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Dnia 28 października 2016 r. odbyła się XXXI sesja
VII kadencji Rady Miejskiej w Urzędowie. Pierwszym
omawianym tematem była informacja z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych”, którą przedstawił koordynator programu
Józef Baran. Drugim tematem obrad była informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016, którą
przedstawił dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
im. Władysława Jagiełły w Urzędowie Zbigniew Gawdzik.
W sprawach bieżących radni podjęli następujące
uchwały:
1) uchwała Nr XXXI/183/16 w sprawie wyrażenia zgody
na wydzierżawienie oraz odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej
własność gminy Urzędów,
2) uchwała Nr XXXI/184/16 w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Urzędów,
3) uchwała Nr XXXI/185/16 w sprawie udzielenia dotacji
celowej w formie pomocy finansowej powiatowi kraśnickiemu w zakresie odnowy nawierzchni drogi powiatowej
Nr 2700L w miejscowości Boby-Kolonia,
4) uchwała Nr XXXI/186/16 w sprawie przyjęcia
„Programu wspierania osób niepełnosprawnych w gminie
Urzędów na lata 2017–2019”,
5) uchwała Nr XXXI/187/16 – stanowisko Rady Miejskiej w Urzędowie w sprawie bardzo trudnej sytuacji polskich sadowników,
6) uchwała Nr XXXI/188/16 w sprawie przystąpienia do
opracowania „Lokalnego programu rewitalizacji”.

*

W programie grudniowej sesji przewidziane są następujące tematy:
1. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2017.
2. Podsumowanie pracy Rady Miejskiej w Urzędowie
w roku 2016.
3. Sprawy bieżące.
Danuta Dubil
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Po zabawę i naukę …na własnych nogach
Bardzo aktywnie rozpoczął się rok szkolny 2016/2017
w Zespole Szkół w Skorczycach. Od pierwszych dni realizowane są działania mające na celu integrację uczniów,
zdobywanie przez nich wiedzy i nowych umiejętności,
poznawanie kultury i historii „małej ojczyzny”.
Uczniowie najmłodszych klas wraz z rodzicami przygotowali ognisko integracyjne w ramach Święta Pieczonego
Ziemniaka. Na terenie OSP w Skorczycach zorganizowano gry i zabawy na świeżym powietrzu. Maluchom sił
dodawały pieczone kiełbaski, które tego dnia smakowały
wyjątkowo.
W podobnej atmosferze przebiegły wyjazdy integracyjne
klas I i III gimnazjum. Pobyt w Janowie Lubelskim był dla
młodzieży okazją do wzajemnego poznania, sprawdzenia
wiedzy z zakresu pierwszej pomocy oraz własnych sił
i umiejętności podczas wspinaczki w parku linowym i zabaw plenerowych.
Dużo wrażeń, nowych doświadczeń i pozytywnego zmęczenia dostarczyły naszym uczniom wycieczki do Kraśnika,
Warszawy oraz po ziemi kieleckiej.
Siedmioro uczniów gimnazjum uczestniczyło w wycieczce krajoznawczej „Śladami znanych Polaków” zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku i poznało
miejsca pobytu M. Reja w Nagłowicach, H. Sienkiewicza
w Oblęgorku oraz S. Czarnieckiego w Czarncy.
Dzieci z klas I–III szkoły podstawowej zwiedziły kraśnickie Muzeum Pożarnictwa (ze sprzętem gaśniczym, strojami
strażackimi i wyposażeniem wozów bojowych), Muzeum
Regionalne (z przedmiotami związanymi z kulturą i sztuką
ludową regionu oraz militariami z I i II wojny światowej),
amfiteatr i miejski rynek.

Uczniowie z klas IV–VI szkoły podstawowej i I–III
gimnazjum poznali kilka istotnych miejsc na planie stolicy.
Przemierzyli Stare Miasto i Plac Zamkowy, zobaczyli pomnik F. Chopina w Łazienkach Królewskich oraz budynki
rządowe. Ciekawym doświadczeniem była możliwość
poznania warunków pracy parlamentarzystów i udział
w obradach sejmu. Wiele emocji dostarczyła młodzieży
„Trasa piłkarza” na stadionie PGE Narodowy oraz Centrum
Nauki Kopernik.

Corocznie uczniowie gimnazjum uczestniczą w pokazach
z fizyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które stwarzają okazję do praktycznego poznawania
wiedzy. W tegorocznym programie wykłady i doświadczenia dotyczyły działów: elektromagnetyzm, ciecze, fizyka
ludzkiego ciała, rezonanse.
W ramach cyklu „Spotkania z ciekawymi ludźmi” organizowanego przez bibliotekę szkolną gościliśmy prof. dr. hab.
Mariana Surdackiego, pracownika Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz pana Andrzeja Rollę

– pszczelarza z Urzędowa, którzy zechcieli podzielić się
swoimi pasjami. Z ust prof. Surdackiego popłynęła w stronę
młodzieży zachęta do poznawania dziejów „małych ojczyzn”, kształtowania własnej tożsamości oraz wezwanie
do poczucia dumy z własnego pochodzenia. Pan Andrzej
zaś opowiedział dzieciom o życiu pszczół, ich zwyczajach,
znaczeniu w przyrodzie, a także o pracy pszczelarza.
Spotkanie z pszczelarzem powiązane było z udziałem
naszych uczniów w konkursie „Pszczoła to skarb”. W kategorii plastycznej nagrodę otrzymali: Kacper Wołoszyn
(kl. II), Daniel Aleksandrowicz (kl. III) oraz Katarzyna
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Moryc (kl. VI). W kategorii literackiej nagrodzono Amelię
Bylewską (kl. II) oraz Martynę Nowakowską (kl. III).
Szeroką wiedzą musieli się wykazać uczestnicy konkursu
wiedzy o Janie Pawle II, który w ramach obchodów Dnia
Papieskiego przeprowadzony został wśród uczniów klas
IV–VI szkoły podstawowej i I–III gimnazjum (niekwestionowanym zwycięzcą został Michał Chapski z klasy II
gimn.) wraz z montażem słowno-muzycznym, pokazującym
na czym polegać powinna realizacja tegorocznego hasła
„Bądźcie świadkami miłosierdzia”.
Konkursowe zmagania objęły również uczestników
XX Jesiennego Konkursu Recytatorskiego. Reprezentująca
naszą szkołę uczennica klasy V Julia Nycz w eliminacjach
powiatowych jako jedyna w kategorii klas IV–VI uzyskała
nominację do turnieju wojewódzkiego.
W ramach działań profilaktycznych organizowanych
przez Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Trzeźwościowe
„Promyk” i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Urzędowie uczniowie klas II i III gimnazjum wzięli udział w spotkaniu z aktorem teatralnym i filmowym Lechem Dyblikiem, który przedstawił młodzieży
swoją trudną drogę życiową i zmagania z nałogiem, ale
także zachęcił uczniów do rozwijania więzi rodzinnych,
krytycznego spojrzenia na przedstawiane w mediach wzorce
postaw i zachowań.
Na konieczność krytycznego i ostrożnego korzystania
z Internetu i środków masowej komunikacji zwracał uwagę
pan Dariusz Figura, trener Fundacji „Nowoczesna Polska”.
Podczas spotkań warsztatowych z uczniami, rodzicami
i nauczycielami w ramach projektu „Cybernauci – kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań
w sieci” przedstawił najważniejsze aspekty zachowania
bezpieczeństwa, ochrony wizerunku, praw autorskich i zagrożeń istniejących w Internecie.
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Pierwsze miesiące tego roku szkolnego, pracowite niczym pszczoły pana A. Rolli, rozpoczęły się podziękowaniem za pracę rolników, w których nasi uczniowie: Zuzanna
Sobańska i Bartosz Stec jako starostowie dożynek gminnych
reprezentowali szkołę z wieńcem skomponowanym przez
panią Beatę Sagan.
Podziękowania podczas uroczystego spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej złożyli również uczniowie
i rodzice nauczycielom oraz pracownikom szkoły za trud
włożony w edukację i opiekę nad dziećmi.

Zakończyło zaś ten pierwszy etap roku szkolnego
uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych szkoły
podstawowej i gimnazjum, połączone z obchodami Święta
Niepodległości. Uczniowie w przygotowanej części artystycznej pokazali, że o Polsce można mówić poważnie, ale
i na wesoło; że patriotą jesteśmy każdego dnia, a w każdym
działaniu możemy pokazać, czym dla nas jest miłość do
ojczyzny.
Agnieszka Chojecka

Dlaczego tylko w takich sytuacjach?
Szanowni mieszkańcy sołectwa Bęczyn, na wstępie
swojej wypowiedzi chciałbym serdecznie podziękować tym
z Was, którzy zaangażowali się w pomoc dla mnie. Wyrażam
podziw i szacunek oraz wdzięczność dla tych osób, które
pomogły mi w tych trudnych dla mnie chwilach. Ten kto
był i brał udział w tej pomocy wie o co chodzi. Brało w niej
udział również kilka osób z poza naszego sołectwa, którym
również serdecznie dziękuję. Jedni wspierali mnie wtedy
mniej, inni bardziej, ale tu nie o to chodzi. Tu chodzi o sam
fakt. Nie będę też wymieniał tu wszystkich z imienia i nazwiska, bo mógłbym kogoś pominąć, a nie chciałbym tego.
Mogłoby to też rodzić pewne niesnaski między mieszkańcami, a tego bym na pewno nie chciał, gdyż moje sołtysowanie
ma „łączyć” a nie „dzielić”. Każdy ma przecież prawo do
własnych myśli i przekonań. Jeden myśli: „pomogę, bo
może mi pomogą”, drugi: „pomogę, bo tak trzeba”, a trzeci:
„nie, bo da sobie radę”. Ja to szanuję. Najważniejsze jest
to, że wspólnymi siłami „daliśmy radę”. Tutaj ponowne
podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w „moją
sprawę”. Jest jeszcze jeden aspekt tej sytuacji. Dlaczego
jednoczymy się i pomagamy w trudnych okolicznościach

dotykających innych? Dlaczego nie możemy się zebrać,
skupić w sytuacjach wymagających od nas pozytywnego
podejścia do sprawy. Razem w sprawach negatywnych.
Osobno w pozytywnych. Dziękując po raz kolejny chcę
zwrócić się do mieszkańców „mojego sołectwa”, by nie
zamykali się w „swoich skorupkach”, by wyszli na zewnątrz
ze swoimi wątpliwościami i chęciami. Nie od razu wszystko
da się zrobić, ale powoli małymi krokami dojdziemy do
„wspólnego celu”, którym jest dobro naszego sołectwa. Nie
narzekajmy więc, tyko wyjdźmy trudnościom naprzeciw.
Nie chcę tu nikogo „umoralniać”, ani uczyć. Zacznijmy
od tego, by bardziej uczestniczyć w życiu naszej wsi. Nie
narzekajmy, tylko zróbmy „coś”. Pierwszą z tych rzeczy
może być bardziej zaangażowane uczestnictwo w zebraniach miejskich niż dotychczas. Jeśli mogę, zasugeruję tu
pewną myśl: „więcej osób wzięło udział w pomocy mnie niż
w zebraniu, które dotyczy całej naszej miejscowości”. Co
o tym myśleć? A chcemy by było lepiej, nie angażując się
w naprawę? Dziękuję jeszcze raz i proszę o przemyślenie
moich słów. Z poważaniem
Marek Puacz – sołtys wsi Bęczyn.
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XXX Dni Kultury Zdrowotnej w gminie Urzędów
W dniach 8–11 listopada w naszej gminie odbyły się
jubileuszowe XXX Dni Kultury Zdrowotnej (DKZ), które
30 lat temu rozpoczęły się z inicjatywy Towarzystwa Ziemi
Urzędowskiej. Od kilku lat to ważne wydarzenie kulturalne
kontynuuje Ośrodek Kultury w Urzędowie.
W ramach tych Dni odbyło się kilka spotkań, na których
poruszane były tematy dotyczące zdrowia i profilaktyki
zdrowotnej.
Celem tych spotkań jest edukacja zdrowotna, dzięki
której kształtowane są nawyki dbałości o zdrowie własne
i innych osób, a także umiejętności tworzenia środowiska
sprzyjającego zdrowiu.
W ostatnich latach pomimo bardzo starannie przygotowywanego programu oraz pozyskiwania świetnych wykładowców i prelegentów zainteresowanie wykładami było
bardzo małe. Frekwencja nie była taka, jakiej oczekiwali
organizatorzy.
Z tego względu postanowiliśmy zrezygnować z typowych wykładów medycznych i zachęcić mieszkańców poprzez zorganizowanie spotkań innego rodzaju, ale również
związanych ze zdrowiem.

Pierwszego dnia we wtorek zaprosiliśmy mieszkańców
na spektakl teatralny Aleksandra Fredry Damy i huzary
w wykonaniu Amatorskiego Teatru Towarzyskiego z Lublina, z którym współpracujemy od niedawna. Reżyser
tej sztuki Dariusz Boruch grał główną rolę. Ta zabawna
komedia, ukazująca perypetie miłosne starszych wiekiem
żołnierzy napoleońskich, rozbawiła licznie zgromadzoną
widownię. Spektakl ten bez wątpienia przypadł do gustu
urzędowskiej społeczności. Śmiech i oklaski to najlepszy
wyraz sympatii dla występujących aktorów, ale również
i dla organizatorów. Pełna sala widowni w tym dniu
świadczyła o tym, że warto było zmienić program, a ten
spektakl to trafiony punkt programu DKZ. Warto zwrócić
uwagę, że w dzisiejszej rzeczywistości, kiedy króluje pęd
za pracą i pieniądzem warto oderwać się od codziennych
obowiązków i korzystać z ofert kulturalnych. Czas spędzony
wspólnie na takim spektaklu teatralnym na pewno pozwoli
nam chwilę odpocząć od trosk i kłopotów, a tym samym
dobrze wpłynie na nasze zdrowie psychiczne.
W środę gościliśmy Lecha Dyblika – aktora Teatru Narodowego w Warszawie, który przedstawił program profilak-

tyczny skierowany w szczególności do młodzieży. Cieszy
nas, że oprócz młodzieży szkolnej na to spotkanie przybyło
dużo osób z różnych środowisk. Frekwencja i zainteresowanie tą postacią oraz tematem przeszły nasze najśmielsze
oczekiwania. Uczestniczyło w tym spotkaniu blisko 400
osób. Celem przedstawionego programu profilaktycznego
było przede wszystkim pogłębienie wiedzy, zwłaszcza
u młodych ludzi, na temat realnych konsekwencji korzystania z używek i środków zmieniających świadomość.

W tym samym czasie pracownicy firmy Naturhouse
z Kraśnika wykonywali chętnym bezpłatne pomiary składu
ciała. Można było zbadać tkankę tłuszczową, płyny metaboliczne itp. oraz skorzystać z konsultacji. Z oferty tej
skorzystało około 50 osób.
W czwartek mieliśmy przyjemność poznać lek. med.
Agnieszkę Gapską – specjalistę medycyny rodzinnej z SP
ZOZ Urzędów, która pracuje w naszym Ośrodku Zdrowia
od niedawna. Pani doktor przedstawiła nam temat „Jak
dłużej zachować sprawny umysł – słowo o zaburzeniach
pamięci w starszym wieku”.
Pani doktor w interesujący sposób przekazała nam wyżej
wymieniony temat. Dowiedzieliśmy się, że aby zapewnić
sobie zdrowie w wieku starszym, potrzebna jest praca nad
ciałem i umysłem przez całe życie. I chociaż nie możemy
zatrzymać przemijającego czasu to mamy jednak wpływ na
jego spowolnienie. Na pewno wiele od nas samych zależy
czy nasza starość będzie zdrowa i szczęśliwa.
Następnie młodzież z ZS CKZiU im. Orląt Lwowskich
przygotowana przez panie: Annę Kuśmierz i Katarzynę
Tomaszewską przedstawiła w ramach kampanii społecznej
„Zmieniamy naszą społeczność lokalną” krótką prezentację
„Pszczoły przyjacielem człowieka”. Całość tego tematu
dopełnił wiersz o pszczołach, który pięknie wyrecytował
Alan Oszust ze szkoły w Rankowskim.
Ostatni punkt programu DKZ należał do Lokalnej Grupy
Działania Ziemi Kraśnickiej, z którą współpraca układa
nam się bardzo dobrze. Dzięki przychylności pani Wioletty Wilkos, prezes Lokalnej Grupy Działania, mogliśmy
uczestniczyć w pokazie kulinarnym „Jesień na talerzu”,
który przeprowadziła pani Marta Pyzik. Kto nie był niech
żałuje. Przygotowywane potrawy na scenie były degustowane przez uczestników spotkania. Wszyscy otrzymali
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przepisy tych smacznych potraw. W tym dniu w spotkaniach
uczestniczyło około 150 osób.

5

Mamy nadzieję, że zmiany wprowadzone w tym roku
do programu DKZ spotkały się z pozytywnymi opiniami w środowisku. Tematy spotkań staraliśmy się dobrać
zgodnie z zapotrzebowaniem naszej społeczności lokalnej.
Tegoroczny cykl spotkań miał na celu, tak jak każdego
roku, przede wszystkim kształtowanie poczucia odpowiedzialności za swoje zdrowie i zdrowie swoich najbliższych,
a także zachęcanie do zdrowego stylu życia, ale również
dbanie o zdrowie psychiczne. Pamiętajmy zatem, że każdy
człowiek jest odpowiedzialny za swoje zdrowie, a zdrowie
jest jedną z najważniejszych wartości w życiu.
Ze spotkań w ramach DKZ skorzystało około tysiąc
osób. Dziękujemy mieszkańcom za tak liczny udział. Podziękowania składamy również wszystkim instytucjom,
organizatorom i osobom, które wsparły organizacyjnie
DKZ. Dzięki naszym wspólnym działaniom DKZ mogły się
zreaktywować i znów zyskać przychylność mieszkańców.
Teresa Kaźmierak

Uroczyste obchody 98. rocznicy Odzyskania Niepodległości
przez Polskę
Zgodnie z wieloletnią tradycją, obchody Odzyskania
Niepodległości w Urzędowie miały uroczysty charakter.
11 listopada br. o godz. 10.00 licznie zgromadzeni mieszkańcy naszej gminy uczestniczyli we mszy św. za ojczyznę.
Następnie delegacje przedstawicieli samorządu gminnego,
powiatu kraśnickiego, Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Wł. Jagiełły,
Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich, delegacje Ochotniczej Straży Pożarnej, Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowowschodnich Klub w Urzędowie,
Organizacji WiN i AK oraz Stowarzyszenia Miłośników
Koni „Podkowa” złożyły wieńce i kwiaty, oddając hołd marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Na Mogiłę Legionistów

Dalsza część uroczystych obchodów Odzyskania Niepodległości odbyła się w sali widowiskowej Ośrodka Kultury
w Urzędowie. Po wprowadzeniu pocztów sztandarowych
przez druha Marka Ambrożkiewicza – komendanta Miejsko-Gminnego Związku OSP w Urzędowie oraz odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Strażacką pod
batutą kapelmistrza Tadeusza Sabła, głos zabrał burmistrz
Urzędowa Jan Woźniak. W swoim wystąpieniu przybliżył
zebranym znaczenie i genezę odzyskania przez Polskę
niepodległości. Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bobach-Kolonii pod kierunkiem pani Małgorzaty
Kowalczyk zaprezentowali inscenizację słowno-muzyczną,
związaną z utratą a następnie z odzyskaniem przez Polskę

poległych w bitwie pod Urzędowem, udały się delegacje
samorządu gminnego, OSP z Bęczyna oraz Stowarzyszenia
Miłośników Koni „Podkowa”, aby złożyć hołd tym, którzy
oddali swe życie na ziemi urzędowskiej za niepodległość
ojczyzny. Pozostali uczestnicy uroczystości wzięli udział
w przemarszu i złożeniu kwiatów przed pomnikiem Orląt
Lwowskich, który upamiętnia obrońców Lwowa poległych
w walkach o jego polskość.

suwerenności. Całość zwieńczył koncert melodii patriotycznych w wykonaniu Orkiestry Strażackiej oraz zespołu
„Vox Celestis” pod kierunkiem instruktora Jana Kowala.
Na zakończenie obchodów Święta Niepodległości głos
zabrała dyrektor Ośrodka Kultury w Urzędowie Teresa
Kaźmierak, dziękując wszystkim za tak liczny udział
w uroczystościach.
Józef Baran
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Zmieniamy naszą społeczność lokalną
Od wiosny 2016 r. Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich
w Urzędowie bierze udział w projekcie „Zmieniamy naszą społeczność lokalną”. Projekt dofinansowany jest ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
a realizowany przez Fundację „Błogosławieni Ubodzy” w 8
szkołach z małych miejscowości województwa lubelskiego.
Wybór tematu kampanii społecznej należał do naszej
młodzieży. Uczniowie ZS CKZiU uznali, że problem, na
który chcą zwrócić uwagę mieszkańcom gminy Urzędów,
to ochrona pszczół, a przede wszystkim niewłaściwe stosowanie środków ochrony roślin, co jest jedną z głównych
przyczyn spadku liczebności tych pożytecznych zwierzątek.
Ponieważ pszczoły nie mają głosu, młodzi ludzie pod
kierunkiem pań: Anny Kuśmierz i Katarzyny Tomaszewskiej postanowili przemówić w ich imieniu.
Pierwszym etapem, po wybraniu tematu kampanii, było
zaprojektowanie ulotki i plakatu podejmujących dany problem. Następnie młodzież wystąpiła 10 listopada 2016 r.
w Ośrodku Kultury w Urzędowie, w ramach XXX Dni
Kultury Zdrowotnej z prezentacją pod hasłem „Pszczoły
przyjacielem człowieka”. Gościnnie wystąpił również wychowanek pani Elżbiety Winkler – Alan Oszust z kl. III b
z ZSO w Urzędowie Szkoła Filialna w Rankowskim ze
swym autorskim wierszem pt. Pszczółka mała.

W prezentacji uczniowie zwrócili uwagę na rolę, jaką
odgrywają pszczoły w rolnictwie oraz w życiu człowieka,
czyli:
• zapylają wszystkie rośliny uprawne, sadownicze,
a także rodzime gatunki roślin;
• zwiększają ilość plonów;
• pomagają przetrwać wielu gatunkom roślin owadopylnych;
• dają produkty takie jak: miód, pyłek kwiatowy, propolis – kit pszczeli, pierzga i mleczko pszczele.
Szczególną uwagę zwrócono na rodzaje i właściwości
odżywcze miodu.

W dalszej części prezentacji młodzież przybliżyła zebranym w sali gościom, w jaki sposób ludzie mogą pomóc
pszczołom, aby żyło im się lepiej. Zostały odczytane m.in.
zalecenia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, które brzmią następująco:
• aplikować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu;
• stosować środki ochrony roślin zgodnie z warunkami
określonymi na etykiecie;

• dobierać środki ochrony roślin w taki sposób, aby
minimalizować negatywny wpływ zabiegów chemicznych
na organizmy niebędące celem zabiegu;
• nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół
w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz w uprawach,
na których występują kwitnące chwasty;
• wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów
zapylających;
• zachowywać minimalne odległości od pasiek;
• przestrzegać okresów prewencji;
• nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających
znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu.
Kolejnym etapem w kampanii był pochód uczniów naszej
szkoły ulicami Urzędowa w dniu 16 listopada, w trakcie
którego dominowały żółto-czarne barwy, na znak solidarności z pszczołami. Przebrani w ten sposób uczniowie
wznosili następujące hasła: „Nie truj pszczół!”; „Pryskaj
z głową!”; „Ratujmy pszczoły!”; „Pszczoła to przyjaciel”
oraz rozdawali przechodniom ulotki informujące o problemie. Rozwieszane były również, przygotowane na tę
okazję, plakaty.
Młodzież głęboko wierzy, że w wyniku przeprowadzonej
kampanii wzrośnie wrażliwość społeczna i nam wszystkim
zapadną w serce wypowiedziane niegdyś słowa Alberta
Einsteina: „Gdyby pszczoła zniknęła z powierzchni planety,
ludziom pozostałyby cztery lata życia. Bez pszczół nie ma
zapylania, a więc też roślin, zwierząt i ludzi”.
K. Tomaszewska
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Z Urzędowa w Himalaje
Dwóch „popaprańców” z urzędowa (Michał i Krystian),
którzy długo nie mogą usiedzieć w jednym miejscu, postanowiło podbić najwyższe góry świata – Himalaje. W dodatku na rowerach. No i polecieli.
Jak wiadomo, początki nie są łatwe, ale aklimatyzacja
przebiegła dość sprawnie. Dwa tygodnie jazdy po płaskim
w ekstremalnie wysokich temperaturach, jedząc przy tym
niewyobrażalnie ostre jedzenie. Docieramy do gór. Uff
co za ulga – temperatura znacznie spadła, trochę wiatru,
zimnej wody dla ochłody. Nawet można zjeść coś normalnego, tzn. omlet bez chili. Długo nie nacieszyliśmy się
zielenią, wodospadami i rzekami. Góry przekształciły się
w totalną pustynię z białymi kilkutysięcznymi szczytami.
Zdobyliśmy kilka największych przełęczy świata powyżej
5 tys. m n.p.m i kilka tych mniejszych po 3 i 4 tys. Najwyższa z nich (Kardungla 5360 m) dała nam nieźle w kość, na
długo zostanie w naszej pamięci. Obcowanie z wysokimi
Himalajami to uczucie, którego nie można porównać choćby
z „pierwszym razem”.

Okazuje się, że są jeszcze wariaci zwiedzający świat na
rowerach. Spotkaliśmy kilku z nich. Wygrał Dario ze Szwajcarii. 22 miesiące na kołach i końca nie widać. Noclegi
nie wyglądały jak w pięciogwiazdkowym hotelu, ale i tak
było przyjemnie. Spaliśmy na bagnach, pustyni, w dżungli,
na stacji benzynowej, dworcu kolejowym ze szczurami,
w sklepie budowlanym z jaszczurkami, u dobrych ludzi,
pod palmami i bananowcami.
Ruch uliczny w Indiach można porównać do… a właściwie nie da się tego porównać do czegokolwiek. Trzeba
to zobaczyć na własne oczy – Armagedon! Okazuje się,
że na motocyklach i w samochodach można przewieźć
prawie wszystko. Np. na motocyklu mąż z żoną, dwójka
dzieci i koza, bez kasku oczywiście. W Indiach wszystko
jest inaczej, coś co u nas jest nielegalne tam jest legalne i na
odwrót. Ludzie różni, czarni, biali, kolorowi, uśmiechnięci,
zero stresu w życiu codziennym, choć nie zawsze jest co

do garnka wrzucić. Bieda aż piszczy. W kraju przeważa
hinduizm. Wszyscy bardzo religijni, przestrzegający „dekalogu” swojej wiary w życiu codziennym. Nie brak też
muzułmanów i innych „wynalazków”. Jedni z drugimi żyją
z zgodzie i miłości. Wojsko i policja po naszej stronie. Bardzo pomocni, często zapraszali na herbatkę z ciasteczkami.

Oprócz roweru raz na jakiś czas korzystaliśmy z dostępnych środków transportu, tj. ciężarówki, terenówki, riksze,
motocykle, najciekawszy z nich był pociąg. Jeśli ktoś kiedyś
jechał pociągiem na Woodstock to wie o co chodzi. Często pomagaliśmy ludziom przy ich codziennych pracach.
Sadziliśmy ryż, budowaliśmy drogi, przygotowywaliśmy
jedzenie dla zwierząt hodowlanych.
Mnóstwo tropikalnych warzyw i owoców. Najciekawsze
z nich było jabłko, którego tylko cena była tropikalna – 12
złotych za kilogram. Wszędzie brud i smród. Rzeki to istne
szambo! Dzieci ze slumsów bawią się na przydrożnych wysypiskach śmieci, brodząc w nich po kolana – nie zobaczysz
tego w żadnej telewizji. Indie to kraj dla ludzi kreatywnych,
pomysłowych, jedyną rzeczą, która cię ogranicza to twoja
wyobraźnia. Gdyby ktoś w przyszłości zechciał wybrać się
do Indii niech najpierw skonsultuje to z lekarzem, a potem
z nami.
Jak zawsze znaleźli się wspaniali ludzie, którzy ile tylko
mogli pomogli nam zorganizować tę niesamowitą, niepowtarzalną wyprawę. I tak w pierwszej kolejności, poza
kolejnością, kogo tam mamy: PAPRYKARZY SZCZECIŃSKICH (oni zawsze są z nami), MARTĘ i ŁUKASZA
BĄKÓW („Mały bar”), TOMASZA ŁACIŃSKIEGO
(„Usługi ogrodnicze i wysokościowe”), JOANNĘ BARABASZ (wiadomo – rodzina), STAROSTWO POWIATOWE W KRAŚNIKU (Wydział Promocji). Wszystkim
LUDZISKOM śledzącym nasze zmagania w Internecie
OGROMNE DZIĘKI!!!
Krystian Chruścielewski
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Święto Niepodległości Polski we Lwowie
11 listopada 2016 r. delegacja i poczet sztandarowy
Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie uczestniczyli
w obchodach Święta Niepodległości Polski we Lwowie.

Uroczystą mszę świętą w intencji ojczyzny z okazji 98.
rocznicy odzyskania niepodległości w bazylice metropolitalnej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny we Lwowie celebrował ks. infułat Józef Pawliczek.
Zwracając się do wiernych w homilii, wikariusz generalny archidiecezji lwowskiej podkreślił wagę tego święta,
mówiąc: „To tutaj 1 kwietnia 1656 roku król Polski Jan
Kazimierz złożył uroczyste ślubowanie, oddając Polskę
szczególnej opiece Matki Bożej. To we Lwowie po raz
pierwszy zwrócono się do Matki Bożej tytułem Królowo
Polski. Tamte wydarzenia przyczyniły się do mobilizacji
narodu w walce o niepodległość”.
Dalsza część obchodów miała miejsce na Cmentarzu
Obrońców Lwowa. To tam na pomniku chwały widnieje
napis Mortui sunt, ut liberi vivamus („Polegli, abyśmy

żyli wolni”). Przy zbiorowej mogile Nieznanych Żołnierzy
stanęła warta honorowa harcerzy, poczty sztandarowe polskich towarzystw, organizacji i szkół. Następnie delegacje
z Ukrainy i Polski złożyły biało-czerwone wieńce i kwiaty
oraz zapaliły znicze.
„To jest część historii Polski. Tutaj spoczywa wielu bohaterów, od powstania kościuszkowskiego, poprzez powstania
styczniowe, listopadowe, obrońcy Lwowa. Mnóstwo ludzi,
którzy walczyli o to, żebyśmy dzisiaj byli wolnym krajem.
Składając dzisiaj wieńce byłem szczęśliwy, że mogłem tym
ludziom oddać hołd tu we Lwowie. Bo dzisiaj Polska jest
pięknym, wolnym, europejskim państwem i dlatego tym
ludziom należy się szacunek. Łezka w oku się kręci, że
na tym przepięknym cmentarzu jest coś takiego co trudno
wyrazić słowami” – powiedział Wiesław Mazur, konsul
generalny RP we Lwowie. Uroczystość zakończyła się
wspólnym odśpiewaniem Roty Marii Konopnickiej.
Młodzież i delegacja z Urzędowa zapalili następnie
znicze na grobach bohaterów poległych za ojczyznę na
cmentarzach Łyczakowskim i Janowskim oraz na cmentarzu
żołnierzy z 1939 roku – Hołosko.
Dyrektor i uczniowie Zespołu Szkół w Urzędowie składają podziękowania panu Andrzejowi Kudlickiemu z biura
turystycznego Quand za organizację wyjazdu do Lwowa
i panu Andrzejowi Majowi, staroście kraśnickiemu, za
ufundowanie wieńca i zniczy.
My urzędowianie w kraju i za granicą pamiętaliśmy
o wszystkich obrońcach ojczyzny i razem z prezydentem
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejem Dudą 11 listopada
krzyknęliśmy jednym głosem: „Niech żyje niepodległa
Polska! Niech Bóg błogosławi naszą wolną, niepodległą,
suwerenną Ojczyznę! Niech Bóg błogosławi nam, którzy
w niej żyjemy! I niech Bóg błogosławi naszym rodakom
rozsianym po całym świecie!”.
Andrzej Rolla

W hołdzie żołnierzom niezłomnym
W niedzielę 28 sierpnia 2016 r. grupa urzędowian: Henryk Dąbrowski, Bogusław Parczyński, Marian Tracz, Adam

Michalski, Tadeusz Krasiński uczestniczyła w pogrzebie
członków Armii Krajowej i antykomunistycznego podziemia – Danuty Siedzikówny ps. „Inka” i Feliksa Selmanowicza ps. „Zagończyk”. Bohaterowie AK zostali pochowani na
Cmentarzu Garnizonowym w Gdańsku. To właśnie w tym
miejscu 70 lat temu zostali zagrzebani w bezimiennych
dołach, około 40 centymetrów pod chodnikiem. Teraz ich
pogrzeb odbył się z najwyższymi honorami.
W uroczystościach pogrzebowych „Inki” i „Zagończyka”
brali również udział mieszkańcy z sąsiedniej gminy Bełżyce, członkowie Stowarzyszenia AK WiN im. c.c. majora
Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” z Bełżyc.
Uczestnicy żałobnej uroczystości złożyli także kwiaty
na grobie łączniczki oddziału „Zapory” – Izabelli Kochanowskiej ps. „Błyskawica”, która zmarła w maju bieżącego
roku i jest pochowana na cmentarzu w Sopocie.
Tadeusz Krasiński
Bogusław Parczyński

