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W dniu 22 marca 2016 r. odbyła się XXII sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Urzędowie. Pierwszym omawianym
tematem była informacja z działalności Gminnego Ośrodka
Kultury w Urzędowie za rok 2015, którą przedstawiła dyrektor GOK-u Teresa Kaźmierak. Dodatkowo pani dyrektor
zapoznała zebranych z harmonogramem zadań Gminnego
Ośrodka Kultury w Urzędowie na rok 2016. Kierownik
Referatu Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej
Hubert Witek przedstawił informację dotyczącą działalności gospodarczej na terenie gminy Urzędów. Trzecim
bardzo istotnym tematem przedstawionym na sesji było
sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie za rok 2015,
które omówiła kierownik SP ZOZ w Urzędowie lek. med.
Domicela Serafin.
W sprawach bieżących radni podjęli następujące
uchwały:
1) w sprawie zmiany uchwały Nr XXII – 172/2012 Rady
Gminy Urzędów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie
podziału gminy Urzędów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych
w każdym okręgu,
2) w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII – 181/2012
Rady Gminy Urzędów z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
podziału gminy Urzędów na obwody głosowania i ustalenia
ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych. Uchwały mają charakter porządkowy;
3) w sprawie rozpatrzenia skargi pana Marka Kołbuka
na bezczynność burmistrza Urzędowa;
4) w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji „Strategii
rozwiązywania problemów społecznych gminy Urzędów na
lata 2016–2020”;
5) w sprawie zatwierdzenia taryf netto dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie gminy Urzędów na okres od 01.04.2016 r. do
31.03.2017 r.
Zaopatrzenie w wodę:
I. Opłata zmienna: cena 1 m3 wody – 2,90 zł.
II. Opłata stała: 2,00 zł/odbiorcę – wodomierz/miesiąc.
Odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych:
I. Opłata zmienna: cena 1 m3 odprowadzonych ścieków
– 4,20 zł.
Ciąg dalszy na str. 8
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Wieczór pieśni partyzanckich w mieście Urzędowie
Po raz kolejny urzędowianie wzięli udział w niezwykłej
lekcji historii, bowiem 17 kwietnia odbył się Wieczór pieśni
partyzanckich pt. „Wolność krzyżami się mierzy”.
Spotkanie odbyło się na zaproszenie Ośrodka Kultury
w Urzędowie. Licznie zebranych gości powitała pani
Teresa Kaźmierak, dyrektor miejscowego OK. Wyraziła
zadowolenie z powodu przybycia kombatantów a także
pana Jana Woźniaka, burmistrza Urzędowa. Cel uroczystości nakreślił instruktor OK Józef Baran: „Dzisiejsze
spotkanie poświęcimy partyzantom, oddamy im hołd przez
wspomnienie i wspólne śpiewanie pieśni. Mamy nadzieję,
że dzisiejszy wieczór przywoła pamięć o tych, których już
nie ma. Bo nie wszystkim pomógł los wrócić z leśnych
dróg, gdy kwitły bzy”.
Koncert rozpoczęła solowym występem Aleksandra
Surdacka, uczennica gimnazjum w Urzędowie. Zaśpiewała pieśń Biały krzyż, skomponowaną przez Krzysztofa
Klenczona, dla upamiętnienia ojca – Czesława, żołnierza
Armii Krajowej.
Z kolei Anna Puacz, siedząc z wnuczką Alicją na pniu
brzozy, odczytała wiersz Wojciecha Ambrożkiewicza
Leśni żołnierze, po czym dziewczynka złożyła kwiaty
u stóp krzyża.
W dalszej części spotkania członkowie „Preludium”
przedstawili krótki zarys działalności oddziałów partyzanckich na Lubelszczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem
patriotycznej postawy urzędowian.

Lubelszczyzna to miejsce znacznej koncentracji oddziałów partyzanckich, zarówno w okresie okupacji niemieckiej,
jak i w latach systemu władzy komunistycznej w Polsce.
Jak podaje Rafał Wnuk, wiosną 1944 r. było tu około 40
oddziałów partyzantki, które skupiały 5200 żołnierzy.
Urzędowianie walczyli w oddziale Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, który powstał w 1943 r.
Niektórzy żołnierze stali się legendą oporu w walce
z Niemcami i w konspiracji antykomunistycznej.
Oba systemy w brutalny sposób zwalczały polski ruch
oporu. Po wojnie partyzantów dosięgły represje. Byli mordowani przez Urząd Bezpieczeństwa, Milicję Obywatelską,
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Sądy wojskowe
skazywały na śmierć i wieloletnie więzienie. Partyzanci
byli zsyłani do łagrów na terenie ZSRR.

Przejmujący los żołnierzy niezłomnych wyraził Lech
Makowiecki w pieśni Ostatnia kula:
„Za to, że wolnym chciałem być,
ścigają mnie jak sfora psów
ci co na smyczy wolą żyć
i nie podnoszą nigdy głów.
Moja wolności…”
Ten pełen ekspresji utwór wykonała Aleksandra Surdacka.
„Historycy PRL chcieli wymazać z pamięci Polaków
walkę Armii Krajowej, uwypuklając zasługi Gwardii Ludowej, a później Armii Ludowej. O Zrzeszeniu WiN, Narodowych Siłach Zbrojnych nie można było pisać, a jeżeli
już to wyłącznie w negatywnym zabarwieniu. Zmieniło się
to po przełomie 1989 roku.

Urzędowianie swoją patriotyczną postawą chlubnie zapisali się w walce o wolność. W szeregach Armii Krajowej
było blisko 200 mężczyzn i kilkadziesiąt kobiet”.
Następnie zebrani stojąc, wysłuchali Hymnu na cześć
Armii Krajowej. Autorem hymnu jest profesor Zbigniew
Kabata ps. „Bobo”, porucznik AK oddziału „Jędrusiów”.
Utwór został napisany w 1964 r., muzykę skomponował
Józef Dębosz, organista z kościoła św. Maksymiliana Kolbe
w Tarnowie. Jakże wymownie brzmią słowa ostatniej strofy:
„Nas nie stanie, lecz TY nie zaginiesz,
Pieśń Cię weźmie, legenda przechowa,
Wichrem chwały w historię popłyniesz
Armio Krajowa!”
Z kolei członkowie „Preludium” przedstawili ogólne
informacje o utworach: „Pieśni żołnierskie i legionowe
zajmują w naszej historii miejsce szczególne. Pozostawiają
wielki ślad dążeń Polaków do niepodległości. Są źródłem
poznania odczuć i nastrojów tych, którzy w latach zmagań
wojennych budzili Polskę do wolności. Służyły do podtrzymywania ducha i dumy narodowej, stanowiły rodzaj
muzycznych pomników.
Pieśń partyzancka i wojskowa to pełna gama nastrojów
duszy żołnierskiej, to radość, ale i »smutek za Jasieńkiem«.
To werwa i humor, ale i zaduma nad »wojenką, cudną
panią«.
To dzisiejsze śpiewanie ma wielkie znaczenie, ponieważ
umacnia w nas poczucie tożsamości narodowej i uczy sza-
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cunku dla poległych za ojczyznę. Zachowajmy je w sercach
i pamięci”.
Potem Józef Baran zaprosił zebranych do wspólnego
śpiewania. Wykonano następujące utwory:
– Modlitwa obozowa,
– Po partyzancie dziewczyna płacze,
– Ruszał partyzant do boju,
– Dziś do Ciebie przyjść nie mogę,
– Marsz „Zaporczyków”,
– Deszcz jesienny, deszcz,
– Wędrował księżyc złoty,
– Jędrusiowa dola,
– Rozszumiały się wierzby płaczące,
– Wojenko, wojenko.
Tą szczególnie lubianą przez żołnierzy pieśnią zakończyła się pierwsza część wieczoru.
Spotkanie prowadził instruktor OK Józef Baran. Wykonawcami byli: Elżbieta Kuśmiderska, Marianna Parczyńska, Urszula Lewandowska, Anna Puacz, Anna Król,
Aleksandra Surdacka, Alicja Puacz, Kazimierz Smoliński.
Wyboru tekstów dokonali Urszula Lewandowska i Bogusław Parczyński. Na akordeonie grał instruktor OK Jan
Kowal. Scenografię przygotował Krzysztof Witek. Oprawę
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multimedialną wieczoru opracował Józef Baran. Reżyseria:
Elżbieta Kuśmiderska, Marianna Parczyńska i Józef Baran.
Drugą część imprezy stanowiły występy indywidualne.
Piosenki partyzanckie zaśpiewali: pan Zygmunt Krasiński
i dwie uczennice Szkoły Podstawowej w Moniakach –
Patrycja Mordzińska i Julia Mikos.
Na zakończenie zabrał głos pan Jan Woźniak, burmistrz
Urzędowa, dziękując zebranym za liczne przybycie i piękny
śpiew. Ciepłe słowa skierował pod adresem wykonawców.
Wyraził nadzieję, że imprezy w podobnym duchu na stałe
zapiszą się w urzędowskiej tradycji.
Również profesor Marian Surdacki nie krył swojego
zadowolenia z przebiegu tego wzruszającego wieczoru.
Zaprosił zebranych do udziału w sesji popularnonaukowej
w dniu 3 czerwca 2016 r., poświęconej 1050. rocznicy
chrztu Polski i Rokowi Miłosierdzia. Wykłady odbędą się
w ramach obchodów Dni Urzędowa.
Pani dyrektor OK podziękowała za wspaniałą atmosferę
panującą w czasie spotkania.
Liczny udział urzędowian w czterech kolejnych „Wieczorach” dowodzi zapotrzebowania na tego typu spotkania
integracyjne i dodaje zespołowi „Preludium” chęci do dalszej pracy na rzecz „Małej Ojczyzny”. Dziękujemy!
Marianna Parczyńska

Kuchenne rewolucje w Skorczycach
Nie, nie było Magdy Gessler, ale zmiany w wystroju
szkolnej stołówki i nowe potrawy na skorczyckich stołach
to fakty!
Jak na rewolucję przystało, podczas ferii zimowych zadrżały mury w Zespole Szkół w Skorczycach. Był to efekt
pracy brygady remontowej zorganizowanej przez rodzica
uczniów naszej szkoły pana Mariusza Szustakowskiego,
który wraz ze wspomnianą wcześniej załogą nieodpłatnie
przeprowadził wszystkie prace. Panowie mieli za zadanie
powiększyć powierzchnię stołówki i odświeżyć jej wizerunek. Dyrektor Małgorzata Piątek zadbała o materiały do
remontu, nowe meble i dekorację wnętrza.
Efekt spektakularny! Zyskaliśmy dodatkowe pomieszczenie, w którym mieszczą się dwa stoły. Ściany zostały
pokryte tynkiem strukturalnym i pomalowane na jasny
kolor, dzięki czemu wnętrze wydaje się większe i weselsze.
Pogodny i smakowity nastrój potęgują fototapety i obrazy
oraz nowe kolorowe stoły i taborety o różnej wysokości, dostosowane do wzrostu wszystkich użytkowników stołówki.
W takich właśnie okolicznościach 16 marca 2016 r.
odbyły się warsztaty kulinarne zorganizowane przez Koło
Gospodyń Wiejskich w Skorczycach. W kuchni i stołówce
zaroiło się od pań, które przed Wielkanocą szukały inspiracji na świąteczne menu. Jak widać na zdjęciach, w kursie
wzięła udział również pani dyrektor i nauczycielki miejscowej szkoły. Bez mała trzydzieści gospodyń uwijało się
pod fachowym okiem mistrzyni sztuki kucharskiej pani
Teresy Bednarczyk. Pani Teresa uchyliła rąbka tajemnicy

i podzieliła się z kursantkami przepisami na przystawki,
zupę, dania główne oraz ciasto. Ponadto nowa przewodnicząca KGW pani Elżbieta Prokop udostępniła przepisy
na ciasta, którymi poczęstowała uczestniczki warsztatów.
Najprzyjemniejszą częścią tego kulinarnego projektu była
oczywiście degustacja.
Parafrazując słowa naszego wieszcza Adama Mickiewicza, mogę powiedzieć: „I ja tam byłam, gotowałam,
jadłam, piłam, a co widziałam, wszystko opisałam”. Dania
naprawdę wyborne! Palce lizać!
Dziękujemy KGW za inicjatywę, pani Teresie Bednarczyk za naukę. Liczymy na dalsze ciekawe projekty koła
gospodyń.
Monika Lemiecha
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„Piękna, zdrowa i mądra”
– po raz siódmy w Skorczycach
„Bo z dziewczynami nigdy nie wie, oj, nie wie się (…)”
8 marca 2016 r. to bardzo wyraźny dowód na to, że Jerzy
Połomski nigdy nie poznał kobiet z Zespołu Szkół oraz Koła
Gospodyń Wiejskich w Skorczycach, bowiem to dzięki nim
już po raz siódmy zorganizowana została impreza środowiskowa „Piękna, zdrowa i mądra”. Kobiety udowodniły,
że wiedzą, jak zapewnić dobrą zabawę.
Na cykliczną imprezę przybyło liczne grono sympatycznych gości, reprezentujących instytucje publiczne z gminy
Urzędów, kulturę, służbę zdrowia, firmę ubezpieczeniową,
zaprzyjaźnione koła gospodyń z okolicznych wsi oraz Koło
Gospodyń Wiejskich ze Skorczyc w nowej odsłonie – pod
przewodnictwem pani Elżbiety Prokop i z nowymi siłami
pań: Marianny Jacniackiej, Teresy Żuber, Beaty Sagan,
Justyny Wnuk i Zoryany Gajewskiej.

„W każdej kobiecie drzemie potężna siła, bogactwo
dobrych instynktów, moc twórcza oraz odwieczna, prastara mądrość”.
Każda kobieta pragnie być piękna, zdrowa i mądra.
Impreza w Skorczycach każdego roku służy (nie tylko paniom!) dobrą radą, pomocą i wskazówkami, jak zbliżyć się
do tego ideału. Tegoroczne prelegentki – dietetyk Dorota
Pietraszek-Bańka, farmaceutka Edyta Hofman, konsultantka firmy Oriflame Ewa Mazur i kosmetolog Weronika
Walczak – przedstawiły publiczności zasady zdrowego
stylu życia, racjonalnej (ale nie nudnej i męczącej) diety
i suplementacji oraz zaproponowały przyjemne sposoby
dbania o ciało. W ramach profilaktyki uczestnicy imprezy
mieli możliwość pomiaru wysokości ciśnienia i poziomu
cukru we krwi oraz stanu cery.
Piękno, zdrowie i mądrość tkwi także w otoczeniu kobiety. Wszyscy goście mogli podziwiać (i zakupić) wytwory
rękodzielnicze – ozdoby świąteczne, kartki pocztowe i obrazy – pań: Justyny Wnuk, Anny Chmielik, Małgorzaty Kozłowskiej i Beaty Sagan. Z kolei pani Dorota Żyszkiewicz
zaprezentowała sposoby dekorowania potraw, bowiem to,
co jemy, powinno cieszyć nie tylko podniebienie, ale i oczy.
„A kiedy już przyjdzie czas, pełne po brzegi są kawiarenki”.

Ten ostatni warunek spełnił suto zastawiony stół, do
którego organizatorzy imprezy zaprosili wszystkich uczestników spotkania. Pyszności, słodkości i feeria barw potraw
przygotowanych przez nauczycieli i pracowników Zespołu
Szkół w Skorczycach, Koło Gospodyń Wiejskich ze Skorczyc oraz rodziców uczniów ZS w Skorczycach z pewnością
zaspokoiły gusta każdego podniebienia.
„Dla Ciebie bukiet z czerwonych róż, będą pasowały
do Twoich ust”.
Wszyscy zaproszeni goście, prelegenci i wystawcy otrzymali od organizatorów serdeczne podziękowania. Męska
część grona pedagogicznego Zespołu Szkół w Skorczycach
oraz przedstawiciel burmistrza Urzędowa pan Stanisław
Tompolski na ręce dyrektor ZS w Skorczycach Małgorzaty
Piątek złożyli wszystkim paniom życzenia i obdarowali
słodyczami z okazji Dnia Kobiet.
„Kobieta i muzyka – to dwie siostry rodzone i powinny
chodzić w parze”.
Uzupełnieniem „Pięknej, zdrowej i mądrej” corocznie
jest muzyka i śpiew. Wiosenno-kobiece utwory w wykonaniu dziewcząt z Gimnazjum w Skorczycach wspartych
głosem Piotra Tomasińskiego i akompaniamentem Piotra
Surowca ubarwiły uroczystość, wprawiając zgromadzonych
w sympatyczny, radosny nastrój.

„Za jeden uśmiech Twój zabiorę Cię, gdzie chcesz”.
W organizację imprezy, oprócz oprawy muzycznej,
włączyły się również wolontariuszki ze szkolnego koła
PCK. Tym razem zorganizowana została „Gorączka złota” – zbiórka datków na kolonie, działalność świetlic PCK
i pomoc rzeczową dla dzieci z najuboższych rodzin.
„Za zdrowie Pań, za zdrowie,/Jedyny toast, który
niechaj wiecznie trwa”.
Wzniesiony zdrowym koktajlem firmy Oriflame toast
za zdrowie wszystkich uczestników imprezy stanowił miły
akcent spotkania. Stał się podziękowaniem dla tych, dzięki
którym „Piękna, zdrowa i mądra” została zorganizowana,
a także zapowiedzią kolejnych, równie udanych, edycji
imprezy.
Agnieszka Chojecka
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BANKowo o zdrowej ŻYWNOŚCI
Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet wraz z Ośrodkiem nie sprawdzamy w naszych dokumentach, czy te osoby kwaPomocy Społecznej w Urzędowie ruszyli ze wspólnym lifikują się do pomocy. Jeśli kogoś nie znamy, to ewentualnie
programem „BANKowo o zdrowej ŻYWNOŚCI”.
przeprowadzamy wywiad środowiskowy w celu ustalenia,
Żurek z kaszą gryczaną, sałatka z czerwonych buracz- czy te osoby mogą z tego programu skorzystać – wyjaśnia
ków, zdrowe smakowe twarożki oraz owocowa sałatka dalej A. Czuba.
z kefirem – to tylko kilka propozycji potraw, jakie pojawiły
W sumie do tej pory do mieszkańców gminy Urzędów
się podczas warsztatów kulinarnych, zorganizowanych w kilku transportach trafiło już ponad 30 ton żywności.
w Urzędowie na początku marca. Wspólne gotowanie pod O wielkości transportu decydują sami organizatorzy. Żywokiem wykwalifikowanego kucharza Łukasza Jakubczyka, ność do Urzędowa trafiała w różnoraki sposób.
połączone z poradami dietetyka Agnieszki Kosk, towarzy– Pierwszy raz przywieźliśmy własnymi siłami. Było to
szyło programowi Bank Żywności, który uruchomiony około 7–9 ton. Jeśli chodzi o kolejny transport, to skorzyzostał w Urzędowie pod koniec ubiegłego roku. W jego staliśmy z przysługującej nam jednej darmowej dostawy
ramach Stowarzyszenie Gminnej
od Banku Żywności. Było to 21
Rady Kobiet wraz z Ośrodkiem
ton. Okazało się, że przekroczyło
Pomocy Społecznej w Urzędowie,
to nasze możliwości magazynowe,
które są realizatorami akcji, rozdlatego w tej chwili zdecydowalidało już ponad 30 ton żywności.
śmy, że produkty będziemy brali
Trafiła ona do ponad 600 najbarmałymi partiami, do 10 ton – opidziej potrzebujących osób z terenu
suje sytuację Anna Czuba.
całej gminy.
Takie rozwiązanie wydaje się
– Pod koniec ubiegłego roku
najbardziej racjonalne również
wspólnie ze Stowarzyszeniem
pod względem rozdysponowania
Gminnej Rady Kobiet zawarliśmy
żywności, która już dzień po
porozumienie, którego efektem
przywiezieniu trafia do osób pobyło podpisanie umowy o współtrzebujących. Punkty jej wydawapracy z Bankiem Żywności – mówi Programowi Bank Żywności realizowanemu w gminie nia zlokalizowane zostały w buMałgorzata Piłat, kierownik OPS Urzędów towarzyszyły warsztaty kulinarne
dynkach OSP w trzech rejonach
w Urzędowie, podkreślając, że do podjęcia się tego przed- gminy: w Urzędowie, w Popkowicach oraz w Wierzbicy,
sięwzięcia już od jakiegoś czasu dopingował ich burmistrz gdzie aktualnie przygotowywane są też pomieszczenia
Jan Woźniak. Problem był w tym, że OPS nie mógł być magazynowe.
organizatorem tego działania. Stąd jako partner pojawiło
Najchętniej dzielą się ci, którzy mają najmniej
się Stowarzyszenie Gminnej Rady Kobiet, które przy poPracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej podkreślają
mocy pracowników ośrodka zdecydowało się poprowadzić fakt, że wielkie wsparcie, jeśli chodzi o ten program, otrzyprojekt.
mują od samych uczestników projektu.
– Odbieramy wiele pozytywnych sygnałów. Ludzie zado– Mam tu na myśli rozładunek oraz rozdysponowanie
woleni są z tej formy pomocy – podkreśla Wiesława Czapla, tej żywności. Naprawdę bez pomocy naszych klientów, bęprezes Stowarzyszenia Gminnej Rady Kobiet.
dących nierzadko uczestnikami tego projektu, z pewnością
Z dużym zainteresowaniem spotkały się warsztaty
byłoby nam trudno. Ci panowie jedynie za obiad, o co zakulinarne towarzyszące całemu programowi. W trakcie
wsze dba nasza kierowniczka, dźwigają te kartony i robią to
wspólnego gotowania ich uczestnicy mogli wsłuchiwać
sami z siebie – podkreśla Anna Czuba z OPS w Urzędowie.
się w wystąpienie dietetyka, które odnosiło się do zasad
Warty pochwalenia jest również fakt, że korzystający
zdrowego żywienia, żywienia w zdrowiu i w chorobie oraz
z tej formy pomocy sami również pomagają. Podczas rozniemarnowania żywności.
dawania żywności pojawia się pudełko, do którego każdy
Żywność dla potrzebujących
może włożyć jakiś z otrzymanych produktów. Zebrana w ten
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014–2020 sposób żywność trafia potem do osób potrzebujących, ale
polega na dostarczaniu żywności najbardziej potrzebu- takich, które do projektu z różnych względów nie mogły
jącym. Osoby w nim uczestniczące mogą skorzystać ze zostać zakwalifikowane.
wsparcia w formie paczki z żywnością.
– Najchętniej dzielą się ci, którzy mają najskromniej. I to
– Są konkretne przydziały żywności na osobę w rodzinie. jest piękne – mówi wzruszona A. Czuba.
W naszym przypadku, z racji tego, że do programu weszliJak podkreślają organizatorzy akcji, zapotrzebowanie
śmy nieco później, to 48 kg na cały okres rozliczeniowy. na tego rodzaju pomoc ciągle rośnie. Zainteresowani proPomoc ta przysługuje rodzinom, w których dochód na człon- gramem Bank Żywności, spełniający wyżej wspomniane
ka rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego wymogi, swoje deklaracje na nowy okres rozliczeniowy
wynikającego z Ustawy o Pomocy Społecznej – informuje mogą jeszcze składać do 15 kwietnia w OPS w Urzędowie.
Anna Czuba, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej
red.
w Urzędowie. – Osoby chcące skorzystać z tej akcji muszą
Na podstawie tekstu z „Gońca. Gazety Powiatowej” nr 6
w naszym ośrodku złożyć odpowiednią deklarację. Następ- (16.03.2016 r.)
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Największe dofinansowanie unijne
Najlepsze wyniki zadań realizowanych w ramach budżetu
gminy – rok 2015 – gmina Urzędów. W roku 2015 samorząd
gminy Urzędów realizował następujące zadania:
I. OZE – odnawialne źródła energii.
II. Doposażenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w niezbędny sprzęt i zabezpieczenie bazy lokalowej.
III. Gospodarka wodno-ściekowa.
IV. Drogi – odnowa nawierzchni, modernizacja dróg,
poprawa przejezdności na drogach dojazdowych do pól
uprawnych.
Na realizację zadań inwestycyjnych i wydatki majątkowe zaangażowaliśmy 9 mln 500 tys. zł. Pozyskaliśmy
zewnętrzne dofinansowanie:
• 5 mln 870 tys. zł – na projekty unijne,
• prawie 600 tys. zł – na drogi i chodniki.
Środki zewnętrzne jakie pozyskaliśmy pochodzą z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego (fundusze unijne + FOGR) oraz na zasadzie
realizacji inwestycji drogowych z powiatem kraśnickim.
Ad. I. Najwyższe do tej pory unijne dofinansowanie
umożliwiło realizację:
• 644 instalacji solarnych u indywidualnych użytkowników,
• 3 instalacji solarnych na budynkach użyteczności
publicznej (GOK + UG + DPS-Popkowice),
• 32 kotłowni – dokonano wymiany źródła ciepła, tj.
pieca C.O. na biomasę (owies + zrębki).
Realizacja tego zadania pozwoli zmniejszyć wydatki na
przygotowanie ciepłej wody użytkowej u tych użytkowników.
Ad. II. Doposażenie Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Urzędowie w niezbędny sprzęt i poprawa bazy lokalowej.
Z dotacji przekazanych w 2015 r. przez gminę, ZGK
zakupił:
• małą koparkę gąsienicową za kwotę 79,95 tys. zł,
• ciągnik za 63,96 tys. zł,
• usługi bądź materiały niezbędne do dokończenia budynku garażowego – 170,73 tys. zł.
Łączne nakłady na wyżej wymienione zadania wyniosły
314,64 tys. zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie

Ad. III. Gospodarka wodno-ściekowa.
Przygotowaliśmy dokumentację na rozbudowę dwóch
wodociągów w sołectwach Rankowskie i Boby-Wieś oraz
kanalizacji sieciowej w miejscowości Mikuszewskie.
Z budżetu gminy udzieliliśmy dofinansowania dla sześciu
przydomowych oczyszczalni po 3,5 tys. zł.
Realizowany był drugi etap kanalizacji w Zakościelnym.
Łączne wydatki na gospodarkę wodno-ściekową wyniosły 553,12 tys. zł.
Złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego projekt na
kanalizację w Mikuszewskiem o wartości 3 mln 500 tys. zł
dla 127 przyłączy kanalizacyjnych.
Warunkiem realizacji tego zadania będzie przyznanie
dotacji, przy czym decyzji w tej sprawie spodziewamy się
w drugim półroczu 2016 r.

Przepompownia ścieków Zakościelne

Ad. IV. Odnowa nawierzchni, modernizacja, remonty
dróg, poprawa przejezdności, budowa chodników.
Na drogi i chodniki wydatkowaliśmy łącznie 1 mln 232
tys. zł, w tym zewnętrzne dofinansowanie wynosi około
600 tys. zł. Z funduszy uzyskanych z MAC – Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji, zrealizowaliśmy:
1) utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Rankowskie (płyty YOMBO) – odcinek 195 m. Koszt zadania to
117,3 tys. zł, w tym dofinansowanie 92,6 tys. zł, co stanowi
78,9%,
2) utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Moniaki (płyty YOMBO) – odcinek 560 m. Koszt zadania to
219,7 tys. zł, w tym dofinansowanie 172,4 tys. zł, co stanowi
78,5%.
Z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego (FOGR
– Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych) zrealizowaliśmy:
1) modernizację drogi gminnej w miejscowości Kozarów
(nawierzchnia asfaltowa) – odcinek 555 m. Koszt zadania to
83,5 tys. zł, w tym dofinansowanie 60 tys. zł, co stanowi 72%,
2) modernizację drogi gminnej w miejscowości Zadworze (nawierzchnia asfaltowa) – odcinek 500 m. Koszt zadania wyniósł 80,9 tys. zł, w tym dofinansowanie 50 tys. zł,
co stanowi 62%.
W ramach środków własnych dokonaliśmy zmodernizowania ulicy (za Bankiem Spółdzielczym) – nawierzchnia
z kostki brukowej, długość ok. 100 mb, koszt zadania
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115,8 tys. zł, w tym wydatki poniesione w 2015 r. na kwotę
45,2 tys. złotych. Odnowiliśmy poprzez położenie dywanika bitumicznego odcinek drogi gminnej w miejscowości
Rankowskie o długości 500 m (nawierzchnia asfaltowa), na
który wydaliśmy 49,5 tys. zł.
W ramach współpracy z powiatem kraśnickim odnowiona została nawierzchnia asfaltowa na drodze powiatowej
– długość 760 m w miejscowościach Mikołajówka–Boby-Kolonia. Udział finansowy gminy stanowi 50%, tj. 83,6
tys. zł.
Z wydatków niewygasających z 2014 r. zakupiono
w 2015 r. materiały na budowę chodnika + pomoc finansowa 7,3 tys. zł ze strony gminy. Zarząd Powiatowy Dróg
zrealizował z tych materiałów i z tej pomocy finansowej
618 mb chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości
Moniaki (odcinek od szkoły do Ośrodka Zdrowia).
Opracowana została dokumentacja na budowę chodnika
przy drodze powiatowej od Popkowic do Zakościelnego.
Udział finansowy gminy to kwota 20 tys. zł.
W czternastu sołectwach naszej gminy realizowano
poprawę przejezdności na drogach dojazdowych do pól
uprawnych, głównie z funduszy sołeckich i budżetu gminy.
Wydatki na te zadania wyniosły 128,2 tys. zł.
Docieplony został za 32 tys. zł strop na budynku byłej
szkoły w Wierzbicy, gdzie obecnie funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole.
Zakupiliśmy za kwotę 10 tys. zł agregat prądotwórczy.
Zmodernizowano system monitoringu w rynku – wydatek
16,5 tys. zł.
Do celów oceny stanu i wizytacji dróg zakupiliśmy używany samochód terenowy – wydatek 16,5 tys. zł.
Przy remizie OSP Skorczyce utwardzono plac, wydatkując 35 tys. zł.
W celu dostarczania wody pitnej w sytuacjach kryzysowych (susza, awaria wodociągów) zakupiliśmy cysternę
za kwotę 22 tys. zł.

Z funduszu sołectwa Moniaki za 19 tys. zł opracowana została dokumentacja oświetlenia ulicznego w tej
miejscowości. W ramach budżetu gminy zrealizowano za
24,7 tys. zł podwieszane oświetlenie uliczne w miejscowości Popkowice-Majdanek. Opracowana została za kwotę
9,9 tys. zł dokumentacja oświetlenia ulicznego przy drodze
powiatowej w miejscowości Boby-Wieś.
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W ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej
w Bobach-Kolonii utwardzono plac przy remizie i świetlicy
w tej miejscowości. Środki na to zadanie to kwota 43 tys. zł.
W ramach dobrego zaawansowania realizacji funduszy
sołeckich w gminie Urzędów, z budżetu rządowego otrzymaliśmy dotację w wysokości 52,7 tys. zł.
Z myślą o kolejnych naborach projektów unijnych poprzez LGD – Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej
opracowany został projekt realizacji siłowni zewnętrznej
w Mikuszewskiem, obiektów sportowych w Bęczynie
i Moniakach. Przez wybudowanie studni rewizyjnej wraz
z udrożnieniem odpływu za kwotę 9,9 tys. zł rozwiązany
został problem nadmiernego uwilgotnienia płyty boiska
sportowego w Mikuszewskiem. Zakupiliśmy za 8,5 tys. zł
kontener dla obsługi rozgrywek sportowych dla Klubu
„Ruch” Popkowice.
Warto nadmienić, że w celu racjonalnego wydatkowania
pieniędzy publicznych, które w 2015 r. trafiły do budżetu
gminy, przeprowadzono w różnym trybie i formie 55 postępowań związanych z wyborem najkorzystniejszej oferty,
co zdecydowanie obniżyło wydatki na zadania i zakupy
realizowane przez gminę o kwotę prawie 230 tys. zł. Postępowania takie były prowadzone nawet dla wydatków
realizowanych poniżej progu wynikającego z ustawy p.z.p.
– prawo zamówień publicznych.
Wypłaciliśmy rolnikom akcyzę, tj. dopłaty do oleju napędowego wykorzystanego na cele rolnicze w wysokości
541,2 tys. zł.
Na realizację zadań, na które wydatkowaliśmy 9 mln 500
tys. zł, zaciągnęliśmy zobowiązania dłużne w kwocie 3 mln
500 tys. zł, co stanowi 36,8% zainwestowanych środków
finansowych. W roku 2015 spłaciliśmy 1 mln 665 tys. zł
zobowiązań kredytowo-pożyczkowych. Stan zadłużenia
gminy na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniósł 7,6 mln zł, co
pozwala w bieżącym okresie programowania funduszy
unijnych starać się o dofinansowanie i jednocześnie utrzymywać płynność finansową gminy.
Z przedstawionych informacji wynika, że rok 2015 był
bardzo pracowity i bardzo korzystny dla realizacji zadań
wynikających z budżetu gminy. Bez zewnętrznego dofinansowania nie zrealizowalibyśmy wielu zadań, ponieważ
możliwości finansowe gminy są ograniczone. Składam
szczere i serdeczne podziękowania:
• organowi stanowiącemu, jakim była Rada Gminy (od
1 stycznia 2016 r. Rada Miejska),
• pracownikom Urzędu Gminy (od 1 stycznia 2016 r.
Urzędu Miejskiego),
• osobom decyzyjnym i wszystkim tym, którzy przyczynili się do uzyskania tak wysokiego dofinansowania
i realizacji zadań wynikających z budżetu na 2015 rok.
Niezależnie od realizacji zadań wynikających z budżetu
gminy w 2015 r. miały miejsce szczególne wydarzenia:
• minęło 610 lat od nadania prawa miejskiego dla Urzędowa,
• bardzo uroczyście i godnie obchodziliśmy jubileusz
25-lecia odrodzonego samorządu,
• przeprowadziliśmy skuteczne starania o ponowne
nadanie prawa miejskiego dla Urzędowa.
Dokończenie na str. 8
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Największe dofinansowanie unijne
Dokończenie ze str. 7
To były wydarzenia, które na trwałe wpisują się w obecną
rzeczywistość i historię funkcjonowania urzędowskiego
samorządu.
Składam podziękowania TZU – prof. M. Surdackiemu
i innym działaczom tego towarzystwa za upór i dążenie
do osiągniecia celu, gdy chodzi o odzyskanie prawa miejskiego.

Podziękowanie kieruję do mieszkańców, którzy wspierali tę inicjatywę, i tych, którzy mieli inne zdanie, ale brali
aktywny udział w konsultacjach.
Dziękuję Radzie Gminy za przychylne decyzje, bez takich decyzji nie byłoby realnych możliwości zrealizowania
tak szlachetnego i ambitnego celu, jakim jest ponowne
nadanie prawa miejskiego dla Urzędowa.
Burmistrz Urzędowa
Jan Woźniak

Sprawozdanie z posiedzenia XXII sesji VII kadencji
Rady Miejskiej w Urzędowie
Dokończenie ze str. 1
II. Opłata stała: 1,00 zł/odbiorcę/miesiąc.
Do ww. opłat należy doliczyć podatek VAT według obowiązujących przepisów;
6) w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania
finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Urzędowie za 2015 rok;
7) w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/73/15 Rady Gminy
Urzędów z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przyjęcia
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Urzędów”;
8) w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2016.

W programie kwietniowej sesji przewidziane są następujące tematy:
1. Informacja z działalności OSP na terenie gminy Urzędów za rok 2015.
2. Stan bezpieczeństwa i porządek publiczny na terenie
gminy Urzędów.
3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie za rok 2015.
4. Sprawozdanie z realizacji współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2015 i informacja z działalności
klubów sportowych.
Danuta Dubil

Ogłoszenie – zbiórka odpadów
– odkurzacze, miksery, roboty kuchenne (kompletne),
Urząd Miejski w Urzędowie informuje o dodatkowej
– komputery, monitory, myszki, klawiatury, telefony,
zbiórce odpadów na terenie gminy – zbiórka odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon, popiołu, zużytego drukarki, wiertarki, piły, kosiarki (kompletne),
– zużyte opony z samochodów osobowych, ciągników
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
W ramach ww. zbiórki odpadów mieszkańcy będą mogli i maszyn rolniczych (opony nie mogą być pomalowane,
zabrudzone),
bezpłatnie oddać:
– popiół (zapakowany w worki jutowe).
– szafy, krzesła, sofy, wersalki, dywany, stoły, wózki dzieWszystkie odpady należy wystawić w dniu zbiórki do
cięce, materace, kołdry, rowery, zabawki i inne przedmioty
dużych rozmiarów, stolarkę budowlaną (okna, drzwi) itp., godziny 7:00 rano przy drodze głównej stanowiącej trasę
przejazdu pojazdu specjalistycznego
– pralki, lodówki, zmywarki, telewizory (kompletne),
Harmonogram zbiórki
Lp.

Data wywozu

Miejscowość/ulica

1.

16 maja 2016 r.
(poniedziałek)

Boby-Wieś, Boby-Kolonia, Boby Księże, Metelin, Kozarów, Konradów, Majdan Bobowski,
Majdan Moniacki, Moniaki-Kolonia, Okręglica, Wierzbica, Wierzbica-Kolonia

2.

17 maja 2016 r.
(wtorek)

Mikuszewskie, Bęczyn, Natalin, Mikołajówka

3.

18 maja 2016 r.
(środa)

Urzędów: Osada Centrum, ul. Partyzantów, ul. Pogodna, ul. Wodna, ul. Dębniak, ul. Dębowa,
ul. Zakościelne, ul. Nadrzeczna, ul. Górki, ul. Kajetanówka, ul. Malinowa

4.

19 maja 2016 r.
(czwartek)

Popkowice, Popkowice Księże, Leśniczówka, Zadworze, Józefin, Leszczyna

5.

20 maja 2016 r.
(piątek)

Skorczyce, Góry, Rankowskie, Moniaki
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Gminny Przegląd Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych
18 marca 2016 r. w sali Ośrodka Kultury w Urzędowie
odbył się Gminny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych.
W przeglądzie udział wzięły grupy teatralne:
• Szkoła Podstawowa w Bobach-Kolonii – „Agrafka” ze
spektaklem Wróżki.
• Szkoła Podstawowa w Moniakach – Teatrzyk Żartu
i Humoru „Karolowa Dziatwa” – Królewna śnieżka.
• ZSO w Urzędowie – „Bez Kurtyny” – Mały Książę –
chłopiec, który patrzył sercem.
• ZSO w Urzędowie Szkoła Filialna w Rankowskim –
„Trzeciaki” – Jaś i Małgosia inaczej.
• ZSO w Urzędowie Szkoła Filialna w Rankowskim –
„Biedroneczki” – Dziś witamy wiosnę w lesie.
Po obejrzeniu pięciu bardzo ciekawych spektakli, komisja w składzie: polonistki Elżbieta Kuśmiderska i Marianna
Parczyńska oraz Andrzej Gotner ze Starostwa Powiatowego
w Kraśniku, postanowiła nominować do przeglądu powiatowego: teatr „Agrafka” z Bobów-Kolonii, Teatrzyk Żartu
i Humoru „Karolowa Dziatwa” z Moniak oraz teatr „Bez
Kurtyny” z Urzędowa.

Jurorzy podziękowali nauczycielom, rodzicom, dzieciom
i młodzieży za bardzo trafny wybór repertuaru dostosowanego do możliwości młodych aktorów. Zachęcili do dalszej
pracy nad warsztatem teatralnym i poszukiwań nowych,
ciekawych utworów. Ośrodek Kultury ufundował nagrody
rzeczowe.
Nominowanym zespołom życzymy sukcesów w kolejnych etapach przeglądu.
Józef Baran
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XXXIX Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
w szkołach na terenie naszej gminy rozstrzygnięty
W dniach od 7 do 15 marca 2016 r. w szkołach naszego
miasta i gminy odbyły się coroczne eliminacje OTWP pod
hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”.
Ogółem w turnieju uczestniczyło 127 uczennic i uczniów.
Turniejowi przewodniczył Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędowie. Turniej przeprowadziła
komisja w składzie: Marek Ambrożkiewicz, Henryk Karaś,
Rafał Halik, Karolina Łucjanek, Anna Chołody, Andrzej
Sadowski.
Wyniki eliminacji środowiskowych:
Szkoła Podstawowa w Bobach
1. Szymon Pietrzyk,
2. Adam Solis,
3. Albert Druzd,
Szkoła Podstawowa w Moniakach
1. Gabriela Puzon,
2. Dominika Dobrzyńska,
3. Martyna Nowakowska,
Szkoła Podstawowa w Leszczynie
1. Wiktoria Marcinkowska,
2. Dominik Bałoszek,
3. Anna Czarnecka,
Szkoła Podstawowa w Skorczycach
1. Gabriela Jakubczak,
2. Wiktoria Dryka,
3. Sebastian Kasperek,
Gimnazjum w Skorczycach
1. Karolina Krzemińska,
2. Łukasz Jackowski,
3. Patryk Wierzchowski,
ZSO w Urzędowie – Szkoła Podstawowa
1. Norbert Łukomski,
2. Maksymilian Słowik,
3. Miłosz Olcha,
ZSO w Urzędowie – Gimnazjum
1. Wiktoria Krzeczowska,
2. Małgorzata Grzebulska,
3. Dominika Zaborowska,
ZSO w Urzędowie – Liceum + CKZiU w Urzędowie
1. Dawid Mikulski,
2. Rafał Prokop,
3. Natalia Sokołowska.
Eliminacje gminne
Laureaci eliminacji środowiskowych spotkali się 15 marca 2016 r. w ZSO Urzędów na eliminacjach gminnych.
Najlepsi to:
– w pierwszej grupie wiekowej (szkoły podstawowe):
1. Wiktoria Marcinkowska, SP w Leszczynie,
2. Wiktoria Dryka, ZS w Skorczycach,
3. Dominik Bałoszek, SP w Leszczynie;
– w drugiej grupie wiekowej (gimnazjum):
1. Karolina Krzemińska, ZS Skorczyce,
2. Wiktoria Krzeczowska, ZSO Urzędów,
3. Łukasz Jackowski, ZS Skorczyce;

– w trzeciej grupie wiekowej (liceum + CKZiU):
1. Dawid Mikulski, ZSO Urzędów,
2. Rafał Prokop, ZSO Urzędów,
3. Natalia Sokołowska, ZSO Urzędów.
Zwycięzcy poszczególnych eliminacji (miejsca 1.–3.)
otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Sześcioro uczestników z eliminacji gminnych reprezentowało naszą gminę w eliminacjach powiatowych, które
odbyły się 22 marca 2016 r. w Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku. Wśród uczniów
z terenu naszej gminy najlepsze wyniki osiągnęli:

– w I grupie (uczniowie szkół podstawowych): miejsce 3. Wiktoria Marcinkowska, SP w Leszczynie;
– w II grupie (uczniowie szkół gimnazjalnych): miejsce 1. Karolina Krzemińska, ZS Skorczyce;
– w III grupie (uczniowie szkół ponadgimnazjalnych):
miejsce 3. Dawid Mikulski, ZSO Urzędów.
Karolina Krzemińska będzie reprezentować naszą gminę
i powiat kraśnicki na OTWP na szczeblu wojewódzkim.
Życzymy powodzenia.
Sponsorzy OTWP organizowanego na terenie naszej
gminy: Nadleśnictwo Kraśnik, Bank Spółdzielczy Ziemi
Kraśnickiej w Kraśniku Oddział w Urzędowie, jednostki
OSP z terenu naszego miasta i gminy, Zarząd Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSPRP w Urzędowie, Urząd Miejski
w Urzędowie, Edyta i Michał Więckowscy prowadzący
sklep spożywczy „GABI” ufundowali słodycze dla uczestników turnieju, Agnieszka Wójtowicz Solis – sołtys sołectwa
Moniaki, Lidia Dec – sołtys sołectwa Skorczyce, jednostka
OSP Leszczyna. Nasze dzieci i młodzież uczestnicząca
w OTWP dziękują państwu z całego serca za ten wspaniały
gest dobrej woli.
Organizator z całego serca dziękuje sponsorom, opiekunom, dyrektorom szkół, Urzędowi Miejskiemu, Ośrodkowi
Kultury, komisji oraz wszystkim ludziom dobrego serca,
którzy przyczynili się do sprawnego przeprowadzenia
OTWP w szkołach.
Kronikarz – druh Henryk Karaś
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Jednostki OSP podsumowały pięcioletnią kadencję
Zebrania sprawozdawczo-wyborcze po upływie pięcioletniej kadencji zarządów OSP z terenu miasta i gminy
Urzędów odbyły się w dniach od 16 stycznia do 5 marca
2016 r. Po udzieleniu absolutorium ustępującym zarządom
druhowie wybrali nowe zarządy na lata 2016–2020 oraz komisje rewizyjne. Wybrali także delegatów na Zjazd Gminny
oraz delegatów do Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSPRP
w Urzędowie. Nakreślili nowe zadania i założenia prac na
nową, pięcioletnią działalność.
Do najważniejszych zadań można zaliczyć:
 dbanie o porządek i czystość wokół strażnic,
 przyjęcie nowych członków,
 współpracę z organizacjami pozarządowymi,
 udział w uroczystościach świeckich i kościelnych,
 uzupełnienie sprzętu pożarniczego oraz umundurowania,
 utrzymanie w stałej gotowości sprzętu będącego na
wyposażeniu jednostek,
 udział w zawodach sportowo-pożarniczych,
 niesienie poszkodowanym pomocy o każdej porze dnia
i nocy.
Nowo wybranym zarządom życzę realizacji zadań postawionych na forum walnych zebrań, a jednocześnie jak
najmniej wyjazdów do zdarzeń i pożarów.
Kronikarz – druh Henryk Karaś

Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt
„Gimnazjada”
W dniu 11 lutego 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Siatkowej Dziewcząt „Gimnazjada”. Po eliminacjach
pomiędzy szkołami (12 szkół) z powiatu kraśnickiego do
zawodów zakwalifikowało się pięć drużyn z następujących
szkół: ZSO Urzędów, PG nr 1 Kraśnik, MZS Annopol, PG
w Stróży i ZS w Wólce Gościeradowskiej. Siatkarki z naszej
szkoły w spotkaniu z drużyną z Wólki Gościeradowskiej
nie dały szans swoim rywalkom, wygrywając zdecydowanie w stosunku 2:0. W finale urzędowianki spotkały się
z odwiecznym rywalem Gimnazjum nr 1 z Kraśnika, gdzie
siatkarki z Kraśnika okazały się tym razem lepsze, wygrywając 2:0 (stan rywalizacji w „Gimnazjadzie” między tymi
drużynami od 2000 r. to 9 do 7 dla Urzędowa).
Ostateczna kolejność:
1. PG nr 1 Kraśnik
2. ZSO Urzędów
3. MZS Annopol
4. PG Stróża
5. ZS Wólka Gościeradowska
Skład zespołu: Natalia Jastrzębska, Aleksandra Surdacka, Katarzyna Serwa, Alicja Żuber, Katarzyna Wojtaszek,

Weronika Rzepecka, Natalia Dzikowska, Marcelina Mikos,
Justyna Tomaszewska, Oliwia Uzarek, Dominika Zaborowska i Oliwia Obel.
Trenerem zespołu jest Andrzej Zdenicki.
Andrzej Zdenicki

