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Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim mieszkańcom gminy Wilkołaz,
aby ten świąteczny czas był dla Państwa okazją
do spędzenia miłych chwil w gronie najbliższych,
w atmosferze wzajemnej życzliwości i serdeczności.
Niech całe święta będą tak magiczne,
jak ten jedyny w swoim rodzaju wigilijny wieczór,
a Nowy 2018 Rok przyniesie pokój i realizację
osobistych zamierzeń.
Mieczysław Lisiecki
Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Głąb
Wójt Gminy Wilkołaz

oraz Zespół Redakcyjny Kwartalnika
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Mamy pieniądze na solary
Niekończąca się opowieść
związana z rozstrzygnięciem
przez Urząd Marszałkowski (UM)
konkursu na odnawialne źródła
energii (OZE) znajduje w końcu pozytywne dla mieszkańców
gminy Wilkołaz rozstrzygnięcie.
Niemal 2 lata po ogłoszeniu konkursu gmina Wilkołaz została zaproszona do złożenia dokumentów
niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie. 2 listopada
2017 r. otrzymaliśmy w tej sprawie
pismo z UM.
Wszystkim zainteresowanym
przypomnę pokrótce historię starania się o odnawialne źródła energii dla naszych mieszkańców. Pod
koniec 2015 roku dowiedzieliśmy
się, że w roku 2016 UM planuje
ogłoszenie konkursu na OZE. Nie
czekając na ogłoszenie konkursu,
już 27 stycznia 2016 r. rozpoczęliśmy zapisy na kolektory słoneczne,
a kilka tygodni później również na
piece na biomasę. Ostatecznie chęć
montażu kolektorów słonecznych
zgłosiło 587 domostw, zaś pieców
na biomasę 35. W międzyczasie
UM ogłosił konkurs z ostateczną
datą składania wniosków 14 czerwca 2016 r. W tym też terminie został złożony wniosek przygotowany przez gminę Wilkołaz.
Dość długo, ale w pełnym spokoju – świadomi dobrze przygotowanego wniosku, czekaliśmy na wyniki oceny merytorycznej. Niestety
w końcu grudnia 2016 r. nieoczekiwanie okazało się, że wniosek
gminy Wilkołaz stracił 5 punktów,
co skutkuje tym, iż nie otrzyma
dofinansowania. UM, nie czekając
na procedurę odwoławczą, jeszcze
w grudnia 2016 r. podpisał umowy
o dofinansowanie z samorządami,
które w wyniku konkursu otrzymały 97,5 punktów. W międzyczasie
postanowiliśmy walczyć o maksymalną liczbę punktów i 19 stycznia
2017 r. złożyliśmy protest od oceny
złożonego przez nas wniosku.

2 marca 2017 r. UM poinformował nas, iż protest jest zasadny, został uwzględniony i gmina
Wilkołaz otrzymuje maksymalną
liczbę 100 punktów. Przez kolejne 4 miesiące nic się jednak nie
działo. Zaniepokojeni tym stanem
rzeczy wystosowaliśmy do UM kolejne pismo z prośbą o informację.
W odpowiedzi na nie dowiedzieliśmy się, że duża część samorządów złożyła protesty od wyników
oceny, jednak nie wszystkie zostały
uwzględnione. Samorządy, którym nie uwzględniono protestów,
kierowały sprawy do sądów i do
czasu zakończenia postępowań sądowych UM i gmina Wilkołaz nie
mogą podpisać umowy o dofinansowanie. Ciężko było nam zrozumieć, dlaczego mając maksymalną
liczbę 100 punktów, musimy czekać na dofinansowanie, tym bardziej że umowy o dofinansowanie
już 7 miesięcy wcześniej podpisano
z samorządami, które zdobyły tylko 97,5 punktów.

Na szczęście końcówka roku
2017 przyniosła pozytywną informację i wreszcie 15 grudnia
podpisaliśmy umowę o dofinansowanie tego długo oczekiwanego
przez nas projektu opiewającego
na kwotę niemal 7 mln zł. Dziękuję z tego miejsca radnym Rady
Gminy Wilkołaz, którzy wspierali
nas w staraniach o dofinansowanie
i 28 grudnia 2016 r. dali wyraz swojemu zaniepokojeniu ogłoszonym
wynikom poprzez wystosowanie
„Apelu do Marszałka Województwa Lubelskiego”.
Przed nami dużo pracy.
W pierwszym kwartale 2018 r.
planujemy ogłosić postępowanie
przetargowe, zaś w drugim wyłonić wykonawcę prac. Mam nadzieję, że do końca 2018 r. fizycznie
zamontowanych zostanie całość,
czyli 35 pieców na biomasę, oraz
około 30–40% instalacji solarnych.
Zakończenie całej inwestycji planujemy w 2019 r.
P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz

Nowy samochód służbowy
Nowy nie zawsze oznacza „fabrycznie nowy”… Wielu z mieszkańców zapewne zadaje sobie
pytanie cóż to za „nowy” pojazd,
którym porusza się wójt gminy czy
pracownicy. Określenie „nowy”
w tym przypadku oznacza jedynie,
iż jest to pojazd nowo nabyty do
zasobów gminy Wilkołaz, nie zaś
nowy fabrycznie.

Pojazd ów to nic innego jak
czerwona Skoda Fabia wyprodukowana w 2003 r. z przebiegiem blisko 300 tys. kilometrów. Samochód

został przekazany naszej gminie
przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kraśniku.
Ale nie to jest najważniejsze.
Samochód ten został naszej gminie przekazany zupełnie za darmo, bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek kosztów. Było to
możliwe dzięki staraniom wójta
gminy Pawła Głąba, a także dobrej
współpracy z jednostką przekazującą.
Podkreślenia wymaga również
fakt, iż pojazd jest wyposażony
w instalację gazową, a jego dość niski apetyt na paliwo powoduje wymierne oszczędności w kosztach
podróży służbowych w porównaniu do korzystania z dotychczasowej formy rozliczania podróży
służbowych czyli przelicznika kilometrowego.
J. Stec
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Z pracy Rady Gminy Wilkołaz…
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W okresie od poprzedniego,
już dziewiątego, wydania „Wieści
Gminy Wilkołaz” Rada Gminy odbyła trzy posiedzenia.
Na sesji wrześniowej, która
odbyła się w dniu 29 września
2017 r., radni uchwalili zmiany
wieloletniej prognozy finansowej
oraz zmiany w budżecie gminy na
rok 2017. Wyrazili również zgodę
na udzielenie pomocy finansowej w wysokości 5500 zł dla gminy Urzędów z przeznaczeniem na
wykonanie prac konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych zabytków ruchomych w parafii Popkowice.
W trakcie sesji dokonano zmiany uchwały dotyczącej zaliczenia
dróg do kategorii dróg gminnych,
zmiany uchwały dotyczącej określenia warunków i zasad korzystania z przystanków na terenie naszej gminy oraz wskazania nowych
miejsc lokalizacji przystanków komunikacyjnych.
W związku z reformą oświatową
radni przyjęli pakiet uchwał dotyczących przekształcenia wszystkich
sześcioletnich szkół podstawowych
z terenu naszej gminy w ośmioletnie szkoły podstawowe.
Na sesji została również przedłożona informacja o realizacji budżetu gminy Wilkołaz za pierwsze
półrocze. Radni zostali również
zapoznani ze stanem realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok
szkolny oraz z działalnością kulturalną i sportową na terenie gminy.
Kolejna sesja odbyła się 9 listopada 2017 r. Sesje, które odbywają się w tym okresie, poświęcone
są głównie podejmowaniu uchwał
podatkowych. Tak było również
w naszej gminie. Radni podjęli uchwałę dotycząca obniżenia
średniej ceny skupu żyta, która ma
bezpośredni wpływ na wysokość
podatku rolnego. Ustalili również
cenę wody pobieranej z wodociągu
gminnego.
Podkreślenia wymaga fakt, iż
zarówno wysokość opłaty za wodę,

jak i wysokość wszystkich podatków w naszej gminie została utrzymana na dotychczasowym poziomie. W tym względzie rok 2018
nie przyniesie nam podwyżek.
W tym dniu radni dokonali
zmian wieloletniej prognozy finansowej oraz zmian w budżecie gminy na rok 2017. Przyjęli również
roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
W końcowej części sesji przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację o złożonych
oświadczeniach majątkowych.
Na sesji w dniu 8 grudnia
2017 r., podobnie jak na sesjach
poprzednich, radni dokonali zmian
w budżecie gminy na rok bieżący.
Dokonali również zmiany uchwały dotyczącej siedzib obwodowych

komisji wyborczych (związane jest
to ze zmianą nazwy szkoły w Wilkołazie Pierwszym) oraz uchwały
dotyczącej przekształcenia Szkoły
Podstawowej w Ostrowie.
Przyjęto
program
osłonowy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na kolejne lata
2018–2020, wyrażono zgodę na
nabycie nieruchomości gruntowej
pod oczyszczalnię ścieków, a także
podjęto uchwałę o przystąpieniu
do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.
Radni zapoznali się również
z informacją w zakresie zimowego utrzymania dróg i chodników,
a także przyjęli plan pracy rady na
kolejny rok.
J. Stec

10 lat walki ze szrotówkami
kasztanowcowiaczkami
Uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Wilkołazie od roku 2007 uczestniczą
w projekcie edukacyjnym „Aby
kasztanowce rosły jak najdłużej”.

Głównym celem akcji jest ochrona kasztanowca pospolitego przed
inwazją szrotówka kasztanowcowiaczka, szkodnika powodującego
brązowienie liści i hamującego rozwój drzew.
5 grudnia 2017 r. miało miejsce
spotkanie podsumowujące 10 lat
realizacji tego programu w naszej

szkole. Podczas apelu uczniowie
obejrzeli prezentację multimedialną dokumentującą działania
podejmowane na rzecz ochrony
i pielęgnacji kasztanowców na terenie gminy Wilkołaz. Nie zabrakło również artystycznego akcentu.
Uczniowie klasy II pod kierunkiem
pani Jolanty Wójtowicz – koordynatora projektu, zaśpiewali piosenkę o kasztankach i opowiedzieli
bajkę o kasztanowym pokraczku.
Odbyło się również podsumowanie konkursów: językowego i literacko-plastycznego.
Pozostaje mieć nadzieję, że
uczniowie będą świadomi tego,
jak ważna jest ochrona i pielęgnacja kasztanowców, ale także dbanie
o przyrodę, której częścią jesteśmy.
Dodajmy, że wszelkie działania
podejmowane w ramach projektu zostały przeprowadzone dzięki
wsparciu finansowemu Urzędu
Gminy w Wilkołazie.
M. Rozwalak, K. Borowicz
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Planowana strefa przedsiębiorczości
Na przestrzeni ostatnich trzech
lat wszystkie inwestycje gminne
wymagające wielkich nakładów
finansowych zostały zrealizowane
głównie dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z budżetu państwa
oraz środkom unijnym. Już teraz
pozyskane od 2015 r. przez samorząd gminy Wilkołaz dofinansowanie znacznie przekroczyło kwotę
10,0 mln zł. Nie możemy jednak
ograniczać się jedynie do takiego
źródła finansowania realizowanych zadań. Przecież nie wiemy
nawet co stanie się jutro, więc nie
możemy być pewni, iż taki model
finansowania inwestycji będzie
dostępny za kilka czy kilkanaście
lat. Przydałby się „parasol bezpieczeństwa” w postaci zwiększenia
własnych środków finansowych,
jakimi dysponuje nasza gmina.
Stąd też pomysł, aby spróbować
ściągnąć na nasz teren inwestorów.
Droga ku temu daleka, ale pierwsze kroki zostały już poczynione.
Wykorzystując fakt, iż przez obszar
gminy Wilkołaz przebiega droga
krajowa nr 19, a w perspektywie

kilku najbliższych lat najprawdopodobniej powstanie droga ekspresowa S19, postanowiliśmy przy

aprobacie właścicieli działek wyznaczyć tereny dla potencjalnych
przedsiębiorców. Tak też w obrębie
ewidencji gruntów Wilkołaz Trzeci, pomiędzy istniejącymi drogami:
krajową nr 19, gminną nr 108339L
Zdrapy–Ostrów-Kolonia, planowaną do budowy drogą ekspresową S19 i terenem zwanym „jazami”,
wyznaczony został obszar około
20 ha. Między innymi również dlatego asfaltowana jesienią 2017 r. na
odcinku 1530 metrów droga gminna 108339L Zdrapy–Ostrów-Kolonia ma 5 metrów szerokości, gdyż
mamy nadzieję, że w niedalekiej
przyszłości stanie się ona ważnym
elementem infrastruktury, kiedy
na tereny pod działalność gospodarczą ściągną potencjalni inwestorzy.
Dodam jeszcze, że w chwili
obecnej gmina Wilkołaz pracuje
nad zmianami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dotyczącymi wyznaczenia terenów
przeznaczonych pod przedsiębiorczość.
P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz

Szkolenie podstawowe carvingu
4 grudnia 2017 r. o godz. 9 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy
Wilkołaz odbyło się szkolenie podstawowe carvingu. Część wykłado-

wą i praktyczną przedstawiła pani
Bożena Śmiałowska – pracownik
LODR Końskowola z działu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a w orga-

nizacji szkolenia wzięła udział pani
Halina Zięba. Na szkolenie zaproszone były przedstawicielki KGW
z terenu gminy Wilkołaz. W szkoleniu wzięło udział 14 osób. Panie
wykonywały następujące zadania:
• kalie z kopru włoskiego i papryczki peperoni,
• szyszka z papryczki peperoni,
• kwiat z papryczki peperoni,
• ptaszki miłości z cykorii i białej
rzepy,
• kwiat z korzonka pora i listki
z pora,
• kwiat z kapusty pekińskiej,
• tulipan z rzodkwi i ogórka,
• kwiat z rzodkiewki,
• nenufar z cebuli czerwonej,
• łabędź z jabłka.
S. Garbacz
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W roku 2018 powstanie
Gminny Ośrodek Kultury w Wilkołazie
Gmina Wilkołaz jako jedna
z nielicznych gmin powiatu kraśnickiego nie posiada Gminnego
Ośrodka Kultury. Ale niedługo to
się zmieni dzięki pozyskaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2017–2020.
W lipcu 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie została
podpisana umowa na dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja
budynku, w którym znajduje się
Gminna Biblioteka Publiczna na
Gminny Ośrodek Kultury w Wilkołazie”. Podstawowym celem
projektu jest poprawa oferty kulturalnej na terenie gminy Wilkołaz
poprzez poprawę stanu budynku
i jego otoczenia.
Budynek, w którym funkcjonowała Gminna Biblioteka Publiczna
pochodzi z lat 50. ubiegłego wieku
i nie spełnia wielu norm niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego korzystania, m.in.: w zakresie
instalacji przeciwpożarowej, dostępu dla osób niepełnosprawnych
czy energochłonności.
Realizacja projektu pozwoli na
dostosowanie budynku i utworzenie Gminnego Ośrodka Kultury,
który będzie miejscem spotkań,
wydarzeń kulturalnych, działalności kół zainteresowań i integracji

oraz rozwijania pasji i zainteresowań mieszkańców gminy Wilkołaz
poprzez m.in.: warsztaty kulturalne (muzyczne, plastyczne), przedstawienia czy wystawy. Będzie to
także doskonałe miejsce do promocji „małej ojczyzny”, jaką jest
gmina Wilkołaz.

jest przewidywane na drugą połowę 2018 r.
Całkowita wartość projektu
wynosi 1 678 302,38 zł, z czego
1 295 708,30 zł stanowi pozyskane dofinansowanie. Pozostałą
część środków stanowi wkład własny gminy.

Inwestycja jest w trakcie realizacji. Zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w wyniku
którego wyłoniono wykonawcę
i podpisano z nim umowę. W listopadzie rozpoczęły się prace
budowlane, zakończenie których

Na czas remontu Gminna Biblioteka Publiczna została przeniesiona do lokalu znajdującego
się na plebanii parafii Wilkołaz
(Wilkołaz Pierwszy nr 15, tel. 506
024 830).
A. Janczarek

Oświata – najlepsza inwestycja
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Z funduszy europejskich można
pozyskać dofinansowanie do tzw.
projektów „twardych” i „miękkich”. Te pierwsze odnoszą się do
inwestycji, takich jak np.: projekty w odnawialne źródła energii,
energooszczędne oświetlenie ulic,
budowa hal sportowych czy bu-

dowa i modernizacja dróg. Projekty „miękkie” dotyczą natomiast
podnoszenia jakości edukacji,
integracji i spójności społecznej
oraz zwiększania zatrudnienia. Są
to więc inwestycje w człowieka,
w jego wiedzę, kwalifikacje oraz
umiejętności. I właśnie taką „inwe-

stycję” podjął wójt gminy Wilkołaz,
składając projekt pn. „Wysoka jakość kształcenia ogólnego w gminie Wilkołaz” do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Po rocznej
ocenie formalnej i merytorycznej
wniosek otrzymał dofinansowanie
i w czerwcu 2017 r. została podpi-
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sana umowa pomiędzy województwem lubelskim a gminą Wilkołaz
na realizację ww. projektu.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 w zakresie osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje,
działanie 12.2 Kształcenie ogólne.
Umożliwia podniesienie poziomu
kompetencji kluczowych i umiejętności ułatwiających funkcjonowanie na rynku pracy u 234

uczniów z trzech szkół podstawowych prowadzonych przez gminę
Wilkołaz poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i rozwijających
z języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, przyrody,
informatyki, doradztwa zawodowego i wsparcia psychologicznopedagogicznego z wykorzystaniem
metod nauczania opartych na indywidualnym podejściu do ucznia.
Ponadto dzięki realizacji projektu
42 nauczycieli z placówek oświato-

wych z terenu gminy Wilkołaz skorzysta z możliwości doskonalenia
swoich umiejętności i kompetencji
zawodowych, co przyczyni się do
wzrostu jakości usług edukacyjnych w obszarze kształcenia ogólnego. Zajęcia w ramach ww. projektu odbywają się od października
w Szkole Podstawowej w Wilkołazie, Szkole Podstawowej w Ostrowie i Szkole Podstawowej w Marianówce i będą trwać do czerwca
2019 r. Całkowita wartość projektu
to prawie pół miliona złotych.
A. Janczarek

Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich
w Wilkołazie
14 lipca 2017 r. w Świetlicy Wiejskiej w Wilkołazie Trzecim odbyło
się zebranie kobiet z Kół Gospodyń
Wiejskich, w trakcie którego narodził się pomysł powołania Gminnej
Rady Kół o nazwie Stowarzyszenie Gminna Rada Kół Gospodyń
Wiejskich w Wilkołazie. Celem
Stowarzyszenia jest reaktywacja
i aktywne działanie Kół Gospodyń
Wiejskich w naszej gminie, podnoszenie kwalifikacji kobiet, działania
integracyjne kobiet oraz propagowanie tradycji regionalnej, a także
pozyskanie środków unijnych na
te cele. Siedzibą Stowarzyszenia
jest Świetlica Wiejska w Wilkołazie
Trzecim.
Stowarzyszenie zarejestrowano
w Krajowym Rejestrze Sądowym
1 września 2017 r. Jest ono organizacją praworządną, prawomocną
i społeczną, a pracą Stowarzyszenia
kierują osoby w składzie:
Teresa Banach – prezes,
Joanna Ambrożkiewicz – wiceprezes,
Sylwia Sokołowska – sekretarz,
Agnieszka Rożentalska – skarbnik,
Anna Wronka – członek Zarządu,
Anna Bednara – członek Zarządu.
Debiut Stowarzyszenia Gminna
Rada Kół Gospodyń Wiejskich odbył się 27 sierpnia 2017 r. podczas
Dożynek
Gminno-Parafialnych

w naszej gminie. Następnie reprezentowaliśmy gminę Wilkołaz na
Dożynkach Powiatowych w Kraśniku, za co otrzymaliśmy wyróżnienie od starosty kraśnickiego.
14 października 2017 r. promowaliśmy gminę Wilkołaz, uczestnicząc w jubileuszu 70-lecia Teatru
Muzycznego w Lublinie, co zostało
uwieńczone pisemnym podziękowaniem od dyrektora teatru.
Zapraszamy do współpracy
wszystkie panie chcące promować
kulturę regionalną naszej gminy.
W związku ze zbliżającymi się
Świętami Bożego Narodzenia skła-

damy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz obfitości wszystkich dóbr. Niech radość
i pokój Świąt Bożego Narodzenia
przyniesie wiele Łask Bożych.
Życzy Zarząd Stowarzyszenia
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Kto Ty jesteś…?

8

Jednym z zadań przedszkola jest
kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej, a także
europejskiej. Związki przedszkolaka z ojczyzną rozpoczynają się
od więzi z rodziną, przedszkolem oraz najbliższą okolicą, którą
dzieci poznają podczas spacerów
i wycieczek. Patriotyzm wyraża się
w przywiązaniu do ziemi ojczystej,
obyczajów i kultury narodowej, ale
również w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli.
11 listopada 2017 r. delegacja
dzieci z naszego przedszkola wraz
z nauczycielkami wzięła udział we
mszy świętej sprawowanej w kościele parafialnym w intencji ojczyzny. Po jej zakończeniu złożono
kwiaty przy symbolicznej mogile
poległych za wolność. Przedszkolaki odwiedziły także miejsca pamięci narodowej znajdujące się
w pobliżu przedszkola, gdzie zapaliły znicze.
Swoją uroczystość z okazji obchodów 99. rocznicy odzyskania
Niepodległości Polski Przedszkole
Gminne w Wilkołazie zorganizowało 17 listopada 2017 r. w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej
w Wilkołazie.
Scenografia uroczystości, którą stanowiły m.in. tablica z miejscami pamięci narodowej naszej
gminy, wystawa zdjęć „Wilkołaz
w obiektywie” oraz biało-czerwone proporczyki, odzwierciedlała
podniosły nastrój, jaki towarzyszył
przedszkolakom w tym dniu. Stroje wszystkich zebranych zdobiły
kokardy narodowe.
Na uroczystość przybyli rodzice,
dziadkowie przedszkolaków oraz
zaproszeni goście: wójt gminy Wilkołaz Paweł Głąb, przewodniczący
Rady Gminy Mieczysław Lisiecki,
przewodniczący Komisji Oświatowej Henryk Szumny, dyrektor
Szkoły Podstawowej w Wilkołazie
Karol Nagajek, dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Wilkołazie Bożena Nagajek oraz ksiądz
proboszcz Janusz Świtaj. Obchody

uświetnili swoją obecnością harcerze. Dzieci pod kierunkiem nauczycielek przygotowały i przedstawiły montaż słowno-muzyczny.
W obchody tego święta aktywnie
włączyli się dziadkowie, którzy
odpowiadali na pytania dotyczące
historii naszego narodu zadawane
przez wnuków. Przedszkolaków interesowało, w jaki sposób Polakom

zimierz Wronka i Kazimierz Kuśmierz zaśpiewali pieśni „Pierwsza
Kadrowa” oraz „Wojenka, śliczna
pani”. Głos zabierał również pan
Janusz Kozłowski.
Dzieci z grupy „Tęczowe rybki”
oddały szacunek symbolom walki
o wolność i zwycięstwo, recytując
wiersze, śpiewając piosenki. „Żabki” – dzieci z najmłodszej grupy,

udało się odzyskać niepodległość,
a także jak długo o nią walczyli.
Dziadkowie otrzymali gromkie
brawa publiczności za wykonanie
pieśni żołnierskich. Pan Witold
Wronka wspólnie ze swoim wnukiem Oliwierem zaśpiewał pieśń
„Wojenko, wojenko”, panowie Ka-

odpowiadały na pytania z wiersza
„Katechizm polskiego dziecka”
W. Bełzy.
Chłopcy z najstarszych grup:
„Zuchy” i „Pracowite pszczółki” zaprezentowali, jak maszerują
strzelcy. W czasie uroczystości wybrzmiała pieśń „Rozkwitały pąki
białych róż”, którą wykonała Kamila Kozłowska. Dzieci zaprezentowały tańce narodowe krakowiaka
i poloneza.
Po zakończeniu uroczystości na
wszystkich zebranych czekał słodki
poczęstunek przygotowany przez
Radę Rodziców działającą przy
Przedszkolu Gminnym w Wilkołazie.
Mamy nadzieję, że występ
przedszkolaków był wspaniałym
początkiem obchodów jubileuszowego roku stulecia narodzin naszej
ojczyzny.
M. Skrabucha, M. Kozłowska
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Nowe zasady segregacji odpadów
1 lipca 2017 r. weszło w życie
nowe Rozporządzenie Ministra
Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
(Dz. U. z 2017 r., poz. 19). Zmiana
przepisów jest konieczna, aby dostosować się do wymogów stawianych przez Unię Europejską.
Co to oznacza?

z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych, wyrzucamy do pojemnika z odpadami zmieszanymi.
Zmiany wprowadzone przez
Ministerstwo Środowiska wynikają z zaleceń Komisji Europejskiej,
która zakłada, że Polska do roku
2020 musi osiągnąć 50% poziom
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, metali,

Nowe rozporządzenie zakłada
wprowadzenie selektywnej zbiórki
odpadów w pojemnikach (workach) oraz wprowadzenie kolorystyki w ich oznaczeniu:
1) odpady z papieru, w tym
tektura, odpady opakowaniowe
z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury – mają być zbierane w pojemnikach lub workach koloru
niebieskiego z napisem: „Papier”,
2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – mają
być zbierane w pojemnikach lub
workach koloru zielonego z napisem: „Szkło”,
3) odpady z metali i tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – mają być zbierane
w pojemnikach lub workach koloru żółtego z napisem: „Metale
i tworzywa sztuczne”,
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – mają być zbierane w pojemnikach lub workach
koloru brązowego z napisem: „Bio”.
Wszystko to, czego nie można
odzyskać w procesie recyklingu,

tworzyw sztucznych i szkła. Obecnie jest on na poziomie 26%.
Przypomnijmy, iż obecnie z terenu nieruchomości zamieszkanych odpady zbierane są w systemie pojemnikowo-workowym.
Do pojemnika trafiają zmieszane

odpady komunalne a do worków,
łącznie, odpady surowcowe. Odpady biodegradowalne powinny być
kompostowane.
Każdego roku gminy zobowiązane są uzyskiwać poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów z papieru,
metali, tworzyw sztucznych, szkła
oraz odpadów budowlanych, jak
również osiągać odpowiedni poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. Wprowadzenie oddzielnego
zbierania poszczególnych frakcji odpadów ma pomóc gminom
w osiągnięciu wymaganych przepisami poziomów recyklingu. Za
nieosiągnięcie ich na gminy mogą
być nakładane kary finansowe.
W związku z powyższym dotychczasowe zasady segregacji
odpadów będą obowiązywać na
terenie gminy Wilkołaz jeszcze do
końca roku 2018, zmiany zostaną
wprowadzone z dniem 1 stycznia
2019 r.
A. Kucaj

Harmonogram wywozu odpadów – gmina Wilkołaz rok 2018
Miejscowość
Ewunin
Ostrów
Ostrów-Kolonia
Wilkołaz Dolny
Wilkołaz Trzeci
Zalesie
Marianówka
Obroki
Wilkołaz Drugi
Wilkołaz Pierwszy

Daty wywozu*
08.01.2018      02.07.2018
05.02.2018      06.08.2018
05.03.2018      03.09.2018
09.04.2018      01.10.2018
07.05.2018      05.11.2018
04.06.2018      03.12.2018
03.01.2018    09.05.2018    05.09.2018
07.02.2018    06.06.2018    03.10.2018
07.03.2018    04.07.2018    07.11.2018
04.04.2018    01.08.2018    05.12.2018

Pułankowice
Rudnik Szlachecki
Rudnik-Kolonia
Wilkołaz Górny
Wilkołaz Stacja Kolejowa
Wólka Rudnicka
Zdrapy

15.01.2018      09.07.2018
12.02.2018      13.08.2018
12.03.2018      10.09.2018
16.04.2018      08.10.2018
14.05.2018      12.11.2018
11.06.2018      10.12.2018

Odbiór odpadów z miejsc
trudno dostępnych

09.01.2018    08.05.2018    04.09.2018
06.02.2018    05.06.2018    02.10.2018
06.03.2018    03.07.2018    06.11.2018
10.04.2018    07.08.2018    04.12.2018

*Pojemniki i worki należy wystawiać do godz. 7:00
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Niezapomniana pielgrzymka

10

W dniach 14–15 października
2017 r. z inicjatywy pani Krystyny Wnuczek – przewodniczącej
KGW z Wilkołaza Drugiego, grupa
mieszkańców Wilkołaza udała się
do Zakopanego, by uczestniczyć
w zakończeniu obchodów rocznicy
100-lecia objawień w Fatimie.
W drodze do celu zatrzymaliśmy się w miejscowości Czerwony Klasztor. Po słowackiej stronie
znajduje się tam położony w otoczeniu pięknej przyrody nad brzegiem Dunajca klasztor o tej samej
nazwie. W latach 1320–1567 żyli tu
kartuzi. Mnisi zachowywali surową ascezę, poszcząc, rozmyślając,
prawie całkowicie milcząc. Przepisywali księgi, czyli „głosili rękami”
Słowo Boże, zajmowali się również
alchemią, astrologią. Mieli ściśle
określony czas na pracę intelektualną, rozmyślania i modlitwę.
W latach 1711–1782 klasztor
przeszedł w ręce kamedułów. Byli
to pustelnicy o surowej regule.
Zajmowali się leczeniem chorych,
zbieraniem i uprawą roślin leczniczych oraz sporządzeniem leków.
Trudnili się również pszczelarstwem i rolnictwem.
Najcenniejszym obiektem klasztoru jest kościół w stylu barokowym, pw. św. Antoniego Pustelnika. Ciekawym doznaniem było
zwiedzanie miejsc, do których kobiety nie miały wstępu. W chwili
obecnej klasztor stanowi obiekt
muzealny.
Podczas dalszej podróży zatrzymaliśmy się w Nidzicy. Tam
zwiedzaliśmy usytuowany na skale zamek z przełomu XIII i XIV w.
Stanowi on największą atrakcję turystyczną na Spiszu. Zbudowany
dla węgierskiej rodziny był kilkakrotnie przebudowywany i często
zmieniał właścicieli. Uwieńczeniem pobytu w Nidzicy było podziwianie widoku z wieży zamkowej na sztuczny zbiornik wodny
czyli tzw. Jezioro Czorsztyńskie,
zamek w Czorsztynie oraz Pieniny
w jesiennej szacie.

Głównym celem naszej pielgrzymki było Sanktuarium Matki
Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach, miejsce bliskie szczególnie
góralom, jak i wszystkim Polakom. Świątynia powstała jako wotum wdzięczności za uratowanie
życia św. Jana Pawła II z zamachu
w 1981 r. W modlitwie różańcowej
modliliśmy się w intencjach, o które prosiła Matka Boża w orędziu fatimskim. Do tych intencji dołączyliśmy swoje osobiste prośby. Różne
delegacje niosły różańce, sztandary maryjne, figurki Matki Bożej
Fatimskiej. Dziewczęta śpiewały
kolejne tajemnice, a kapela góralska intonowała pieśni z dalekiej
Fatimy. Specyfika i atmosfera tego
miejsca, oprawa muzyczna w wy-

konaniu solistek i kapeli góralskiej
sprzyjała skupieniu i głębokiemu
przeżywaniu modlitwy różańcowej. W południe uczestniczyliśmy
w uroczystej mszy św. odprawionej
w intencji wszystkich pielgrzymów.
Ostatnim punktem uroczystości
było wyjście procesją z Krzeptówek do kościoła Świętego Krzyża
w Zakopanem. Otwierała ją ban-
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deria konna górali i ok. 60 koni. Na
początku jechał kilkuletni chłopiec
w stroju góralskim na kucyku, góralki w przepięknych strojach oraz
Górnicza Orkiestra Dęta z Jastrzębia. Nad wszystkimi górowała figurka Matki Bożej Fatimskiej ude-

korowana kwiatami, niesiona na
ramionach górali. Procesję dopełnili wierni. Wspólnie odmawiano
różaniec, śpiewano pieśni.
Przeżycia, które w tych dniach
były naszym udziałem, ubogaciły nas duchowo i na długo pozo-

staną w naszej pamięci. Jesteśmy
wdzięczni i z serca dziękujemy
pani Krystynie Wnuczek z KGW
z Wilkołaza Drugiego, która zorganizowała tę pielgrzymkę.
Pielgrzymi

– Wólka Rudnicka – zakup kamienia oraz wynajęcie sprzętu
do naprawy dróg gminnych,
– Wilkołaz Drugi – zakup kamienia oraz wynajęcie sprzętu do
naprawy dróg gminnych, zakup
i montaż tablicy informacyjnej,
zakup namiotów dla Stowarzyszenia Przyjaciół Wilkołaza
i Koła Gospodyń Wiejskich, zakup napisu na budynek Świetlicy Wiejskiej, mebli do Świetlicy
oraz kosy spalinowej wraz z płynami eksploatacyjnymi,
– Ostrów – zakup kamienia oraz
wynajęcie sprzętu do naprawy
dróg gminnych, projekt oraz budowa placu zabaw przy Szkole
Podstawowej,
– Marianówka – zakup kamienia,
monitoring Szkoły Podstawowej
oraz placu zabaw, a także projekt
placu zabaw przy Szkole Podstawowej,
– Ostrów-Kolonia – zakup kamienia do naprawy dróg gminnych, zakup znaków kierunkowych z nazwą miejscowości oraz
numerami posesji,
– Pułankowice – zakup kamienia oraz wynajęcie sprzętu do
naprawy dróg gminnych, zakup
materiałów do remontu chodnika,
– Rudnik Szlachecki – zakup kamienia oraz wynajęcie sprzętu
do naprawy dróg gminnych,
zakup garażu blaszanego przy
Szkole Podstawowej, wózka do
malowania linii na boisku oraz
tablicy informacyjnej,
– Wilkołaz Pierwszy – zakup kamienia oraz wynajęcie sprzętu
do naprawy dróg gminnych, za-

kup tablicy informacyjnej oraz
budowa oświetlenia ulicznego
na tzw. Zagrodach,
– Ewunin – zakup kamienia oraz
wynajęcie sprzętu do naprawy
dróg gminnych, zakup i montaż mebli do Świetlicy Wiejskiej
oraz materiałów do remontu
ww. budynku,
– Zalesie – zakup kamienia oraz
wynajęcie sprzętu do naprawy
dróg gminnych,
– Zdrapy – zakup kamienia oraz
wynajęcie sprzętu do naprawy
dróg gminnych, zakup tablicy
informacyjnej,
– Wilkołaz Dolny – zakup kamienia, zakup chłodziarek, sprzętu
gospodarstwa domowego wertikali, mebli, a także sprzętu grającego do Świetlicy Wiejskiej,
– Wilkołaz Trzeci – zakup kamienia oraz wynajęcie sprzętu
do naprawy dróg gminnych, zakup lamp oświetleniowych wewnętrznych oraz piekarników
i taboretu gazowego, a także ich
montaż w Świetlicy Wiejskiej,
zakup stojaka grillowo-ogniskowego, ławek i stołu, rozdzielni
elektrycznej z pokrowcem oraz
namiotu dla sołectwa.
Zrealizowane zadania są inicjatywą mieszkańców zgromadzonych na zebraniach, którzy na czele
z sołtysem wystąpili z wnioskiem
do wójta gminy Wilkołaz w terminie nie późniejszym niż 30 września 2016 r. Dzięki instytucji Funduszu Sołeckiego nasza gmina
otrzyma w 2018 r. zwrot w wysokości 34,954% z budżetu państwa
od łącznej kwoty wykonanych wydatków.
P. Maśloch

Fundusz Sołecki
Na mocy uchwały Rady Gminy Wilkołaz z 27 marca 2015 r.
wydzielono w budżecie gminnym
środki w ramach Funduszu Sołeckiego. Każde z sołectw, w zależności od liczby swoich mieszkańców,
otrzymało określoną sumę, którą
mogło wykorzystać na realizację
podjętych przez owe społeczności inicjatyw. Należy wspomnieć,
iż uchwalone przez mieszkańców
przedsięwzięcia musiały spełniać
trzy podstawowe warunki. Mianowicie, miały one należeć do
katalogu zadań własnych gminy,
powinny być zgodne z jej strategią
rozwoju oraz wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców.
Wyliczone na podstawie dochodów bieżących gminy Wilkołaz
oraz indywidualnej liczby mieszkańców każdego sołectwa fundusze pozwoliły zrealizować zadania,
które pozytywnie oddziałują na wizerunek społeczności.
Łącznie przypadło do wykorzystania 223 275,01 zł. Każde sołectwo miało prawo zadecydować
odnośnie celów, na jakie przeznaczy przydzielone środki. Niekiedy
zdarzało się, iż dokonywano zmian
w trakcie roku budżetowego. Sołectwa miały możliwość wprowadzania korekt do 31 października
2017 r. Wynikały one niekiedy
z powstałych oszczędności, a także
zaistniałych zmian w potrzebach
mieszkańców. Na dzień dzisiejszy
większość sołectw wykorzystało
już należne im środki. Dotychczas
zrealizowane przedsięwzięcia w ramach Funduszu Sołeckiego w roku
2017 przedstawiają się w sposób
następujący:
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Wilkołaska Liga Futsalu WLF
Skrót WLF nie jest jeszcze tak
popularny jak NBA czy chociażby
NHL, ale wszystko przed nami…
Czym jest WLF? To skrót Wilkołaskiej Ligi Futsalu – pierwszych
w gminie Wilkołaz rozgrywek piłki
nożnej na hali. Pomysł, aby przez
sport integrować mieszkańców naszej gminy narodził się już 27 lutego 2017 r. – w trakcie oddawania
do użytkowania nowo wybudowanego obiektu przy SP w Wilkołazie
Pierwszym. Wiosną i latem 2017 r.
pracowaliśmy nad regulaminem,
przyjmowaliśmy zgłoszenia zespołów i dopinaliśmy sprawy organizacyjne.

Efektem tych działań było
otwarcie 3 grudnia 2017 r. sezonu 2017/2018 WLF. Swój podziw

dla zorganizowania mieszkańców
gminy Wilkołaz osobiście wyraził wiceminister sportu i turystyki
Jarosław Stawiarski, podkreślając,
że w Polce jest niewiele gmin wiejskich, w których takie rozgrywki
funkcjonują. Później były już emo-

łego meczu, 52 – mecze do rozegrania w roku 2018, 58 – różnica
wieku najmłodszego i najstarszego
zawodnika, 72 – mecze w całym
sezonie, 73 – wiek najstarszego zawodnika, 99 – łączna liczba zgłoszonych zawodników.

cje związane z grą poszczególnych
zespołów i gorący doping publiczności. Tego dnia rozegranych zostało 5 meczów pierwszego sezonu
WLF z 72 łącznie zaplanowanych.
Sezon 2017/2018 WLF w liczbach to: 9 – zgłoszonych zespołów,
15 – wiek najmłodszego zawodnika oraz czas trwania jednej połowy
meczu, 20 – meczów do rozegrania
w roku 2017, 30 – czas trwania ca-

Zakończenie pierwszego sezonu
WLF planowane jest w pierwszej
połowie marca 2018 r. W styczniu, lutym i marcu 2018 r. mecze
będą odbywały się w weekendy.
Dokładny terminarz spotkań zostanie ustalony w najbliższym czasie i opublikowany na stronie UG
Wilkołaz oraz w mediach społecznościowych. Wszystkich kibiców
zapraszam do gorącego dopingu.
P. Głąb – wójt gminy Wilkołaz

Podsumowanie roku piłkarskiego 2017
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W klubie KS Unia Wilkołaz regularnie trenuje ponad 80 zawodników, od najmłodszych 9-latków
aż do najstarszego i najbardziej doświadczonego Krzysztofa Ściegiennego, który jest filarem drużyny
seniorów.
Najmłodsza grupa „Orlik” pod
opieką trenera Jacka Chmielika
po rundzie jesiennej sezonu 2017/
2018 zajmuje po 6 turniejach pierwsze miejsce w tabeli z 23 punktami
na koncie. Świetna gra i duże zdobycze punktowe dają nadzieję na
przyszłość. Może w małym Wil-

kołazie urodził się i trenuje następca Roberta Lewandowskiego?
Równie dobrze radzą sobie ich
starsi koledzy z grupy „Młodzik”.

Trener Marcin Jędrasik ze swoimi
podopiecznymi zajmuje 4. miejsce
w bardzo mocnej grupie. Niewielkie straty punktowe do lidera pozwalają myśleć o awansie do ligi
wojewódzkiej. Miejmy nadzieję,
że doświadczenia z poprzedniego
sezonu (przegrany baraż o awans)
zaprocentują i za pół roku będziemy mieć swojego przedstawiciela
w ligach wojewódzkich.
Kolejną grupą młodzieżową jest
„Junior starszy”. Trener Łukasz Stec
wraz z podopiecznymi po rundzie
jesiennej zajmuje 7. miejsce. Za
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oknami śnieg i mróz, a młodzi
zawodnicy naszego klubu ciężko
trenują na niedawno otwartej hali
sportowej. Żeby zachować ciągłość
szkolenia, zarząd klubu od nowego
roku zaprasza wszystkich urodzonych w latach 2009, 2010, 2011 do
powstającej grupy „Żak”. Zgłoszenia prosimy kierować pod numer
725 446 567 lub 508 582 389.
Sezon 2016/2017 okazał się fatalny dla drużyny seniorów. Zmiana
trenera w trakcie przerwy zimowej

tchnęła nowego ducha w drużynę.
Mimo starań i zdobytych 13 punktów nie udało utrzymać się w klasie okręgowej. Nowy sezon dał nam
nowe nadzieje. Pod wodzą trenera
Marka Galińskiego po 13 meczach
pewnie przewodzimy w Lubelskiej
Klasie A gr. I z 28 punktami na
koncie. Celem drużyny oraz zarządu jest powrót do klasy okręgowej.
W imieniu zarządu i własnym
chciałbym podziękować wszystkim osobom wspierającym klub.

W szczególności rodzicom, sponsorom, władzom gminy Wilkołaz
oraz pani Annie Janczarek – kierownik referatu ds. pozyskiwania
środków zewnętrznych, która po
raz kolejny przeprowadziła nas
przez program „Klub”. Mamy nadzieję, że wspólnie z kibicami
i sympatykami naszego klubu jeszcze nie raz będziemy cieszyć się ze
zwycięstw naszych drużyn.
Ze sportowym pozdrowieniem
R. Komar – prezes zarządu

Otwarty XIX Turniej Szachowy o Mistrzostwo
Powiatu Kraśnickiego
W sobotę, 2 grudnia 2017 r.,
w Szkole Podstawowej w Wilkołazie odbył się otwarty XIX Turniej
Szachowy o Mistrzostwo Powiatu
Kraśnickiego. Oficjalnego otwarcia
turnieju w imieniu starosty kraśnickiego Andrzeja Maja dokonał
członek Zarządu Powiatu Jan Kozioł oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilkołazie Karol Nagajek.
Rozgrywki rozpoczęły się o godzinie 1000, wzięło w nich udział 28
uczestników.
Celem turnieju jest popularyzacja gry w szachy wśród dzieci
i młodzieży.
Podczas turnieju wyłoniony został mistrz powiatu kraśnickiego
na rok 2017 w kategoriach seniorów oraz juniorów do lat 18.
Turniej został rozegrany w konkurencji indywidualnej w oparciu
o przepisy gry dla szachów szybkich. Wszyscy zawodnicy grali
w jednej grupie, w systemie rozgrywek szwajcarskim siedmiorundowym z komputerowym kojarzeniem par do poszczególnych rund
(tempo gry – 20 minut dla zawodnika – 40 minut na partię). O kolejności miejsc decydowała suma
zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno: średni
wynik Buchholza, wartościowanie

Buchholza, suma progresywnych
wyników zawodnika po poszczególnych rundach.
W przypadku, gdy nadal istniała
równość punktów, metoda progresji była stosowana z pominięciem
wyniku I rundy, a jeżeli zaszła taka
potrzeba II, III itd., aż do ustalenia
ostatecznej kolejności miejsc.
Podczas turnieju uczestnicy
mieli do dyspozycji kawę, herbatę,
napoje i ciastka oraz obiad.
W turnieju wręczono nagrody
i wyróżnienia:
• puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe za zajęcie miejsc I–III,

• dyplomy i nagrody rzeczowe za
miejsca IV–VII,
• dyplomy i nagrody rzeczowe dla
trzech najlepszych juniorów do
lat 18.
Organizatorami rozgrywek byli:
Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Klub Sportowy Unia Wilkołaz,
Szkoła Podstawowa w Wilkołazie
oraz Gmina Wilkołaz.
Sędzią turnieju był prezes Lubelskiego Związku Szachowego Piotr
Piwowarczyk.
Wyniki dostępne są na stronie:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/
2017/ti_6778/index.html?l=pl
L. Stefanek
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Warcabowe mistrzostwa powiatu kraśnickiego

14

W sobotę, 14 października
2017 r., w Szkole Podstawowej
w Wilkołazie zostały rozegrane już
po raz trzynasty Otwarte Mistrzostwa Powiatu Kraśnickiego w Warcabach 100-polowych.
Pierwsze mistrzostwa odbyły się
w roku 2005, a ich pomysłodawcą był ówczesny radny powiatowy
i jednocześnie dyrektor Zespołu
Szkół w Wilkołazie Eugeniusz Pelak.
W dotychczasowych dwunastu turniejach zagrało łącznie 117
osób, a na liście zwycięzców figurowały tylko dwa nazwiska. Aż 9 razy
triumfował zawodnik Hetmana
Lublin Józef Bajdak, a trzykrotnie
ta sztuka udała się Andrzejowi Sosnowskiemu z Krasnegostawu.
W tym roku do tej listy dopisaliśmy kolejne nazwisko. Po raz
pierwszy w tych zawodach zwyciężył Wiktor Nesterak (Unia Horyniec-Zdrój). Ten sam warcabista
wygrał też w marcu br. XIII Edycję
Grand Prix Wilkołaza.
Poszerzyła się również lista
triumfatorów mistrzostw powiatu
kraśnickiego.
Wśród mieszkańców naszego
powiatu po pierwsze złoto sięgnął
Hubert Samolej (Wilkołaz Pierwszy), który dotychczas miał w kolekcji jedynie dwa brązowe krążki
z tej imprezy.
Tegoroczne mistrzostwa zgromadziły na starcie rekordową
liczbę 44 zawodników, w tym 14
kobiet. Niemal połowę uczestników stanowili młodzi warcabiści
z klubów powiatu lubaczowskiego,
którzy po raz kolejny zaszczycili
nas swoją obecnością, podnosząc
rangę imprezy. Należą oni do ścisłej czołówki krajowej w swoich
kategoriach wiekowych.
Gościliśmy m.in. trójkę reprezentantów Polski na zbliżające się
Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w Dąbkach k. Darłowa: Kingę Krzych – aktualną mistrzynię
Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w kategorii do lat 10, wice-

mistrza OOM Patryka Żaka oraz
Łukasza Malca (wszyscy Libero
Basznia Dolna). Kolejny raz zawitała też do Wilkołaza mistrzyni
Polski kobiet z 2010 r. Magdalena
Szczybyło.
Lubelszczyznę reprezentowali
m.in. czołowi warcabiści wiodącego w regionie klubu Hetman Lublin: Józef Bajdak, Michał Czarski
i Barbara Wójcik.

Mistrzostwa rozgrywane były
systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry wynosiło
20 minut, czyli partia mogła trwać
maksymalnie 40 minut.
Po 6 rundach, zgodnie z przewidywaniami, na czele zawodników
z powiatu kraśnickiego znajdował
się Fac (7 pkt) i w ostatniej rundzie
w partii z Kingą Krzych potrzebował co najmniej remisu do zdobycia

W gronie uczestników mistrzostw, podobnie jak rok temu,
znalazło się 6 mieszkańców powiatu kraśnickiego. Zabrakło tym razem „etatowego” w ostatnich latach
mistrza powiatu Pawła Malarczyka, a także ubiegłorocznego wicemistrza Pawła Pelca. W tej sytuacji
głównym pretendentem do złotego
medalu wydawał się Mieczysław
Fac z Pułankowic, któremu szyki
zamierzali pomieszać – ośmiokrotny medalista mistrzostw, najstarszy
w stawce Jan Samolej (87 lat) oraz
Hubert Samolej. Pozostali trzej zawodnicy z naszego powiatu debiutowali w mistrzostwach i nie byli
zaliczani do faworytów.
Oficjalnego otwarcia zawodów
dokonał, w imieniu starosty kraśnickiego Andrzeja Maja, członek Zarządu Powiatu Jan Kozioł,
w obecności dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkołazie Karola Nagajka.

tytułu. W przypadku porażki mógł
jeszcze liczyć na remis w partii Jan
Samolej – Hubert Samolej. Obaj
panowie mieli po 6 pkt i zwycięzca
tego pojedynku (przy jednoczesnej
porażce Faca) zostawał mistrzem
powiatu. Przy remisie cała trójka
miałaby po 7 pkt i wtedy Fac byłby
pierwszy, gdyż miał najkorzystniejszą punktację pomocniczą.
Pierwsze rozstrzygnięcie zapadło szybko. Po kilku minutach od
rozpoczęcia rundy zwycięstwo nad
swym znacznie bardziej utytułowanym rywalem odniósł Hubert
Samolej i pozostawało mu już tylko
oczekiwać na wynik partii Krzych–
Fac. Lider nie zdołał odeprzeć
ataku 10-letniej mistrzyni OOM
i w ten sposób Kinga, wygrywając,
zapewniła złoty medal Hubertowi
Samolejowi, spychając Mieczysława Faca na drugi stopień podium.
Brąz przypadł w udziale Janowi Samolejowi.
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Nowo kreowany mistrz powiatu
– Hubert Samolej – z dorobkiem
8 pkt zajął 16. miejsce w klasyfikacji ogólnej turnieju.
Walka o czołowe lokaty w zawodach również trwała do samego
końca.
Przed ostatnią rundą prowadził
w turnieju były mistrz Europy do
lat 10 Wojciech Wołczak (11 pkt)
przed Wiktorem Nesterakiem i Maciejem Kisykiem (obaj po 10 pkt).
Za nimi z dorobkiem 9 pkt znajdowali się: Dawid Mańczak, Magdalena Szczybyło i Michał Czarski.
O końcowym kształcie podium
miały zadecydować pojedynki:
Nesterak–Wołczak, Kisyk–Mańczak i Szczybyło–Czarski. Triumfowali w nich: Nesterak, Mańczak
i Szczybyło.
W ten sposób na czoło tabeli
wysunął się Nesterak, który jako
jedyny zgromadził 12 pkt.

Za nim, z dorobkiem 11 pkt,
uplasowali się: Wołczak, Szczybyło
i Mańczak. Ten ostatni nie zmieścił
się na podium, ale na otarcie łez
odebrał puchar dla najlepszego zawodnika do lat 16.
W kategorii do lat 13, wśród aż
19 konkurentów, najlepszy okazał
się Maciej Kisyk, były mistrz Polski
do lat 8.
Puchar dla najlepszej kobiety
przypadł w udziale Magdzie Szczybyło. Drugie miejsce w tej klasyfikacji zajęła Kinga Krzych (11.
miejsce w turnieju).
Podczas uroczystego zakończenia mistrzostw puchary, medale,
a także cenne nagrody rzeczowe
dla uczestników wręczał wójt gminy Wilkołaz Paweł Głąb.
Sędzią turnieju był arbiter techniczny FMJD (Światowa Federacja
Warcabowa) Leszek Stefanek.

Dotychczasowi medaliści mistrzostw powiatu kraśnickiego
w warcabach 100-polowych:
Lp.

Rok

1

2005

I miejsce
Paweł Stefanek

II miejsce
Łukasz Stec

III miejsce
Mateusz Łysakowski

2

2006

Jan Samolej

Paweł Stefanek

Tomasz Daniel

3

2007

Oskar Furmańczuk

Łukasz Stec

Jan Samolej

4

2008

Łukasz Stec

Albert Wagner

Paweł Malarczyk

5

2009

Leszek Stefanek

Łukasz Stec

Jan Samolej

6

2010

Paweł Malarczyk

Jan Samolej

Paweł Pelc

7

2011

Paweł Malarczyk

Paweł Stefanek

Jan Samolej

8

2012

Paweł Malarczyk

Jan Samolej

Andrzej Łysakowski

9

2013

Paweł Malarczyk

Jan Samolej

Hubert Samolej

10

2014

Paweł Malarczyk

Krzysztof Ciempiel

Jan Samolej

11

2015

Paweł Malarczyk

Mieczysław Fac

Hubert Samolej

12

2016

Paweł Malarczyk

Paweł Pelc

Mieczysław Fac

13

2017

Hubert Samolej

Mieczysław Fac

Jan Samolej

Oto czołowa „10” XIII Otwartych Mistrzostw Powiatu Kraśnickiego:
1. Wiktor Nesterak (Unia Horyniec-Zdrój) – 12 pkt,
2. Wojciech Wołczak (Unia) –
11 pkt,
3. Magdalena Szczybyło (Libero
Basznia Dolna) – 11 pkt,
4. Dawid Mańczak (Libero) – 11 pkt,
5. Józef Bajdak (Hetman Lublin) –
10 pkt,
6. Maciej Kisyk (Libero) – 10 pkt,
7. Filip Kalmuk (Czarni Oleszyce)
– 10 pkt,
8. Tobiasz Weber (Libero) – 10 pkt,
9. Michał Czarski (Hetman) – 9 pkt,
10. Patryk Żak (Libero) – 9 pkt.
Kolejność w mistrzostwach powiatu:
1. Hubert Samolej (Wilkołaz
Pierwszy) – 8 pkt (16. miejsce
w turnieju),
2. Mieczysław Fac (Pułankowice –
7 pkt (21. miejsce),
3. Jan Samolej (DPS Popkowice) –
6 pkt (26. miejsce),
4. Bogdan Pilipczuk (DPS Popkowice) – 5 pkt (36. miejsce),
5. Tadeusz Słodkowski (DPS Popkowice) – 4 pkt (40. miejsce),
6. Waldemar Jurecki (DPS Popkowice) – 4 pkt (41. miejsce).
Organizatorami bardzo udanego turnieju byli: Urząd Gminy
Wilkołaz, Starostwo Powiatowe
w Kraśniku, Szkoła Podstawowa
w Wilkołazie i KS UNIA Wilkołaz.
L. Stefanek
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Wykaz imprez organizowanych w 2018 r. na terenie gminy Wilkołaz
Lp.

Nazwa imprezy

Termin realizacji

Miejsce realizacji

1

XIV Edycja Grand Prix
w Warcabach 100-polowych
2. turniej
Gminny Festiwal Kolęd
i Pastorałek koncert finałowy

13.01.2018

Wilkołaz Pierwszy

Urząd Gminy Wilkołaz,
Szkoła Podstawowa w Wilkołazie

20.01.2018

Wilkołaz Pierwszy

Urząd Gminy Wilkołaz,
Przedszkole Gminne,
Gminna Biblioteka Publiczna,
szkoły z terenu gminy Wilkołaz
Urząd Gminy Wilkołaz,
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkołaza
Urząd Gminy Wilkołaz,
Szkoła Podstawowa w Wilkołazie

2

3

Dzień Seniora

03.02.2018

Wilkołaz Pierwszy

4

XIV Edycja Grand Prix
w Warcabach 100-polowych
3. turniej
Turniej tenisa stołowego dla
dzieci
Turniej tenisa stołowego dla
dorosłych
XIV Edycja Grand Prix
w Warcabach 100-polowych
4. turniej
Obchody Konstytucji 3 maja,
Gminne uroczystości
św. Floriana
Piknik Wilkołaski

10.02.2018

Wilkołaz Pierwszy

5
6
7
8
9
10

Dzień Dziecka

11

XXXVIII Memoriał Kolarski
im. Józefa Kloca

12

Leczymy muzyką

13

Puchar Wójta Gminy
Wilkołaz w Piłce Nożnej
Dożynki Gminno-Parafialne

14

Luty/marzec 2018 Wilkołaz Pierwszy
Luty/marzec 2018 Wilkołaz Pierwszy
03.03.2018

Wilkołaz Pierwszy

03.05.2018

Wilkołaz Pierwszy

Maj/czerwiec 2018 Wilkołaz Pierwszy
Czerwiec 2018

Wilkołaz Trzeci

10.06.2018

Wilkołaz Trzeci

Czerwiec/lipiec
2018

Wilkołaz Pierwszy

Lipiec 2018

Wilkołaz Pierwszy

27.08.2018

15
16

50-lecie pożycia małżeńskiego
XIV Otwarte Mistrzostwa
Powiatu Kraśnickiego
w warcabach 100-polowych

Wrzesień 2018
13.10.2018

Wilkołaz Pierwszy
(boisko sportowe)
Wilkołaz Pierwszy
Wilkołaz Pierwszy

17

Wilkołaska Liga Futsalu WLF
Sezon 2018/2019

Listopad 2018/
marzec 2019

Wilkołaz Pierwszy
(hala sportowa)

18

Gminne Obchody Święta
Niepodległości
XX Mistrzostwa Szachowe
Powiatu Kraśnickiego

11.11.2018

Wilkołaz Pierwszy

Grudzień 2018

Wilkołaz Pierwszy

08.12.2018

Wilkołaz Pierwszy

19

20

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

Podane terminy mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

Organizator imprezy

Szkoła Podstawowa w Wilkołazie,
Urząd Gminy Wilkołaz
Szkoła Podstawowa w Wilkołazie,
Urząd Gminy Wilkołaz
Urząd Gminy Wilkołaz,
Szkoła Podstawowa w Wilkołazie
Zarząd Gminny OSP
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkołaza,
współorg. Urząd Gminy Wilkołaz
Urząd Gminy Wilkołaz,
Koło Gospodyń Wiejskich
w Wilkołazie Trzecim
Klub Sportowy Unia Wilkołaz,
Urząd Gminy Wilkołaz oraz
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
Klub Wolontariuszy Waleczne Żółwie,
Szkoła Podstawowa w Wilkołazie,
Urząd Gminy Wilkołaz
Urząd Gminy Wilkołaz
Sołectwa Organizujące
oraz Urząd Gminy Wilkołaz
Urząd Gminy Wilkołaz
Klub Sportowy Unia Wilkołaz,
Szkoła Podstawowa w Wilkołazie,
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
oraz Urząd Gminy Wilkołaz
Urząd gminy Wilkołaz,
Szkoła Podstawowa w Wilkołazie,
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Urząd Gminy Wilkołaz
Klub Sportowy Unia Wilkołaz,
Szkoła Podstawowa w Wilkołazie,
Starostwo Powiatowe w Kraśniku
oraz Urząd Gminy Wilkołaz
Urząd Gminy Wilkołaz,
Szkoła Podstawowa w Wilkołazie

