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Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje
pomyślnością i szczęściem.
Wszystkim mieszkańcom gminy Wilkołaz
najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia życzą:

Mieczysław Lisiecki
Paweł Głąb
Przewodniczący Rady Gminy
Wójt Gminy Wilkołaz
oraz Zespół Redakcyjny Kwartalnika
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Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości
w naszej gminie

11 listopada to szczególny dzień
dla każdego Polaka. To okazja do
tego, by zastanowić się nad znaczeniem patriotyzmu w naszym życiu.
W naszej gminie obchody tego
święta rozpoczęła zbiórka pocztów
sztandarowych obok remizy OSP
w Wilkołazie Pierwszym. Następnie wszyscy w uroczystym przemarszu udali się do kościoła parafialnego na mszę świętą w intencji
ojczyzny.

Po mszy św. poczty sztandarowe, jak również licznie zebrani
mieszkańcy naszej gminy udali
się na dawny cmentarz w centrum
Wilkołaza Pierwszego. Tutaj, po
odśpiewaniu hymnu państwowego, odbyło się uroczyste złożenie
wieńców i wiązanek kwiatów przy
symbolicznej mogile.
Kwiaty złożyły delegacje:
– Urzędu oraz Rady Gminy Wilkołaz,
– Starostwa Powiatowego w Kraśniku,
– Gminnego Komitetu Prawa
i Sprawiedliwości,
– Przedszkola Gminnego w Wilkołazie.
Na zakończenie do zebranych
uroczyste słowa skierowali: wójt
gminy Wilkołaz Paweł Głąb oraz
starosta kraśnicki Andrzej Maj.
J. Stec

3

Nr 6 • IV kwartał 2016

Z pracy Rady Gminy Wilkołaz…
W okresie od wydania poprzedniego numeru naszego kwartalnika
odbyły się trzy sesje Rady Gminy
Wilkołaz.
Pierwsza sesja została zwołana
na dzień 30 września 2016 r.
W tym dniu radni najpierw
przegłosowali uchwały dotyczące
finansów gminy. Były to zmiany
wieloletniej prognozy finansowej
oraz budżetu gminy na rok 2016.
W związku ze zmianą przepisów radni przyjęli również pakiet uchwał tzw. śmieciowych.
Nie wniosły one istotnych zmian
z punktu widzenia mieszkańca,
a były jedynie kosmetycznymi poprawkami mającymi na celu dostosowanie aktów prawa miejscowego
do obowiązujących przepisów.
Przyjęto
również
uchwałę
w sprawie wyrażenia zgody na
nabycie nieruchomości gruntowej. Przesłanką jej podjęcia jest
umożliwienie uregulowania statusu nieruchomości zajętej na Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Zalesiu.
Również w związku ze zmianą
przepisów radni podjęli uchwałę
w sprawie likwidacji jednostki budżetowej gminy pod nazwą Gminny Zespół Obsługi Szkół w Wilkołazie. Jednostka ta z dniem 1
stycznia 2017 r. zostanie włączona
do Urzędu Gminy w Wilkołazie.
Podjęto również uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania

zmian miejscowego planu zagospodarowania gminy Wilkołaz.
Mają one na celu określenie nowej
lokalizacji oczyszczalni ścieków dla
naszej gminy oraz wyznaczenie ok.
20 ha terenu dla przedsiębiorczości
i usług komercyjnych.
Ponadto radni przyjęli sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za
I półrocze 2016 r.
Zaproszeni dyrektorzy placówek
oświatowych przedstawili informację o realizacji zadań oświatowych
za rok szkolny 2015/2016. Złożono
również sprawozdanie z działalności kulturalnej i sportowej na terenie naszej gminy.
Druga sesja odbyła się 4 listopada 2016 r.
W punkcie pierwszym uchwalono zmiany wieloletniej prognozy
finansowej oraz zmiany w budżecie
gminy na rok 2016.
Radni podjęli także uchwałę
w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok
2017. Uchwała ta ma bezpośredni
wpływ na wymiar podatku rolnego
w 2017 r. Warto dodać, iż podatek
ten pozostanie na niezmienionym
poziomie.
Przyjęto również nowy wzór
deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. Były to niewielkie zmiany, nie mające większego znaczenia
dla mieszkańców naszej gminy.

Jak corocznie w miesiącu listopadzie radni przyjęli program
współpracy gminy Wilkołaz z organizacjami
pozarządowymi.
Z uwagi na roczny charakter takich
uchwał, istnieje konieczność ich
podjęcia, aby umożliwić współpracę z tego typu organizacjami.
Pewne novum, które pojawiło się w porządku sesji, stanowiła
przyjęta uchwała w sprawie zasad
i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych. Uchwała ta otwiera możliwość przeprowadzenia
konsultacji w związku z wnioskiem
grupy mieszkańców dotyczącym
zmiany nazwy miejscowości Rudnik-Kolonia na Rudnik Szlachecki.
Dwie ostatnie uchwały dotyczyły odwołania i powołania skarbnika gminy. W związku z odejściem
na emeryturę pani Marianny Gołoś
na stanowisko skarbnika gminy została powołana pracownica Referatu Finansowego, pani Alina Plewik.
Na zakończenie sesji przewodniczący Rady Gminy przedłożył
radnym zbiorczą informację o złożonych oświadczeniach.
Trzecią sesję zwołano w trybie
nadzwyczajnym. Jej porządek dotyczył tylko spraw finansowych,
czyli zmian wieloletniej prognozy
finansowej oraz zmian w budżecie
gminy na rok 2016.
J. Stec

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY
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Zespół Szkół w Wilkołazie zaprasza na III Gminny Kiermasz
Bożonarodzeniowy, który odbędzie się dnia 18 grudnia 2016 r.
w godz. 8.00–13.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Wilkołazie. Podczas kiermaszu można będzie nabyć kartki, dekoracje świąteczne, pierniczki, stroiki wykonane przez uczniów oraz
wyroby rękodzielnicze zaproszonych twórców ludowych z terenu naszej gminy. W trakcie kiermaszu ok. godz. 11.40 nastąpi
podsumowanie konkursu na anioła bożonarodzeniowego.
Zapraszamy!
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Uroczyste pożegnanie skarbnik gminy
To był najbardziej wzruszający
punkt ostatniej sesji Rady Gminy.
Na emeryturę przeszła skarbnik
gminy, pani Marianna Gołoś.
Podczas obrad XX sesji Rady
Gminy Wilkołaz 4 listopada 2016 r.
została podjęta uchwała o odwołaniu pani Marianny Gołoś ze stanowiska skarbnika gminy Wilkołaz
w związku z przejściem na emeryturę. Funkcję skarbnika pełniła od
3 stycznia 1991 r., ale swoją pracę w Urzędzie Gminy rozpoczęła
w 1978 r. na stanowisku referenta
ds. planowania i statystki. Jej praca
zawsze była związana z Referatem
Finansowym.
Podczas pożegnania padło wiele ciepłych słów ze strony wójta
gminy Pawła Głąba, przewodni-

czącego Rady Gminy Mieczysława
Lisieckiego, radnych oraz sołtysów.
Zebrani dziękowali pani Marian-

nie za jej zaangażowanie w sprawy
publiczne, sumienność i rzetelność
w prowadzeniu finansów gminnych oraz wieloletnie poświęcenie
i oddanie swojej pracy. Oprócz podziękowań nie zabrakło także kwiatów, pamiątkowego ryngrafu oraz
gromko odśpiewanego „Sto lat”.
Podczas sesji radni powołali
również nową skarbnik – panią
Alinę Plewik, zatrudnioną dotychczas w Urzędzie Gminy na stanowisku inspektora ds. księgowości
budżetowej.
Pani Mariannie życzymy pomyślności, pogodnych i radosnych
chwil, niewyczerpanej energii
do realizowania swoich planów,
a przede wszystkim zdrowia i spokoju. Mamy nadzieję, że w Jej
pamięci zapisały się tylko dobre
wspomnienia z wieloletniej pracy
w Urzędzie Gminy Wilkołaz.
Nowej pani skarbnik życzymy
natomiast owocnej pracy na rzecz
rozwoju naszej społeczności.
I. Wronka
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Asfaltowanie dróg lokalnych w 2017 roku
W roku 2017 gmina Wilkołaz
w partnerstwie z powiatem kraśnickim w ramach „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”
planuje modernizację kolejnych
odcinków dróg lokalnych:
1. Przebudowa drogi gminnej
na działce nr ewid. 936 w miejscowości Pułankowice o dł. 7,12 km
będzie obejmować:
• wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie
warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego 4 cm o długości
7,12 km,
• wykonanie czterech mijanek dł.
po 25 m, szer. 1,5 m,
• wykonanie odwodnienia korytkami ściekowymi do sześciu
studni chłonnych,
• wykonanie częściowego umocnienia masami bitumicznymi
zjazdów do posesji i dróg dojazdowych,
• wykonanie progu zwalniającego
i usytuowanie na nim przejścia
dla pieszych,
• wykonanie oświetlonego przejścia dla pieszych oraz malowanie poziomego oznakowania,
• przebudowę
skrzyżowania
z drogą powiatową nr 2725LP
Zdrapy–Pułankowice.
Realizacja inwestycji w lokalnym układzie komunikacyjnym
ma duże znaczenie, ponieważ
usprawnia i poprawia dostępność
komunikacyjną mieszkańców Pułankowic do dróg będących głównymi węzłami komunikacyjnymi
na terenie gminy Wilkołaz, jakimi
są: droga krajowa Nr 19 Kraśnik–
Lublin oraz droga wojewódzka
Nr 842 Rudnik–Wysokie.
Wartość kosztorysowa inwestycji – 750 252,62 zł, wnioskowana
dotacja – 375 126,00 zł, wkład
partnera (Starostwo Powiatowe
w Kraśniku) – 300 000,00 zł.
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2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2722 L Wilkołaz–Popkowice.
Przewidywany zakres prac:
• odnowienie istniejącej nawierzchni poprzez ułożenie
warstwy ścieralnej i warstwy
wyrównawczej co pozwoli na
zmianę kategorii obciążenia ruchem na KR 3-4,
• poszerzenie jezdni na łukach
drogi,
• umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym
mechanicznie,
• udrożnienie istniejących przepustów,
• odtworzenie rowów przydrożnych,
• zmiana organizacji ruchu w celu
poprawy bezpieczeństwa ruchu
(budowa azylu dla pieszych dla
spowolnienia ruchu oraz budowa sygnalizacji ostrzegawczej na

przejściu dla pieszych w celu poprawy bezpieczeństwa),
• przebudowa skrzyżowań polegająca na wykonaniu korekty
promieni wyokrąglających oraz
podniesieniu niwelety drogi poprzez ułożenie dwóch warstw bitumicznych – warstwy ścieralnej
o gr. 4 cm i wyrównawczej o gr.
4 cm,
• budowa chodników dla pieszych,
• przebudowa 5 szt. istniejących
zatok autobusowych.
Planowana wartość kosztorysowa – 2 099 908,82 zł, wkład własny
partnerów – 1 049 954,82 zł, wnioskowana dotacja – 1 049 954,00 zł.
Na obie inwestycje w I kwartale 2017 r. zostaną ogłoszone
przetargi i wyłonieni wykonawcy.
Planowane zakończenie robót –
III kwartał 2017 r.
A. Janczarek

Ułożenie kostki brukowej
przy budynku OSP Pułankowice
We wrześniu bieżącego roku
przy budynku remizy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Pułankowicach
wykonano utwardzenie terenu
kostką brukową na powierzchni
250 m². Dotychczasowe utwardzenie wykonane było częściowo
z drogowych płyt betonowych
natomiast część terenu wysypana
była tłuczniem. Zły stan technicz-

ny, liczne spękania i nierówności
nawierzchni spowodowały konieczność jej wymiany. Mając na
uwadze dostępne nowe materiały
i estetykę otoczenia zdecydowano,
że teren zostanie utwardzony kostką brukową na podbudowie z kruszywa łamanego i podsypki cementowo-piaskowej.
B. Daniel
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Zbiórka pięniędzy dla ofiar huraganów
Jest mi niezmiernie miło poinformować, iż w ramach zbiórki
na rzecz poszkodowanych przez
huragany, które przeszły nad powiatem kraśnickim w dniach 17
oraz 20 czerwca 2016 r. łącznie na
terenie gminy Wilkołaz zebrano
kwotę 17 213,00 zł. Wpłat dokonało łącznie 666 osób. Wyniki zbiórki
pieniędzy w poszczególnych sołectwach przedstawiają się następująco:
– Wilkołaz Drugi
2130,00 zł,
– Rudnik Szlachecki 2710,00 zł,
– Wólka Rudnicka
1090,00 zł,
– Pułankowice
1171,00 zł,
– Marianówka
1230,00 zł,
– Ostrów-Kolonia
2030,00 zł,
– Wilkołaz Dolny
2260,00 zł,
– Wilkołaz Pierwszy 1725,00 zł,
– Wilkołaz Trzeci
1242,00 zł,
– Ostrów
715,00 zł,
– Ewunin
910,00 zł.
Zebraną kwotę przekazano na
konta bankowe czterech najbardziej poszkodowanych gmin powiatu kraśnickiego, tj. Kraśnika
– 5000,00 zł, Trzydnika Dużego –
5000,00 zł, Szastarki – 4100,00 zł
oraz Zakrzówka – 3113,00 zł. Poszczególne samorządy przekażą te
pieniądze na rzecz najbardziej poszkodowanych. Piękną sprawą jest

to, że pomogliście Państwo osobom, których przecież nie znacie,
które mieszkają kilkanaście kilometrów od nas, ale które tej pomocy potrzebowały. Takie działanie
jest wyrazem Waszej wrażliwości
na tragedię innych ludzi. W imieniu wszystkich poszkodowanych
dziękuję Państwu za ten piękny
gest, który pokazuje, iż w obliczu nieszczęścia potrafimy się
jednoczyć i pomagać. Serdeczne

podziękowania kieruję również dla
radnych, sołtysów, członków rad
sołeckich gminy Wilkołaz, którzy
podjęli się realizacji i organizowali
zbiórki na terenie swoich sołectw.
P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz
Artykuł w „Dzienniku Wschodnim”: http://www.dziennikwschodni.
pl/krasnik/mieszkancy-zrobili-zrzutke-na-pomoc-dla-oszkodowanych-rolnikow,n,1000188708.html

Podziękowanie
4 października 2016 r. to dzień,
który pozostanie w pamięci do
końca naszego życia. W jednej
chwili straciliśmy wszystko to, na
co pracowaliśmy latami.
Teraz czeka nas ogrom pracy
i nakładów finansowych, aby odbudować to, co zabrał żywioł.
Dlatego na łamach „Wieści Gminy Wilkołaz” pragniemy wyrazić
wdzięczność i szacunek wszystkim
darczyńcom za otrzymaną bezinteresowną pomoc materialną, finansową oraz za życzliwe słowa, które
dają nam siłę i otuchę w tych trudnych dla nas chwilach.

W szczególności pragniemy podziękować mieszkańcom naszej
gminy, jak również następującym
organizacjom i przedsiębiorcom:
– OSP – Wólka Rudnicka,
– Firmie „Złoty Kłos” w Rudniku
Szlacheckim,
– FHU „Wilkołaziak” w Wilkołazie Trzecim,
– Parafii Rzymskokatolickiej pw.
św. Antoniego w Kraśniku,
– Kraśnickiemu Przedsiębiorstwu
Budowlanemu sp. z o.o. w Kraśniku,
– Nadleśnictwu Kraśnik.
Anna i Stanisław Kołtunowie

Zapasowe ujęcie wody
18 listopada 2016 r. włączono
studnię awaryjną S2 do obiektów sieci wodociągowej Wilkołaz w miejscowości Zalesie. Realizacja inwestycji polegającej na
„Wykonaniu studni zapasowej na
ujęciu wody w Zalesiu”, była możliwa dzięki otrzymaniu dofinansowania – pożyczki umarzalnej
w 80% z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W wyniku
realizacji zadania wykonano studnię zapasową o parametrach i wydajności równej studni istniejącej,
która pozwoli na poprawną pracę

sieci wodociągowej zapewniającą
bezpieczeństwo dostaw wody dla
mieszkańców gminy. Koszt wykonania studni wraz z podłączeniem
wyniósł 163 640,80 zł, z czego kwota
106 433 zł pochodzi z WFOŚiGW
w Lublinie.
A. Janczarek
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Z życia Zespołu Szkół w Wilkołazie
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1 września w Zespole Szkół
w Wilkołazie zainaugurowano
nowy rok szkolny 2016/2017. Po
raz pierwszy progi naszej szkoły
przekroczyło 23 przedszkolaków,
a 53 uczniów rozpoczęło naukę
w klasach pierwszych gimnazjum.
Łącznie w bieżącym roku w naszej
szkole kształci się 384 uczniów.

– p. Krystyną Wnuczek i p. Agatą
Piwowarską oraz księdzem Tomaszem Łozowskim uczestniczyli w corocznej pielgrzymce do
Częstochowy. Uczniowie klas III
szkoły podstawowej wybrali się do
Warszawy, a klasa I i klasy II przemierzały Lublin szlakiem legend
i dawnych opowieści. Natomiast

Tradycyjnie,
we
wrześniu,
uczniowie włączyli się w międzynarodową akcję „Sprzątanie świata”, mającą na celu kształtowanie
świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za środowisko naturalne.
5 października 2016 r. społeczność Zespołu Szkół w Wilkołazie oficjalnie przyjęła do swojego
grona nowych członków braci
uczniowskiej. Tego dnia miało bowiem miejsce ślubowanie pierwszoklasistów. Natomiast tydzień
później uroczyste „ślubuję” wypowiedzieli uczniowie gimnazjum.
Październik to miesiąc, w którym obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej. W tym roku
uroczystą akademię z tej okazji
przygotowali uczniowie klasy V
pod kierunkiem wychowawczyni –
pani Barbary Szczeblewskiej.
Jesienna aura sprzyjała także
wycieczkom i wyjazdom. 13 października uczniowie klas III gimnazjum wraz z wychowawczyniami

III b gimnazjum pod kierunkiem
p. Agaty Piwowarskiej.
Mając na uwadze wszechstronny
rozwój uczniów, w bieżącym roku
szkolnym została skierowana do
nich oferta edukacyjna w postaci
dodatkowych zajęć. Pośród nich
znalazły się zespoły wyrównywania
wiedzy z poszczególnych przedmiotów, koła plastyczne, muzyczne, informatyczne, a także próby
chóru. Realizowane są także szkolne i ogólnopolskie projekty edukacyjne, np. „Aby kasztanowce rosły
jak najdłużej” czy projekt wspierający inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych – „Akademia bezpiecznego Puchatka”.
Nasi uczniowie chętnie angażują
się w akcje szkolnego wolontariatu,
który w ostatnim czasie, we współpracy z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, zorganizował
sprzedaż ciast, a zebrane pieniądze przeznaczono na rehabilitację
Marcina, chłopca, który zapadł
w śpiączkę. Prężnie działa również

uczniowie działający w wolontariacie „Waleczne żółwie” i grupie
„PaT” podziwiali uroki Roztocza.
Hasło „Drogi do wolności” stało się w naszej szkole mottem kolejnej, dziewięćdziesiątej ósmej
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Głównym punktem obchodów była akademia,
przygotowana przez uczniów klasy

grupa „PaT”, której członkowie
propagują hasła dotyczące życia
wolnego od wszelkich uzależnień.
Na zakończenie warto wspomnieć o sukcesach naszych wychowanków. Katarzyna Piwowarska
– uczennica klasy II b gimnazjum
zajęła II miejsce w konkursie plastycznym zatytułowanym „Zdrowy, wolny od dymu tytoniowego
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styl życia”, którego współorganizatorem było Starostwo Powiatowe

w Kraśniku. Ponadto 11 prac naszych uczniów zostało wyróżnio-

nych. Siedmioro uczniów zakwalifikowało się do dalszego etapu
międzyszkolnych rozgrywek szachowych. Naszą szkołę reprezentować będą: Kamil Bednarz, Piotr
Kuchno, Bartłomiej Kuś, Mateusz
Rachwał, Wiktoria Sapuła, Szymon
Serafin i Bartosz Wronka.
Pozostaje mieć nadzieję, że
wszelkie działania podejmowane
w naszej szkole, zarówno te edukacyjne, wychowawcze, jak i polegające na kształceniu umiejętności,
wpłyną na wszechstronny i pełny
rozwój naszych wychowanków,
wszak jest to nasz nadrzędny cel.
Konrad Borowicz

I Forum Organizacji Pozarządowych
Promocja lokalnej organizacji,
okazja do wymiany doświadczeń
i omówienie problemów organizacji lokalnych to główne cele zorganizowanego w Kraśniku w dniach
30 listopada i 1 grudnia 2016 r. I
Forum Organizacji Pozarządowych. W tym wydarzeniu wzięło
udział, obok wielu organizacji z terenu powiatu kraśnickiego, także
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkołaza. Tradycyjnie nasza organizacja
pragnęła jak najlepiej zapromować
gminę Wilkołaz, jej mieszkańców
i przedstawić w atrakcyjny sposób
podejmowane działania na rzecz
rozwoju kulturalnego i społecznego naszej małej ojczyzny.
Stoisko Stowarzyszenia Przyjaciół Wilkołaza cieszyło się dużym
zainteresowaniem innych uczestników Forum. Składało się m.in.
z prezentacji zdjęć z różnych przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych,
zorganizowanych przez nasze stowarzyszenie – często z udziałem
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Wilkołaza. Uwagę oglądających
przyciągały przedmioty wykonane
podczas zorganizowanych przez
nas warsztatów rękodzieła i sztuki
kulinarnej: piękne anioły z powertexu, pisanki wykonane techniką

decoupage, ozdobne książki, ozdoby i stroiki bożonarodzeniowe,
wspaniałe i smaczne wypieki. Odwiedzający nasze stoisko mieli okazję dowiedzieć się dokładniej o dorobku naszej organizacji, oglądając
kronikę Młodzieżowej Orkiestry
Dętej, nad którą nasze stowarzyszenie sprawuje patronat. Każdy
uczestnik mógł zasmakować naszej

gościnności, próbując słodkich wypieków.
Mamy nadzieję, że w przyszłym
roku ponownie będziemy mogli
wziąć udział w takim przedsięwzięciu, prezentując nasz nowy
dorobek i chwaląc się nowymi
osiągnięciami.
Członkowie Stowarzyszenia
Przyjaciół Wilkołaza

9
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Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej
im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie
W dniu 13 października 2016 r.
w Szkole Podstawowej im. Wacława
Rafalskiego w Ostrowie odbyła się
uroczysta akademia z okazji DEN.
Uczniowie klas IV–VI w podziękowaniu za przekazywaną wiedzę,
wychowanie i opiekę przygotowali
wzruszający program artystyczny

dla swoich nauczycieli. Tradycją
naszej szkoły jest łączenie uroczystości DEN z Dniem Patrona. Tak
też było w bieżącym roku szkolnym. Montaż słowno-muzyczny dotyczył w ogromnej mierze
wspomnień z życia i pracy Patrona
– Wacława Rafalskiego – wieloletniego nauczyciela, kierownika, budowniczego szkoły w Ostrowie.
Tegoroczne uroczystości miały
charakter szczególny. W roku 2016
mija 100. rocznica przybycia do
Ostrowa ze studiów w Petersbur-
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gu Wacława Rafalskiego i objęcia
posady nauczyciela w 1-klasowej
szkole. Wtedy to nastąpił początek jego pracy, która zaowocowała
wieloma przedsięwzięciami, jakie
podejmował, by szerzyć oświatę
wśród ostrowskiego społeczeństwa. Za oddanie sprawom spo-

łecznym, życzliwość ludziom i troskę o dobro wspólne oraz godną
postawę nauczyciela i człowieka
po wielu latach został doceniony
i uhonorowany przez społeczeństwo mianem Patrona Szkoły Podstawowej w Ostrowie. Wartości,
które przekazywał swoim wycho-

wankom, mają charakter ponadczasowy. Jesteśmy zobowiązani je
pielęgnować i przekazywać kolejnym pokoleniom dla kształtowania obywatelskich postaw uczniów
i bogacenia naszej małej ojczyzny.
Dopełnieniem
uroczystości
DEN była msza św. w intencji nauczycieli i pracowników szkoły
oraz złożenie wieńca i zapalenie
zniczy na grobie Wacława Rafalskiego na cmentarzu parafialnym
w Popkowicach.
Renata Jamróz
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Uczniowie posprzątali wojenne mogiły
O miejscach spoczynku żołnierzy poległych w czasie zmagań
wojennych pamiętają, nie tylko
w okresie poprzedzającym Święto
Zmarłych, szkolne społeczności.
Od dziesięcioleci uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Królowej
Jadwigi w Rudniku Szlacheckim
opiekują się m.in. cmentarzem
z czasów I wojny światowej zlokalizowanym w lesie Krzywda. W roku
2002 szkoła przejęła oficjalny patronat nad tym szczególnym obiektem.
Cmentarz położony jest w Wólce Rudnickiej, około 500 metrów
na południe od trasy Wilkołaz–Zakrzówek i wsi Lipno. Spoczywa tu
około czterech tysięcy żołnierzy armii austro-węgierskiej i rosyjskiej
poległych w pierwszej i drugiej bitwie pod Kraśnikiem w 1914 i 1915
roku. Liczbę mogił szacuje się na
372, w tym: 324 groby pojedyncze,
40 podwójnych i 8 zbiorowych. Na
mogiłach ustawiono drewniane
krzyże, które z czasem uległy zniszczeniu. Obecnie na wprost wejścia
znajduje się granitowy pomnik.
Cmentarz należy do największych
tego typu obiektów na terenie województwa.
Każdego roku w ostatnich
dniach października uczniowie
starszych klas Szkoły Podstawowej
w Rudniku Szlacheckim odwiedzają i porządkują teren cmentarza. Dzieci grabią liście, wynoszą
gałęzie, poprawiają przewrócone
krzyże. Wzorem ubiegłych lat,
uczniowie klas V i VI wraz z wychowawczyniami, p. Bożeną Wielgus i p. Hanną Mozgawą, uporządkowali teren wokół pomnika
i mogił, złożyli wiązanki kwiatów,
zapalili znicze i odmówili modlitwę w intencji poległych. Była to
żywa lekcja historii.
Szacunek dla miejsc pamięci narodowej i wrażliwość na tragiczne
dzieje ojczyzny są stałymi elementami wychowania i kształtowania
postaw patriotycznych naszych
uczniów.
Piotr Mozgawa
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Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
według Regulaminu CTiF dla Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych jednostek OSP powiatu kraśnickiego

12

W dniu 2 października 2016 r.
na boisku sportowym w Wilkołazie odbyły się Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze według Regulaminu CTiF dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych jednostek OSP powiatu kraśnickiego.
W zawodach udział wzięło 14
drużyn (9 drużyn chłopięcych oraz
5 drużyn dziewczęcych). Drużyny
współzawodniczyły w dwóch konkurencjach, tj. w ćwiczeniach bojowych i biegu sztafetowy na 400 m
z przeszkodami.
Zawody zostały zorganizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Kraśniku
i Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Kraśniku przy
współudziale Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Wilkołazie, Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wilkołazie oraz Urzędu
Gminy Wilkołaz. Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych
konkurencji zawodów czuwała komisja sędziowska, w skład której
weszli funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kraśniku. Sędzią głównym zawodów był mł. bryg. Artur
Szumny. Komisja została powołana przez komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Kraśniku. Zawody przebiegały
przy pięknej słonecznej pogodzie
w sportowej i przyjaznej atmosferze.
Na zakończenie odczytano protokoły końcowe zawodów. Na ręce
dowódców startujących drużyn
wręczono puchary i dyplomy oraz
nagrody finansowe. Ceremonii
wręczenia nagród i gratulacji dokonali: prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP druh Tadeusz
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Wojtak, wiceprezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP – wójt
gminy Trzydnik Duży druh Franciszek Kwiecień, zastępca komendanta powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Kraśniku bryg.
Piotr Wojtan.
Klasyfikacja generalna zawodów
przedstawia się następująco:
a) dla drużyn dziewczęcych:
– I miejsce MDP OSP Agatówka –
999 pkt.
– II miejsce MDP OSP Rzeczyca
Księża – 986 pkt.
– III miejsce MDP OSP Urzędów
– 947 pkt.
– IV miejsce MDP OSP Gościeradów – 945 pkt.
– V miejsce MDP OSP Janiszów –
856 pkt.
b) dla drużyn chłopięcych:
– I miejsce MDP OSP Trzydnik
Duży – 1027 pkt.
– II miejsce MDP OSP Rzeczyca
Księża – 1026 pkt.
– III miejsce MDP MOSP Łychów
– 993 pkt.
– IV miejsce MDP OSP Urzędów
– 979 pkt.
– V miejsce MDP OSP Gościeradów – 969 pkt.
– VI miejsce MDP OSP Janiszów
– 932 pkt.
– VII miejsce MDP OSP Podlesie
– 924 pkt.
– VIII miejsce MDP OSP Wilkołaz – 904 pkt.
– IX miejsce MDP OSP Ostrów –
876 pkt.
Dariusz Rafalski
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Klub Sportowy LKS Perła Rudnik

– podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2016/2017
Runda jesienna sezonu piłkarskiego 2016/2017 dobiegła końca.
Klub Sportowy LKS Perła Rudnik
uczestniczył w rozgrywkach ligowych na szczeblu Lubelskiego
Związku Piłki Nożnej w dwóch
kategoriach wiekowych. Drużyna
seniorów występowała w 13-zespołowej B-klasie Grupa I, natomiast juniorzy rocznik 2000–2003
rywalizowali w lubelskiej lidze B1
Junior Młodszy Grupa I.
Zespół seniorów liczy 22 zawodników zgłoszonych w LZPN do
rozgrywek ligowych.
Poniżej tabela po zakończeniu
rundy jesiennej.
Lp.

14

Drużyna

Seniorzy Perły Rudnik przed meczem z Vikingiem Leśniczówka

Mecze Punkty

Bramki

1

Wisła Józefów

12

30

49:13

2

Perła Rudnik

12

29

34:13

3

Wiking Leśniczówka

12

28

43:22

4

Elżbieta

12

25

51:25

5

Wisła Annopol

12

23

54:33

6

ULKS Dzierzkowice

12

23

41:30

7

Stal II Poniatowa

12

16

40:28

8

Draco Kowala

12

16

29:28

9

Pogoń Trzebiesza

12

14

29:42

10

Czarni Puszno

12

12

34:51

11

Jaworzanka Rogów

12

4

14:52

12

Dąbrowa Wronowska

12

4

17:50

13

Poraj Kraczewice

12

3

10:58

Drużyna seniorów rozegrała
12 meczów. Bilans występów na
boiskach ligowych w rundzie jesiennej to: 9 zwycięstw, 2 remisy,
1 porażka. Bramki zdobyte – 34,
bramki stracone – 13. Zespół Perły
Rudnik zdobył 29 punktów i zajął
2. miejsce w tabeli ligowej.
Zespół juniorów występuje
w roli beniaminka rozgrywek ligowych. Kadra zespołu zgłoszonego
po raz pierwszy do rozgrywek liczy
18 osób. Start w rozgrywkach ligowych okazał się niełatwy, juniorzy
rozegrali 11 spotkań, odnosząc 3
zwycięstwa i doznając 8 porażek.

Juniorzy Perły po meczu ze Stokiem Zakrzówek

Juniorzy Perły Rudnik przed meczem z Wisłą Józefów
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Zdobycie 9 punktów dało 11. miejsce w tabeli. Bilans bramkowy to:
zdobytych – 21, straconych – 62.
Tabelę ligową rozgrywek juniorów
przedstawiamy obok.
Klub sportowy Perła Rudnik
składa podziękowanie dla pracowników UG Wilkołaz za realizację
budowy piłkochwytu.

Lp.

Drużyna

Mecze

Punkty

Bramki

1

Stal Poniatowa

11

30

56:6

2

Granit Bychawa

11

28

54:19

3

Płomień Trzydnik Duży

11

18

33:38

4

Ruch Popkowice

11

17

31:36

5

Tęcza Kraśnik

11

17

26:27

6

Wisła Annopol

11

16

37:24

7

Sygnał Chodel

11

14

18:27

8

Stok Zakrzówek

11

13

29:28

9

Unia Wilkołaz

11

11

31:47

10

Perła Borzechów

11

10

42:45

11

Perła Rudnik

11

9

21:62

12

Wisła Józefów

11

8

33:52

Dziękujemy kibicom za wsparcie dopingowe podczas meczów.
Zapraszamy młodzież na zajęcia

treningowe, a sympatyków Perły
Rudnik na mecze rundy wiosennej.
W imieniu LKS Perła Rudnik
Zdzisław Latos

Podsumowanie sezonu piłkarskiego
Unii Wilkołaz – wiosna i jesień 2016
W klubie KS Unia Wilkołaz
regularnie trenuje ponad 80 zawodników, od najmłodszych
ośmiolatków aż do najstarszego i najbardziej doświadczonego
Krzysztofa Ściegiennego, który jest
filarem drużyny seniorów.
Sezon 2015/2016 drużyna seniorów zakończyła na bardzo dobrym 6. miejscu z dorobkiem 55
punktów. Ten wynik pozwalał patrzeć z optymizmem na następne
rozgrywki w sezonie 2016/2017.
Niestety przed bieżącym sezonem
w szatni seniorów Unii wydarzyło
się „trzęsienie ziemi”. Kilku zawodników stanowiących trzon drużyny
postanowiło spróbować swoich sił
w innych klubach, odeszło również kilku zdolnych i obiecujących
juniorów. W tej sytuacji trener
Kamil Miazga zrezygnował z prowadzenia drużyny seniorów. Na
kilka dni przed startem rozgrywek
udało się zatrudnić nowego trenera, został nim Włodzimierz Bartoś.
Jak można się było spodziewać,

runda jesienna w wykonaniu drużyny seniorów była bardzo trudna, chociaż prawdopodobnie nikt
nie myślał, że wynik będzie aż tak

zły. Unia Wilkołaz jesienią w okręgówce nie wygrała żadnego meczu,
3 zgromadzone na koncie punkty
są wynikiem 3 remisów, pozostałe 12 meczów Unia przegrała i na
półmetku zajmuje ostatnie miejsce
w okręgówce. W tej sytuacji trener
zrezygnował z prowadzenia zespołu w tym momencie prowadzone są
rozmowy z kandydatami na objęcie

posady po Włodzimierzu Bartosiu.
Zdecydowanie lepiej wypadły
drużyny młodzieżowe. Juniorzy
młodsi zajmują 9. miejsce w swojej
12-zespołowej grupie, trampkarze są na pozycji 10. w grupie 12
drużyn. Młodzicy wśród 8 rywali,
plasują się na miejscu 2. Najmłodsi
piłkarze, drużyna Orlików, jesienią
rozegrała dwie rundy turniejów,
w pierwszej rundzie zajęli miejsce
4., natomiast w drugiej zostali liderem swojej grupy.
Będąc wyrazicielem naszego
klubu i zawodników, chciałbym
podziękować władzom gminy
Wilkołaz za wsparcie finansowe
w formie „grantów” oraz naszym
sponsorom, pani Annie Janczarek,
pracownikowi Urzędu Gminy, za
przygotowanie wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki „Klub
2016”, a wszystkim kibicom i sympatykom za wsparcie duchowe
w dobrych i trudnych, jak obecnie,
chwilach naszego klubu.
Ryszard Komar
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Wykaz imprez organizowanych w 2017 r.
na terenie gminy Wilkołaz
L.p.

Nazwa imprezy

Termin

Miejsce realizacji

Organizator imprezy

01.2017

Wilkołaz Pierwszy

Urząd Gminy Wilkołaz,
Szkoły z terenu Gminy Wilkołaz

1

Gminny Festiwal Kolęd
i Pastorałek – koncert finałowy

2

XIII Edycja Grand Prix w Warcabach
100-polowych 2. turniej

14.01.2017

Wilkołaz Pierwszy

Urząd Gminy Wilkołaz,
Zespół Szkół w Wilkołazie

3

Dzień Seniora

04.02.2017

Wilkołaz Pierwszy

Urząd Gminy Wilkołaz,
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkołaza

4

XIII Edycja Grand Prix w Warcabach
100-polowych 3. turniej

11.02.2017

Wilkołaz Pierwszy

Urząd Gminy Wilkołaz,
Zespół Szkół w Wilkołazie

5

Turniej tenisa stołowego dla dzieci

02.2017

Wilkołaz Pierwszy

Zespół Szkół w Wilkołazie,
Urząd Gminy Wilkołaz

6

Turniej tenisa stołowego dla dorosłych

03.2017

Wilkołaz Pierwszy

Zespół Szkół w Wilkołazie,
Urząd Gminy Wilkołaz

7

XIII Edycja Grand Prix w Warcabach
100-polowych 4. turniej

18.03.2017

Wilkołaz Pierwszy

Urząd Gminy Wilkołaz,
Zespół Szkół w Wilkołazie

8

Obchody Święta Strażaka

03.05.2017

Wilkołaz Pierwszy

Zarząd Gminny OSP

9

Piknik Wilkołaski

28.05.2017

Wilkołaz Pierwszy

Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkołaza,
współorganizator Urząd Gminy
Wilkołaz

10

Dzień Dziecka

04.06.2017

Wilkołaz Trzeci

Urząd Gminy Wilkołaz,
Koło Gospodyń Wiejskich
w Wilkołazie Trzecim

11

XXXVII Memoriał Kolarski
im. Józefa Kloca

02.07.2017

Wilkołaz Trzeci

Klub Sportowy Unia Wilkołaz,
Urząd Gminy Wilkołaz oraz
Starostwo Powiatowe w Kraśniku

12

Puchar Wójta Gminy Wilkołaz
w Piłce Nożnej

07.2017

Wilkołaz Pierwszy

Urząd Gminy Wilkołaz

13

Dożynki Gminno-Parafialne

27.08.2017

Wilkołaz Pierwszy
(boisko sportowe)

Sołectwa Organizujące oraz
Urząd Gminy Wilkołaz

14

50-lecie pożycia małżeńskiego

09.2017

Wilkołaz Pierwszy

Urząd Gminy Wilkołaz

15

Mistrzostwa powiatu w warcabach
100-polowych

10.2017

Wilkołaz Pierwszy

Klub Sportowy Unia Wilkołaz,
Zespół Szkół w Wilkołazie,
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
oraz Urząd Gminy Wilkołaz

16

Gminne Obchody Święta
Niepodległości

11.11.2017

Wilkołaz Pierwszy

Urząd Gminy Wilkołaz

17

XIX Mistrzostwa Szachowe Powiatu
Kraśnickiego

11-12.2017

Wilkołaz Pierwszy

Klub Sportowy Unia Wilkołaz,
Zespół Szkół w Wilkołazie,
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
oraz Urząd Gminy Wilkołaz

18

XIV Edycja Grand Prix w Warcabach
100-polowych 1. turniej

12.2017

Wilkołaz Pierwszy

Urząd Gminy Wilkołaz,
Zespół Szkół w Wilkołazie

