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Zespół Redakcyjny kwartalnika

13 marca 2016 r. w godz. 8.00–
13.00 w Zespole Szkół w Wilkołazie 
odbędzie się IX Kiermasz Wielka-
nocny. Zainteresowani będą mogli 
nabyć kartki, ozdoby świąteczne, 
palmy, stroiki wykonane przez 
twórców ludowych z terenu naszej 
gminy oraz uczniów Zespołu Szkół 
w Wilkołazie. W trakcie kiermaszu 
nastąpi podsumowanie konkursu 

Kiermasze wielkanocne

Nasza gmina ma herb…
Herb gminy, zgodnie z  wy-

mogami prawa, musi zachować 
zgodność z  zasadami sztuki he-
raldycznej. Dlatego też zleciliśmy 
opracowanie projektu graficznego 
herbu, sztandaru oraz pozosta-
łych symboli gminy Wilkołaz dr. 
Henrykowi Seroce, pracownikowi 
naukowemu Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w  Lublinie, 
który propozycję nowego herbu 
wraz z  jego uzasadnieniem histo-
rycznym przedstawił już w  marcu 
2014 r.

26 marca 2014 r. został złożony 
wniosek do Ministerstwa Admi-
nistracji i  Cyfryzacji o  zaopinio-
wanie przygotowanych symboli 
heraldycznych. Zgodnie z  ustawą 
z  21 grudnia 1978  r. o  odznakach 
i mundurach opinia taka wydawa-
na jest w terminie trzech miesięcy 
od dnia złożenia wniosku. Komisja 
Heraldyczna wydała ją 12 września 
2014  r., ale niestety była negatyw-
na. W  uzasadnieniu podano, że 
w ocenie komisji użycie wilka jako 
godła nie budzi zastrzeżeń, jednak-
że powinien być to wilk kroczący 
i stylizowany zgodnie ze sztuką he-
raldyczną.

Wobec powyższego przygoto-
wano nową wersję symboli gminy 
i  17 lutego 2015  r. ponownie wy-
stąpiono do Komisji Heraldycznej 
o  pozytywne zaopiniowanie. Ja-
kież było nasze zdziwienie, gdy po 
przeszło trzech miesiącach znowu 
otrzymaliśmy opinię negatywną. 
W  ocenie komisji tym razem za-
sadna byłaby zmiana barwy wilka, 
którą pierwotnie zaprojektowano 
w kolorze czarnym.

Kolejny raz dokonano korekty 
i  poprawek symboli heraldycz-
nych i w sierpniu 2015 r. ponownie 
przesłano je do komisji celem za-
opiniowania. Zmiany te okazały się 
właściwe. Na początku listopada 
otrzymaliśmy wreszcie pozytywną 
opinię Komisji Heraldycznej, nato-
miast 20 listopada 2015 r. podczas 
sesji Rady Gminy Wilkołaz radni 
przyjęli te symbole.

Herb gminy Wilkołaz przedsta-
wia wilka koloru złotego stojącego 
powyżej dwóch ostrzewi złotych 
(żółtych), na zielonym polu.

Ten symbol nawiązuje do nazwy 
gminy. Nazwa Wilkołaz występu-
je w  źródłach od XIV–XV  w. po-
czątkowo w  dwóch wersjach, jako 
Wiłkołaz oraz Wilkołazy – natu-
ralnie w różnej formie ortograficz-
nej: Wilkolas, Vilcolas, Wylcolasz, 
Wilkolaschy, Wilkolasy, Wilkola-
zi, Wylkolasz (zapisy z  lat 1326–
1480). Nazwę tę rozumieć można 
jako nawiązanie do dawnych cech 
przyrodniczych związanych z  wy-
stępowaniem wilków, a  poprzez 
człon -łazy do terenów związanych 
z  pozyskiwaniem nowych siedlisk 
osadniczych przez wypalanie i kar-
czowanie terenów leśnych.

Figury ostrzewi odnoszą się do 
właściwości dawnego miejscowe-
go środowiska naturalnego terenu 
gminy, do dąbrowy pokrywającej 
jeszcze w  późnym średniowieczu 
ten obszar. Owe dąbrowy wzmian-
kowane są w  najstarszych doku-
mentach związanych z  koloniza-
cją i  zagospodarowaniem ziemi 
lubelskiej w  XIV–XV  w. Wskazać 
można fakt, że grunty pod role 
uprawne w  Wilkołazie pozyski-
wano m.in. w  drodze karczunku 
miejscowej dąbrowy jeszcze w  II 
poł. XV w. (przez Michała Dziedzi-
ca z Sobieszczan, 1460 r.). W tejże 
„dąbrowie wilkołaskiej” w  1421  r. 
król Władysław II Jagiełło po-
wierzył lokację nowej wsi Wola 
Wilkołaska (Wilkolaska Wolya, 
ob. Wilkołaz Trzeci) Bartoszowi 
z Krzczonowa. Zasadźca ten otrzy-
mał od króla m.in. 4 łany sołeckie, 
prawo wzniesienia karczmy oraz 
młyna (poświadczonego w 1531 r.) 
na rzece Urzędówce i założenia na 
niej stawu. Sołtys z Woli Wilkoła-
skiej zobowiązany został przez kró-
la do służby wojskowej (pospolite 
ruszenie) konnej z kopią. Dąbrowę 
wspomina również przywilej loka-
cyjny na założenie Rudnika, wysta-
wiony w 1421 r. Założenie Rudni-
ka na prawie średzkim, z  prawem 
dziedziczenia, powierzono Stach-
nie, wdowie po rycerzu Henryku 
z  Suchej, oraz jego pięciu synom: 

Herb gminy Wilkołaz

Flaga gminy Wilkołaz

plastycznego „Zajączek wielkanoc-
ny”. Serdecznie zapraszamy!

*
Zapraszamy też na Świąteczny 

Kiermasz Babeczek w Szkole Pod-
stawowej w Ostrowie w dn. 15–18 
marca 2016 r. w godz. 7.30–11.00. 
Organizatorzy: uczniowie kl. II  a  
wychowawca – p.  Małgorzata Pa-
łęcka i rodzice.
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Budżet gminy Wilkołaz na 2016 r.

Janowi, Mikołajowi, Jakubowi, Sta-
nisławowi i Bartoszowi. Na założe-
nie wsi król przeznaczał 12 łanów 
dąbrowy po obu stronach rzeki 
Rudnik. Dziedzice Rudnika zobo-
wiązani zostali do udziału w  po-
spolitym ruszeniu konno z dwiema 
kuszami (dwóch konnych kuszni-
ków).

Flaga gminy odnosi się do herbu 
oraz jego barw. Przedstawia zielo-
ny płat o proporcjach boków 5 : 8, 
pośrodku którego widnieje złoty 

Przyjęty uchwałą budżet na rok 
2016 jest budżetem działania. Pla-
nujemy, iż 33,6% wszystkich wy-
datków będą stanowiły inwestycje. 
Ich koszty mają pochłonąć łącznie 
7,1 mln zł. Najważniejsze i wyma-
gające najwięcej nakładów inwe-
stycje to:
1) kontynuacja budowy hali spor-

towej przy Zespole Szkół w Wil-
kołazie – 2,2 mln zł,

2) budowa wodociągów w  Rudni-
ku Szlacheckim oraz Marianów-
ce – 2,5 mln zł,

3) asfaltowanie dróg gminnych – 
0,9 mln zł.
W tej chwili wiemy już, że na 

jednej z  najbliższych sesji Rady 
Gminy Wilkołaz konieczne będą 

zmiany w  budżecie i  zabezpiecze-
nie środków na odnawialne źródła 
energii.

Należy wspomnieć tutaj o wyso-
kości deficytu, który zaplanowano 
na 6,1 mln zł. Jednakże w  chwili 
obecnej jest to deficyt wirtualny. 
Jego wysokość ściśle powiązana 
jest z realizacją inwestycji, na któ-
re możemy otrzymać dofinanso-
wanie ze środków zewnętrznych. 
W  przypadku braku takiego dofi-
nansowania inwestycje nie będą re-
alizowane, co spowoduje, iż deficyt 
również nie będzie zwiększany.

W budżecie zaplanowano także 
finansowanie najmniejszych inwe-
stycji, takich jak: wykonanie zapa-
sowej studni na ujęciu wody w Za-

lesiu, dofinansowanie do zakupu 
samochodu strażackiego, odwod-
nienie budynku Szkoły Podstawo-
wej w  Ostrowie czy wykup i  po-
dział gruntów pod budowę drogi.

Siedem zadań inwestycyjnych 
dotyczy wykonywania dokumen-
tacji w celu przeprowadzenia inwe-
stycji w przyszłych latach. Dotyczą 
one budowy chodników, oświetle-
nia ulicznego oraz wykonania pro-
jektu budowy przedszkola gminne-
go.

W większości przypadków re-
alizacja zadań zależna jest od po-
zyskania finansowania zewnętrz-
nego.

Wójt Gminy Wilkołaz
P. Głąb

Na wstępie naszej rozmo-
wy proszę przyjąć gratulacje za 
otrzymanie tytułu Lidera Roku 
2015.

R. W. – Dziękuję bardzo, to cen-
ne wyróżnienie nie tylko dla mnie, 
ale dla całego naszego stowarzysze-
nia. Takie nagrody dają motywację 
do dalszego działania i utwierdzają 
w  przekonaniu, że to co robimy, 
jest ważne i potrzebne.

Kiedy zrodził się pomysł po-
wstania Stowarzyszenia Przyja-
ciół Wilkołaza?

R. W. – Zastanawialiśmy się, jak 
wesprzeć funkcjonowanie dopiero 
co założonej Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej w Wilkołazie, której po-
mysłodawczynią była pani Janina 
Denis wraz z ojcem panem Janem 
Marcem. Wystąpiła z  taką propo-
zycją do rodziców dzieci z Wilko-
łaza Drugiego, którym pomysł bar-
dzo się spodobał. Początki nie były 
łatwe, zarówno dla naszych po-
ciech, które uczyły się wszystkiego 
od podstaw, jak i dla nas, rodziców, 
którzy musieliśmy zadbać o  wa-
runki lokalowe w  niewyremonto-
wanej wówczas świetlicy wiejskiej. 
Szukaliśmy takiej formuły, która 
umożliwiłaby skuteczną działal-
ność, a  także możliwość pozyski-
wania i  wydatkowania środków 
finansowych. Poza wsparciem dla 
orkiestry, sami chcieliśmy zaan-
gażować się w  rozwój i  promocję 
naszej gminy. Zależało nam na in-
tegracji i  aktywizacji naszego śro-
dowiska lokalnego oraz wzboga-
caniu i urozmaicaniu codziennego 
życia ludzi na wsi poprzez kulty-
wowanie regionalnych tradycji.

Komitet założycielski podjął 
oficjalnie działalność 1 września 
2011  r. Pracami stowarzyszenia 
kieruje zarząd – mobilizując i  an-
gażując w  społeczne działanie 
członków stowarzyszenia.

Jakie pierwsze działania pro-
wadziło stowarzyszenie?

R. W. – Niewątpliwie czynnie 
i aktywnie staramy się uczestniczyć 
w życiu naszej gminy i parafii. Ob-
jęliśmy patronatem Młodzieżową 
Orkiestrę Dętą. Zainicjowaliśmy 
i  corocznie przeprowadzamy im-
prezy środowiskowe – Gminny 
Dzień Seniora i Wilkołaski Piknik 

Rodzinny. Organizujemy zbiór-
ki pieniędzy na rzecz osób nie-
pełnosprawnych z  terenu naszej 
gminy. Poczyniliśmy również sta-
rania o  remont świetlicy wiejskiej 
w  Wilkołazie Drugim, aby próby 
orkiestry odbywały się w godnych 
warunkach. W  latach 2013–2014 
zrealizowaliśmy dwa projekty: 
„Pożyteczne ferie – nauka przez 
zabawę” i  „Zakup strojów galo-
wych dla Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej w Wilkołazie”. Oprócz wspo-
mnianych działań organizujemy 
też wycieczki, wyjazdy do teatru, 
ogniska, spotkania opłatkowe 
i  okolicznościowe, warsztaty, bale 
karnawałowe i  koncerty orkiestry. 
Angażujemy się też w  organizację 
uroczystości gminnych i  parafial-
nych (np. dożynki, orszak Trzech 
Króli). Dobra współpraca człon-
ków i wzajemna życzliwość pozwa-
la na realizację tych zamierzeń.

Jakie macie plany i  oczekiwa-
nia na najbliższe lata?

R. W. – Plany na bieżący rok to 
między innymi kolejna odsłona 
Pikniku Rodzinnego. Wśród za-
mierzeń jest też nagranie i wydanie 
płyty oraz doposażenie w  instru-
menty naszej orkiestry. Wielkim 
marzeniem była pielgrzymka do 
Rzymu, która dzięki inicjatywie 

ks. proboszcza Janusza Świtaja 
odbędzie się na przełomie kwiet-
nia i  maja 2016  r. Oprócz tego 
mamy jeszcze kilka pomysłów, ale 
nie chcemy ich na razie zdradzać. 
Czas zweryfikuje nasze plany, cza-
sem pomysły rodzą się same. Na 
pewno marzeniem jest to, aby na-
szych działań było więcej, aby były 
ciekawsze i  efektywniejsze. Ale to 
wszystko zależy od środków finan-
sowych, a przede wszystkim od lu-
dzi – od ich aktywności, pasji i za-
angażowania w bezpłatne działanie.

Co do oczekiwań, mamy na-
dzieję na dalszą, owocną współpra-
cę z  samorządem gminy na czele 
z  panem wójtem Pawłem Głąbem 
i  instytucjami działającymi na te-
renie naszej gminy. Liczymy też na 
hojność sponsorów. Dzięki takie-
mu wsparciu jest szansa, że nasze 
działania zostaną zrealizowane.

Rozmawiał: H. Szumny

Lider Roku 2015
Wywiad z panią Renatą Wnuczek  
– prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Wilkołaza

wilk, powyżej dwóch złotych (żół-
tych) ostrzewi, bez tarczy.

Sztandar gminy na stronie pra-
wej koloru zielonego przedstawia 
obwiedziony czterema ostrzewia-
mi złotymi (żółtymi) w  polu we-
wnętrznym zielonym jaśniejszym 
herb gminy w  kartuszu żółtym, 
z  żółtym napisem GMINA WIL-
KOŁAZ, lewa strona jest barwy 
czerwonej. Pośrodku widnieje 
godło Rzeczypospolitej Polskiej, 
Orzeł Biały (bez tarczy). Płaty 

sztandaru obwiedzione są złotą 
frędzlą, o długości około 6–8 cm.

Przyjęcie herbu oraz pozosta-
łych symboli heraldycznych to 
ważne wydarzenie w historii naszej 
gminy. Po długich konsultacjach 
wreszcie powstała ostateczna wer-
sja znaku gminy. Została stworzo-
na na długie pokolenia i nawiązuje 
do naszej tożsamości oraz dorobku 
kulturowego środowiska.

J. Stec

Sztandar gminy Wilkołaz
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Z historii izb rolniczych
Pierwsza izba rolnicza na zie-

miach polskich powstała w  Po-
znaniu (zabór pruski) i sięga swoją 
historią roku 1895. Po odzyskaniu 
Niepodległości w  1918  r. nastąpił 
nowy rozdział w  jej działalności. 
Cele izby rolniczej określił prezy-
dent RP w Rozporządzeniu z dnia 
22 marca 1928  r. W  okresie mię-
dzywojennym powstało 13 izb, 
tj.: warszawska, łódzka, lubelska, 
kielecka, białostocka, wileńska, 
poleska, wołyńska, lwowska, kra-
kowska, śląska, wielkopolska i po-
morska. Prężną działalność izb 
przerwał wybuch II wojny świa-
towej. Po jej zakończeniu, mimo 
wznowienia działalności, władze 
komunistyczne nie widziały dla 
nich przyszłości. 

Ponowne odrodzenie nastąpiło 
14 grudnia 1995  r., kiedy uchwa-
lono ustawę o  izbach rolniczych. 
Stworzyła ona podstawy prawne 
dotyczące przeprowadzenia demo-

kratycznych wyborów i wyłonienia 
organów samorządu rolniczego. 
W  związku z  tym, że ustawa nie 
przewidziała ciągłości przedwo-
jennej izby, trzeba było zaczy-
nać od podstaw. Pragnę przypo-
mnieć, że majątek przedwojennej 
izby stanowiły: siedziba na ulicy 
3 Maja w Lublinie, zakład ogrodni-
czo-doświadczalny w  Zemborzy-
cach, zakład rolno-doświadczalny 
w  Chełmie i  Sobieszczynie, stacja 
ochrony roślin, majątki Kijany i Fe-
lin (147 ha), wille w Nałęczowie.

Izba rolnicza od dłuższego cza-
su apeluje do władz o nowelizację 
ustawy o  izbach rolniczych, po-
nieważ ta z  1995  r. nie jest w  sta-
nie sprostać wymaganiom, jakie są 
nam stawiane po wstąpieniu Pol-
ski do Unii Europejskiej. Lubelską 
Izbę Rolniczą reprezentują rolnicy 
z każdej gminy (2 osoby – z gminy 
Wilkołaz: Janusz Skrzypek i Sta-
nisław Wnuczek; wyjątek stanowi 

gmina miejska – 1 osoba), którzy 
stanowią Radę Powiatu (Kraśnik 
– 19 delegatów). Na niej wybiera-
ny jest przewodniczący i delegat na 
Walne Zgromadzenie LIR liczące 
40 delegatów. Powiat kraśnicki re-
prezentują: Janusz Skrzypek (prze-
wodniczący Rady Powiatu) i dele-
gat Waldemar Rzepecki. Delegaci 
mają prawo wybierać, jak również 
odwoływać władze izby. 

V kadencja Lubelskiej Izby 
Rolniczej: prezes – Piotr Burek; 
wiceprezes – Gustaw Jędrejek; 
członkowie Zarządu – Bogusław 
Janociński, Marcin Sulowski, An-
toni Szczepaniak; delegat KRIR 
– Tadeusz Skiba; dyrektor biura – 
Waldemar Banach.

J. Skrzypek

Koło Pszczelarzy w Wilkołazie
Na obszarze gminy Wilkołaz 

od roku 1979 prężnie działa Koło 
Pszczelarzy.

W zebraniu założycielskim koła, 
które odbyło się 30 stycznia 1979 r. 
wzięło udział 29 chętnych pszcze-
larzy z  terenu gminy Wilkołaz. 
W  tamtych czasach swoim zasię-
giem koło obejmowało teren gmin 
Wilkołaz i Zakrzówek. Pierwszym 
prezesem Koła Pszczelarskiego zo-
stał Zygmunt Janczarek. W  roku 
1983 od koła w  Wilkołazie odłą-
czyli się pszczelarze z  gminy Za-
krzówek, tworząc własne Koło 
Pszczelarskie. W roku 1985 nastą-
piło zaprzestanie działalności koła. 
Dopiero w  1995  r. reaktywowa-

oraz władz wojewódzkich. W roku 
2015 koło zaprezentowało się na 
dożynkach gminno-parafialnych, 
składając dary ołtarza oraz wysta-
wiając stoisko z  miodem. Obec-
nie koło liczy 35 członków plus 2 
członków honorowych. 14 lutego 
2016 r. w Urzędzie Gminy odbyło 
się walne zebranie Zarządu Koła 
Pszczelarzy. 

Na walnym zebraniu wybrano 
nowy zarząd w składzie:
• prezes – Mariusz Cielica,
• wiceprezes – Bogdan Kuśmierz,
• skarbnik – Jan Koper,
• członkowie – Kazimierz Baran, 

Sylwester Samolej i Andrzej Jan-
czarek.

Komisja Rewizyjna:
• przewodniczący – Kazimierz 

Wielgus,
• członkowie – Katarzyna Żytek 

i Zbigniew Sapuła.
Na zebraniu przeprowadzono 

również szkolenie pszczelarzy, któ-
re poprowadził prezes WZP Stani-
sław Różycki

M. Cielica
Wójt gminy Wilkołaz Paweł 

Głąb składa serdeczne podzięko-
wania dla członków Koła Pszczela-
rzy w Wilkołazie za dotychczasową 
działalność oraz współpracę, zaan-
gażowanie i  całokształt inicjatyw 
podejmowanych na rzecz gminy 
Wilkołaz i wspólnego dobra.

Rusza program „Rodzina 500+”
Zgodnie z założeniami projektu 

„Rodzina 500+” świadczenie bę-
dzie wypłacane rodzicom, opieku-
nom prawnym lub faktycznym na 
każde dziecko do momentu osią-
gnięcia przez nie 18 lat. W  przy-
padku pierwszego dziecka warun-
kiem wypłaty pieniędzy będzie 
kryterium dochodowe 800,00  zł 
na osobę w rodzinie lub 1200,00 zł 
w  przypadku, gdy członkiem ro-
dziny jest dziecko posiadające 
orzeczenie o niepełnosprawności.

Gdy rodzina będzie ubiegać się 
o  500 złotych na drugie i  kolej-
ne dzieci, nie będzie konieczno-
ści dołączania dokumentów po-
twierdzających dochód. Jedynie 
świadczenie na pierwsze dziecko 
uzależnione będzie od kryterium 
dochodowego, a więc co roku trze-
ba będzie potwierdzić fakt nieprze-

kroczenia tego progu. We wniosku 
należy podać dane osoby starającej 
się o  świadczenie oraz dane dzie-
ci. Jednocześnie informujemy, iż 
Ośrodek w większości przypadków 

sam będzie pozyskiwać podsta-
wowe dane o  dochodach, jednak 
w niektórych sytuacjach konieczne 
będzie przedłożenie stosownego 
zaświadczenia lub oświadczenia.

Prawo do świadczenia wycho-
wawczego ustalane będzie na okres 
od 1 października do 30 września 
roku następnego, począwszy od 
miesiąca, w którym wpłynął wnio-
sek z  prawidłowo wypełnionymi 

dokumentami. Jedynie w  pierw-
szym okresie będzie możliwość 
wyrównania świadczenia do trzech 
miesięcy wstecz, tj. w  przypad-
ku złożenia wniosku w  maju lub 
w  czerwcu 2016  r., świadczenie 
będzie wyrównane od kwietnia 
2016  r.; po tym terminie wypłata 
świadczenia nastąpi od miesiąca 
złożenia wniosku.

Przyjmowanie wniosków i  wy-
płata świadczenia będą realizowane 
przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wilkołazie. Informacje na temat 
terminu składania wniosków oraz 
stosowne formularze będą dostęp-
ne na stronie www.wilkolaz.pl.  
Pierwsze komunikaty w tej sprawie 
mogą pojawić się w marcu 2016 r. 
Przewidywany termin pierwszej 
wypłaty świadczenia to kwiecień 
2016 r.

M. Chmielik

Wyklad prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku 
Pszczelarzy Stanisława Różyńskiego

Przewodniczący zebrania Kazimierz Pawłowski

no jego działalność, a  głównymi 
inicjatorami jego utworzenia byli 
Zygmunt Janczarek oraz Kazimierz 
Pawłowski. Koło liczyło wtedy 
około 20 członków.

Koło Pszczelarzy jest dobro-
wolną organizacją działającą 
w oparciu o statut Wojewódzkiego 
Związku Pszczelarzy w  Lublinie 
oraz Regulamin Koła zatwierdzo-
ny przez Walny Zjazd Delegatów 
Wojewódzkiego Związku Pszcze-
larzy w  Lublinie. Głównym celem 
Koła Pszczelarzy w Wilkołazie jest 
prowadzenie działalności organi-
zacyjnej, oświatowej dla swoich 
członków, reprezentowanie pszcze-
larzy wobec władz samorządowych 
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Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze  
w Ochotniczych Strażach Pożarnych  
w gminie Wilkołaz

W styczniu i lutym 2016 r. w jed-
nostkach Ochotniczych Straży Po-
żarnych z  terenu gminy Wilkołaz 
odbyły się walne zebrania sprawoz-
dawczo-wyborcze, które dokonały 
wyboru:
I. Zarządu OSP w Ewuninie w składzie:
•	 prezes – dh Marek Gawryl,
•	 wiceprezes/naczelnik 
 – dh Arkadiusz Gawryl,
•	 z-ca naczelnika 
 – dh Łukasz Kurzyna,
•	 sekretarz 
 – dh Jerzy Trześniewski,
•	 skarbnik – dh Mirosław Wagner,
•	 gospodarz 
 – dh Marek Łebkowski,
•	 kronikarz 
 – dh Marzena Wagner.

Komisji Rewizyjnej OSP 
w Ewuninie w składzie:

•	 przewodniczący 
 – dh Eugeniusz Kucharczyk,
•	 sekretarz – dh Witold Pizoń.
•	 członek – dh Jan Drąg.
II. Zarządu OSP w Ostrowie w składzie:
•	 prezes – dh Dariusz Rafalski,
•	 wiceprezes/naczelnik
 – dh Krzysztof Drozda,
•	 z-ca naczelnika
 – dh Kamil Rostek,
•	 sekretarz – dh Michał Pokora,
•	 skarbnik – dh Maria Sokal,
•	 gospodarz 
 – dh Aneta Domańska,
•	 kronikarz 
 – dh Andrzej Kozłowski,
•	 członek Zarządu 
 – dh Stanisław Szyszka,
•	 członek Zarządu 
 – dh Michał Jabłoński.

Komisji Rewizyjnej OSP 
w Ostrowie w składzie:

•	 przewodniczący 
 – dh Kazimierz Gałat,
•	 sekretarz 
 – dh Damian Jabłoński,
•	 członek 
 – dh Zbigniew Wierzchowski.

III. Zarządu OSP w Pułankowicach 
w składzie:

•	 prezes – dh Czesław Owczarek,
•	 wiceprezes/naczelnik 
 – dh Eliasz Chmielik,
•	 z-ca naczelnika 
 – dh Czesław Wąsek,
•	 sekretarz – dh Roman Ciołek,
•	 skarbnik 
 – dh Andrzej Chrzanowski,
•	 gospodarz – dh Marian Pełka,
•	 kronikarz 
 – dh Stanisław Stelmach,
•	 członek Zarządu 
 – dh Wiesław Łukasik.

Komisji Rewizyjnej OSP 
w Pułankowicach w składzie:

•	 przewodniczący 
 – dh Karol Łukasik,
•	 sekretarz 
 – dh Wojciech Łukasik,
•	 członek – dh Jan Fedoniuk.

IV. Zarządu OSP w Wilkołazie w składzie:
•	 prezes – dh Andrzej Stanicki,
•	 wiceprezes – dh Jan Plichta,
•	 wiceprezes 
 – dh Tomasz Kuśmierz,
•	 wiceprezes/naczelnik 
 – dh Krzysztof Latos,
•	 z-ca naczelnika 
 – dh Sylwester Pizoń,
•	 sekretarz 
 – dh Jarosław Skrabucha,
•	 skarbnik 
 – dh Radosław Wnuczek,

•	 gospodarz 
 – dh Leszek Kuśmierz,
•	 członek Zarządu 
 – dh Dariusz Łaska.

Komisji Rewizyjnej OSP 
w Wilkołazie w składzie:

•	 przewodniczący 
 – dh Marek Janczarek,
•	 sekretarz – dh Piotr Jankowski,
•	 członek – dh Józef Gałęzowski.
V. Zarządu OSP w Wólce Rudnickiej 

w składzie:
•	 prezes – dh Stanisław Śliwka,
•	 wiceprezes 
 – dh Paweł Nakielski,
•	 wiceprezes/naczelnik 
 – dh Krzysztof Leziak,
•	 z-ca naczelnika 
 – dh Michał Kuśmierz,
•	 sekretarz 
 – dh Henryk Pawłowski,
•	 skarbnik – dh Bogdan Kuśmierz,
•	 gospodarz 
 – dh Stanisław Kołtun.

Komisji Rewizyjnej OSP 
w Wólce Rudnickiej w składzie:

•	 przewodniczący 
 – dh Wiesław Chmielik,
•	 sekretarz – dh Adam Ciołek,
•	 członek – dh Jerzy Ciołek.
VI. Zarządu OSP w Zalesiu w składzie:
•	 prezes – dh Roman Zyśko,
•	 wiceprezes/naczelnik 
 – dh Krzysztof Chrzanowski,
•	 z-ca naczelnika 
 – dh Zbigniew Ozyp,
•	 sekretarz – dh Józef Zyśko,
•	 skarbnik – dh Henryk Bednara,
•	 gospodarz 
 – dh Janusz Pawłowski.

Komisji Rewizyjnej OSP 
w Zalesiu w składzie:

•	 przewodniczący 
 – dh Jacek Kuśmierz,
•	 sekretarz – dh Krzysztof Bańka,
•	 członek – dh Mateusz Samolej.

D. Rafalski

Z dniem 1 lutego 2016  r. uległ 
zmianie harmonogram wywozu 
odpadów komunalnych z  terenu 
naszej gminy. Zmiany mają na celu 
ciągłe doskonalenie jakości wyko-
nywanych usług przez firmę odbie-
rającą odpady.

Zaktualizowany harmonogram 
dostępny jest również na stronie 
internetowej gminy Wilkołaz w za-
kładce „Ochrona środowiska” oraz 
w Urzędzie Gminy (pokój 9 i 16).

A. Kucaj

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów
Harmonogram wywozu odpadów w gminie Wilkołaz w roku 2016

Pojemniki i worki prosimy wystawiać do godz . 7 .00
Odbiór odpadów w godzinach 7 .00–19 .00

Zmieszane odpady komunalne, frakcja sucha* Miejscowości

20 stycznia
8 lutego
7 marca

4 kwietnia
9 maja

6 czerwca

4 lipca
8 sierpnia
5 września

10 października
7 listopada
5 grudnia

Ewunin
Ostrów

Ostrów-Kolonia
Wilkołaz Dolny
Wilkołaz Trzeci

Zalesie

21 stycznia
10 lutego
9 marca

6 kwietnia
11 maja

8 czerwca

6 lipca
10 sierpnia
7 września

12 października
9 listopada
7 grudnia

Marianówka
Obroki

Wilkołaz Pierwszy
Wilkołaz Drugi

22 stycznia
15 lutego
14 marca

11 kwietnia
16 maja

13 czerwca

11 lipca
13 sierpnia
12 września

17 października
14 listopada
12 grudnia

Pułankowice
Rudnik-Kolonia

Rudnik Szlachecki
Wilkołaz – stacja kolejowa

Wilkołaz Górny
Wólka Rudnicka

Zdrapy

W trosce o naszych skrzydlatych przyjaciół
Miło nam poinformować, że 

uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Wilkołazie – Nikodem Czerniak 
z klasy III i Hubert Bańka z klasy 
II b zostali laureatami konkursu 
zatytułowanego „Ptasia stołówka – 
własnoręcznie wykonany karmnik 
dla skrzydlatych przyjaciół”, które-
go organizatorem był Ogród Bota-
niczny Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej w Lublinie.

Z ponad siedemdziesięciu na-
desłanych prac komisja konkur-
sowa nagrodziła pracę Nikodema 
Czerniaka, przyznając mu I miej-
sce, i Huberta Bańki, który zajął III 
miejsce. Karmniki naszych „mło-
dych konstruktorów” odznaczały 
się przede wszystkim funkcjonal-
nością, estetyką, wykorzystaniem 
naturalnych materiałów i kreatyw-
nością wykonania.

Uroczyste wręczenie nagród 
odbyło się dnia 15 stycznia 2016 r. 

w  siedzibie Ogrodu Botanicznego 
w Lublinie.

Nikodemowi i  Hubertowi, któ-
rzy pracowali pod kierunkiem wy-
chowawczyń – pani Jolanty Wójto-

wicz i  pani Joanny Skowrońskiej, 
serdecznie gratulujemy i  życzymy 
dalszych sukcesów.

K. Borowicz

Firmy i instytucje
Odbiór odpadów w godzinach 

7 .00–19 .00

Odpady zmieszane, frakcja sucha*

20 stycznia
3 lutego
2 marca

6 kwietnia
4 maja

1 czerwca

6 lipca
3 sierpnia
7 września

5 października
2 listopada
7 grudnia

* Frakcja sucha jest odbierana drugim pojazdem tego samego dnia co odpady zmieszane.
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16 grudnia 2015  r., wzorem lat 
ubiegłych, w Zespole Szkół w Wil-
kołazie odbyło się spotkanie opłat-
kowe uczniów klas III gimnazjum, 
dyrekcji, nauczycieli i  pracowni-
ków.

Tradycyjnie spotkanie rozpoczę-
ło się modlitwą, którą poprowadził 
ks.  Tomasz Łozowski i  odczyta-
niem fragmentu Ewangelii o naro-
dzeniu Jezusa. Świąteczną atmosfe-
rę dopełniło łamanie się opłatkiem, 
składanie życzeń i  wspólny śpiew 
kolęd.

Wśród zaproszonych gości 
obecny był wójt gminy Wilkołaz 
Paweł Głąb, który życzył zebranym, 
aby Boże Narodzenie było cza-
sem wyjątkowym, pełnym nadziei 
i wiary. Inicjatorami tego wigilijne-
go wydarzenia byli uczniowie klas 
III gimnazjum, panie wychowaw-
czynie – Bożena Kozioł i  Joanna 
Szymula oraz rodzice, którzy za-
troszczyli się o poczęstunek i miłą 
atmosferę.

Pozostaje mieć nadzieję, że ta 
piękna tradycja wspólnych spo-
tkań będzie kultywowana w  „na-
szej szkolnej rodzinie” także w ko-
lejnych latach.

K. Borowicz

Spotkanie opłatkowe w Zespole Szkół  
w Wilkołazie

XI Festiwal Kolęd i Pastorałek
Magia kolęd i  pastorałek tkwi 
w ich wieczności, w tym, że śpie-
wamy je od setek lat, a one wciąż 
zachwycają i wzruszają.

17 stycznia 2016  r. w  Zespo-
le Szkół w  Wilkołazie odbył się 
XI Festiwal Kolęd i Pastorałek pn. 
„Dzieciątku Bożemu śpiewajmy”, 
którego organizatorami były na-
stępujące instytucje z terenu gminy 
Wilkołaz: Urząd Gminy, Gminna 
Biblioteka Publiczna, Zespół Szkół 
i Przedszkole Gminne.

Festiwal ten wpisał się na sta-
łe w  kalendarz imprez gminnych. 
W  tegorocznym festiwalu udział 
wzięli przedstawiciele wszystkich 
placówek oświatowo-wychowaw-
czych z  naszej gminy. 12 solistów 
i 12 zespołów w kolejności ustalo-
nej w  drodze losowania przedsta-
wiło licznie zgromadzonej publicz-
ności swoją interpretację znanych 
kolęd i pastorałek. 

Jury przyznało:
I miejsce Marcie Wronka ze 

Szkoły Podstawowej w  Ostrowie 
za kolędę Gwiazdki świecą nad sta- 
jenką,

II miejsce Nikoli Przybycień ze 
Szkoły Podstawowej w Marianów-
ce za kolędę Lulajże Jezuniu,

Warto podkreślić, że obchody 
Dni Seniora wpisały się w  trady-
cję kultywowaną od wielu lat rów-
nież we wszystkich przedszkolach 
i  szkołach z  terenu naszej gminy. 
21 i 22 stycznia br. seniorzy bardzo 
licznie zgromadzili się w  wymie-
nionych placówkach, gdzie otrzy-
mali podziękowania i  serdeczno-
ści od swoich wnucząt, które pod 
opieką pań wychowawczyń przy-

gotowały dla nich przepiękne in-
scenizacje.

W organizację uroczystości włą-
czyli się również rodzice najmłod-
szych uczniów, przygotowując 
miejsca dla seniorów oraz bogate 
poczęstunki.

Spotkania takie zawierają wiel-
ką wartość wychowawczą. Pogłę-
biają więzi rodzinne i  pokolenio-
we. Dzieci uczą się szacunku dla 

Seniorzy z wizytą w szkołach i przedszkolach
babć i  dziadków, którzy nigdy nie 
szczędzą dla nich sił, trudu i  cza-
su. Seniorzy natomiast przeżywają 
wielką radość i  dumę, obserwu-
jąc swoje wnuczęta. Często w  ich 
oczach pojawiają się łzy szczęścia, 
dlatego cieszy fakt, że 21 i 22 stycz-
nia każdego roku drzwi wszystkich 
naszych przedszkoli i  szkół są dla 
nich otwarte.

Z. Marzec

III miejsce zespołowi ze Szkoły 
Podstawowej w  Rudniku w  skła-
dzie: Daria Korga, Zuzanna Wnu-
czek, Martyna Wronka za kolędę 
Gore gwiazda Jezusowi.

Nagrodę publiczności zdobył 
Kamil Rachwał – 3-letni wykonaw-
ca z Przedszkola Gminnego w Wil-
kołazie – za wykonanie kolędy Był 
pastuszek bosy. 

Wszyscy uczestnicy festiwalu 
otrzymali upominki, a laureaci dy-
plomy i nagrody książkowe. 

Na kolejny festiwal kolęd i  pa-
storałek zapraszamy już za rok!

W. Cegłowska
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30 stycznia 2016  r. w  świetlicy 
wiejskiej w  Wilkołazie Pierwszym 
odbyła się wyjątkowa uroczystość 
– VI Gminny Dzień Seniora zor-
ganizowany przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Wilkołaza. Ten nie-
zmiernie ważny dzień uświetnili 
swoją obecnością m.in. wójt gminy 
Paweł Głąb, ksiądz wikariusz To-
masz Łozowski, dyrektor Gminne-
go Przedszkola w Wilkołazie Wan-
da Cegłowska, dyrektor Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Wilkołazie 
Bożena Nagajek, przewodniczący 
Rady Gminy Mieczysław Lisiecki, 
skarbnik gminy Marianna Gołoś 
oraz dyrektor Domu Opieki Spo-
łecznej w  Popkowicach Emilia  
Nicał wraz ze swoimi podopiecz-
nymi.

Świętowanie rozpoczęło się 
przywitaniem gości przez prezes 
Stowarzyszenia Renatę Wnuczek 
oraz przemówieniem i  złożeniem 
życzeń seniorom przez wójta gmi-
ny Pawła Głąba oraz księdza wika-
riusza Tomasza Łozowskiego.

W atmosferę pełną ciepła, 
wzruszeń i  wzajemnej bliskości 
wprowadziły dzieci z  Przedszkola 
w  Wilkołazie, prezentując bogaty 
program artystyczny. Przepięk-
ne przedstawienie pt. „Czerwo-
ny kapturek dla Babci i  Dziadka” 
w  niemalże aktorskim wykonaniu 
i  ślicznych strojach zaprezentowa-
li uczniowie III klasy Szkoły Pod-

stawowej w  Wilkołazie pod kie-
runkiem pani Jolanty Wójtowicz. 
Dopełnieniem uroczystości był 
wyczekiwany przez seniorów kon-
cert Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
pod kierunkiem pana Kazimierza 
Kołodzieja, a  do tańca wszystkich 
gości porwała muzyka zespołu 
„Mikado”.

Seniorzy i goście w trakcie spo-
tkania byli podejmowani przy-
gotowanym przez członków 
stowarzyszenia poczęstunkiem – 
barszczykiem z  pasztecikami oraz 
ciastem, owocami i napojami. Dla 
każdego przygotowano drobne 
upominki.

Zorganizowanie takiego inte-
gracyjnego spotkania ludzi star-
szych, dzieci i  młodzieży służyło 

VI Gminny Dzień Seniora

przybliżeniu relacji międzypoko-
leniowej. Wspólnie spędzony czas 
był przyjemnością, budowaniem 
wzajemnych więzi i  uczeniem się 
siebie nawzajem. Stanowił okazję 
do rozmów, wymiany doświadczeń 
i  wspólnej zabawy. Tak więc mo-
żemy powiedzieć: żyjmy nie obok 
siebie, ale razem, każdy spełnia-
jąc rolę, jaka jest mu powierzona.

Serdecznie dziękuję wszystkim, 
którzy włożyli całe swoje serce 
w pomoc przy organizowaniu tego 
dnia. Szczególne podziękowania 
kieruję do wójta gminy Pawła Głą-
ba i  Urzędu Gminy za wsparcie, 
Przedszkola Gminnego w  Wil-
kołazie na czele z  panią dyrektor, 
uczniami III  klasy Szkoły Podsta-
wowej z  wychowawczynią, Mło-
dzieżowej Orkiestry Dętej, zespołu 
„Mikado” oraz Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wilkołazie za udostęp-
nienie sali. Natomiast seniorom 
dziękuję za przyjęcie zaproszenia 
i przybycie na uroczystość.

Prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Wilkołaza

R. Wnuczek

Lubelska Policja wciąż odnoto-
wuje szereg oszustw dokonanych 
na szkodę osób starszych i  miesz-
kających samotnie, np. popularną 
metodą „na wnuczka”. Sprawcy 
przestępstw działają w  różnorod-

Seniorze bądź bezpieczny
ny sposób i  za pomocą różnych 
metod, wykorzystując najczęściej 
zaufanie i  „dobre serce” starszych 
osób. Mając na uwadze bezpie-
czeństwo seniorów, Komenda 
Miejska Policji w  Lublinie podej-

muje szereg przedsięwzięć ukie-
runkowanych na przeciwdziała-
nie zdarzeniom kryminogennym 
z udziałem osób starszych. Więcej 
informacji: http://www.lubelska.
policja.gov.pl/.
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Klub Sportowy „Unia Wilkołaz”
Podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2015/2016 

W sezonie 2015/2016 Klub 
Sportowy „Unia Wilkołaz” zgło-
sił do rozgrywek organizowanych 
przez Lubelski Związek Piłki Noż-
nej 92 zawodników trenujących 
i  grających w  6 drużynach piłkar-
skich:

Seniorzy już czwarty rok z rzę-
du występują w  Lubelskiej Klasie 
Okręgowej. Trenerem pierwszej 
drużyny jest Kamil Miazga. Ze-
spół składa się z  23 zawodników. 
W  trakcie rundy jesiennej sezonu 
2015/2016 seniorzy „Unii” roze-
grali 15 spotkań, w których 8 razy 
wygrali, 3 zremisowali, 4 przegrali. 
Bilans bramek to 26 zdobytych i 25 
straconych. Taki wynik pozwolił 
zebrać 27 punktów, co wystarczy-
ło na zajęcie 5. miejsca. Wynik 
na półmetku rozgrywek pozwala 
z  optymizmem patrzeć w  przy-
szłość i realnie myśleć o spokojnym 
utrzymaniu drużyny w okręgówce. 

Tabela po rundzie jesiennej:

Miejsce Klub Punkty

 1 Piaskovia Piaski 34

 2 Stal Poniatowa 34

 3 Pom Iskra Piotrowice 34

 4 Wisła II Puławy 29

 5 Unia Wilkołaz 27

 6 GKS Niemce 26

 7 Granit Bychawa 24

 8 KS Dąbrowica 23

 9 Tajfun Ostrów Lubelski 19

10 Iskra Krzemień 17

11 Perła Borzechów 17

12 Ruch Ryki 15

13 Płomień Trzydnik Duży 14

14 Tęcza Bełżyce 11

15 Orły Kazimierz  9

16 LZS Wierzchowiska  7

Juniorzy starsi to zawodnicy 
urodzeni w latach: 1997–2000. Ich 
trenerem jest Łukasz Stec. Druży-
na liczy 20 zawodników. Juniorzy 
starsi rywalizują w  13-zespołowej 

Drużyna Seniorów

Juniorzy młodsi

Juniorzy starsi

grupie. Jesienią rozegrali 12 me-
czów, 4 z  nich wygrali, 2 zremi-
sowali, a  w  6 musieli uznać wyż-
szość rywali. Zdołali wywalczyć 14 
punktów i na półmetku rozgrywek 
zajmują 10. miejsce w tabeli.

rywali. W  bieżącym sezonie roze-
grali 11spotkań, wygrywając 4, re-
misując 1 i przegrywając 6. Zajmu-
ją 9. miejsce w swojej grupie.

Trenerem trampkarzy liczących 
16 zawodników jest Wojciech Ma-
rzec. Podobnie jak ich starsi kole-
dzy rywalizują oni w  12-zespoło-
wej grupie. W  minionej rundzie 
rozegrali 11 meczów, 1 wygrali, 
1  zremisowali i  9 przegrali. Ich 
dorobek to 4 punkty i 11. miejsce 
w tabeli.

Trenerem orlików (zawodnicy 
urodzeni w latach: 2005–2007) jest 
Łukasz Stec; drużyna liczy 10 gra-
czy. W  systemie turniejowym ro-
zegrali oni 15 spotkań, w  których 
zdobyli 11 punktów. Pozwoliło im 
to zająć 5. miejsce w 6-zespołowej 
grupie.

Trenerem 11-osobowej druży-
ny żaków (zawodnicy urodzeni 
w  latach: 2007 i  2008) jest Dawid 
Wronka. Nasi najmłodsi piłkarze, 
podobnie jak ich starsi koledzy, to-
czą rywalizację w systemie turnie-
jowym. Jesienią rozegrali 2 rundy 
turniejowe. W  pierwszej rozegra-
li 12 spotkań, zdobyli 4 punkty 
i  uplasowali się na 5. (ostatnim) 
miejscu w grupie. Żacy zanotowa-
li bardzo duży postęp w  kolejnej 
rundzie turniejowej, w 15 meczach 
zdobyli 26 punktów i  wywalczyli 
2. miejsce.

Działalność naszego klubu 
opiera się na pracy członków Za-
rządu w  formie wolontariatu, na 
środkach z  dotacji przydzielanej 
corocznie przez Urząd Gminy 
Wilkołaz, a  także przy wsparciu 
lokalnych sponsorów, za co wszyst-
kim serdecznie dziękujemy.

Jesteśmy wdzięczni mieszkań-
com gminy za zainteresowanie 
rozgrywkami naszych drużyn, 
obecność i  doping podczas me-
czów. Jednocześnie zapraszamy 
miłośników piłki nożnej do dalsze-
go wspierania zawodników „Unii 
Wilkołaz” podczas rozgrywek pił-
karskich.

Prezes KS „Unia Wilkołaz”
R. Komar

Juniorzy młodsi to zawodni-
cy urodzeni w latach: 2000 i 2001. 
Trenerem juniorów młodszych jest 
Dawid Wronka; zespół liczy 20 
zawodników. Drużyna juniorów 
młodszych ma w  swojej lidze 12 

Trampkarze

Orliki

Żacy



Wykaz imprez organizowanych w 2016 r. 
na terenie gminy Wilkołaz

L.p. Nazwa imprezy Termin realizacji Miejsce realizacji Organizator imprezy

 1 Gminny Festiwal Kolęd 
i Pastorałek koncert finałowy

17.01.2016 Wilkołaz Pierwszy Urząd Gminy Wilkołaz, 
szkoły z terenu gminy Wilkołaz

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

09.01.2016 Wilkołaz Pierwszy Urząd Gminy Wilkołaz, 
Zespół Szkół w Wilkołazie

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

06.02.2016 Wilkołaz Pierwszy Urząd Gminy Wilkołaz, 
Zespół Szkół w Wilkołazie

 4 Turniej tenisa stołowego 
dla dorosłych

14.02.2016 Wilkołaz Pierwszy Zespół Szkół w Wilkołazie, 
Urząd Gminy Wilkołaz

 5 XII Edycja Grand Prix 
w Warcabach 100-polowych 
4. turniej

05.03.2016 Wilkołaz Pierwszy Urząd Gminy Wilkołaz, 
Zespół Szkół w Wilkołazie

 6 Turniej tenisa stołowego 
dla dzieci

03.2016 Wilkołaz Pierwszy Zespół Szkół w Wilkołazie,
Urząd Gminy Wilkołaz

 7 Obchody Święta Strażaka 03.05.2016 Wilkołaz Pierwszy Zarząd Gminny OSP

 8 Piknik Wilkołaski 29.05.2016 Wilkołaz Pierwszy Stowarzyszenie Przyjaciół 
Wilkołaza, współorganizator 
Urząd Gminy Wilkołaz

 9 XXXVI Memoriał Kolarski 
im. Józefa Kloca

12.06.2016 Wilkołaz Trzeci Klub Sportowy „Unia Wilkołaz”, 
Urząd Gminy Wilkołaz,
Starostwo Powiatowe w Kraśniku

10 Puchar Wójta Gminy 
Wilkołaz w Piłce Nożnej

07.2016 Wilkołaz Pierwszy Urząd Gminy Wilkołaz

11 Dożynki Gminno-Parafialne 28.08.2016 Wilkołaz Pierwszy 
(boisko sportowe)

Sołectwo Ewunin,
Sołectwo Wilkołaz Dolny,
Urząd Gminy Wilkołaz

12 Mistrzostwa powiatu 
w warcabach 100-polowych

10.2016 Wilkołaz Pierwszy Klub Sportowy „Unia Wilkołaz”,
Zespół Szkół w Wilkołazie,
Starostwo Powiatowe w Kraśniku,
Urząd Gminy Wilkołaz

13 50-lecie pożycia 
małżeńskiego

06-07.2016 Wilkołaz Pierwszy Urząd Gminy Wilkołaz

14 Gminne Obchody 
Święta Niepodległości

11.11.2016 Wilkołaz Pierwszy Urząd Gminy Wilkołaz

15 XVIII Mistrzostwa Szachowe 
Powiatu Kraśnickiego

11-12.2016 Wilkołaz Pierwszy Klub Sportowy „Unia Wilkołaz”,
Zespół Szkół w Wilkołazie,
Starostwo Powiatowe w Kraśniku, 
Urząd Gminy Wilkołaz

16 XIII Edycja Grand Prix 
w Warcabach 100-polowych 
1. turniej

12.2016 Wilkołaz Pierwszy Urząd Gminy Wilkołaz, 
Zespół Szkół w Wilkołazie


