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27 maja 2016 r. odbyła się XXIV sesja VII kadencji Rady
Miejskiej w Urzędowie, której głównym tematem było
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2015.
Na wstępie burmistrz Urzędowa Jan Woźniak omówił
realizację zadań wynikających z budżetu gminy za rok 2015.
Poinformował, że budżet uchwalony przez Radę Gminy
Urzędów w dniu 30 stycznia 2015 r., po uwzględnieniu
zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów
w kwocie 31 626 345,96 zł. Dochody wykonano w kwocie
29 936 497,13 zł, co stanowi 94,66% planu, w tym planowane dotacje związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 3 809 127,84 zł
wykonano w kwocie 3 720 745,67 zł, co stanowi 97,68%
planu. Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 33 425 123,21 zł.
Wydatki zrealizowano w kwocie 30 646 412,55 zł, co
stanowi 91,69% ogólnego planu. Na wydatki majątkowe
zaplanowano kwotę 11 117 093 zł. Wydatki te zrealizowano
w kwocie 9 502 018,83 zł, co stanowi 85,47%, w tym na
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowana była kwota 9 779 163 zł, a zrealizowano ją w kwocie
8 837 879,22 zł, co stanowi 90,37%. Plan dotacji na inwestycje wynosił 1 337 930 zł, zaś wykonany został w kwocie
664 139,61 zł, co stanowi 49,64%. Ze środków budżetu gminy w 2015 r. zostały spłacone kredyty i pożyczki w kwocie
1 665 689 zł, zaś z tytułu odsetek od kredytów i pożyczek
zapłacono kwotę 165 623,51 zł. Razem na obsługę zadłużenia wydatkowano 1 831 312,51 zł.
Po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień burmistrza Urzędowa Rada Miejska w Urzędowie,
w liczbie 12 radnych obecnych, jednogłośnie udzieliła
burmistrzowi Urzędowa absolutorium z wykonania budżetu
gminy za rok 2015.
W sprawach bieżących radni podjęli następujące uchwały:
1) uchwała Nr XXIV/150/16 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem burmistrza Urzędowa z wykonania budżetu za
2015 rok,
2) uchwała Nr XXIV/151/16 w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Urzędowa z tytułu wykonania
budżetu za 2015 rok,
Ciąg dalszy na str. 2
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Dokończenie ze str. 1
3) uchwała Nr XXIV/152/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
4) uchwała Nr XXIV/153/16 w sprawie zmian budżetu
gminy na 2016 rok,
5) uchwała Nr XXIV/154/16 w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia z powiatem kraśnickim do realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2637L Józefów–
Wierzbica do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 833
w m. Wierzbica i Moniaki”,

6) uchwała Nr XXIV/155/16 w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia z powiatem kraśnickim do realizacji zadania
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2722L Wilkołaz–Popkowice w miejscowościach Wilkołaz i Popkowice”.
W programie lipcowej sesji przewidziane są następujące
tematy:
1. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2016/2017.
2. Sprawy bieżące.
Danuta Dubil

Sponsorzy Dni Urzędowa 2016
1. „Geo-Projekt Invest” Spółka z o.o.
Aleja Niepodległości 10 A, Kraśnik
2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
ul. Partyzantów 26, Urzędów
3. Sklep Wielobranżowy Art. Przemysłowe
i do Produkcji Rolnej
Ewa Grabowska
ul. Rynek 21, Urzędów
4. Sklep Spożywczo-Przemysłowy
Radosław Wójtowicz
ul. Rynek 6, Urzędów
5. Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej O/Urzędów
ul. Partyzantów 1, Urzędów
6. „Auto-Wulkanizacja” Marzycki Józef
ul. B. Dzikowskiego 23, Urzędów
7. Sklep Spożywczo-Przemysłowy,,Gabi”
Edyta Wiąckowska
ul. Rynek 27, Urzędów
8. Krzysztof Tomaszewski
ul. Krasińskiego 19/13, Kraśnik
9. Jan Zygmunt Gieral
ul. Piastowska 38, Kraśnik
10. „Agro-Art” A. Szempliński
Moniaki-Kolonia 5
11. Spółdzielnia Ogrodnicza w Bobach
Boby-Kolonia 80 A
12. Prywatne Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe Roman Madejek
Godów 90b, Chodel
13. „Sir-Kam” Roman Surdacki
Mikuszewskie 22a, Urzędów
14. Samodzielny Publiczny ZOZ w Urzędowie
ul. Hevelke 2, Urzędów

15. Zakład Usług Pogrzebowych Marzena Wierzchowiak
ul. Rynek 5, Urzędów
16. „Janmil” Jan Milczach
Mikuszewskie 131, Urzędów
17. Usługi Wysokościowe i Ogrodnicze Tomasz Łaciński
Mikuszewskie 33, Urzędów
18. Hurtownia Artykułów Biurowych i Szkolnych „Annex”
		 ul. Kolejowa 20, Kraśnik
19. Biuro Regionalne „Oriflame”
ul. Świętoduska 10, Lublin
20. BGŻ BNP Paribas O/Kraśnik
21. Firma Handlowo-Usługowa Zygmunt Mazurkiewicz
Mikuszewskie 94, Urzędów
22. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Fol-Eko”
Konrad Zacharski
Mikuszewskie 82, Urzędów
23. Firma „Ekoland” Spółka z o.o.
ul. Piłsudskiego 12/3, Kraśnik
24. Firma „MJ” Sklepy Spożywcze Marta Paszkowska
Rynek 1, Rynek 11 w Urzędowie,
Mikuszewskie 68a, Bęczyn 55
25. FHU „Vikking” Dariusz Wnuk
Leszczyna 46
26. Wędzarnia Zakład Produkcji Wędlin Tradycyjnych
Leszek Skorupa
ul. Partyzantów 26, Urzędów
27. „AS” Lubelska Grupa Rajdowa Wiesław Stec
ul. Partyzantów 11, Urzędów
28. „Stec Auto-Części” Małgorzata Stec
ul. Partyzantów 11, Urzędów
29. Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej
30. Zakład Zagospodarowania Odpadów
ul. Piłsudskiego 12/3, Kraśnik
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Jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Urzędowie
W niedzielę 12 czerwca 2016 r. strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Urzędowie obchodzili jubileusz 110-lecia
istnienia swojej jednostki. Obchody jubileuszu rozpoczęły
się od zbiórki pododdziałów na placu przed strażnicą, złożonych z orkiestry dętej, pocztów sztandarowych i strażaków
z terenu gminy Urzędów oraz zaproszonych gości. Następnie wszyscy w kolumnie marszowej udali się do kościoła
parafialnego na uroczystą mszę św., którą koncelebrowali
proboszcz parafii w Urzędowie ks. kanonik Edward Kozyra
i kapelan strażaków ks. Marek Gładkowski.

i samorządowych, przedstawicieli służb mundurowych,
przedstawicieli ZOSP RP, przedstawicieli instytucji i jednostek organizacyjnych z terenu gminy, delegacje OSP
z gminy Urzędów, przyjaciół, sympatyków, sponsorów oraz
druhny i druhów szanownej Jubilatki!
W dalszej części złożono wiązanki kwiatów przed pomnikiem św. Floriana i uczczono minutą ciszy pamięć tych,
którzy odeszli na wieczną wartę. Następnie głos zabrał
druh Krzysztof Witek, który przedstawił rys historyczny
jednostki OSP w Urzędowie.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień zasłużonym druhom naszej jednostki. Po
tej ceremonii głos zabrali zaproszeni goście. We wszystkich
wystąpieniach powtarzały się gratulacje dla strażaków
z okazji jubileuszu, a także życzenia dalszej spokojnej
i owocnej pracy społecznej na następne lata. Na ręce prezesa
przekazane zostały listy gratulacyjne oraz okolicznościowe
upominki.

Po mszy św. wszyscy jej uczestnicy przemaszerowali na
plac przed strażnicę OSP w Urzędowie, gdzie odbyła się
część oficjalna obchodów jubileuszowych.

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem meldunku druhowi Tadeuszowi Wojtakowi, prezesowi Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Kraśniku przez dowódcę
obchodów druha Piotra Sadowskiego – naczelnika OSP
w Urzędowie. Po złożeniu meldunku, na maszt została
wciągnięta flaga państwowa i odegrany hymn państwowy. Następnie głos zabrał prezes OSP w Urzędowie druh
Tomasz Plichta, który powitał przybyłych na jubileusz
zaproszonych gości: przedstawicieli władz państwowych

Po wystąpieniach gości głos zabrał prezes OSP w Urzędowie druh Tomasz Plichta. Podziękował wszystkim gościom,
delegacjom, sponsorom i przyjaciołom naszej jednostki za
przybycie i uświetnienie swoją obecnością naszego święta.
Podziękował również księżom celebransom za odprawioną
mszę św. w intencji strażaków i za wygłoszoną homilię, zaś
orkiestrze dętej za oprawę muzyczną. Podziękował jeszcze
raz władzom za przyznane odznaczenia i wyróżnienia
dla strażaków oraz za życzenia i przekazane upominki.
Zwrócił się z podziękowaniem do wszystkich, którzy
przyczynili się do zorganizowania tej wspaniałej dla nas
uroczystości. Na koniec zaprosił wszystkich na poczęstunek, który przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Mikuszewskim.
Organizatorzy jubileuszu pragną serdecznie podziękować
wszystkim osobom, instytucjom oraz sponsorom, którzy
finansowo, rzeczowo oraz własną pracą wsparli organizację
jubileuszu 110-lecia OSP w Urzędowie.
druh Paweł Goliński
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Informacja naczelnika Urzędu Skarbowego w Kraśniku
W ostatnim czasie pojawiły się informacje, że na terenie
naszego powiatu są osoby, które pomagają w wypełnianiu
zeznań podatkowych osobom starszym i wykazują nienależny zwrot z tytułu ulgi rehabilitacyjnej. W związku
z powyższym naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku
uprzejmie wyjaśnia, że ulga rehabilitacyjna nie przysługuje wyłącznie z powodu ukończenia 70 lat lub pobierania zasiłku pielęgnacyjnego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami odliczenie od
dochodu wydatków ponoszonych na cele rehabilitacyjne
przysługuje wyłącznie osobom niepełnosprawnym, które
posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności, oraz
osobom utrzymującym osoby niepełnosprawne – czyli ich
opiekunom. Ponadto konieczne jest posiadanie dokumentów stwierdzających poniesienie odliczanych wydatków
np. faktur.
Odliczenie ulgi rehabilitacyjnej nie stanowi kwoty
2280,00 ale jest ograniczone do tej kwoty. Oznacza to,

że poniesione wydatki nie mogą przekroczyć 2280,00
zł. Istotne jest również, że osoba dokonująca odliczenia,
na żądanie organów podatkowych powinna przedstawić
dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, np.
dokumenty potwierdzające zlecenie i odbycie niezbędnych
zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, faktury potwierdzające zakup zaleconych przez lekarza specjalistę leków. Brak
dokumentów potwierdzających odliczenie powoduje, że
ulga rehabilitacyjna jest niezasadna.
Osoby, które w sposób nieuprawniony skorzystały
z ulgi rehabilitacyjnej powinny złożyć korektę zeznania
podatkowego. Złożenie korekt w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości, pozwoli na uniknięcie negatywnych
konsekwencji w postaci kary grzywny.
W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pracownikami Urzędu Skarbowego w Kraśniku –
tel. 81 825 0661.

Jubileusz 100-lecia urodzin pani Stefanii Burek
z Bobów-Kolonii
14 kwietnia 2016 r. w naszej gminie mieliśmy zaszczyt
świętować setne urodziny mieszkanki miejscowości Boby-Kolonia pani Stefanii Burek.
Jubilatce dane było przeżyć cały wiek naszej polskiej
historii, doświadczyć wiele smutków i radości z nią związanych, a los nie szczędził jej trudów życia. Kiedy miała dwa
lata zmarła jej mama. Ona sama urodziła czwórkę dzieci,
niestety jej syn zmarł, mając 8 lat. Doczekała się 8 wnuków,
16 prawnuków i 1 praprawnuka. Było to z pewnością 100
lat wypełnionych ciężką pracą i troską o dobro rodziny, lat
wypełnionych radościami i smutkami, bo przecież czasy
nie były łatwe.
Obecnie pani Stefania mieszka z rodziną najmłodszej
córki Janiny, której przez wiele lat pomagała w prowadzeniu gospodarstwa i wychowywaniu wnuków i prawnuków.
Zaproszenie na tę niezwykłą uroczystość otrzymał
również burmistrz Urzędowa Jan Woźniak, który na ręce
Szanownej Jubilatki przekazał list gratulacyjny od prezesa
Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej – Beaty Szydło.
Uroczystość była pełna ciepłych słów i gestów. Nie zabrakło kwiatów, prezentów, urodzinowego tortu i szampana
oraz przeróżnych smakołyków na obficie zastawionym
stole.
Za przemiłe zaproszenie serdecznie dziękujemy i jeszcze
raz życzymy pani Stefanii kolejnych lat życia w dobrym
zdrowiu i pomyślności wśród bliskich i życzliwych jej
osób, a dla nas, pokolenia nieco młodszego, niech cytowane poniżej słowa Świętego Jana Pawła II, będą okazją do
chwili zadumy i przemyślenia: „Starość wieńczy życie. Jest
czasem żniw, żniw tego, czego się nauczyliśmy, co przeży-

liśmy. Żniw tego, co zdziałaliśmy i osiągnęliśmy, a także
tego, co wycierpieliśmy i wytrzymaliśmy. Jak w końcowej
partii wielkiej symfonii. Te wielkie tematy współbrzmią
potężnie”.
Beata Wnuk
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędowie
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Uczennica gimnazjum w Urzędowie
w finale ogólnopolskiego konkursu historycznego
„Utracone dziedzictwo – losy ziemian w XX wieku”
to ogólnopolski projekt edukacyjny współorganizowany
przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, Małopolskie
Kuratorium Oświaty w Krakowie, a także Oddziałowe
Biura Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, Poznaniu,
Białymstoku, Lublinie, Rzeszowie, Szczecinie oraz Gdańsku. Jego oś tematyczna koncentrowała się wokół dziejów
ziemiaństwa polskiego do zakończenia II wojny światowej.
Jednym z elementów projektu był konkurs adresowany do
młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z terenów
całej Polski. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie wykonać
pracę w jednej z dwóch form – pisemnej lub multimedialnej.
Oceniana była kreatywność, zgodność faktów historycznych oraz samodzielna praca z materiałami historycznymi
(źródła pisane, fotografie i relacje świadków). Zamierzeniem organizatorów było przywrócenie wspólnej pamięci
o roli ziemiaństwa w polskiej historii, którą to rolę i samo
istnienie tej warstwy społecznej po przejęciu w Polsce
władzy przez komunistów usiłowano wyrugować ze świadomości narodu. Ważnym celem było również przybliżenie
uczniom etosu, losów i znaczenia polskiego ziemiaństwa
w okresie obejmującym schyłek czasu zaborów, rewolucję
bolszewicką, I wojnę światową, wojnę polsko-sowiecką,
dzieje II Rzeczypospolitej Polskiej, II wojnę światową,
rządy komunistyczne aż po lata przełomu politycznego
w roku 1989.
Rozstrzygnięcie etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Utracone dziedzictwo – losy
ziemian w XX wieku” odbyło się w 25 kwietnia 2016 r.
W kategorii praca pisemna w szkołach gimnazjalnych
województwa lubelskiego jury zakwalifikowało do etapu
centralnego jedną osobę – Wiktorię Krzeczowską z klasy II
gimnazjum w ZSO im. Władysława Jagiełły w Urzędowie.
Uczennica przygotowała pod kierunkiem pani Anny Wnuk
pracę pisemną „Majątek Ostrów od XIX wieku do 1944

roku, jego właściciele i ich powojenne losy”.
Finał konkursu odbył się 10 czerwca 2016 r. w Krakowie i zgromadził uczestników z całego kraju. To właśnie
dzięki tej młodzieży postaci wielu ziemian zostały odkryte
i przypomniane przez prace pisemne i multimedialne oraz
podczas egzaminu przed komisją konkursową. Pozostaje
mieć nadzieję, że młodzież uczestnicząca w konkursie również przejmie na stałe ich system wartości. System, który
u swych podstaw miał poczucie służby wobec państwa,
przede wszystkim przez solidną naukę i pracę w dobie
pokoju.

Wiktoria Krzeczowska reprezentowała na etapie centralnym Lubelszczyznę i uzyskała tytuł finalisty konkursu.
Uroczyste podsumowanie projektu o polskim ziemiaństwie,
z udziałem organizatorów, uczestników i wielu gości, odbyło się w pałacu Potockich w Krakowie.
Anna Wnuk

„Środowisko ponad wszystko”
Pod takim hasłem w bieżącym roku szkolnym 2015/2016
Szkoła Filialna w Rankowskim brała udział w XI edycji
Powiatowego Ekologiczno-Zdrowotnego Alertu Szkół
Podstawowych. Organizatorem było Starostwo Powiatowe
w Kraśniku i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kraśniku. Celem było promowanie zdrowego
stylu życia, postaw proekologicznych, a także poznawanie
i uświadamianie głównych zagrożeń środowiska naturalnego. Do realizacji włączani byli uczniowie klas 0–III,
nauczyciele i rodzice. Zadania skupiały się wokół następujących tematów:
– działania na rzecz ochrony zasobów wodnych, w tym
popularyzowanie metod oszczędzania wody i przeciwdziałanie zjawisku suszy,

– działalność na rzecz ochrony przyrody i kształtowania
środowiska naturalnego,
– racjonalne korzystanie z surowców, propagowanie
korzystania z opakowań ekologicznych,
– ochrona kasztanowców,
– działania na rzecz zachowania i doskonalenia potencjału zdrowia jednostki.
W ramach alertu braliśmy też udział w konkursie fotograficznym pod hasłem „Osobliwości przyrodnicze i kulturowe
twojej miejscowości”. Na zgłoszonych zdjęciach przedstawiony był kościół parafialny w Urzędowie i sanktuarium
św. Otylii. Za wykonane zadania otrzymaliśmy wyróżnienie
na szczeblu powiatowym i nagrodę rzeczową.
Teresa Warmińska – koordynator alertu
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Dni Urzędowa 3–6 czerwca 2016
Dni Urzędowa 2016 miały szczególny charakter. Odbyły
się w roku nadania prawa miejskiego dla naszej miejscowości. Od 1 stycznia br. Urzędów szczyci się na nowo
statusem miasta.
W piątek 3 czerwca w sali Ośrodka Kultury uczestniczyliśmy w jubileuszowym X Konkursie Piosenki Przedszkolnej. Wzięły w nim udział przedszkolaki z terenu gminy
Urzędów.

Późnym popołudniem w sali OK Towarzystwo Ziemi
Urzędowskiej zorganizowało konferencję, której tematem
były: „Rok 2016 – 1050. rocznica Chrztu Polski” oraz „Rok
Miłosierdzia”. Referaty wygłosili:
1. Prof. dr hab. Ryszard Szczygieł – Chrzest Mieszka I
i jego znaczenie dla dziejów Polski.
2. Prof. dr hab. Marian Surdacki – Dzieje miłosierdzia
w Europie i Polsce.
3. Dr Wiesław Partyka – Miłosierdzie wobec potrzebujących w dobrach Ordynacji Zamojskiej.
Na koniec prof. Marian Surdacki zaprezentował swoją
najnowszą książkę Opieka społeczna w Polsce do końca
XVIII wieku.

Konferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna Tadeusza Surdackiego pt. Uroczystości peregrynacji obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej w parafii urzędowskiej w dn.
9–10 października 1971 r. oraz prace konkursowe o Urzędowie uczniów ze szkół z terenu naszej gminy.
W sobotę 4 czerwca na stadionie „Orła” Urzędów świętowały dzieci. Mogły wyszaleć się, korzystając z dmuchań-

ców i wesołego miasteczka. Nie zabrakło atrakcji w postaci
malowania buziek, w które włączyła się Lokalna Grupa
Działania Ziemi Kraśnickiej oraz świetlica środowiskowa
– Klub Abstynenta „Płomyk”.

Stoiska gastronomiczne serwowały lody, watę i popcorn.
Zespół animatorów „Bananas Band” bawił dzieci śpiewem,
tańcem, sztuczkami cyrkowymi. Atrakcją dla najmłodszych
było spotkanie oko w oko z prawdziwym wężem i innymi
zwierzętami. Wręczono nagrody za udział w konkursach:
plastycznym, fotograficznym oraz wiedzy o Urzędowie.
Sponsorzy nagród to: Ośrodek Kultury w Urzędowie, firma
Oriflame z Lublina oraz LGD Kraśnik. Na zakończenie
zabawy z motolotni spadł deszcz cukierków.
Wieczorem w sali widowiskowej OK występował zespół
taneczny „Jawor” z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jednym z tańczących w zespole jest urzędowianin
Maciej Jastrzębski.

Po koncercie, osoby zainteresowane mogły zapoznać się
z działaniem teleskopu astronomicznego w kopule obserwacyjnej Ośrodka Kultury.
W niedzielę 5 czerwca miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Otóż Urzędów odwiedził sam król Władysław Jagiełło!
Od strony Skorczyc na urzędowski Rynek wjechał orszak
powozów, na czele z zaprzęgiem królewskim, prowadzony
przez dwóch jeźdźców w żupanach. W dalszej kolejności
podążali dworzanie, żacy, kmiecie – czyli bogaci gospodarze, mieszkańcy Urzędowa i okolic oraz goście z Ukrainy
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i Węgier. Król wraz ze świtą zatrzymał się naprzeciwko
Urzędu Miejskiego, przed którym oczekiwali na niego
rajca – Marek Przywara oraz burmistrz miasta – Jan Woźniak. Zgromadzeni urzędowianie okrzykiem „Wiwat król!”
pozdrowili dostojnego gościa. To wydarzenie obwieścił
również wystrzał z armaty. Po uroczystym powitaniu przez
włodarzy miasta, król zaprosił zebranych do wspólnego
pochodu na podgrodzie Mikuszewskie.
W uroczystym i wielobarwnym pochodzie wzięli udział:
król z dworzanami i gośćmi zakonnymi, burmistrz Urzędowa, przewodniczący Rady Miejskiej, dzieci przedszkolne,
żacy, rzemieślnicy niosący swoje wyroby, kmiecie, wybitni
urzędowianie: Marcin z Urzędowa – niosący bukiet z ziół,
Jan Michałowicz – z rzeźbą, Leon Ulrich – niósł dzieło
Szekspira w tłumaczeniu Leona Ulricha, „Słowiański Gród”
z Wólki Bieleckiej, radni i sołtysi, pracownicy samorządowi, goście zaproszeni z Ukrainy i Węgier oraz mieszkańcy
Urzędowa. Pochód poprowadził Marek Ambrożkiewicz
ubrany w strój z epoki, na co dzień komendant miejsko-gminny OSP w Urzędowie.
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Dla wszystkich uczestników wspólnego świętowania był
przygotowany gorący posiłek, wiele rodzajów ciast upieczonych przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z gminy
Urzędów. Nie zabrakło tradycyjnych stoisk rękodzieła artystycznego: Klubu „Szydełko”, ze świetlicy środowiskowej
Klub Abstynenta „Płomyk”, DPS Popkowice i wyrobów
garncarskich.
Na zakończenie niedzielnego spotkania licznie zgromadzona publiczność uczestniczyła w koncercie gwiazdy
wieczoru, zespołu „Zakopower”.

Tradycyjnie Dni Urzędowa zakończyły się w poniedziałek w sali Ośrodka Kultury czytaniem przez władze miasta
bajek dla dzieci pod hasłem: „Czytanie łączy pokolenia”.

Po przybyciu na stadion i wejściu na scenę, król zasiadł
na tronie, przy nim włodarze miasta oraz dworzanie i goście
zakonni. Licznie zgromadzeni urzędowianie i zaproszeni
goście powitali króla trzykrotnym okrzykiem: „Wiwat
król!”.
Przed królem, oddając należny hołd, przeszedł korowód
grup społecznych uczestniczących w pochodzie. Prezentację
zakończył okrzyk: „Wiwat król, wiwat Urzędów!”.
Na tym zakończyła się część historyczna, po której nastąpiło uroczyste powitanie przybyłych gości oraz wystąpienia
okolicznościowe władz samorządowych. Podpisano ponowne porozumienia między Urzędowem a miastami partnerskimi: Starą Wyżiwką z Ukrainy i Nádudvarem z Węgier.
Wręczono okolicznościowe podziękowania i grawery.
Na zakończenie części oficjalnej głos zabierali zaproszeni goście różnego szczebla administracji rządowej
i samorządowej oraz przedstawiciele delegacji z Ukrainy
i Węgier.
W bloku imprez artystycznych wystąpił zespół wokalny
z Ukrainy, zespoły artystyczne Ośrodka Kultury: orkiestra
strażacka, zespół taneczny – grupa młodsza i starsza, „Dwie
plus Jeden”, „Vox Celestis”, „Kapela Janka” oraz pokazy
„Słowiańskiego Grodu” – walki rycerskie, taniec ognia,
pokazy rzemiosła średniowiecznego.

W historycznym widowisku wzięli udział włodarze naszego miasta: Jan Woźniak – burmistrz Urzędowa i Marek
Przywara – przewodniczący Rady Miejskiej. W rolę króla
wcielił się uczeń Liceum Ogólnokształcącego ZSO w Urzędowie – Konrad Jacniacki. Dworzanami byli uczniowie
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie oraz dzieci z Przedszkola Publicznego
w Urzędowie. Żaków reprezentowali uczniowie z Zespołu
Szkół w Skorczycach. W role rzemieślników wcielili się
uczniowie Szkoły Podstawowej w Bobach-Kolonii, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Moniakach, Szkoły
Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leszczynie.
Kmiecie z przedmieść to rolnicy z Urzędowa: Marzena
Brytan i Marian Cholewiński z Rankowskiego, Halina
i Zdzisław Wojtuszkiewiczowie z Wodnej, Karolina Sic
Ciąg dalszy na str. 8
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Dni Urzędowa 3–6 czerwca 2016
Dokończenie ze str. 7
z Gór i Roman Jankowski z Bęczyna, Jadwiga Chudzicka
z Rankowskiego i Wojciech Chudzicki z Gór. Wybitnych
urzędowian odegrali Cezary Gajewski i Andrzej Rolla
„Miodek” z ulicy Wodnej oraz Andrzej Kaźmierak z ulicy
B. Dzikowskiego.
Uroczystość uświetnili członkowie Urzędowskiego Stowarzyszenia Miłośników Koni „Podkowa” oraz „Kawaleria
Kowalów” z Borowa nad Wisłą. Udział wzięli również
przedstawiciele „Słowiańskiego Grodu” z Ośrodka Archeologicznego „Choina-Horodyszcze” z Wólki Bieleckiej.
Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem polonistek Elżbiety Kuśmiderskiej i Marianny Parczyńskiej,

które wniosły wiele pracy przy tworzeniu i realizacji scenariusza części historycznej.
Słowa podziękowania należą się również dyrekcjom
szkół i przedszkola oraz opiekunom i wychowawcom za
zaangażowanie i udział w uroczystości oraz wkład pracy
w organizację pochodu historycznego. Podziękowania
kierujemy również do Komendy Powiatowej Policji w Kraśniku, druhów strażaków z terenu gminy Urzędów, którzy
zabezpieczali uroczystość i aktywnie udzielali się przez
wszystkie dni, oraz mieszkańców za tak liczny udział w uroczystościach. Nad całością organizacyjną czuwał Ośrodek
Kultury w Urzędowie.
Józef Baran

A w Skorczycach na finiszu…
Czas płynie nieubłaganie… Jeszcze w pamięci mamy
chwile, kiedy w Zespole Szkół w Skorczycach rozpoczynaliśmy rok szkolny 2015/2016, a już wielkimi krokami
zbliżają się wakacje. Nadszedł zatem czas podsumowań.
Z pełnym przekonaniem można stwierdzić, że nasi
uczniowie to młodzież aktywna, chętnie angażująca się
w różnorodne działania i z pasją prezentująca swoje umiejętności. Okazją do tego jest dla nich udział w konkursach,
turniejach i zawodach. Od pierwszych dni nauki włączali się
w życie szkoły, gminy i powiatu, propagowanie zdrowego
trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego, a swoje
zaangażowanie kontynuowali przez cały rok szkolny, co pozwoliło im znaleźć się na listach wyróżnionych i laureatów.
• 27 lutego w ZS nr 2 w Kraśniku odbył się drużynowy
Międzygimnazjalny Konkurs Języka Angielskiego ‘English
is Fun’, w którym wzięły udział uczennice klasy IIIb wraz
z opiekunem p. Katarzyną Jargieło.
• 8 marca odbył się rejonowy etap XXIV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia,
w którym uczennica klasy IIIb naszego gimnazjum, Karolina Krzemińska, zdobyła II miejsce. W przygotowaniach
do olimpiady wspierały ją opiekunki szkolnego koła PCK
p. Aneta Zarzeczna i Katarzyna Jargieło.
• Na przełomie marca i kwietnia drużyna dziewcząt
w składzie: Weronika Mazur, Weronika Szumna, Aleksandra Jackowska, Ilona Szumna, Karolina Sabeł, Patrycja
Skorupa, Emilia Wilkos, pod opieką trenerską p. Mieczysława Siomy, brała udział w Gimnazjadzie (specjalność:
piłka nożna). Dziewczęta wywalczyły mistrzostwo gminy
i zakwalifikowały się do mistrzostw powiatu, w których
po zaciętej walce pokonały rywalki z Trzydnika, Terpentyny i w finale – reprezentację Kraśnika. To zwycięstwo
zapewniło skorczyckim piłkarkom udział w majowych
mistrzostwach rejonu. Po walce drużyn z czterech powiatów
(lubelski, janowski, biłgorajski, kraśnicki) dziewczęta zajęły
II miejsce w turnieju. Zdobywając mistrzostwo powiatu

i wicemistrzostwo rejonu, piłkarki z ZS w Skorczycach
odniosły spektakularny sukces w historii naszej szkoły.
• 12 kwietnia w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku nastąpiło
uroczyste podsumowanie III Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Najpiękniejsze zakątki powiatu kraśnickiego
w obiektywie młodego fotografa”, którego organizatorem
było Starostwo Powiatowe i ZS nr 3 w Kraśniku. Naszą
szkołę reprezentowała uczennica klasy IIIb Gabriela Gajewska, która w konkursie zajęła II miejsce.
• Tego samego dnia uczniowie klasy szóstej pod opieką
p. Jolanty Młynek wzięli udział w Wielkanocnym Konkursie
Matematycznym dla uczniów klas szóstych, który odbywał
się w ZSO w Urzędowie, zajmując w nim III miejsce.
• 13 kwietnia 2016 r. w IV Powiatowym Przeglądzie
Talentów „Juvenes Artifex” nasze uczennice zaprezentowały utwory instrumentalne: Anita Dec na klarnecie Minor
Mooch Davida Bruce`a, Karolina Krzemińska – melodię
ludową na akordeonie guzikowym. Okazały się bezkonkurencyjne – zdobyły dwa pierwsze miejsca (w kategorii
instrumentalnej I miejsce zajęła A. Dec, a II – K. Krzemińska). Mentorem naszych laureatek jest p. Piotr Surowiec.
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• 26 kwietnia w Ośrodku Kultury w Urzędowie odbył
się etap gminny XXXV Małego Konkursu Recytatorskiego,
w którym naszą szkołę reprezentowały cztery uczennice:
Julia Kudła z klasy I, Zuzanna Sobańska z klasy II, Kornelia
Kancik z klasy III oraz Gabriela Gajewska z klasy IV. Opiekunkami uczennic były p. Domicela Machaj, Małgorzata
Izdebska, Agnieszka Chojecka i Małgorzata Biały. I miejsce w kategorii klas I–III zajęła Julia Kudła (op. M. Biały)
i zakwalifikowała się do powiatowego etapu konkursu.

• 28 kwietnia 2016 r. w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie odbyły się eliminacje
wojewódzkie XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Naszą gminę
i powiat reprezentowała Karolina Krzemińska z gimnazjum
w ZS w Skorczycach i zajęła IV miejsce. Opiekunem
K. Krzemińskiej był p. Rafał Gołoś.

• 29 kwietnia 2016 r. 5 uczniów gimnazjum i 3 szkoły
podstawowej wzięło udział w XVII Powiatowym Konkursie Krajoznawczym w Kraśniku. Karolina Krzemińska
i Bartłomiej Kochański (gimnazjum) otrzymali nagrodę
za to, że po raz piąty wykazali się wiedzą na temat historii
i środowiska naszego regionu. Wiktoria Dryka z klasy VI
zajęła w konkursie VIII miejsce w kategorii szkół podstawowych, Łukasz Jackowski i Bartłomiej Kochański
– odpowiednio VI i X miejsce w kategorii gimnazjum.
12 maja nasi krajoznawcy wraz ze szkolnym opiekunem
konkursu p. Elżbietą Kapałą wzięli udział w XII Powia-
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towym Sejmiku Krajoznawczym pod hasłem „Małopolski
przełom Wisły”. Podczas sejmiku w konkursie dotyczącym
znajomości terenu, który uczestnicy przemierzali, Wiktoria
Dryka zajęła I miejsce, a Łukasz Jackowski – II.
• 6 maja w sali widowiskowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Kraśniku odbył się uroczysty finał VII edycji Międzyszkolnego Konkursu Bibliotecznego „Wybieram
bibliotekę”. W konkursie, którego szkolnym opiekunem
była p. Aleksandra Zdybel, wzięli udział uczniowie szkoły
podstawowej i gimnazjum. W kategorii prac plastycznych
i fotograficznych Natalia Sobańska, uczennica klasy IIIa,
zdobyła III miejsce.
• 11 maja w ODK SM „Pomoc” w Kraśniku w ramach
VII edycji konkursu „Zdrowa i piękna mama” uczniowie
szkoły podstawowej: Amelia Bylewska, Kamil Góra i Rafał
Góra wraz z rodzicami uczestniczyli w prezentacji konkursowych utworów literackich poświęconych profilaktyce
zdrowotnej swoich mam. Po ogłoszeniu wyników okazało
się, że Amelia Bylewska (klasa I) uzyskała I miejsce, a Kamil Góra (klasa I) i Kornelia Kancik (klasa III) – III miejsce.
• 18 maja czworo naszych gimnazjalistów wzięło udział
w XI Turnieju Wiedzy o Janie Pawle II. Konkurs odbywał
się pod hasłem „Błogosławieni Miłosierni”. Był dla uczniów
i ich opiekunki p. Krystyny Prokop okazją do sprawdzenia
posiadanej wiedzy i zmierzenia się z konkurentami z całego województwa. Wszyscy byli pod wrażeniem poziomu
i atmosfery konkursu.
• 24 maja uczniowie z klas IV–VI: Karol Czupryna,
Gabriela Gajewska, Sebastian Kasperek, Mikołaj Ćwikła,
Wiktoria Dryka i Karolina Węcławska pod opieką p. Rafała
Gołosia i Anety Zarzecznej reprezentowali naszą szkołę
podczas powiatowego etapu konkursu prewencyjnego „Jestem bezpieczny”, zdobywając w rywalizacji III miejsce.
• 31 maja uczennica klasy III szkoły podstawowej
Wiktoria Suliga (opiekun Małgorzata Izdebska) otrzymała
nagrodę w kategorii prac plastycznych w VIII Festiwalu
Dziecięcej Radości „Rymy, rytmy i rysunki”.
• Nasza szkoła przystąpiła również do dwóch konkursów internetowych dla szkół podstawowych, w których
zadaniem stawianym uczestnikom jest stworzenie krótkiego
filmu: w programie „MegaMisja” – filmiku zapraszającego
organizatorów konkursu do świetlicy szkolnej dla dzieci
w wieku 6–10 lat, a w programie „Kolorowe boiska… czyli
Szkolna Pierwsza Liga”, którego fundatorem jest Fabryka
Farb i Lakierów Śnieżka S.A. – filmu będącego wizytówką
szkoły. Nad przygotowaniem filmów czuwa p. Agnieszka
Chojecka i p. Rafał Gołoś.
Drugi semestr roku szkolnego 2015/2016 w Zespole
Szkół w Skorczycach obfitował w działania sprawdzające
wiedzę i umiejętności naszych uczniów, rozwijające ich
pasje i zainteresowania, promujące twórcze formy spędzania wolnego czasu. Jest też dowodem na to, że młodzież
naszej szkoły jest ciekawa świata i pragnie się nieustannie
rozwijać.
Serdecznie dziękujemy i gratulujemy tym uczniom,
którzy reprezentowali ZS w Skorczycach w różnorodnych
konkursach, a wszystkim uczniom życzymy bardzo dobrych
wyników na świadectwach szkolnych!
Agnieszka Chojecka
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II Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej
ʻYOU CAN SING’
8 czerwca 2016 r. w Ośrodku Kultury w Urzędowie
odbył się II Międzyszkolny Konkurs Piosenki Angielskiej
ʻYOU CAN SING’, którego organizatorem była Szkoła
Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leszczynie.
Tegoroczną edycję objął patronatem burmistrz Urzędowa
pan Jan Woźniak. Celem konkursu było rozwijanie umiejętności językowych i wokalnych, jak i integracja środowisk
szkolnych wśród uczniów i nauczycieli. Konkurs został
zorganizowany dla dzieci ze szkół podstawowych z gminy
Urzędów.
W tym roku konkurs został przeprowadzony w dwóch
kategoriach wiekowych, tj. klasy I–III oraz klasy IV–VI.
Uczestniczyło w nim 14 młodych, utalentowanych wokalistów z gminy Urzędów. Uczestników oceniało niezależne
jury w składzie:
– pani Teresa Kaźmierak – dyrektor Ośrodka Kultury
w Urzędowie,
– pani Joanna Kasza – nauczyciel języka angielskiego
w SP nr 4 w Kraśniku,
– pani Urszula Olszówka – instruktor śpiewu w CKiP
w Kraśniku.

Komisja Konkursowa oceniała możliwości wokalne,
poprawność językową oraz ogólny wyraz artystyczny
uczestników.
Po długich obradach ogłoszono oczekiwane wyniki.
W kategorii klas I–III:
– I miejsce: Dominika Majchrowska,
– II miejsce: Kinga Wołoszyn,
– III miejsce: Kinga Winkler.
Druga kategoria wiekowa – klasy IV–VI
– I miejsce: Julia Nycz,
– II miejsce: Julia Wielgus,
– III miejsce: Amelia Gręda.
Laureaci oprócz dyplomów zostali nagrodzeni cennymi
nagrodami, a pozostali uczestnicy konkursu otrzymali
upominki. Wszystkie nagrody zostały ufundowane przez
sponsorów:

– Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej Oddział w Urzędowie,
– pana Zbigniewa Burego,
– pana Lecha Wołoszyna,
– pana Wiesława Zająca.
Serdecznie dziękuję sponsorom za wsparcie finansowe
i bezinteresowną pomoc.

Po raz kolejny uczniowie ze szkół podstawowych gminy
Urzędów udowodnili, że nie tylko są utalentowani wokalnie i kochają muzykę, ale również świetnie posługują
się językiem angielskim. Dziękuję uczestnikom konkursu
i gratuluję sukcesów. Gratuluję rodzicom, dyrektorom
szkół, nauczycielom i wszystkim, którzy przyczynili się
do sukcesu dzieci.
Zapraszam za rok do udziału w III Międzyszkolnym
Konkursie Piosenki Angielskiej ʻYOU CAN SING’.
Magdalena Bogusławska

Motylek 2016
12 maja 2016 r. na scenie CKiP w Kraśniku odbył
się XVII Powiatowy Przegląd Twórczości Artystycznej
przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych „Motylek 2016”. W konkursie wzięły
udział uczennice z kl. IIIb ZSO im. Władysława Jagiełły
w Urzędowie Szkoły Filialnej w Rankowskim w składzie:
Julia Dzikowska, Joanna Grzebulska, Róża Pastuszko, Martyna Sic. Dziewczynki wystąpiły jako zespół „Promyczki”
w kategorii zespołów kl. I–III i zaprezentowały piosenkę pt.
Pięknie żyć. Jury konkursu przyznało zespołowi pierwsze
miejsce w swojej kategorii oraz statuetkę „Motylek 2016”.
Zespół „Promyczki” został przygotowany pod kierunkiem
wychowawcy Elżbiety Winkler. Gratulujemy sukcesu
zespołowi.
Elżbieta Winkler
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Dzień Matki w Ośrodku Kultury
24 maja 2016 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury
w Urzędowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki.
Imprezę uświetnił spektakl Królewna Śnieżka w wykonaniu Teatru Żartu i Humoru – „Karolowa Dziatwa” ze
Szkoły Podstawowej w Moniakach. Wystąpiły również
grupy taneczne działające pod kierunkiem instr. Magdaleny

Krasowskiej oraz zespół „Dwie plus Jeden” pod kierunkiem instr. Jana Kowala. Na twarzach przybyłych gości
zauważyć można było tylko jedno – wzruszenie i dumę ze
swoich pociech. Impreza przyniosła wiele radości zarówno
najmłodszym, jak i ich rodzicom.
Beata Brożek

Dzień Rodziny w Szkole Filialnej w Rankowskim
Czasami bywa tak, że do szkoły przychodzi się z całą
rodziną. Taka właśnie sytuacja miała miejsce 8 czerwca
2016 r. w Szkole Filialnej w Rankowskim podczas Festynu
Rodzinnego zorganizowanego w ramach obchodów Dnia
Rodziny. W uroczystości wzięli udział uczniowie klas
0, II i III oraz przedszkolaki z Przedszkola Publicznego
w Rankowskim.
Dzieci prezentowały swoje umiejętności artystyczne,
składały życzenia najbliższym. Po „popisach” najmłodszych artystów: piosenkarzy, tancerzy i recytatorów, na
wszystkich czekało wiele atrakcji. Rodzice i dzieci mieli
okazję wziąć udział w różnych konkurencjach sportowych,
np. pokonywali tor przeszkód na hulajnodze, ze skakanką,
w worku, czy też z jajkiem na łyżce. Uczestnicy konkursów
otrzymali słodkie upominki. Miłośnicy piłki nożnej, zarówno mali, jak i duzi, mogli sprawdzić swoje umiejętności,
rozgrywając mecz. Nie brakowało też innych atrakcji:
wspólnego grillowania, degustowania słodkich wypieków
przygotowanych przez rodziców, malowania twarzy, zabaw
z chustą animacyjną, puszczania baniek mydlanych oraz

pląsów przy muzyce. Wspólna zabawa to integracja małej
społeczności szkolnej – uczniów, rodziców, nauczycieli
i pracowników szkoły. Spotkania takie mają wpływ na
budowanie pozytywnych relacji rodzinnych.
Mamy nadzieję, że program festynu był atrakcyjny i dał
uczestnikom wiele miłych wrażeń i wspomnień.
Barbara Gozdalska
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Siatkarskie święto
– XIV Memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie
17 maja 2016 r. w Tauron Arenie w Krakowie odbył się
już XIV Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, uświetniający
pamięć doskonałego siatkarza i trenera reprezentacji Polski (jako zawodnik: wielokrotny mistrz Polski z drużyną
AZS-AWF Warszawa w sezonach 1962/1963, 1964/1965,
1965/1966, 1967/1968, brązowy medalista mistrzostw
Europy w Turcji w 1967 r.; jako trener reprezentacji Polski
mężczyzn – złoty medal w mistrzostwach świata w Meksyku w 1974 r., złoty medal na igrzyskach olimpijskich
w Montrealu w 1976 r.). Te znakomite siatkarskie zawody
przyciągające fanów siatkówki z różnych stron Polski i z
zagranicy są rozgrywane corocznie już od 2003 r.

Ponad 30 uczniów ZSO w Urzędowie i ich rodziców oraz
uczniów z Kraśnika, Terpentyny i Annopola wzięło udział
w tym wspaniałym widowisku siatkarskim. Wspólnymi
siłami postanowili wspomóc drużynę biało-czerwonych
w boiskowych zmaganiach. Bilety wykupione na dwa
spotkania pozwoliły dzieciom, młodzieży i dorosłym
przeżywać wspólnie to niezwykłe sportowe wydarzenie.

Dwa mecze zakończone w tie-breaku to aż 10 setów świetnej zabawy, do której nie trzeba było nikogo zbyt długo
namawiać (Belgia–Serbia: 2–3; Polska–Bułgaria: 2–3).
Uśmiechy uczestników i zadowolenie pomimo przegranej
naszej reprezentacji mówią same za siebie. Przed meczami
uczestnicy wzięli udział w spacerze po Starym Mieście
w Krakowie.

Głównym organizatorem wyjazdu byli nauczyciele wychowania fizycznego ZSO w Urzędowie i trenerzy sekcji
siatkówki klubu MKS Kraśnik. Takie wyjazdy wzmacniają
relacje wśród młodzieży, ich rodziców oraz pedagogów oraz
pozwalają na przeżycie wspaniałych sportowych uniesień
w gronie „siatkarskiej rodziny”. To był pierwszy, ale na
pewno nie ostatni raz dla wielu uczestników Memoriału.
Trzymamy kciuki za naszą reprezentację w kolejnych
meczach turniejowych i wierzymy do końca w sukces…
Polska „biało-czerwoni”… „Wiara w zwycięstwo źródłem
sukcesu” (cyt. Hubert Jerzy Wagner).
Andrzej Zdenicki

