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Zapraszamy
na świąteczne
kiermasze

Radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i życzliwości
Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych w gronie
najbliższych, wszelkiej pomyślności, cierpliwości
i wytrwałości w realizacji planów, wielu sukcesów
oraz obfitości łask od nowo narodzonego Dzieciątka
w nadchodzącym 2016 roku wszystkim mieszkańcom
gminy Wilkołaz życzą
Przewodniczący
Rady Gminy Wilkołaz
Mieczysław Lisiecki

Wójt
Gminy Wilkołaz
Paweł Głąb

oraz Zespół Redakcyjny kwartalnika
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Szkoły z terenu gminy Wilkołaz
zapraszają do odwiedzenia kiermaszy świątecznych. Będzie można
kupić niepowtarzalne ozdoby świąteczne wykonane przez uczniów.
Podajemy terminarz:
– Szkoła w Marianówce (biblioteka) w dniach 21–22.12.2015 r.
(poniedziałek–wtorek) w godz.
9.00–13.00,
– Zespół Szkół w Wilkołazie (sala
gimnastyczna) dn. 20.12.2015 r.
(niedziela) w godz. 8.00–13.00.
Jednocześnie informujemy, że
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
w Wilkołazie będzie można nabyć
kartki, dekoracje świąteczne, stroiki wykonane przez uczniów oraz
wyroby rękodzielnicze zaproszonych twórców ludowych z terenu
naszej gminy. W trakcie kiermaszu około godz. 11.45 zostaną wystawione Jasełka Bożonarodzeniowe oraz nastąpi podsumowanie
konkursu na najpiękniejszy łańcuch choinkowy.
Zapraszamy!
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Minister doglądał budowy pełnowymiarowej
hali sportowej w gminie Wilkołaz
4 grudnia 2015 r. gminę Wilkołaz
odwiedził pan Jarosław Stawiarski
– poseł na Sejm VIII kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości,
a od 19 listopada tego roku sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Ta robocza wizyta
związana była z monitorowaniem

postępów w budowie pierwszej pełnowymiarowej hali sportowej przy
Zespole Szkół w Wilkołazie. Odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące trwającej budowy udzielali
wójt gminy Wilkołaz – Paweł Głąb
oraz kierownik budowy – Marcin
Majewicz. Wartość całej inwestycji szacowana jest na kwotę niemal
3,8 mln zł, z czego 2,0 mln zł pochodzi z Programu Rozwoju Bazy
Sportowej, którego dysponentem
jest właśnie Ministerstwo Sportu
i Turystki. Zgodnie z harmono-

gramem prac hala ma zostać oddana do użytkowania w czerwcu
2017 r.
Wizyta tak niecodziennego gościa stworzyła okazję do osobistego złożenia gratulacji z tytułu
pełnienia tak zaszczytnej i ważnej
funkcji w Ministerstwie Sportu
i Turystyki. Życzenia owocnej pracy oraz dobrej współpracy złożyli
przewodniczący Rady Gminy Wilkołaz – pan Mieczysław Lisiecki
oraz wójt gminy Wilkołaz. Na tę
okoliczność przygotowany został

list gratulacyjny, który przekazany
został panu Jarosławowi Stawiarskiemu.
Ostatnim akcentem obecności
ministra w gminie Wilkołaz było
odwiedzenie Szkoły Podstawowej
w Rudniku Szlacheckim. Minister doglądał warunków, w jakich
uczniowie tej placówki realizują
wychowanie fizyczne. Wszyscy
obecni na miejscu zgodnie przyznali, że obiekt nie zapewnia
warunków dla pełnego rozwoju
fizycznego dzieci i w miarę możliwości finansowych przy szkole powinna powstać sala gimnastyczna.
W chwili obecnej w Urzędzie Gminy Wilkołaz trwają prace nad dokumentacją projektową planowanej do wybudowania w przyszłości
sali gimnastycznej.
Wójt Gminy Wilkołaz
P. Głąb
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Asfaltowanie dróg gminnych
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Na początku br. w ramach
środków budżetu gminy przebudowano drogę gminną 108686L
na działce nr ewid. gruntów 536
w miejscowości Wilkołaz Pierwszy, gm. Wilkołaz. Prace związane z przebudową drogi gminnej
nr 108686L wykonano w pasie
drogi gminnej na działce nr 536
położonej w obrębie geodezyjnym
Wilkołaz Pierwszy. Przebudowa
polegała na wykonaniu robót pomiarowych, wyrównaniu istniejącej podbudowy o nawierzchni
kamiennej, ułożeniu warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego
o grubości 15 cm oraz wykonaniu
warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm.
W ramach wyżej wymienionej
inwestycji wyasfaltowano 840 m
drogi, która stanowi połączenie
miejscowości Obroki z Wilkołazem Pierwszym oraz umożliwia
bezpośredni dojazd do drogi krajowej S19. Całkowity koszt inwestycji to kwota 262 360,23 zł.
17 lutego 2015 r. wójt gminy Wilkołaz podpisał umowę z wojewodą
lubelskim na udzielenie dotacji
celowej na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej położonej
na działce o nr ewid. gruntów 146
w miejscowości Wilkołaz Górny,
gm. Wilkołaz w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg
lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo–Dostępność–Rozwój”.
Inwestycja realizowana była
w partnerstwie z powiatem kraśnickim. W ramach przebudowy
drogi wykonano roboty przygotowawcze, ziemne, podbudowę,
nawierzchnię asfaltową oraz roboty wykończeniowe i oznakowanie pionowe drogi. Całkowity
koszt wykonanych robót to kwota
298 044,18 zł, z czego 146 901,00 zł
to dotacja, 50 000,00 zł – wkład
partnera – powiatu kraśnickiego
i 96 901,30 zł – środki pochodzące
z budżetu gminy Wilkołaz.
W ramach zrealizowanej inwestycji wyasfaltowano 1318 m dro-

gi w miejscowości Wilkołaz Górny,
która stanowi połączenie z drogą
powiatową 2726L Wilkołaz–Zakrzówek oraz drogami granicznymi gmin Wilkołaz i Zakrzówek.
12 czerwca 2015 r. wójt gminy
Wilkołaz podpisał kolejną umowę
z wojewodą lubelskim o udzielenie
dotacji celowej z budżetu państwa
na dofinansowanie odbudowy
drogi gminnej nr 108344L od km
0+300 do km 0+950 w miejscowości Ostrów, uszkodzonej w wyniku gwałtownego spływu wód
opadowych.
Odbudowa drogi polegała na
wykonaniu warstwy dolnej i górnej
podbudowy z kruszywa łamanego

o grubości 10 cm, odwodnienia
oraz warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm.
W ramach wyżej wymienionej
inwestycji wyasfaltowano 650 m
drogi. Całkowity koszt wykonanych robót wyniósł 208 993,38 zł,
z czego 167 194,00 zł to kwota dofinansowania, a 41 799,38 zł stanowią środki pochodzące z budżetu
gminy Wilkołaz.
Kontynuacją asfaltowania drogi
gminnej w miejscowości Ostrów
była podpisana 28 lipca 2015 r.
umowa z marszałkiem województwa lubelskiego na dofinansowanie modernizacji drogi gminnej

Nowa szosa w Ostrowie

nr 108344L od km 0+000 do km
0+300 w miejscowości Ostrów gm.
Wilkołaz w ramach środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Prace związane z modernizacją
polegały na wykonaniu odwodnienia, warstwy górnej podbudowy
z kruszywa łamanego o grubości

10 cm oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm.
W ramach wyżej wymienionej
inwestycji wyasfaltowano 300 m
drogi. Całkowity koszt wykonanych robót to kwota 70 747,67 zł,
z czego 40 000,00 zł stanowi dofinansowanie, a 30 747,67 zł to środki pochodzące z budżetu gminy
Wilkołaz.
W ramach dwóch źródeł finansowania w miejscowości Ostrów
wyasfaltowano łącznie 950 m
drogi, która stanowi połączenie
z drogą powiatową 2701L Wilkołaz–Urzędów oraz z drogą gminną
18319L Ostrów Kolonia–Popkowice Księże.
B. Daniel, A. Janczarek

Podatek akcyzowy

Asfaltowanie drogi w Wilkołazie Górnym

Nowa nawierzchnia na drodze w Ostrowie

Celem obowiązującej od 1 kwietnia 2006 r. ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
jest udzielanie pomocy finansowej
producentom rolnym. Prowadzi
ona do zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw rolnych na rynku unijnym. Podobna
pomoc dla rolników funkcjonuje
także w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej.
Kwotę zwrotu tego podatku
ustala się jako iloczyn ilości oleju
napędowego zakupionego przez
producenta rolnego, wynikającej
z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego,
obowiązującej w dniu złożenia
wniosku, w ramach rocznego limitu ustalonego zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie.
Stawkę zwrotu podatku na 1 litr
oleju napędowego na rok następny
określa Rada Ministrów w rozporządzeniu, corocznie, w terminie
do 30 listopada, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na
następny rok i obowiązującą staw-

kę podatku akcyzowego od
oleju napędowego.
Producenci rolni doceniają tę formę pomocy. Na
terenie gminy Wilkołaz widać wzrost zainteresowania
takim wsparciem rolników.
Średnio w roku wpływa 950
wniosków.
Każdy rolnik, który chce
odzyskać część pieniędzy
wydanych na olej napędowy
używany do produkcji rolnej
w 2016 r., powinien posiadać
fakturę VAT a następnie:
• w terminie od 1 lutego 2016 r.
do 29 lutego 2016 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz
z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,
• w terminie od 1 sierpnia 2016 r.
do 31 sierpnia 2016 r. złożyć
odpowiedni wniosek do wójta,
burmistrza lub prezydenta mia-

sta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych, wraz
z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca
2016 r. w ramach limitu zwrotu
podatku określonego na 2016 r.
Zwrot podatku nastąpi na wskazany rachunek bankowy w terminach: 1–30 kwietnia 2016 r.
w przypadku złożenia wniosku
w pierwszym terminie i 1–31 października 2016 r. dla wniosków
złożonych w drugim terminie.
A. Dziurda
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Co warto wiedzieć o podatkach…
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Według literatury podatek to
przymusowe, powszechne, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie
na rzecz państwa lub gminy. Jego
przymusowy charakter oznacza, iż
każdy obowiązany jest go płacić.
Temu, kto go nie uiszcza w ustalonych terminach, grożą sankcje karne. Bezzwrotność wiąże się z tym,
że raz zapłacony podatek nie podlega zwrotowi. W zamian za podatek
nie stosuje się żadnych świadczeń
wzajemnych zarówno ze strony
podatnika jak również państwa.
Podatki stanowiące najistotniejsze źródło dochodu budżetu gminy
to:
• podatek od nieruchomości wprowadzony ustawą z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Przedmiotem opodatkowania zgodnie z ustawą są grunty,
budynki lub ich części, budowle
lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Podstawę wymiaru podatku od
nieruchomości stanowi powierzchnia użytkowa budynków lub ich
części, dla budowli – ich wartość
ustalona dla potrzeb amortyzacyjnych na dzień 1 stycznia roku
podatkowego, lub w szczególnych
przypadkach ich wartość rynkowa,
natomiast dla gruntów powierzchnia tych gruntów.
• podatek leśny wprowadzony
ustawą z dnia 30 października
2002 r. Jest to podatek bezpośredni oraz majątkowy. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach,
wynikająca z ewidencji gruntów
i budynków. Podatek od 1 ha lasu
za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny
sprzedaży tego surowca uzyskanej
przez nadleśnictwa za pierwsze
trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę
sprzedaży drewna ustala się na
podstawie komunikatu prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego,
ogłaszanego w Dzienniku Urzę-

dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski” w terminie 20 dni
po upływie trzeciego kwartału.
• podatek rolny wprowadzono
ustawą z dnia 15 listopada 1984 r.
Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem
gruntów zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej innej niż
działalność rolnicza. Od stycznia
2014 r. podstawą do ustalenia wysokości podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11
kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.
Podatek ten wynosi odpowiednio:
1) od 1 hektara przeliczeniowego
gruntów równowartość pieniężną 2,5 q żyta,
2) od 1 ha dla pozostałych gruntów
5 q żyta.
Obowiązek podatkowy powstaje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Wygasa on ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć
okoliczności uzasadniające ten
obowiązek. W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w trakcie roku podatkowego,
dany podatek za ten rok ustala się
proporcjonalne do liczby miesięcy,
w których obowiązek istniał.
Podatnikami ww. podatków są:
osoby fizyczne, prawne, jednostki
organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej
będące:
1) właścicielami gruntów,
2) posiadaczami samoistnymi,
3) użytkownikami
wieczystymi
gruntów,
4) posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego, jeżeli posiadanie:
a) wynika z umowy zawartej
z Agencją Własności Rolnej
Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego, albo

b) jest bez tytułu prawnego,
z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych. W tym przypadku
podatnikami są odpowiednio
jednostki organizacyjne Agencji
Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
Ponadto obowiązuje również:

• podatek od środków transportowych wprowadzony ustawą z dnia

12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne oraz
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące
właścicielami pojazdów podlegających opodatkowaniu. Jako właścicieli traktuje się również jednostki
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek
transportowy jest zarejestrowany,
oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jako powierzone przez zagraniczną
osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.
Przedmiotem opodatkowania są:
– samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
– ciągniki siodłowe i balastowe
przystosowane do używania
łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony,
– przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton,
– autobusy.
Obowiązek podatkowy nie dotyczy:
– przyczep i naczep związanych
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
– samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
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związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną
przez podatnika podatku rolnego.
Od 1 stycznia 2003 r. podatnicy
podatku od środków transportowych zobowiązani są w terminie
do 15 lutego składać właściwemu
organowi podatkowemu deklaracje
na podatek od środków transportowych na formularzach według
ustalonego wzoru.
Obowiązek podatkowy powstaje
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia
środka transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym środek transportowy został nabyty.
Fakt, że organ podatkowy nie informuje o konieczności uiszczenia
podatku wynika z samej konstrukcji podatku od środków transportowych. Ustawodawca scedował
na podatnika konieczność poinformowania organu podatkowego
o powstaniu i wygaśnięciu obowiązku podatkowego, określenia
stawki oraz uiszczenia podatku.

Organ podatkowy jedynie weryfikuje dane przedstawione przez
podatnika w toku prowadzonego
postępowania podatkowego.
Podatek płatny jest w dwóch
ratach, proporcjonalnie do czasu
trwania obowiązku podatkowego,
w terminie: do 15 lutego – I rata,
do 15 września – II rata.
Rady gmin określają wysokość
poszczególnych podatków, z tym
że nie mogą one być wyższe od
górnych stawek, które określa corocznie Ministerstwo Finansów
w drodze rozporządzenia. Rady
gmin mają również możliwość
wprowadzenia zwolnień obowiązujących na swoich terenach.
W związku z powyższym Rada
Gminy Wilkołaz na ostatniej sesji
podjęła uchwały, które będą obowiązywać i mieć istotny wpływ na
wymiar podatków na rok 2016:
– uchwała w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku
rolnego na 2016 r.,
– uchwała w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od
nieruchomości,
– uchwała w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek po-

datku od środków transportowych,
– uchwała w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy.
Po publikacji w „Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego” wszystkie uchwały zostaną
zamieszczone na naszej stronie internetowej.
Od 1 stycznia 2016 r. wchodzą
w życie zmiany w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie
o podatku rolnym oraz ustawie
o podatku leśnym. Najważniejsze
z nich to:
1) nowe zasady opodatkowania
podatkiem rolnym, leśnym i od
nieruchomości,
2) zmiany w doręczeniach pism
podatkowych,
3) nowe przeliczniki gruntów,
4) nowelizacja procedury podatkowej.
Informacje dotyczące wymienionych zmian zostaną szczegółowo opisane i będą dostępne na
stronie internetowej Urzędu Gminy Wilkołaz, www.wilkolaz.pl.
A. Dziurda, J. Kuśmierz

III edycja konkursu „Dobre, bo kraśnickie”
Gmina Wilkołaz już po raz
drugi włączyła się w organizację
III edycji konkursu „Dobre, bo
Kraśnickie 2015”. Konkurs organizowany był przez Kraśnicką
Izbę Gospodarczą we współpracy
z powiatem kraśnickim oraz samorządami powiatu kraśnickiego.
Jego celem była promocja najlepszych przedsiębiorstw mających
swoją siedzibę na terenie powiatu,
których osiągnięcia mogą stanowić
wzór i wytyczać kierunki rozwoju
gospodarczego obszaru.
9 października 2015 r. odbyła
się uroczysta gala konkursu „Dobre, bo kraśnickie”. Połączono ją

z forum gospodarczym, którego tematem przewodnim była „Lokalna
mikro i mała przedsiębiorczość filarem kraśnickiej gospodarki i rynku pracy”. W konkursie wyróżniono 12 firm z powiatu kraśnickiego,
w tym również przedsiębiorcę
z naszej gminy – firmę „Złoty
Kłos” Adama Tęsnego z Rudnika.
Przedsiębiorstwo zostało nagrodzone w dwóch kategoriach: firma
oraz produkt – podajniki ślimakowe do zboża. Wójt gminy Wilkołaz
składa serdeczne gratulacje przedsiębiorcom wyróżnionym i nagrodzonym w tegorocznym konkursie.
E. Małys
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Wybory parlamentarne w gminie Wilkołaz
Za nami wybory do Sejmu i do
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
Odbyły się 25 października 2015
roku. Były to już kolejne wybory,
które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy. Frekwencja wyniosła
55,31%. Najwyższa była w Obwodowej Komisji Wyborczej w Rudniku Szlacheckim – 58,07%, zaś
najniższa w Obwodowej Komisji
Wyborczej w Ostrowie – 49,23%.

8

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
w gminie Wilkołaz
W trosce o swoich mieszkańców
gmina Wilkołaz wraz z 35 innymi
jednostkami samorządowymi oraz
województwem lubelskim zrealizował projekt „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III”.
Wykluczenie cyfrowe to podział
społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji oraz
na osoby bez takich możliwości.
Na przełomie lutego br. beneficjenci projektu odbyli obowiązkowe szkolenia z obsługi komputera
i Internetu. W marcu podpisano
umowę na dostawę sprzętu i Internetu z firmami Koncept Sp. z o.o.
oraz Green Operator Sp. z o.o., co
zaowocowało tym, iż od czerw-

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej. Mieszkańcy naszej gminy

największym zaufaniem obdarzyli
kandydatów na posłów Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Komitet ten zdobył 1494
głosy. Blisko połowę tych głosów
uzyskał Jarosław Stawiarski.
Rozkład głosów oddanych na
poszczególne komitety przedstawiają wykresy po prawej stronie
(u góry – liczba oddanych głosów,
poniżej – rozkład procentowy głosów).

Nr 2/2015 • IV kwartał 2015

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W wyborach do Sena-

tu Rzeczypospolitej Polskiej swój
głos mogliśmy oddać na jednego
z trzech kandydatów. Podobnie jak
przy wyborach posłów, również
kandydat na senatora, zgłoszony
przez Komitet Wyborczy Prawo
i Sprawiedliwość, Grzegorz Czelej
zdobył największą ilość głosów
mieszkańców naszej gminy. Wykresy po lewej stronie przedstawiają wyniki wyborów do Senatu:
u góry – liczba oddanych głosów, na
dole – rozkład procentowy głosów.
Wyniki wyborcze, jakie osiągnęły poszczególne partie polityczne,
a także poszczególni kandydaci,
w naszym regionie, sprawiły iż ponownie możemy cieszyć się obecnością dwóch przedstawicieli powiatu
kraśnickiego w parlamencie. Mandaty poselskie uzyskali Jarosław
Stawiarski i Wojciech Wilk.
Senatorem został Grzegorz Czelej, osoba również ściśle związana
z naszym regionem.
J. Stec

ca rozpoczęły się oczekiwane od
dłuższego czasu dostawy zestawów
komputerowych do gospodarstw
domowych objętych projektem.
W ramach oszczędności poprzetargowych na sprzęt komputerowy
rodziny objęte projektem otrzymały w lipcu dodatkowo urządzenia
wielofunkcyjne, tj. kopiarki, drukarki i skanery. Ostatni cykl szkoleń z obsługi platformy informatycznej dla beneficjentów projektu
przypadł na listopad i grudzień
Udział w projekcie był bezpłatny. Koszty uczestnictwa pokrywał Europejski Fundusz Rozwoju
Regionalnego i budżet państwa.
Całkowita wartość projektu
to 15 876 675,00 PLN, z czego
2 381 501,25 PLN to kwota dofi-

nansowania pochodząca z budżetu
państwa. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, a realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007–2013, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne
– zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
– eInclusion.
Efekty realizacji projektu mają
wymiar długofalowy. Zapobiegają dziedziczeniu biedy, wyrywają
z marazmu, zmieniają postawy życiowe i powodują rozwój indywidualny.
A. Janczarek

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
18 listopada 2015 r. w Urzędzie
Gminy Wilkołaz gościliśmy pary,
które obchodziły jubileusz 50-lecia
pożycia małżeńskiego. 50 wspólnie
przeżytych lat to symbol wierności
i miłości rodzinnej, jest dowodem
wzajemnego zrozumienia i istoty
związku małżeńskiego. Stanowi

wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń. Jubilaci zostali odznaczeni przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medalami za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
które w imieniu prezydenta wręczył wójt gminy Wilkołaz – Paweł
Głąb. Dostojni jubilaci otrzymali

także kwiaty, pamiątkowe dyplomy
oraz upominki. W tym uroczystym
dniu nie zabrakło życzeń, gratulacji, lampki szampana oraz słodkiego poczęstunku. „Złote gody” obchodziło 10 par małżeńskich:
1. Kazimiera i Józef Chmielik
2. Danuta i Jan Łaska
3. Teresa i Józef Maciąg
4. Helena i Wojciech Pawka
5. Stanisława i Aleksander
		Pawlikowski
6. Anna i Witold Pizoń
7. Maria i Zenon Sawecki
8. Halina i Józef Smolak
9. Genowefa i Jan Stanicki
10. Jadwiga i Tadeusz Stec
Niestety, ze względów zdrowotnych nie wszyscy zaproszeni
mogli być obecni na uroczystości.
Wszystkim jubilatom składamy
serdeczne gratulacje oraz życzymy
dużo zdrowia, pomyślności i sił na
kolejne lata pożycia małżeńskiego.
I. Tęsna
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,,Kto cierpliwy, ten szczęśliwy”
Od wielu lat upominaliśmy się
o szkolną stołówkę, niestety bez
skutku. I oto w roku szkolnym
2015/2016 cierpliwość nasza została nagrodzona.
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Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Rudniku Szlacheckim ma własną stołówkę! Cieszą
się dzieci, zadowoleni są rodzice,
bo ich pociechy zamiast suchej
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Oczekiwane zmiany w Ostrowie
bułki czy niezdrowych słodyczy
mogą zjeść w szkole pełnowartościowy obiad. Dodać należy,
że w bardzo przystępnej cenie,
gdyż zestaw obiadowy dla dziecka
kosztuje 2,50 zł, śniadanie 0,90 zł,
a podwieczorek 0,70 zł.
Jak dobrą inwestycją było otwarcie szkolnej stołówki świadczy liczba stołujących się osób. Codziennie
obiady je 109 uczniów i 4 pracowników szkoły. Śniadania wydawane
są 49 dzieciom, a z podwieczorków
korzysta 9 przedszkolaków.
Temu zadaniu muszą sprostać
dwie panie zatrudnione w kuchni
i należy przyznać, że radzą sobie
doskonale, bo obiady są nie tylko
zdrowe, ale i bardzo smaczne, zawsze urozmaicone deserem w postaci owocu. Chociaż dzieci chętnie
jedzą posiłki, pani Magda stara się
je jeszcze bardziej zachęcić, wprowadzając do jadłospisu nieco tajemniczości. Zaciekawia je więc
niekonwencjonalnym menu, np.:
I danie: zupa z zieloną niespodzianką,
II danie: słodkości z patelni
z bitą śmietaną,
Deser: kompot, owoc egzotyczny.
Wywołuje to emocje i żywe dyskusje, a w ostateczności chęć spróbowania, co się za tym kryje i tu już
mamy sukces, gdyż jak wcześniej
wspominano obiady są bardzo
smaczne, a pani kucharka nie skąpi
dokładek.
Przyjemnie się chodzi do takiej
szkoły, w której z kuchni rozchodzą się smakowite zapachy ciepłego obiadku, bo jak głosi stare przysłowie: „Dobra wieść, kiedy niosą
jeść”.
Cała społeczność Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi
w Rudniku Szlacheckim dziękuje
władzom gminy za dobrą decyzję.
M. Chapska
fot. P. Mozgawa

W Szkole Podstawowej im. Wacława Rafalskiego w Ostrowie uruchomiono kuchnię i stołówkę.
28 września 2015 r. odbyło się
uroczyste otwarcie kuchni szkolnej. W tym dniu po raz pierwszy
od wielu lat uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zjedzenia podczas przerwy śródlekcyjnej prawdziwego, dwudaniowego – niczym
domowego – obiadu. Chętnych
nie zabrakło. Ponad 100 uczniów,
od oddziału przedszkolnego aż po
klasę szóstą, wyraziło chęć konsumpcji gorącego posiłku.
Zainteresowani uczniowie płacą
jedynie 2,50 zł za jeden obiad. Pozostałe koszty związane z bieżącym
utrzymaniem kuchni oraz zatrudnieniem pracowników pokrywane
będą z budżetu SP w Ostrowie, dla
której organem prowadzącym jest
gmina Wilkołaz.
Otwarcie kuchni i stołówki poprzedzone było kompleksowym
remontem pomieszczeń w podpiwniczeniu szkoły, dostosowaniem do wymogów sanitarnych,
zakupem odpowiedniego sprzętu
i wyposażenia.
Dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej w Ostrowie serdecznie
dziękują obecnym władzom gminy
Wilkołaz za tę inwestycję w trosce
o naszych uczniów.
R. Jamróz

Stwórz dom dla szczeniaków
Roczna Saba, o której pisaliśmy
w poprzednim numerze kwartalnika, znalazła już nowego właściciela.
Pozostały jeszcze dwa pieski do adopcji. Osoby zainteresowane przygarnięciem szczeniaków proszone są
o kontakt z Urzędem Gminy Wilkołaz tel. (81) 821 20 47 od poniedziałku do piątku w godz. 8–15.
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Wychowanie patriotyczne w przedszkolu
Nasze przedszkole realizuje Program Regionalny „Wilkołaz – nasza mała ojczyzna”, który
wprowadza dzieci w świat wartości
narodowych i tradycji regional-

12

nych. Od pierwszych lat pobytu
w przedszkolu poznają one dzieje
naszej ojczyzny, uczą się ją kochać
i szanować. Placówka od wielu lat
aktywnie uczestniczy w różnych
uroczystościach środowiskowych,
jedną z nich jest organizowane
przez przedszkole Narodowe Święto Niepodległości.
Wraz z początkiem roku szkolnego panie przedszkolanki z rodzicami i dziećmi przygotowywały
się do uroczystości obchodów Narodowego Święta Niepodległości.
Dzieci uczyły się tańców ludowych,
wierszy i pieśni patriotycznych. Poznawały i utrwalały symbole narodowe, takie jak flaga, godło, hymn
państwowy. W listopadzie odbyło
się spotkanie przedszkolaków z panem Andrzejem Laskowskim, żołnierzem Wojska Polskiego, który
opowiedział im o swojej służbie.
Przedszkolaki aktywnie włączyły się w obchody Dnia Niepodległości, uczestnicząc w uroczystości
zorganizowanej 11 listopada w naszej miejscowości przez władze samorządowe. Delegacja dzieci wraz
z panią M. Kozłowską, nauczycielką przedszkola, wzięła udział we
mszy św. i wspólnie z innymi dele-

gacjami złożyła wiązankę kwiatów
przy pomniku.
Natomiast 13 listopada 2015 r.
we współpracy z Kołem Gospodyń Wiejskich w Domu Wiejskim

w Wilkołazie Trzecim odbyła się
przedszkolna uroczystość z okazji
Narodowego Święta Niepodległości. Dzieci zaprezentowały rodzicom oraz zaproszonym gościom
montaż słowno-muzyczny. Wcześniej wykonały różnorodne prace plastyczne o tematyce patriotycznej, które w formie wystawki
stanowiły dekorację uroczystości.
Podczas występu najmłodsza grupa wcieliła się w ułanów, którzy
na swych „koniach” przybyli do
okienka, gdzie czekały na nich „panienki”. Gromkie brawa publiczności otrzymała Alicja Dańko, która
wykonała nostalgiczną pieśń pt.
Rozkwitały pąki białych róż, a także występ Patryka Kuśmierza i jego
dziadka, pana Kazimierza Kuśmierza, którzy śpiewali pieśń o Legionach i Pierwszą Kadrową. Przedszkolaki zaprezentowały również
tańce ludowe m.in. polkę warszawską, kujawiaka, grozika i krakowiaka, a na zakończenie zatańczyły poloneza. Występy dzieci uświetniła
obecność pana Majchera, żołnierza
Wojska Polskiego. Przybyli goście
zostali udekorowani kokardami
narodowymi.
Po zakończonych uroczystościach na wszystkich czekały
babeczki z flagą Polski, a także
przygotowany przez rodziców poczęstunek. Nie zabrakło słów uznania pod adresem dzieci, nauczycie-

li, dyrekcji przedszkola i rodziców.
Pan Henryk Szumny – przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury
i Sportu, Ochrony Zdrowia i Spraw
Społecznych – podziękował dzieciom za wspólny występ, a paniom
przedszkolankom i rodzicom za
kształtowanie patriotyzmu u dzieci
już od najmłodszych lat.
Mamy nadzieję, że działania
podejmowane przez przedszkole
ucieszyły zarówno rodziców jak

i mieszkańców naszej gminy. Ich
celem było kształtowanie u dzieci właściwych postaw, tożsamości
narodowej, środowiskowej oraz
rodzinnej. Ufamy, że dzięki tym
poczynaniom dzieci będą miały
poczucie godności, będą potrafiły
kultywować tradycje swoich przodków, docenią wkład poprzednich
pokoleń w budowanie niepodległej
i wolnej ojczyzny.
M. Kozłowska, M. Kuśmierz

Bez wolności trudno żyć…
Pod takim hasłem uczniowie,
nauczyciele, pracownicy Zespołu Szkół w Wilkołazie, a także zaproszeni goście uczcili kolejną,
dziewięćdziesiątą siódmą rocznicę
odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość miała miejsce 10 listopada 2015 r. Głównym
punktem obchodów była akademia, przygotowana przez uczniów
klasy III B gimnazjum pod kierunkiem nauczycieli – Bożeny Kozioł
i Konrada Borowicza. Inscenizacja
ukazywała drogi Polaków do wolności, począwszy od III rozbioru
Polski, aż do pamiętnej daty 11 listopada 1918 r. I tak na scenie pojawili się – król Stanisław August
Poniatowski, oddający aktem abdykacji ziemie Polski pod kuratelę
rosyjską, matka, żegnająca syna
wyruszającego w bój oraz marszałek Józef Piłsudski. Barwne kostiumy młodych aktorów, ciekawa
sceneria i rekwizyty przybliżyły
widzom niektóre fakty trudnej historii naszego kraju. Wszystko to,
przeplatane znanymi i lubianymi
pieśniami patriotycznymi, w wykonaniu szkolnego chóru, wytworzyło niezwykłą atmosferę zamyślenia nad takimi wartościami, jak:
pamięć, wolność, niepodległość
i patriotyzm.
Warto wspomnieć, że dzień później społeczność naszej szkoły włączyła się w gminne obchody Święta

Niepodległości, organizując „Wieczornicę Patriotyczną”. Miło nam
było gościć przedstawicieli gminy,
na czele z wójtem gminy Wilkołaz –
panem Pawłem Głąbem oraz przybyłych mieszkańców. W programie
spotkania znalazły się: akademia
patriotyczna, występ Młodzieżo-

wej Orkiestry Dętej oraz wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych
przy akompaniamencie pana Kazimierza Kołodzieja. Mamy nadzieję,
że ta inicjatywa przetrwa i stanie
się tradycją kolejnych obchodów
Święta Niepodległości w naszej
małej ojczyźnie.
K. Borowicz

13

Nr 2/2015 • IV kwartał 2015

14

Nr 2/2015 • IV kwartał 2015

Mali „studenci” z Marianówki

Niecodzienna lekcja w SP w Marianówce

22 września 2015 r. uczniowie
z klas I–VI Szkoły Podstawowej
w Marianówce mieli wyjątkową
okazję uczestniczenia w XII Lubelskim Festiwalu Nauki, odbywającym się w Lublinie, którego organizatorem były lubelskie uczelnie
m.in.: UMCS, KUL, Uniwersytet
Przyrodniczy, Politechnika Lubelska.
W ramach wyjazdu uczniowie
zwiedzili Uniwersytet Przyrodniczy i poczuli się jak prawdziwi studenci. Uczestniczyli w warsztatach
prowadzonych przez pracowników
naukowych, tj. „Preparaty mikroskopowe – czyli jak zaobserwować
mikroorganizmy”, „Własne ścieki
oczyścić możesz sam”, „Mikroskopijni przyjaciele i wrogowie, czyli
kolorowy świat grzybów”, „Owady
– mistrzowie kamuflażu”.
Zajęcia wzbudziły ciekawość
i zainteresowanie oraz pogłębiły
wiedzę uczniów, którzy samodzielnie przygotowywali preparaty i obserwowali je pod mikroskopem,
poznali zasadę działania oczyszczalni ścieków, a także fascynujący
świat owadów.
Wycieczka miała charakter nagrody dla uczniów za czynny udział
w akcji „Sprzątanie Świata 2015”.
M. Burda

Początek roku szkolnego to czas,
kiedy w szkołach szczególny nacisk
kładzie się na szeroko pojęte bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
W ramach edukacji bezpiecznego poruszania się po drogach
uczniowie klasy I oraz dzieci z oddziału przedszkolnego z wychowawczynią zaprosiły na prelekcję
policjanta z Komendy Powiatowej
Policji w Kraśniku.
28 września 2015 r. na spotkanie
przybył asp. sztab. Kazimierz Kuśmierz z wydziału ruchu drogowego. Policjant rozmawiał z dziećmi
o zachowaniu się w pobliżu jezdni
oraz o zasadach poruszania się po
niej. Pokazywał znaki drogowe.
Zwrócił uwagę na korzyści noszenia elementów odblaskowych.
Bardzo ważną rzeczą było również uświadomienie dzieciom
zagrożeń związanych z nawiązywaniem kontaktów z osobami nieznajomymi. Ponadto podczas spotkania uczniowie poznali sposób
postępowania w przypadku ataku

psa. Mieli możliwość nauczyć się
przyjmowania bezpiecznej pozycji
na tzw. żółwia.
Uczniowie czynnie uczestniczyli w takiej „niecodziennej lekcji”,
dzielili się swoimi spostrzeżeniami
i doświadczeniami oraz zadawali
bardzo dużo pytań. Byli zachwyceni
wizytą policjanta i z utęsknieniem
czekają na ponowne spotkanie.
M. Burda

Bądź bezpieczny – załóż odblask!
Przypominamy, że od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy poruszający się po zmierzchu po drodze poza
obszarem zabudowanym musi
mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących. Za
brak elementu odblaskowego grozi
mandat.
Dotychczasowe zapisy ustawy
– prawo o ruchu drogowym nakładały obowiązek noszenia elementów odblaskowych jedynie na
osoby poniżej 15. roku życia. Teraz ustawodawca rozszerzył go na
wszystkich, niezależnie od wieku,
którzy poruszają się po zmierzchu
poza obszarem zabudowanym.
W przepisach przewidziano wyjątek: pieszy może poruszać się po

zmierzchu poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, tylko wtedy, jeżeli znajduje
się na drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub na chodniku. Elementami odblaskowymi
mogą być przedmioty przypięte do
ubrania oraz opaski, kamizelki oraz
smycze. Zaleca się umieszczać je na
wysokości kolan, dłoni, w okolicy
środka klatki piersiowej i pleców.
Będą wówczas dobrze widoczne
dla innych uczestników ruchu drogowego. Warto przypomnieć, że po
zmroku pieszy ubrany w ciemny
strój jest widziany przez kierującego pojazdem dopiero z odległości
około 40 metrów. Natomiast osoba
piesza, mająca na sobie elementy

odblaskowe, staje się widoczna
już z odległości 150 metrów. Te
dodatkowe metry pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie
ominąć pieszego. Koszty zakupu
elementów odblaskowych są znikome, natomiast leczenie ofiar
wypadków, nie licząc strat materialnych, jest zdecydowanie wyższe
i trudne do oszacowania. Zadbaj
o siebie i swoich bliskich – noś elementy odblaskowe!
A. Janczarek
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Ludowy Klub Sportowy Perła Rudnik
Ludowy Klub Sportowy Perła
Rudnik założono w 2005 r. w wyniku dużego zainteresowania
młodzieży uprawianiem sportu.
Siedzibą jest Szkoła Podstawowa
w Rudniku Szlacheckim. Klub
korzysta z boiska szkolnego oraz
szatni znajdującej się w budynku
szkoły.

sportowej oraz przeprowadzane szkolenia zachęcają młodzież
i dzieci do czynnego udziału
w treningach.
Drużyna
piłkarska
Perła
Rudnik została zgłoszona do
rozgrywek ligowych na sezon
2006/2007. W klasie C pierwszy
sezon rozgrywek ligowych zespół

Podstawowym celem działalności klubu jest propagowanie
i rozwijanie kultury fizycznej,
głównie sportów masowych,
w środowisku wiejskim. Jego
działania polegają na organizowaniu sportowych zajęć szkoleniowych, zawodów piłkarskich
oraz imprez rekreacyjnych. Klub
prowadzi sekcję piłki nożnej, bierze udział w rozgrywkach ligowych na szczeblu województwa
lubelskiego. Dobra lokalizacja
klubu, dostęp do infrastruktury

zakończył na drugim miejscu
z identycznym dorobkiem punktowym, jak zespół z pierwszego
miejsca. W następnym sezonie
rozpoczął rozgrywki w B klasie.
Od sezonu 2007/2008 klub występuje w B-klasowych rozgrywkach
ligowych Lubelskiego Związku
Piłki Nożnej.
Lokaty zespołu w sezonach:
2007/2008 – 4. miejsce, 2008/2009
– 3. miejsce, 2009/2010 – 2. miejsce, 2010/2011 – 5. miejsce,
2011/2012 – 2. miejsce, 2012/2013

– 5. miejsce, 2013/2014 – 9. miejsce, 2014/2015 – 6. miejsce.
W wymienionych sezonach
klub Perła Rudnik rozegrał 180
meczy. Bilans rozegranych spotkań to: 93 zwycięstwa, 38 remisów i 49 porażek, zdobyto 507
bramek a stracono 369. Statystyka nie obejmuje bieżącego sezonu
oraz meczów pucharowych i towarzyskich.
Działalność klubu oparta jest
na środkach z dotacji UG Wilkołaz, sponsoringu oraz pracy
na zasadzie wolontariatu członków klubu. Aktualnie zarejestrowanych jest 25 zawodników
w LZPN, w treningach bierze
również udział ponad 20 juniorów. Klub skupia młodzież z Rudnika, Wólki Rudnickiej, Zdrap,
Pułankowic, Ostrowa-Kolonii.
Dzięki pomocy finansowej
UG Wilkołaz i staraniom klubu
w roku 2014 przeprowadzono
remont szatni zawodników, a boisko piłkarskie zostało wyposażone w wiaty dla zawodników, gości
i gospodarzy. Potrzebą jest zakup
piłko-chwytów, przenośnych bramek treningowych oraz sprzętu
do koszenia boiska. Celem jest
też zgłoszenie drużyny juniorów
do rozgrywek ligowych. Zarząd
Klubu dziękuje władzom gminy
Wilkołaz za wsparcie finansowe,
bez którego nasza działalność byłaby trudna do realizacji.
Klub sportowy LKS Perła Rudnik zaprasza chętnych do udziału
w treningach oraz na mecze piłkarskie. Dane do kontaktu znajdują się na stronie internetowej
klubu oraz na stronie UG Wilkołaz w zakładce „sport”.
Prezes LKS Perła Rudnik
Z. Latos

W następnym numerze kwartalnika zamieścimy podsumowanie sezonu Klubu Sportowego
„Unia Wilkołaz”.

