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Dnia 29 kwietnia 2016 r. odbyła się XXIII sesja VII
kadencji Rady Miejskiej w Urzędowie. Pierwszym omawianym tematem była „Strategia rozwoju gminy Urzędów”, którą przedstawił burmistrz Urzędowa Jan Woźniak.
Głównymi przesłankami opracowania nowej strategii jest:
− konieczność stworzenia nowego, profesjonalnego
i długofalowego dokumentu odpowiadającego oczekiwaniom i wyzwaniom współczesności,
− potrzeba przeprowadzenia oceny efektów realizacji
poprzedniej strategii,
− konieczność dostosowania zapisów obowiązującej
strategii do nowego paradygmatu polityki regionalnej
w Polsce, konieczność dostosowania jej celów i działań
do nowej polityki spójności Unii Europejskiej oraz wynikających z tej polityki celów tematycznych, wdrażanych za
pomocą krajowych i regionalnych programów operacyjnych
finansowanych w ramach nowej perspektywy finansowej
UE na lata 2014–2020,
− zapewnienie spójności pomiędzy strategią rozwoju
gminy i aktualnie obowiązującymi dokumentami strategicznymi na poziomie wspólnotowym, krajowym i regionalnym, w tym z celami zaktualizowanej Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.
Druga informacja dotyczyła działalności OSP na terenie gminy Urzędów w roku 2015, którą przedstawił Rafał
Halik, pracownik Urzędu Miejskiego w Urzędowie. Na
terenie gminy Urzędów działa 9 jednostek OSP, tj.: Bęczyn,
Boby, Leszczyna, Moniaki, Natalin, Popkowice, Skorczyce,
Urzędów, Wierzbica. Na koniec 2015 r. ewidencja osobowa
w jednostkach wykazywała 425 strażaków ochotników,
w tym: 319 czynnych, 10 wspierających, 96 honorowych.
Pod względem płci: 395 mężczyzn i 30 kobiet. W roku
2015 na terenie gminy Urzędów miały miejsce 53 zdarzenia, w tym 24 pożary głównie małe, 28 zagrożeń miejscowych (podtopienia, usuwanie gałęzi i drzew z dróg) oraz
1 fałszywy alarm zakwalifikowany jako w dobrej wierze.
Ponadto strażacy ochotnicy każdego roku uświetniają swoją
obecnością uroczystości gminne, państwowe i kościelne.
Trzecim tematem sesji była informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy
Urzędów, którą przedstawił Jacek Dzikowski – komendant
Komisariatu Policji w Kraśniku. Ogółem w roku 2015
Ciąg dalszy na str. 2

2

Gazeta Urzêdowska nr 158

maj 2016

Sprawozdanie z posiedzenia XXII sesji VII kadencji Rady...
Dokończenie ze str. 1
stwierdzono na terenie gminy Urzędów 76 przestępstw oraz
910 wykroczeń. Policjanci nałożyli 674 mandaty karne za
wykroczenia popełnione w ruchu drogowym oraz 73 mandaty karne za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Na terenie gminy Urzędów odnotowuje
się spadek przestępczości i liczby popełnianych wykroczeń.
Kolejnym tematem posiedzenia było sprawozdanie
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie za
rok 2015, które przedstawiła kierownik Ośrodka Małgorzata
Piłat. Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
realizującego politykę społeczną należą w szczególności:
wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do
zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia
w warunkach odpowiadających godności człowieka przez
realizację świadczeń pomocy społecznej, podejmowanie
działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób
i rodzin oraz ich integrację ze środowiskiem przez realizację
pracy socjalnej i poradnictwa, udzielanie pomocy w formie
świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku
dla opiekuna, prowadzenie postępowań wobec dłużników
alimentacyjnych, przyznawanie Karty Dużej Rodziny,
prowadzenie postępowań z zakresie Zespołu Interdyscyplinarnego, realizacja innych programów, w tym „500+”.
Ostatnim zaplanowanym do omówienia na XXIII sesji tematem było sprawozdanie z realizacji współpracy
z organizacjami pozarządowymi za rok 2015. Informacje
przedstawił Rafał Halik. Według danych Krajowego Rejestru Sądowego na terenie gminy funkcjonują 22 organizacje posiadające wpis do KRS, czyli tzw. stowarzyszenia
rejestrowe (przybyły 2 stowarzyszenia: Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru oraz „Aktywni dla Rozwoju
Edukacji, Kultury i Przedsiębiorczości”), a także ponad 20
stowarzyszeń zwykłych bez wpisu do KRS. Wśród tych
pierwszych można wymienić Ochotnicze Straże Pożarne,
kluby sportowe, organizacje na rzecz osób niepełnosprawnych – Urzędowskie Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób
Starszych i Niepełnosprawnych oraz Rozwoju Kultury Lokalnej „Pomocna Dłoń”, ponadto Stowarzyszenie Gminnej
Rady Kobiet i Stowarzyszenie Miłośników Koni „Podkowa”. Wśród stowarzyszeń zwykłych należy wymienić koła
podlegające organizacjom wojewódzkim czy krajowym,
takie jak: kilkanaście Kół Gospodyń Wiejskich, Polski
Związek Wędkarski w Lublinie – Koło nr 63 w Urzędowie,
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło
w Urzędowie, Koło Łowieckie nr 19 „Cyranka” w Urzędowie, Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Lublinie – Koło
w Urzędowie.
W sprawach bieżących radni podjęli następujące
uchwały:
1) uchwała Nr XXIII/136/16 w sprawie przystąpienia do
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów,
2) uchwała Nr XXIII/137/16 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego,

3) uchwała Nr XXIII/138/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi kraśnickiemu w zakresie realizacji
zadania pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2250L na
dz. nr 793 i 794/1 w m. Popkowice na dł. 177,5 m w gm.
Urzędów”,
4) uchwała Nr XXIII/139/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowo-rzeczowej powiatowi kraśnickiemu w zakresie realizacji zadania pt. „Zagospodarowanie pasa drogowego na odcinku od ul. Partyzantów do Zespołu Szkół im.
Orląt Lwowskich” – ok. 350 m drogi powiatowej DP-2701L
(dz. ewid. nr 338/1, 338/2, cz. 139/1),
5) uchwała Nr XXIII/140/16 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/124/16 Rady Miejskiej w Urzędowie z dnia
26.02.2016 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod
uwagę w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz
innych form wychowania przedszkolnego przy szkołach
podstawowych, a także dla kandydatów zamieszkałych poza
obwodem wybranej szkoły podstawowej lub gimnazjum,
dla których gmina Urzędów jest organem prowadzącym,
6) uchwała Nr XXIII/141/16 w sprawie umorzenia raty
pożyczki udzielonej Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobach,
7) uchwała Nr XXIII/142/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy
gminy Urzędów z organizacjami pozarządowymi i innymi
podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego za rok 2015,
8) uchwała Nr XXIII/143/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie za rok 2015 wraz z wykazem potrzeb na
2016 rok,
9) uchwała Nr XXIII/144/16 w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
za 2015 rok wraz z planem potrzeb na 2016 rok gminy
Urzędów,
10) uchwała Nr XXIII/145/16 w sprawie przyjęcia oceny
zasobów Pomocy Społecznej za rok 2015 dla gminy Urzędów,
11) uchwała Nr XXIII/146/16 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Urzędowa,
12) uchwała Nr XXIII/147/16 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2016,
13) uchwała Nr XXIII/148/16 w sprawie określenia
szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za
usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz
szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
14) uchwała Nr XXIII/149/16 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/117/16 Rady Miejskiej w Urzędowie z dn. 26 lutego 2016 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Kultury
w Urzędowie.
W programie majowej sesji przewidziane są następujące tematy:
1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015
i udzielnie absolutorium burmistrzowi Urzędowa z tytułu
wykonania budżetu za 2015 rok.
2. Sprawy bieżące.
Danuta Dubil
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Konkurs „Rodzinna historia. Opowieść o zdarzeniu
z lat 1976–1989, którego uczestnikiem lub świadkiem był
członek mojej rodziny” i sukces gimnazjalisty z Urzędowa
Od października 2015 r. uczniowie gimnazjum w Urzędowie realizowali projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej
„Solidarna Szkoła”. Uczestniczyli w warsztatach dziennikarskich, zbierali informacje z okresu przemian w państwie polskim lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych
XX wieku. Ważnym przedsięwzięciem było też spotkanie
z działaczem „Solidarności” z Fabryki Łożysk Tocznych
w Kraśniku panem Jerzym Paszkowskim. Podczas tych
zajęć młodzież nie tylko usłyszała o życiu w PRL-u, organizowaniu się opozycji i działaniach robotników z FŁT, ale
obejrzała też archiwalne dokumenty i fotografie.
Na bazie realizacji projektu uczeń klasy pierwszej gimnazjum, Miłosz Cisłak, postanowił przygotować pracę na konkurs pt. Przeżycia mojego dziadka Jerzego Paszkowskiego
z Urzędowa pracownika Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku. Opiekunem merytorycznym ucznia była p. Anna
Wnuk. Konkurs został zorganizowany przez Zespół Szkół
Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Instytutem
Pamięci Narodowej Oddział Lublin oraz Instytutem Historii
UMCS. Konkurs objęli honorowym patronatem: prezydent
miasta Lublin i lubelski kurator oświaty. W IX edycji konkursu „Rodzinna historia” esej Miłosza o przeżyciach jego
dziadka, kraśnickiej „Solidarności” i przemianach w Polsce

w latach osiemdziesiątych XX wieku został uhonorowany
pierwszym miejscem. Podczas Dnia Otwartego ZSO im.
Władysława Jagiełły w Urzędowie w dniu 28 kwietnia
2016 r. uczeń otrzymał dyplom laureata oraz nagrody.
Anna Wnuk

„Tydzień Szekspirowski”
w Szkole Podstawowej w ZSO w Urzędowie
Aby upamiętnić życie i twórczość wielkiego dramaturga
i poety, Williama Szekspira, czterysta lat po jego śmierci,
w Szkole Podstawowej w ZSO w Urzędowie został zorganizowany „Tydzień Szekspirowski”. Pomysłodawczynią
tego wydarzenia była p. Małgorzata M. Solecka, która
wraz z nauczycielami języka angielskiego przeprowadziła
cykl zajęć lekcyjnych przypominających sylwetkę artysty
i jego największe dzieła. Najmłodsi uczniowie nauczyli się
zaklęcia czarownic z Makbeta i kolorowali portret mistrza
ze Stratfordu. Uczniowie klasy I Szkoły Filialnej w Bęczynie wzięli udział w konkursie kaligraficznym, przepisując
słynny cytat w języku angielskim z dramatu Romeo i Julia.
Pierwsze miejsca zajęły: Róża Szabat i Wiktoria Sadowska.
Konkurs plastyczny przeznaczony był dla uczniów klasy
II, którzy zilustrowali słynne cytaty z dramatu Makbet.
Nagrodzeni uczniowie to: Katarzyna Surdacka, Aleksandra
Bijak i Maja Chmiel. Uczniowie klasy IVb wzięli udział
w międzyszkolnym projekcie pt. „Shakespeare, what else?”
(„Szekspir, cóż więcej?”) wspólnie ze Szkołą Podstawową
im. Jana Pawła II w Bełżycach. Projekt zrealizowany był
za pośrednictwem mediów elektronicznych w ramach
edukacyjnego programu Unii Europejskiej „eTwinning
Krajowy”. Uczniowie z klasy VIb wzięli udział w konkursie recytatorskim, podczas którego deklamowali sonety

Williama Szekspira w języku polskim i angielskim. Jakub
Klecha wygłosił Sonet 18 w oryginalnej wersji językowej,
zdobywając I miejsce. Nagrody w „Tygodniu Szekspirowskim” ufundowała Rada Rodziców ZSO w Urzędowie oraz
wydawnictwa językowe Oxford i Pearson.
Małgorzata M. Solecka
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Regulamin gminnego konkursu z zakresu edukacji
ekologicznej pn. „Czysta gmina – czysty świat”
Organizatorem konkursu jest Urząd Miejski w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów.
Czas trwania konkursu 01.06.2016 r. – 30.11.2016 r.

Cel konkursu:

1. Zachęcenie społeczności, a szczególnie dzieci i młodzieży do podejmowania inicjatyw upowszechniających
wiedzę ekologiczną i ochronę środowiska oraz prezentowanie ich w środowisku lokalnym.
2. Kształtowanie pozytywnych nawyków, postaw wobec
przyrody, zmiana starych przyzwyczajeń w kwestii ochrony
środowiska.
3. Ochrona posiadanych zasobów przyrody.
4. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, różnych grup wiekowych.
5. Selekcja odpadów.

Uczestnicy konkursu:

• placówki oświatowe gminy – szkoły, przedszkola;
• stowarzyszenia i inne organizacje działające na terenie
gminy;
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą na
terenie gminy, zainteresowane ochroną środowiska, gospodarką odpadami.
Aby wziąć udział w niniejszym konkursie, należy pisemnie zgłosić ten fakt do Urzędu Miejskiego w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów, pokój nr 4, do dnia
25.05.2016 r.
Zgłoszenie winno zawierać wstępny zakres działań, jakie
będą podjęte w zakresie konkursu przez zainteresowanego
uczestnika.
Zadania dla placówek oświatowych:
1. Zgłoszenie placówki oświatowej do konkursu do
Urzędu Miejskiego w Urzędowie.
2. Przeprowadzenie i udokumentowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą, prelekcji, spektakli słowno-muzycznych,
zabaw ekologicznych, wystaw plastycznych, inscenizacji
dotyczących ww. celów konkursu, a także wycieczek dydaktycznych do obiektów związanych z ochroną środowiska,
ochroną przyrody.
3. Wspólne porządkowanie terenu – udział dzieci i młodzieży w corocznej akcji „Sprzątanie świata”, utrzymanie
czystości i porządku wokół najbliższego otoczenia (zdjęcia
miejsc porządkowanych).
4. Różne formy edukacji z zakresu selektywnego zbierania odpadów – podstawowe zasady selekcji odpadów,
rodzaje odpadów, znaki recyklingu umieszczane na opakowaniach różnego rodzaju produktów (część teoretyczna).
5. Prowadzenie zbiórki surowców wtórnych.
6. Sporządzenie sprawozdania z pozaprogramowej
edukacji ekologicznej – pracy z realizacji zadania konkursowego, wraz z dokumentami sprzedaży bądź przekazania
surowców zebranych selektywnie.
Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy
podejmą działania, które zachęcą nauczycieli, młodzież,
a także dzieci do udziału w niniejszym konkursie, który

jest jedną z akcji uwrażliwiających na konieczność troski
o środowisko i jego ochronę.
Zadania dla stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie gminy, podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą na terenie gminy, zainteresowanych ochroną środowiska, gospodarką odpadami:
1. Zgłoszenie do konkursu do Urzędu Miejskiego
w Urzędowie.
2. Zorganizowanie i udokumentowanie spotkań z mieszkańcami, celem przybliżenia założeń konkursu, działań podejmowanych na terenie gminy Urzędów na rzecz ochrony
środowiska.
3. Popularyzacja – zachęcanie społeczeństwa lokalnego
do selekcji odpadów komunalnych u źródła, powstających
w gospodarstwach domowych, rozróżnienie odpadów,
współpraca z podmiotami odbierającymi odpady komunalne
z terenu gminy Urzędów.
4. Porządkowanie terenów zaśmieconych (dzikie wysypiska, tereny przydrożne, lasy), segregacja i zagospodarowanie zebranych odpadów – wykonanie zdjęć obrazujących
stan miejsc zaśmieconych, współpraca z jednostkami
oświatowymi (dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele).
5. Współpraca z instytucjami i ludźmi działającymi na
rzecz ochrony środowiska w zakresie dokonania nasadzeń,
wyboru rodzaju krzewów, bądź drzew, konserwacji istniejących terenów zielonych.
6. Prowadzenie zbiórki surowców wtórnych.
7. Sporządzenie sprawozdania – pracy z realizacji zadania konkursowego, wraz z dokumentami sprzedaży bądź
przekazania surowców zebranych selektywnie.
Uczestnicy konkursu mają możliwość wyboru z powyżej wymienionych zadań.
Uwaga: sprawozdania – prace dokumentujące przeprowadzenie ww. działań należy przedłożyć w Urzędzie
Miejskim w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów,
pokój nr 4, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.11.
2016 r. (prace po ww. terminie nie będą przyjmowane).

Ocena konkursu:

Z odbytych spotkań, prelekcji, wycieczek, inscenizacji
uczestnicy konkursu sporządzają protokół oraz dołączają
listę obecności.
Celem potwierdzenia ilości zgromadzonych i zagospodarowanych odpadów, uczestnicy konkursu gromadzą
i przedkładają w pracy konkursowej dowody sprzedaży,
bądź przekazania surowców zebranych.
Oceny prac komisja dokona według kryteriów:
1. Ilość zebranych i posegregowanych odpadów (makulatura, złom, tworzywa sztuczne, szkło, nakrętki plastikowe,
zużyte baterie, elektrośmieci, opakowania po środkach
ochrony roślin) – skala oceny od 0 do 10 punktów maksymalnie, udokumentowanych dowodami sprzedaży, bądź
przekazania.
Do wyliczenia punktacji uwzględnia się następujące
wskaźniki:
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– makulatura (kg) – 1,5;
– nakrętki plastikowe (kg) – 2,5;
– puszki aluminiowe, tworzywa sztuczne, baterie, środki
ochrony roślin (kg) – 2;
– złom (kg) – 1;
– szkło (kg) – 1,3;
– elektrośmieci (szt.) – 5.
2. Likwidacja dzikich wysypisk, porządkowanie miejsc
zaśmieconych – skala oceny 0 do 10 punktów maksymalnie,
według ilości uporządkowanych miejsc: akcja „Sprzątanie
świata”, porządkowanie terenów leśnych, przydrożnych,
wokół obiektów publicznych, rzek, pomników przyrody
– udokumentowanie wykonanymi zdjęciami tych miejsc,
sprawozdaniem.
3. Edukacja ekologiczna, działania na rzecz ochrony
środowiska (popularyzacja selekcji odpadów, pozyskiwania
surowców, oszczędność surowców pierwotnych, przebudowa i kształtowanie świadomości ekologicznej społeczności
lokalnej, budowa nowych nawyków, przyzwyczajeń na
sprawy ochrony środowiska, ochronę posiadanych zasobów
przyrody, działania upowszechniające wiedzę ekologiczną
i ochronę środowiska oraz prezentowanie ich w środowisku
lokalnym) – skala oceny od 0 do 10 punktów maksymalnie,
według ilości i różnorodności tematycznej.
Formy:
a) wykłady, prelekcje upowszechniające wiedzę ekologiczną;
b) organizacja konkursów, olimpiad o tematyce ekologicznej;
c) wystawy plastyczne, plakaty, ulotki o treściach ekologicznych;
d) wycieczki dydaktyczne.
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Udokumentowanie edukacji ekologicznej – sprawozdania, protokoły z listami obecności z realizowanych zagadnień, rysunki, ulotki, zdjęcia itp. w ramach wymienionego
kryterium
4. Estetyka i forma opracowanych sprawozdań – prac
konkursowych – skala oceny od 0 do 5 punktów maksymalnie.
Ocena – oryginalność, staranność i czytelność opracowania.
Uczestnicy konkursu mogą otrzymać maksymalnie 35
punktów za uzyskane najlepsze wyniki w konkursie.
Komisja dokona oceny złożonych prac i uzyskanych
efektów na podstawie ww. kryteriów i osiągniętych wyników potwierdzonych odpowiednio.
Organizatorzy konkursu przewidują dla uczestników
konkursu nagrody rzeczowe.

Nagrody w konkursie

Nagrodami w konkursie mogą być:
1) pomoce dydaktyczne dla szkół i przedszkoli (sprzęt
komputerowy, multimedialny, RTV, fotograficzny, wyposażenie sal lekcyjnych, artykuły papiernicze i biurowe, itp.);
2) wyposażenie sal gimnastycznych, sprzęt sportowy;
3) przedmioty użytkowe niezbędne dla funkcjonowania
organizacji, stowarzyszeń;
4) zabawki, gry, filmy i programy edukacyjne, książki;
5) sadzonki drzew, krzewów ozdobnych, środki do pielęgnacji roślin.
Regulamin konkursu ogłoszony zostanie na stronie
internetowej gminy oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Urzędowie, ul. Rynek 26,
23-250 Urzędów.
Burmistrz – mgr inż. Jan Woźniak

„Magiczny dywan”
Dzieci nazywają to urządzenie „magicznym dywanem”,
dorośli – podłogą interaktywną. Na szczęście to jedyny
rozdźwięk międzypokoleniowy, bo nowo zainstalowany
interaktywny aparat w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Moniakach to efekt zbiórki pieniężnej całego
środowiska szkolnego. Po raz kolejny uczniowie, rodzice
i nauczyciele udowodnili, że widzą, rozumieją i reagują na
potrzeby placówki szkolnej w Moniakach.

Podłoga interaktywna to urządzenie, które koreluje ze
sobą ruch, dźwięk i obraz. Dzięki takiemu połączeniu
bodźców zewnętrznych dzieci:
– mogą rozwijać koncentrację uwagi przez słuchanie ze
zrozumieniem i poprawne wykonywanie instrukcji do gier
i zabaw;
– ćwiczą spostrzegawczość i rozwijają orientację przestrzenną;
– starsi uczniowie poszerzają swoją wiedzę w zakresie
języka polskiego, matematyki, przyrody i innych dziedzin
edukacji.
Sześćdziesiąt gier i zabaw dobrano tak, aby mogły z nich
korzystać zarówno nasze przedszkolaki, jak i uczniowie ze
wszystkich klas naszej placówki.
To już kolejna tak wielka inwestycja zrealizowana przez
wspólnotę szkolną w Moniakach. Jako dyrektor chciałbym
podziękować tym wszystkim, którzy starają się uczynić
szkołę w Moniakach szkołą nowoczesną i przyjazną dziecku. Istnieje możliwość, że z upływem czasu może zabraknąć
nam pomysłów na doposażenie placówki, bo w Państwa
zaangażowanie i pomoc ani przez chwilę nie wątpię.
Dyrektor szkoły
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Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
W dniu 3 maja 2016 r. w Urzędowie odbyły się obchody
225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości
rozpoczął przemarsz społeczności urzędowskiej na czele
z orkiestrą strażacką, pocztami sztandarowymi oraz władzami miasta do kościoła parafialnego, gdzie odprawiona

Ambrożkiewicz – komendant Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Urzędowie, natomiast orkiestra strażacka
pod batutą kapelmistrza Tadeusza Sabła zagrała wiązankę
utworów patriotycznych. Przemarsz zakończył się odegraniem hymnu państwowego i złożeniem kwiatów przed
pomnikiem św. Floriana – patrona strażaków. Jak co roku,
w uroczystościach wzięły udział zaprzęgi Urzędowskiego
Stowarzyszenia Miłośników Koni „Podkowa”.

Podczas części artystycznej licznie zgromadzeni widzowie wysłuchali informacji dotyczących uchwalenia
Konstytucji 3 maja, które przedstawiła pani Teresa Kaźmierak – dyrektor Ośrodka Kultury w Urzędowie. Następnie
uczennice: Alicja Puacz ze Szkoły Podstawowej w Urzędowie oraz Aleksandra Surdacka z Gimnazjum w Urzędowie
recytowały wiersze patriotyczne związane z uchwaleniem
Konstytucji trzeciomajowej. Zespół taneczny OK-u, prowadzony przez instruktorkę tańca Magdalenę Krasowską
wykonał taniec – walczyk.
została msza św. za ojczyznę. Mszę św. odprawił i homilię
wygłosił proboszcz parafii Urzędów ks. kan. Edward Kozyra. Następnie delegacje złożyły wiązanki kwiatów przed
pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W dalszej części
uczestnicy uroczystości wzięli udział w pochodzie i złożeniu kwiatów przed pomnikiem Tadeusza Kościuszki. Nad
sprawnym przebiegiem uroczystości czuwał druh Marek

Kolejnym punktem uroczystej akademii była inscenizacja „Trzeba z żywymi naprzód iść” według scenariusza
Adolfa Lekkiego, w wykonaniu uczniów z ZSO im. Wł.
Jagiełły w Urzędowie. Widowisko to było prezentowane
podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w dniu 8 stycznia
br. poświęconej ponownemu nadaniu prawa miejskiego
dla Urzędowa z dniem 1 stycznia 2016 r. Przedstawienie
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przygotowały panie: Małgorzata Wośkowska, Małgorzata
Smętek, Monika Jastrzębska i Monika Siekaczyńska.
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Na zakończenie dyrektor Teresa Kaźmierak podziękowała wszystkim za udział w tej uroczystości.
Józef Baran

Teatr w Urzędowie
W kwietniowe niedzielne popołudnie w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Urzędowie gościliśmy Amatorski
Teatr Towarzyski z Lublina, działający od 2006 r. pod
kierownictwem pana Dariusza Borucha.
Mieszkańcy mieli okazję obejrzeć przedstawienie Miłość
według Czechowa. Ten spektakl to połączenie dwóch jednoaktówek Antoniego Czechowa: Niedźwiedź i Oświadczyny.
To godzina scenicznych żartów, śmiechu i dobrej zabawy,
mówiąca o ludzkich uczuciach.
Na scenie, w krótkich opowieściach o miłości, która rodzi
się z konfliktu, został przedstawiony cały wachlarz emocji,
poczynając od miłości poprzez złość i nienawiść aż po pasję.
Pokazana jest tu miłość wcale nie taka łatwa i przyjemna
jakby się wydawało, ale wręcz przeciwnie, zaskakująca
i trudna, a jednocześnie bardzo śmieszna i zabawna.
Niezwykły komizm, zręcznie wpleciony w codzienne
życie i perypetie bohaterów, pochłonął widzów bez reszty.

Świetnie dobrane role oraz wspaniała obsada, która
swoimi niewiarygodnymi emocjami zachwyciła publiczność, uruchomiły komediowy żywioł kryjący się w tych
jednoaktowych przedstawieniach. Polot i fantazja grających
aktów oraz skromna i prosta scenografia wzbudziły szczery
podziw widowni.
Za dostarczenie miłych wrażeń dziękujemy panu Dariuszowi Boruchowi oraz całemu zespołowi teatralnemu
w obsadzie: Irena Mazur, Ewa Surdacka, Krzysztof Witaszek, Krzysztof Żak.
Składamy wszystkim aktorom teatru gratulacje oraz
wyrazy uznania dla ich pasji artystycznej i wyobraźni. Życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności, szczęścia w życiu
osobistym i zawodowym oraz wielu sił do dalszej pracy
twórczej.
Teresa Kaźmierak
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Z pieśnią na ustach do serca Matki
To już 5. edycja Konkursu Pieśni Maryjnej. Celem
corocznego przeglądu jest upowszechnianie pieśni maryjnych, ożywienie religijnego ruchu artystycznego i przede
wszystkim podjęcie postawy duchowej, której uczył nas
św. Jan Paweł II: zawierzać całe swoje życie Matce Bożej.
Parafialny przegląd zawitał 13 maja do naszej placówki – do
Szkoły Podstawowej w Bobach-Kolonii.
Maj to miesiąc poświęcony Maryi, który kojarzy się nam
wszystkim z majówkami, nabożeństwami ku czci Matki
Bożej szczególnie urokliwymi przy przydrożnych figurach.
13 maja to data wyjątkowa. Dwa ważne wydarzenia
łączą się z tym dniem: objawienie Matki Bożej w portugalskiej Fatimie w 1917 r. (99. rocznica) oraz zamach na
życie papieża Jana Pawła II w 1981 r., który właśnie Maryi
zawdzięczał ocalenie (35 lat temu).
Do przeglądu zgłosiły się dzieci ze szkoły w Moniakach
wraz z opiekunem, panią Anną Mikos, uczniowie z Chruśliny z katechetą, panem Jarosławem Bryndzą, przedstawiciele
szkoły w Chruślankach z panią Urszulą Płechą, artyści
z Wandalina przygotowani przez panią Teresę Lankamer-Solis. Nie zabrakło gospodarzy – naszych uczniów wraz
z księdzem wikarym, ulubieńcem dzieci, Michałem Guzem.

– kategoria klas IV–VI – soliści:
1. Aleksandra Romanowska (Chruślanki Józefowskie),
2. Julia Mikos (Moniaki),
3. Milena Kozioł (Boby),
3. Eryka Wójcik (Chruślina);
– kategoria klas IV–VI – zespoły:
1. Oliwia Wojniak i Gabriela Bończoszek (Moniaki),
2. Anna Chmiel, Alicja Gradzińska, Klaudia Gajewska
(Boby),
3. Oktawia Michalak i Marlena Niewielska (Boby).
Pozostali uczestnicy oraz katecheci odebrali pamiątkowe dyplomy. Sponsorami nagród i posiłku dla wszystkich
uczestników oraz ich opiekunów byli nasi księża.
Festiwal spełnił swoje zadanie. Z jednej strony to propagowanie wartości kulturalno-etycznych i wrażliwości na
piękno, zaprezentowanie postaw życia godnego i pełnego
miłości dla drugiego człowieka. Z drugiej strony jest imprezą, która daje możliwość amatorskim zespołom i solistom
zaprezentowania swojego talentu. Takie muzykujące spotkania bardzo ożywiają międzyszkolne kontakty. Są okazją
do kultywowania tradycji śpiewania ku czci Matki Bożej
oraz integracji społeczności lokalnej.
Na pożegnanie dyrektor Jerzy Barcikowski pogratulował
talentu wszystkim dzieciom i tego, że chcą dzięki niemu
sławić Maryję, podziękował widowni za uwagę i cierpliwość, a komisji za życzliwe oceny.
Już za rok kolejny przegląd, tym razem w Wandalinie.
Małgorzata Maciejewska

Tranzyt Merkurego
na tle tarczy słonecznej
Komisji, która przysłuchiwała się i oceniała występy
dzieci, przewodniczył ksiądz dziekan, proboszcz parafii
w Bobach – Bogdan Kudelski. Jury miało trudne zadanie, by
docenić najlepsze wykonania. Po wysłuchaniu uczestników
wyłoniło zwycięzców i przyznało nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych:
– przedszkole i klasa 0:
1. Anna Kalinowska (Wandalin),
2. Antonina Jaskowiak (Moniaki),
3. Aleksandra i Julia Puzon (Moniaki);
– kategoria klas I–III – soliści:
1. Ilona Kozioł (Boby),
2. Sylwia Ciempiel (Chruślanki Józefowskie),
3. Zuzanna Prokopiak (Chruślanki Józefowskie);
– kategoria klas I–III – duety:
1. Oliwia Leszczyńska i Nikodem Solis (Wandalin),
2. Patrycja Mordzińska i Natalia Olszowa (Moniaki),
3. Oliwia Mikołajewicz i Katarzyna Mikołajewicz (Chruślina);

9 maja br. miało miejsce niezwykłe zjawisko astronomiczne – tranzyt planety Merkury na tle tarczy słonecznej.
Cała astronomiczna Polska śledziła to wydarzenie. Obserwacje prowadzone były również w Ośrodku Kultury
w Urzędowie, w kopule obserwatorium za pomocą teleskopu Meade oraz przed budynkiem OK-u przez teleskop
słoneczny Coronado.
Józef Baran, fot. Mariusz Gozdalski
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35. Mały Konkurs Recytatorski
W przeglądzie gminnym 35. Małego Konkursu Recytatorskiego wzięło udział 27 uczestników – uczniów szkół podstawowych z terenu
gminy Urzędów.
Komisja w składzie: Marianna Parczyńska,
Katarzyna Tomaszewska oraz Józef Baran, po
wysłuchaniu wszystkich uczestników, do przeglądu powiatowego postanowiła nominować:
1. Julię Kudła z kl. I Szkoły Podstawowej
w Skorczycach,
2. Amelię Maciejewską z kl. III Szkoły Podstawowej w Urzędowie,
3. Julię Nycz z kl. IV Szkoły Podstawowej
w Leszczynie,
4. Izabelę Nowaczyńską z kl. IV Szkoły Podstawowej w Urzędowie.
Ponadto Komisja postanowiła wyróżnić
uczniów:
1. Pawła Czarneckiego z kl. I Szkoły Podstawowej w Leszczynie,

2. Oliwię Gozdalską z kl. I Szkoły Podstawowej w Urzędowie,
3. Antoninę Węcławską z kl. II Szkoły Podstawowej w Moniakach,
4. Kingę Wołoszyn z kl. III Szkoły Podstawowej w Leszczynie,
5. Kacpra Michalca z kl. V Szkoły Podstawowej w Bobach-Kolonii,
6. Natalię Słotwińską z kl. V Szkoły Podstawowej w Bobach-Kolonii,
7. Bartłomieja Dylewskiego z kl. V Szkoły Podstawowej
w Moniakach,
8. Gabrielę Bończoszek z kl. VI Szkoły Podstawowej
w Moniakach.
Komisja podziękowała wszystkim uczestnikom za tak
liczny udział w konkursie, a osobom nominowanym do
przeglądu powiatowego życzyła dalszych sukcesów.
Józef Baran, fot. Mariusz Gozdalski

Śpiewać każdy może
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w Bobach-Kolonii
wzięły udział w XVII Powiatowym przeglądzie twórczości
artystycznej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych „Motylek”. Organizatorem
konkursu było Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku.
Współorganizatorzy: Urząd Miasta Kraśnik oraz Starostwo
Powiatowe w Kraśniku.
Celem przeglądu, który odbył się 12 maja 2016 r., była
prezentacja dorobku artystycznego szkół i placówek kulturalno-oświatowych, promocja młodych talentów, szlachetne
współzawodnictwo oraz dobra zabawa. Serdecznie dziękujemy pięcioletnim „artystom” – Natalii Krzeczowskiej
oraz Damianowi Koziołowi – za reprezentowanie naszej
szkoły i zdobycie wyróżnienia pomimo współzawodnictwa
na bardzo wysokim poziomie.
Beata Kozioł
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Uczmy dbania o przyrodę
Wszyscy na co dzień zachwycamy się otaczającym
nas pięknem przyrody. Zdajemy sobie sprawę, że rozwój
cywilizacji, zanieczyszczenie środowiska ma na przyrodę
zgubny wpływ. Uczymy się o nią dbać każdego dnia, np.
oszczędzając wodę, segregując śmieci itp. Tego szacunku
do natury powinniśmy uczyć również dzieci już od najmłodszych lat. W związku z tym Oddział Przedszkolny
w Bobach-Kolonii wziął udział w programie edukacyjnym
„Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizowanym przez
markę Kubuś.
Kształtując wrażliwość maluchów na otaczający świat,
uczymy ekologii. Celem programu jest popularyzacja

ochrony przyrody oraz uczenie dzieci kreatywnego myślenia i samodzielnego podejmowania inicjatyw. W ramach
programu otrzymaliśmy bezpłatne materiały edukacyjne
do nauki zdrowego odżywiania, ochrony otaczającego
środowiska, szacunku dla roślin i zwierząt oraz podstaw
recyklingu. Treści są dostosowane do programu nauczania
w przedszkolach i dodatkowo uatrakcyjniają zajęcia dla
dzieci. Każde dziecko otrzymało książeczkę z zadaniami
i zabawami do uzupełniania, Oddział Przedszkolny natomiast otrzymał certyfikat potwierdzający tytuł „Kubusiowi
Przyjaciele Natury”. Zachęcam inne przedszkola do udziału
w programie.
Beata Kozioł

XIII Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt
o Puchar Burmistrza Miasta Urzędów

W dniu 27 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie odbył się XIII Turniej Piłki
Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Urzędów.
Zawody odbywały się w kategorii „juniorka” (rocznik 1997
i młodsze).
W turnieju wzięły udział cztery drużyny: Publiczne
Gimnazjum nr 1 w Kraśniku, Zespół Szkół nr 2 w Kraśniku, UKS „Dziewiątka” Puławy i UKS ZSO w Urzędowie.
Mecze zostały rozegrane systemem „każdy z każdym”.
Wyniki zawodów:
1. PG nr 1 Kraśnik – UKS ZSO Urzędów
		
2:0 (25:21) (25:18)
2. ZS nr 2 Kraśnik – UKS „Dziewiątka” Puławy
		
1:2 (25:18) (22:25) (15:17)
3. UKS ZSO Urzędów – ZS nr 2 Kraśnik
		
0:2 (17:25) (15:25)
4. PG nr 1 Kraśnik – UKS „Dziewiątka” Puławy
		
0:2 (15:25) (15:25)

5. UKS ZSO Urzędów – UKS „Dziewiątka” Puławy
		
0:2 (18:25) (20:25)
6. PG nr 1 Kraśnik – ZS nr 2 Kraśnik
		
1:2 (25:17) (26:24) (11:15)
Końcowa klasyfikacja:
I m. – UKS „Dziewiątka” Puławy
II m. – ZS nr 2 Kraśnik
III m. – PG nr 1 Kraśnik
IV m. – UKS ZSO Urzędów
Z każdego zespołu zostały wyróżnione najlepsze siatkarki
(ZSO Urzędów – Natalia Jastrzębska).
UKS ZSO Urzędów: Gabriela Kowalska, Justyna Pomorska, Weronika Ziółkowska, Karolina Gajewska, Natalia Sokołowska, Ewelina Marszałek, Natalia Jastrzębska,
Aleksandra Surdacka, Alicja Żuber, Weronika Rzepecka,
Katarzyna Wojtaszek, Marcelina Mikos, Justyna Tomaszewska i Dominika Zaborowska. Trenerem zespołu jest
Andrzej Zdenicki.
Andrzej Zdenicki
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Puchar Starosty Kraśnickiego
w piłce siatkowej dziewcząt
W dniu 5 kwietnia 2016 r. w Zespole
Szkół nr 1 w Kraśniku odbyły się zawody w piłce siatkowej dziewcząt o Puchar
Starosty Kraśnickiego. W zawodach
wzięły udział trzy zespoły z następujących szkół: Publiczne Gimnazjum
w Stróży, Zespół Szkół Ogólnokształcących (Gimnazjum) w Urzędowie
i Zespół Szkół nr 1 w Kraśniku. Zawody
zostały rozegrane systemem „każdy
swego”. Siatkarki z Urzędowa nie miały
sobie równych, wygrywając oba spotkania. Najlepszą siatkarka turnieju została
Natalia Jastrzębska (ZSO Urzędów).
Końcowa klasyfikacja:
1. ZSO Urzędów,
2. ZS nr1 Kraśnik,
3. PG Stróża.
Skład zespołu ZSO Urzędów: Natalia Jastrzębska, Katarzyna Serwa, Katarzyna Wojtaszek, Weronika Rzepecka,
Natalia Dzikowska, Justyna Tomaszewska, Wiktoria Uzarek,

Marcelina Mikos, Dominika Zaborowska, Oliwia Obel,
Weronika Jachowicz, Gabriela Rudnicka i Alicja Jacniacka.
Trenerem zespołu jest Andrzej Zdenicki.
Andrzej Zdenicki

