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Władze samorządowe gminy Wilkołaz

Szanowni Czytelnicy!
Przed Państwem pierwszy numer bezpłatnej gazety „Wieści
Gminy Wilkołaz”, która co kwartał
dostarczać będzie mieszkańcom
wiadomości związanych z pracą
samorządu. Zdecydowaliśmy się
na wydawanie czasopisma w odpowiedzi na Państwa oczekiwania
– często docierały do nas sygnały,
że brakuje Państwu informacji na
temat funkcjonowania gminy.
W kwartalniku znajdą się nie
tylko materiały (artykuły, sprawoz-
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dania, fotorelacje i in.) o pracach
organów gminy czy o ważnych inwestycjach, ale także aktualności
kulturalne, oświatowe i sportowe.
Będziemy pisać o tym, co istotne
i ciekawe, co interesuje nas wszystkich, jak również będziemy zapowiadać najważniejsze czekające nas
wydarzenia.
Ufamy, że pierwszy numer spotka się z Państwa przychylnością
i spełni Wasze wymagania. Proszę
jednak pamiętać, że to nasz wspól-

ny biuletyn. Dlatego nie miejcie
oporów przed prezentowaniem
swoich pomysłów i spostrzeżeń,
przed zgłaszaniem wniosków oraz
stanowisk. Naszym zamiarem jest
w jeszcze większym stopniu zintegrować ze sobą urząd i mieszkańców – mamy nadzieję, że to nam
się uda!
Wszystkim Czytelnikom życzymy ciekawej lektury.
W imieniu Zespołu Redakcyjnego
Henryk Szumny – redaktor naczelny

Najlepszym przykładem są dotychczas zrealizowane inwestycje drogowe w Wilkołazie Górnym oraz
w Ostrowie wykonane przy pomocy środków z budżetu państwa. Na
budowę hali sportowej otrzymamy
fundusze z Ministerstwa Sportu. Nie
ruszyły jeszcze konkursy unijne, ale
z nich również chcemy pozyskiwać
środki na realizację inwestycji. Minus stanowi zależność od ogłaszanych konkursów, dlatego z naszymi
potrzebami musimy dostosowywać
się do terminu naboru wniosków.
Niemniej nie wyobrażam sobie, aby
te duże inwestycje były realizowane
bez wsparcia zewnętrznego.
Co udało się Panu zrealizować
w okresie pierwszych 9 miesięcy
urzędowania?
W chwili obecnej jesteśmy w trochę martwym punkcie jeśli chodzi
o finansowanie unijne. Rok 2015 jest
przejściowy pomiędzy kończącym
się już finansowaniem z lat 2007–
2013, a nowym okresem 2014–2020.
Jeśli zostaną ogłoszone kolejne konkursy, obejmą III i IV kwartał 2015
roku. Niemniej przez okres niemal
roku nie siedzieliśmy bezczynnie,
ale realizowaliśmy niektóre inwestycje i, co chyba najważniejsze,
przygotowujemy dokumentację na
nowy okres programowania. Z ważniejszych przedsięwzięć, jakie udało
się dokonać w tym okresie to pozyskanie 2 mln zł dofinansowania na

budowę pierwszej w gminie Wilkołaz pełnowymiarowej hali sportowej. Mam nadzieję, że uda nam się
pozyskać jeszcze dodatkowe środki
na realizację tej inwestycji. Ponadto
asfaltowaliśmy drogi gminne: w Wilkołazie Górnym, w Ostrowie oraz
drogę łączącą Wilkołaz Pierwszy
z Marianówką. Jesteśmy w trakcie
przygotowywania dokumentacji na
asfaltowanie kolejnych dróg gminnych. Aktualnie przygotowujemy
strategię rozwoju gminy Wilkołaz
na kolejne lata. Dokument ten jest
konieczny, aby mieć możliwość starania się o środki zewnętrzne.
Rozmawiał H. Szumny

Aktualnie urzędujący wójt gminy oraz radni Rady Gminy Wilkołaz zostali wybrani w wyborach
samorządowych, które odbyły się
16 listopada 2014 r. O stanowisko
wójta gminy Wilkołaz ubiegało się
dwóch kandydatów: sprawujący
ten urząd w poprzedniej kadencji

11. Jarosław Skrabucha,
12. Stanisław Szkałuba,
13. Kazimierz Stefanek,
14. Henryk Szumny,
15. Zygmunt Wnuczek – wiceprzewodniczący Rady Gminy.
Kolejna sesja, która odbyła się
11 grudnia 2014 r., poświęcona była
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„Startujemy” to hasło przewodnie kwartalnika, a z czym startuje
gospodarz naszej gminy, nowo wybrany wójt Paweł Głąb? Oto co odpowiedział na zadane pytania:
Jakie najważniejsze zadania
stawia Pan sobie do realizacji
w tej kadencji?
Zanim odpowiem na to pytanie,
pragnę jeszcze raz podziękować
wszystkim, którzy podczas ostatnich
wyborów samorządowych obdarzyli
mnie swoim zaufaniem. Postaram
się sumiennie podchodzić do swoich
obowiązków i nie zawieść pokładanych we mnie nadziei.
O zadaniach koniecznych do zrealizowania informowałem w trakcie
kampanii wyborczej i nadal je podtrzymuję. W dalszym ciągu najważniejszymi inwestycjami do realizacji
są: dokończenie wodociągowania,
budowa hali sportowej, rozpoczęcie
budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, montaż solarów
słonecznych oraz w dalszym ciągu
asfaltowanie dróg gminnych.
Skąd będą pochodziły środki
na realizację tych zadań?
Niewiele jest w Polsce jednostek
samorządu terytorialnego, które
mogą sobie pozwolić na realizację
wielkich inwestycji bez zewnętrznego wsparcia finansowego. My
również liczmy głównie na środki
unijne, ale w niektórych przypadkach także na pieniądze rządowe.
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Nowo wybrany wójt gminy Wilkołaz Paweł Głąb składa przysięgę

pan Andrzej Łysakowski oraz ówczesny radny Rady Gminy pan Paweł Głąb. Różnicą 162 głosów wygrał pan Paweł Głąb. Frekwencja
wyborców wyniosła nieco ponad
55 procent.
Nowo wybrany wójt rozpoczął
pełnienie swojej funkcji od złożenia ślubowania na pierwszej
sesji nowej Rady Gminy Wilkołaz 1 grudnia 2014 r. W tym dniu
ślubowanie złożyli również radni. Wybrani zostali przewodniczący oraz wiceprzewodniczący
Rady.
Skład nowej Rady Gminy Wilkołaz przedstawia się następująco:
1. Józef Gałęzowski,
2. Irena Janczarek,
3. Michał Kwiatek,
4. Andrzej Kozłowski,
5. Bogdan Kuśmierz,
6. Wiesław Latos,
7. Mieczysław Lisiecki – przewodniczący Rady Gminy,
8. Leszek Pawlak,
9. Radosław Przybycień,
10. Ludwik Sabeł,

głównie powołaniu komisji stałych
Rady Gminy Wilkołaz. Zgodnie ze
Statutem Gminy Wilkołaz powołano cztery komisje w następujących
składach osobowych:

Leszek Pawlak – zastępca przewodniczącego,
Michał Kwiatek,
Stanisław Szkałuba,
Henryk Szumny;
Komisja Ochrony Środowiska,
Rolnictwa, Ochrony Przeciwpożarowej:
Stanisław Szkałuba – przewodniczący,
Bogdan Kuśmierz – zastępca
przewodniczącego,
Józef Gałęzowski,
Jarosław Skrabucha,
Wiesław Latos;
Komisja Oświaty, Kultury
i Sportu, Ochrony Zdrowia i Spraw
Społecznych:
Henryk Szumny – przewodniczący,
Andrzej Kozłowski – zastępca
przewodniczącego,
Irena Janczarek,
Radosław Przybycień,
Ludwik Sabeł,
Zygmunt Wnuczek;
Komisja Rewizyjna:
Radosław Przybycień – przewodniczący,
Józef Gałęzowski – zastępca
przewodniczącego,

Rada Gminy Wilkołaz w kadencji 2014–2018

Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Zagospodarowania
Przestrzennego:
Wiesław Latos – przewodniczący,

Ludwik Sabeł,
Jarosław Skrabucha,
Kazimierz Stefanek.
Podobnie jak w przypadku Rady
Gminy Wilkołaz, w roku 2015 za-
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kończyła się kadencja organów
pomocniczych, jakimi są sołectwa.
W związku z tym w lutym i marcu
odbyły się zebrania wiejskie, których głównym celem był wybór
nowych sołtysów i rad sołeckich
na kolejną kadencję. W większości wybrani zostali sołtysi pełniący
dotychczas swoje funkcje. Zmiany
dotyczyły jedynie czterech sołectw:

Kazimierz Gałat, Grzegorz Gregorczyk, Tomasz Kwiatek, Anna
Pęczek.
4. Ostrów-Kolonia – sołtys Anna
Wnuczek (od 2008 r.); rada sołecka: Anna Cichoń, Renata Koślak,
Adam Pokora, Michał Pokora,
Adam Wojtak.
5. Pułankowice – sołtys Roman
Ciołek (od 2008 r.); rada sołecka:

Podziękowanie dla sołtysów, którzy zakończyli swoje urzędowanie
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Ostrowa, Wólki Rudnickiej, Wilkołaza Dolnego i Wilkołaza Trzeciego.
Wójt gminy Wilkołaz Paweł
Głąb wraz z przewodniczącym
Rady Gminy Mieczysławem Lisieckim 15 maja bieżącego roku na
sesji Rady Gminy Wilkołaz złożyli
serdeczne podziękowania pani Annie Pęczek, pani Halinie Krawczyk,
panu Ryszardowi Tomali oraz panu
Eugeniuszowi Kunie za pełnienie
funkcji sołtysa oraz zaangażowanie
i prace społeczne na rzecz ww. sołectw oraz gminy Wilkołaz.
Poniżej podajemy nazwiska sołtysów oraz składy rad sołeckich
w gminie Wilkołaz.
1. Ewunin – sołtys Witold Pizoń
(od 1988 r.); rada sołecka: Jerzy
Trześniewski, Katarzyna Łebkowska, Elżbieta Wróbel, Sławomir
Pokora.
2. Marianówka – sołtys Bożena
Szczębara (od 2006 r.); rada sołecka:
Marcin Cichoń, Grzegorz Stolarz,
Agnieszka Rak, Bożena Kowalik.
3. Ostrów – sołtys Andrzej Majewski (od 2015 r.); rada sołecka:

Marek Mozgawa, Anna Nosal-Koper, Leszek Skrabucha, Andrzej
Wielgus.
6. Rudnik Szlachecki – sołtys
Stanisław Głąb (od 2007 r.); rada
sołecka: Wojciech Baca, Henryk

Borek, Grzegorz Gierak, Sławomir
Nieściór, Tomasz Winiarski.
7. Wilkołaz Dolny – sołtys
Marta Bednara (od 2015 r.); rada
sołecka: Paweł Bednara, Krzysztof
Smolak, Artur Wrona.
8. Wilkołaz Drugi – sołtys
Stanisław Koper (od 2003 r.); rada
sołecka: Grzegorz Chmiel, Zbigniew Chmiel, Tomasz Iżycki.
9. Wilkołaz Pierwszy – sołtys
Henryka Mazurek (od 2007 r.);
rada sołecka: Marcin Łukasik, Zenon Małyszek, Józef Wszoła, Anna
Żytek.
10. Wilkołaz Trzeci – sołtys
Andrzej Skrabucha (od 2015 r.);
rada sołecka: Wojciech Kasperek,
Jacek Serwinek, Artur Skrabucha,
Marcin Piwowarski, Ewa Zagaj.
11. Wólka Rudnicka – sołtys
Paweł Nakielski (od 2015 r.); rada
sołecka: Marcin Broniec, Wiesław
Chmiel, Tomasz Śliwka.
12. Zalesie – sołtys Henryk
Bednara (od 2007 r.); rada sołecka:
Czesław Samolej, Sylwester Samolej, Roman Zyśko.
13. Zdrapy – sołtys Marian Zieliński (od 2013 r.); rada sołecka:
Bożena Kowalik, Krzysztof Notoniewski, Marek Żytek.
S. Garbacz

Wodociągowanie gminy
W ramach realizacji inwestycji „Budowa sieci wodociągowej
z przyłączami obejmująca miejscowości Wólka Rudnicka, cz. Zdrapy, Rudnik Szlachecki w obrębach
ewidencyjnych: Wólka Rudnicka,
cz. Zdrapy, Rudnik Szlachecki gm.
Wilkołaz” wybudowano 3907,47 m
sieci wodociągowej oraz przyłącza
wodociągowe o długości 1027,69 m
i 188,50 m.
8 maja 2015 r. wodociąg został
oddany do użytku. Zakres rzeczo-

wy prac dla wyżej wymienionej
inwestycji został wykonany zgodnie z umową o przyznanie pomocy
w ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007–2013. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 467 640,00 zł, w tym
kwota dofinansowania z PROW
– 192 654,00 zł, zaś wkład własny
gminy – 274 986,00 zł.
A. Janczarek
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Fundusz sołecki
27 marca 2015 r. Rada Gminy
Wilkołaz podjęła uchwałę o wyodrębnieniu w budżecie gminy Wilkołaz środków na fundusz sołecki.
Ich kwota przypadająca na każde
sołectwo jest uzależniona od liczby
mieszkańców oraz od wysokości
dochodów bieżących danej gminy.
Wysokość środków wyliczonych
według specjalnego algorytmu
przypadająca na poszczególne sołectwa na rok 2016 kształtuje się
następująco:
Wilkołaz Pierwszy – 27 072,26 zł,
Wilkołaz Drugi
– 18 057,20 zł,
Wilkołaz Trzeci – 17 407,46 zł,
Wilkołaz Dolny – 12 290,81 zł,
Ewunin
– 8 960,92 zł,
Zalesie
– 15 918,49 zł,
Ostrów Kolonia – 16 135,07 zł,
Pułankowice
– 17 542,83 zł,
Zdrapy
– 22 930,21 zł,
Wólka Rudnicka – 11 234,99 zł,

Rudnik
– 21 901,46 zł,
Marianówka
– 15 918,49 zł,
Ostrów
– 15 728,98 zł.
Z uwagi na fakt, iż fundusz sołecki wprowadzany jest w naszej
gminie po raz pierwszy, 13 sierpnia 2015 r. w Urzędzie Gminy
zorganizowane zostało spotkanie
z sołtysami i radnymi gminnymi,
na którym przedstawiono wytyczne dotyczące prawidłowego planowania zadań oraz wydatkowania środków w ramach funduszu
sołeckiego. Wójt gminy Wilkołaz
zaproponował, aby w ramach tego
funduszu zabezpieczyć maksymalne ilości tłucznia w celu utwardzenia dróg gminnych oraz środki na
pracę równiarki w poszczególnych
sołectwach. Do końca września
2015 r. we wszystkich sołectwach
odbędą się zebrania wiejskie, na
których wytypowane zostaną za-

dania do realizacji w roku 2016
w ramach funduszu sołeckiego.
Należy dodać, iż do budżetu gminy Wilkołaz z kasy państwowej zostanie zwróconych 40% środków
wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego. Wprowadzenie
tego funduszu jest więc korzystne
dla całej gminy, gdyż przy dobrej
woli i odpowiedniej współpracy
poszczególne sołectwa mogą realizować zadania, które musiałyby
wcześniej czy później być zrealizowane ze środków budżetu gminy, a w zamian budżet gminy jest
zasilany dodatkowymi środkami
pieniężnymi. Gdyby fundusz sołecki udało się zrealizować tylko na
poziomie 70% zwrot środków do
budżetu gminy z tego tytułu wyniósłby około 60 tys. zł.
Wójt gminy Wilkołaz – P. Głąb

Pierwsza pełnowymiarowa hala sportowa
w gminie Wilkołaz
Jedną z pierwszych inicjatyw
nowo wybranego wójta była decyzja o złożeniu wniosku o dofinansowanie budowy pełnowymiarowej hali sportowej w gminie
Wilkołaz. I tak się stało – 13 lutego
2015 r. Gmina złożyła wniosek do
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie o dofinansowanie budowy
hali sportowej przy Zespole Szkół
w Wilkołazie Pierwszym.
27 marca 2015 r. Sejmik Województwa Lubelskiego podjął
uchwałę nr VI/93/2015 w sprawie
przyjęcia „Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy
Sportowej Województwa Lubelskiego na rok 2015 i lata następne”.
W uchwalonym programie ujęto
m.in. „Budowę hali sportowej przy
Zespole Szkół w Wilkołazie Pierw-

szym” z kwotą dofinansowania
2 000 000,00 zł pochodzącą ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest
Ministerstwo Sportu i Turystyki.
W czerwcu br. został ogłoszony
przetarg i wybrany wykonawca,
a w sierpniu podpisano umowę
z firmą Skanska S.A. Planowany
całkowity koszt budowy hali to
kwota 3 674 962,02 zł. Realizacja
inwestycji jest przewidziana na 3
lata. Do końca roku 2015 zaplanowano wykonanie robót ziemnych,
fundamentów, konstrukcji nadziemnej, podłoża, posadzek oraz
prac przygotowawczych z zagospodarowaniem terenu.
Na początku września wykonawca rozpoczął roboty przy budowie
hali. W związku z powyższym za-

mknięta została droga wewnętrzna
– dojazdowa do budynku Urzędu
Gminy oraz Zespołu Szkół w Wilkołazie. Z drogi tej mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Domu
Nauczyciela, autobusy szkolne, zaopatrzenie i pojazdy budowy. Przewidujemy, że droga wewnętrzna
będzie nieczynna do 30 września
2017 r. W tym czasie zapraszamy
wszystkich mieszkańców gminy
do korzystania z parkingu zlokalizowanego przy boisku sportowym
w Wilkołazie Pierwszym.
Na bieżąco będziemy informować Czytelników o pracach związanych z budową pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej w gminie
Wilkołaz, zarówno w aktualnościach na stronie www.wilkolaz.pl,
jak i w kwartalniku gminnym.
A. Janczarek
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Dożynki gminno-parafialne 2015
Tegoroczne Święto Plonów
odbyło się 13 września 2015 r.
w Wilkołazie Pierwszym. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą
dziękczynną za tegoroczne plony. Po mszy korowód dożynkowy
prowadzony przez Młodzieżową
Orkiestrę Dętą z Wilkołaza ruszył
na boisko sportowe w Wilkołazie
Pierwszym.
Część oficjalną tegorocznych
dożynek rozpoczęto odśpiewaniem
hymnu przy muzyce Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wilkołaza.
Otwarcia gminnych uroczystości
dożynkowych dokonał wójt gminy
Wilkołaz Paweł Głąb, który powitał
zaproszonych gości oraz uczestników dożynek. Szczególnie ciepło
zwrócił się do rolników, cytując
słowa wielkiego Polaka Świętego
Jana Pawła II: „Oddaję hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które z trudnej,
ciężkiej ziemi wydobywały chleb
dla kraju”.
Tegorocznymi starostami byli
pani Elżbieta Bartnik oraz pan
Leszek Kuśmierz, którzy uroczyście przekazali bochen chleba na
ręce wójta gminy. Chlebem poczęstowano zaproszonych gości oraz
wszystkich zgromadzonych na boisku sportowym.
Po wystąpieniu wójta głos zabrali: pan Mieczysław Lisiecki
– przewodniczący Rady Gminy
Wilkołaz, pan Jarosław Stawiarski – poseł na Sejm RP, pan Mariusz Kucharek – reprezentujący
wojewodę lubelskiego Wojciecha
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Wilka, pan Marek Kos – radny
Sejmiku Województwa Lubelskiego, pan Andrzej Maj – starosta powiatu kraśnickiego, pan Jan
Kozioł – członek Zarządu Powiatu
Kraśnickiego, pan Eugeniusz Pelak

wyróżnienia rolnikom: państwu
Bożenie i Januszowi Dziurom ze
Zdrap, państwu Annie i Piotrowi
Żytkom z Wilkołaza Pierwszego
oraz państwu Annie i Stanisławowi Kołtunom z Wólki Rudnic-

Wyróżnienia dla osób aktywnie działających na terenie gminy Wilkołaz

– radny Rady Powiatu Kraśnickiego, pani Maria Wojtyłło – kierownik Oddziału Nadzoru Sanitarnego
oraz pan Piotr Żydek – Naczelnik
Wydziału PROW i Płatności Bezpośredniej Lubelskiego Oddziału
Agencji Rozwoju i Modernizacji
Rolnictwa.
Ważnym momentem uroczystości było wręczenie wyróżnień
w konkursie na najładniejszy
ogród przydomowy. Pierwsze
miejsce zajęła pani Małgorzata
Trepiak z Obroków, drugie – pani
Eliza Opalińska z Wilkołaza Pierwszego, a trzecie – pani Stanisława
Skowron z Wilkołaza Dolnego. Na
uroczystości wręczono również

kiej. Zwycięzcy i uczestnicy obu
konkursów otrzymali nagrody
i podziękowania. Podniosłym
momentem uroczystości było wręczenie wyróżnień dla osób aktywnie działających na terenie gminy
Wilkołaz: pani Renacie Wnuczek
– prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wilkołaza, pani Krystynie
Wnuczek – przewodniczącej Koła
Gospodyń Wiejskich w Wilkołazie Drugim, pani Marii Kuśmierz
– przewodniczącej Koła Gospodyń
Wiejskich w Wilkołazie Trzecim,
panu Andrzejowi Skrabusze – prezesowi Kółka Rolniczego w Wilkołazie Trzecim, Młodzieżowej
Orkiestrze Dętej z Wilkołaza, pani

Wandzie Cegłowskiej – dyrektor
Przedszkola Gminnego w Wilkołazie, pani Renacie Jamróz – dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Wacława
Rafalskiego w Ostrowie, Klubowi
Wolontariusza „Waleczne Żółwie”,
działającemu przy Zespole Szkół
w Wilkołazie.
Na tegorocznych dożynkach
swoje stoiska zaprezentowały m.in.
Gmina Wilkołaz i Gminna Biblioteka Publiczna. Na miejscowe smakołyki zapraszały członkinie KGW
z Wilkołaza Drugiego, Wilkołaza
Trzeciego, Wilkołaza Dolnego,
Ostrowa-Kolonii oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkołaza. Degustacji nie było końca...
Atrakcję dla najmłodszych stanowiły dmuchańce, przejażdżki
konne, gry i zabawy zorganizowane przez grupę „Waldemar Wysocki i przyjaciele”. Pasjonaci hodowli
ptaków i królików zatrzymywali się
przy wystawie pana R. Karamona
z Wolki Rudnickiej. Uroczystości
uświetniła również muzyka Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wilkołaza, występy dzieci ze szkół z terenu gminy i Przedszkola Gminnego
z Wilkołaza oraz koncerty zespołów „Insomnia”, „Spring Rolls”,
„InoRos”. Festyn dożynkowy zakończył się wspólną zabawą z zespołami „Megustar” i „Sunrise”.
Wójt gminy Wilkołaz dziękuje
wszystkim mieszkańcom zaangażowanym w organizację dożynek
oraz licznym sponsorom.

Sponsorami dożynek byli:
1. Lokalna Grupa Działania Ziemi
Kraśnickiej w Kraśniku,
2. Kraśnickie
Przedsiębiorstwo
Budowlane sp. z o.o.,
3. „Alpart” Piotr Pawlikowski,
4. Zakład Fryzjerski „Kamila” Ewa
Sidorowicz,

5. Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej Oddział w Wilkołazie,
6. Hurtownia Mięsa i Wędlin
„Smaczek” s.c.,
7. „Ekoland” sp. z o.o.,
8. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Wilkołazie,
9. „Jubilat” Andrzej Skrabucha,
Sklep Rowerowy, Artykuły
przemysłowe,
10. Apteka Prywatna s.c. Ewa Stec,
Janina Kozak,
11. Firma
Handlowo-Usługowa
„Wilkołaziak”,
12. Adam Tęsny „Złoty Kłos”,
13. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Mar-Jola Bi” Mariola i Tomasz Widerlik sp. z o.o.,
14. Usługi Remontowo-Drogowe,
Transport, Handel Kruszywami
Budowlanymi Ciołek Wiesława
– Zakrzówek.
Galerię zdjęć z uroczystości
dożynkowych można obejrzeć na
stronie www.wilkolaz.pl.
E. Małys

Włącz się w przygotowanie
Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz
W związku z trwającymi pracami nad opracowaniem nowej
Strategii Rozwoju Gminy Wilkołaz na lata 2015–2020 proszę
mieszkańców gminy o włączenie
się w otwarte konsultacje społeczne przy tworzeniu powyższego dokumentu, poprzez wypełnienie ankiety, która znajduje się na stronie
www.wilkolaz.pl.
Badaniu ankietowemu podlegają trzy podstawowe obszary aktywności samorządu gminnego:
gospodarka, społeczeństwo, środowisko (przyrodnicze, przestrzenne
i zasoby odnawialnych źródeł energii). Wyniki ankiet pozwolą ocenić
potencjał rozwojowy gminy, aktualną sytuację społeczno-gospodarczą, mocne i słabe strony, szanse
oraz zagrożenia związane z jej rozwojem.
Wasze opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat kon-

kretnych potrzeb mieszkańców, po
ich skorelowaniu z aktualną pozycją gminy i perspektywami rozwoju, zostaną zestawione i uwzględnione przy opracowaniu strategii
w zakresie jej celów, priorytetów
oraz projektów inwestycyjnych
i społecznych.
Strategia Rozwoju Gminy jest
dokumentem niezbędnym, miedzy
innymi przy ubieganiu się o środki
zewnętrzne (krajowe, Unii Europejskiej i inne).
Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie
w formie zbiorczej.
Wypełnione ankiety proszę dostarczać do siedziby Urzędu Gminy
Wilkołaz, pokój nr 10 lub przesyłać
na adres e-mail: anna.janczarek
@wilkolaz.pl do dnia 10 października 2015 r. Dziękuję za czas poświęcony na wypełnienie ankiety.
Wójt gminy Wilkołaz – P. Głąb
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Gminne zawody sportowo-pożarnicze
W niedzielę 7 czerwca 2015 r. na
stadionie sportowym w Wilkołazie
Pierwszym odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, zorganizowane przez Zarząd Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Wilkołazie i wójta gminy Wilkołaz przy pomocy Komendy Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Kraśniku.

8

W zawodach wystartowało 18
drużyn OSP z terenu trzech gmin:
Szastarki, Zakrzówka i Wilkołaza. O godzinie 10.00 na stadionie
sportowym w Wilkołazie Pierwszym odbyła się zbiórka drużyn
startujących w zawodach. Kierownik zawodów – druh Stanisław
Kmieć, komendant gminny Straży
Pożarnych w Wilkołazie, złożył
druhowi Andrzejowi Łysakowskiemu – prezesowi Zarządu Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Wilkołazie,
meldunek o gotowości jednostek
z terenu ww. gmin do uroczystego
otwarcia zawodów sportowo-pożarniczych. Zawody otworzył wójt
gminy Wilkołaz Paweł Głąb. Powitał druhów strażaków, przybyłych
gości i kibiców. Wszystkim startującym w zawodach drużynom życzył jak najlepszych wyników.
Kolejnym punktem była zbiórka
dowódców startujących drużyn,
w trakcie której dokonano loso-

wania numerów startowych oraz
przekazania przez przewodniczącego komisji sędziowskiej uwag
związanych z prowadzeniem zawodów.
Pierwsza konkurencja to sztafeta pożarnicza 7 × 50 m z przeszkodami. Po jej zakończeniu przeprowadzono ćwiczenia bojowe.
Wszystkie drużyny ukończyły obie
konkurencje. Po zakończeniu zma-

gań komisja sędziowska przystąpiła do pracy. Po kilkuminutowej
przerwie ogłoszono oficjalne wyniki klasyfikacji generalnej zawodów
(podajemy je w tabelach poniżej).
Rywalizacja w każdej konkurencji
była wyrównana i bardzo emocjonująca, co często potwierdzała
dopingiem zgromadzona na sta-

dionie publiczność. Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych konkurencji czuwała komisja
sędziowska, w skład której weszli
funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kraśniku. Sędzią głównym zawodów był mł. kpt. Konrad Kapusta. Przebieg poszczególnych konkurencji zapowiadał i relacjonował
pan Jan Kozioł – dyrektor Zespołu
Szkół w Wilkołazie. Zmaganiom
druhów z Ochotniczych Straży Pożarnych towarzyszyła piękna, słoneczna pogoda.
Do następnego etapu rywalizacji, tj. powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych, zakwalifikowały się po dwie najlepsze drużyny
OSP z każdej z trzech gmin.
Wszystkie drużyny otrzymały
dyplomy, a zwycięzcy – puchary. Uroczystego wręczenia nagród dokonali wójtowie w asyście
komendantów gminnych Straży
Pożarnych i prezesów Zarządów
Oddziałów Gminnych ZOSP RP.
Na zakończenie głos zabrali wójtowie gmin: Szastarka – pan Artur Jaskowski i Zakrzówek – pan
Grzegorz Lemiecha, którzy pogratulowali zwycięskim drużynom,
jak również wyrazili swoje uznanie organizatorom za bardzo dobre przygotowanie zawodów pod
względem organizacyjnym i technicznym. Podkreślili również, że
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rownika zawodów druha Stanisława Kmiecia, komendanta gminnego Straży Pożarnych w Wilkołazie,
druhowi Andrzejowi Łysakowskiemu, prezesowi Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Wilkołazie,
o zakończeniu zawodów.
Klasyfikację generalną zawodów
przedstawiają tabele.
D. Rafalski

bardzo ważna jest rywalizacja, ale
przede wszystkim zachowanie fair
play, ponieważ podstawą działań,
jakie podejmują strażacy podczas
akcji, jest zaufanie do drugiego
człowieka. Wójt gminy Wilkołaz
i prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wilkołazie zamykając zawody, złożyli serdeczne
podziękowanie wszystkim tym,
którzy przyczynili się do sprawnego
przygotowania i przeprowadzenia
zmagań. Pogratulowali wszystkim
dobrych i wyrównanych wyników.
Ostatnim punktem imprezy
było złożenie meldunku przez kieGmina Szastarka
Sztafeta pożarnicza

Ćwiczenia bojowe

Numer
Czas
Czas
toru wykonania Punkty Razem wykonania Punkty Razem
karne
karne
w sek.
w sek.

Liczba
Zajęte
punktów
miejsce
ogółem

Numer
startowy

Jednostka OSP

12

Majdan-Obleszcze

II

59,94

0

59,94

51,75

0

51,75

111,69

I

16

Blinów

II

69,34

0

69,34

59,00

0

59,00

128,34

II

11

Szastarka Wieś

I

73,37

0

73,37

59,40

0

59,40

132,77

III

5

Szastarka Stacja

I

70,12

3

73,12

59,80

5

64,50

137,92

IV

7

Polichna

I

74,50

0

74,50

75,31

10

85,31

159,81

V

Gmina Wilkołaz
Numer
startowy

Jednostka OSP

9

Wilkołaz

13
14

Sztafeta pożarnicza
Ćwiczenia bojowe
Numer
Czas
Czas
toru wykonania Punkty Razem wykonania Punkty Razem
karne
karne
w sek.
w sek.
I

60,02

0

60,02

Zalesie

I

69,25

3

72,25

Ostrów

II

66,56

0

66,56

2

Wólka Rudnicka

II

73,50

10

83,50

6

Ewunin

II

69,13

0

8

Pułankowice

II

72,38

5

48,90

Liczba
Zajęte
punktów
miejsce
ogółem

0

48,90

108,92

I

58,90

0

58,90

131,15

II

60,87

10

70,87

137,43

III

55,34

0

55,34

138,84

IV

69,13

65,50

5

70,50

139,63

V

77,38

63,80

5

68,80

146,18

VI

Gmina Zakrzówek
Numer
startowy

Jednostka OSP

Sztafeta pożarnicza
Ćwiczenia bojowe
Numer
Czas
Czas
toru wykonania Punkty Razem wykonania Punkty Razem
karne
karne
w sek.
w sek.

Liczba
Zajęte
punktów
miejsce
ogółem

3

Majdan-Grabina

I

60,01

0

60,01

52,30

5

57,30

117,31

I

15

Rudnik Pierwszy

I

63,44

0

63,44

49,10

5

54,10

117,54

II

18

Zakrzówek

II

67,81

0

67,81

58,75

0

58,75

126,56

III

17

Rudnik Drugi

I

71,75

0

71,75

59,38

0

59,38

131,13

IV

4

Zakrzówek Wieś

II

68,50

3

71,50

43,50

20

63,50

135,00

V

1

Sulów

I

71,15

0

71,15

60,30

5

65,30

136,45

VI

10

Bystrzyca

II

68,41

0

68,41

72,35

10

82,35

150,76

VII

9
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Obchody 100-lecia walk w lesie Krzywda
„Groby żołnierzy najlepszymi orędownikami pokoju” – głosi napis, znajdujący się na boku
pomnika ku czci żołnierzy armii
austro-węgierskiej i rosyjskiej,
spoczywających na cmentarzu wojennym w lesie Krzywda na terenie
naszej gminy.
W niedzielę 19 lipca 2015 r. o godzinie 15.00 w tym miejscu została
odprawiona Eucharystia w intencji
wszystkich poległych na naszym
terenie podczas I wojny światowej.
Byli wśród nich przedstawiciele
różnych narodów, w tym Polacy,
przemocą wcielani do zaborczych
armii i zmuszani do walki przeciwko swoim rodakom z Galicji
bądź Królestwa Polskiego. Polową
Mszę Świętą sprawował ks. Janusz
Świtaj, proboszcz parafii Wilkołaz.
Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz naszej gminy: sekretarz –

pan Jacek Stec oraz pani Marianna
Gołoś – skarbnik gminy. W uro-

czystościach udział wzięli sołtysi:
pan Marian Zieliński z Wilkołaza
Górnego oraz pan Henryk Kania
z miejscowości Lipno w gminie Zakrzówek. Sąsiednią gminę reprezentowała również dyrektor Gminnego Domu Kultury w Zakrzówku
pani Małgorzata Jamróz oraz pan
Stefan Stypułkowski, prezes zarzą-

5-lecie Młodzieżowej Orkiestry Dętej
15 lutego 2015 r. Młodzieżowa
Orkiestra Dęta z Wilkołaza obchodziła piątą rocznicę powstania.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się Mszą Świętą. Rangę uroczystości podkreślili swoją obecnością przedstawiciele samorządu
lokalnego: wójt gminy Wilkołaz
pan Paweł Głąb i skarbnik gminy
pani Marianna Gołoś. Swoją obec-
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nością zaszczycili nas również:
ks. proboszcz Janusz Świtaj, alumn
Sebastian Natoniewski, pan Andrzej Łysakowski oraz prezes Lokalnej Grupy Działania, pani Wioletta Wilkos. W spotkaniu wzięli
udział wszyscy członkowie orkiestry wraz z rodzicami.
Uroczystość rozpoczęła młodzież oficjalnym powitaniem ze-

branych. Następnie odbyła się prezentacja multimedialna ukazująca
historię powstania orkiestry oraz
ciekawe, często śmieszne i wzruszające momenty. Następnie podziękowano wszystkim, którzy
przyczynili się do powstania i rozwoju orkiestry. Jej członkowie zakończyli oficjalną część imprezy
niespodzianką dla pana kapelmistrza Kazimierza Kołodzieja. Była
nią ułożona przez nich piosenka,
którą wspólnie odśpiewali przy
akompaniamencie muzyki w ich
wykonaniu. Ta chwila na długo
utkwi w pamięci wszystkich biorących udział w uroczystości.
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du OSP w Zakrzówku, który nagrywał wydarzenie.
Zebrani mieszkańcy z gmin
Wilkołaz i Zakrzówek, których
granica przebiega nieopodal, wysłuchali również opowieści pana
Romana Szumnego, rekonstruktora ze Skorczyc z gminy Urzędów.
Ubrany w mundur żołnierza z epoki podzielił się swoją pasją i wiedzą
historyczną na temat wydarzeń
sprzed 100 lat.
Władze gminy zadbały, by teren cmentarza wojennego w lesie
Krzywda został uprzednio uporządkowany oraz na nowo ogrodzony. Uroczystości mogły się odbyć dzięki zaangażowaniu grupy
mieszkańców Wilkołaza Górnego,
którzy przygotowali także miejsce
do celebrowania Najświętszej Ofiary. Z obszerną relacją z tego wydarzenia można zapoznać się na stronie internetowej parafii Wilkołaz.
J. Żytek

Na zakończenie części oficjalnej
głos zabrał wójt gminy Wilkołaz
pan Paweł Głąb, życząc orkiestrze
i kapelmistrzowi dalszych sukcesów i dziękując za dotychczasową
działalność na rzecz wilkołaskiej
ziemi. Wystąpił również były wójt
gminy Wilkołaz pan Andrzej Łysakowski, wyrażając słowa uznania
dla członków orkiestry i życząc kolejnych sukcesów.
Dalsza część uroczystości przebiegła w atmosferze miłych rozmów i wspomnień. Nie obyło się
bez śpiewów, tańca i koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej, która
po raz pierwszy wystąpiła w nowych strojach. Nabyto je w ramach
projektu „Zakup strojów galowych
dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej
w Wilkołazie” współfinansowanego z PROW 2007–2013 (małe
projekty – Dz. 413). Projekt zrealizowało Stowarzyszenie Przyjaciół
Wilkołaza, a wniosek przygotowała
i rozliczyła pani Anna Janczarek, za
co jej serdecznie dziękujemy.
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół
Wilkołaza – R. Wnuczek

Witaj, Księże Biskupie!
Przynajmniej raz na pięć lat
biskup powinien złożyć w każdej parafii wizytację kanoniczną.
Mieszkańcy parafii Wilkołaz doświadczyli takiego zaszczytnego
spotkania w dniu uroczystości odpustowych ku czci św. Jana Chrzciciela, 24 czerwca 2015 r., kiedy
naszą wspólnotę odwiedził JE bp
Mieczysław Cisło.

dowe służą temu samemu człowiekowi, stąd wszyscy winni kierować
się bezwzględnym szacunkiem dla
każdej istoty ludzkiej.
Do zgodnej współpracy i odwagi czynienia dobra wzorem patrona parafii ksiądz biskup zachęcał zebranych podczas uroczystej
sumy odpustowej o godzinie 12.00.
W imieniu parafian podziękowa-

Już od wczesnych godzin porannych ksiądz biskup głosił Słowo
Boże oraz odbywał liczne spotkania, m.in. z kapłanami, pracownikami parafii oraz Akcją Katolicką.
Jego Ekscelencja bryczką dotarł do
Urzędu Gminy w Wilkołazie, gdzie
został powitany przez samorząd
gminny oraz pracowników. W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej
spotkał się z druhami strażakami,
Radą Duszpasterską oraz wysłuchał śpiewu chóru parafialnego.
Ksiądz biskup zawitał również
w gościnne progi Zespołu Szkół
w Wilkołazie, gdzie skierował słowo do nauczycieli. Nie pominął
także najmłodszych, odwiedzając
dzieci z Przedszkola Gminnego
w Wilkołazie oraz spotykając się
z młodzieżą w sali katechetycznej
na plebanii. We wszystkich tych
miejscach podkreślał, że zarówno
Kościół, jak i instytucje samorzą-

nie na ręce Jego Ekscelencji złożyli
przedstawiciele władz gminy: wójt
Paweł Głąb oraz przewodniczący
Rady Gminy Wilkołaz Mieczysław
Lisiecki.

Gdziekolwiek pojawił się ksiądz
biskup, nie tylko pełen życzliwości
podejmował rozmowę, ale również
hojnie udzielał wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Pełni
wiary w to, że ma ono moc przemieniać naszą codzienność, dziękujemy Bogu za dar tej wizytacji.
J. Żytek

11
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IV Festyn Rodzinny Rodzina–Rozrywka–Ruch–Radość
w Szkole Podstawowej im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie

12

14 czerwca 2015 r., już po raz
czwarty, cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie obchodziła
Święto Rodziny pod hasłem „4 × R
– Rodzina, Rozrywka, Ruch, Radość”.
Uroczystość odbyła się w piękne, słoneczne niedzielne popołudnie. Swoją obecnością uświetnili
ją między innymi: starosta kraśnicki Andrzej Maj oraz wójt gminy
Wilkołaz Paweł Głąb.
Imprezę rozpoczęła dyrektor
Szkoły Renata Jamróz, witając serdecznie wszystkich przybyłych na
festyn, a szczególnie zaproszonych
gości.
Festyn stanowił okazję do wręczenia przez pana wójta nagrody
dla ucznia klasy VI Patryka Drozdy, który wygrał konkurs ogłoszony przez Urząd Gminy Wilkołaz
na tytuł czasopisma – kwartalnika
gminnego (zwycięski tytuł: „Wieści
Gminy Wilkołaz”).
Atrakcją tego dnia były liczne
występy dzieci szkolnych. Tańcami
i śpiewem od pierwszego momentu uczniowie rozbawili bardzo licznie zgromadzoną publiczność.
Ponadto można było posłuchać
Młodzieżowej Orkiestry Dętej
z Wilkołaza oraz Zespołu Folklorystycznego z Lublina. Jednym
z punktów programu festynu były
również rodzinne zawody sportowe, cieszące się ogromnym powodzeniem. Przewidziano także atrakcje dla najmłodszych:
przejażdżki na kucykach, zabawę
w dmuchanym zamku.
Dopełnieniem atrakcji były wyśmienite domowe ciasta, napoje,
potrawy z grilla, lody i inne smakołyki przygotowane przez Radę
Rodziców. Imprezę można zaliczyć do bardzo udanych. Dziękujemy wszystkim jej organizatorom
i sponsorom.
E. Bednara
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IV Wilkołaski Piknik Rodzinny
W niedzielę 24 maja 2015 r. odbył się IV Wilkołaski Piknik Rodzinny zorganizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkołaza
przy współpracy Urzędu Gminy
Wilkołaz. Otwarcia imprezy dokonali: prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wilkołaza, pani Renata Wnuczek, oraz wójt gminy Wilkołaz,
pan Paweł Głąb.
Piknik rodzinny to impreza promująca życie w trzeźwości. Organizując ją chcemy pokazać, że bez
używek, a zwłaszcza bez alkoholu,
można atrakcyjnie spędzić wolny
czas w gronie rodzinnym, sąsiedzkim i przyjaciół.
Podczas pikniku zaprezentowano bogaty program artystyczny oraz liczne atrakcje. Na scenie
wystąpiły dzieci z Przedszkola
Gminnego w Wilkołazie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkołaza,
uczniowie z Zespołu Szkół w Wilkołazie. Program imprezy wzbogaciły występy taneczne, muzyczne

i cyrkowe młodzieży z Centrum
Kultury i Promocji w Kraśniku oraz Centrum Wolontariatu
w Kraśniku. Przy dźwiękach muzyki zespołu „Insomnia” i „SunRisee” uczestnicy pikniku wspaniale
się bawili.

Dodatkowymi atrakcjami była
możliwość zrobienia zdjęć w samochodzie policyjnym, przejazd
motocyklem
zaprezentowanym
przez Club Harley-Davidson z Lublina, przelot paralotni z niespodzianką, bezpłatne animacje dla
dzieci, malowanie buzi, stylizacja

fryzur. Wielkim powodzeniem cieszyły się bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie dla dzieci.
Jednym z ważnych celów imprezy była zbiórka charytatywna
na rehabilitację mieszkańca naszej
gminy.
Podczas pikniku Koło Gospodyń Wiejskich z Wilkołaza Drugiego zapraszało do stoiska z pysznymi ciastami, natomiast członkowie stowarzyszenia przygotowali
barszcz wilkołaski, kiełbaski z grilla, ciasta, napoje.
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkołaza zachęca wszystkich do
czynnego udziału w takich przedsięwzięciach; żyjmy nie obok siebie, ale razem, niech każdy spełnia
rolę, jaka jest mu powierzona.
Dziękujemy wszystkim sponsorom, osobom i instytucjom, które
włączyły się w organizację tej ciekawej imprezy.
Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół
Wilkołaza – R. Wnuczek

Coraz więcej dzieci w przedszkolu
Stwórz dom Sabie!
Roczna Saba poszukuje domu.
Jest łagodna i przyjazna dzieciom.
To idealna kandydatka na psiego
kumpla i wiernego przyjaciela.
Osoby zainteresowane przygarnięciem psa proszone są o kontakt
z Urzędem Gminy Wilkołaz, tel.
81 821 20 47 od poniedziałku do
piątku w godz. 8–15.

Podczas rekrutacji dzieci do
Przedszkola Gminnego w Wilkołazie na rok szkolny 2015/2016
wpłynęło 87 wniosków o przyjęcie.
Ta liczba znacznie przewyższała
możliwości przyjęć – przedszkole
dysponowało wówczas 65 wolnymi miejscami. Należy tu podkreślić zmiany w Ustawie o systemie
oświaty, która od 1 września 2015 r.
zapewnia dostęp do edukacji
przedszkolnej wszystkim dzieciom
4-letnim zamieszkałym na terenie gminy, a od 1 września 2017 r.
również dzieciom 3-letnim. Dzieci
4- oraz 5-letnie znalazłyby miejsca
w naszym przedszkolu w bieżącym
roku szkolnym, jednak dla dzieci
najmłodszych z pewnością by ich
zabrakło.

Wobec powyższego z inicjatywy
pana wójta Pawła Głąba na prośbę
rodziców został utworzony nowy
oddział przedszkolny. Ta społeczna inicjatywa została potraktowana
ze zrozumieniem przez pana Jana
Kozioła dyrektora Zespołu Szkół
w Wilkołazie, który w porozumieniu z organem prowadzącym, użyczył salę zajęć dla nowo powstałego
oddziału. Sala została generalnie
wyremontowana. Na ten cel Urząd
Gminy w Wilkołazie przeznaczył
środki finansowe do dyspozycji dyrektora Zespołu Szkół. Zmodernizowana sala została przeznaczona
dla dzieci 4- i 5-letnich.
Do tej pory w przedszkolu funkcjonowały trzy oddziały liczące
łącznie 75 dzieci, obecnie funkcjo-

nują tam cztery oddziały, do których uczęszcza 86 dzieci w wieku
od 2,5 roku do 5 lat.
Po raz pierwszy w naszym
przedszkolu został utworzony
odrębny oddział dla trzylatków,
dzięki któremu do przedszkola
uczęszczają wszystkie zgłoszone
dzieci.
To jeszcze nie wszystkie zmiany. Należy zaznaczyć, że do Podstawy Programowej Wychowania
Przedszkolnego od nowego roku
szkolnego włączono język angielski, zatem wszystkie dzieci będą
uczestniczyły w tych zajęciach.
Życzymy wszystkim milusińskim samych radosnych chwil
w naszym przedszkolu!
M. Kuśmierz
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„Leczymy muzyką”
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28 czerwca 2015 r. na stadionie
w Wilkołazie odbył się koncert
charytatywny „Leczymy muzyką”
zorganizowany przez Klub Wolontariusza „Waleczne Żółwie” przy
współpracy z dyrektorem Zespołu
Szkół w Wilkołazie oraz Urzędem
Gminy. Kwota ze zbiórki i z licytacji została przekazana na konta kierunkowe fundacji, która opiekuje
się dziećmi niepełnosprawnymi
z terenu naszej gminy. Każdy, kto
wspomógł pieniężnie akcję, otrzymał cegiełkę – symbol tego, że razem możemy zbudować coś wspaniałego, czyli nieść pomoc tym,
którzy jej najbardziej potrzebują.
Na koncercie pojawiło się wiele
zespołów reprezentujących różne
style muzyczne: „Insomnia”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkołaza, „The Ravel”, „ConfiturA”,
„SunRisee”, „Ulica”, „GroNeX”. Następnie odbyła się dyskoteka z Dee
Jay Ka! Wolontariusze przygotowali też różne atrakcje, m.in. taniec
ognia w wykonaniu zespołu Teatr
Tańca Ognia „Arrindal”, pokazy
motocyklowe z możliwością przejażdżki, z których z chętnie korzystali najmłodsi uczestnicy imprezy, oraz licytacje wartościowych
przedmiotów, np. autografy Beaty
Kozidrak i Magdy Welc, rękawice
Adama Maciejowskiego, koszulka z autografami mistrzyń Polski
w piłce ręcznej, przejazd bryczką
czy lot paralotnią.
Choć każdy przybył na koncert
w innym celu: jedni chcieli pomóc,
inni posłuchać muzyki, a jeszcze
inni z czystej ciekawości, to tak
naprawdę wszyscy razem tworzyliśmy piękną całość i przyczyniliśmy
się do tego, by pomóc osobom, które mimo młodego wieku borykają
się z naprawdę poważnymi problemami zdrowotnymi. Każda kwota,
którą przeznaczyliście Państwo na
tak szczytny cel, może dać szansę
tym dzieciom na życie bez bólu
i cierpienia. Bardzo dziękuję rodzicom, którzy również zaangażowali
się w pomoc. Podziękowania skła-

dam także na ręce naszego wójta,
pana Pawła Głąba, za umożliwienie nam realizacji naszego projektu. Panu dyrektorowi ZS w Wilkołazie jesteśmy bardzo wdzięczni za
okazaną pomoc i wsparcie od po-

Rozgrywki w piłce nożnej
o Puchar Wójta Gminy Wilkołaz 2015

czątku do końca. Wielkie dzięki dla
naszych sponsorów i darczyńców,
dla ludzi, którzy bezinteresownie
poświęcili swój czas i umiejętności.
Opiekun Klubu Wolontariusza
„Waleczne Żółwie” – M. Chmiel

Wilkołaz Trzeci przyjazny dzieciom
Koło Gospodyń Wiejskich
w Wilkołazie Trzecim wspólnie
z dyrekcją, nauczycielami i pracownikami Przedszkola Gminnego
zorganizowało 7 czerwca 2015 r.
plenerową imprezę z okazji Dnia
Dziecka. Wydarzeniu towarzyszyły
ciekawe gry, zabawy, konkursy zespołowe i rodzinne. Sprzymierzeń-
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cem dobrych humorów i miłej atmosfery dzieci i ich rodziców była
piękna pogoda oraz hojność sponsorów. Taką formę zabaw z dziećmi
KGW w Wilkołazie Trzecim planuje organizować corocznie i umieścić w stałym kalendarzu imprez
gminnych.
M. Kuśmierz

Tegoroczne rozgrywki o Puchar
Wójta Gminy Wilkołaz odbywały
się 12 oraz 19 lipca 2015 r. Zgłosiło
się 6 zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy.
W grupie I, która mecze rozgrywała na boisku w Obrokach, znalazły się następujące zespoły:
• Wojak Rudnik,
• Dolny,
• Bożyszcze Wilkołaz.
Wyniki:
Wojak
– Dolny
4 : 1 (2 :1)
Wojak
– Bożyszcze 2 : 0 (0 : 0)
Bożyszcze – Dolny
2 : 1 (2 : 0)
Tabela:
1. Wojak Rudnik
6   6–1
2. Bożyszcze Wilkołaz 3   2–3
3. Dolny
0  2–6
W grupie II, rozgrywającej
mecze na boisku w Rudniku Szlacheckim, znalazły się następujące
zespoły:
• Zalesie Na Wczasach
• Promil Wilkołaz
• Drużyna Marzeń
Wyniki:
Zalesie
– Promil 0 : 12 (0 : 6)
Druż. Marzeń – Promil 2 : 8 (1 : 4)
Druż. Marzeń – Zalesie 2 : 1 (1 : 1)
Tabela:
1. Promil Wilkołaz
6  20–2
2. Drużyna Marzeń
3   4–9
3. Zalesie Na Wczasach 0   1–14
Do kolejnej fazy rozgrywek
awansowały po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy.
W meczach półfinałowych, rozgrywanych 19 lipca na boisku
w Wilkołazie, Promil Wilkołaz wygrał z Bożyszczem Wilkołaz 2 : 0
po dogrywce (0 : 0, 0 : 0) a Wojak
Rudnik pokonał Drużynę Marzeń
8 : 0 (2 : 0).
III miejsce w rozgrywkach zajęło Bożyszcze Wilkołaz, pokonując
Drużynę Marzeń 1 : 0 (0 : 0).
Zdobywcą Pucharu Wójta
Gminy Wilkołaz została drużyna
Wojaka Rudnik, która po dogryw-

ce pokonała Promil Wilkołaz 3 : 2
(2 : 2, 1 : 2).
Królem strzelców został Krzysztof Sołtys (Promil Wilkołaz), zdobywca 7 bramek.
Zwycięzcy rozgrywek oprócz
pucharu otrzymali również nagro-

dy rzeczowe, zaś wszystkie drużyny
– dyplomy. Okolicznościowe dyplomy otrzymali również: Szymon
Pizoń – najmłodszy zawodnik turnieju oraz Marian Karabacz – najstarszy zawodnik turnieju.
I. Tęsna

Znajdź nas na facebooku!
Zapraszamy do odwiedzania
profilu gminy Wilkołaz na facebooku. Znajdziecie tam wiele ciekawych informacji, ogłoszeń oraz
zdjęć. Nasz profil na facebooku
z dnia na dzień zyskuje coraz większą popularność. Lubi nas już 388

osób. Jeśli nie masz nas w ulubionych stronach, wejdź na nasz profil Gmina Wilkołaz i kliknij „lubię
to” lub na stronę www.wilkolaz.pl
i kliknij po prawej stronie w ikonkę: facebook gminy Wilkołaz. Zapraszamy
A. Janczarek
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XXXV Memoriał Kolarski im. Józefa Kloca
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21 czerwca 2015 r. w gminie
Wilkołaz odbył się XXXV Memoriał Kolarski im. Józefa Kloca,
którego organizatorami byli Klub
Sportowy „Unia” Wilkołaz, Starostwo Powiatowe w Kraśniku oraz
Urząd Gminy Wilkołaz. Nagrody
dla uczestników ufundowało Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy
Wilkołaz.
Celem wyścigu było oddanie
hołdu tragicznie zmarłemu kolarzowi LZS Wilkołaz Józefowi Klocowi oraz popularyzacja kolarstwa
jako czynnej formy wypoczynku.
Memoriał uświetnili swoją obecnością koledzy klubowi Józefa Kolca z terenu gminy Wilkołaz, którzy
złożyli na jego grobie symboliczną
wiązankę kwiatów.
Start i metę wyścigu zlokalizowano w Wilkołazie Trzecim przy
budynku wiejskim.
Wyścig rozpoczął się przejazdem
kolarzy w kategorii Junior chłopcy,
którzy mieli do pokonania 66,5 km
trasy wyścigu (Wilkołaz Trzeci –
Wilkołaz Dolny – Ostrów – Ewunin – Wilkołaz Dolny – Wilkołaz
Drugi).
W tej kategorii trzy pierwsze
miejsca zajęli:
1. Adrian Krupa – „Mayday Team”,
2. Jacek Tarasiuk – „Mayday Team”,
3. Kornel Skórka – „Mayday Team”.
Następni na trasę wyjechali
stowarzyszeni w kategorii Junior
młodszy chłopcy, którzy mieli do
pokonania dystans 56,5 km.
W kategorii Junior młodszy
chłopcy najwyższe lokaty uzyskali:
1. Wladzislaw Tsimoshyk – Brest
Belarus,
2. Filip Maciejuk – KS „Pogoń” Puławy,
3. Danil Turuk – Brest Belarus.
Z kolei na trasę wyjechali stowarzyszeni w kategorii Młodzik
dziewczęta i chłopcy oraz Juniorka młodsza. Pokonywali trasę
35,5 km.
W kategorii Młodzik dziewczęta trzy pierwsze miejsca zajęły:

1. Oliwia Ciesielczuk – „Mayday
Team”,
2. Patrycja Staszczak – „Mayday
Team”,
3. Michalina Węcławik – KS „Agros”
Zamość
W kategorii Młodzik chłopcy
na podium stanęli:
1. Pavel Mandzik – Brest Belarus,
2. Jakub Rusinek – KS „Pogoń” Puławy,
3. Sebastian Żurek – „Mayday
Team”.
W kategorii Juniorka młodsza
trzy pierwsze miejsca zajęły:
1. Aliaksandra Herasimiuk – Brest
Belarus,

W kategorii Masters grupa III
najwyższe miejsca zajęli:
1. Aliaksander Kolodzitsa – Brest
Belarus,
2. Robert Plechawski – Lublin,
3. Zbigniew Zając – Biłgorajskie
Stowarzyszenie Rowerowe.
W kategorii Masters grupa IV
trzy pierwsze miejsca zajęli:
1. Janusz Gula – LTC Lublin,
2. Oleksander Zuev – „Tandem”
Lwów,
3. Zbigniew Romański – „Mayday
Team”.
Zdobywcy najwyższych lokat
otrzymali pamiątkowe puchary,
dyplomy i nagrody, które wręczali:

2. Marharyta Shopik – Brest Belarus,
3. Darya Dziakola – Brest Belarus.
Jako ostatni na trasę wyjechali
stowarzyszeni w kategorii Masters
w IV grupach wiekowych, którzy mieli do pokonania dystans
46 km.
W kategorii Masters grupa I
najlepsi okazali się:
1. Yauhen Sobal – Brest Belarus,
2. Piotr Sugier – „Mayday Team”,
3. Marek Komornik – BSK „Miód
Kozacki”.
W kategorii Masters grupa II
zwyciężyli:
1. Grzegorz Tomasiak – „Mayday
Team”,
2. Piotr Szczepaniak – Rzeszów,
3. Marek Procajło – „Mayday
Team”.

wójt gminy Wilkołaz Paweł Głąb
oraz kierownik Wydziału Edukacji
i Sportu Zbigniew Leziak.
Memoriał zakończył się przejazdem pod hasłem „Rowerem po
zdrowie” niestowarzyszonych z powiatu kraśnickiego oraz „Rowerem
do pożaru” drużyn OSP z terenu
gminy Wilkołaz.
Wśród wszystkich uczestników
w poszczególnych kategoriach wiekowych rozlosowano atrakcyjne
nagrody rzeczowe. Nagrodą główną rozlosowaną wśród biorących
udział w przejeździe „Rowerem po
zdrowie” był rower. Również wśród
publiczności rozlosowano atrakcyjne nagrody rzeczowe.
Ogółem w całej imprezie wzięło
udział ok. 200 osób.
I. Tęsna

