorganizował obóz sportowo-re-
kreacyjny w  miejscowości Ciesza-
nów. W ramach dobrej współpracy 

oraz integracji zaprosiliśmy dzieci 
z  Klubu Sportowego Unia Wilko-
łaz.

Sekcja Piłki Siatkowej Klubu 
Sportowego Perła Rudnik o nazwie 
zwyczajowej „Wilki” posiada gru-
pę mieszaną dziewcząt i chłopców 
w  wieku 12–10 lat. Zajęcia spor-
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towe przeprowadzane są w  środy 
w  godzinach 17:30–19:00 w  hali 
przy Szkole Podstawowej w Wilko-
łazie.

Pomimo braku własnej infra-
struktury sportowej oraz kłopotów 
organizacyjnych związanych z tre-
ningami w okresie jesienno-zimo-
wym oraz organizacją meczy w roli 
gospodarza nadal uczestniczy 
w rozgrywkach na szczeblu LZPN. 
Nasz klub stawia na szkolenie mło-
dzieży pod okiem wykształconych 
i  doświadczonych szkoleniowców, 
którzy potrafią przekazać wiedzę.

Klub Sportowy LKS Perła Rud-
nik po raz kolejny otrzymał wspar-
cie finansowe w ramach Programu 
„KLUB” 2019 w  kwocie 15 tys. zł 
z Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
Powyższa kwota jest przeznaczona 
na szkolenie dzieci i młodzieży do 
18. roku życia.

Zapraszamy wszystkich chęt-
nych na treningi piłki nożnej i piłki 
siatkowej.

G. Gierak

Tabela rozgrywek grupy młodzików w sezonie 2019/2020

Lp. Drużyna Mecze Punkty Zwyc. Remisy Porażki Bramki
 1 Stal Poniatowa 9 21 7 0 2 52:13
 2 MUKS Kraśnik 9 21 7 0 2 66:8
 3 GLKS Polichna 9 20 6 2 1 45:17
 4 Opolanin Opole Lub . 9 19 6 1 2 47:7
 5 Tęcza Kraśnik 9 15 5 0 4 53:15
 6 Unia Wilkołaz 9 14 4 2 3 29:19
 7 Perła Rudnik 9 10 3 1 5 13:41
 8 Krężnica Jara 9  9 3 0 6 23:59

 9 Ruch Popkowice- 
-Zadworze 9  3 1 0 8 10:64

10 LKS Stróża 9  0 0 0 9 8:103

Grupa młodzików na obozie sportowo-rekreacyjnym w Cieszanowie

Zgodnie z art. 43 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2081, z późn. zm.), zawiadamiam o przyjęciu:
1) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkołaz – I etap uchwałą  

Nr XL/263/2018 Rady Gminy Wilkołaz z dnia 11 października 2018 r. i II etap uchwałą Nr VII/68/2019 Rady 
Gminy Wilkołaz z dnia 30 maja 2019 r.,

2) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkołaz – I etap uchwałą  
Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy Wilkołaz z dnia 27 czerwca 2017 r. i etap II uchwałą Nr IX/87/2019 Rady 
Gminy Wilkołaz z dnia 17 września 2019 r.

oraz informuję, że z  treścią ww. dokumentów wraz z  uzasadnieniem i  podsumowaniem, o  których mowa  
w  art. 43 ustawy o  udostępnianiu informacji o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochro-
nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy  
Wilkołaz, Wilkołaz Pierwszy nr 9, pok. nr 8.

Wilkołaz, 03.12.2019 r.

Ogłoszenie wójta gminy Wilkołaz
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa
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XV Otwarte Mistrzostwa Powiatu Kraśnickiego 
w Warcabach 100-polowych

Już po raz piętnasty w  Szkole 
Podstawowej w Wilkołazie odbyły 
się Otwarte Mistrzostwa Powia-
tu Kraśnickiego w  Warcabach 
100-polowych. Zawody rozegrano 
w sobotę, 16 listopada 2019 r.

Uroczystego otwarcia impre-
zy dokonała wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej w Wilkołazie Joanna 
Szymula.

W turnieju uczestniczyło 68 
osób, w tym 27 kobiet. Pobity zo-
stał zatem rekord frekwencji im-
prezy ustanowiony w  roku ubie-
głym (46 osób). Powiat kraśnicki 
reprezentowało tylko 6 osób.

Zawody rozegrano systemem 
szwajcarskim na dystansie 7 rund 
z tempem 20 minut na zawodnika.

Wśród uczestników zawodów 
była m.in. aktualna mistrzyni świa-
ta do lat 8 w  warcabach klasycz-
nych (Turcja 2019) siedmioletnia 
Oliwia Gancarz (Czarni Oleszy-
ce) oraz brązowa medalistka mi-
strzostw Europy do lat 10 w  grze 
szybkiej (Warszawa 2019) Julia Ba-
naś (Libero Basznia Dolna). W su-
mie w Wilkołazie zagrało w sobotę 
aż 12 osób, które reprezentowały 
Polskę w tegorocznych Młodzieżo-
wych Mistrzostwach Europy.

Jednakże to nie młodzieżowcy 
zaliczani byli do głównych fawo-
rytów turnieju. Za takich uważano 
przede wszystkim ubiegłorocznego 
triumfatora Marcina Wociala (Dia-
gram Mińsk Mazowiecki), trzecie-
go w tegorocznym Pucharze Ziemi 
Lubelskiej Marcina Chęsiaka (So-
kół Wrocław), aktualną wicemi-

strzynię Polski juniorek (do lat 19) 
Klaudię Zaborniak (Unia Hory-
niec-Zdrój) a także dwóch zawod-
ników Hetmana Lublin – Leszka 
Stefanka i Józefa Bajdaka.

Zgodnie z przewidywaniami ton 
rywalizacji nadawali doświadcze-
ni warcabiści, ale nie obyło się bez 
niespodzianek.

Już w drugiej rundzie nieoczeki-
wanej porażki z Wiktorią Węgrzyn 
(Unia Horyniec-Zdrój) doznał 
rozstawiony z nr 1 Chęsiak.

Po czterech rundach samodziel-
nym liderem został z  kompletem 
8 punktów Stefanek. Jedno oczko 
mniej mieli: Wocial, Zaborniak, 
Dawid Siteń, Filip Kalmuk, Łukasz 
Malec i Dawid Basznianin.

W piątej rundzie Stefanek zre-
misował z  Wocialem. Swe partie 
wygrali Malec (z Siteniem), Zabor-

niak (z Kalmukiem) i  Basznianin 
(z Banaś), dołączając do lidera.

W przedostatniej, szóstej run-
dzie, mająca po 9 pkt prowadząca 
czwórka spotkała się ze sobą. Za-
borniak wygrała z Malcem a Stefa-
nek z Basznianinem.

Przed decydującymi pojedyn-
kami na czele tabeli znajdowali się: 

Klaudia Zaborniak i  Leszek Stefa-
nek (po 11 pkt). Za ich plecami po 
10 pkt mieli: Marcin Wocial i Ma-
teusz Hanasiewicz.

W ostatniej rundzie jedenastki 
zagrały ze sobą, dziesiątki również. 
Partie te zakończyły się zwycię-
stwami Stefanka i Wociala.

Tym samym zawodnik Hetmana 
w swym drugim starcie w mistrzo-
stwach (poprzednio, w 2009 r., był 
drugi) odniósł swe pierwsze zwy-
cięstwo, wpisując się dopiero jako 
piąty warcabista na listę triumfato-
rów. Dotychczas aż 9 razy wygry-
wał Józef Bajdak, 3 razy Andrzej 
Sosnowski i  raz Wiktor Nesterak 
i Marcin Wocial. Ten ostatni w tym 
roku musiał zadowolić się drugą 
lokatą. Trzecie miejsce zajęła Klau-
dia Zaborniak, która jednocześnie 
odebrała puchar dla najlepszej ju-
niorki turnieju. Najlepszym junio-
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rem został czwarty w  klasyfikacji 
generalnej Dawid Siteń. W  ze-
szłym roku zajął on trzecie miej-
sce w  mistrzostwach, wygrywając 
w  ostatniej rundzie z  Bajdakiem. 
Teraz turniej zakończył wygraną 
z  innym wyżej od siebie notowa-
nym zawodnikiem – Chęsiakiem, 
który ostatecznie wylądował do-
piero na 13. miejscu.

Mieszkańcy powiatu kraśnic-
kiego toczyli walkę o  medale 
w mistrzostwach powiatu.

Zdecydowanym faworytem do 
złotego medalu był Paweł Ma-
larczyk z  Wilkołaza Pierwszego. 
Niespodzianki nie zanotowano. 
Paweł po raz dziewiąty sięgnął po 
tytuł mistrza powiatu, uzyskując 
w  7  partiach 10 pkt (12. miejsce 
w  turnieju). Srebrny medal zdo-
był Mieczysław Fac z Pułankowic 
(9 pkt i  18. miejsce w  turnieju), 
a  brązowy – debiutujący w  mi-
strzostwach Jan Plichta z  Wilko-
łaza Pierwszego (6 pkt i 42. lokata 
w turnieju). Czwarte miejsce w po-
wiecie zajął mistrz sprzed dwóch 
lat Hubert Samolej z  Wilkołaza 
Pierwszego (6 pkt i  47. miejsce 
w  turnieju). Piątą lokatę wywal-
czył sześcioletni Szymon Wróbel, 
a  szóstą jego siostra, ośmiolet-
nia Zuzanna Wróbel z  Wilkołaza 
Trzeciego. Oboje wygrali po dwie 
partie, gromadząc po 4 pkt (od-
powiednio 62. i 63. miejsce w tur- 
nieju).

Arbitrem zawodów był sędzia 
klasy państwowej Konrad Bieżyca 
z Lublina.

Bezpośrednio po turnieju ro-
zegrano towarzyski mecz na 10 
warcabnicach: województwo lu-
belskie (seniorzy) – województwo 
podkarpackie (juniorzy). Tempo 
gry wynosiło 15 minut. Wygrała 
młodzież z  Podkarpacia 12:8. Je-
den punkt dla drużyny lubelskiej 
zdobył m.in. Mieczysław Fac, re-
misując z Julią Banaś.

Podczas uroczystego zakończe-
nia zawodów nagrody rzeczowe 
oraz puchary i  medale dla najlep-
szych, ufundowane przez Urząd 
Gminy w  Wilkołazie i  Starostwo 

Czołówka XV Otwartych Mistrzostw Powiatu Kraśnickiego 
w Warcabach 100-polowych, Wilkołaz, 16 listopada 2019 r.

Miejsce Nr startowy Zawodnik Klub Pkt
 1  7 Leszek Stefanek Hetman Lublin 13
 2  3 Marcin Wocial Diagram Mińsk Maz . 12
 3 10 Klaudia Zaborniak Unia Horyniec-Zdrój 11
 4 13 Dawid Siteń Libero Basznia Dolna 11
 5 20 Dawid Basznianin Unia Horyniec-Zdrój 10
 6  4 Łukasz Malec Libero Basznia Dolna 10
 7 14 Mateusz Hanasiewicz Libero Basznia Dolna 10
 8 18 Tobiasz Weber Libero Basznia Dolna 10
 9 19 Jakub Papiernicki Unia Horyniec-Zdrój 10
10 12 Józef Bajdak Hetman Lublin 10

Powiatowe w  Kraśniku, wręczali: 
wicestarosta powiatu kraśnickie-
go Karol Rychlewski i wójt gminy 
Wilkołaz Paweł Głąb.

Organizatorami mistrzostw 
byli: Urząd Gminy w  Wilkołazie, 
Starostwo Powiatowe w  Kraśniku, 
Klub Sportowy „Unia” Wilkołaz 

oraz Szkoła Podstawowa w Wilko- 
łazie. 

Szczegółowe wyniki turnieju 
dostępne są na stronie internetowej 
Polskiego Związku Warcabowego: 
http://wyniki.warcaby.pl/2019/ 
0053/191116/

L. Stefanek



W tym roku już po raz 17 . od-
była się akcja „Sprzątanie Świa-
ta” obejmująca wszystkie konty-
nenty Ziemi . Tegoroczne hasło 
brzmi: „Nie śmiecimy – sprząta-
my – zmieniamy!” . Również nasza 
szkoła przyłączyła się do dbania 
o  planetę . Od 18 do 25 września 
uczniowie naszej szkoły (104 
uczniów) pod opieką wychowaw-
ców (p . Agaty Wnuczek, p . Barbary 
Brożek, p . Haliny Kopeć, p . Małgo-

Akcja „Sprzątanie Świata” w Szkole Podstawowej 
im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie

rzaty Pałęckiej, p .  Ilony Mroczek, 
p .  Joanny Kret, p .  Mateusza Fica, 
p .  Jerzego Lemiechy, p .  Bożeny 
Krawczyk i p .  Elżbiety Bednary) 
brali udział w ogólnopolskiej akcji 
„Sprzątanie Świata” organizowa-
nej przez fundację „Nasza Ziemia” 
i usunęli śmieci zalegające w naszej 
okolicy . Uczniowie podczas sprzą-
tania używali rękawic ochronnych, 
a śmieci były zbierane do foliowych 
worków, które przygotował UG 
Wilkołaz . Podczas akcji ucznio-
wie segregowali odpady na papier, 
szkło, plastik oraz metal . Oczyści-
liśmy między innymi teren: wo-
kół szkoły, otoczenie dróg prowa-
dzących do szkoły i do cmentarza 
oraz teren wokół kościoła, ośrodka 
zdrowia, starego młyna, sklepów 

i remizy OSP . Wśród uczestników 
walki z odpadami nie zaobserwo-
wano objawów strachu, przeraże-
nia, bądź panicznego lęku przed 
wrogiem . Co więcej, od samego 
początku na twarzach nieustra-
szonych wojowników można 
było dostrzec wyraz zadowolenia 
i  pewności siebie, przejawiający 
się w  przysłowiowym uśmiechu 
od ucha do ucha . Już od samego 
rana w  powietrzu wyczuwało się 

wolę walki . Słychać było szelest 
napełniających się w  zaskakująco 
szybkim tempie worków na śmie-
ci i  okrzyki zadowolenia z  pod-
dających się, bezwładnie leżących 
szklanych butelek, niezliczonej ilo-
ści papierków i  innych odpadów . 
Uwieńczeniem pracy wszystkich 
uczniów były worki pełne śmieci 
złożone na terenie szkoły w miej-
scu przeznaczonym do ich składo-
wania . Akcja przebiegała spraw-
nie, uczniowie zebrali ok . 65 kg 
odpadów, wśród których przewagę 

stanowiło szkło . Jak widać, nie do 
wszystkich ludzi dotarł apel, aby 
dbać o  swoje środowisko . Pewnie 
upłynie jeszcze wiele czasu, nim 
ludzie zrozumieją, jak ważne jest 
dbanie o  czystość otoczenia i  ja-
kie mogą być tego skutki w  przy-
szłości . Dziękujemy uczniom za 
ich ogromne zaangażowanie w  tę 
akcję!

Po walce i zmaganiach ze śmie-
ciami szkoła wzięła udział w  po-

wiatowym konkursie „Każdy 
Chwat Sprząta Świat” . Do Staro-
stwa Powiatowego została prze-
słana karta informacyjna wraz ze 
sprawozdaniem o  przeprowadzo-
nych przez szkołę działaniach . 
Rozstrzygnięcie i  wręczenie na-
gród odbyło się 29 października 
2019  r . Szkoła otrzymała wyróż-
nienie oraz nagrodę w postaci mi-
kroskopu, który przydaje się na 
lekcjach przyrody i  biologii jako 
doskonała pomoc dydaktyczna .


