Sprawozdanie z posiedzeń
XXXV i XXXVI sesji VI kadencji
Rady Gminy Urzędów
W dniu 27 grudnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury
w Urzędowie odbyła się XXXV sesja VI kadencji Rady
Gminy Urzędów. Grudniowa sesja poświęcona była podsumowaniu pracy Rady Gminy w roku 2013 oraz omówieniu
i przyjęciu projektu budżetu gminy na rok 2014. Przewodniczący Rady Gminy Marek Przywara poinformował, że
w 2013 roku odbyło się 12 sesji VI kadencji Rady Gminy.
Łączna frekwencja radnych wyniosła 95,8%, natomiast frekwencja sołtysów podczas obrad sesji w roku 2013 – 71,6%.
Delegacja z Urzędowa podczas obchodów
Święta Niepodległości Polski we Lwowie
W numerze:
Sprawozdanie z posiedzeń XXXV i XXXVI sesji
VI kadencji Rady Gminy Urzędów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Komentarz do budżetu gminy Urzędów na 2014 r.

. . . . . . . . . . . . .

3

Medal Komisji Edukacji Narodowej
dla Pani Marianny Parczyńskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Stabilny rozwój powiatu – o planach na 2014 r.
mówi Starosta Kraśnicki Andrzej Maj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Zajęcia świetlicowe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Święto Niepodległości Polski we Lwowie

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5
6

Dziesiąte obchody Dnia Patrona
Szkoły Orląt Lwowskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pierwsza w 2014 roku Sesja Sołtysów

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zdarzyło się na naszym podwórku…
czyli z życia Zespołu Szkół w Skorczycach

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

8
9

Dni Kultury Rolnej w dn. 3-8 marca 2014 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Moja Witaminowa Kraina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Mistrzostwa Województwa Lubelskiego
Lzs Szkół Ponadgimnazjanych w siatkówce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Informacja Klubu Aktywnych Radnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Adres redakcji:
ul. Błażeja Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów
tel. 81 82 25 081, urzedow@urzedow.pl
Wydawca: Urząd Gminy w Urzędowie
Gazeta publikowana jest na stronie internetowej:
www.urzedow.pl
Za treść publikowanych artykułów odpowiadają ich autorzy.

W tym okresie Rada Gminy podjęła w sumie 71 uchwał.
Dotyczyły one:
1) budżetu gminy oraz zmian budżetowych – 21 uchwał,
2) następnie 26 uchwał organizacyjnych,
3) 10 uchwał podatkowych,
4) 4 uchwały dotyczące sprzedaży lub wydzierżawienia
nieruchomości,
5) 7 uchwał dotyczących współpracy z innymi jednostkami,
6) 1 uchwała dotycząca zmian w planie przestrzennego
zagospodarowania Gminy Urzędów,
7) 1 uchwała dotycząca pozyskiwania środków z funduszy unijnych,
8) 1 uchwała dotycząca intencji lub wyrażenia opinii.
Budżet gminy przyjęty w głosowaniu jawnym przez radnych, jednogłośnie przedstawia się następująco:
Łączna kwota planowanych dochodów w budżecie gminy określono na 22 195 336 zł, z tego dochody bieżące
w kwocie 20 532 064 zł i dochody majątkowe w kwocie
1 663 272 zł. Natomiast wydatki budżetu gminy w kwocie
21 846 873 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 18 883 644
zł i wydatki majątkowe w kwocie 2 963 229 zł, w tym:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie
3 195 434 zł,
2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie
umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w kwocie 611 106 zł,
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w kwocie 88 000,00 zł,
4) wydatki na realizację zadań określonych w programie
przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2 000,00 zł.
5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej
w kwocie 10 500 zł,
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6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi
w kwocie 466 712 zł.
Szczegółowe informacje na temat budżetu gminy na rok
2014 znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy.
W sprawach bieżących radni podjęli następujące uchwały:
1) uchwała Nr XXXV-247/13 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,
2) uchwała Nr XXXV-248/13 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014,
3) uchwała Nr XXXV/249/13 w sprawie zatwierdzenia
taryf netto dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Urzędów
na okres od 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.,
Stawki przyjęte na 2014 r. przedstawiają się następująco:
a) Zaopatrzenie w wodę:
Opłata zmienna - cena za 1 m3 wody – 2,70 zł
Opłata stała - 2,00 zł na miesiąc za odbiorcę – wodomierz
b) Odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych:
Opłata zmienna – cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków
– 4 zł
Opłata stała - 1,00 zł za miesiąc.
4) uchwała Nr XXXV/250/13 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.;
Środki finansowe na realizację Programu na 2014 rok zaplanowane zostały w wysokości 90 000 zł.
5) uchwała Nr XXXV/251/13 w sprawie zmiany uchwały
Nr XLV- 336/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów;
Z uwagi na organizację zajęć dodatkowych dla dzieci z terenu gminy Urzędów oraz dokonywanie wpłat rodziców z tego
tytułu, w kwocie maksymalnie 1 zł za godzinę, należało
wprowadzić zmianę w uchwale w postaci uzupełnienia źródeł
wpływu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
dochodów poszczególnych placówek oświatowych oraz uzupełnić wykaz jednostek, które gromadzą ww. dochody.
6) uchwała Nr XXXV-252/13 w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Urzędów;
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który obejmuje szereg działań samorządu gminnego w trzech obszarach: a) działania mające na celu ograniczenie gazów cieplarnianych, b) działanie nad zwiększeniem ilości odnawialnej energii, c) podniesienie efektywności energetycznej.
7) uchwała Nr XXXV-253/13 w sprawie przyjęcia planu
pracy Rady Gminy na rok 2014;
W roku 2014 zaplanowanych jest 10 sesji rady gminy
w tym 1 sesja wyjazdowa. Tradycyjnie w miesiącach lipiec
– sierpień planuje się przerwę wakacyjną.
8) uchwała Nr XXXV/254/13 w sprawie zatwierdzenia
planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014;
Komisja Rewizyjna zaplanowała 12 posiedzeń w tym 8
posiedzeń kontrolnych i jedna komisję wyjazdową. W miesiącach lipiec-sierpień zaplanowana jest przerwa wakacyjna.
9) uchwała Nr XXXV-255/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013,
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10) uchwała Nr XXXV-256/13 w sprawie wydatków, których
niezrealizowanie nie wygasa z upływem roku budżetowego.
Zgodnie z przyjętą tradycją, ostatnia sesja w roku obchodzona była jako świąteczno-noworoczna. Stąd w drugiej,
uroczystej części sesji uczestniczyli m.in.: ksiądz kanonik
Edward Kozyra – proboszcz parafii Urzędów oraz ksiądz
kanonik Andrzej Mizura – proboszcz parafii Popkowice.
Ponadto w sesji udział wzięły osoby reprezentujące samorząd gminy, przedstawiciele instytucji, ośrodków i organizacji współpracujących na co dzień z gminnym samorządem oraz osoby, które w sposób szczególny swoją pracą
i osiągnięciami przynoszą chlubę całej gminie.
Dnia 28 stycznia 2014 roku odbyła się XXXVI sesja
VI kadencji Rady Gminy Urzędów. Sesja w całości poświęcona była omówieniu możliwości nadania praw miejskich miejscowości Urzędów w granicach geodezyjnych
dawnego miasta. Wniosek w tym temacie złożyło Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej. Rada gminy jednogłośnie
podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji
społecznych na terenie gminy Urzędów, w każdym sołectwie. Zadecydowano, iż granice miasta wyznaczone
zostaną z sołectw Urzędów i Zakościelne. Ten wariant
daje realną szansę na uzyskanie praw miejskich, ponieważ w większym stopniu spełnia on wymogi określone
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001
roku. Uzyskane z konsultacji opinie i wnioski zostaną
podsumowane przez Wójta Gminy i podane do publicznej
wiadomości.
W sprawach bieżących radni podjęli następujące uchwały:
1) uchwała Nr XXXVI/257/14 w sprawie zasad i trybu
wprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami
Gminy Urzędów w sprawie nadania praw miejskich dla
miejscowości Urzędów wraz z miejscowością Zakościelne;
Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone na zebraniach wiejskich w każdym sołectwie na terenie gminy.
Rozpoczęcie konsultacji planowane jest na 1.03.2014 r.,
a zakończenie na 31.08.2014 r.
2) uchwała Nr XXXVI/258/14 w sprawie wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Urzędów;
3) uchwała Nr XXXVI/259/14 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXII - 172/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Urzędów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu,
4) uchwała Nr XXXVI/260/14 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII – 181/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia 28
grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Urzędów na
obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych;
Uchwały dotyczą zmian w przyjętych w roku 2012
uchwałach o okręgach wyborczych i obwodach głosowania. Od momentu przyjęcia uchwał nastąpiła istotna zmiana w nazewnictwie ulic – zamieniono nazwę ul. Hevelki na
ul. Hevelke, co zgodnie z pisownią, jest poprawną formą.
Po uprawomocnieniu uchwały należało wprowadzić zmiany do uchwał wyborczych.
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5) uchwała Nr XXXVI/261/14 w sprawie zmiany uchwały
i – 4/2010 Rady Gminy Urzędów z dnia 2 grudnia 2010
roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Urzędów;
Do składu komisji Rewizyjnej dołączył przedstawiciel
Klubu Aktywnych Radnych, radny Kazimierz Jagiełło.
6) uchwała Nr XXXVI/262/14 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXVI – 200/2013 Rady Gminy Urzędów z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;
Od dnia 1 kwietnia 2014 roku zostaną zmniejszone opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stawki opłat za
pojemnik) dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
Szczegóły znajdują się w uchwale na stronie gminy Urzędów.
7) uchwała Nr XXXVI/263/14 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020
w Gminie Urzędów;
Ramowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń
albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, a odpowiednio
dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy
społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku.
8) uchwała Nr XXXVI/264/14 w sprawie podwyższenia
kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego
przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków
za świadczenia udzielane w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla

3

osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;
W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób
i rodzin korzystających z wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150% kryterium dochodowego
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielanego dla osób i rodzin, ułatwi oraz uskuteczni działalność
zapobiegającą rozszerzaniu się ubóstwa, a także umożliwi
osobom i rodzinom, w szczególności rodzinom wielodzietnym i niepełnym zabezpieczenie potrzeb żywieniowych.
9) uchwała Nr XXXVI/265/14 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014.
W programie sesji lutowej przewidziane są następujące tematy:
1. Sytuacja w rolnictwie na terenie Gminy Urzędów na
tle sytuacji w regionie i kraju.
2. Analiza sytuacji finansowej i organizacyjnej placówek
oświatowych pod kątem przygotowania do nowego roku
szkolnego.
3. Informacja na temat działalności gospodarczej na terenie gminy Urzędów.
4. Sprawy bieżące.
Informuję, iż wszystkie protokoły z posiedzeń Rady
Gminy Urzędów, a także Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są na stronie internetowej
gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://ugurzedow.bip.lubelskie.pl/ pod odpowiednimi zakładkami.
Magdalena Szumna

Komentarz do budżetu gminy Urzędów na 2014 r.
Sytuacja gospodarcza w kraju, Europie i świecie, decyzje
rządowe mają istotny wpływ na budżet naszej gminy.
W roku 2013 na szczeblu rządowym podjęto decyzje
dotyczące zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli, zmniejszenia obciążeń do 1 zł za godzinę zajęć dodatkowych dla
rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli, wprowadzono również częściową odpłatność z budżetu gminy za
pobyt dzieci kierowanych do Domów Dziecka.
Subwencja oświatowa systematycznie maleje i ma to
związek ze spadkiem urodzeń, a tym samym i liczby dzieci trafiających do szkół funkcjonujących na terenie gminy.
Samorząd ma również zabezpieczyć środki na wypłatę tzw.
dopłat wyrównawczych w sytuacjach kiedy nauczycielowi
przypada tylko 18 godzin tygodniowo.
W roku 2013 była to kwota 176,9 tys. zł. Wymienione uwarunkowania mają istotny wpływ na realizację zadań inwestycyjnych przyjmowanych do budżetu na dany rok. Analiza
wydatków budżetowych w oświacie oraz liczby dzieci, które
mogą trafić do szkół na terenie gminy wykazała, że konieczne są do podjęcia konkretne działania. Zwiększono więc dyrektorom szkół o 3 godziny tygodniowo (do 9 godzin) godziny lekcyjne po to, aby wprowadzić umowy tzw. zmieniające
warunki zatrudnienia. Niezależnie od tego wprowadzone

zostały łączenia klasowe - międzyodziałowe, które dotyczyły klas o liczbie uczniów 12 i mniej w oddziale.
Należy w tym miejscu dodać, że łączenia nie dotyczyły
przedmiotów ścisłych wymaganych na egzaminach w dalszym etapie nauczania. W roku szkolnym 2013/2014 systemem opieki przedszkolnej objęte zostały wszystkie dzieci
rodziców, którzy wyrazili ochotę na posyłanie dziecka do
przedszkola. Zwiększyło to wydatki do 1,5 mln zł, a na dzień
30 września 2013 r. opieką przedszkolną objęto 276 dzieci.
W roku 2013 na mocy ustawy sejmowej o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.) gminy zostały zobowiązane do wprowadzania w życie „gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi”(g.s.g.o.k). Z zapisów tej ustawy wynika, że jeżeli wpływy nie zrównoważą
wydatków, to gmina musi dołożyć z budżetu. Coraz częściej
poza gminą podejmowane są decyzje i rozwiązania prawne
na które jako samorząd nie mamy wpływu a dotyczą zadań
dodatkowych, na które brak jest pełnego zabezpieczenia finansowego i samorząd musi dopłacać. Od roku 2010 zgodnie
z ustawą z roku 2009 o funduszu sołeckim wydzielane są
środki finansowe przewidziane do decyzji zebrań wiejskich.
W roku 2014 kwota odpisu na fundusze sołeckie wyniesie 322,9 tys. zł.
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Biorąc pod uwagę wymienione uwarunkowania nadal
praktykowana będzie zasada, że w pierwszej kolejności
realizowane będą zadania, na które gmina pozyska zewnętrzne dofinansowanie. Największe możliwości w tym
zakresie w roku 2014 będą z funduszy unijnych i tak kontynuowana będzie budowa kanalizacji w Zakościelnym
o planowanej wartości 1 mln 600 tys. zł (II etap) przy dofinansowaniu 999 tys. zł oraz zagospodarowanie przestrzeni
publicznej (etap II) w Popkowicach o planowanej wartości 494 tys. zł przy dofinansowaniu unijnym na poziomie
275,8 tys. zł.
W roku 2013 podjęte zostały starania o wprowadzanie
do planu regionalnego PGE rozprowadzenia energii elektrycznej w obszarze pomiędzy Urzędowem a Kraśnikiem
(prawa strona drogi nr. 833 Kraśnik-Chodel, jadąc od Urzędowa do Kraśnika). Planowana wartość zadania wynosi
prawie jeden milion zł i będą to środki zewnętrzne. Mamy
wstępne informacje że na nasz wniosek odbudowana zostanie nawierzchnia asfaltowa (od młyna P. Pomykalskiej
-Wośko do Banku Spółdzielczego w Urzędowie, oraz chodnika w rynku i ul. Partyzantów przy tej drodze.
W roku 2013 wykonano gruntową przebudowę kanału
Podlipie w miejscowościach Moniaki i Kol. Moniaki - wydatki to kwota około 1,8 mln zł i były to środki zewnętrzne.
Liczymy na dofinansowanie min. 2 odcinków dróg gminnych w ramach programu rządowego i jednego odcinka drogi
gminnej z Urzędu Marszałkowskiego. Z dofinansowaniem
funduszy unijnych realizowanych będzie kilka projektów
poprzez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej. Będą
to tzw. projekty miękkie realizowane przez organizacje pozarządowe i gminę na wartość ponad 1 mln zł.
W ramach środków własnych wykonamy odbudowę placu przy kościele i ul. Janowskiej - planowana kwota wydatków na ten cel wynosi 434 tys. zł.
W celu zakończenia prac remontowych na budynku OSP
Natalin planowana jest odnowa elewacji i wymiana pokrycia dachowego.
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Obiekt ten służy współpracy trzech organizacji tj. OSP
Natalin, KGW Mikołajówka i Koła Łowieckiego „Cyranka” w Urzędowie.
Odbudowa nawierzchni ulicy Żabiej, wykonanie odcinka
sieci wodociągowej i nawierzchni drogi na ulicy Podwalnej
włączone zostaną do realizacji w trakcie roku 2014. Pomimo, że gmina ma dalsze możliwości zaciągania zobowiązań finansowych, będziemy mieli na uwadze zmniejszanie
poziomu długu publicznego.
Podobnie jak w latach 2012 i 2013, w roku 2014 planujemy, aby podejmowane kredyty bądź pożyczki były o min.
300 tys. zł rocznie niższe jak dokonywane spłaty.
Na podsumowanie kadencji 2010-2014 zakupy materiałowe i wydatki inwestycyjne przekroczą kwotę 20 milionów zł, w tym gmina nie będzie spłacać ponad 10 mln zł,
tj. ponad 50%.
Zrealizowanie nakreślonych zadań w budżecie, przyjętych na początek roku budżetowego i tych, które będą
wprowadzone w ciągu roku 2014 wymagać będzie operatywnego działania i zrozumienia oraz współpracy z radą
gminy i organizacjami pozarządowymi, które realizować
będą projekty unijne.
Podobnie jak w latach poprzednich przeprowadziliśmy
bardzo wnikliwą analizę planowanych wydatków bieżących w jednostkach współpracujących z gminą. Praktykujemy zasady oszczędnego gospodarowania finansami publicznymi poprzez opracowanie i realizowanie wewnętrznych zasad dokonywania zakupów materiałowych i wydatków inwestycyjnych których wartość nie przekracza
14 tys. euro, a więc poniżej progu zapisanego w ustawie
o finansach publicznych.
Jestem przekonany, że rok 2014 wniesie wiele istotnych
pozytywnych zmian gdy chodzi o realizację budżetu i poprawę warunków życia mieszkańców naszej małej Ojczyzny jaką jest gmina Urzędów.
Jan Woźniak

Medal Komisji Edukacji Narodowej dla Pani Marianny Parczyńskiej,
nauczycielki Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie
Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej stał się wyjątkowym świętem w Zespole Szkół – CKZiU im. Orląt Lwowskich w Urzędowie. W dniu 15 października 2013 r. Pani
Marianna Parczyńska – wieloletnia nauczycielka języka
polskiego w naszej szkole, otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość odbyła się w Sali Błękitnej
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Medal wręczyła Pani
Jolanta Szołno-Koguc, Wojewoda Lubelski.
Pani Marianna Parczyńska swoją obecnością uświetniła
również uroczystą Galę, która odbyła się w CKiP w Kraśniku w ramach Powiatowych obchodów Dnia Edukacji
Narodowej. Podczas spotkania przyjęła gratulacje z rąk
władz powiatu – Panów Starostów: Andrzeja Maja i Jarosława Czerwa.

Warto podkreślić,
że jest to jedyne państwowe odznaczenie
nauczyciela w całym
powiecie kraśnickim,
co tym bardziej podnosi rangę tego wyróżnienia.
Pani
Mariannie
Parczyńskiej gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz
wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Andrzej Rolla - dyrektor ZS-CKZiU w Urzędowie
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Stabilny rozwój powiatu

– o planach na 2014 r. mówi Starosta Kraśnicki Andrzej Maj
Projekt budżetu na
2014 r. chwalili wszyscy radni, także opozycji i nie wzbudził on
kontrowersji podczas
grudniowej sesji budżetowej Rady Powiatu w Kraśniku.
Nasz tegoroczny budżet jest kontynuacją
działań podejmowanych w poprzednich
latach. Bez fajerwerków i rewolucji, ale
Starosta Kraśnicki Andrzej Maj
z dobrymi pomysłami.
Zabezpieczyliśmy ponad milion złotych na zadania wspólne z gminami, dbając o naszą infrastrukturę drogową. Do
tego dokładamy środki zewnętrzne, których staramy się
pozyskać jak najwięcej. z wydatków zaplanowanych przez
nas na inwestycje tylko 30% to środki powiatu, a reszta to
pieniądze pozyskiwane z zewnątrz.
Wiele samorządów ma problem z rosnącym zadłużeniem.
Patrząc na tegoroczny budżet, warto podkreślić jeszcze
jedno. Z końcem kadencji samorząd powiatowy nie tylko nie zadłuża się, realizując widowiskowe inwestycje,
ale konsekwentnie zmniejsza zadłużenie, które powstało
w poprzednich latach. Pamiętajmy jednak, że powstało
ono wówczas w celu zabezpieczenia środków własnych na
przedsięwzięcia realizowane ze środków unijnych.
Ważnym elementem wydatków inwestycyjnych są remonty dróg powiatowych prowadzone razem z gminami.
To przykład zgodnej współpracy między naszym powiatem a gminami. Wójtowie rozumieją, że przy tak rozbudowanej sieci dróg powiatowych nie jesteśmy w stanie własnymi środkami zabezpieczyć wszystkich potrzeb. Szczególnie pilne remonty prowadzimy więc wspólnymi siłami.
W tym roku chcemy robić to w proporcjach 100 na 100.
Po sto tysięcy wykładamy my i z drugiej strony gminy. Za
te pieniądze modernizujemy konkretne odcinki dróg powiatowych biegnące przez te gminy. W przypadku Urzędowa wstępne ustalenia zapadły już jesienią, ale czekamy
jeszcze na ostateczną decyzję władz gminy. Współpraca
między nami układa się bardzo dobrze, m. in. dzięki dużemu zaangażowaniu wójta Woźniaka oraz powiatowych
radnych z tego terenu – Zbigniewa Gawdzika oraz Stanisława Tompolskiego. Chciałbym także wspomnieć, że na
początku września na terenie gm. Urzędów organizujemy
inscenizację bitwy pod Kraśnikiem z okresu I wojny światowej, jednej z największych europejskich batalii tamtych
czasów.
Powiat kraśnicki uczestniczy również w dwóch wielkich projektach obejmujących swym zasięgiem całe województwo.
Wspólnie z innymi lubelskimi powiatami zabiegamy
o pieniądze na wielki projekt drogowy o wartości 260 mln

zł. Chcemy wykorzystać możliwość wspólnego aplikowania o środki unijne, aby zmodernizować część trasy łączącej Annopol z Wilkołazem. Ten model współpracy był już
z powodzeniem wprowadzony w życie przy okazji tzw. megaprojektu drogowego realizowanego w latach 2010-2011.
W powiecie kraśnickim powstał wówczas odcinek drogi
z Annopola do Księżomierzy o długości 10 km właśnie na
trasie tzw. małej obwodnicy powiatu. Teraz chcemy kontynuować jej modernizację, m.in. na odcinku z Urzędowa do
Wilkołaza. Na tym nie koniec. Lubelskie powiaty, w tym
również kraśnicki, chcą pozyskać wspólnie 200 mln zł na
służbę zdrowia. SP ZOZ w Kraśniku mógłby otrzymać
ok. 10 mln zł na modernizację i zakup sprzętu. Decyzje
w sprawie tych projektów zapadły podczas październikowego Konwentu Powiatów Lubelskich, który odbył się
w Kraśniku.
Rozmawiał Daniel Niedziałek

Zajęcia
świetlicowe
Pracownicy GOPS Urzędów podjęli się prowadzenia zajęć świetlicowych skierowanych do dzieci
i młodzieży z gminy Urzędów. Wspólnie z pracownikiem Urzędu Gminy w Urzędowie, w Centrum
Kształcenia, ul. Bł. Dzikowskiego 1 (budynek GOK)
organizowane są zajęcia plastyczne, zabawy oraz pomoc w odrabianiu lekcji.
Joanna Sak

ZAPRASZAMY
Centrum Kształcenia

(dawna Wioska Komputerowa)

ul. Bł. Dzikowskiego 1
(budynek GOK)

środy i piątki
godz. 13.00-15.00

ciekawe zajęcia plastyczne
3 zabawy i gry
3 konkursy
3 zajęcia komputerowe
3 pomoc w odrabianiu lekcji
3
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Święto Niepodległości Polski we Lwowie
Nam wojna stała się grobem
– Wam odrodzeniem,
Gdy chodzicie w blasku dnia
– pomyślcie o tych, którzy za was polegli
W dniu 10 listopada 2013 r. delegacja i poczet sztandarowy Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie uczestniczyła w obchodach Święta Niepodległości we Lwowie.
w uroczystościach udział wzięli: uczniowie ZS w Urzędowie, dyrektor Andrzej Rolla, nauczycielka Katarzyna Biegaj, Wójt Gminy Urzędów Jan Woźniak, prof. dr
hab. Marian Surdacki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prezes Klubu TMLiKPW w Urzędowie Irena
Sabeł oraz Danuta Dobrowolska i Andrzej Sadowski.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodległości celebrowana przez Księdza Arcybiskupa Metropolitę Lwowskiego Mieczysława Mokrzyckiego w Bazylice Metropolitalnej pw. Wniebowzięcia NMP we Lwowie. „Dzień
odzyskania niepodległości jest dla Polaków dniem radości
a zarazem pamięcią o wszystkich, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do wolności. Jest to jednak przede
wszystkim dzień wdzięczności Panu Bogu za wysiłek i trud
wielu synów Polski, ich ofiary zdrowia i życia, które dzięki Bożemu błogosławieństwu zaowocowały wolnością.
Chcemy o nich przede wszystkim pamiętać przed Bogiem.
My także pragniemy włączyć się w szereg tych świadectw,
które przed Bogiem zasługują na wieczną pamięć. Chcemy
prosić Pana Boga o błogosławieństwo i łaskę abyśmy byli
ludźmi silnymi w czynieniu dobra i godnymi tych wszystkich których dziś wspominamy” – mówił abp Mokrzycki
przed rozpoczęciem Mszy Świętej. w homilii metropolita
lwowski wspomniał rodaków, którzy do końca byli wierni Bogu i Ojczyźnie. „Ta droga nie jest zamknięta przed
nami” – podkreślił hierarcha i dodał: „Trzeba abyśmy
odkryli i przeżyli to co oni, że tylko to, co ma prawdziwą
i wieczną wartość, warte jest naszego życia”. Kaznodzieja
wyjaśnił, że „Święto Niepodległości najpierw uświadamia
nam, że jesteśmy zarządcami niepodległości i wolności,

że jesteśmy spadkobiercami tych, którzy za Ojczyznę i za
naród bohatersko i bezinteresownie przelewali krew i oddali życie. Że nam żyjącym tu i teraz została powierzona wielka nadzieja na Polskę zjednoczoną, sprawiedliwą
i solidarną”. Arcybiskup Mokrzycki zauważył, że z wielu stron słychać, że patriotyzm odszedł już do historii, że
w obecnych czasach stał się przeżytkiem i, zwłaszcza dla
młodego pokolenia Polaków, Ojczyzna przestaje być wartością. „To prawda że patriotyzm ma dzisiaj inną postać
niż wtedy, gdy toczyła się walka o niepodległość. Obecnie
nikt nie stawia przed nami aż tak heroicznych wezwań, ale
to nie zwalnia nas z obywatelskich postaw solidarności ze
stałą naszą wspólnotą. Z troski o jakość wspólnego życia,
z uczciwej pracy i odpowiedzialności za dobre wychowanie
przyszłych pokoleń. Taki sposób zaangażowania każdego
syna i córki polskiej ziemi jest patriotyzmem. Taki sposób
zaangażowania jest wdzięcznością za cenny dar wolności
wywalczonej krwią i zmaganiem tylu poprzednich pokoleń.
Taki sposób zaangażowania jest także formą spłaty długu
jaki mamy wobec tylu szeregów polskich żołnierzy i działaczy niepodległościowych” – przekonywał arcybiskup Mokrzycki.
Następnie dokonano uroczystego złożenia wieńców
z biało-czerwonych kwiatów i zapalenia zniczy na płycie
głównej Cmentarza Obrońców Lwowa. Uroczystościom
tym przewodniczyli: proboszcz Archikatedry Lwowskiej
ks. Jan Nikiel i prof. Jarosław Drozd Konsul Generalny
Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie. Wieniec od Rektora KUL złożył prof. dr hab. Marian Surdacki, w imieniu delegacji z Urzędowa wieniec złożyli: wójt Gminy Jan
Woźniak i dyrektor szkoły Andrzej Rolla. Młodzież zapaliła znicze na grobach Orląt Lwowskich. „Listopadowe
święto we Lwowie ma szczególne znaczenie dla tych Polaków, którzy tu żyją i działają, polskich organizacji, szkół,
ale również dla wszystkich Polaków, którzy pamiętają
o znaczeniu Lwowa w walce niepodległościowej. To tutaj
we Lwowie marszałek Józef Piłsudski parę lat mieszkał do
I wojny światowej. Tu powstawały pierwsze podręczniki,
pierwsze polskie instrukcje” – powiedział Jarosław Drozd
Konsul RP.
W dalszej kolejności upamiętniono „Bohaterskich
żołnierzy ze wszystkich dzielnic Polski, którzy polegli
w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich w latach 19181920” na cmentarzu Janowskim. Oddano hołd rozstrzelanym profesorom lwowskim na Wzgórzach Wuleckich,
gdzie również złożono wieńce i zapalono znicze.
Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Urzędowie
składają podziękowania Panu Andrzejowi KudlickiemuQuand za organizację wyjazdu do Lwowa.
My społeczność szkolna Zespołu Szkół Orląt Lwowskich
wiemy, że tylko od nas samych zależy, jaka będzie przyszła Polska. Od naszego rozumienia patriotyzmu zależy
dziś kształt państwa, jego pomyślność i rozwój. Jesteśmy
to winni tym wszystkim, którym nie było dane doczekać
wolnej ojczyzny. Jesteśmy to winni „długiemu łańcuchowi ludzkich istnień połączonych myślą prostą – żeby Polska była Polską”.
Andrzej Rolla

styczeń-luty 2014

Gazeta Urzędowska nr 137

7

Dziesiąte obchody Dnia Patrona Szkoły Orląt Lwowskich
Dnia 22 listopada 2013 roku w ZS-CKZiU w Urzędowie
odbyła się uroczystość Dnia Patrona, upamiętniająca Orlęta Lwowskie. Swoją obecnością zaszczycił nas Starosta
Kraśnicki - pan Andrzej Maj oraz Radny Powiatu - pan
Stanisław Tompolski. Uroczystość zgromadziła młodzież,
nauczycieli emerytów i rodziców uczniów naszej szkoły.

Dyrektor szkoły Andrzej Rolla przedstawił historię
10-letnich obchodów Dnia Patrona w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem wymiernych korzyści płynących
z jego wyboru.
1) Szkoła nasza umocniła swoją pozycje w środowisku,
stajemy się dostrzegani przez dorosłych i młodzież (zafunkcjonowały nowe kierunki i zawody, staliśmy się znaczącą
placówką w gminie i powiecie, gdzie jako jedyni cierpimy
nadal na brak wygodnej bazy lokalowej),
2) Nawiązaliśmy współpracę z TMLiKPW, poznając
wspaniałych ludzi, Polaków, patriotów i miłośników kultury narodowej. Jesteśmy dumni, że możemy uczestniczyć
z naszym Sztandarem w uroczystościach organizowanych
przez Lwowiaków w Lublinie (w ostatnią niedzielę). To dla
nas wielki zaszczyt.
3) Przy szkole zrodził się Klub Miłośników Lwowa
w Urzędowie, który podejmuje szereg cennych inicjatyw.
w tym roku wspólnie planujemy odnowienie mogiły Pani
Józefy Wójtowicz – Orlicy, Lwowianki, uczestniczki walk
o Lwów – nauczycielki w Urzędowie i Kraśniku, spoczywającej na cmentarzu urzędowskim.
4) Sztandar Szkoły został odznaczony w 2005 roku Krzyżem Drugiej Obrony Lwowa.
5) Poznaliśmy Szkoły o tym samym Imieniu, z którymi
wyjeżdżamy od lat do Lwowa i tam na zaproszenie Konsula Generalnego i Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego
Mieczysława Mokrzyckiego uczestniczymy w obchodach
Święta Niepodległości we Lwowie na cmentarzu Orląt
Lwowskich, Łyczakowskim, Janowskim i Wzgórzach Wuleckich, gdzie spoczywają obrońcy Rzeczypospolitej.
6) Odwiedzamy Lwów ze Światełkiem dla Cmentarza
Orląt Lwowskich. Młodzież nasza corocznie przekazuje
znicze, które zapalamy na mogiłach bohaterów.
7) Nawiązaliśmy kontakt z dwiema polskimi szkołami
we Lwowie nr 10 i 24, które z młodzieżą odwiedziliśmy
już w 2003 roku.

8) Na Dniach Patrona gościliśmy artystów z Polski
i Ukrainy: Teatr „Pod Górkę” z Warszawy, Zespół Pieśni
i Tańca UMCS, „Lwowską Falę” z Ukrainy i lokalne - Kapelę Janka. Uroczystości te gromadziły wielu gości.
9) Zawsze uczestniczymy ze sztandarem szkoły w obchodach wszystkich Świąt Państwowych, wojewódzkich
i samorządowych.
10) Opiekujemy się jedynym przedwojennych Pomnikiem Orląt Lwowskich na naszych historycznych Wałach.
11) Odsłoniliśmy w szkole pamiątkową tablicę artysty,
rzeźbiarza – twórcy pomnika Orląt w Urzędowie - Józefa
Rachwała.
12) Swym przykładem Patriotyzmu zaraziliśmy „pozytywnie” innych: do Lwowa pojechali z nami Urzędowianie,
władze samorządowe (Pan Wójt, Profesorowie wyższych
uczelni.
Sylwetki młodych obrońców Lwowa stały się inspiracją
do przygotowania poruszającej serca części artystycznej.
Społeczność szkolna miała doskonałą okazję bliżej poznać
tych „malutkich rycerzyków, męczenników za wolność Ojczyzny”. w klimat tamtych dni wprowadził zgromadzonych
czarno-biały film pokazujący kilkunastoletnie dziewczęta i młodych chłopców w mundurach walczących w lesie
z Ukraińcami o Lwów. Wzruszającą atmosferę potęgowała
pieśń „Orlątko” wykonana przez rockowy zespół Forteca.

Uczniowie mieli też okazję wysłuchać wspaniałych pieśni
patriotycznych o niezłomności i nadziei, które nie umierają
nigdy, w wykonaniu naszego szkolnego artysty - Michała
Kołbuka. Swój autorski wiersz zaprezentowała Klaudia Rybińska. Na scenie wystąpili również Paulina Dec, Martyna
Kozak, Karol Drozd, Eryk Łaciński. Uroczysta akademia
została przygotowana pod fachowym okiem nauczycieli:
Małgorzaty Rachoń, Wiesławy Gonder, Katarzyny Biegaj,
Agnieszki Resztak, Justyny Popiołek-Czarnoty.
Święto Patrona Szkoły stało się doskonałą okazją do rozstrzygnięcia konkursu o historii Lwowa. Pamiątkowe nagrody i dyplomy swoim uczniom wręczył pan Leszek Gozdalski, a Panie A. Resztak i J. Popiołek-Czarnota uhonorowały
uczestniczkę konkursu literackiego - Klaudię Rybińską.
Następnie cała społeczność szkolna wraz ze sztandarem
przemaszerowała do kościoła p.w. św. Mikołaja. Prosząc
o Mszę Świętą dyrektor szkoły zacytował słowa z sierpnia

8

Gazeta Urzędowska nr 137

1939 roku, które na cmentarzu Orląt wypowiedział do młodzieży arcybiskup Józef Bilczewski – Święty wyniesiony
na ołtarze przez Jana Pawła II:
„Ci, co polegli, byli młodzi, mieli prawo do życia, ale
oddali je za wolność, dlatego wy młodzi pilnujcie tego
cmentarza, stańcie na straży obok lwów kamiennych,
które strzegą, by noga świętokradcy nie przestąpiła jego
bram. Miejsce to, bowiem, na którym stoicie, jest święte”.
A zwracając się w stronę spoczywających Orląt, powiedział: „Jedno mogłoby zakłócić wasz sen spokojny. Mianowicie lęk, czy my ten gród, czy my tę ziemię, którą
wy krwią swą okupiliście, utrzymamy? Otóż śpijcie spokojnie. Na krzyże wznoszące się nad waszymi głowami
- przyrzekamy, że utrzymamy.”
Tak i my dziś zebrani w tej Świątyni – przyrzekamy,
że ten gród, tę Ziemię, tę Ojczyznę – UTRZYMAMY!
Podczas mszy świętej ksiądz wikariusz w homilii przypomniał postacie młodych bohaterów Lwowa i porównał je
z obrońcami Warszawy z 1944 r. Zwrócił uwagę na ideały,
które przyświecały powstańcom warszawskim i Orlętom
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Lwowskim: patriotyzm, odwaga, poświęcenie, szacunek
dla wartości narodowych. Zachęcił młodzież do naśladowania w swoim życiu takich postaw, a szczególnie do
poszanowania mogił narodowych. Podczas modlitwy wiernych zgromadzeni modlili się w intencji bohaterów Lwowa oraz przyszłości szkoły. o wzruszającą i piękną oprawę
nabożeństwa zadbała pani Barbara Kapica. Po mszy św.
zgromadzeni udali się na urzędowskie wały. Tam delegacje
uczniów złożyły kwiaty pod pomnikiem Orląt Lwowskich.
Ten dzień uzmysłowił, że pamięć o Orlętach Lwowskich
jest wciąż żywa. Heroiczna postawa młodych bohaterów
Lwowa jest godna podziwu, a wartości prezentowane przez
nich są wciąż aktualne. Legenda Orląt Lwowskich łączy
pokolenia.
Dzień Patrona naszej Szkoły to wyraz wielkiego patriotyzmu i wdzięczności wobec tych, którzy w tamtych
czasach nie poddali się ciężarom niewoli i nie przestali
wierzyć, że nadejdzie kiedyś jutrzenka wolności i dali
świadectwo bohaterstwa i umiłowania Ojczyzny.
Andrzej Rolla

Pierwsza w 2014 roku Sesja Sołtysów
W dniu 21 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Urzędowie odbyła się pierwsza w tym roku Sesja Sołtysów.
Główne tematy podjęte na sesji to:
1. Możliwości instalowania kolektorów słonecznych
2. Wznowienie realizacji planowanych inwestycji przyjętych do planów i ewentualnie przewidywanych do włączenia do budżetu
3. Problematyka związana z odzyskaniem praw miejskich przez Urzędów
4. Sprawa dotycząca przejęcia bądź zakupu bazy SKR-u
w Urzędowie
Rozstrzygnięte zostały wnioski przez Urząd Marszałkowski o dofinansowanie kolektorów słonecznych. o to
dofinansowanie ubiegało się 117 gmin. w rezultacie dofinansowanie to otrzyma tylko 37 projektów. Gmina Urzędów również złożyła taki wniosek. Po ocenie i weryfikacji
oraz wniesionym odwołaniu, wniosek został umieszczony
na liście rezerwowej. Ze względu na ograniczone środki finansowe Urzędu Marszałkowskiego nie można było zrealizować tego przedsięwzięcia z perspektywy finansowania
2007-2013.
Podczas sesji przedstawiciel jednej z firm instalującej
kolektory słoneczne przedłożył bardzo oszczędny projekt
z zewnętrznym dofinansowaniem. Udział własny ze strony
osoby zainteresowanej wynosiłby w fazie końcowej ok. 3,5
tys. złotych.
Odnośnie zadań przyjętych do budżetu na rok 2014 realizowany będzie z dofinansowaniem funduszy unijnych II
etap kanalizacji w Zakościelnym oraz II etap zagospodarowania przestrzeni publicznej w Popkowicach. w ramach
środków własnych zrealizowane zostanie zadanie dotyczące zagospodarowania kostką placu przed Kościołem i ulicy
Janowskiej. Przewiduje się również do włączenia w trakcie
roku ulicę Żabią i Podwalną.

W ramach współfinansowania z Urzędu Marszałkowskiego czynione są starania o położenie dywanika od młyna pani Pomykalskiej do Banku Spółdzielczego, a także
remonty chodników w Rynku naprzeciwko Banku Spółdzielczego oraz na ulicy Partyzantów w rejonie Gminnej
Spółdzielni ,,Sch”.
Kolejnym tematem dyskusji podczas sesji była sprawa
wniosku odnośnie przywrócenia praw miejskich dla Urzędowa. Poinformowano sołtysów, że wpłynął taki wniosek
do Urzędu Gminy z Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej.
Wniosek ten będzie procedowany w ten sposób, że Rada
Gminy podejmie Uchwałę Intencyjną w tej sprawie. Następnie zostaną przeprowadzone konsultacje w terenie.
Problem ten jest wstępnie zaakcentowany jako potrzebny
dla środowiska lokalnego w gminie Urzędów. Natomiast
jego realizacja jest odległa w czasie.
Podczas sesji Rady Gminy Klub Aktywnych Radnych
zgłosił wniosek odnośnie przejęcia bazy SKR-u w Urzędowie. Obecnie odbywają się rozmowy z kierownictwem
SKR-u, Radą Gminy i Urzędem w sprawie przejęcia bądź
zakupu majątku po bazie SKR-u w Urzędowie. Grunty te
mogłyby być wykorzystane w przyszłości na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie. Najbardziej
odpowiedni wydaje się wariant nabycia tego gruntu przez
Gminę Urzędów na zasadzie licytacji, która byłaby zorganizowana przez władze Spółdzielni.
Rada Gminy poprzez Komisję budżetową i rolnictwa wyraża swoje zainteresowanie przejęciem bądź zakupem majątku po SKR na warunkach ustalonych w oparciu o wartość rynkową.
Sesja miała charakter roboczy i pozwoliła również na
poruszenie szeregu spraw związanych z funkcjonowaniem
sołectw.
Kaźmierak T.
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Zdarzyło się na naszym podwórku…
- czyli z życia Zespołu Szkół w Skorczycach

Mija pierwszy kwartał roku szkolnego 2013/14, czas więc
na pewne refleksje, podsumowania i wnioski.
Od momentu, gdy w szkole zabrzmiał dzwonek oznajmujący rozpoczęcie nowego roku, placówka w Skorczycach tętni życiem. Traktując to stwierdzenie żartobliwie,
można powiedzieć, że z pewnością niemała w tym zasługa
uczniów klas pierwszych gimnazjum, których 2-oddziałowa gromadka pozwala wszystkim poczuć się jak w prawdziwej szkole, pełnej uczniowskiego gwaru i zamętu.
Za sprawą szkolnej tradycji 7 listopada 2013 r. stali się
oni wraz z uczniami pierwszej klasy Szkoły Podstawowej
im. Leona Hempla pełnoprawnymi członkami społeczności
szkolnej, składając uroczyste ślubowanie. Włączając swoje
święto w obchody Dnia Niepodległości uczniowie przedstawili część artystyczną nawiązującą do ważnego dla Polaków
momentu w historii. Pokazali, że znają przeszłość swojego
kraju, doceniają walkę przodków o odzyskanie wolności ojczyzny, szanują to, co z Polską związane. Pokazali również
swoją dotychczasową postawą, że w pełni zasługują na to, by
nazywać ich uczniami Zespołu Szkół w Skorczycach.
Ważny dla pierwszaków dzień uświetnili swą obecnością Wójt Gminy Urzędów Jan Woźniak, Kierownik GOPS
w Urzędowie Małgorzata Piłat, emerytowani pracownicy szkoły – Bronisława Kostkowska, Teresa Kochańska.
Uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej otrzymali
od swoich starszych kolegów prezenty, a zaproszeni goście obdarowali ich słodyczami. Słodki poczęstunek dla
wszystkich obecnych na sali uczniów, nauczycieli i gości
przygotowali również Rodzice.
Zanim jednak doszło do tego uroczystego dnia, gimnazjaliści przeszli okres integracji i wtajemniczenia w życie
szkolne.
4 października wraz z wychowawcami udali się na wyjazd
integracyjny do Janowa Lubelskiego. Tam pracownicy firmy
MAKADAN zorganizowali dla nich gry i zabawy zespołowe: olimpiadę sportową, minirajd off road, próby siłowe
oraz grę „Dwanaście prac Herkulesa”. Fizyczne zmagania
zakończył poczęstunek przy ognisku i kiełbaskach.
24 października pierwszoklasiści z Gimnazjum w Skorczycach przeszli tradycyjne „otrzęsiny”. Po wielu ekscytujących próbach i niecodziennych wyzwaniach starsi kole-

dzy przyjęli ich do swojego grona. Ten dzień zakończył się
dyskoteką dla wszystkich uczniów naszej szkoły.
Od pierwszych dni nauki uczniowie Zespołu Szkół
w Skorczycach włączają się w życie kulturalne szkoły,
gminy i powiatu, propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego.
Systematyczne śledzenie przez nauczycieli i samych
uczniów oferty różnorodnych konkursów pozwala nam
zapisać się na kartach ich kronik na listach wyróżnionych
i laureatów.
W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie uczestniczyli
w konkursie plastycznym „Bezpieczna droga do szkoły” organizowanym przez Wydział Ruchu Drogowego KWP w Lublinie oraz lubelską Galerie Olimp; w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Zapobiegajmy pożarom” organizowanym
przez Związek Ochotniczej Straży Pożarnej RP; w konkursie
„Pszczoła to skarb”, w którym wśród 140 nagrodzonych znalazły się prace naszych uczniów: 2 uczniów z klasy II (pod
opieką M. Biały), 7 uczniów z klasy III szkoły podstawowej
(pod opieką M. Izdebskiej) w kategorii plastycznej. Nagrodę
w kategorii literackiej otrzymał uczeń z klasy III.
Corocznie nasi uczniowie biorą udział w konkursach recytatorskich. w tym roku w 17 Jesiennym Konkursie Recytatorskim na etapie gminnym naszą szkołę reprezentowało
2 uczniów z klas I-III, 2 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej i 2 uczniów z klas gimnazjalnych. Dwie uczennice
klasy V (pod opieką A. Chojeckiej) zdobyły wyróżnienia.
Uczennica klasy II Gimnazjum w Skorczycach (pod
opieką M. Lemiechy) reprezentowała również szkołę w VII
Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Myśląc ojczyzna” pod patronatem Starosty Kraśnickiego.
Uczniowie Zespołu Szkół w Skorczycach aktywnie
uczestniczą też w organizacji imprez i uroczystości szkolnych i środowiskowych. Wraz z nauczycielami opiekunami przygotowali montaż słowno-muzyczny do rocznicowej
mszy upamiętniającej mieszkańców Skorczyc rozstrzelanych przez okupanta hitlerowskiego, część artystyczną do
akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej. z wielkim
zaangażowaniem przygotowali również montaż na szkolne
obchody Dnia Papieskiego, który w bieżącym roku przebiegał pod hasłem „Jan Paweł II – papież dialogu” i pokazali,
jakie konsekwencje wynikają z nieprawidłowego dialogu
międzyludzkiego oraz jakimi sposobami można naprawić
błędy w komunikacji i porozumieniu z drugim człowiekiem.
Uczniowie naszej szkoły mieli również możliwość uczestniczenia w żywej lekcji historii zorganizowanej przez grupę
rekonstrukcyjną „Rekonstrukto” pod hasłem „Życie i kultura w średniowieczu”. Na spotkaniu z członkami grupy poznali drogę do uzyskania pasa rycerskiego, techniki walki
rycerskiej, tradycje rycerskie. Podczas prezentacji zapoznali
się z używaną przez rycerzy bronią, a po pokazie mogli dobrowolnie (sic!) zakuć się w dyby. Przekonani o swojej sile
chłopcy „zmierzyli się” z rycerskim mieczem, a najodważniejszy z gimnazjalistów stoczył walkę na miecze z samym
Krzyżakiem, ku jego zaskoczeniu – wygrywając pojedynek
i tym samym ratując z opresji „damę serca”.
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Włączając się w propagowanie zdrowego stylu życia,
nasi uczniowie wzięli udział w II Biegu Trzeźwości Dzieci
i Młodzieży, który odbył się 30 września na ulicach Urzędowa i zajęli w nim i i II miejsca. Ich wysiłek fizyczny
i zmagania z silnymi przeciwnikami zostały uhonorowane
nagrodami rzeczowymi. Drobne upominki otrzymali też
pozostali uczestnicy biegu.
Młodzież z Zespołu Szkół w Skorczycach systematycznie uczy się zdrowo i rozsądnie planować swój czas wolny.
Służy temu między innymi oferta zajęć pozalekcyjnych
przygotowana przez szkołę: koło plastyczne, ekologiczne,
regionalne, matematyczne, humanistyczne, biblioteczne,
zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych, zajęcia nauki gry na instrumentach, chór szkolny, SKS, sekcja
zapaśnicza. Dla uczniów mających trudności w nauce szkoła oferuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
W ramach zajęć sportowych młodzież doskonali swoje
umiejętności gry na przykład w tenisa stołowego czy piłkę
nożną, a okazją do sprawdzenia osiągnięć są gminne i powiatowe zawody sportowe.
9 października uczniowie szkoły podstawowej wywalczyli awans do powiatu zajmując III i IV miejsce w rozgrywkach tenisa stołowego.
5 listopada w Mistrzostwach Gminy Urzędów w turnieju halowej piłki nożnej dziewczęta ze szkoły podstawowej
(pod opieką M. Siomy) wywalczyły i miejsce. Tego samego dnia zmierzyły się w mistrzostwach międzygminnych
z drużyną z Majdanu Grabina (gmina Zakrzówek). Zwycięstwo 1:0 dało im awans do rozgrywek powiatowych,
które miały miejsce 18 listopada w Polichnie i przyniosły
naszym dziewczętom II miejsce.
Uczniowie Zespołu Szkół w Skorczycach każdego roku
biorą udział w pokazach z fizyki, które odbywają się na
UMCS w Lublinie. Uczestniczą również w wycieczkach
i wyjazdach krajoznawczych. Tym razem celem było Podlasie, na które uczniowie pojechali wraz z opiekunką E.
Kapałą. Wyjazd zorganizowany pod patronatem Starostwa
Powiatowego w Kraśniku miał na celu przybliżenie młodzieży kultury, przyrody i historii tego regionu Polski.
Nasza szkoła od 2006 roku podejmuje działania dydaktyczno-wychowawcze związane z działalnością środowiska
lokalnego poprzez współuczestniczenie w krzewieniu zrównoważonego rozwoju i podtrzymywanie miejscowej tradycji.
Dzięki zaangażowaniu Pani Dyrektor Małgorzaty Piątek, nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów oraz
wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie powstał
ogród, który spełnia funkcje estetyczne, służy podejmowaniu działań edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną uczniów i mieszkańców.
15 października w Centrum Kongresowym Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie odbył się finał X edycji konkursu pod hasłem „Kształtujemy tożsamość krajobrazu”,
którego organizatorem jest Kuratorium Oświaty w Lublinie we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Celem konkursu jest podejmowanie działań w zakresie
rozbudowy ogrodu przyszkolnego oraz realizacji zadań edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną i regio-
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nalną, a także upowszechniających kulturę regionalną i rodzime wartości z wykorzystaniem ogrodu przyszkolnego.
Za swoje działania szkoła w roku 2009 została uhonorowana tytułem Szkoły rozumnie kształtującej krajobraz, a w bieżącym roku otrzymała Kryształową Malwę w podziękowaniu za wieloletnie i rozumne kształtowanie krajobrazu.
Zespół Szkół w Skorczycach to placówka aktywnie włączająca się w życie swojego regionu, sięgająca jednak swą
działalnością ku problemom uniwersalnym, ogólnoludzkim.
Wyrazem takiej postawy jest przystąpienie placówki do
Projektu „Krokus”, kolejnego po projekcie „Katyń… ocalić od zapomnienia”, mającego na celu wyrażenie pamięci
ofiarom wojny.
Projekt „Krokus” jest skierowany do uczniów w wieku lat
jedenastu i starszych. w ramach projektu szkoły otrzymują
cebulki żółtych krokusów. Kwiaty mają przede wszystkim
przypominać półtora miliona żydowskich dzieci oraz tysiące
dzieci innych narodowości zamordowanych w czasie Holokaustu. Kolor kwiatów przypomina także żółte gwiazdy Dawida, które Żydzi zmuszeni byli nosić w wielu okupowanych
przez nazistowskie Niemcy krajach. Projekt pozwala na zapoznanie uczniów z tematyką Holokaustu, a także na rozbudzenie w nich świadomości niebezpieczeństw wiążących się
z dyskryminacją, uprzedzeniami i nietolerancją.
Uczniowie naszej szkoły wielokrotnie pokazali również
swoją wrażliwość na potrzeby innych ludzi. Z wielkim
zaangażowaniem w pomoc chorym dzieciom włączyli się
w akcję zbierania nakrętek, zorganizowali akcję pisania
kartek urodzinowych.
Wiele serca i dobroci okazali także wobec siostry Norberty, misjonarki z Kamerunu, prowadzącej żłobek „Aniołów
Stróżów” dla dzieci z Afryki. Nasi uczniowie podczas jej
wizyt w szkole poznali warunki życia i pracy misjonarzy
i rdzennych mieszkańców kontynentu oraz spontanicznie
zorganizowali zbiórkę pieniędzy oraz zabawek dla dzieci.
Zebrane pieniądze siostra misjonarka przeznacza na posiłki dla swoich podopiecznych i wyposażenie w niezbędne
sprzęty.
Tegoroczne odwiedziny siostry Beaty były okazją do
kolejnych rozmów o trudach życia w Afryce, potrzebach
mieszkańców tego kontynentu i naszych, jakże realnych,
możliwościach pomocy. Jej zdaniem wystarczy bowiem
mały dar serca – niewielka kwota pieniędzy, by zapewnić
dzieciom ciepły posiłek.
„Nie lekceważcie nigdy zjawisk, które wydają wam się
niezwykłe. Zdarza się, że pozory mylą i że jest to fałszywy
alarm, ale może też się zdarzyć, że będzie to odkrycie jakiejś ważnej prawdy.” (A. Fleming)
Zespół Szkół w Skorczycach w przeciągu dotychczasowej praktyki i kilku miesięcy swej pracy w bieżącym
roku szkolnym udowadnia, że jest placówką aktywnie i sumiennie realizującą swoje zadania i zamierzenia, sprzyja
wszechstronnemu rozwojowi uczniów, dba o ich potrzeby
i bezpieczeństwo, włącza się w realizację różnorodnych
działań mających na celu kultywowanie tradycji, poszanowanie drugiego człowieka i integrację ze środowiskiem lokalnym. Kolejne miesiące naszej pracy będą niewątpliwie
kontynuacją wyznaczonej drogi.
Agnieszka Chojecka
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Rada, Wójt Gminy oraz Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej
zapraszają na

Dni Kultury Rolnej w dn. 3-8 marca 2014 r.
03 marca – poniedziałek

sala GOK Urzędów – godz.1000

mgr inż. Jan Woźniak – Wójt Gminy - Otwarcie
Dni Kultury Rolnej
mgr Tomasz Wyka - Prezes TZU – Omówienie
programu
mgr Marta Surmacz – KRUS w Lublinie: Najnowsze zmiany ustawowe o zaopatrzeniu emerytalnym
rolników
mgr inż. Andrzej Mróz – zastępca dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR w Lublinie: Ocena stopnia
wykorzystania funduszy w ramach PROW 2007-2013
mgr inż. Mariusz Socha – kierownik biura powiatowego ARiMR: Prognozy realizacji zadań w zakresie
rolnictwa 2014-2020
mgr Andrzej Tybulczuk – dyrektor Powiatowego
Urzędu Pracy: Nowe usługi i instrumenty rynku pracy
OBV Allfinanz Polska Spółka Finansowa – Ubezpieczenia rolników

05 marca – środa

Wiejski Dom Kultury w Bobach Wsi – godz. 1000

Dzień Sadowniczy
Robert Binkiewicz – Agrosimex: Agrotechnika i zalecenia
ochroniarskie na sezon 2014 r.
dr Grzegorz Klimek – IO Skierniewice: Kontynuacja „Alternatywne modele sadów jabłoniowych”
Krzysztof Zachaj – Agrosimex: Technologie nawożeniowe
wspierające ochronę roślin przed chorobami.
Józef Misiura – Bayer CropScience: Nowości w ofercie firmy
Bayer do ochrony sadów i jagodników
Marek Chojęta – DuPont: Nowoczesna ochrona sadów przeciwko zwójkom i owocówkom
06 marca – czwartek
sala GOK – godz .1000

Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej: Spotkanie
z rękodziełem unikalne warsztaty z quillingu zwane papierowym filigranem – Warsztaty realizowane w ramach Lokalnego
Uniwersytetu Ludowego.

04 marca – wtorek

07 marca – piątek

sala GOK – godz.1000

mgr inż. Andrzej Maj – Starosta kraśnicki: Działania samorządu wspierające produkcję owoców
i warzyw na terenie powiatu.
mgr inż. Alicja Pawlak-Zdziechowska – LODR
w Końskowoli: Integrowana ochrona malin
mgr inż. Zdzisław Partyka – LODR w Końskowoli:
Monitoring i wyznaczenie progów zagrożenia najważniejszych szkodników i chorób w sadach i jagodnikach z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin
dr Andrzej Grenda – Yara Poland Sp. z o.o.: Racjonalne nawożenie sadów i jagodników
Oferta handlowa firmy: „SAVONA” i „WILKOŁAZIAK”

sala GOK – godz .1000

Odnawialne źródła energii
PGE Dystrybucja S.A w Lublinie – Przyłączenie mikro
i małych instalacji fotowoltaicznych zasady ogólne
PGE Obrót S.A w Lublinie – Rozliczenia wytworzonej energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych
Fotowoltaika - realizacja instalacji fotowoltaicznych
Kolektory słoneczne - realizacja i możliwość dofinansowania
kolektorów słonecznych
08 marca – sobota

Uroczyste spotkanie z okazji Dnia Kobiet – Występ zespołu
Hetmańscy Sarmaci

Współorganizatorzy:

•
•
•
•

sala GOK – godz .1600

Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie
Komisja Rolna Rady Gminy Urzędów
Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

•
•
•
•

Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku
Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej
Oddział Regionalny i Powiatowy ARiMR
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Lublinie

Moja Witaminowa Kraina
Uczniowie klasy „0” ze Szkoły Podstawowej im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Leszczynie przystąpili do ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Związek Sadowników RP w ramach kampanii „Jedz witaminy i wracaj do
zdrowia”. Celem konkursu było promowanie spożycia warzyw i owoców, kształtowanie właściwych nawyków oraz
wiedzy na temat żywienia już od najmłodszych lat. Zadanie
konkursowe polegało na wykonaniu dowolną techniką pra-

cy na temat „Moja Witaminowa Kraina”. Uczniowie wykonali swoje prace pod okiem wychowawczyni - pani Katarzyny Gniazdek oraz swoich rodziców. Dwie dziewczynki
zostały nagrodzone: Oliwia Niedzielska zajęła I miejsce,
natomiast Nikola Aleksandrowicz otrzymała wyróżnienie.
Gratulujemy młodym zwycięzcom oraz zachęcamy innych
uczniów do aktywnego uczestnictwa w różnych konkursach.
Katarzyna Gniazdek
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Międzyszkolny Turniej
Tenisa Stołowego

ZSO Urzędów występował w składzie:
Kinga Broniec, Magdalena Łepkowska, Marlena Szafraniec, Karolina Oseredczuk, Emanuela Biguszewska,
Aleksandra Sadowska, Paulina Gajewska, Dominika Surdacka, Agata Szumna, Dominika Mazur i Andrzej Zdenicki (trener).

Ferie zimowe to dla dzieci czas odpoczynku i relaksu.
Świetlica Wiejska w Moniakach każdego dnia była otwarta dla uczniów, którzy mogli przebywać tam i korzystać
z atrakcji m.in. z internetu, siłowni, a także oglądać telewizję. W dniu 23 stycznia właśnie w tej Świetlicy już po
raz drugi odbył się Międzyszkolny Turniej Tenisa Stołowego. Organizatorzy tej imprezy to: Szkoła Podstawowa
w Moniakach oraz radny sołectwa Moniaki Tomasz Mazik.
Osoby odpowiedzialne za zawody to: Piotr Kawa i Beata
Kawa - nauczyciele ze szkoły podstawowej w Moniakach.
Do turnieju przystąpiło 40 zawodników ze szkół podstawowych, walcząc w 6 kategoriach. Przybyli oni nie tylko
z terenu naszej gminy, ale również z gmin ościennych. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom techniczny.
Cieszą nas osiągnięcia i sukcesy naszych dzieci, jak również
chęć i zaangażowanie nauczycieli, którzy włożyli wiele serca
i dobrej woli w przygotowanie dzieci do tych zawodów.
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
Dziewczęta:
Klasa IV: 1. Katarzyna Podgórska (Moniaki), 2. Martyna
Nowakowska (Moniaki)
Klasa V-VI: 1. Julia Gąsiorowska (Dzierzkowice), 2. Marlena Mazurek (Moniaki), 3. Marcelina Mikos (Moniaki);
Open: 1. Marzena Czapla (Ratoszyn), 2. Emilia Gąsiorowska (Dzierzkowice), 3. Julia Gąsiorowska (Dzierzkowice)
Chłopcy:
Klasa IV: 1. Łukasz Greguła (Skoków), 2. Dominik Maciąg (Skoków), 3. Sebastian Czajka (Boby);
Klasa V-VI: 1. Szczepan Tłuścik (Idalin), 2. Dawid Wieczorek (Ratoszyn), 3. Jakub Knap (Opole);
Open: 1. Mateusz Czuba (Świdno), 2. Sebastian Błaszczyk (Świdno), 3. Szczepan Tłuścik (Idalin);
Wszyscy zawodnicy otrzymali piękne puchary i pamiątkowe dyplomy, które wręczyli: wójt gminy Jan Woźniak,
dyrektor GOK Tomasz Wyka oraz radny sołectwa Moniaki
Tomasz Mazik. Młodym sportowcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Organizatorzy składają podziękowania sponsorom:
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędowie, Gminie Urzędów, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Urzędowie

Przygotował: Andrzej Zdenicki

Kaźmierak T.

Dnia 14.11.2013 roku w Ośrodku Sportu i Rekreacji
w Biłgoraju odbyły się Mistrzostwa Województwa Lubelskiego LZS Szkół Ponadgimnazjalnych w siatkówce
dziewcząt. W zawodach wzięło udział pięć zespołów:
ZSKA w Klementowicach, LO Nałęczów, ZSCKR Jabłoń,
ZSL Biłgoraj i ZSO w Urzędowie. Siatkarki z Urzędowa
nie miały sobie równych, wygrywając wszystkie mecze
w stosunku 2:0, co dało im I miejsce w zawodach.
Końcowa klasyfikacja:
I m. – ZSO Urzędów
II m. – ZSKA Klementowice
III m. – ZSCKR Jabłoń
IV m. – ZSL Biłgoraj
V m. – LO Nałęczów

Informacja Klubu Aktywnych Radnych!
W oparciu o ustawę o samorządzie gminnym działa
w naszej Radzie klub radnych pod nazwą ,,Klub Aktywnych Radnych”. Oficjalna działalność klubu jest możliwa dzięki zmianom w statucie Gminy, na które klub musiał czekać aż 1,5 roku od chwili zgłoszenia tych zmian
Przewodniczącemu Rady Gminy. Przy nieuzasadnionym
sprzeciwie Wójta i pozostałych radnych co do możliwości
powstania klubu, po ostatecznym werdykcie Naczelnego
Sądu Administracyjnego w Warszawie klub musiał jednak
zastać zaakceptowany przez Radę Gminy.

Klub stawia sobie za cel:
• działalność na rzecz rozwoju gminy,
• wspieranie inicjatyw społecznych,
• służenie pomocą mieszkańcom w rozwiązywaniu ich
problemów.
W związku z powyższym informujemy, że w każdy drugi wtorek miesiąca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
od godz. 14.00 do 15.30 jesteśmy do dyspozycji mieszkańców.
Przewodniczący klubu Kazimierz Jagiełło

