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Plany inwestycyjne na 2021 rok
Pod koniec ubiegłego roku 

(29 grudnia 2020 r.) obyła się XVIII 
sesja Rady Gminy Wilkołaz, na 
której między innymi uchwalono 
budżet gminy na 2021 rok. Uchwa-
ła budżetowa zakłada osiągnięcie 
dochodów na poziomie 30,5 mln zł 
oraz poniesienie wydatków w wy-
sokości 39,4 mln zł. Wydatki inwe-
stycyjne planowane są na poziomie 
niemal 14,0 mln zł. Zapewne, tak 
jak dotychczas, w ciągu roku wiele 
zapisów budżetowych będzie ule-
gało zmianom, niemniej już teraz 
można powiedzieć, jakie inwesty-
cje będą w  naszej gminie realizo-
wane w najbliższym czasie.

Realizacja dwóch najważniej-
szych pozwoli w  końcu zamknąć 
temat zwodociągowania gminy 
Wilkołaz. Po wielu latach ocze-
kiwania otrzymaliśmy dofinan-
sowanie z  Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Lubelskiego 
(UMWL) i  w  końcu możemy za-
cząć budowę sieci wodociągowej 
w  sołectwach Marianówka oraz 
Rudnik Szlachecki. Warto dodać, 
że na realizację tych zadań mamy 
zabezpieczoną łącznie kwotę 
5,7 mln zł. Po raz kolejny okazało 
się, że czasami warto zaryzykować 
i wcześniej ogłaszać postępowania 
przetargowe. My ogłosiliśmy je 
26 listopada 2020 r., czego efektem 
było olbrzymie zainteresowanie 
potencjalnych wykonawców. Łącz-
nie wpłynęło aż 37 ofert. Wybranie 
najkorzystniejszych cenowo po-
zwoli zrealizować obie inwestycje 
za kwotę około 2,2 mln zł, tj. około 
3,5 mln zł taniej niż zakładaliśmy.

Kolejną realizowaną inwestycją 
będzie montaż instalacji fotowol-
taicznych na budynkach mieszkal-
nych oraz budynkach użyteczności 
publicznej. Na chwilę obecną je-
steśmy na etapie sprawdzania zło-
żonych ofert pod względem me-
rytorycznym. W  odpowiedzi na 
ogłoszone postępowanie prze-
targowe wpłynęło 10 ofert z  ce-
nami od 1,2 do 1,8 mln zł, przy 
1  643  868,00 zł zabezpieczonych 

w  budżecie na realizację zadania. 
Pozwala to mieć nadzieję, że osta-
teczny wkład pieniężny mieszkań-
ców będzie mniejszy, jednakże na 
końcowe wyliczenia trzeba jeszcze 
poczekać. Inwestycja otrzymała 
dofinansowanie z UMWL.

W tym roku zaczynamy kolej-
ny etap związany z  modernizacją 
(w  mniejszej części) oraz głównie 
budową nowego oświetlenia ulicz-
nego w technologii LED-owej. Za-
bezpieczone na ten cel dofinanso-
wanie z  UMWL oraz Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
pozwoli nam na wymianę 14 szt. 
opraw już istniejących oraz bu-
dowę pięciu nowych odcinków 
oświetlenia ulicznego o  łącznej 
długości 5817 metrów. Wykonanie 
inwestycji planowane jest do końca 
2021 roku.

W marcu tego roku rozpoczęli-
śmy realizację rewitalizacji Obro-
ków, na który to projekt otrzymali-
śmy dofinansowanie z UMWL oraz 
Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych. Na ukończeniu jest 
rozpoczęta w  zeszłym roku rewi-
talizacja budynku po byłej szkole 
podstawowej w Zalesiu wraz z za-
gospodarowaniem terenu wokół 
tego budynku.

Tak jak w  ostatnich latach, 
również w  tym roku mamy na-
dzieję wyasfaltować kolejne drogi 
gminne. W  zeszłym roku zostały 
złożone do Lubelskiego Urzędu 

Wojewódzkiego wnioski o  dofi-
nansowanie przebudowy drogi 
gminnej nr 118063L w  Obrokach 
(1613 metrów) oraz drogi gminnej 
nr 118061L w  Rudniku-Kolonii. 
W chwili obecnej ciągle trwa oce-
na złożonych wniosków. Jeśli tylko 
otrzymamy wnioskowane wsparcie 
to te dwie inwestycje będą zrealizo-
wane jeszcze w tym roku.

Ostatnią większą inwestycję, 
która jest w  trakcie realizacji, sta-
nowi budowa sali gimnastycznej 
przy Szkole Podstawowej w Ostro-
wie. Jeśli tylko od września dzieci 
powrócą do stacjonarnej nauki to 
zajęcia z  wychowania fizycznego 
będą się już odbywały w  nowej 
sali. Na tę inwestycję pozyskaliśmy 
dofinansowanie z  Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Oprócz wymienionych wyżej 
zadań inwestycyjnych w planie jest 
wykonanie kilku mniejszych. Są to 
głównie inwestycje finansowane 
z funduszu sołeckiego oraz wyma-
gające większego nakładu czasu 
i  polegające na podziałach i  wy-
kupach gruntów pod poszerzanie 
pasów drogowych. Z  tego miejsca 
jak zawsze omawiając ten temat 
zwracam się z  apelem do właści-
cieli przyległych do drogi gruntów 
o  zrozumienie i  chęć nawiązania 
dialogu przy realizowanych przez 
urząd wykupach.

P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz

Budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej 
w Ostrowie
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Fundusz sołecki 2020
Wzorem lat ubiegłych w  bu-

dżecie gminnym wydzielone zo-
stały środki z  przeznaczeniem na 
fundusz sołecki. Każde z  sołectw 
otrzymało określoną kwotę uza-
leżnioną od liczby mieszkańców 
zameldowanych na pobyt stały 
i czasowy w poszczególnych miej-
scowościach. Uchwalone przez 
mieszkańców przedsięwzięcia 
spełniały podstawowe warunki 
niezbędne do tego, aby możliwa 
była ich realizacja z  funduszu so-
łeckiego. Wyliczone na podstawie 
dochodów bieżących gminy Wil-
kołaz oraz indywidualnej liczby 
mieszkańców każdego sołectwa 
fundusze, pozwoliły zrealizować 
zadania, które pozytywnie oddzia-
łują na wizerunek społeczności.

Łącznie w roku 2020 przyznano 
do wykorzystania 327 062,02  zł. 
Każde sołectwo zadecydowało na 
jakie cele przeznaczone zostaną 
przydzielone środki. Sołtysi oraz 
mieszkańcy angażowali się w  re-
alizację założonych celów. Dowo-
dem tego jest fakt wykorzystania 
prawie w  całości środków przeka-
zanych im do dyspozycji, tj. kwoty 
322 252,18 zł, co stanowi 98,53% 
całej puli środków. 

Sołectwa spisały się wzorowo. 
Zdrapy oraz Wilkołaz Dolny wyko-
rzystały swoje możliwości w 100%. 
Dzięki temu rozbudowano świe-
tlicę wiejską w  Wilkołazie Dol-

nym oraz wyremontowano drogę 
w  Wilkołazie Górnym, zamonto-
wano tam także lampę oświetle-
niową. Pozostałe sołectwa praco-
wały równie prężnie. Głównym 
celem wszystkich była poprawa 
jakości dróg gminnych, dlatego też 
zakupiono kamień oraz wynajęto 
sprzęt do jego rozrównania. Sołec-
two Ewunin zakupiło kolejną wiatę 
przystankową, lustro drogowe oraz 
kosze na śmieci, a  także wyposa-
żenie kuchni świetlicy wiejskiej. 
Marianówka i  Obroki remonto-
wały budynek świetlicy wiejskiej 
oraz doposażyły Szkołę Podsta-

wową w  Marianówce w  zmywar-
ko-wypażarkę. Ostrów-Kolonia 
kontynuował remont budynku 
przeznaczonego na miejsce spo-
tkań mieszkańców. W tym celu za-
kupiono materiały budowlane oraz 
wykonano instalację elektryczną. 
Przekazało także część środków 
na zadanie wspólne z  sołectwem 
Ostrów, tj. zakup wyposażenia 
Ostrowieckiego Centrum Aktyw-
ności Społecznej. Sołectwo Ostrów 
dodatkowo zakupiło materiały do 
remontu chodnika przy OCAS.

Sołectwo Pułankowice w  roku 
2020 postawiło przede wszystkim 

Wykorzystanie środków funduszu sołeckiego przez poszczególne 
sołectwa gminy Wilkołaz

Sołectwo Plan Wykonanie Procent wykonania
Ewunin 13 004,94 zł 12 452,76 zł 95,75%
Marianówka 22 980,77 zł 22 878,85 zł 99,56%
Ostrów-Kolonia 23 586,59 zł 23 583,92 zł 99,99%
Ostrów 23 505,82 zł 23 398,30 zł 99,54%
Pułankowice 26 171,42 zł 26 169,89 zł 99,99%
Rudnik Szlachecki 33 037,38 zł 32 533,93 zł 98,48%
Wilkołaz Pierwszy 40 388,00 zł 40 333,70 zł 99,87%
Wilkołaz Drugi 26 373,36 zł 25 701,66 zł 97,45%
Wilkołaz Trzeci 25 848,32 zł 24 689,24 zł 95,52%
Wilkołaz Dolny 18 457,32 zł 18 457,32 zł 100,00%
Wólka Rudnicka 16 518,69 zł 16 501,79 zł 99,90%
Zalesie 23 425,04 zł 21 786,47 zł 93,01%
Zdrapy 33 764,37 zł 33 764,35 zł 100,00%
RAZEM 327 062,02 zł 322 252,18 zł 98,53%

Porównanie wielkości środków funduszu sołeckiego
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Duży wzrost opłaty za odbiór  
i zagospodarowanie śmieci

Niestety nieunikniona okazała 
się podwyżka cen za odbiór i  za-
gospodarowanie odpadów. Opłata 
wzrosła z 6,00 zł na aż 13,00 zł od 
osoby w przypadku śmieci segrego-
wanych. Wśród mieszkańców po-
jawiają się zapytania, skąd tak dra-
styczna ponad 100% podwyżka?

Wynika ona z  cen, jakie w  tej 
chwili oferowane są przez firmy 
odbierające odpady. Urząd Gminy 
Wilkołaz pod koniec zeszłego roku 
głosił dwa razy postępowanie prze-
targowe na odbiór i  zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych.

10 listopada 2020  r. po raz 
pierwszy otworzyliśmy oferty. Fir-
ma EKOLAND za odbiór odpa-
dów przez cały rok 2021 zażyczyła 
sobie 992 tys. zł, druga oferta firmy 
EKO-KRAS była droższa i wynio-
sła 1195 tys. zł. Gmina Wilkołaz 
miała zabezpieczone na ten cel 
środki w  wysokości 453 tys. zł. 
Nie pozostało nam nic innego, jak 
unieważnić ten przetarg i  jeszcze 
raz ogłosić kolejne postępowanie, 
licząc na to, że potencjalni wyko-
nawcy zaoferują niższe ceny.

30 listopada ponownie ogłosili-
śmy postępowanie przetargowe. Po 
raz kolejny wpłynęły dwie oferty. 
Korzystniejsza okazała się ta zło-
żona przez firmę EKOLAND, która 
tym razem zaoferowała wykona-
nie usługi za kwotę 942,6  tys.  zł. 
Pomimo że oferta była tańsza 

o 50,0 tys. zł od złożonej kilka ty-
godni wcześniej to jednak niestety 
okazało się, iż nieunikniona stanie 
się podwyżka cen dla mieszkańców.

Na całkowite koszty systemu go-
spodarowania odpadami wpływają 
głównie dwa czynniki. Pierwszy 
jest niezależny od nas i  jest nim 
cena, jaką za odbiór jednej tony 
odpadów oferuje firma. Niestety, 
ale ta z  roku na rok, z  przetargu 
na przetarg, wzrasta. W roku 2014 
była ta kwota 352,02  zł za odbiór 
tony odpadów. Niestety w roku bie-
żącym jest to już kwota 1477,44 zł. 
Drugi czynnik to oczywiście ilość 
oddawanych przez nas wszystkich 
odpadów. Ta również z roku na rok 
systematycznie wzrasta. W  roku 
2014 z terenu gminy Wilkołaz ode-
brano łącznie 341 ton odpadów, 
zaś w roku 2020 było to już 550 ton. 
Taki wzrost jest dość zaskakujący, 
biorąc pod uwagę fakt, iż liczba 
mieszkańców naszej gminy w zasa-
dzie się nie zmienia.

Niestety na wysokość opłaty za 
odbiór śmieci ma również wpływ 
ilość osób, które tę opłatę odpro-
wadzają. Przy 5500 osobach zamel-
dowanych w naszej gminie w  sys-
temie gospodarowania odpadami 
mamy jedynie 4815, które zadekla-
rowały dokonywanie opłaty u nas. 
Wynika stąd, że niemal 700 osób, 
które są zameldowane na terenie 
gminy Wilkołaz, zamieszkuje w in-
nych lokalizacjach i  tam dokonu-
ją opłaty. Sukcesywnie staramy się 
weryfikować te informacje, gdyż 
wyeliminowanie tej luki skutko-
wałoby obniżeniem ceny o  około 
2–3 zł miesięcznie od osoby.

Jeśli już mamy doszukiwać się 
pozytywów tej sytuacji to faktem 
jest, że pomimo tej podwyżki opła-
ta za odbiór i  zagospodarowanie 
odpadów w  gminie Wilkołaz jest 
ciągle jedną z najniższych, jeśli nie 
najniższą, w powiecie kraśnickim.

P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz

na remont dróg i chodnika. Zaku-
piło także tabliczki informacyjne 
z numerami posesji i nazwą miej-
scowości. Posadzono także krzewy 
ozdobne, aby dodać trochę koloru 
swojej miejscowości.

Boisko przy Szkole Podstawowej 
w  Rudniku Szlacheckim zyskało 
bramkę oraz zamontowano na nim 
trybuny sportowe. W  tejże szkole 
dla poprawy bezpieczeństwa wy-
mieniono także drzwi zewnętrzne. 
Zakupione również zostały 2 wia-
ty przystankowe. Wilkołaz Pierw-
szy, Wilkołaz Drugi oraz Wilkołaz 
Trzeci przede wszystkim inwesto-
wały w  swoje świetlice wiejskie. 
Zakupiono wyposażenie oraz re-
montowano je. Wilkołaz Pierwszy 
może się teraz poszczycić piękną 
salą o  nowoczesnym wystroju. 
Szkoła Podstawowa w  Wilkołazie 
zyskała dodatkową kamerę moni-
toringu dla poprawienia bezpie-
czeństwa. W altanie przy świetlicy 
wiejskiej w  Wilkołazie Trzecim 
pojawiły się stoły z  ławkami, przy 
których mieszkańcy z  pewnością 
często będą zasiadać wspólnie z ro-
dzinami.

Wólka Rudnicka przeznaczyła 
część środków na wyrównanie dro-
gi do lasu „Krzywda” – historycz-
nego miejsca pochówku żołnierzy 
poległych w  1914 roku. Zakupiła 
także bramę wjazdową do budyn-
ku świetlicy oraz szafę chłodniczą 
do kuchni tegoż budynku.

Zalesie postawiło w  roku 2020 
na oświetlenie uliczne (wykonano 
dokumentację) oraz zakup sprzę-
tów do kuchni remizy OSP Zalesie 
– miejsca ważnego dla mieszkań-
ców tego sołectwa.

Kwota funduszu w  porównaniu 
do lat ubiegłych jest dużo wyż-
sza, jednak gmina otrzyma za rok 
2020 zwrot w  wysokości zaledwie 
25,351% z  budżetu państwa od 
łącznej kwoty wykonanych wy-
datków. Wynika to z  zastosowa-
nia mechanizmu korygującego 
limity wydatków z  budżetu pań-
stwa. Przypomnę, iż za rok 2019 
otrzymaliśmy zwrot w  wysokości 
26,204%.

J. Kuśmierz
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Zwrot podatku akcyzowego w ostatnich latach
Zakończył się kolejny rok 

przyjmowania wniosków o  zwrot 
podatku akcyzowego zawarte-
go w  cenie oleju napędowego, 
wykorzystywanego do produkcji 
rolnej. W  roku 2020 producenci 
rolni z terenu gminy Wilkołaz zło-
żyli 880 wniosków na łączną kwotę 
481 143,75 zł. Wnioski można było 
składać od 3 lutego do 31 sierpnia.

Kwota zwrotu w bieżącym roku 
wynosiła 1 zł do każdego zakupio-
nego litra oleju napędowego. Zwrot 
przysługuje w ramach limitu, który 
obliczany jest jako iloczyn użytków 
rolnych i liczby 100, dodatkowy li-
mit w wysokości 30 litrów stosuje 

się do 1 dużej jednostki przelicze-
niowej bydła.

Wartość złożonych wniosków 
przez posiadaczy użytków rolnych 
z  podziałem na terminy obrazuje 
wykres 1.

Warto również dodać, iż w każ-
dym roku kwota zwrotów wypłaca-
na w okresie wiosennym jest więk-
sza od kwoty wypłacanej jesienią. 
Przyczyną takiego stanu rzeczy jest 
wykorzystanie całego limitu przez 
część rolników już w  pierwszym 
terminie. W  pierwszym termi-
nie 2020  r. wpłynęły 494 wnioski, 
w  drugim ponad 100 wniosków 
mniej. Wypłaty należnego zwrotu 

dokonywane były niezwłocznie po 
otrzymaniu przez Gminę Wilkołaz 
dotacji od Wojewody Lubelskiego.

Liczbę wniosków składanych 
przez rolników z podziałem na ter-
miny pokazuje wykres 2.

Bardzo pozytywnym trendem 
jest z kolei wzrost kwot, jakie rol-
nicy z naszej gminy otrzymują jako 
zwrot podatku akcyzowego zawar-
tego w  cenie oleju napędowego. 
Kwota ta wzrasta z każdym rokiem, 
co obrazuje wykres 3.

Wzrost wartości pozyskiwanych 
środków świadczy o  zwiększającej 
się świadomości rolników dotyczą-
cej możliwości otrzymania środ-
ków pomocowych.

W tym miejscu jeszcze raz war-
to przypomnieć, iż limit zwrotu 
podatku akcyzowego przysługuje 
bezpośrednio do gruntów wcho-
dzących w  skład gospodarstwa, 
które są przeznaczone na produk-
cję rolną. Wykluczone natomiast 
ze zwrotu są grunty, na których 
zaprzestano produkcji rolnej w go-
spodarstwie.

Rolnik ubiegający się o  zwrot 
podatku akcyzowego zobowiązany 
jest do przedstawienia odpowied-
nich załączników w  momencie 
składnia wniosku, tj.:

• faktur VAT, oryginałów bądź 
ich kopii, które stanowią dowód 
zakupu oleju napędowego, w okre-
sie 6 miesięcy poprzedzających 
miesiąc złożenia wniosku,

• dokumentu wydanego przez 
biuro powiatowe ARiMR odnoszą-
ce się do informacji o  liczbie du-
żych jednostek przeliczeniowych 
bydła (DJP), które są w posiadaniu 
rolnika w  ostatnim dniu każde-
go miesiąca poprzedzającego rok, 
w  którym został złożony wniosek 
o zwrot podatku.

Zachęcamy do odwiedzania 
strony www.wilkolaz.pl, gdzie po-
jawiać się będą bieżące informacje 
dotyczące możliwości składania 
wniosków o  zwrot podatku akcy-
zowego.

A. Dziurda

Wykres 1. Wartość wypłaconych środków w poszczególnych latach

Wykres 2. Liczba złożonych wniosków

Wykres 3. Roczne kwoty wypłat
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Z pracy Rady Gminy Wilkołaz…
W okresie od poprzedniego wy-

dania „Wieści Gminy Wilkołaz” 
radni naszej gminy odbyli jed-
no posiedzenie w  dniu 18 marca 
2021 r.

W porządku obrad, jak w przy-
padku większości sesji, znalazły 
się zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej oraz zmiany w  budże-
cie gminy na rok 2021, ale również 
uchwały:

• w  sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany Studium 
uwarunkowań i  kierunków za-
gospodarowania przestrzennego 
gminy Wilkołaz;

• w  sprawie wyrażenia zgody 
na nabycie nieruchomości grun-
towych położonych w obrębie ewi-
dencyjnym 0009 Wilkołaz Pierw-
szy;

• w sprawie udzielenia pomocy  
finansowej powiatowi kraśnickiemu;

• w  sprawie wyrażenia woli 
przystąpienia do realizacji wraz 
z  powiatem kraśnickim inwestycji 
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 2725L Zdrapy–Pułankowice”;

• w  sprawie wprowadzenia 
zwolnień z  podatku od nieru-
chomości grup przedsiębiorców, 
których płynność finansowa ule-
gła pogorszeniu w  związku z  po-
noszeniem negatywnych konse-
kwencji ekonomicznych z powodu  
COVID-19;

• w sprawie przyjęcia programu 
opieki nad zwierzętami bezdom-
nymi oraz zapobiegania bezdom-
ności zwierząt na 2021 rok na tere-
nie gminy Wilkołaz;

• w sprawie rozpatrzenia petycji.

W trakcie sesji radni przyjęli:
• sprawozdania z  prac komisji 

stałych za 2020 rok;
• sprawozdanie przewodniczą-

cego rady gminy za 2020 rok;
• sprawozdanie z  wysokości 

średnich wynagrodzeń nauczycieli;
• sprawozdanie z  działalności 

Ośrodka Pomocy Społecznej;
Radni zapoznali się również 

z informacjami:
• na temat pozyskiwania środ-

ków pozabudżetowych;
• o  planowanych zadaniach 

w zakresie budowy i remontu dróg 
krajowych, wojewódzkich, powia-
towych i  gminnych oraz budowy 
chodników przy tych drogach;

• o  działalności kulturalnej 
i sportowej na terenie gminy.

J. Stec

Podsumowanie Powszechnego Spisu Rolnego 
w gminie Wilkołaz

Gmina Wilkołaz, podobnie jak 
wszystkie gminy w  Polsce, wzięła 
udział w Powszechnym Spisie Rol-
nym 2020 – najważniejszym ba-
daniu polskiego rolnictwa realizo-
wanym raz na 10 lat. Spis trwał od 
1 września do 30 listopada 2020 r. 
Objętych spisem zostało 913 go-
spodarstw. Gmina Wilkołaz zada-
nie wykonała w  100%. Spis prze-
biegał bez większych problemów.

Spisem objęta została ogólna 
charakterystyka poszczególnych 
gospodarstw rolnych, użytkowanie 
gospodarstw rolnych, użytkowa-
nie gruntów i powierzchnia zasie-
wów, stan oraz liczebność zwierząt 
gospodarskich. Rachmistrzowie 
zbierali informacje na temat ilo-
ści ciągników, maszyn i  urządzeń 
rolniczych, zużycia nawozów oraz 
dane dotyczące osób pracujących 
w  gospodarstwie, struktury jego 
dochodów, jak również metod 
produkcji rolniczej. Informacji na 

temat gospodarstw udzielali wła-
ściciele.

Spis prowadzono trzema meto-
dami:

• metodą wywiadu bezpośred-
niego prowadzonego przez rach-
mistrza terenowego,

• poprzez samospis internetowy,
• poprzez wywiad telefoniczny.
Powszechny Spis Rolny 2020 

został zakończony 30 listopada. 
Na terenie naszej gminy praco-
wało trzech rachmistrzów spi-
sowych, którzy wykonali swoje 
obowiązki z  wielką starannością 
i zaangażowaniem. Powszechny Spis  
Rolny 2020 został zrealizowany 
w  szczególnych warunkach stanu 
epidemii.

Słowa podziękowania dla rolni-
ków za udział w  spisie, dla rach-
mistrzów za realizację wywiadów 
oraz dla wszystkich osób działają-
cych na rzecz spisu.

S. Garbacz
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„Liczymy się dla Polski”
Od 1 kwietnia 2021 r. Główny 

Urząd Statystyczny przeprowa-
dza Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i  Mieszkań. Tego dnia 
rozpoczyna się największe badanie 
statystyczne realizowane raz na 10 
lat – Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021.

Zgodnie z Ustawą o Narodowym 
Spisie Powszechnym Ludności 
i Mieszkań spis prowadzony będzie 
od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 
2021  r. Jednak z  uwagi na obecne 
zagrożenie epidemiczne związane 
z  COVID-19 w  celu umożliwie-
nia efektywnego przeprowadzenia 
spisu trwają prace nad noweliza-
cją ustawy tak, by wydłużyć czas 
trwania NSP 2021 o  trzy miesiące 
– wówczas spis powszechny będzie 
trwał do 30 września 2021 r.

Ostatni spis powszechny odbył 
się w Polsce w roku 2011. Badanie 
realizowane obecnie pozwoli na 
analizę zmian, jakie zaszły w  pro-
cesach demograficzno-społecz-
nych i ekonomicznych w zakresie: 
ludności, stanu mieszkań i budyn-
ków oraz gospodarstw domowych 
i rodzin w powiązaniu z warunka-
mi mieszkaniowymi na przestrzeni 
lat 2011–2021.

Wyniki spisu stanowią wy-
znacznik dla tworzenia budżetów 
przez samorządy oraz podstawę 
określania wysokości subwencji 
państwowych czy dotacji dla gmin 
i  województw. Ponadto są wyko-
rzystywane przez kluczowe resorty 
do planowania działań w  zakresie 
oświaty, ochrony zdrowia, polityki 
żywnościowej, finansów, zagospo-
darowania przestrzennego, potrzeb 
mieszkaniowych czy gospodarki 
wodno-ściekowej. Wysokość do-
tacji unijnych oraz liczba miejsc 
w Parlamencie Europejskim zależą 
m.in. od liczby mieszkańców, okre-
ślonej wynikami ostatniego spisu.

Obowiązkiem spisowym objęci 
zostali wszyscy mieszkańcy Pol-
ski (Polacy i  cudzoziemcy), któ-
rzy stale mieszkają lub przebywają 
czasowo na terenie Polski, a  tak-

że Polacy przebywający czasowo 
za granicą. Przedmiotem spisu 
są również mieszkania, budynki, 
obiekty zbiorowego zamieszkania 
i  inne zamieszkane pomieszczenia 
nie będące mieszkaniami.

Dane podawane w  spisie doty-
czą stanu na dzień 31 marca 2021 r. 
na godz. 24:00, a  z  treścią pytań, 
zawartych w  formularzu moż-
na zapoznawać się pod adresem 
https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-
-nsp-2021).

Podstawową metodą spisu jest 
samospis internetowy poprzez 
formularz spisowy dostępny na 
stronie spis.gov.pl już od pierw-
szego dnia spisu.

Każda z  osób podlegających 
spisowi będzie również mogła 
skorzystać ze spisu „na żądanie” 
– wystarczy zadzwonić na Infoli-
nię spisową pod numer telefonu 
22 279 99 99.

Jeżeli ktoś nie ma kompute-
ra, dostępu do Internetu lub po-
trzebuje pomocy by się spisać, 
będzie mógł skorzystać bezpłat-
nie z  udostępnionego na terenie 
gminy lub w  Urzędzie Statystycz-
nym w Lublinie i  jego Oddziałach 
pomieszczenia ze stanowiskiem 
komputerowym umożliwiającym 
przeprowadzenie samospisu. Taka 
forma spisu będzie możliwa tylko 
w  przypadku, gdy sytuacja epide-
miczna na to pozwoli.

Z osobami, które nie spiszą się 
samodzielnie skontaktuje się rach-
mistrz, aby zrealizować spis w for-
mie wywiadu telefonicznego lub 

– jeśli będzie to konieczne – bez-
pośredniego, z  zachowaniem wy-
mogów bezpieczeństwa.

Rozpoczynając wywiad, rach-
mistrz musi podać swoje dane 
identyfikacyjne (tj. imię i  nazwi-
sko oraz urząd statystyczny, który 
reprezentuje). Tożsamość rachmi-
strza telefonicznego lub terenowe-
go można zweryfikować, dzwoniąc 
na Infolinię spisową pod numer 
telefonu 22 279 99 99 oraz w apli-
kacji „Sprawdź rachmistrza” na 
stronie spis.gov.pl.

Dane zbierane w spisie są bez-
pieczne. Osoby wykonujące prace 
spisowe są obowiązane do prze-
strzegania tajemnicy statystycznej. 

Przed przystąpieniem do pracy są 
pouczane o  istocie tajemnicy sta-
tystycznej i sankcjach za jej niedo-
trzymanie.

Wszystkie dane osobowe prze-
twarzane w ramach prac spisowych 
są poufne i  podlegają szczególnej 
ochronie, na zasadach określonych 
w  ustawie o  statystyce publicznej 
oraz w  ustawie o  ochronie da-
nych osobowych. Dane osobowe 
od momentu ich zebrania stają 
się danymi statystycznymi i objęte 
są tajemnicą statystyczną. Zasada 
tajemnicy statystycznej ma cha-
rakter absolutny, jest wieczysta, 
obejmuje wszystkie dane osobowe 
i nie przewiduje żadnych wyjątków 
dających możliwość jej uchylenia. 
W  procesie przetwarzania danych 
osobowych uczestniczą wyłącznie 
osoby upoważnione przez Admini-
stratora Danych do przetwarzania 
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Czym zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny?
Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie w  gminie Wilkołaz został 
powołany w  roku 2011. Jego ob-
sługę zapewnia Ośrodek Pomocy 
Społecznej w  Wilkołazie. Dzia-
łanie Zespołu Interdyscyplinar-
nego reguluje nowelizacja usta-
wy o  przeciwdziałaniu przemocy 
z  2010  r. Zadaniem Zespołu jest 
podejmowanie działań mających 
na celu niesienie pomocy osobom 
krzywdzonym oraz przeciwdziała-
nie zjawisku przemocy na terenie 
gminy Wilkołaz, w  tym realiza-
cję procedury Niebieskiej Karty. 
W skład Zespołu wchodzą specja-
liści z  różnych instytucji: służby 
zdrowia, policji, Sądu Rejonowego 
w  Kraśniku, poszczególnych szkół 
z  terenu gminy, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz Ośrodka Pomocy 
Społecznej, których zadaniem jest 
integrowanie i  koordynowanie 
działań w  zakresie przeciwdziała-
nia przemocy w rodzinie.

Co to jest Niebieska Karta?
Jest to procedura, która ma na 

celu zatrzymanie przemocy. Pro-
cedurę rozpoczyna założenie for-
mularza A Niebieskiej Karty, głów-
nie podczas interwencji policji 
w domu. Można też osobiście udać 
się na posterunek i założyć Niebie-
ską Kartę. Oprócz policji Niebieską 
Kartę w  przypadku podejrzenia 
stosowania przemocy w  rodzinie 
mogą założyć również:

 • ośrodki pomocy społecznej,
 • placówki oświatowe,
 • placówki służby zdrowia,
 • gminne komisje rozwiązywania 

problemów alkoholowych.
Przy założeniu Niebieskiej Kar-

ty osoba doznająca przemocy 
otrzymuje informacje gdzie jesz-
cze może otrzymać pomoc. Po 
sporządzeniu Niebieskiej Karty jej 
formularz trafia do Zespołu Inter-
dyscyplinarnego. Przewodniczący 
Zespołu powołuję grupę roboczą 
i  wyznacza jej spotkanie. Grupa 
robocza składa się ze specjalistów 
zajmujących się działaniem w  ob-
szarze przeciwdziałania przemocy. 
Grupa robocza spotyka się zarów-
no z domniemanymi osobami do-
znającymi przemocy, jak i domnie-
manymi sprawcami przemocy.

Członkowie grupy roboczej 
opracowują i  realizują plan po-
mocy. W  planie może znaleźć się 
pomoc psychologiczna, pomoc 
prawna, pomoc materialna. Pro-
wadzony jest monitoring sytuacji 
rodzinnej przez pracownika socjal-
nego i dzielnicowego.

Do Zespołu Interdyscyplinar-
nego w  naszej gminie trafia śred-
nio rocznie około 15 Niebieskich 
Kart. W roku 2020 z powodu epi-
demii do zespołu wpłynęło tylko 
8 Niebieskich Kart w 7 rodzinach, 
w  tym: 6 kart zostało sporzą-
dzonych przez KPP w  Kraśniku, 
1 przez OPS w Wilkołazie i 1 przez 
Komisariat Policji w  Bełżycach. 
Procedurę Niebieskiej Karty reali-

zowano podczas spotkań Zespołu 
Interdyscyplinarnego i  grup ro-
boczych. Od stycznia 2020  r. do 
grudnia 2020  r. powołano 7 grup 
roboczych. Członkami grup ro-
boczych byli: pracownicy socjalni, 
kierownik OPS, asystent rodziny, 
dzielnicowy, członkowie Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Wilkołazie, 
nauczyciele i  kurator zawodowy. 
Na spotkania grup roboczych za-
praszane były ofiary przemocy oraz 
wzywani sprawcy. Podczas tych 
spotkań dokonywano gruntownej 
analizy sytuacji rodzinnej oraz były 
podejmowane różne działania na 
rzecz rodzin w celu kompleksowej 
pomocy. W  8 rodzinach zakoń-
czono procedurę Niebieskiej Karty 
(w  tym w  3 z  2019  r.): w  7 przy-
padkach zrealizowany został plan 
pomocy, a w 1 przypadku z powo-
du braku zasadności prowadzenia 
działań planu pomocy nie realizo-
wano.

PAMIĘTAJ!
 • Masz prawo do szacunku i god-

nego traktowania
 • Masz prawo do własnego zda-

nia
 • Masz prawo do nietykalności 

cielesnej
 • Masz prawo popełniać błędy
 • Masz prawo szukać pomocy, 

gdy twoje prawa są łamane
M. Dul, A. Karamon

danych osobowych z zachowaniem 
zasady wiedzy koniecznej. Dane 
jednostkowe są anonimizowane.

Administratorem danych oso-
bowych jest Prezes Głównego 
Urzędu Statystycznego.

Dane pozyskane podczas spi-
sów mogą być wykorzystywane 
wyłącznie do opracowań, zesta-

wień i  analiz statystycznych oraz 
do aktualizacji operatów do ba-
dań statystycznych prowadzonych 
przez służby statystyki publicznej. 
Udostępnianie lub wykorzystywa-
nie danych uzyskanych w  spisach 
dla innych niż podane celów jest 
zabronione pod rygorem odpowie-
dzialności karnej.

Więcej informacji o  spisie 
można znaleźć na stronie dedy-
kowanej Narodowemu Spisowi 
Powszechnemu Ludności i Miesz-
kań 2021: spis.gov.pl.

P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz
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Konkurs na Ozdobę Wielkanocną
Wielkanoc to święto zmar-

twychwstania, czyli odrodzenia 
i  powrotu od śmierci do życia. 
Wiosną przyroda budzi się po 
okresie zimowego uśpienia.

Święta te obfitują w  trady-
cje i  zwyczaje ludowe, z  których 
część jest wciąż żywo kultywowa-
na, a  część coraz bardziej zanika. 
Wciąż jednak święcimy pokarmy, 
malujemy pisanki, zanosimy palmy 
do kościołów i oblewamy się wodą 
w Lany Poniedziałek.

Gminny Ośrodek Kultury, 
Gminna Biblioteka Publiczna 
w  Wilkołazie oraz Szkoła Podsta-
wowa w Wilkołazie jak co roku or-
ganizują Konkurs na Ozdobę Wiel-
kanocną. Tegoroczna edycja cieszy 
się dużym zainteresowaniem. Zo-
stało zgłoszonych 76 prac plastycz-
nych wykonanych przez dzieci 
z  terenu naszej gminy. Musimy 
przyznać, że wszystkie wykonane 
były bardzo starannie i estetycznie. 
Ich różnorodność, pomysłowość 
i zaangażowanie zasługują na wiel-
kie uznanie i duże brawa. Jesteśmy 
pełni podziwu dla kreatywności, 
ogromu pracy włożonej w  przy-
gotowanie tych wspaniałych wiel-
kanocnych ozdób, kolorowych, 
niepowtarzalnych, wykonanych 

różnymi technikami plastyczny-
mi. Bardzo serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy wzięli udział 
w naszym konkursie.

Jury w  składzie: Iwona Tę-
sna, Agnieszka Młynarska oraz 
Magdalena Chmielik przyznało 
w  kategorii wiekowej 7–9 lat pięć 
pierwszych miejsc oraz w kategorii 
10–15 lat również pięć pierwszych 
miejsc. Pozostałe prace dostały wy-
różnienia. Dyplomy oraz upomin-
ki uczestnicy odbiorą w  budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury.

Jeszcze raz bardzo serdecznie 
dziękujemy i  życzymy zdrowych 
i wesołych Świąt Wielkanocnych.

B. Nagajek
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Pomoc przedsiębiorcom szczególnie  
dotkniętym pandemią

Nie tak dawno – 4 marca – minął 
rok od pierwszego zdiagnozowa-
nego w  Polsce przypadku zakaże-
nia koronawirusem. Od tego czasu 
życie na całym świecie, w  naszym 
kraju i, co się z tym wiąże, również 
na terenie naszej gminy znacznie 
się zmieniło. Skuteczne przeciw-
działanie rozwojowi pandemii wią-
zało się z wprowadzeniem ograni-
czeń w przemieszczaniu, ale także 
świadczeniu pracy.

Od 15 marca 2020 r. w Polsce za-
czął obowiązywać stan zagrożenia 
epidemicznego. Ograniczeniami 
w  funkcjonowaniu zostały objęte: 
lokale gastronomiczne, restaura-
cje, instytucje kultury i  rozrywki, 
sport, kina, muzea, obiekty nocle-
gowe i  turystyczne, świątynie, ga-
binety kosmetyczne, fryzjerskie itp.

Samorząd gminny nie pozo-
stał obojętny na problemy, jakie 
pojawiły się wśród przedsiębior-
ców działających na terenie gminy 
Wilkołaz, szczególnie dotkniętych 
wprowadzonymi ograniczeniami. 
25 czerwca 2020  r. Rada Gminy 
Wilkołaz jednogłośnie podjęła 
uchwałę w  sprawie wprowadze-
nia zwolnień z podatku od nieru-
chomości grup przedsiębiorców, 

których płynność finansowa ule-
gła pogorszeniu w  związku z  po-
noszeniem negatywnych konse-
kwencji ekonomicznych z powodu  
COVID-19. Uchwała zakładała 
zwolnienie za trzy miesiące z  po-
datku od nieruchomości przedsię-
biorców prowadzących na terenie 
gminy Wilkołaz działalność w  za-
kresie sprzedaży usług lub towa-
rów: gastronomicznych (z  wyłą-
czeniem przygotowywanych na 
wynos), hotelarskich i krótkotrwa-
łego zakwaterowania, fryzjerskich 
i pozostałych zabiegów kosmetycz-
nych, kwiaciarni. Ponadto zwolnie-
niom z podatku od nieruchomości 
podlegała działalność w  zakresie 
świadczeń zdrowotnych: stomato-
logii i rehabilitacji.

Oczywiście jesteśmy świadomi 
tego, że wprowadzone ogranicze-
nia dotknęły również wiele innych 
podmiotów działających na tere-
nie naszej gminy, jednakże wydaje 
się, iż te właśnie branże w wyniku 
całkowitego zamknięcia ucierpiały 
najbardziej. Jest to o tyle istotne, że 
są osoby starające się wykorzystać 
sytuację, w  której się znaleźliśmy, 
rozpowszechniające krytyczne 
i  nieprawdziwe informacje o  bra-

ku jakiejkolwiek pomocy ze strony 
samorządu tylko dlatego, że wspar-
ciem nie zostały objęte sklepy spo-
żywcze. Tymczasem jest bardzo 
dużo głosów, że kto jak kto, ale lo-
kalne sklepy spożywcze w  okresie 
lockdownu radziły sobie bardzo 
przyzwoicie, a nierzadko ich obro-
ty były dużo większe niż w  latach 
poprzednich. Wynikało to przede 
wszystkim z  wprowadzonego za-
kazu przemieszczania się i  tym 
samym ograniczonymi możliwo-
ściami robienia zakupów w innych 
miejscach.

W województwie lubelskim jest 
ponad 210 samorządów lokalnych, 
tj. miast, gmin miejsko-wiejskich 
oraz gmin wiejskich. W roku 2020 
jedynie niespełna 25% z nich zde-
cydowało się w  mniejszym bądź 
większym stopniu pomóc lokal-
nym przedsiębiorstwom. Gmina 
Wilkołaz znalazła się w tym gro-
nie i co najważniejsze ta pomoc nie 
była jednorazowa. 18 marca 2021 r. 
Rada Gminy Wilkołaz po raz kolej-
ny podjęła uchwałę, która pomoże 
przedsiębiorcom prowadzącym ga-
stronomię, restauracje i hotele.

P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz

„Zamień śmieci w radość chorych dzieci”
Mała rzecz, ale wiele zmienić 

może. Pojemnik w  kształcie serca 
na nakrętki plastikowe, który stoi 
przed budynkiem GOK w  Wilko-
łazie przyniósł zaskakujący efekt! 
Dziękujemy wszystkim, którzy 
oddali nakrętki na szczytny cel. 
Pierwszy transport został już ode-
brany na rzecz Hospicjum im. 
Małego Księcia w  Lublinie. Pa-
miętajmy: Akcja „Zamień śmieci 
w radość chorych dzieci” trwa cały 
czas!

GOK
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Nauczanie stacjonarne w klasach młodszych 
w czasie pandemii w Szkole Podstawowej 
w Wilkołazie

Nareszcie nadszedł ten dzień 
– 18 stycznia 2021  r. Po długiej 
przerwie spowodowanej nauką 
zdalną i  feriami uczniowie klas I–
III wreszcie mogli wrócić do nauki 
w  systemie stacjonarnym (zerów-
ka pracowała w tym systemie cały 
czas).

Wszyscy: uczniowie, nauczycie-
le i rodzice z radością, ale i obawa-
mi czekali na taką możliwość.

Dowodem na to są wypowiedzi 
uczniów zebrane po powrocie do 
szkoły:
 • „Bardzo się cieszę, że mogę spo-

tykać się z  przyjaciółmi i  nie 
muszę siedzieć przed kompute-
rem” – Kamila,

 • „Cieszę się, że wróciłem do szko-
ły, od razu stałem się grzecz-
ny”– Arek,

 • „Fajnie, że wróciliśmy, ponieważ 
lekcje na żywo są o wiele fajniej-
sze i mogę spotkać się z kolega-
mi, rywalizować z  nimi i  nor-
malnie rozmawiać” – Marcelina,

 • „Bardzo chciałam iść do szkoły, 
nareszcie jest w-f i  widzę moją 
najlepszą panią” – Karolina,

 • „W szkole pani wszystko wyja-
śni, wiele rzeczy robimy razem. 
Przed komputerem »duszę się«. 
Źle mi z  tym, że starsza siostra 
musi być cały dzień w domu” – 
Milena.

Korytarze i  sale szkolne wypeł-
niły się śmiechem i  hałasem. Do 
szkoły wróciło „życie”.

„Szkoła bez dzieci to nie szkoła, 
jest pusto i  smutno” – to wypo-
wiedź naszej ulubionej pani sekre-
tarki.

W salach lekcyjnych pojawiły 
się nowe prace dzieci, które wresz-
cie można było wykonać wspólnie 
w  miłej atmosferze, wymienia-
jąc między sobą pomysły i  uwagi, 
a także obejrzeć to, co zrobili inni. 
Wreszcie można spotkać się i  po-
rozmawiać. Szkoda tylko, że je-
dynie w  swojej klasie, bo przerwy 
poszczególnych klas nie pokrywa-
ją się.

Zabawa na korytarzu szkolnym 
z  rówieśnikami to naprawdę coś 
wspaniałego. Nawet obiad w szkol-
nej stołówce lepiej smakuje. W sali 
gimnastycznej i hali znowu pojawi-
ła się zabawa, sport i  rywalizacja. 
Oczywiście z zachowaniem wszyst-
kich zasad, które narzuca nam pa-
nująca epidemia. Jednak radości 
z możliwości wspólnej nauki i  za-
bawy nic nie jest w stanie zepsuć.

Pomimo entuzjazmu związane-
go z powrotem do szkoły nie zapo-
minamy, że pandemia nadal trwa 
i  przestrzegamy wszystkich zasad 
i zaleceń DDM.

Uczniowie uczą się tylko w swo-
ich salach lekcyjnych. Dezynfekcja 
powierzchni, wietrzenie pomiesz-
czeń odbywa się regularnie. Za-
dbano, aby klasy nie miały kontak-
tu z  pozostałymi. Wszyscy noszą 
obowiązkowe maseczki, a z rodzi-
cami rozstają się przed szkołą. Dla 
najmłodszych uczniów to duże wy-
zwanie.

Powrót do szkoły to nie tylko 
możliwość normalnej nauki na 
lekcjach. Oprócz zajęć lekcyjnych 
prowadzonych z  wykorzystaniem 
interesujących metod, wdrażane są 
działania mające na celu rozwijanie 
kreatywności i twórczości uczniów.

Szkoła zrealizuje Ogólnopol-
ski Projekt Edukacyjnego „Z kul-
turą mi do twarzy”. Najmłodsi 
uczniowie wspólnie biorą udział 
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Cyklicznie od 2016 roku 
w  Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Wilkołazie odbywa się „Konkurs 
na Najaktywniejszego Czytelnika”. 
Ma on na celu promocję czytelnic-
twa, jako wartościowego sposobu 
spędzania wolnego czasu, jak rów-
nież rozbudzenie zainteresowań 
czytelniczych wśród dzieci i  mło-
dzieży. Jak mówi znane przysłowie: 
„Czym skorupka za młodu nasiąk-
nie, tym na starość trąci”.

Ten rok jest szczególny. Pomimo 
trudności związanych z  pandemią 
dzieci i  nauczyciele nas nie za-
wiedli. Odwiedzali nas regularnie 
i wypożyczali książki. My dla nich 
przygotowywaliśmy lekcje biblio-
teczne, na których była poruszana 

Najaktywniejszy Czytelnik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Wilkołazie

różna tematyka, ale elementem 
przewodnim zawsze była książka. 
Bez Was nasza praca nie miałaby 
sensu.

W tegorocznym konkursie wzię-
ło udział 37 uczniów ze Szkoły 

Podstawowej w  Wilkołazie. Wrę-
czone zostały nagrody: książki 
wraz z  pamiątkowym dyplomem. 
Zachęcamy do dalszego uczestnic-
twa w życiu Naszej Biblioteki.

B. Nagajek

wykonali także niezwykłe prace 
przestrzenne na szkolny konkurs 
plastyczny „Komputer moim przy-
jacielem”.

Uczniowie aktywnie biorą udział 
nie tylko w konkursach szkolnych, 
ale i  tych organizowanych przez 
inne instytucje, czego przykładem 
są wykonane palmy wielkanocne 
czy EKO-KARTKI na Święta Wiel-

kanocne w  ramach ekologicznego 
konkursu plastycznego dla szkół 
z powiatu kraśnickiego.

Nie brakuje problemów, pan-
demia wiele razy daje nam się we 
znaki, utrudnia różne działania 
i ogranicza spontaniczność. Jednak 
możliwość przebywania ze sobą 
i wspólnego działania daje wszyst-
kim wiele satysfakcji i nową ener-
gię, nawet gdy nie jesteśmy pew-
ni tego, co będzie w  najbliższym 
czasie. Wszyscy mają nadzieję, że 
nadal będziemy mogli pracować 
w  tym systemie, bo nikt nie ma 
ochoty wracać do nauki zdalnej.

A. Pietraś-Kwiatek, J. Rębisz

w  projekcie „Książką połączeni 
czyli uczymy się czytać razem”. 
Uczniowie mają możliwość rozwi-
jania swoich zainteresowań dzięki 
regularnym wizytom w  bibliotece 
gminnej. Dzięki wielkim sercom 
naszych małych wychowanków 
udało się zebrać 119 kg karmy dla 
podopiecznych Kraśnickiego Sto-
warzyszenia Pomocy Zwierzętom 
„TULIMY”. W  połowie lutego ob-
chodzono Walentynkowy Dzień 
Przyjaźni obfitujący w liczne atrak-
cje. W  dalszym ciągu trwa kam-
pania „Bezpieczni w sieci”. Chętni 
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„W świecie baśni”
Dzieci z  oddziału przedszkol-

nego ze Szkoły Podstawowej im. 
T. Kościuszki w Wilkołazie w ostat-
nim czasie zrealizowały projekt 
czytelniczy „W świecie baśni”.

Projekt miał na celu wprowa-
dzenie dzieci w  świat wartości, 
w którym dobro zwycięża zło, oraz 
promowanie czytelnictwa. W  ra-
mach tego projektu dzieci słuchały 
baśni czytanych przez nauczycieli. 
Były to baśnie m.in. braci Grimm 
i  H. Ch. Andersena, takie jak: Jaś 
i  Małgosia, Roszpunka, O  rybaku 

Od 1 września 2017 r. w Szkole 
Podstawowej im. Wacława Rafal-
skiego w  Ostrowie, realizowany 
jest program „Szkolny Klub Spor-
towy”, który jest działaniem syste-
mowym skierowanym do uczniów 
szkół, bez względu na wiek, płeć 
oraz sprawność fizyczną. Program 
ma na celu umożliwienie podej-
mowania dodatkowej aktywności 
fizycznej realizowanej w  formie 
zajęć sportowych i  rekreacyjnych 
pod opieką nauczyciela prowadzą-
cego zajęcia wychowania fizyczne-
go w danej szkole.

Program polega na zorgani-
zowaniu i  prowadzeniu w  dwóch 
edycjach, wiosennej i  jesiennej, 

„Szkolny Klub Sportowy” 2021

systematycznych zajęć sportowych 
w  wymiarze 2 razy w  tygodniu. 
Zajęcia cieszą się dużym zaintere-
sowaniem i  powodzeniem wśród 
uczniów. Dzieci zapoznają się 
z  różnymi rodzajami gier zespo-

i złotej rybce, Kopciuszek, Brzydkie 
kaczątko, Królowa Śniegu, Dzikie 
łabędzie, Mała Syrenka i  wiele in-
nych.

Dzieci bardzo chętnie korzystały 
z zasobów biblioteki szkolnej, gdzie 
mogły wypożyczać interesujące je 
baśnie. O pomoc w realizacji pro-
jektu zostali poproszeni rodzice.

W ramach tego projektu dzieci 
wykonały zakładki do książek oraz 
„bajkowe kukiełki”, takie jak Baba 

Jaga, Kot w  butach, Czerwony 
Kapturek, wróżki i królewny. Prace 
dzieci zostały wyeksponowane na 
wystawie w bibliotece szkolnej.

Na zakończenie projektu dzieci 
wzięły udział w  quizie wiedzy na 
temat znajomości wysłuchanych 
baśni. Wszystkie odpowiedzi były 
dobre, co potwierdziło, że dzieci 
z  zainteresowaniem i  zrozumie-
niem wysłuchały czytanych baśni.

M. Dzikowska

łowych i  zabaw sportowych oraz 
zasadami fair play. Dzieci najchęt-
niej grają w koszykówkę, siatkówkę 
i piłkę nożną. Dyscyplinami, które 
także występują na zajęciach są: te-
nis stołowy, unihokej czy ultimate 
frisbee.

Poprzez aktywny udział w zaję-
ciach uczniowie pokonują własne 
słabości, podnoszą swoją samo-
ocenę, uczą się współdziałania 
i współzawodnictwa.

Budowa nowej sali gimnastycz-
nej pozwoli na większe możliwości 
rozwoju fizycznego uczniów w  SP 
w  Ostrowie oraz lokalnej społecz-
ności.

M. Fic
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Tulimy zwierzęta…
W naszej szkole w  dniach od 

25 stycznia do 5 lutego została 
przeprowadzona zbiórka suchej 
i  mokrej karmy oraz koców dla 
podopiecznych Kraśnickiego Sto-
warzyszenia Pomocy Zwierzętom 
„Tulimy”. W  akcję zaangażowali 
się uczniowie z  klas 0–III. Głów-
nym celem tego przedsięwzięcia 
była poprawa warunków życia 
zwierząt w  schronisku. Istotnymi 
czynnikami okazały się również: 
kształtowanie wśród uczniów em-
patii oraz uwrażliwianie ich na los 
porzucanych przez właścicieli lub 
zagubionych psów i kotów.

Najmłodsi uczniowie, co nas 
bardzo cieszy, z  zaangażowaniem 
i  zapałem włączyli się w  zbiórkę, 
dzięki czemu zebrano 119 kg karmy.

W podziękowaniu za udział 
w tej szlachetnej i potrzebnej akcji 
dzieci otrzymały od koordynato-
rów pamiątkowe dyplomy, a  kla-
sa, która zebrała największą ilość  
karmy, dyplom oraz nagrodę rze-
czową.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim Darczyńcom za włączenie się 
w  zorganizowaną akcję charyta-
tywną.

M. Rozwalak, A. Pietraś-Kwiatek
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Aktywność szkoły w dobie pandemii
Brawa dla uczestników  
konkursów!

Także i  w  tym roku szkolnym 
uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Marianówce podjęli się wykona-

torii oraz pozostałym uczniom 
gratulujemy oraz dziękujemy, iż 
przez aktywny udział w  konkur-
sach reprezentują naszą małą szko-
łę w środowisku.

M. Bielak

wypoczynek został tu zorganizo-
wany w drugim tygodniu ferii. Bra-
ło w nim udział ośmioro uczniów 
z  klas I–IV. Zajęcia odbywały się 
w reżimie sanitarnym i były zgod-
ne z  wytycznymi Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, Ministerstwa 
Zdrowia oraz Głównego Inspek-
toratu Sanitarnego. Opiekę nad 
dziećmi przejęli nauczyciele-wy-
chowawcy, nad wszystkim nato-
miast czuwała pani dyrektor Anna 
Chmielik. Na nudę raczej nie było 
czasu. Uczniowie brali udział w za-
jęciach ruchowych, konkursach, 
grach i zabawach stolikowych oraz 
zajęciach plastycznych. Czas szyb-
ko mijał, bo wspólna zabawa spra-
wiła, że wskazówki zegara obracały 
się jakoś szybciej niż zwykle. Dzie-
ci wychodziły ze szkoły uśmiech-
nięte i  szczęśliwe. Cieszyły się, że 
po wielu tygodniach odosobnienia 
mogły spotkać swoich rówieśni-
ków, bawić się, śmiać, rywalizować 
– po prostu być razem!

A. Brytan
W co się bawić – czyli  
o półkoloniach w czasach 
pandemii

Co zrobić, żeby choć na chwilę 
oderwać dziecko od komputera, 
telefonu czy telewizora? Na to py-
tanie znaleźli odpowiedź organi-
zatorzy półkolonii w  Szkole Pod-
stawowej w  Marianówce. Zimowy nia prac plastycznych na konkurs 

organizowany przez Starostwo 
Powiatowe w  Kraśniku pt. „Zdro-
wa i  piękna mama” oraz konkurs 
organizowany przez Starostwo 
Powiatowe, Stację Sanitarno-Epi-
demiologiczną i Centrum Kultury 
i  Promocji w  Kraśniku pt. „Zdro-
wy, wolny od dymu tytoniowego 
styl życia”. Oba konkursy co roku 
cieszą się ogromnym zainteresowa-
niem wśród uczniów naszej szkoły. 
Bardzo nas to cieszy, zwłaszcza iż 
udało nam osiągnąć sukces. Nasza 
uczennica, Wiktoria Baran (kl. IV) 
zdobyła III miejsce w  powiecie 
kraśnickim w  konkursie „Zdrowa 
i  piękna mama”. Wszyscy uczest-
nicy otrzymali dyplomy i nagrody 
w  postaci gier planszowych. Wik-
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Dzień Babci i Dziadka  
w SP w Marianówce

Babcia i dziadek to osoby, które 
w  życiu każdego dziecka odgry-
wają bardzo ważną rolę. Na na-
sze smutki mają słodkie i  pyszne 
rozwiązanie, znajdą radę na każ-
de zmartwienie. Dlatego 21 i  22 
stycznia to szczególne dni w roku, 
w  których możemy wyrazić na-
szą wdzięczność – to Dzień Babci 
i Dzień Dziadka.

Z tej okazji przedszkolaki ze 
Szkoły Podstawowej w  Maria-
nówce przygotowały przedstawie-
nie, recytowały wiersze i  śpiewały 
piosenki. Dzieci zadbały również 
o prezenty i laurki. Niestety, w tym 
roku babcie i dziadkowie nie mogli 
osobiście uczestniczyć w  uroczy-
stości z okazji ich święta. Występy 
wnuków mogli jedynie zobaczyć 
na zdjęciach i nagraniach. Wszyscy 
mają nadzieję, że za rok będziemy 
gościć ich w szkole.

M. Burda

Bal karnawałowy
Karnawał to miła tradycja wy-

pełniona muzyką i  zabawą. Waż-
nym elementem tego okresu są 

karnawałowe bale. W  szkole to 
zazwyczaj dzień niezwykły, często 
wyczekiwany przez wiele tygodni. 
Jest atrakcją bardzo lubianą przez 
dzieci, dostarczającą im wielu po-
zytywnych przeżyć i  radości. Tak 
też było w  Szkole Podstawowej 

w  Marianówce 3 lutego 2021  r. 
Wśród uczestników trudno było 
rozpoznać uczniów. Rodzice za-
dbali o wspaniałe stroje i przebra-
nia, które umożliwiły dzieciom 
wcielenie się w  różne postaci. 
W trakcie balu nie mogło zabrak-
nąć zabaw, tańców, czy konkursów. 
Punktem kulminacyjnym imprezy 
były wybory Króla i Królowej Balu. 
Jury wyłoniło i  nagrodziło także 
uczniów w  najciekawszych stro-
jach. Miły akcent stanowiły pyszne 
przekąski i  napoje przygotowane 
przez rodziców. Czas zabawy upły-
nął w  ciepłej, przyjaznej atmos-
ferze. Takie chwile z  pewnością 
przekonują nas, iż dzięki tego typu 
imprezom dzieci lepiej poznają 
się i mają okazję wspólnie spędzić 
czas.

M. Skrabucha

Słodkie Walentynki
Uczniowie starszych klas Szko-

ły Podstawowej w  Marianówce 
w sposób szczególny chcieli uczcić 
Dzień Świętego Walentego. Przy-
gotowali słodkie upominki dla naj-
młodszych uczniów i przedszkola-
ków w  postaci pierniczków, które 
sami upiekli i  ozdobili. Najstarsi 
uczniowie wymienili się drobnymi 
prezentami walentynkowymi. Nie 
zabrakło również wyrazów sympa-
tii pod adresem nauczycieli i  wy-
chowawców.

E. Kuśmierz
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Tradycją naszej szkoły jest ślu-
bowanie klasy I połączone ze Świę-
tem Odzyskania Niepodległości 
przez Polskę i  odbywa się w  oko-
licach 11 listopada. W  bieżącym 
roku szkolnym niestety pandemia 
pokrzyżowała nasze plany i musie-
liśmy przesunąć uroczystość, ale 
w końcu udało się.

Ślubowanie klasy I w SP w Rud-
niku Szlacheckim odbyło się 8 mar-
ca 2021  r. w  połączeniu z  innym 
świętem – Dniem Kobiet, z okazji 
którego wszystkim Paniom skła-
damy najlepsze życzenia. Pierw-
szoklasiści w  dniu swojego święta 
ubrani w  galowe stroje prezento-
wali się bardzo elegancko. Każdy 
z nich w części artystycznej zapre-
zentował swoje umiejętności recy-
tatorskie oraz wokalne.

Następnie odbyło się ślubowa-
nie, na którym nie zabrakło pocztu 
sztandarowego, gdyż skorzysta-
liśmy z  obecności uczniów klasy 
VIII na konsultacjach. Kolejnym 
punktem uroczystości było paso-
wanie na uczniów, podczas którego 
wzorem średniowiecznych rycerzy 
uczniowie nie ugięli się pod cięża-
rem ołówka. 

W nagrodę za dzielność wszyst-
kie dzieci z klasy I otrzymały pióra 
ufundowane przez Radę Rodziców 
oraz książki z Instytutu Książki do-
starczone szkole w ramach projek-
tu „Mała książka – wielki człowiek”, 
którego celem jest popularyzowa-
nie czytelnictwa wśród najmłod-
szych. Nie zabrakło również czegoś 

Ślubowanie klasy I w Szkole Podstawowej  
im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim

dla ciała, gdyż rodzice przygoto-
wali dla swych pociech tort, który  
nie tylko świetnie się prezentował, 
ale i wybornie smakował. Wszyst-
kim dziewczynkom i  chłopcom 

z  klasy I życzymy samych sukce-
sów, systematyczności i wytrwało-
ści w  zdobywaniu wiedzy i  umie-
jętności

A. Nagajek
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Działalność Samorządu Uczniowskiego  
w SP w Rudniku Szlacheckim

Samorząd Uczniowski tworzą 
wszyscy uczniowie danej placówki 
edukacyjnej. SU może m.in. przed-
stawiać wnioski i opinie w różnych 
szkolnych sprawach. Poza tym dba 
o mienie, ład, kulturę i życzliwą at-
mosferę, opiniuje niektóre progra-
my, a także organizuje różne szkol-
ne akcje i konkursy.

Samorząd Uczniowski działają-
cy w Szkole Podstawowej im. Kró-
lowej Jadwigi w Rudniku Szlachec-
kim pomimo pandemii nie zwalnia 
tempa i  w  trakcie nauki zdalnej 
prężnie działa w aplikacji interne-
towej, na której na co dzień odby-
wają się lekcje zdalne.

Zaczęło się od konkursu na 
„Najpiękniejszą kartkę bożonaro-
dzeniową”. Kolejna akcja – „Ulep-
my bałwana” – była możliwa dzięki 
pięknej, zimowej pogodzie. Z  ini-
cjatywy uczniów zorganizowali-
śmy też wirtualną wystawę zdjęć 

tradycyjnych wypieków przygoto-
wanych na „tłusty czwartek”. Akcje 
„Pomagamy zwierzętom przetrwać 
zimę” i  „Obserwujemy zwierzę-
ta” pokazały, że uczniowie naszej 

szkoły są niezwykle wrażliwi na 
potrzeby zwierząt oraz na piękno 
przyrody.

Na grupie SU mogliśmy złożyć 
sobie życzenia walentynkowe oraz 
życzenia z okazji Dnia Kobiet. Nie 

zabrakło też patriotycznego kon-
kursu: „W hołdzie Żołnierzom 
Wyklętym”, a w ramach obchodów 
Międzynarodowego Dnia Matema-
tyki dzieci mogły rozwiązywać cie-
kawe łamigłówki.

Cały czas szukamy nowych 
pomysłów. Cieszy nas bardzo za-
interesowanie uczniów samo-
rządnością. To oznacza, że taka 
działalność jest ważna i potrzebna.

Dziękujemy wszystkim zaanga-
żowanym w  pracę naszego Samo-
rządu i zapraszamy do współpracy!

M. Suszek – opiekun SU




