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Na wniosek burmistrza Urzędowa, w dniu 2 września
2016 r. zwołana została nadzwyczajna XXVIII sesja VII
kadencji Rady Miejskiej w Urzędowie, na której radni
podjęli następujące uchwały:
1) uchwała Nr XXVIII/170/16 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2016,
2) uchwała Nr XXVIII/171/16 w sprawie przystąpienia
gminy Urzędów jako Gminy Partnera do porozumienia
międzygminnego w sprawie wspólnego przygotowania
i przeprowadzenie postępowań w przedmiocie udzielenia
zamówień publicznych na zakup energii elektrycznej oraz
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej,
3) uchwała Nr XXVIII/172/16 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia VI zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów
dla wybranych działek ewidencyjnych,
4) uchwała Nr XXVIII/173/16 w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla wybranych działek w obrębach: Kozarów i Mikuszewskie.

*

W dniu 14 września br. na wniosek burmistrza Urzędowa
zwołana została nadzwyczajna XXIX sesja VII kadencji
Rady Miejskiej w Urzędowie, na której radni podjęli następujące uchwały:
1) uchwała Nr XXIX/174/16 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
2) uchwała Nr XXIX/175/16 w sprawie zmian budżetu
gminy na rok 2016.

*

W programie październikowej sesji przewidziane są
następujące tematy:
1. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok
szkolny 2015/2016.
3. Sprawy bieżące.
Danuta Dubil
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Sejmik w obronie rolników
7 września, na wniosek radnych PSL, odbyła się nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego, w której
uczestniczyli lubelscy i kraśniccy rolnicy.
– W trudnej sytuacji są hodowcy trzody chlewnej, ale
także producenci mleka oraz malin, które od przyszłego
roku nie będą objęte dopłatami – mówi przewodniczący
klubu radnych PSL Marek Kos. – Po burzliwych obradach
przyjęliśmy stanowisko z apelem do rządu i parlamentu.
Oczekujemy natychmiastowych i skutecznych działań mających na celu rozwiązanie istniejących problemów.
Według radnych Sejmiku ostatnie wydarzenia, w tym
wystąpienie we wschodniej Polsce wirusa ASF (afrykański pomór świń), napływ zboża z Ukrainy oraz problemy

producentów warzyw i owoców dramatycznie pogorszyły
i tak trudną sytuację rolników w Lubelskiem. W konsekwencji wiele gospodarstw zagrożonych jest bankructwem,
firmom zajmującym się przetwórstwem grozi upadek, a ich
pracownikom – bezrobocie. W przyjętym stanowisku radni
domagają się m.in. uruchomienia krajowego programu dopłat dla producentów owoców, podjęcie interwencji przez
rząd w zakresie skupu zbóż, wprowadzenia pomocy dla
producentów mleka w celu ustabilizowania kryzysowej
sytuacji, pilnych i kompleksowych działań wspierających
hodowców trzody chlewnej w związku z wystąpieniem
wirusa ASF.

Jubileusz 100-lecia urodzin pani Bronisławy Sobki
ze Skorczyc
Po raz drugi w tym roku mieliśmy zaszczyt świętować
piękny jubileusz, a mianowicie 100-lecie urodzin.
Dokładnie 100 lat temu – 7 lipca 1916 r. w Skorczycach urodziła się Bronisława Sobka, z domu Prokop. Jej
rodzicami byli Marianna i Wojciech, a dziadkami Ulianna
i Andrzej, sprowadzeni do Skorczyc z Rosji przez dziedzica
Hempla. Bronia była jedną z siedmiorga rodzeństwa.
Od najmłodszych lat ciężko pracowała, dorastała w trudnych czasach. Była pokojówką we dworze wspomnianego
wcześniej dziedzica Hempla, pomagała przy zbiorach
chmielu oraz wykonywała różne prace polowe w gospodarstwie.
Jako młoda kobieta przeżyła drugą wojnę światową,
sama wychowując syna, ponieważ jej pierwszy mąż został
powołany do wojska. Z wojny nie wrócił, został uznany za
zaginionego i wtedy Bronisława poślubiła Edwarda Sobkę.
Razem prowadzili własne gospodarstwo rolne.
Pani Bronisława to wyjątkowa osoba – bardzo pogodna
i przez wiele lat aktywna w życiu lokalnej społeczności.
Przez ponad 40 lat pełniła funkcję przewodniczącej Koła
Gospodyń Wiejskich w Skorczycach, po śmierci męża była
sołtysem oraz ławnikiem. Mocno angażowała się w budowę
szkoły w Skorczycach, w której później jako woźna i kucharka pracowała przez 10 lat.
W życiu prywatnym doczekała się jednego syna – Jana,
dwóch wnuczek – Elżbiety i Hanny oraz czworga prawnucząt – Michała, Wojciecha, Aleksandry i Malwiny.
Pomimo sędziwego wieku znakomicie sobie radzi: na
bieżąco śledzi wiadomości telewizyjne i seriale, swobodnie
posługuje się telefonem komórkowym, jest sprawna fizycznie i nie ma kłopotów z pamięcią, tryska humorem i energią.
Swoją długowieczność zawdzięcza optymistycznemu usposobieniu i, jak sama twierdzi, wbrew opiniom naukowców,
czterem łyżeczkom cukru do każdej szklanki herbaty.
W tej niezwykłej uroczystości uczestniczyło wiele
zaproszonych gości, w tym burmistrz Urzędowa – Jan

Woźniak, który na ręce Szanownej Jubilatki przekazał list
gratulacyjny od prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej
Polskiej – Beaty Szydło.
Nie zabrakło wielu serdecznych życzeń, kwiatów i prezentów od: Dyrekcji KRUS w Kraśniku, Dyrekcji Zespołu
Szkół w Skorczycach, pani sołtys wsi Skorczyce, sąsiadów,
bliższej i dalszej rodziny oraz wielu przyjaciół i znajomych
Pani Bronisławy, których nie sposób wszystkich wymienić.

Z wielkim zaciekawieniem oglądaliśmy prezentację
o życiu Jubilatki. Zawierała ona bardzo wiele ciekawych
faktów i fotografii z życia Pani Broni. Zdjęcia przeplatane
były fantastycznym rymowanym komentarzem przygotowanym przez panią Monikę Lemiechę – nauczycielkę
szkoły w Skorczycach.
Przy obficie zastawionym stole było pełno radości, humoru, uśmiechu i wspomnień, które utrwaliła lokalna telewizja.
Bardzo dziękujemy za przemiłe zaproszenie, życząc Pani
Bronisławie wszystkiego, co w życiu najlepsze i najważniejsze: przede wszystkim zdrowia, radości, miłości ze strony
najbliższych oraz wielu łask Bożych na kolejne lata życia.
Beata Wnuk – kierownik USC w Urzędowie
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Narodowe Czytanie 2016
W niedzielne popołudnie 25 września w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Urzędowie odbyło się niecodzienne
spotkanie z książką w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. To już piąta edycja – tym razem poświęcona
Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Honorowy patronat tego
wydarzenia objęła para prezydencka.
Wybór tegorocznej lektury nawiązywał do obchodów
„Roku Henryka Sienkiewicza” w związku ze 170. rocznicą
urodzin i 100. rocznicą śmierci pisarza.
Ta piękna powieść o zwycięstwie prawdy i miłości jest
świadectwem historii wiary, która pozwala budować silne
więzi kształtujące wspólnotę. Przesłanie zawarte w tej
książce ma szczególny wymiar, zwłaszcza teraz w świetle
1050-lecia chrztu naszej ojczyzny.

Narodowe Czytanie to wyjątkowy czas dla nas wszystkich, aby jeszcze raz pochylić się nad tym dziełem i powrócić do klasyki i literatury.
Wybrane fragmenty powieści czytali: Wiesława Ciupak
– sekretarz gminy Urzędów, Zbigniew Gawdzik – przewodniczący Rady Powiatu, Marek Przywara – przewodniczący
Rady Miejskiej, Paweł Dąbrowski – farmaceuta z apteki
w Urzędowie, Andrzej Rolla – dyrektor Zespołu Szkół im.
Orląt Lwowskich, Józef Baran – instr. Ośrodka Kultury
w Urzędowie oraz Marianna Parczyńska – emerytowana
nauczycielka. Czytaniu towarzyszyła muzyka, która wprowadziła uczestników spotkania w wyjątkowy nastrój.
Przeprowadzana każdego roku ogólnopolska akcja Narodowego Czytania ma służyć promocji czytelnictwa polskiej
literatury, klasyki.
Teresa Kaźmierak

Dziękujemy sponsorom
Rada Miejska i burmistrz Urzędowa w imieniu wspólnoty samorządowej, jaką jest gmina Urzędów, składają
serdeczne podziękowania za sponsorowanie dorocznych
uroczystości dożynkowych, które odbyły się 11 września
2016 r. w Urzędowie.
Przedsiębiorcy, którzy współfinansowali obchody Dożynek Gminno-Parafialnych:
1. Skup zbóż – Piotr Puacz, Rankowskie
2. Piekarstwo i Handel – Mieczysław i Janina Nowak,
Urzędów
3. Firma AVON
4. Spółdzielnia Ogrodnicza w Bobach, Boby-Kolonia
5. Nowy Polmozbyt – Paweł Drumlak, Kraśnik
6. Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej O/Urzędów
7. Zakład Zagospodarowania Odpadów Spółka z o.o.
w Kraśniku
8. Układanie Kostki Brukowej – Roman Tomaszewski,
Mikuszewskie
9. Firma WOD-BUD Spółka z o.o. – Kraśnik

10. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,
Urzędów
11. Firma Handlowo Usługowa – Zygmunt Mazurkiewicz,
Mikuszewskie
12. Firma EKOLAND Spółka z o.o. – Kraśnik
13. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FOL-EKO
– Konrad Zacharski, Mikuszewskie
14. Firma „MJ” Sklepy Spożywcze – Marta Paszkowska
– Urzędów, Mikuszewskie, Bęczyn
15. Państwo Katarzyna i Roman Dul, Boby-Kolonia.
16. Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, Skorczyce
17. ROLBUD – Roman Madejek, Godów
18. Sklep Spożywczo-Przemysłowy „GABI”
– Edyta Wiąckowska, Urzędów
19. Piekarnia „Kajzerka” – Robert Wicik, Urzędów
20. Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach
Dziękujemy również pozostałym osobom, które wsparły
finansowo i organizacyjnie obchody urzędowskich Dożynek
2016.
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Dożynki Gminno-Parafialne Urzędów 2016
Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku dla
każdego rolnika. W ten symboliczny sposób możemy
razem czcić zakończenie żniw. Po tym trudnym i pełnym
poświęcenia okresie przyszedł czas na zasłużoną zabawę.
W dniu 11 września br. odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne zorganizowane przez Radę Miejską i burmistrza
Urzędowa.

Oprawę muzyczną mszy św. zapewniła orkiestra strażacka pod kierownictwem kapelmistrza Tadeusza Sabła.
Po mszy św. nastąpiło powitanie uczestników święta
plonów. Starostowie tegorocznych dożynek w asyście
dzieci przekazali burmistrzowi bochen chleba, a panie
z Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) podzieliły chleb wśród
zgromadzonych.
Tegoroczne święto plonów rozpoczęło się od przyjazdu
bryczek Stowarzyszenia Miłośników Koni „Podkowa”,
które przywiozły wieńce z poszczególnych sołectw na
urzędowski Rynek.

Ustawił się barwny korowód dożynkowy, który przeszedł
na stadion „Orła”. Tam Alicja Puacz z Mikuszewskiego wyrecytowała wiersz o ziemi i chlebie. Następnie odprawiona
została msza św. w intencji rolników i sadowników, której
przewodniczył proboszcz parafii Urzędów ksiądz kanonik
Edward Kozyra, a homilię wygłosił ksiądz kanonik Bogdan
Kudelski – dziekan dekanatu urzędowskiego, proboszcz parafii Boby. Podczas nabożeństwa starostowie dożynek Joanna Czajka z Bobów-Kolonii i Tomasz Chapski z Zadworza
przekazali kwiaty i bochen chleba z tegorocznych zbiorów,
a uczniowie z Zespołu Szkół w Skorczycach – Zuzanna
Sobańska i Bartosz Stec, mały chlebek. W imieniu władz
samorządowych dary w postaci kosza z owocami przekazali
burmistrz Urzędowa – Jan Woźniak i przewodniczący Rady
Miejskiej – Marek Przywara. Po przekazaniu darów odbyła
się ceremonia poświęcenia chleba i wieńców dożynkowych.

Za dobre wyniki w gospodarstwie rolnym wyróżniony
został Marian Smentek z miejscowości Moniaki-Kolonia,
któremu Medal Starosty wręczyli: wicestarosta powiatu
kraśnickiego – Mariusz Socha, przewodniczący Rady
Powiatu – Zbigniew Gawdzik i członek Zarządu Powiatu
– Stanisław Tompolski.
Za bardzo dobre prowadzenie gospodarstw rolnych
i osiągane wyniki w rolnictwie wyróżnienia otrzymali:
1. Jarosław Solis z Natalina,
2. Piotr Puacz z Rankowskiego,
3. Wiesław Komza z Józefina,
4. Adam Zając z Zadworza,
5. Zbigniew Zacharski z Wierzbicy-Kolonii.
Jurorzy w składzie: Józef Matysiak – pracownik ODR
w Kraśniku, Emilia Nicał – dyrektor DPS w Popkowicach
i Małgorzata Nowaczyńska Brożek – pracownik Kuratorium
Oświaty w Lublinie, ocenili wieńce zgłoszone do konkursu
na najładniejszy wieniec dożynkowy. Do współzawodnictwa zgłoszono 13 kompozycji z KGW: Popkowice Majdanek, Leszczyna, Boby-Kolonia, Boby Księże, Moniaki,
Józefin, Wierzbica, Zakościelne, Bęczyn, Mikuszewskie,
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Skorczyce, Rankowskie i sołectwo Urzędów. Po zakończeniu oceny zgodnie z regulaminem konkursu komisja
przyznała nagrody:
I miejsce: KGW Mikuszewskie,
II miejsce: KGW Moniaki,
III miejsce: KGW Boby-Kolonia.
Wyróżnienia otrzymali: KGW Józefin i KGW Bęczyn.
Pozostałe grupy wieńcowe otrzymały podziękowania.

W konkursie na „Mały wieniec dożynkowy przedszkolaków i uczniów” udział wzięli: Zespół Szkół w Skorczycach, Szkoła Filialna w Rankowskim, Szkoła Podstawowa
w Moniakach, Szkoła Podstawowa w Bobach-Kolonii,
Szkoła Podstawowa w Leszczynie, Gimnazjum Publiczne
w Urzędowie, Przedszkole w Bobach-Kolonii, Przedszkole
i Oddział Przedszkolny w Leszczynie oraz przedszkolaki,
rodzice i nauczyciele z Przedszkola Publicznego w Urzędowie. Wszystkim zgłoszonym grupom wieńcowym przyznano równorzędne nagrody.
Dożynki były okazją do podsumowania gminnych konkursów:
Najładniejszy ogródek przydomowy:
I miejsce: Agnieszka i Robert Pokorowie,
II miejsce: Anna i Jan Depowie,
III miejsce: Anna i Paweł Buławowie,
wyróżnieni: Urszula i Piotr Szumni oraz Małgorzata
i Piotr Sadowscy.
Najbardziej zadbane gospodarstwo rolne:
I miejsce: Agnieszka i Janusz Pietrzykowie,
II miejsce: Joanna i Krzysztof Czajkowie,
III miejsce: Ewa i Mirosław Zającowie.
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Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków użyteczności publicznej:
I miejsce: Ośrodek Kultury w Urzędowie,
II miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna w Bobach,
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Rankowskim.
Rolnicy, mieszkańcy i goście biesiadowali przy wspólnym stole, gdzie panie z KGW przygotowały regionalne
potrawy. Można było również posmakować dziczyzny
przyrządzonej przez Koło Łowieckie „Cyranka” oraz bigosu
przygotowanego przez DPS Popkowice. Biesiadowanie
umilał zespół „Bananas Band – Złote Przeboje” oraz „Kapela Janka”, działająca przy Ośrodku Kultury w Urzędowie.

O godzinie 19.00 na boisku „Orła” Urzędów odbył się
pokaz konny musztry kawaleryjskiej i pokaz „Szabla–lanca” w wykonaniu Kawalerii Kowalów z Borowa nad Wisłą
w barwach 24. Pułku Ułanów z Kraśnika.
Zwieńczeniem uroczystości był koncert zespołu disco
polo „Verdis” i zespołu „Lawa”, który wykonał największe
przeboje znanych zespołów.

Dożynkom towarzyszyły: zawody wędkarskie na zbiorniku wodnym w Skorczycach, wystawy rękodzieła artystycznego, stoiska gastronomiczne, wesołe miasteczko
i inne atrakcje dla dzieci.
Dziękujemy wszystkim osobom, stowarzyszeniom
i instytucjom za pomoc i zaangażowanie w organizację
Dożynek Gminnych. Serdecznie dziękujemy strażakom
OSP z terenu gminy Urzędów, Kołom Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeniu Miłośników Koni „Podkowa”, Kołu
Łowieckiemu „Cyranka”, Klubowi Abstynenta „Płomyk”,
a także sołectwom i mieszkańcom.
Michalina Gad
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Z Florydy do Urzędowa
Z radością informuję, że z okazji obchodów Dni Urzędowa gościli u nas państwo Teresa i Bohdan Cieśliccy ze
Stanów Zjednoczonych. Przybyli na zaproszenie krewnych:
Aliny, Marii, Jolanty i Aleksandra Cieślickich oraz Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej.
Pan Bohdan jest synem majora Aleksandra Cieślickiego z przedmieścia Mikuszewskiego, który przed II wojną
światową służył w Korpusie Ochrony Pogranicza nad
Zbruczem. Tragiczne losy rodziny Cieślickich opisane są
w najnowszym „Głosie Ziemi Urzędowskiej”.
Wieczorem 3 czerwca 2016 r. goście zza „Wielkiej
Wody” odwiedzili Jolantę i Aleksandra Cieślickich w Terpentynie. Zatrzymali się w hotelu „Kmicic” w Kraśniku.

Państwo Teresa i Bohdan Cieśliccy w towarzystwie członków TZU.
Od lewej: Elżbieta Kuśmiderska, Bohdan Cieślicki, Marian Surdacki, Teresa Cieślicka

Następnego dnia, rankiem udali się na groby przodków
i do sanktuarium św. Otylii. Potem złożyli wizytę pani Alinie
Cieślickiej, jej córce Marii i wnuczce Aldonie. O godzinie
14.00 podejmowali gości w hotelu „Kmicic”. W przyjęciu
brała udział najbliższa rodzina z Urzędowa, Wilkołaza, Terpentyny oraz członkinie Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej:
Bożena Mazik i Elżbieta Kuśmiderska. Wieczorem Amerykanie obejrzeli występ zespołu „Jawor” z Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie.
5 czerwca goście uczestniczyli we mszy św. w kościele
pod wezwaniem św. Mikołaja w Urzędowie. Później udali
się na działkę przyzagrodową przodków Cieślickich, gdzie
pani Teresa zrobiła mężowi zdjęcie. Spacerowali po Wałach
Urzędowskich, słuchając opowieści o przeszłości Urzędowa. Obejrzeli pomniki Orląt Lwowskich, Marszałka Józefa
Piłsudskiego i 600-lecia Urzędowa.
O godz. 14.00 wraz z mieszkańcami ziemi urzędowskiej
witali króla Władysława Jagiełłę, który przybył do Urzędowa z okazji przywrócenia prawa miejskiego. Potem szli
w pochodzie historycznym. Witała ich pani Teresa Kaźmierak, dyrektor OK. Dedykowano im piosenkę Polskie kwiaty
w wykonaniu urzędowskiego zespołu „Vox Celestis”.

O godz. 16.00 tego dnia, na zaproszenie Marii Cieślickiej, goście udali się na obiad do miejscowej restauracji,
towarzyszyli im krewni i znajomi. Po godzinnej przerwie
wybrali się na wycieczkę „bryczką po Urzędowie” – między
innymi po dróżce na Górach, skąd rozciąga się wspaniały
widok na dolinę Urzędówki i Wzniesienia Urzędowskie od
strony południowej. Bryczką powoził pan Tomasz Nowaczyński – prezes Stowarzyszenia Miłośników Koni „Podkowa” w towarzystwie pana Mirosława Wośko – członka
tego stowarzyszenia.
Wieczorem goście pożegnali się z nami i udali się do
hotelu. Odjechali pełni wrażeń.
Urzekł ich krajobraz ziemi urzędowskiej, pola, zafascynowała bogata historia miasta. Pan Bohdan, ujrzawszy
zboże na Lubelskiej Górze westchnął: „Kiedy ostatni raz
widziałem żyto…”. Patrząc na witających się przechodniów,
dziwił się, że ludzie w Urzędowie znają się wzajemnie.
Państwo Cieśliccy byli bardzo szczęśliwi, oglądając
występ „Jawora”. Wyrażali również wielkie uznanie dla
organizatorów Dni Urzędowa. Pan Bohdan był dumny, że do
zespołu kultywującego polskie tradycje należy młody urzędowianin – Maciej Jastrzębski. W dniu wyjazdu ubolewał,
że zbyt późno ponownie przyjechał do Urzędowa – po 38
latach. Zabrał ze sobą listy ojca, pisane do brata Franciszka
(korespondencja pochodzi z lat pięćdziesiątych). Państwo
Cieśliccy pragną odwiedzić Urzędów za dwa lata.
Miejmy nadzieję, że naszym gościom dopisze zdrowie
i zdołają pokonać drogę z USA do Polski.

Od lewej: Aleksander Cieślicki, Bohdan Cieślicki, Elżbieta Kuśmiderska, na polu rodziny Cieślickich

Ubogaceni wewnętrznie odjechali od nas 6 czerwca do
Warszawy, a potem za ocean.
Ziemio! Ty Ziemio Urzędowska, Ziemio.
Wiele twych dzieci w świat odjechało,
Ale po czasie swojej wędrówki,
Tu na tej ziemi, znów się spotykają.
Zygmunt Krasiński

Elżbieta Kuśmiderska

wrzesień 2016

Gazeta Urzêdowska nr 161

7

8

Gazeta Urzêdowska nr 161

wrzesień 2016

Pożegnanie wakacji
W niedzielę 28 sierpnia w godzinach popołudniowych
w Urzędowie miało miejsce kolejne spotkanie – tym razem
„Pożegnanie wakacji”. Zgromadzeni licznie mieszkańcy zostali powitani przez dyrektor Ośrodka Kultury panią Teresę
Kaźmierak. Wystąpiły zespoły działające przy OK: „Vox
Celestis”, „Kapela Janka” pod kier. instr. OK Jana Kowala
oraz orkiestra strażacka, którą prowadzi kapelmistrz Tadeusz Sabeł. Rysowanie na chodniku, konkursy, puszczanie
baniek mydlanych, to tylko niektóre formy zabaw, w jakich
mogli uczestniczyć najmłodsi mieszkańcy naszej gminy
W ramach prezentacji muzycznego talentu wystąpiła Julia
Nycz, która zachwyciła publiczność swoim śpiewem.

W tym samym czasie odbywał się rajd rowerowy po
gminie Urzędów zorganizowany przez Ośrodek Kultury w Urzędowie wspólnie z Gminnym Domem Kultury

w Zakrzówku przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Kraśniku i pomocy OSP w Popkowicach.
Trasa rajdu obejmowała: Rynek Urzędów–Góry–Skorczyce–Popkowice–Kajetanówkę–Rynek Urzędów. Druhowie
z OSP Popkowice przygotowali poczęstunek oraz grilla
dla rowerzystów. Celem rajdu była popularyzacja turystyki rowerowej wśród społeczeństwa jako formy rekreacji
i aktywnego wypoczynku oraz promocja walorów turystyczno-krajoznawczych gminy Urzędów. Uwieńczeniem
rajdu było wspólne spotkanie z mieszkańcami na festynie
na Rynku w Urzędowie.
Podsumowując spotkanie „Pożegnanie wakacji”, pani dyrektor OK podziękowała wszystkim za udział w spotkaniu
i życzyła dzieciom i młodzieży jak najlepszych wyników
w nauce w nadchodzącym roku szkolnym.
Beata Brożek

„Dbam o swoje bezpieczeństwo” – spotkanie z policjantami
w Szkole Podstawowej w Bobach-Kolonii
Każdego roku w naszej szkole prowadzimy w klasach
edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Tradycją
stały się również spotkania z funkcjonariuszami policji.
W środę, 7 września 2016 r. w Szkole Podstawowej w Bobach-Kolonii gościli przedstawiciele Komendy Powiatowej
Policji w Kraśniku. Policjanci w wydziału ruchu drogowego przeprowadzili z dziećmi pogadankę o zachowaniu
bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, bezpiecznym
przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na
przejściach dla pieszych oraz bezpiecznym podróżowaniu
autem. Dzieci dowiedziały się także, jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać na nich w kontaktach z obcymi. Odpowiadając na zadawane pytania, dzieci wykazały się wiedzą
z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały
przykłady niewłaściwych zachowań. Funkcjonariusz uwrażliwił uczniów na zagrożenia i ewentualne skutki prawne
poruszania się dzieci po ulicy bez opieki osoby dorosłej
(skierowanie sprawy do sądu dla nieletnich). Na koniec,

w imieniu społeczności szkolnej, dyrektor szkoły pani
Monika Węcławska podziękowała policjantom za spotkanie
i cenne wskazówki.
Beata Kozioł

