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Początki programu „Czyste Po-
wietrze” w gminie Wilkołaz sięgają 
2019 r.

Współpraca z  Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska 
i  Gospodarki Wodnej w  Lublinie, 
rozpoczęła się podpisaniem poro-
zumienia w  dniu 8 lipca 2019  r., 
ustalającego zasady wspólnej reali-
zacji programu.

Od 2019  r. program „Czyste 
Powietrze” zmieniał się na ko-
rzyść odbiorców. Do największych 
zmian, a  zarazem korzyści, mo-
żemy zaliczyć dodanie trzeciego 
poziomu dofinansowania, w  któ-
rym jest możliwe otrzymanie na-
wet do 69 tys. zł dofinansowania. 
W  naszej gminie program ruszył 
w  lipcu 2021  r. Od uruchomienia 
programu udzieliliśmy pomo-
cy przy 7  wnioskach. Odbyły się 
4  spotkania konsultacyjne, w  tym 
3 z  udziałem doradców z  Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego.

Na stronie internetowej Gminy 
Wilkołaz w  zakładce „Czyste Po-

Program „Czyste Powietrze”

wietrze” znajdą Państwo najnow-
sze materiały dotyczące programu, 
a  także przydatne narzędzia, takie 
jak: kalkulator dotacji, kalkulator 
grubości izolacji. Jesteśmy dostępni 
od poniedziałku do piątku od godz. 

7.30 do 15.30 w  Urzędzie Gminy, 
pokój nr 6, tel. 81 82 12 035.

Nie płać za konsultacje. Poma-
gamy bezpłatnie w całym procesie 
od początku do końca.

Zapraszamy serdecznie.
P. Wnuczek

Mamy nadzieję, że projekt spotka się z Państwa zainteresowaniem
Jesteśmy dostępni dla Państwa w Urzędzie Gminy Wilkołaz

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30–15.30
oraz pod numerem tel. 81 821 2035

Program „Czyste Powietrze”
w gminie Wilkołaz

Bezpłatnie pomagamy wypełnić, złożyć i rozliczyć wniosek

Gmina Wilkołaz
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W maju bieżącego roku zakoń-
czono termomodernizację budyn-
ku remizy OSP w Pułankowicach.

Ze względu na występującą ko-
rozję na stykach arkuszy blach po-
kryć dachowych dachu na budyn-
ku głównym, dachu garażu oraz 
zadaszenia wejść wymieniono po-
krycie dachowe.

Wykonano także nową instala-
cję piorunochronową budynku ze 
względu na jej zły stan techniczny 
oraz niespełnianie wymagań obo-
wiązujących norm.

Ponadto w  ramach termomo-
dernizacji ocieplono strop nad 
piętrem budynku głównego oraz 
docieplono ściany zewnętrzne sty-
ropianem, wymieniono obróbki 
blacharskie, wykonano elewacje 
całego budynku.

Ponadto dokonano wymiany ist-
niejących opraw oświetleniowych 
zewnętrznych na nowe, wykonane 
w technologii LED.

Wartość inwestycji to kwota 
374 063,99 zł.

B. Daniel

Termomodernizacja budynku remizy OSP  
w Pułankowicach

Rozbudowa sieci wodociągowej  
w gminie Wilkołaz

W związku z  powstaniem no-
wych terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe wystąpiła koniecz-
ność rozbudowy istniejącej sieci 
wodociągowej w miejscowościach: 
Ostrów, Ostrów-Kolonia i  Wilko-
łaz Pierwszy.

W roku 2021 opracowano do-
kumentację budowlaną oraz uzy-
skano pozwolenie na budowę. W 
pierwszym półroczu 2022 r., po wy-
łonieniu wykonawcy, wykonano:

1. Sieć wodociągową do działek 
przeznaczonych pod zabudowę 

jednorodzinną w  miejscowości 
Ostrów o  długości 414 mb wraz 
z uzbrojeniem, tj. hydranty ppoż. 3 
szt., zasuwy kołnierzowe 8 szt.

2. Sieć wodociągową do działek 
przeznaczonych pod zabudowę 
jednorodzinną w  miejscowości 
Ostrów-Kolonia o długości 592 mb 
wraz z  uzbrojeniem, tj. hydranty 
ppoż. 6 szt., zasuwy kołnierzowe 
13 szt.

3. Sieć wodociągową do dzia-
łek przeznaczonych pod zabudo-
wę jednorodzinną w  miejscowo-

ści Wilkołaz Pierwszy (Zagrody) 
o długości 575 mb wraz z uzbroje-
niem, tj. hydranty ppoż. 3 szt., za-
suwy kołnierzowe 9 szt.

Całość inwestycji zamknęła się 
kwotą 384 358,30 zł.

W drugim półroczu 2022 r. wy-
konana zostanie dalsza rozbudowa 
sieci wodociągowej w  miejscowo-
ści Wilkołaz Pierwszy oraz w miej-
scowości Wilkołaz Trzeci.

B. Daniel
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W minionym okresie radni na-
szej gminy odbyli trzy posiedzenia.

Pierwsza sesja odbyła się 
22  kwietnia 2022  r. W  porządku 
sesji znalazły się uchwały:

• w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Kraśnickie-
mu;

• w  sprawie określenia gmin-
nych jednostek budżetowych pro-
wadzących działalność określoną 
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe, które gromadzą 
dochody określone w  uchwale na 
wydzielonym rachunku, źródeł 
tych dochodów i ich przeznaczenia 
oraz sposobu i  trybu sporządza-
nia planu finansowego dochodów 
gromadzonych na wydzielonym 
rachunku i  wydatków nimi finan-
sowanych, dokonywania zmian 
w tym planie oraz ich zatwierdza-
nia;

• w  sprawie przyjęcia Gminnej 
Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych Gminy Wilkołaz 
na lata 2021–2030;

• w sprawie wyrażenia woli kon-
tynuacji członkostwa Gminy Wil-
kołaz w  Stowarzyszeniu Lokalna 
Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej 
w  perspektywie finansowej Unii 
Europejskiej na lata 2021–2027;

• w  sprawie zakresu pomocy 
udzielanej obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa.

Radni przyjęli również spra-
wozdanie z  realizacji Gminnego 
Programu Profilaktyki, Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
i  Przeciwdziałania Narkomanii, 
sprawozdanie z  działalności jed-
nostek OSP na terenie gminy 
oraz sprawozdanie z  działalności 
Gminnej Biblioteki Publicznej oraz 
Gminnego Ośrodka Kultury, a tak-
że zapoznali się z informacją o pra-
cy Urzędu Gminy.

Kolejna sesja odbyła się 25 maja 
2022 r. Radni podjęli uchwały:

• w  sprawie zmiany uchwa-
ły Nr XV/135/2020 Rady Gminy 
Wilkołaz z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w  sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego 
gminy Wilkołaz – „Zmiana nr 12”;

• w  sprawie ustalenia wysoko-
ści ekwiwalentu pieniężnego stra-
żaków ratowników OSP, którzy 
uczestniczyli w działaniu ratowni-
czym, akcji ratowniczej, szkoleniu 
lub ćwiczeniu;

• w sprawie regulaminu dostar-
czania wody;

• w sprawie zmiany uchwały Nr 
XXVI/228/2022 Rady Gminy Wil-
kołaz z dnia 16 marca 2022 r. do-
tyczącej przyjęcia programu opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwie-
rząt na 2022  r. na terenie gminy 
Wilkołaz;

• w sprawie wyrażenia zgody na 
nieodpłatne nabycie przez Gminę 
Wilkołaz od Polskich Kolei Pań-
stwowych S.A. prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości grun-
towej położonej w  gminie Wilko-
łaz, obręb 0011 Wilkołaz Trzeci 
wraz z prawem własności obiektów 
budowlanych;

• w  sprawie wyrażenia inten-
cji dofinansowania inwestycji pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 
2247L Wilkołaz–Borzechów” – od-
cinek od DK19 do linii kolejowej;

• w  sprawie wyrażenia inten-
cji dofinansowania inwestycji pn.: 
„Przebudowa drogi powiatowej 
Nr 2292L Wilkołaz–Kiełczewice” – 
odcinek od DP2726L do wiaduktu 
na S19.

Radni zapoznali się również z:
• oceną zasobów pomocy spo-

łecznej gminy Wilkołaz za rok 
2021;

• informacją na temat działal-
ności Izby Rolniczej i Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego w Kraśniku;

• informacją z przebiegu zebrań 
wiejskich w sołectwach;

• funkcjonowaniem służby 
zdrowia w gminie;

• sprawozdaniem z  realizacji 
programu współpracy z  organiza-
cjami pozarządowymi.

Trzecia sesja to sesja tzw. ab-
solutoryjna, poświęcona głównie 
sprawozdaniu z wykonania budże-
tu gminy za rok 2021, jak również 
udzieleniu absolutorium i  wotum 
zaufania wójtowi gminy. Sesja ta 
odbyła się 30 czerwca 2022 r.

Udzielenie wotum zaufania po-
przedzone było przedłożeniem ra-
portu o stanie gminy oraz dyskusją 
nad tym raportem.

W dalszej części sesji znalazły 
się uchwały:

• w  sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wilkołaz – 
,,Zmiana nr 12”;

• w  sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Wilkołaz – „Zmiana  
nr 15”;

• w  sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Wilkołaz – „Zmiana  
nr 16”;

• w  sprawie przyjęcia Regula-
minu korzystania ze świetlic wiej-
skich w gminie Wilkołaz;

• w sprawie szczegółowych wa-
runków przyznawania i  odpłatno-
ści za usługi opiekuńcze i  specja-
listyczne usługi opiekuńcze oraz 
warunków częściowego lub cał-
kowitego zwolnienia z  opłat, jak 
również trybu ich pobierania oraz 
zasad zwrotu wydatków za świad-
czenia z pomocy społecznej, z wy-
łączeniem specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z  zaburze-
niami psychicznymi;

• w  sprawie określenia tygo-
dniowego, obowiązkowego wymia-
ru godzin dla pedagogów, peda-
gogów specjalnych, psychologów, 
logopedów, terapeutów pedago-
gicznych, doradców zawodowych 
zatrudnionych w  szkołach i  pla-
cówkach oświatowych prowadzo-
nych przez Gminę Wilkołaz;

• w  sprawie przyjęcia Planu 
Odnowy Miejscowości Ostrów-
-Kolonia.

Z pracy Rady Gminy Wilkołaz…
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W trakcie sesji przedstawiono 
również:

• informację na temat stanu po-
rządku i  bezpieczeństwa publicz-
nego na terenie gminy;

• stanu przygotowania i realiza-
cji inwestycji gminnych w 2022 r.;

• przygotowania placówek 
oświatowo-wychowawczych do 
roku szkolnego 2022/2023.

W trakcie każdej sesji radni do-
konywali również zmian w  wielo-
letniej prognozie finansowej oraz 
w budżecie bieżącego roku.

J. Stec

Jednym z  podstawowych kie-
runków realizacji polityki oświa-
towej państwa w  roku szkolnym 
2021/2022 było wzmocnienie edu-
kacji ekologicznej w  placówkach 
oświatowych oraz rozwijanie po-
stawy odpowiedzialności za śro-
dowisko naturalne. Realizując to 
zadanie, dzieci pod kierunkiem 
nauczycielek z Przedszkola Gmin-
nego w Wilkołazie:

• uczyły się oszczędzać papier, 
prąd i  wodę podczas codziennych 
czynności;

• we wrześniu przyłączyły się 
do akcji ekologicznej „Sprząta-
nia świata”, dbając o  teren wokół 
przedszkola;

• poznawały otaczający świat, 
dowiadywały się, że nie wszystko 
jest dane „na zawsze”, uczyły się co 
robić, aby wokół było czysto, przy-
jemnie i zielono;

• dowiadywały się o  odnawial-
nych źródłach energii;

• chętnie przeprowadzały eks-
perymenty, brały udział w  obser-
wacjach i  zabawach badawczych, 
takich jak tworzenie obwodów 
elektrycznych, doświadczały jak 
działa suszarka, odkurzacz, jak to 
się dzieje, że świeci żarówka, płynie 
woda z kranu;

• brały udział w  sytuacjach 
edukacyjnych umożliwiających 
poznawanie otaczającego świata 
wielozmysłowo, np. przy pomocy 
naturalnych okazów przyrodni-
czych – „skarbów” ziemi, warzyw, 
owoców;

• dzieci z  grup starszych brały 
udział w  wycieczce do Nadleśnic-
twa Kraśnik – obiektu edukacyjne-
go „Uroczysko”, gdzie spotkały się 
z panem leśniczym, który zaprosił 
je na spacer po lesie: podziwia-

ły piękno przyrody, zbierały dary 
lasu, dowiedziały się, w jaki sposób 
można pomagać zwierzętom żyją-
cym w  lesie podczas zimy, uczyły 
się też jak określić wiek drzewa;

• wraz z rodzicami brały udział 
w  zorganizowanym w  naszym 
przedszkolu konkursie plastycz-
nym pt. „Mieszkańcy lasu – szysz-
kowe zwierzaki”, wspólnie z  ro-
dzicami wykonały leśne zwierzęta 
z  szyszek przy użyciu materiałów 

naturalnych. Uczestnicy konkursu 
wykazali się dużą kreatywnością 
i dzięki nim na naszym korytarzu 
zagościły „szyszkowe zwierzaki”, 
które długo cieszyły oczy wszyst-
kich dzieci i odwiedzających;

• uczestniczyły w  projekcie 
„Eko-kulturalne przedszkole”, 
którego celem było zaszczepienie 
w  dzieciach już od najmłodszych 
lat chęci do działania na rzecz na-
szej planety i  propagowania tych 
działań wśród najbliższych. Przed-
szkolaki co miesiąc podejmowały 
wyzwania: wykonały „pożeracza 
nakrętek”, zbierały makulaturę, wy-
konały doniczki z gipsu i posadziły 
w nich kwiaty, zbudowały karmnik 
dla ptaków i  hotel dla owadów, 
zrobiły pacynki ze starych skarpe-
tek, oszczędzały wodę i bawiły się 
w „kuchni błotnej”. Wszystkie pod-
jęte wyzwania przyniosły dzieciom 
wiele radości i  uświadomiły im, 
że wiele rzeczy mogą zrobić same 
i  nie potrzebują zbyt wiele, żeby 
dobrze się bawić;

• dzieci wykonywały prace 
porządkowe w  ogrodzie przed-
szkolnym. Już od wczesnej wiosny 
sadziły na parapecie paprykę, po-
midory, zioła i kwiaty, które wysa-
dzały w ogródku przedszkolnym;

• poznawały zawody ludzi, któ-
rych praca ma pozytywny wpływ 
na nasze środowisko: pszczelarza, 
ogrodnika, leśnika, strażaka.

Mamy nadzieję, że dzięki pod-
jętym działaniom i akcjom dzieci 
zyskają świadomość pozytywnego 
i negatywnego oddziaływania czło-
wieka na środowisko, a  w  przy-
szłości zadbają o  właściwe wyko-
rzystanie odpadów i  nie będą ich 
pozostawiać w różnych miejscach. 
W bezpośrednim kontakcie z przy-
rodą przedszkolaki poznały jej 
urok, bo równie ważne co dbanie 
jest poznawanie otaczającego śro-
dowiska, jego potrzeb i  zachwyt 
nad jego pięknem.

M. Kuśmierz

Przedszkolaki działają ekologicznie
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60-lecie OSP Wólka Rudnicka
Ochotnicze Straże Pożarne mają 

w  naszym kraju udokumentowa-
ną tradycję sięgającą XVIII wieku, 
a  wzmianki o  działaniach podej-
mowanych na rzecz walki z poża-
rami pojawiają się już w  średnio-
wieczu. Od momentu powstania 
Ochotnicze Straże Pożarne zrze-
szają zarówno kobiety, jak i  męż-
czyzn, w  tym młodzież oraz dzie-
ci. Tak pozostało do dziś – OSP 
pozostają otwarte dla każdego, kto 
bezinteresownie chce nieść po-
moc drugiemu człowiekowi. Swoją 
działalnością obejmują większość 
sfer życia społecznego, począw-
szy od ratownictwa, poprzez po-

moc społeczną, usługi socjalne, 
ochronę środowiska, działalność 
kulturalną, edukację, sport, a  tak-
że wsparcie instytucji i organizacji 
pozarządowych na rzecz rozwoju 
lokalnego w wymiarze społecznym 
i ekonomicznym. Nieoceniony jest 
wkład OSP na rzecz działań nie-
podległościowych, poprawy pozio-
mu bezpieczeństwa oraz integro-
wania lokalnych społeczności.

Ochotnicze Straże Pożarne sta-
nowią obok Państwowej Straży 
Pożarnej jeden z  filarów ochrony 
przeciwpożarowej w  Polsce. Po-
mimo że nie są formacjami zawo-
dowymi, opierając swoją działal-
ność głównie na pracy społecznej 
członków, w  ponad dwóch tysią-
cach gmin stanowią jedną z  fun-
damentalnych lokalnych organi-
zacji społecznych. Zatem ich rola 

jest bardzo ważna ze względu na 
zapewnienie bezpieczeństwa, gdyż 
najbliższe państwowe straże pożar-
ne znajdują się w miastach powia-
towych.

Powstawanie OSP jest proce-
sem oddolnym opartym na tra-
dycji, wynikającym najczęściej 
z aktywności oraz potrzeb lokalnej 
społeczności, niezależnym od ad-
ministracji państwowej, w tym sa-
morządowej.

Idea założenia jednostki OSP 
w  Wólce Rudnickiej powstała 
20  kwietnia 1950  r., gdy we wsi 
wybuchł pożar, który swoim za-
sięgiem objął połowę gospodarstw. 
Widząc, jak wiele dobytku można 
uratować dzięki działaniom stra-
ży m.in. z  Zakrzówka, Wilkołaza 
i  Kraśnika, postanowiono założyć 
Ochotniczą Straż Pożarną w Wólce 
Rudnickiej.

W maju 1960  r. na posesji ów-
czesnego sołtysa wsi Michała Sa-
weckiego została założona OSP 
w Wólce Rudnickiej. Przy powsta-
niu jednostki pomocy udzielił 
Mieczysław Biegaj z  PSP w  Kra-

śniku. Chęć przystąpienia do OSP 
wyraziło 27 mężczyzn z  Wólki 
Rudnickiej, Zdrap i Rudnika Szla-
checkiego. Wybrano Zarząd i  Ko-
misję Rewizyjną. W  skład pierw-
szego Zarządu jednostki wchodzili:
• Józef Flis – prezes,
• Tadeusz Wójcik – naczelnik,
• Zygmunt Wnuczek – zastępca 

naczelnika,
• Stanisław Staroch – skarbnik,
• Jan Pawłowski – sekretarz,
• Kazimierz Kołtun – gospodarz.

Sprzęt przeciwpożarowy, w któ-
ry wyposażona była OSP w Wólce 
Rudnickiej, przechowywano w szo-
pie u druha Edwarda Leziaka. Dzię-
ki zyskom z organizowanych przez 
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OSP zabaw tanecznych w  1968  r. 
zakupiono 10-arową działkę, na 
której postawiono garaż-blaszak 
otrzymany od Państwowej Stra-
ży Pożarnej w  Kraśniku. W  roku 
1975 jednostka przeprowadziła się 
na obecny plac. W  międzyczasie 
naczelnikiem OSP został Edward 
Leziak. Przy ogromnym zaanga-
żowaniu druhów i  części miesz-
kańców wsi rozebrano trzy baraki 
na ul. Partyzantów, ul. Olejnej i ul. 
Niecałej w  Kraśniku. Z  materia-
łów rozbiórkowych wybudowano 
budynek strażnicy. Przez ponad 
20 lat służył on mieszkańcom wsi. 
Organizowano w  nim zabawy ta-
neczne, wesela, a  także wykorzy-
stywany był przez młodzież do 
uprawiania sportu – głównie gry 
w  tenisa stołowego. Dwudziesto-
lecie OSP obchodzono jak na owe 
czasy w  dość okazałym budynku. 
Jednak z biegiem czasu drewniany 
budynek wykonany ze starych ma-
teriałów uległ szybkiemu zużyciu. 
W związku z tym w 1999 r. dzięki 
zrozumieniu władz gminy Wilko-
łaz oraz bardzo dużym zaangażo-
waniu ówczesnego wójta gminy 
Stanisława Wnuczka podjęto de-
cyzję o  budowie nowej strażnicy. 
Po rozebraniu budynku, wykopa-
niu i  zalaniu nowych fundamen-

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Wilkołaz

o przyjęciu przez Radę Gminy Wilkołaz Uchwały Nr XXVI/225/2022 z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilkołaz – „Zmiana nr 13”

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 2373 z  późn. zm.) informuję o  przyjęciu przez Radę Gminy Wilkołaz Uchwały Nr XXVI/225/2022 
z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy  
Wilkołaz – „Zmiana nr 13”.

Z treścią przyjętego dokumentu oraz jego uzasadnieniem i  podsumowaniem, o  których mowa odpowied-
nio w art. 42 pkt 2 i art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, 
można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Wilkołaz, Wilkołaz Pierwszy nr 9, 23-212 Wilkołaz Pierwszy, 
pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu, oraz na stronie internetowej: https://ugwilkolaz.e-bip.eu/upload/pliki/
doc00617820220629132946.pdf.

Wójt Gminy Wilkołaz
Paweł Głąb

tów 20 maja 2000  r. rozpoczęto 
budowę obecnej strażnicy. Urząd 
Gminy w  Wilkołazie zabezpieczał 
materiały budowlane. Po dwóch 
latach, w listopadzie 2002 r. budy-

nek został nakryty. Przez cały rok 
2003 trwały prace wykończeniowe. 
Z pozyskanych staraniem jednost-
ki OSP finansów ze Związku Woje-
wódzkiego Państwowej Straży Po-
żarnej zakupiono część okien oraz 
wybito studnię, z  której budynek 
zaopatrywany był w  wodę. Pracę 
przy budowie wykonywano w  ra-
mach czynu społecznego. Podczas 
obchodów czterdziestolecia straży, 
3 maja 2004 r. strażnica została od-
dana do użytku, a jednostka obda-
rowana sztandarem.

W roku 2010, podczas obcho-
dów 50-lecia, jednostka została 
odznaczona srebrnym medalem za 
zasługi dla pożarnictwa.

W roku 2015 jednostkę wyposa-
żono w lekki samochód pożarniczy 
Renault Master.

Aktualnie OSP w Wólce Rudnic-
kiej liczy 59 druhów.

Skład obecnego Zarządu OSP 
przedstawia się następująco:
• Paweł Nakielski – prezes,
• Adam Ciołek – wiceprezes,
• Michał Kuśmierz – naczelnik,
• Jerzy Ciołek – z-ca naczelnika,
• Kamil Mazur – sekretarz,
• Bogdan Kuśmierz – skarbnik,
• Roman Sumera – gospodarz.

W skład Komisji Rewizyjnej 
OSP wchodzą:
• Stanisław Śliwka – przewodni-

czący,
• Henryk Pawłowski – sekretarz,
• Krzysztof Leziak – członek.

Zarząd i  druhowie OSP Wólka 
Rudnicka składają serdeczne po-
dziękowania wójtowi gminy Wil-
kołaz Pawłowi Głąbowi za pomoc, 
zaangażowanie oraz życzliwość 
i  bardzo dobrą współpracę, jed-
nocześnie życząc wielu sukcesów 
w życiu osobistym i zawodowym.

Ze strażackim pozdrowieniem
P. Nakielski 
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Wilkołaskie Święto Boszczu
29 maja 2022  r. odbyło się 

pierwsze Wilkołaskie Święto Bosz-
czu. Od lat zadajemy sobie pytanie, 
czy Wilkołaski Boszcz jest biały 
czy czerwony? Uczestnicy mieli 

okazję spróbować obu. Po prze-
rwie związanej z pandemią miesz-
kańcy powiatu kraśnickiego mogli 
zatrzymać się na chwilę w  biegu 
i spędzić wspólne chwile z rodziną 
i  przyjaciółmi. Głównymi organi-
zatorami byli: Gminny Ośrodek 

Kultury w Wilkołazie, Urząd Gmi-
ny Wilkołaz, Starostwo Powiato-
we w  Kraśniku, Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wilkołaza oraz Parafia 
św. Jana Chrzciciela w Wilkołazie. 

Sponsorami wydarzenia byli: Bank 
Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej  
O/Wilkołaz, P.P.H. „Bartek” Marek 
Bednarz, Nadleśnictwo Kraśnik 
oraz GS „Samopomoc Chłopska” 
Wilkołaz.

Serdecznie dziękujemy Kołom 
Gospodyń Wiejskich z Wilkoła-
za Drugiego, Wilkołaza Trzecie-
go, Wilkołaza Dolnego, Obroków, 
Wólki Rudnickiej, Ostrowa-Ko-

lonii, Wilkołaza Pierwszego oraz 
Gminnej Radzie Kół Gospodyń 
Wiejskich, a także paniom z Ukra-
iny, które wystawiły swoje stoisko 
z  potrawami regionalnymi. Degu-
stacja na stoiskach wystawionych 
przez KGW cieszyła się dużym 
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mydlane, dmuchańce, malowanie 
twarzy oraz warsztaty z  robienia 
prostej biżuterii przy pomocy in-
struktora GOK z  Wilkołaza. Pod-
czas wydarzenia milusińscy otrzy-
mali lody.

Serdecznie dziękujemy współ-
organizatorom, sponsorom i  oso-
bom, które przyczyniły się do zor-
ganizowania tego przedsięwzięcia. 
Dziękujemy również za liczne 
przybycie i zapraszamy za rok.

B. Nagajek

Dzień Dziecka w SP w Ostrowie
1 czerwca obchodzimy jed-

no z  najprzyjemniejszych świąt 
w roku – święto wszystkich dzieci 
na całym świecie.

W Szkole Podstawowej im. Wa-
cława Rafalskiego w  Ostrowie ten 
dzień upłynął w wyjątkowej atmo- 
sferze. Uczniowie mogli skorzystać 
z  wielu atrakcji przygotowanych 
przez Radę Rodziców i nauczycieli. 
Najmłodszym dzieciom najwięk-
szą frajdę sprawiła przejażdżka 
na kucykach. Również ogromna, 

kl. III, którzy zaprezentowali ener-
giczny taniec z pomponami. Rada 
Rodziców przygotowała dla dzieci 
paczuszki ze słodyczami i  zdrowy 
kompot. Na koniec wszyscy mogli 
się posilić pysznymi zapiekankami, 
a na deser były lody.

To był wspaniały dzień! Wszy-
scy doskonale się bawili, a dla nas 
dorosłych radość oraz śmiech na-
szych dzieci i  uczniów były naj-
większym prezentem.

A. Ambros-Gryta
zdjęcia M. Garbacz

dmuchana zjeżdżalnia wszystkim 
dzieciom przysporzyła wiele za-
bawy i emocji. Ponadto uczniowie 
uczestniczyli w  aerobiku, grach 
zespołowych oraz zawodach spor-
towych na czas. Najszybsi uczest-
nicy otrzymali nagrody. Rozgryw-
ki sportowe umilili nam uczniowie 

powodzeniem i zainteresowaniem, 
można było spróbować różne-

go rodzaju boszczów i  pirogów  
z kasz.

Piknik uświetniły występy dzieci 
z  placówek oświatowych z  terenu 
gminy Wilkołaz oraz grupa z Klu-
bu Seniora, koncert Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej i  występ Kapeli 
z  Morcinkowej Górki. Gwiazdą 
wieczoru był zespół muzyczny 
TEX.

Dzieciom zapewniono wiele 
atrakcji, m.in.: animacje, bańki 
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Komenda Powiatowa Policji 
w  Kraśniku, przy udziale Starosty 
Kraśnickiego, zorganizowała na 
terenie powiatu kraśnickiego kon-
kurs plastyczny pod hasłem „Bez-
pieczna zima 2022 r.”, skierowany 
do dzieci w  wieku do 14 lat. Pra-
ca miała przedstawiać bezpiecznie 
spędzony zimowy wypoczynek. 
Ogłoszenie wyników i  wręczenie 
nagród odbyło się w marcu.

Do komendy wpłynęło 507 prac 
ze szkół w  powiecie kraśnickim. 
Wybrano 20 najlepszych, z których 
wyłoniono 3 prace szczególnie 
ciekawe, spełniające wymogi re-
gulaminu. Oceniana była estetyka, 
staranność, pracochłonność i  sa-
modzielność wykonania. II miejsce 
zajęła uczennica klasy  III Szkoły 
Podstawowej w  Wilkołazie Vanes-
sa Kwiatek.

*
19 kwietnia, w 79. rocznicę wy-

buchu powstania w  getcie war-
szawskim, rozpoczęła się X edycja 
akcji społeczno-edukacyjnej „Żon-
kile” organizowanej przez Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN.

Ważnym wydarzeniem w  życiu 
szkoły był udział w  tej jubileuszo-

wej akcji. Klasy młodsze mogły 
do niej przystąpić po raz pierwszy. 
Klasa IIIa wraz z  wychowawczy-
nią Anetą Pietraś-Kwiatek, panią 
Martą Rozwalak oraz Klubem 
Wolontariusza „Waleczne Żółwie” 
włączyły się do przygotowań. Na 
szkolnym korytarzu powstał kącik 
upamiętniający to wydarzenie, zaś 
na stoliku pojawił się bukiet żon-
kili, jakie Marek Edelman składał 
pod Pomnikiem Bohaterów Getta 
w każdą rocznicę powstania.

Podczas tej edycji zastanawia-
liśmy się nie tylko nad zadanym 
przez Edelmana pytaniem, ale 
również nad tym, czym była i  co 
znaczyła miłość w getcie warszaw-
skim. Podkreślone zostało także 
znaczenie ponadczasowych i  uni-
wersalnych stanów emocjonalnych 
czy postaw mających z  miłością 
wiele wspólnego: empatii, wraż-
liwości na krzywdę innych, po-
święcenia na rzecz potrzebujących. 

Także w  tym przypadku towarzy-
szyły nam słowa Edelmana: „Nie-
nawiść jest łatwa. Miłość wymaga 
wysiłku i poświęcenia”.

Tegoroczna akcja „Żonkile” od-
bywała się w  czasie, gdy w  naszej 
części kontynentu znów giną lu-
dzie. Chcieliśmy, aby udział w kam-
panii odbywającej się pod hasłem 
miłości był także formą manifesta-
cji i  naszego sprzeciwu przeciwko 
wojnie i wszelkiej agresji.

21 kwietnia na znak, że #Łączy-
NasPamięć uczniowie klasy IIIa 
wraz z  opiekunami zachęcali do 
przypięcia własnoręcznie wykona-
nego żonkila i  rozdawali ciastecz-
ka zawierające symboliczny żółty 
akcent. Najpierw obdarowali dy-
rekcję naszej szkoły, potem dzieci 
odwiedziły także instytucje użytku 
publicznego oraz przeszły po miej-
scowości, by upamiętnić histo-
ryczne wydarzenia i  przypomnieć 
o nich społeczności lokalnej.

Trzecioklasiści zorganizowali 
również lekcję, na którą zaprosili 
gości – pana dyrektora oraz panią 
Martę Rozwalak. Dzieci w  wyjąt-
kowym skupieniu wysłuchały tek-
stu Strasznie strasznie Pawła Be-
ręsewicza, a  następnie przystąpiły 
do jego analizy. Ich wypowiedzi, 
mimo młodego wieku, świadczyły 
o wielkiej dojrzałości, zaś wykona-
ne przez nich plakaty zawierające 
„plecaki emocji” pokazały, jak bar-

A teraz czas na odpoczynek…
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dzo solidaryzują się z dziećmi woj-
ny i ich rodzinami.

*
30 czerwca uczniowie klasy IIIa 

wraz z  rodzicami i  wychowaw-
czynią świętowali Dzień Mamy 
i Taty. Przybyli wszyscy zaproszeni. 
Z  tej okazji dzieci śpiewały pięk-
ne, wzruszające piosenki. Chcąc 
podziękować rodzicom za miłość, 
wsparcie i  wychowanie, powitały 
ich wyjątkowymi słowami: „Mama, 
jedno słowo – tysiąc możliwości 
i definicji…”. 

Razem obejrzano także film 
wspomnień z dziećmi i  rodzicami 
w  roli głównej. Przywołane lata 
młodości mamy i  taty wywołały 
chwile wzruszeń. Nie zabrakło tak-
że upominków i laurek, które dzie-
ci wykonały w szkole. Uroczystość 
zakończyła się słodkim poczęstun-
kiem i rozmowami przy kawie.

*
W roku szkolnym 2021/2022 

klasy IIIa, VIIc oraz świetlica 
szkolna ponownie przystąpiły do 
realizacji Międzynarodowego Pro-
jektu Edukacyjnego „Z kulturą mi 
do twarzy”. Jego celem było pro-
mowanie kultury, wrażliwości na 
piękno, rozwijanie poczucia es-
tetyki poprzez kontakt ze sztuką, 
współpraca z  placówkami kultu-
ralnymi i środowiskiem lokalnym, 
wychowanie w  duchu wartości, 
takich jak: dobro, piękno, altruizm, 
patriotyzm, kształtowanie empatii 
i  szacunku wobec osób starszych 

i  niepełnosprawnych, kształtowa-
nie poczucia przynależności do 
kraju, regionu, zapoznanie z  ich 
tradycjami i  historią w  sposób 
dostępny dla dziecka, zapoznanie 
z  normami i  zasadami życia spo-
łecznego oraz ich codzienne prze-
strzeganie. Udział naszej szkoły 
w  Międzynarodowym Projekcie 

rozmowy oceniające postępowanie 
bohaterów utworów literackich.

Projekt stał się pewnego ro-
dzaju „wyzwaniem”. Element ry-
walizacji, jaki wkradł się między 
uczestników, wywołał pozytyw-
ne działania, dodał energii. Uczył 
współpracy, umiejętności komu-
nikowania się, szukania rozwiązań, 
podejmowania decyzji, twórczego 
myślenia i  organizacji zespołowej, 
czyli wszystkiego, co powinno się 

„Z  kulturą mi do twarzy” zakoń-
czył się zdobyciem certyfikatu dla 
szkoły i  zaangażowanych nauczy-
cieli. Projekt wzbudził zaintereso-
wanie zarówno wśród młodszych, 
jak i  starszych uczniów, rozbudził 
wyobraźnię i chęć do podejmowa-
nia działań.

Współpraca z  dziećmi zróż-
nicowanymi wiekowo, z  kolega-
mi z  pracy, możliwość kreowania 
nowych tematów, zaangażowanie 
uczniów i efekty wzbudzające zain-
teresowanie innych to nagroda za 
udział.

W trakcie realizacji projektu 
zwracano uwagę na odpowiednie 
zachowanie, zachęcano do nie-
sienia pomocy innym, do anga-
żowania się w  organizowanie dni 
poświęconym osobom chorym, 
rozbudzano empatię, prowadzono 

znaleźć w  „bagażu doświadczeń” 
ucznia. Realizacja modułów „na-
kręciła” młodzież do aktywności 
i  wspólnego działania. Zapytania 
dzieci o kolejne tematy do zrealizo-
wania świadczyły o  zaciekawieniu 
i gotowości do sprawdzenia się.

Tematyka modułów znajdu-
jących się w  projekcie poruszyła 
niezwykle istotne wartości, które 
w obecnym świecie są często pomi-
jane. Ważne jest, aby młodzi ludzie, 
na których rozwój mamy wpływ, 
wiedzieli, jak istotne są umiejęt-
ności współpracy zespołowej, po-
dejmowania decyzji, poszukiwania 
rozwiązań. Udział w projekcie po-
zwolił wejść uczestnikom w  świat 
wartościowych zagadnień.

A. Pietraś-Kwiatek, M. Rozwalak
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„Poczuj chemię do fizyki”

Szkoła Podstawowa im. Królo-
wej Jadwigi w  Rudniku Szlachec-
kim przystąpiła do akcji „Wszystkie 
dzieci zbierają elektrośmieci”. Był 
to projekt ekologiczny i  edukacyj-
ny, którego celem było zachęcenie 
dzieci i  młodzieży w  wieku szkol-
nym do promowania zachowań 
proekologicznych oraz podnosze-
nia świadomości ekologicznej na 

temat szkodliwości składowania 
zużytego sprzętu elektrycznego 
i  elektronicznego. Punkt zbierania 
elektrośmieci powstał na parkingu 
przy szkole. Wcześniej o  zbiórce 
zostali poinformowani uczniowie, 
rodzice i pracownicy szkoły, a także 
okoliczni mieszkańcy. Do zbiórki 
włączyło się bardzo dużo osób oraz 
przedsiębiorstwa z  naszej gminy. 

„Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

4 maja Szkołę Podstawową 
w  Rudniku Szlacheckim odwie-
dziła grupa „Zaelektryzowani” 
i  przedstawiła spektakl pt. „Po-
czuj chemię do fizyki”. W  spotka-
niu uczestniczyli uczniowie klas 
IV–VIII. Celem pokazu było przy-
bliżenie uczniom tajników fizyki 
i  chemii w  bardzo prosty i  atrak-
cyjny sposób, zrozumiały dla 
tych najmłodszych i  najstarszych 
uczniów. Goście zaprezentowali 
widowiskowe eksperymenty i  do-
świadczenia. Największym zain-
teresowaniem cieszyły się zabawy 
z  helem i  ciekłym azotem, wybu-
chowe spalanie wodoru, doświad-
czenia z przyssawkami budowlany-
mi, „przejażdżka” poduszkowcem. 
Zarówno młodsi, jak i  starsi ak-
tywnie uczestniczyli w  doświad-
czeniach i  pokazach. Dostarczy-

ły one uczniom wiele śmiechu, 
ale również sporą porcję wiedzy.  
Uczniowie zobaczyli, że nauka 

Zebraliśmy 6100 kg różnego ro-
dzaju ZSEiE (zużyty sprzęt elek-
tryczny i  elektroniczny), za który 
szkoła otrzymała bon o  wartości 
915 zł. Tak wiele korzyści z  jednej 
akcji – czyste środowisko i  środki 
finansowe! Serdecznie dziękujemy 
za udział i zaangażowanie w akcję 
zbiórki elektroodpadów.

I. Majewska-Mroczek

może być wesoła, widowiskowa, 
ciekawa i pasjonująca.

I. Majewska-Mroczek
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1 czerwca 2022 r. w naszej szko-
le świętowaliśmy Dzień Rodziny. 
Uroczystość to szczególna, ponie-
waż była połączeniem obchodów 
Dnia Dziecka, Dnia Matki oraz 
Dnia Ojca. Rozpoczęła się częścią 
artystyczną, którą wspólnie przy-
gotowały klasy I–III. Dzieci zapre-
zentowały swoje umiejętności re-
cytatorskie i  wokalne oraz złożyły 
rodzicom najserdeczniejsze życze-
nia. Podczas wręczania własno-
ręcznie wykonanych upominków 
całusom i uściskom nie było końca.

Dzień Rodziny w SP w Marianówce

Druga część imprezy odbyła się 
w  plenerze. Na kilka godzin teren 
szkoły zamienił się w  plac zabaw 
z  kolorowymi atrakcjami, takimi 
jak: puszczanie baniek mydlanych, 

malowanie twarzy, zabawy przy 
muzyce pod czujnym okiem ani-
matorki oraz zabawy sportowe. Za-
bawa i nieustający ruch na świeżym 
powietrzu zaostrzyły apetyt na po-
trawy przygotowane przez mamy. 
Nie zabrakło też lodów i  zimnych 
napojów.

Takie uroczystości integrują 
i umacniają rodzinę, dają okazję do 
wspólnego spędzania czasu i  zbli-
żają do siebie jej członków.

M. Skrabucha

W ostatnim dniu maja w  SP 
w  Marianówce odbyły się „Lite-
rackie potyczki” – impreza orga-
nizowana corocznie w  ramach 
Szkolnego Święta Książki. Cała 
społeczność szkoły uczestniczyła 
w konkursach, quizach i zagadkach 
o tematyce książki, lektury i filmu. 
W  taki sposób zaakcentowaliśmy 
obchodzone w maju święta biblio-
tek i książki. Impreza ta miała za-
chęcać dzieci i młodzież do czyta-
nia oraz przypominać o roli książki 
w życiu człowieka.

Biblioteka zaprosiła swoich 
czytelników do wspólnej zabawy 

„Literackie potyczki” w Marianówce
i udziału w turnieju „Literackie po-
tyczki”. Cztery drużyny, składające 
się z  przedstawicieli różnych klas, 
rywalizowały o  zwycięstwo. Do-
pingowani przez swoich kolegów, 
wykazali się dużą umiejętnością 
wykorzystywania zdobytej wiedzy 
literackiej i  bibliotecznej, szybkim 
kojarzeniem faktów oraz współ-
działaniem i  zdrową rywalizacją. 
Wszyscy biorący udział w  turnie-
ju oraz kibice otrzymali zasłużone 
nagrody. Na pewno taką imprezę 
powtórzymy za rok.

M. Padała

11 maja 2022 r. odbył się rajd ro-
werowy w  ramach projektu „Bieg 
po zdrowie”. Celem rajdu była po-

Wyprawa rowerowa
pularyzacja sportów rowerowych, 
zdrowego stylu życia, walorów 
przyrodniczych, krajobrazowych 
i  architektonicznych gminy Wil-
kołaz oraz sąsiadującej z  nią gmi-
ny Borzechów. W  wyprawie ro-
werowej pod opieką pani Edyty 
Zarzecznej i  pani Ewy Kuśmierz 
wzięli udział uczniowie klas IV–VI.  
Piękna pogoda sprzyjała rowe-
rowym wojażom i  podziwianiu 
okolicznej przyrody – krajobra-
zów przeplatanych polami kwit-
nącego rzepaku. Wszyscy wróci-
li z  rajdu zadowoleni i  nie mogą 

doczekać się kolejnej wyprawy  
rowerowej.

E. Zarzeczna
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W dniach 26–28 czerwca w Ko-
łobrzegu ministranci z  Parafii 
Rzymskokatolickiej pw. św. Jana 
Chrzciciela w Wilkołazie uczestni-
czyli w XVII Mistrzostwach Polski 
Liturgicznej Służby Ołtarza w  pił-
ce nożnej o  puchar KNC. Pięknie 
reprezentowali nie tylko swoją 
parafię i  archidiecezję lubelską, 
ale również gminę Wilkołaz, po-
kazując zdrowy, radosny, dojrzały 
i  odpowiedzialny styl życia oraz 
promując walory województwa lu-
belskiego w myśl hasła: „Lubelskie. 
Smakuj życie!”.

W mistrzostwach wzięło udział 
113 drużyn z  32 diecezji oraz 
3 prowincji zakonnych, łącznie po-
nad 1500 ministrantów, wśród nich 
dwie drużyny z Wilkołaza:

1. „Lektorzy Młodsi” (2006–
2009) w  składzie: Paweł Gałat, 
Dariusz Janczarek, Mikołaj Koper, 
Artur Kuśmierz (bramkarz), Oskar 
Kuśmierz, Hubert Mazurek, Hu-
bert Nagajek, Kuba Nagajek, Kac-
per Świercz, Paweł Wierzchowiak, 
Bartłomiej Wnuczek (kapitan) 
i Wiktor Wojewoda.

2. „Lektorzy Starsi” (2001–2005) 
w  składzie: Arkadiusz Janczarek, 
Marcin Janczarek (bramkarz), 

Przemysław Janik, Mateusz Ka-
ramon, Kacper Koper (kapitan), 
Szymon Pizoń, Mateusz Rachwał, 
Krzysztof Skrabucha i  Wojciech 
Skrabucha.

Mecze rozgrywane były syste-
mem pucharowym na boiskach 
typu „orlik” w Kołobrzegu i pobli-
skich miejscowościach. Ostatecz-
nie we wtorek „Lektorzy Starsi” po 
walce w finale B zajęli 22. miejsce 
na 37 drużyn w  swojej kategorii 
wiekowej, a  „Lektorzy Młodsi” 
pierwsze miejsce w finale C, otrzy-
mując piękny puchar.

W nagrodę za piękną, pełną pa-
sji grę z  poświęceniem na 100% 
i  wspaniałą postawę godną mini-
stranta nasi reprezentanci we środę 
przed wyjazdem powrotnym mo-

gli odwiedzić atrakcje turystyczne 
Kołobrzegu, m.in. molo i  latarnię 
morską, co sprzyjało aktywności 
fizycznej na świeżym powietrzu – 
a jak wiadomo: „W zdrowym ciele 
zdrowy duch”. Natomiast duszpa-
sterz naszych drużyn nie tylko dbał 
o  stronę duchową, ale prowadził 
również konferencje na temat pro-
filaktyki uzależnień.

Wielką wdzięczność kieruje-
my do wszystkich, dzięki którym 
wyjazd naszej reprezentacji na 
mistrzostwa w  Kołobrzegu mógł 
dojść do skutku. Dziękujemy Urzę-
dowi Gminy Wilkołaz, Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa 
Lubelskiego, wszystkim firmom 
i  osobom prywatnym, które dołą-

Wyjazd do Kołobrzegu na Mistrzostwa Polski 
Liturgicznej Służby Ołtarza w piłce nożnej
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czyły do grona sponsorów naszej 
piłkarskiej reprezentacji. Dziękuje-
my Diecezjalnemu Duszpasterstwu 
LSO Archidiecezji Lubelskiej, księ-
dzu proboszczowi Januszowi Świ-
tajowi i wszystkim, którzy w naszej 
parafii 15 maja 2022 r. złożyli ofia-
ry do puszki z przeznaczeniem na 
wyjazd sportowców. Dziękujemy 
wszystkim, którzy podczas Wilko-
łaskiego Święta Boszczu 29 maja 
2022 r. dołączyli do grona sponso-
rów – biorąc udział w  kiermaszu 
ciast i  boszczu, przygotowanym 
przez lektorów, ich rodziców i Koła 
Gospodyń Wiejskich z naszej para-
fii. Z głębi serca dziękujemy rodzi-

com lektorów-sportowców, którzy 
na wiele sposobów wspierali swoje 
dzieci, a  szczególnie tym, którzy 
podjęli się opieki podczas wyjaz-
du i  wszelkich obowiązków z  tym 
związanych.

Na koniec gratulujemy i dzięku-
jemy samym lektorom-piłkarzom. 

Miło było słuchać licznych pochwał 
na temat ich stylu gry i zachowania 
godnego prawdziwego ministranta 
– w kościele i na boisku, na miejscu 
zakwaterowania, na ulicach miasta 
i na plaży. Trudno wyobrazić sobie 
lepszych młodych ambasadorów 
parafii, archidiecezji, gminy i woje-
wództwa. Wspaniale swoją posta-
wą, młodzieńczym entuzjazmem 
i  radością udowodnili, co znaczy 
hasło promocyjne województwa 
lubelskiego: „Lubelskie. Smakuj 
życie!”.

ks. Wojciech Mazur
– wikariusz w Parafii pw. św. Jana 

Chrzciciela w Wilkołazie

Dlaczego w średniowieczu przy-
kuwano książki łańcuchami do sto-
łów? Kto napisał pierwsze wiersze 
dla najmłodszych po polsku? Gdzie 
znajduje się największa książka 
na świecie? Czy istnieją pachnące 
dzieła literackie? Ile kosztuje naj-
droższa książka na świecie?

Odpowiedzi na te pytania i  na 
wiele innych można było uzyskać 
podczas apelu z  okazji Międzyna-
rodowego Dnia Książki dla Dzieci 
– czyli jednego z  najważniejszych 
literackich świąt młodego pokole-
nia czytelników.

W Szkole Podstawowej im. 
Tadeusza Kościuszki w  Wilkoła-
zie wydarzenie to obchodziliśmy 

Jak to z książkami bywało…

30 maja. Inscenizację przygotowa-
li uczniowie klas czwartych. Mło-
dzi artyści wcielili się w  postacie 
autorów bajek i  zabrali kolegów 
w  zaczarowany świat bibliotek. 
Ich przewodnikiem był sam pan 
Hans Christian Andersen. W apelu 
uczestniczyły także dzieci z Gmin-
nego Przedszkola.

Mamy nadzieję, że najmłod-
si uczniowie zrozumieli, że warto 
sięgać po książki. Są one bowiem 
przewodnikiem do lepszego, ja-
śniejszego i  ciekawszego świata. 
Pocieszają, inspirują, uczą.

B.Kuśmierz



26 czerwca 2022  r. przy pięk-
nej pogodzie odbył się w  naszej 
gminie Rodzinny Rajd Rowerowy. 
Trasa rajdu liczyła nieco ponad 
10 km i wiodła od Wilkołaza Trze-
ciego (świetlica wiejska) przez 
Wilkołaz Dolny–Zalesie–Wilko-
łaz Dolny–Wilkołaz Drugi z  po-
wrotem do Wilkołaza Trzeciego.

Celem rajdu była populary-
zacja turystyki rowerowej wśród 
społeczeństwa jako formy rekre-
acji i aktywnego wypoczynku oraz 
integracja rodzin i  konsolidacja 
więzi rodzinnych poprzez wspól-
ne spędzanie czasu. W rajdzie zor-

ganizowanym przez Urząd Gminy 
Wilkołaz, Klub Sportowy „Unia 
Wilkołaz”, GOK w  Wilkołazie 
oraz Starostwo Powiatowe w Kra-
śniku wzięło udział ponad 150 ro-
werzystów.

Na mecie dla wszystkich uczest-
ników czekała grilowana kieł-
baska i  napoje. Nie zabrakło też 
atrakcji dla dzieci: były dmuchane 
zjeżdżalnie, lody, wata cukrowa, 
słodycze oraz kurtyna powietrzna 
przygotowana przez strażaków.

Po krótkim odpoczynku wśród 
uczestników rajdu rozlosowano 
liczne nagrody rzeczowe oraz dwa 

Rodzinny Rajd Rowerowy
rowery – dla kategorii wiekowej 
6–10 lat oraz 11 lat i więcej.

Wielkie podziękowania dla po-
licjantów z  Komendy Powiatowej 
Policji z Kraśnika oraz strażaków 
z  OSP Wilkołaz i  OSP Zalesie, 
którzy zabezpieczali trasę rajdu 
podczas przejazdu.

Dziękujemy także WORD Lu-
blin za przekazane odblaski, któ-
re zostały rozdane uczestnikom, 
oraz PHU „Bartek” za lody. Dzię-
kujemy wszystkim uczestnikom 
za wspólnie spędzony czas i  za-
praszamy na kolejny rajd w przy-
szłym roku.

I. Tęsna


