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Z pracy Rady Gminy Wilkołaz…
W minionym okresie odbyły
się cztery sesje Rady Gminy Wilkołaz. Podobnie jak w przypadku
poprzednich sesji każdorazowo
dokonywano zmian w budżecie
gminy na rok obecny, jak również
w wieloletniej prognozie finansowej. Związane jest to z prowadzonymi przez gminę inwestycjami,
planowaniem nowych inwestycji,
a także z możliwością pozyskania
dofinansowań z zewnątrz.
Na sesji, która odbyła się 31 marca 2017 r. podjęto uchwałę dostosowującą sieć szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego. Warto przypomnieć, iż
uchwała przyjęta na sesji lutowej
była jedynie projektem. Udzielono
również pomocy finansowej powiatowi kraśnickiemu z przeznaczeniem na realizację programu
„Nie nowotworom u dzieci”. Jak
corocznie, w tym miesiącu uchwalono program opieki nad zwierzętami bezdomnymi na rok 2017.
Z uwagi na złożenie rezygnacji ze stanowiska przez obecnego
skarbnika, zaistniała konieczność
formalnego odwołania przez Radę
Gminy tej osoby z pełnionej funkcji. Radni powołali na stanowisko
skarbnika panią Monikę Biżek.

W trakcie kolejnej sesji, w dniu
28 kwietnia 2017 r., pomijając
uchwalone zmiany w budżecie
gminy i wieloletniej prognozie finansowej, podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowywania zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego. Radni wyrazili
również zgodę na przystąpienie naszej gminy do wspólnej realizacji
postepowania na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę
gazu ziemnego do budynków stanowiących mienie gminy.
Na sesji w dniu 30 maja 2017 r.
radni wyrazili zgodę na udzielenie
pożyczki dla Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ostrowie. Udzielenie tej pożyczki ma ścisły związek
z planowaną inwestycją dotyczącą
kompleksowego remontu strażnicy
w Ostrowie, gdzie inwestorem, jak
i podmiotem aplikującym o środki
zewnętrzne będzie właśnie Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie.
Podjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z wojewodą
lubelskim w zakresie powierzenia zadań dotyczących obowiązku
utrzymania grobów i cmentarzy
wojennych znajdujących się na terenie naszej gminy.

Sesja, która odbyła się 27 czerwca 2017 r. poświęcona była głównie
zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok
oraz udzieleniu z tego tytułu absolutorium wójtowi gminy. Uchwały
te zostały podjęte jednogłośnie przy
jednym głosie wstrzymującym.
Podjęto trzy uchwały związane
z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmianą studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
gminy. Uchwalony został program
rewitalizacji naszej gminy na lata
2017–2023, udzielono pomocy
rzeczowej województwu lubelskiemu w zakresie opracowania dokumentacji projektowej związanej
z remontem chodnika przy drodze wojewódzkiej, zaliczono dwie
kolejne drogi do kategorii dróg
gminnych. Radni dokonali zmian
w regulaminie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie naszej
gminy, a także w zasadach przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego. Podjęto również
uchwałę dotyczącą ustalenia sieci
publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.
J. Stec
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Wilkołaski Piknik Rodzinny
Kolejną edycję Pikniku Rodzinnego rozpoczęliśmy 28 maja 2017 r.
o godzinie 15.00 na stadionie sportowym w Wilkołazie. Data pikniku
nie jest przypadkowa, gdyż to czas
między Dniem Matki a Dniem
Dziecka. Istotą tego wydarzenia
jest właśnie integracja wszystkich
rodzin oraz atrakcyjne spędzanie
wolnego czasu w rodzinnym gronie. Organizatorem jest Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkołaza przy
współpracy z Urzędem Gminy
w Wilkołazie.
Otwarcia imprezy dokonali i powitali gości: pan Paweł Głąb – wójt
gminy Wilkołaz oraz pani Renata
Wnuczek – prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Wilkołaza.

Moc wrażeń artystycznych dostarczyły dzieci z Gminnego Przedszkola w Wilkołazie, Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Wilkołaza, Zespół
folklorystyczny „Rejniczanki” oraz
Zespół śpiewaczy z Wierzchowisk
Starych, wokalistka Kinga Wołoszyn, DJ Rafii oraz pokaz karate.
Podczas trwania pikniku nie zabrakło smakołyków, a członkowie
stowarzyszenia serwowali chrupiące kiełbaski z grilla i pyszne ciasto.
Natomiast pomocni wolontariusze
z klubu „Waleczne Żółwie” zbierali datki na rehabilitację chłopca
z naszej gminy. Takie kwesty nasze
stowarzyszenie prowadzi corocznie podczas pikników, dajemy radość zdrowym dzieciom przez or-

ganizację takiej imprezy, gdzie jest
wiele atrakcji, ale nie zapominamy
również o tych, którzy potrzebują
pomocy. Podczas pikniku panowała przyjazna i życzliwa atmosfera.
Mogliśmy cieszyć się także z pięknej pogody oraz tłumu przybyłych. Dużą popularnością cieszyły
się darmowe zjeżdżalnie dla dzieci, pokazy i zawody prowadzone
przez Ochotniczą Straż Pożarną
w Wilkołazie, przelot paralotni
z deszczem cukierków oraz przejażdżki konikami i motocyklem
z księdzem Tomaszem.
Dziękujemy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe,
wójtowi gminy Pawłowi Głąbowi
oraz pani Annie Janczarek – kierownik Referatu z Urzędu Gminy
za zaangażowanie w realizację pikniku.
Podziękowania kierujemy również w stronę sponsorów, dzięki
którym udało się zrealizować imprezę:
– „KPB” – Stanisław Wronka,
– Bank Spółdzielczy w Wilkołazie,
– „Wilkołaziak” – Barbara i Jacek
Serwinek,
– „Rodos” – Krzysztof Sokal,
– Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wilkołazie,
– Salon fryzjerski „Kamila” – Ewa
Sidorowicz,
– „Ortis” – Piotr Janik,
– Restauracja „Finezja” – Jarosław
Karamon,
– Mariusz Biżek – Usługi budowlano-remontowe,
– „Alpart” – Piotr Pawlikowski,
– Sylwia i Paweł Sagan – Skup
zbóż, kruszywa i kamienie
ozdobne,
– Jacek Skrzypek – Hurtownia
Książek,
– „Złoty Kłos” – Adam Tęsny,
– „Amir” – Mirosław Sołtys,
– „Smaczek’’ – Małgorzata Nowicka,
– Apteka Prywatna – Ewa Stec,
– LGD Ziemi Kraśnickiej.
R. Wnuczek
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Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wilkołazie za rok 2016
Ośrodek Pomocy Społecznej jest
wyodrębnioną jednostką organizacyjną i budżetową gminy powołaną
w kwietniu 1990 r. Działa na podstawie statutu. Realizuje zadania
z zakresu pomocy społecznej oraz
inne zadania zlecone gminie.
Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężenie ich
trudnej sytuacji życiowej i ich usamodzielnienie przez pracę socjalną
przy wykorzystaniu ich własnych
zasobów i możliwości. Z pomocy
społecznej korzystają mieszkańcy
naszej gminy, którzy znaleźli się
w trudnej sytuacji życiowej. Kryterium dochodowe uprawniające do
pomocy finansowej wynosi 514 zł
na osobę w rodzinie lub 634 zł
netto dla osób samotnie gospodarujących, przy jednoczesnym wystąpieniu jednego z problemów,
takich jak: ubóstwo, bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała
choroba, bezradność w sprawach
opiekuńczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego lub alkoholizm.
Pomoc społeczna przyznawana
jest na podstawie zgromadzonych
dokumentów oraz przeprowadzonego wywiadu środowiskowego
w miejscu zamieszkania klienta.
W roku 2016 pracownicy socjalni
przeprowadzili łącznie 401 wywiadów środowiskowych. Przyznano
świadczenia 234 osobom ze 149
rodzin. Największą grupę stanowiły rodziny z dziećmi. Z analizy
wynika, iż pomocą społeczną było
objęte 7,88% mieszkańców naszej
gminy.

Pomoc społeczna
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Do zadań własnych gminy należy przyznawanie i wypłacanie następujących świadczeń:
• Zasiłki celowe i celowe specjalne z przeznaczeniem na zakup
żywności, leczenie, zakup opału.

•

•

•

•
•

•
•

Łącznie wydano decyzje dla 80
rodzin.
Dożywianie dzieci w szkołach
było prowadzone w oparciu
o uchwałę z dnia 10 grudnia
2013 r. w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na
lata 2014–2020”. Z tej formy pomocy skorzystało 120 dzieci z 62
rodzin w formie zakupu gorącego posiłku. Opłacono 13 680
posiłków.
W roku 2016 realizowaliśmy
„Program osłonowy w zakresie
dożywiania dzieci i młodzieży w gminie Wilkołaz”, który
umożliwia dożywianie dzieci
i młodzieży bez wywiadu w sytuacji, gdy rodzina znajduje się
w bardzo trudnym położeniu,
a dochód jej przekracza kryterium ustawowe. Z programu
skorzystało 6 dzieci. Z pomocy
korzystały dzieci w I połowie
roku przed wprowadzeniem
programu 500+.
Ośrodek świadczy również
pomoc w formie usług opiekuńczych. Z tej formy pomocy
korzystało 6 osób samotnych,
które ze względu na wiek i stan
zdrowia potrzebują pomocy
w domu.
Zasiłki okresowe w ubiegłym
roku przyznano dla 49 rodzin.
Zasiłki stałe dla 17 rodzin.
W ubiegłym roku dwóm podopiecznym udało się uzyskać
emerytury z ZUS i tym samym
odeszli ze świadczeń pomocy
społecznej.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 15 osób.
Z terenu naszej gminy w ubiegłym roku 11 osób przebywało
w Domach Pomocy Społecznej:
3 osoby w DPS w Janowie Lubelskim – są to osoby z zabu-

•

•
•

•

•

•

rzeniami psychicznymi i chore
psychicznie, 8 w Popkowicach,
w tym dwie na mocy postanowienia sądu. W ostatnim czasie
dwie osoby zmarły.
W roku 2016 Ośrodek wytypował 4 dzieci na kolonie organizowane przez Kuratorium Oświaty
w Lublinie. Kolonie odbyły się
w Ochotnicy Dolnej.
Na terenie gminy mamy dwoje
dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.
W marcu 2016 r. został uchwalony 3-letni gminny „Program
wspierania rodziny w gminie
Wilkołaz na lata 2016–2018”.
W roku 2016 w ramach programu w Ośrodku był zatrudniony
asystent rodziny, który miał pod
opieką 6 rodzin z 15 dziećmi.
Kolejne zadanie, które realizuje OPS, to wypłata stypendiów
szkolnych. Realizujemy je od
września 2014 r. W ubiegłym
roku wypłaciliśmy stypendia dla
88 uczniów.
Po raz drugi OPS zorganizował
„Prace społecznie użyteczne”.
Uczestniczyło w nich 4 mężczyzn w okresie maj–październik 2016 r. PSU polegają na
świadczeniu przez osobę prac
na rzecz gminy w wymiarze
10 godzin w tygodniu/40 godzin w miesiącu. Uczestnikami
mogą być osoby zarejestrowane
w PUP w Kraśniku i korzystające ze wsparcia z ośrodka pomocy społecznej. Otrzymują
wynagrodzenie 8,10 zł za godzinę w 60% refundowane przez
Urząd Pracy.
Ośrodek realizuje również wydawanie Kart Dużej Rodziny.
Dokument zapewnia specjalne uprawnienia rodzinom z co
najmniej trojgiem dzieci bez
względu na dochód w rodzinie.
W praktyce chodzi o przyznawanie korzystniejszego od ogól-
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nie obowiązującego dostępu do
towarów i usług. Lista instytucji dostępna jest na stronie
rodzina.gov.pl. Łącznie uprawnienia KDR w naszej gminie posiada 456 osób z 86 rodzin.
• W ramach OPS funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Staramy się
pomagać osobom dotkniętym
przemocą, a sprawców kierować
na programy korekcyjno-edukacyjne.
• Współpracujemy z wieloma instytucjami: GKRPA, kuratorem,
sądem rodzinnym, policją, nauczycielami, służbą zdrowia,
poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradnią leczenia uzależnień, PCPR, PUP w Kraśniku.
Korzystamy z ich projektów dla
pracowników i podopiecznych.
Dzięki tej współpracy w 2016 r.
dla kilku osób, klientów OPS,
były możliwe staże zawodowe.
Tym samym osoby te stały się
bardziej pewne siebie i skuteczniej poszukują pracy.

Świadczenia rodzinne
Dużą grupę zadań zleconych stanowią zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
W roku 2016 korzystało z nich
średnio 400 rodzin, Należą do nich
przyznawanie i wypłaty zasiłków
rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń
opiekuńczych, opłata składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od świadczeń opiekuńczych,
świadczenia rodzicielskiego oraz
jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka tzw. becikowego. Uprawnienia do zasiłków rodzinnych uzależnione są od kryterium dochodowego wynoszącego
674 zł i 764 zł (z dzieckiem niepełnosprawnym) na osobę w rodzinie.

Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego
Ośrodek zajmuje się wypłatą
świadczeń z funduszu alimentacyjnego. W roku 2016 wypłacono 340

świadczeń dla 27 uprawnionych
z 18 rodzin. Ustawa nakazuje również podejmowanie działań wobec
dłużników alimentacyjnych. Na terenie gminy mamy 15 dłużników,

z którymi zostały przeprowadzone
wywiady i odebrane oświadczenia
o stanie majątkowym. W wyniku
podjętych działań dłużnicy alimentacyjni zwrócili w ubiegłym

Wydatki i dochody Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilkołazie
w roku 2016
Łącznie wykonane wydatki z budżetu OPS w Wilkołazie
w 2016 r.

6 525 433 zł

Środki finansowe na zadania własne

991 916 zł

– w tym dotacja z budżetu

389 926 zł

Środki finansowe na zadania zlecone
Zadania własne
1. „Prace społecznie użyteczne” (w tym dofinansowanie PUP
60% – 3888 zł)
2. Zasiłki celowe i pomoc w naturze
3. Program osłonowy w zakresie dożywiania

5 533 517 zł
991 916 zł
6 480 zł
37 178 zł
1 477 zł

4. Program pomoc państwa w zakresie dożywiania obiady
dla dzieci i młodzieży (z tego dotacja w ramach programu
wyniosła 28 000 zł)

36 758 zł

5. Zasiłki okresowe

72 380 zł

6. Zasiłki stałe

86 763 zł

7. Składki na ub. zdrowotne od osób pobierających niektóre
świadczenia
8. Usługi opiekuńcze

7 333 zł
60 268 zł

9. Koszty utrzymania Ośrodka poniesione z tytułu realizacji
zadań, w tym wynagrodzenia i pochodne, koszty energii
elektrycznej, gazu, wody, opłat telefonicznych, zakupu artykułów biurowych, środków czystości (dotacja z budżetu
państwa na to zadanie wyniosła 99 876 zł)

383 313 zł

10. Odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej

184 797 zł

11. Stypendia szkolne (w tym 80% dotacji – 81 041 zł)

101 301 zł

12. Zatrudnienie asystenta (w tym dotacja 10 645 zł)

13 417 zł

13. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego
Zadania zlecone

451 zł
5 533 517 zł

1. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy, ZDO

29 448 zł

2. Zadania ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

2 292 845 zł

3. Zadania z ustawy o świadczeniach wychowawczych

3 210 266 zł

4. Wyrównanie dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych

824 zł

5. Koszty wydania KDR

134 zł

Dochody budżetu w Dziale 852 – Pomoc Społeczna w 2016
roku
1. Wpływy z tytułu zwrotów alimentów przez dłużników

33 033,38 zł
18 460,59 zł

2. Wpływy z odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych

5 893,52 zł

3. Wpływy z tytułu odpłatności za DPS

8 593,27 zł

4. Dochody dla płatnika podatku dochodowego

86,00 zł

5
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roku 18 460,59 zł na poczet wypłaconych alimentów.

Świadczenia wychowawcze
– program 500+
Od 1 kwietnia 2016 r. realizujemy program 500+. W roku 2016
złożono 505 wniosków, w tym
41 w formie elektronicznej. 12
z nich przekazano do marszałka
województwa lubelskiego celem

stwierdzenia czy zachodzi koordynacja systemu zabezpieczeń społecznych. Wypłacono 6312 świadczeń na łączną kwotę 3 147 354 zł.
Najważniejsze potrzeby w zakresie pomocy społecznej to podnoszenie poziomu i doskonalenie sprawności funkcjonowania
ośrodka poprzez stałe podnoszenie
kwalifikacji i kompetencji kadry
w okresie intensywnych zmian

w systemie pomocy społecznej.
Poszerzanie działań służących aktywizacji – społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej oraz zawodowej
– osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
wspieranie rodzin w pełnieniu ich
podstawowych funkcji, głównie
w zakresie opieki i wychowywania
dzieci.
A. Karamon

Gminny Dzień Dziecka
Koło Gospodyń Wiejskich
w Wilkołazie Trzecim po raz drugi
zorganizowało 4 czerwca imprezę
plenerową Dzień Dziecka, dedykowaną wszystkim dzieciom z terenu
naszej gminy, bowiem „wszystkie
dzieci są nasze”.

6

Na podłodze wypożyczonej
z OSP, ułożonej z drewnianych
desek na trawie, dzieci pokazały
swoje umiejętności wokalno-artystyczne. Po raz pierwszy w naszej
miejscowości wystąpiły z częścią
artystyczną dzieci przedszkolne
i szkolne z Rudnika Szlacheckiego,
starannie przygotowane przez panie: Annę Bacę i Patrycję Rachwał.

Bardzo ciekawy program artystyczny pod nazwą „Podróże z piratem” przedstawiły dzieci z Przedszkola Gminnego w Wilkołazie,
przygotowane przez panie: M. Kozłowską, A. Skrabuchę, E. Marzec,
Ż. Musiał i A. Sumerę. Dziewczęta

z grupy wolontariuszek „Waleczne
Żółwie” z ZS w Wilkołazie wraz
z opiekunką panią M. Chmiel malowały dzieciom twarze i włosy,
a ratownik medyczny pokazał dzieciom na manekinie, jak udzielać
pierwszej pomocy.
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz panowie z Kółka Rolniczego przygotowali w namiocie
„Kawiarenka” słodki poczęstunek
i napoje oraz kiełbaski. Dużym
powodzeniem cieszyła się zabawa
w dmuchanej rakiecie.
Było to prawdziwe święto dla
dzieci, a odbyło się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Gminy,
w szczególności Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz Szanownym Sponsorom, którzy jak zwykle nie szczędzili grosza na rzecz dzieci.
M. Kuśmierz
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Gminny Zjazd Kółek i Organizacji Rolniczych
W dniu 30 marca 2017 r. odbył
się Gminny Zjazd Kółek i Organizacji Rolniczych w Wilkołazie.
Urząd Gminy reprezentował przewodniczący Rady Gminy Mieczysław Lisiecki. W zjeździe uczestniczył też prezes Zarządu WZRKiOR
Andrzej Giszczak wraz z kierownik biura Haliną Kaźmierak.
Delegaci wybrali nowy zarząd
Gminnego Związku, w skład którego wchodzą:

– Kazimierz Wronka – prezes,
– Teresa Banach – wiceprezes do
spraw KGW (gminna przewodnicząca Rady KGW),
– Andrzej Skrabucha – wiceprezes
do spraw Kółek Rolniczych,
– Halina Kaźmierak – sekretarz,
– Maria Kuśmierz – skarbnik,
– KrystynaWnuczek–członekRady,
– Stanisława Sabeł – członek Rady.
Wybrano również Komisję
Rewizyjną w składzie: Urszula

Sokołowska, Ewa Zagaj i Agnieszka Skrabucha
Delegatami na zjazd WZRKiOR
zostali wybrani: Andrzej Skrabucha, Teresa Banach i Ewa Chudzik.
Prezes Wojewódzkiego Związku
oraz przewodniczący Rady Gminy
podziękowali za dotychczasowe
osiągnięcia i pogratulowali nowo
wybranej Radzie.
T. Banach

Warsztaty wyrobu wędlin
Członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich z Wilkołaza Trzeciego,
reprezentujące starsze pokolenie
wsi, postanowiły przypomnieć sobie umiejętności zdobyte na kursie
masarskim przed 40 laty, w zakresie domowego wyrobu wędlin.

W warsztatach, które przy
wsparciu finansowym Urzędu
Gminy odbyły się w świetlicy wiejskiej w Wilkołazie Trzecim, zdobywały umiejętności masarskie także
członkinie KGW oraz członkowie
KR, będący przedstawicielami

młodszego pokolenia. Dwudniowe zajęcia odbywały się pod okiem
znawcy sztuki masarskiej pana
A. Taramasa. Polegały one na rozbieraniu półtuszy, sporządzaniu
solanek, marynat, wyrobie różnego
rodzaju wędlin i pieczeni oraz wędzeniu przygotowanych produktów. Warsztaty zakończono degustacją wyrobów.
M. Kuśmierz
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Jubileusz 20-lecia parafii Miłosierdzia Bożego
w Rudniku Szlacheckim

8

W dniach od 17 do 21 maja
2017 r. w parafii Miłosierdzia Bożego w Rudniku Szlacheckim odbywały się Misje z okazji 20-lecia
wspólnoty parafialnej. Uroczystość
ta skłania do refleksji i przypomnienia najważniejszych dat i wydarzeń z historii rudnickiego kościoła.
Teren pod budowę świątyni
ofiarowali państwo Stanisława i Jan
Karamonowie. Inicjatorem budowy kościoła był ks. kanonik Jerzy
Jabłoński. Prace budowlane ruszyły wiosną 1994 r. Poświęcenia
kamienia węgielnego pod budowę świątyni dokonał 18 września
1994 r. ks. abp Bolesław Pylak. Na
przełomie lat 1996/1997 dach kościoła został pokryty blachą miedzianą, wstawiono również drzwi
i okna. 16 maja 1997 r. dekretem
ks. arcybiskupa została erygowana nowa parafia pw. Miłosierdzia
Bożego w Rudniku Szlacheckim.
Objęła swoim zasięgiem tereny poprzednio należące do parafii Wilkołaz i Popkowice. W późniejszym
czasie, na prośbę mieszkańców,
przyłączono także Pułankowice,
które administracyjnie należały
do parafii Wniebowzięcia NMP
w Kraśniku. 15 czerwca 1997 r.
powitano pierwszego proboszcza
– ks. kanonika Jerzego Ważnego,
który z zaangażowaniem włączył
się w tworzenie nowej wspólnoty.
Na początku 1999 r. rozpoczęto
budowę plebanii, która 5 listopada
2000 r. została poświęcona przez
ks. bpa Mieczysława Cisło. Niewątpliwie ważnymi wydarzeniami
duchowymi tamtego okresu były:
sprowadzenie relikwii św. Faustyny
Kowalskiej, peregrynacja Krzyża,
a także Misje Jubileuszowe. W tym
czasie podjęto również prace przy
ogrodzeniu kościoła od strony
szkoły. Jednocześnie sukcesywnie
wyposażano świątynię w paramenty liturgiczne. Wstawiono prowi-

zoryczne ławki, zamontowano żyrandole, ustawiono konfesjonały.
12 sierpnia 2001 r., po 4 latach posługi, odbyła się uroczystość pożegnania ks. proboszcza J. Ważnego,
który został mianowany kustoszem
Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy.
19 sierpnia 2001 r. miało miejsce
przyjęcie nowego proboszcza ks.
kanonika Zbigniewa Szcześniaka.
Jesienią tego roku kontynuowano
prace przy zalewaniu fundamentów pod następną część ogrodzenia
kościoła. W roku 2002 przygotowano i ogrodzono teren pod cmentarz grzebalny, który 11 sierpnia
2002 r. został poświęcony przez
abpa J. Życińskiego. W roku 2005

i oddano do użytku kaplicę pogrzebową z dzwonnicą, ułożono kostkę
brukową wokół kościoła, wybudowano kapliczki, a także ustawiono
boczne ołtarze.
Niewątpliwie minione 20 lat
to czas duchowej refleksji nad tajemnicą naszego życia, wyrażoną
w szczególny sposób w pogłębianiu więzi z Bogiem i innymi ludźmi, ale także w dbaniu o rozwój
materialny i gospodarczy parafii.
Jesteśmy wdzięczni Bogu za dar
kapłanów, którzy realizując swoje powołanie, działali i działają
na rzecz naszej wspólnoty. Cieszy
również fakt zaangażowania wiernych, czego dowodem jest istnienie
grup parafialnych, takich jak: kółka

miała miejsce peregrynacja kopii
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Kolejną inwestycją tamtego okresu było ustawienie ołtarza
głównego, poświęconego przez ks.
arcybiskupa podczas konsekracji kościoła, która miała miejsce
23 kwietnia 2006 r.
Od 13 czerwca 2006 r. proboszczem parafii jest ks. kanonik Marian Serwatka. Podczas jego posługi zrealizowano wiele inwestycji,
m.in. odnowiono elewację świątyni, wstawiono ławki, wybudowano

różańcowe, rada parafialna, grupa
Caritas, Akcja Katolicka czy Liturgiczna Służba Ołtarza.
Z perspektywy minionych 20 lat
ogarniamy wdzięcznym sercem
i pamięcią tych, którzy modlitwą,
radą, a także wsparciem finansowym przyczynili się do realizacji
tak wielu przedsięwzięć w naszej
parafii.
M. Stylińska
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350-lecie konsekracji kościoła w Popkowicach
Spoglądając na historię naszego kościoła warto zauważyć, że od
konsekracji świątyni (rok 1667)
mija właśnie 350 lat.
Ten wspaniały Jubileusz świętowano w niedzielę odpustową
Trójcy Przenajświętszej 11 czerwca
2017 r. Mszę św. koncelebrowaną
sprawowali: ks. Andrzej Mizura,
ks. Antoni Świerkowski, ks. prof.
Jarosław Piotr Woźniak, a przewodniczył ks. bp Józef Wróbel.
Na uroczystości obecni byli:
• pan Jakub Kulesza – poseł na
Sejm RP
• pan Zbigniew Gawdzik – przewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego
• pan Jan Woźniak – burmistrz
miasta i gminy Urzędów
• pan Paweł Głąb – wójt gminy
Wilkołaz
• pan Mieczysław Lisiecki – przewodniczący Rady Gminy Wilkołaz
• pan Tomasz Zdybel – z-ca komendanta Policji w Kraśniku.
Nie zabrakło również rodziny
byłych właścicieli dóbr Popkowice
– Piaseckich: Tadeusza Piaseckiego,
Katarzyny i Zbigniewa Sobotkowskiego oraz Olafa Wasowskiego.
350. rocznica konsekracji kościoła jest okazją do przedstawienia w zarysie historii naszej parafii.
Powstanie parafii w Popkowicach źródła historyczne wskazują
na lata 1395–1403. Wcześniej od
parafii Popkowice powstały parafie Świeciechów (1223 r.), Kraśnik
(1240 r.) oraz Dzierzkowice i Wilkołaz (1326 r.).
Parafia Trójcy Przenajświętszej
w Popkowicach usytuowana jest
na wzgórzach okalających dolinę
rzeki Urzędówki w górnym jej odcinku, tzw. Wzgórze Urzędowskie.
W tym czasie właścicielem Popkowic był Michał z Bogumiłowic. To
on ufundował drewniany kościół
parafialny pod wezwaniem św.
Krzyża i św. Anny, o którym pierwsza wzmiankę spotykamy w 1425 r.
Parafia Popkowice należała do

diecezji krakowskiej i wchodziła
w skład archidiakonatu zawichostowskiego. Kolatorami kościoła
byli Jan Ciszowski, a po jego śmierci Jakub i Zaklika Międzygórscy
herbu Topór.
W kolejnych latach zmieniali
się właściciele Popkowic. Byli nimi
Jakub Morowiec, Mikołaj Bystrom
z Radlina, Paweł Bystram i Mikołaj
Rej z Nagłowic. W roku 1566 Mikołaj Rej jako ewangelik zamienił
kościół katolicki w zbór kalwiński,
niszcząc wszelkie dokumenty i wypędzając księdza. Dopiero w 1617 r.
pułkownik Jan Szornel wykupił
świątynię i oddał ją katolikom.
Na prośbę Jana Szornela po
śmierci ks. Andrzeja Szabińskiego
proboszczem został ks. Szymon
Nastorowicz z Wilkołaza. Dzięki
zabiegom i staraniom ks. Nastorowicza parafia popkowicka została
odłączona z dekanatu sandomierskiego i przyłączona do diecezji lubelskiej, dekanatu janowskiego.
Po śmierci Jana Szornela właścicielem Popkowic został jego syn Jerzy. To właśnie on przyczynił się do
tego, że na miejsce kościoła drewnianego zbudowano kościół murowany z cegły i białego kamienia,
któremu nadano tytuł Trójcy Przenajświętszej. Konsekracji tego kościoła dokonał 12 lutego 1667 r.
ks. bp Mikołaj Oborski sufragan
krakowski.
Okres XIX wieku przyniósł parafii wiele zniszczeń, albowiem
w latach 1803, 1835 i 1889 zostały odnotowane pożary. Po pożarze w 1835 r. pierwszą odbudowę
kościoła poprowadził ks. Adrian
Marecki. Kolejny pożar w 1889 r.
dokonał poważnego zniszczenia
świeżo odbudowanej świątyni.
Ks. proboszcz Józef Bagrowski
odbudował murowany babiniec,
podwyższył mur kościoła i zmienił sufit kościoła na łukowo-owalny. Dach kościoła został pokryty
gontem. Ponadto wybudował dom
duchowy, który w okresie późniejszym pełnił rolę organistówki.

W roku 1904 Zofia i Józef Piaseccy, właściciele majątku Popkowice,
zakupili ośmiogłosowe organy.
I wojna światowa (1914–1918)
znów była przyczyną spustoszenia
świątyni. Południowa ściana budynku została rozbita przez kule
armatnie, a pociski różnego kalibru podziurawiły dach i ściany.
Pracami remontowymi kierował
ówczesny ks. proboszcz Jan Kalicki. On też pokrył świątynię blachą.
Ks. proboszcz Paweł Zięba
w 1938 r. otynkował kościół z zewnątrz, skarpy przy nim pokrył dachówką, a w 1943 r. założył światło
elektryczne.
W roku 1963 obowiązki proboszcza przejął ks. Edward Szymkiewicz. Włożył wiele wysiłku
i pracy w odnowienie kościoła, wymienił starą instalację elektryczną
oraz założył nową instalację nagłośnieniową. Powiększył cmentarz
grzebalny oraz doprowadził utwardzoną drogę do tego cmentarza.
Następcą proboszcza Szymkiewicza w 1973 r. został ks. Kazimierz Krakowiak. Śladami swoich
poprzedników pieczołowicie dbał
o świątynię – jej wystrój i utrzymanie. Pozostawił po sobie trwałe ślady swojej pracy – nowy dom
parafialny, parking asfaltowy przy
kościele i cmentarzu, jak również
alejki asfaltowe na cmentarzu.
Kolejnymi proboszczami byli
ks. Adam Sołtysiak i ks. Andrzej
Bubicz. Obaj księża przeprowadzali remonty i konserwacje kościoła.
Obecnie proboszczem jest ks.
Andrzej Mizura. Dzięki jego starniom odgrzybiono tynki wewnątrz
i na zewnątrz, wymieniono instalację elektryczną i nagłośnieniową, odmalowano ściany wewnątrz
kościoła, wykonano elewację zewnętrzną, odnowiono 4 kapliczki na cmentarzu kościelnym,
wymieniono schody wejściowe
na cmentarz kościelny. Kontynuowane są konserwacje obrazów
i zabytków. Prace trwają nadal…
A. Chołody
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Europejskie projekty eTwinning
w Szkole Podstawowej w Ostrowie
W bieżącym roku szkolnym
szkoła w Ostrowie dołączyła do
społeczności szkół w Europie realizujących program eTwinning.
W ramach programu, uczniowie
i nauczyciele z różnych krajów
współpracują ze sobą za pomocą
mediów elektronicznych, realizując online międzynarodowe projekty edukacyjne. Program istnieje
od 2005 r. i zgromadził już niemal
400 tysięcy nauczycieli z całej Europy.
Realizacja takich projektów
stanowi niemałe wyzwanie dla
uczniów oraz zapewnia im wiele
korzyści. Uczą się mądrego i bezpiecznego korzystania z internetu,

szlifują język angielski komunikując się z obcojęzycznymi rówieśnikami oraz stają się otwarci na kulturę i tradycję innych europejskich
krajów.
J. Kret

Nowe zasady wycinki drzew
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Pierwszym projektem w naszej
szkole był projekt klasy VI dotyczący tradycji związanych ze Świętami
Bożego Narodzenia. W ramach
niego, do naszej szkoły napłynęło
kilkadziesiąt ręcznie przygotowanych kartek świątecznych z życzeniami od uczniów z wielu krajów.
Nasi uczniowie również rozesłali
swoje kartki do szkół partnerskich;
dzielili się polskimi tradycjami,
nagrywali filmy, tworzyli prezentacje, które publikowali na specjalnej
platformie.
Obecnie dwa projekty realizuje
klasa V na dodatkowych zajęciach
z języka angielskiego. Młodzież
wykorzystując internet komunikuje się ze swoimi rówieśnikami
ze szkół z Włoch, Turcji, Francji
i Hiszpanii, wykonując kolejne zadania zaplanowane w projekcie.

17 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zgodnie z którą zezwolenia nie
wymaga usunięcie drzew, których
obwód pnia na wysokości 5 cm nie
przekracza:
• 80 cm – w przypadku topoli,
wierzb, klonu jesionolistnego
oraz klonu srebrzystego,
• 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
• 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
W przypadku drzew rosnących
na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
i usuwanych na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać
zgłoszenia w Urzędzie Gminy zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa przekracza wyżej
wymienione kryteria.

Po dokonaniu zgłoszenia w terminie 21 dni zostaną przeprowadzone oględziny zgłaszanych do
usunięcia drzew celem ustalenia
ich obwodów i gatunków. Usunięcie drzew będzie możliwe jeżeli:
• w terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ nie wniesie sprzeciwu lub
• przed upływem 14 dni od dnia
dokonania oględzin organ wyda
zaświadczenie o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu.
W pozostałych sytuacjach, tj.
usunięcie drzew na cele związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej, usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach nie
będących własnością osób fizycznych, wymagane jest uzyskanie
zezwolenia na usunięcie drzew.
Wzór zgłoszenia wycinki drzew
do pobrania na stronie internetowej www.wilkolaz.pl w zakładce
Ochrona środowiska/Ochrona przyrody.
P. Koper
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W cieniu rozłożystych kasztanowców…
Kasztanowce to jedne z najpiękniejszych drzew parkowych
i alejowych. Okazałe, dekoracyjne, dorastają do 25 metrów wysokości. Mają krótkie i grube pnie,
rozwidlające się na kilka grubych
konarów. Ich kora jest szarobrązowa, tafelkowato spękana, a korony są wielkie i gęsto ulistnione.
Te piękne drzewa osiągają wiek
do 200 lat. Niestety od dłuższego
czasu, w okresie rozkwitu, zamiast
pięknieć, tracą blask. Ich liście brązowieją i usychają. Powodem tego
jest szkodnik szrotówek kasztanowcowiaczek.
W odpowiedzi na ogólnopolską
akcję „Ratujmy kasztany” uczniowie Zespołu Szkół w Wilkołazie,
pod kierunkiem koordynatora –
pani Jolanty Wójtowicz, już po raz
dziesiąty włączyli się w realizację
projektu edukacyjnego „Aby kasztanowce rosły jak najdłużej”, którego głównym celem jest ochrona
tych pięknych drzew przed inwazją
szrotówka.
Dzięki wsparciu finansowemu
Urzędu Gminy podjęto różnorodne działania, m.in.: przeprowadzono apele informacyjne o kasztanowcach, konkursy wiedzy, quizy,
konkursy plastyczne, wykonano
gazetki edukacyjne, zabezpieczono
opaskami lepowymi pnie drzew,

organizowano akcje grabienia
i utylizacji opadłych liści oraz
„Dzień Kasztanowca”.
W kwietniu br. odbyło się spotkanie z pracownikiem Nadleśnictwa Kraśnik panią Barbarą
Zielińską. Prelegentka w ciekawy
i przystępny sposób przybliżyła
uczniom zagadnienia związane
z ochroną drzew.

Zwieńczeniem realizacji zadań
tegorocznego projektu była inscenizacja zatytułowana „Tropiciele
z Liliowego Boru”. Jej motywem
przewodnim stały się oczywiście
kasztanowce. Aby uwrażliwić kolegów i koleżanki na potrzebę ochrony tych drzew, uczniowie z klas I,
IV i V szkoły podstawowej oraz
klasy I „a” gimnazjum pod kierun-

Przeprowadzono również konkurs plastyczny pod hasłem: „Wysokie drzewa”. Jego uczestnikami
byli uczniowie klas 0–IV. Mieli oni
za zadanie przedstawić za pomocą dowolnej techniki plastycznej
plakat na temat wylosowanego gatunku drzewa, występującego na
terenie Polski, uwidoczniając i opisując w swojej pracy drzewo oraz
przynajmniej jeden jego charakterystyczny szczegół, taki jak: owoce,
liście, szyszki, nasiona. W ten sposób powstała barwna i efektowna
ekspozycja dendrologiczna, która
zdobi korytarze naszej szkoły.

kiem nauczycieli Jolanty Wójtowicz i Konrada Borowicza zabrali
publiczność w podróż do niezwykłego Liliowego Boru, w którym
działy się niesamowite historie.
Widzowie poznali zaniepokojoną
Królową Sosnę, słynnego znachora
– Dzięcioła Stuk-Puk, mądrą Sowę
i ich towarzyszy, którzy stoczyli
walkę z krnąbrnymi szrotówkami
w obronie kasztanowców.
Realizacja zaplanowanych zadań
w ramach projektu „Aby kasztanowce rosły jak najdłużej” w roku
szkolnym 2016/2017 nie oznacza
bynajmniej końca naszej przygody z tymi pięknymi drzewami.
Za rok również włączymy się w tę
akcję.
Jesteśmy przekonani, że podejmowane w ramach projektu
działania wpływają na podniesienie świadomości proekologicznej
naszych uczniów. Jednocześnie
uwrażliwiają ich na piękno otaczającego nas krajobrazu i rozbudzają
wrażliwość na walory środowiska
naturalnego.
J. Wójtowicz, K. Borowicz
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„Wszystko zaczyna się od przedszkola”

12

W czwartek 20 kwietnia 2017 r.
w Szkole Podstawowej im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie odbył
się Dzień Otwarty pod hasłem
„Wszystko zaczyna się od przedszkola”, na który zostały zaproszone
wszystkie dzieci w wieku od 3 do 6
lat wraz ze swoimi rodzicami.
Na zaproszonych gości czekało wiele atrakcji. Dzieci miały zagwarantowaną doskonałą zabawę,
a rodzice możliwość zapoznania
się z ofertą dydaktyczno-wychowawczą placówki. Mogli także uzyskać cenne wskazówki dotyczące
przygotowania dziecka do edukacji
przedszkolnej i szkolnej.
Starsze przedszkolaki wzięły udział w zajęciach i zabawach
z pierwszoklasistami pod czujnym okiem wychowawczyni klasy
pierwszej pani Barbary Brożek.
Na początek uczniowie klasy I
zaprezentowali krótkie przedstawienie pt. „Witaj wiosno”. Przedstawienie bardzo się podobało,
o czym świadczyły głośne oklaski
przedszkolaków. Dzieci z wielkim
zapałem śpiewały piosenki o wiośnie, bawiły się w rytm muzycznej
składanki.
Następnie wszystkie dzieci
wzięły udział w zajęciach plastycznych, podczas których wykonywały ślimaczka. Wszyscy pracowali
w wielkim skupieniu i starali się
dopracować każdy szczegół. Po zakończonej pracy dzieci podziwiały efekty swojego wysiłku. Każdy
zabrał swojego ślimaczka na pamiątkę.
Wiele radości dały dzieciom
wspólne zabawy klockami, układankami i puzzlami.
Natomiast w przedszkolu dzieci
wraz z rodzicami witane były przez
wychowawczynię panią Agatę
Wnuczek z przedszkolakami.
Po powitaniu wszyscy przenieśli
się w świat bajki, za sprawą pojawienia się Czerwonego Kapturka,
który zaprosił wszystkich na przedstawienie teatralne pt. „Czerwony
Kapturek”. Na twarzach dzieci po-

jawiło się zdziwienie i zaskoczenie.
Przedstawienie bardzo się podobało i otrzymało gromkie brawa.
Następnie przyszedł czas na zabawy kierowane przez nauczyciela,
między innymi: zabawy ruchowo-muzyczne z wykorzystaniem
chusty animacyjnej oraz prace plastyczne. Podczas zabawy pomagali
rodzice. Później nastąpiła najmilsza część dla dzieci, możliwość pobawienia się zabawkami. Radości
nie było końca.
Podczas Dnia Otwartego można
było zwiedzić przedszkole, a rodzice mieli możliwość rozmowy między sobą i z nauczycielem.
Następnie dzieci i rodzice bawili
się wspólnie podczas zabaw inte-

gracyjnych w sali gimnastycznej.
Zabawy z chustą animacyjną oraz
inne zabawy przy muzyce sprawiły,
że z twarzy uczestników zabaw nie
znikał uśmiech.
Na zakończenie wszyscy zostali
zaproszeni na słodki poczęstunek.
Pobyt gości w naszej szkole dostarczył wszystkim mnóstwo radości
i pokazał, że nasza placówka jest
dobrze wyposażona w pomoce dydaktyczne. Jest to miejsce, gdzie
wspaniale można spędzić czas
i wiele się nauczyć. Dzień ten był
miłym przeżyciem dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Wszyscy doskonale się bawili. Było kolorowo,
wesoło i radośnie.
B. Brożek, A. Wnuczek
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Najaktywniejsi czytelnicy gminy Wilkołaz
W dniach od 14 października 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Wilkołazie już po raz drugi zorganizowała konkurs na najaktywniejszego czytelnika gminy Wilkołaz. W związku ze szczególnym
zainteresowaniem, jakie wzbudził
konkurs w ubiegłym roku, poza
edycją skierowaną do najmłodszych czytelników wyodrębniono
kategorię dla dorosłych. Konkurs
miał na celu nie tylko promocję
czytelnictwa, jako wartościowego
sposobu spędzania wolnego czasu, ale również rozbudzenie zainteresowań czytelniczych wśród
najmłodszych. W końcu, jak mówi
znane przysłowie: „Czym skorupka
za młodu nasiąknie, tym na starość
trąci”.
12 maja 2017 r. w Domu Wiejskim w Wilkołazie Trzecim odbyło się uroczyste podsumowanie
wspomnianego konkursu w kategorii dziecięcej. Wzięły w nim
udział 132 osoby; jury postano-

wiło wręczyć nagrody książkowe
wraz z dyplomami 34 osobom
najbardziej wyróżniającym się pod
względem czytelniczym. Po wręczeniu nagród dzieci spędziły przyjemnie czas przy zorganizowanym
poczęstunku z grilla i lodach. Na
zakończenie zainteresowani zajęli
się namalowaniem ulubionych postaci z przeczytanych przez siebie
książek. Zapraszamy serdecznie do
oglądania ich prac w holu biblioteki.
Tydzień później odbyło się podsumowanie konkursu dla osób dorosłych. W konkursie wzięły udział
42 osoby. Najaktywniejszymi czytelnikami okazały się: p. Iwona
Stolarz (I miejsce), p. Violetta Pawełczak (II miejsce) i p. Urszula
Karamon (III miejsce). Przyznano
również dwa wyróżnienia, które
otrzymały p. Małgorzata Maciąg
i p. Regina Iżycka. Po wręczeniu
głównych nagród i przekazaniu pamiątkowych dyplomów wszystkim
uczestnikom konkursu z krótkim

programem artystycznym wystąpiła Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Wilkołaza. W sympatycznej atmosferze i przy słodkim poczęstunku czytelnicy mogli oddać się
rozmowom na różne tematy.
Gminna Biblioteka Publiczna
w Wilkołazie chciałaby złożyć podziękowania sponsorom, którzy
wspomogli nas w organizacji poczęstunku (BARTEK PPH M. Bednarz, Hurtownia Mięsa i Wędlin
„Smaczek”), nauczycielkom za
krzewienie zainteresowania czytelnictwem, Młodzieżowej Orkiestrze Dętej za uświetnienie swoim występem podsumowania dla
osób dorosłych, jak również tym,
bez których konkurs nie mógłby
się odbyć – naszym Czytelnikom.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy mieszkańców naszej gminy do udziału w następnej
edycji!
Gminna Biblioteka Publiczna
w Wilkołazie

„Jestem bezpieczny” to program konieczny!
Miło nam poinformować, że
uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Wilkołazie zwyciężyli w Powiatowym
Konkursie „Jestem bezpieczny” organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Kraśniku. Celem
konkursu było upowszechnianie
wiedzy na temat zagrożeń, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się
w codziennym życiu.
Zwycięska drużyna, w skład
której weszli: Kamila Biekisz, Emilia Kuśmierz, Weronika Stolarz,
Zuzanna Zaręba, Igor Barwiński
i Hubert Mazurek, oprócz rozwiązania testu dotyczącego takich zagadnień, jak bezpieczeństwo dzieci czy uzależnienia, przedstawiła
scenkę, w której wskazała najatrak-

cyjniejszą propozycję spędzenia
wolnego czasu. Nasi uczniowie
postawili na sport. Stąd na projekcie koszulki, którą wykonali pod
kierunkiem nauczycieli: Marty
Rozwalak i Konrada Borowicza,

znalazło się hasło: Nie pijemy, nie
palimy, nie zażywamy, tylko sporty
uprawiamy!
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
M. Rozwalak, K. Borowicz
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Szlaki turystyczne w gminie Wilkołaz
Nasza propozycja to dwie możliwości spędzenia czasu w siodełku. Jakiegokolwiek byś wyboru nie
dokonał, czeka Cię różnorodność
atrakcji przyrodniczych i kulturowych.
Przez gminę Wilkołaz wiodą
2 szlaki turystyczne, po których możesz poruszać się w ciszy, ciesząc się
bogactwem natury i atrakcji kulturowych. Szlaki turystyczne przez nas
przedstawiane, które można odbyć
rowerem, to zachęta do wybrania się
w teren i ochoczego pedałowania.
Bez względu na to, na jakim nomen omen etapie swojej rowerowej
pasji się znajdujesz aktualnie, Wilkołaskie Szlaki Turystyczne roztaczają
przed Tobą perspektywy turystycznego spełnienia. Czekają na Ciebie
odcinki „lekkie, łatwe i przyjemne”,
ale i trudniejsze wyzwania, podczas
których z pewnością będziesz musiał zastosować najodpowiedniejszą
przerzutkę. Możesz jechać jak po
sznurku po wyznaczonych w terenie
trasach istniejących. I tam, i tu na
każdej ze ścieżek do obejrzenia są
rozliczne wilkołaskie niespodzianki krajoznawcze. To nie miejsce ani
czas, by je zdradzać – o tym, że rowerowe eskapady po naszym regionie są ciekawe, przekonasz się podczas jazdy terenowej.
Szerokiej drogi! A oto trasy szlaków turystycznych:

„Uroki ziemi wilkołaskiej”
– szlak niebieski

14

Szlak turystyczny prowadzi
przez urokliwe zakątki wilkołaskiej
ziemi. Rozpoczyna się w Wilkołazie Pierwszym, przy cmentarzu
grzebalnym „dawnym”. Dalej biegnie drogą powiatową w kierunku
Zakrzówka, zbaczając dwukrotnie
do dawnej siedziby folwarku ordynackiego w Wilkołazie Górnym,
drugi raz na drogę gminną, gdzie
rozpościera się widok na dolinę
rzeki Urzędówki, skąd wiedzie do
cmentarza wojennego z I wojny
światowej w tzw. lesie „Krzywda”
wpisanego do rejestru zabytków

woj. lubelskiego. Następnie szlakiem pielgrzymkowym św. Jakuba
biegnie obrzeżami lasów „Krzywda” i „Dębina” do Rudnika Szlacheckiego, następne do Wólki
Rudnickiej. Dalej drogą gminną
do Wilkołaza Górnego i Wilkołaza Pierwszego w części zwyczajowo nazywanej „Poduchowne”
do zbiornika wodnego przy rzece
Urzędówce (pozostałości po folwarku, gruntownie przebudowanym w XXI w.).
Dystans: ok. 16,8 km

„Szlakiem dawnych dworków
w gminie Wilkołaz” – szlak
żółty
Szlak rozpoczyna się w Wilkołazie Pierwszym, przy kościele
parafialnym. Dalej biegnie drogami gminnymi przez Wilkołaz
Pierwszy tzw. „Zagrody” i „Błonie”, następnie drogą w kierunku

Obroków, zahaczając odnogą na
północ. Znajduje się tam urokliwy krajobrazowo rozległy staw łączący się w naturalny sposób z lasem w Żurawińcu (pozostałość po
obiektach dworskich, wchodzących
dawniej w skład dóbr Ordynacji
Zamojskiej). Przed Obrokami po
stronie zachodniej szlaku mijamy
kompleks leśny należący do Wilkołaza Drugiego, budynek szkoły
podstawowej w Marianówce, wieś
Marianówkę i udajemy się granicą gmin Wilkołaz i Borzechów do
drogi powiatowej Wilkołaz–Borzechów. Następnie drogą gruntową
i asfaltową gminną udajemy się
do Wilkołaza Dolnego i Zalesia.
Wjeżdżamy do wsi Białowoda gm.
Borzechów i w drodze powrotnej
wracamy drogą gminną Ewunin–
Zamajdanie do Ewunina i Ostrowa i dalej drogami powiatowymi
Wilkołaz–Urzędów i Zalesie–Bia-
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łowoda. Docieramy do wąwozu
lessowego biegnącego drogą gminną, zahaczając o „Okopek”. Następnie drogą w Zalesiu Południowym
kierujemy się do Ostrowa-Kolonii,
przemierzając niewielkie odcinki

dróg powiatowych Wilkołaz–Urzędów i Rudnik–Ostrów. Dalej ścieżka prowadzi drogami gminnymi,
drogą gruntową granicami wsi
Ostrów-Kolonia, Zalesie, Wilkołaz
Dolny, Rudnik Szlachecki i Wil-

kołaz Trzeci do drogi Wilkołaz–
Urzędów. Mostem w ciągu drogi
gminnej Wilkołaz Dolny, Wilkołaz
Drugi do Wilkołaza Pierwszego
(kościół parafialny).
Dystans: ok. 47,6 km
G. Kamińska

Rajd rowerowy uczniów z Marianówki
7 czerwca 2017 r. odbył się rajd
rowerowy. Wzięli w nim uczniowie
klas IV–VI Szkoły Podstawowej
w Marianówce. Celem rajdu była
popularyzacja środka lokomocji,
jakim jest rower oraz uświadomienie, jak można atrakcyjnie spędzać
wolny czas na świeżym powietrzu.
Udało się zrealizować połączenie
rekreacji z wypoczynkiem, nauką
i aktywnością fizyczną. Rajd ruszył
w trasę z Marianówki przez Obroki
w stronę Wilkołaza szlakiem turystycznym żółtym. Miejscem postojowym była lekcja przyrody w terenie przygotowana przez panią
dyrektor Ewę Janczarek. Uczniowie
poznawali i obserwowali osobliwo-

ści natury. Uwieńczeniem wysiłku
intelektualnego było pieczenie kieł-

basek na ekologicznym ognisku.
Droga powrotna prowadziła trasą
Wilkołaz Dolny–Ryczydół–Osina–
Marianówka. Sprzyjająca pogoda
spotęgowała zadowolenie uczestników rajdu, który zakończył się przy
SP w Marianówce. Uczniowie wraz
z opiekunami p. Edytą Zarzeczną
i Ewą Kuśmierz z radością zadeklarowali chęć uczestnictwa w kolejnej takiej wyprawie.
E. Zarzeczna

Informacja
o zmianie terminu
memoriału
Wójt gminy Wilkołaz informuje, iż zmianie uległ termin przeprowadzenia XXXVII Memoriału
Kolarskiego im. Józefa Kloca – odbędzie się on 17 września 2017 r.
Powyższa zmiana spowodowana
jest przebudową drogi powiatowej
nr 2722L Wilkołaz–Popkowice.
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Sukces uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Ostrowie
Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
(BRD) to konkurs wieloetapowy
od etapu szkolnego, przez gminny,
powiatowy, wojewódzki, aż po Mistrzostwa Polski. Turniej składa się
z pięciu dyscyplin: testu z zakresu
przepisów ruchu drogowego, testu
skrzyżowania, rowerowego toru
przeszkód, udzielania pierwszej
pomocy oraz miasteczka ruchu
drogowego (na szczeblu wojewódzkim).
Uczniowie szkół podstawowych
gminy Wilkołaz od lat biorą udział
w tym turnieju. W tym roku na eliminacjach gminnych „zameldowały się” czteroosobowe drużyny ze
Szkoły Podstawowej z Marianówki, Rudnika Szlacheckiego, Ostrowa i Wilkołaza. Po testach i przejeździe toru przeszkód wyłoniono
zwycięzców. Zostali nimi uczniowie ze Szkoły Podstawowej im.
Wacława Rafalskiego w Ostrowie.

Zwycięska drużyna reprezentowała gminę Wilkołaz w eliminacjach powiatowych, które odbyły
się 11 maja w siedzibie Publicznego
Gimnazjum Nr 1 w Kraśniku. Do
turnieju przystąpiło 10 drużyn z terenu powiatu kraśnickiego. Tym
razem uczestnicy musieli rozwiązać test z przepisów ruchu drogowego, test – skrzyżowania, udzielić
(praktycznie) pierwszej pomocy
i przejechać rowerem przygotowany tor przeszkód.
Mocnym
atutem
drużyny
z Ostrowa był przejazd toru przeszkód. Oczywiście sam przejazd nie
zapewniał sukcesu. Uczniowie klasy VI z Ostrowa w składzie Aleksandra Chmielik, Marta Wronka,
Konrad Gajewski i Paweł Drozda

poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami i zajęli I miejsce w powiecie
kraśnickim.
Nasi uczniowie reprezentować
będą powiat kraśnicki w eliminacjach wojewódzkich. Udział na
tym szczeblu zobowiązuje, więc
drużyna pilnie rozwiązuje testy,
doskonali umiejętności udzielania
pierwszej pomocy, ćwiczy technikę jazdy – tor przeszkód. Dzięki
wsparciu i pomocy ze strony pani
dyr. Renaty Jamróz uczniowie mogli wyjechać i kilka godzin spędzić
w miasteczku ruchu w Opolu Lubelskim.
Trzymamy kciuki za naszą drużynę! Oni jak widać są zwarci i gotowi!
M. Garbacz

