wydanie bezpłatne

BIULETYN INFORMACYJNY RADY GMINY
nr 145
grudzień 2014 r.
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Rady Gminy Urzędów

Serdeczne życzenia zdrowych,
spokojnych świąt Bożego Narodzenia
w gronie najbliższych oraz pomyślności
i spełnienia planów w Nowym 2015 roku
wszystkim mieszkańcom gminy Urzędów składają
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I sesja VII kadencji Rady Gminy Urzędów (lata 2014/18)
zwołana została przez Komisarza Wyborczego w dniu
1 grudnia 2014 roku. Otwarcia obrad dokonała Sekretarz
Gminy Wiesława Ciupak, zaś dalsze prowadzenie, przejął najstarszy wiekiem radny obecny na sali – pan Marian
Goliński. Podczas sesji z rąk Przewodniczącego Gminnej
Komisji Wyborczej w Urzędowie pana Andrzeja Słowika, radni otrzymali pisemne zaświadczenia o wyborze.
Następnie po wysłuchaniu Roty Ślubowania: „Wierny
Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję
uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy
i jej mieszkańców”, radni złożyli uroczyste ślubowanie na
Sztandar Gminy Urzędów – większość osób do oficjalnego „Ślubuję” dodała słowa: „Tak mi dopomóż Bóg”. Z tą
chwilą objęli oni mandat Radnego Gminy Urzędów.
Podczas sesji odbył się również wybór prezydium rady.
W głosowaniu tajnym Przewodniczącym Rady Gminy
Urzędów został, radny Marek Przywara, a na stanowiska
wiceprzewodniczących wybrane zostały panie Małgorzata
Słowik i Beata Płecha.
Zaprzysiężenie Wójta Gminy Urzędów nastąpi na kolejnej sesji zwołanej przez Komisarza Wyborczego.
W sprawach bieżących radni podjęli następujące
uchwały:
1) uchwała nr I/1/14 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Urzędów,
2) uchwała nr I/2/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Urzędów,
3) uchwała nr I/3/14 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Urzędów.
Informuję, że zgodnie z nowym statutem gminy Urzędów, dokumenty dotyczące sesji – zaproszenia i projekty
uchwał wraz z uzasadnieniem, umieszczane będą w zakładce: BIP – Ogłoszenia - Informacje Biura Rady Gminy.
Zainteresowane osoby proszone są o odwiedzanie strony
internetowej Gminy Urzędów.
II sesja VII kadencji Rady Gminy Urzędów zwołana
została w dniu 8 grudnia 2014 r. Na sesji Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Andrzej Słowik wręczył
panu Janowi Woźniakowi zaświadczenie o wyborze na
Wójta Gminy Urzędów, a nowo wybrany wójt odczytał
i podpisał tekst ślubowania w brzmieniu: „Obejmując
Urząd Wójta Gminy Urzędów uroczyście ślubuję, że do-
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chowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy.” Po czym dodał słowa: „Tak mi dopomóż
Bóg”. Porządek obrad na wniosek przewodniczącego rady
rozszerzony został o punkt dotyczący ustalenia zakresu
działania Stałych Komisji Rady Gminy Urzędów, powołania ich składów oraz podjęcia stosownych uchwał.
Po przeprowadzonym głosowaniu jawnym w skład poszczególnych komisji weszli:
1. Komisja Rewizyjna: Andrzej Milczach, Zbigniew Markiewicz, Jerzy Kazula, Kazimierz Jagiełło, Roman Jankowski.
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5) uchwała nr II/5/14 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Urzędów,

Uroczyste ślubowanie Wójta Gminy Urzędów
Jana Woźniaka

6) uchwała nr II/6/14 w sprawie powołania Komisji Budżetowej, Polityki Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
7) uchwała nr II/7/14 w sprawie powołania Komisji
Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych.
Uroczyste ślubowanie radnych

2. Komisja Budżetowa, Polityki Gospodarczej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Tomasz Mazik, Marek Przywara, Małgorzata Słowik, Marian Goliński, Karolina Sic.
3. Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych: Tomasz Zdybel, Marcin Gil, Elżbieta Dziurda, Beata Płecha,
Dariusz Wołoszyn.
W sprawach bieżących radni podjęli następujące
uchwały:
4) uchwała nr II/4/14 w sprawie ustalenia zakresu działania stałych Komisji Rady Gminy Urzędów,

Magdalena Szumna

Podziękowania
Dziękuję mieszkańcom gminy Urzędów, którzy 30 listopada w wyborach na urząd wójta gminy oddali głos
na moją osobę. Wszyscy jesteście autorami mojego osiągnięcia, mój wynik pokazuje, że potrzebne są zmiany.
Nie mówimy, że jest źle, ale że potrzebne jest nowe spojrzenie na sprawy gminy.
Dziś nie mam niczego z tego, o co prosiłem. Ale mam
wszystko to, czego się spodziewałem. I jakby wbrew
mnie samemu moje niewyrażone prośby zostały wysłuchane. Zostałem hojnie obdarowany przez mieszkańców
naszej gminy.
Dziękuję z głębi serca. To, co o mnie i mojej rodzinie wygadywali różni ludzie, a jest nieprawdą puszczam
w niepamięć. Nie mnie to oceniać. Dziękuję, za zaufanie
każdego mieszkańca, który oddał na mnie głos i uwierzył we mnie. Zapewniam, że dalej będę uczestniczył
w życiu społecznym naszej gminy.
Andrzej Tadeusz Rolla

Prezydium Rady Gminy VII kadencji – od lewej
wiceprzewodnicząca Beata Płecha, przewodniczący
Marek Przywara, wiceprzewodnicząca Małgorzata Słowik

***
Pragnę podziękować mieszkańcom Leśniczówki, Popkowic, i Popkowic Księżych, którzy oddali na mnie
swój głos.
Mieliście duży wybór, Wybraliście mnie. Tym bardziej
dziękuję Wam za zaufanie. Postaram się go nie zawieść.
Myślę, że wspólnie z wójtem, sołtysami i przy zaangażowaniu mieszkańców, możemy jeszcze wiele zrobić dla
dobra wsi, a także gminy Urzędów.
Elżbieta Dziurda
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Informacja dotycząca realizacji budowy i modernizacji dróg
i chodników w gminie Urzędów lata 2010-2014
Przez teren gminy przebiega droga krajowa 833 Kraśnik
– Chodel, drogi powiatowe i gminne. Zarządcą drogi wojewódzkiej jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie
a dróg powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych w Kraśniku.
Budową i modernizacją dróg gminnych zajmuje się gmina
a więc samorząd lokalny.
Środki finansowe na ww. kategorie dróg zabezpiecza:
• na drogi wojewódzkie Urząd Marszałkowski w Lublinie
• na drogi powiatowe Starostwo Powiatowe w Kraśniku
• na drogi gminne samorząd lokalny gminy Urzędów
Z uwagi na rozbudowaną sieć dróg wojewódzkich i powiatowych budowa i modernizacja dróg w granicach administracyjnych gminy może się odbywać wyłącznie
z dofinansowaniem z budżetu gminy. Z przyjętych zasad
wynika, że jeśli modernizowana jest nawierzchnia drogi
wojewódzkiej, to 70% kosztów pokrywa Urząd Marszałkowski w Lublinie, a 30% gmina. Przy budowie i modernizacji chodnika przy tej kategorii drogi jest odwrotnie, 70%
kosztów pokrywa gmina, a 30% Urząd Marszałkowski.
W przypadku modernizacji dróg powiatowych 50% kosztów
pokrywa Starostwo w Kraśniku, a 50% gmina. Jeżeli gmina
chce zmodernizować chodnik w pasie drogi powiatowej, to

Serdecznie dziękuję wyborcom z Zakościelnego za
okazane zaufanie i oddanie na mnie głosu. Obiecuję,
że obowiązki radnego będę wykonywał sumiennie oraz
należycie, zawsze mając na uwadze dobro mieszkańców
naszej gminy.
Kazimierz Jagiełło

***
Mieszkańcom Bęczyna, którzy po raz kolejny zaufali
mi oddając na mnie głos w wyborach samorządowych
do rady gminy, serdecznie dziękuję.
Marek Przywara

***
Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom Józefina i Leszczyny za udział w wyborach samorządowych i wybór mojej osoby na Radnego Gminy Urzędów.
Dariusz Wołoszyn

***
Składam serdeczne podziękowania mieszkańcom
Skorczyc za zaufanie, jakim po raz kolejny obdarzyliście moją osobę w wyborach do Rady Gminy Urzędów
na lata 2014 – 2018. Jednocześnie pragnę złożyć wszystkim mieszkańcom gminy Urzędów życzenia zdrowych,
spokojnych i radosnych Świat Bożego Narodzenia oraz
wszystkiego, co najlepsze w nowym 2015 roku.
Zbigniew Markiewicz

***
Dziękuje wyborcom z okręgu wyborczego Nr 2 za poparcie w wyborach do Rady Gminy Urzędów.
Andrzej Milczach

wnosi 100% kosztów zakupu materiałów, a robociznę pokrywa Starostwo Powiatowe w Kraśniku. Drogi kategorii gminnej finansowane są w całości przez budżet gminy, przy czym
możliwe jest poszukiwanie dofinansowania zewnętrznego
z różnych źródeł. Najbardziej korzystnym źródłem zewnętrznego dofinansowania dróg gminnych okazał się rządowy program wypłycania i utwardzania dna wąwozów. Z tego programu zrealizowaliśmy 7 odcinków dróg gminnych, na ogólną kwotę 2 mln 350 tys. a gmina uzyskała dofinansowanie
w wysokości 1 mln 640 tys. zł. Ograniczone środki finansowe jakie przeznacza na te cele rząd, kwalifikowanie zadania przez służby wojewody powoduje, że gmina może
liczyć na realizację jednego, max dwóch wniosków rocznie. Kolejnym źródłem dofinansowania dróg gminnych
jest rządowy program tzw. „Schetynówek” korzystamy
jako gmina Urzędów z tego programu, realizując wspólnie
z gminą Józefów drogę gminną Mikołajówka – Chruślanki
Józefowskie. Dofinansowanie tego zadania wyniesie do 50%
kosztów kwalifikowanych. Niewielkie dofinansowanie do
modernizacji dróg gminnych można uzyskać z Woj. Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, z którego w ostatnich latach
pozyskaliśmy średnio 60-80 tys. zł rocznie.
W latach 2010-2014 zrealizowaliśmy 20 odcinków
dróg gminnych a łącznie z utwardzeniem wąwozów wydaliśmy na drogi gminne prawie 4 mln 637 tys. zł. Niezależnie od tego, do dróg powiatowych dołożyliśmy 135
tys. zł, a do drogi wojewódzkiej, jaka została zmodernizowana w 2014 r. – 40 tys. zł. Niezależnie od budowy
czy modernizacji dróg, w obszarze naszych zainteresowań była i jest nadal budowa i modernizacja chodników.
Zgodnie z ustaloną zasadą 30% Urząd Marszałkowski,
a 70% gmina na chodniki przy drodze wojewódzkiej wydatkowaliśmy 147,6 tys. zł. Odbudowany został chodnik przy
drodze powiatowej w sołectwie Zakościelne (dwa etapy realizacji), na który wydaliśmy kwotę 110 tys. zł, zakupując
100% materiałów budowlanych na to zadanie. W realizacji
jest chodnik w pasie drogi gminnej w sołectwie Rankowskie
za kwotę nieco ponad 100 tys. zł. Bardzo często jest tak, że
zadanie pozornie proste do rozwiązania i realizacji wymaga
bardzo wielu dokumentów, w tym podejmowania uchwał,
podpisywania porozumień i umów pomiędzy samorządami
różnych szczebli.
W roku 2009 sejm przyjął ustawę o funduszu sołeckim,
która pozwala samorządom lokalnym wyodrębniać środki
finansowe, w tym na drogi gminne. W przypadku gminy
Urzędów, od momentu wprowadzenia ustawy do dyspozycji mieszkańców gminy przeznaczyliśmy kwotę 1 mln 430
tys. zł, uzyskując 415 tys. zł dofinansowania z budżetu rządowego. Zdecydowaną większość tych pieniędzy przeznaczono na drogi gminne, poprawę przejezdności na drogach
gminnych dojazdowych do pól uprawnych. Wydatkowaliśmy więc 774,2 tys. zł na ten cel, stan dróg polnych wymaga nadal interwencji, stąd konieczność zadysponowania
w budżecie gminy zdecydowanie więcej pieniędzy w kolejnym okresie finansowym.
Jan Woźniak
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50-lecie KGW w Zadworzu
W sobotę 8 listopada br., Koło Gospodyń Wiejskich
w Zadworzu obchodziło jubileusz 50-lecia powstania
i działalności. Uroczystość odbyła się w budynku wielofunkcyjnym w Popkowicach. Gości w imieniu wszystkich
jubilatek powitała przewodnicząca KGW Elżbieta Rostek.
Pani Anna Szabat przywołała wspomnienia i przybliżyła
zebranym 50-letnią historię organizacji, co pozwoliło cofnąć się w czasie i przypomnieć sobie klimat minionych lat.
O tym, że życie na wsi bardzo się zmieniło nikogo nie trzeba przekonywać. Koło prężnie rozwijało swoją działalność.
Zawsze chętnie podejmowało nowe inicjatywy, które służyły poprawie jakości życia na wsi.
Panie z KGW zawsze chętnie uczestniczyły i uczestniczą
w wielu uroczystościach w naszej gminie i powiecie. Włą-

czają się w organizację lokalnych uroczystości takie jak:
Dożynki, Dni Miejscowości, pikniki rodzinne itp.
Jubileusz KGW w Zadworzu był zatem okazją do składania gratulacji, życzeń, kwiatów oraz podziękowań dla działaczek za pracę społeczną i zaangażowanie na rzecz małej
lokalnej ojczyzny. Z rąk Starosty Kraśnickiego Andrzeja
Maja, panie otrzymały list gratulacyjny i kwiaty. Wyraził
on szacunek dla tego, co robią na rzecz społeczności lokalnej na wielu płaszczyznach. Andrzej Giszczak, prezes
WZKRiOR oraz kier. Biura WZKRiOR Halina Kaźmie-

Studenci z zagranicy
w ZSO w Urzędowie
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie spędzili niezapomniany
ostatni tydzień września. Gościli u siebie wolontariuszy
z międzynarodowej organizacji studenckiej AIESEC.
W ramach projektu edukacyjnego Global Citizen Schools (Światowi Obywatele Szkół) odwiedzili nas: Irene ze
słonecznej Sycylii i Robert z samego serca Transylwanii.
Koordynatorem akcji była p. Małgorzata M. Solecka, która podjęła współpracę z lokalnym oddziałem AIESEC
w Lublinie, w celu rozwijania wrażliwości kulturowej wobec
innych kultur oraz poprawienia znajomości języka angielskiego wśród uczniów.
W ramach projektu przeprowadzane były warsztaty edukacyjne, których tematyka odnosiła się do języka, tradycji i kultury Włoch i Rumunii. Zajęcia były prowadzone
w języku angielskim za pomocą różnych metod, takich
jak nauka poprzez zabawę oraz inne zajęcia interaktywne
i prezentacje. Uczniowie z dużym zainteresowaniem oglądali filmy Irene i Roberta, nauczyli się tradycyjnych gier,
poznali geografię i historię ich krajów. Mieli okazję sprawdzić swoją znajomość języka angielskiego, a ujmujący sposób bycia umożliwił przełamanie bariery językowej. Akcja
cieszyła się dużym powodzeniem i będzie kontynuowana
w przyszłości.
Małgorzata M. Solecka

rak wręczyli odznaczenia nadane przez Krajowy Związek
Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych ,,Za zasługi dla
Kółek Rolniczych”. Są one symbolem pracy kobiet. Wyróżnione panie to: Marianna Maj i Krystyna Trześniewska.
Wójt Gminy Jan Woźniak wraz z Przewodniczącym Rady
Gminy Markiem Przywarą wręczyli dyplomy uznania
i podziękowania przedstawicielkom Koła: Elżbiecie Rostek, Halinie Michalskiej, Agnieszce Iskra, Jadwidze
Drozda, Krystynie Kazula, Annie Szabat, Bożenie Pokora, Jadwidze Pałyga, Mirosławie Drozda, Danucie Machaj,
Annie Dudek, Ewie Rostek, Jadwidze Janik, Bożenie Bijak, Barbarze Jaworskiej, Marii Rekiel, Małgorzacie Stec,
Grażynie Chapskiej, Małgorzacie Winiarskiej, Mariannie
Maj, Krystynie Trześniewskiej.
Po części oficjalnej, odbyła się krótka część artystyczna
przygotowana przez gospodynie z KGW w Mikołajówce. Na
takiej uroczystości nie mogło zabraknąć pysznych potraw
przygotowanych przez kobiety z KGW w Zadworzu. Przystąpiono więc do biesiady połączonej z zabawą taneczną.
Wszystkim paniom życzymy zdrowia, owocnej i satysfakcjonującej pracy w zespole i składamy gratulacje oraz wyrazy szacunku i uznania dla zaangażowania w działalność
Koła w upowszechnianiu kultury i tradycji polskiej wsi.
Teresa Kaźmierak
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XXVIII Dni Kultury Zdrowotnej w gminie Urzędów
W dniach 10-14 listopada 2014 roku, w Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie, odbyły się XXVIII Dni Kultury
Zdrowotnej.
Pierwszego dnia, w poniedziałek, mieszkańcy mieli okazję wysłuchać wykładu dr Marka Kosa, dyrektora SPZOZ-u
w Kraśniku: „Fundusze unijne w samorządzie powiatowym”. Następnie prof. Piotr Książek z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przedstawił bardzo ciekawy temat:
„Współczesne żywienie wyzwaniem XXI wieku”. Ostatni
wykład w tym dniu wygłosił Piotr Kapica, ratownik medyczny, na temat udzielania pierwszej pomocy w przypadku
zagrożenia życia, zanim dotrze fachowa pomoc medyczna.
Środa była dniem poświęconym problemom uzależnień.
Wykład pt. „Problem nadużywania alkoholu przez bliskie tobie osoby – jak sobie radzić” wygłosił mgr Jerzy
Rak, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień.
Uczestnicy spotkania mieli okazję popróbować napoi bezalkoholowych, które na degustację przygotowali pracownicy GOK i panie z KGW. Po degustacji odbył się miting
otwarty grup AA. Na zakończenie wystąpił zespół Dwie
Plus Jeden, działający przy GOK.
W czwartek 13 listopada, w ZSO im. Wł. Jagiełły w Urzędowie rozpoczął się cykl spotkań z profilaktyki uzależnień
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
na terenie gminy. Kolejny dzień spotkań dotyczył tematów
odżywiania. Dr inż. Małgorzata Ciosmak z Politechniki
Lubelskiej omówiła temat: „Gospodarowanie zasobami
środowiska dla zdrowia naszego i natury”. Natomiast Ewa

„Zbyt gorliwych
drwali
Obalony dąb
powali”
[L. Konopiński]

Stepek z Centrum Edukacji Żywieniowej i Dietoterapii
VitaNutrica w Lublinie przybliżyła nam temat: „Co jeść
a czego nie jeść aby mieć siłę i zachować zdrowie”. Ostatni
punkt programu Dni Kultury Zdrowotnej, należał do Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej. Był to temat
Zdrowe Warsztaty Kulinarne, w których sami uczestnicy przygotowywali potrawy. Panie z KGW przygotowały
w tym czasie smaczny żurek. Całość zakończył konkurs
LGD. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody.
Tegoroczne Dni kultury Zdrowotnej spotkały się z pozytywnymi opiniami w środowisku lokalnym. Mamy pewność, że wysiłek organizatorów nie pójdzie na marne i zdobyte wiadomości zostaną wykorzystane w praktyce.
Teresa Kaźmierak

Sukces uczniów z ZSO Urzędów im. W. Jagiełły
w konkursie historyczno-przyrodniczym
„Pomniki przyrody w polskich zespołach pałacowo-parkowych”
Drzewa od dawna fascynowały ludzi. Wiążą się z nimi
liczne legendy i przepowiednie. Dawały cień, były ozdobą
i ochroną od wiatru. Drewno
było budulcem, materiałem na
meble, surowcem do wyrobu
narzędzi i broni oraz opałem.
Niestety, okazy przyrody
giną na naszych oczach. Coraz
mniej pięknych, starych drzew
jest wokół nas. Przybywa
śmieci, samochodów, budynków. Dlatego z sentymentem
odwiedzamy miejsca, gdzie do
dziś możemy podziwiać piękne drzewa. Są to m.in. dawne
parki dworskie, gdzie znajduje się dużo pięknych drzew.
Niektóre z nich są pomnikami
przyrody.

„Z jednego drzewa krzyż i motyka” [H. Rzewuski]
Uczniowie Szkoły Podstawowej w ZSO im. Władysława
Jagiełły w Urzędowie wzięli udział w konkursie „Pomniki przyrody w polskich zespołach pałacowo-parkowych”.
Został on zorganizowany przez Muzeum Ziemiaństwa
w Dobrzycy. Dzieci zebrały materiały, wykonały dokumentację fotograficzną i wykonały pracę pt. „Pomniki i okazy
przyrody w parkach dworskich na Lubelszczyźnie”. Praca
opisuje przyrodę i jej okazy w ogrodach i parkach, także
w okolicach Urzędowa. W projekcie uczestniczyli uczniowie klasy VI b: Milena Puacz, Marcel Ambrożkiewicz,
Mateusz Brytan i Mateusz Bijak.
„Zniszczony twór ręki ludzkiej można zawsze
odtworzyć, zaginiony twór przyrody nigdy; ginie ona
na zawsze” [J.G. Pawlikowski]
Praca konkursowa, której fragment został zacytowany
powyżej, zawiera wiele informacji archiwalnych i cennych fotografii. Komisja konkursowa przyznała zespołowi
z Urzędowa trzecie miejsce w kategorii „Szkoła Podstawowa”. Laureatom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Anna Wnuk
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Miasto Urzędów – taka wola i decyzja mieszkańców
Każdy mijający rok tworzy nową historię i dla wielu z nas
staje się jednym z ważniejszych, o ile nawet nie najważniejszym w dotychczasowym życiu. Może nim takim być dla
konkretnej osoby, dla rodziny, jakiejś instytucji, lokalnej
społeczności, wioski, miasteczka, miasta, narodu, państwa,
małej lub dużej ojczyzny itp. Nie boję się tu użyć wielkich
i patetycznych słów, mówiąc, że ten i następny rok będą
newralgiczne dla przyszłości i historii Urzędowa. Te dwa
lata zdecydują czy Urzędów przez kolejne dziesięciolecia
i wieki pozostanie zdegradowaną przez Rosjan sukcesywnie zapominaną osadą, w praktyce wsią, czy też odrodzi
się jako miasto i powróci do wspaniałej dawnej prosperity.
W toku przeprowadzonych w bieżącym roku konsultacji
zarówno mieszkańcy samego Urzędowa, jak i okolicznych
sołectw i wiosek, poparli demokratyczną większością wniosek Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej o nadanie swej miejscowości praw miejskich. W wielu sołectwach uczynili to
w sposób nie budzący najmniejszych wątpliwości. Do wyjątków należeli wśród nich tacy, jak np. radny z Moniak, który
bronił obecnego wiejskiego statusu Urzędowa „jak o. Augustyn Kordecki Jasnej Góry przed Szwedami”. Konsekwencją
wyrażonej woli większości mieszkańców Urzędowa i pozostałych sołectw jest teraz niezwłoczne i skuteczne kontynuowanie procedury zmierzającej do uzyskania statusu miasta,
by zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami zdążyć przygotować odpowiednią dokumentację do marca 2015 r.
Starania o przywrócenie Urzędowowi rangi miasta rozpoczęliśmy dokładnie w 100 rocznicę wybuchu pierwszej
wojny światowej i w 30 rocznicę powstania Towarzystwa
Ziemi Urzędowskiej, które na pierwszym zjeździe jako
główny cel działalności postawiło sobie ponowne nadanie
naszej miejscowości praw miejskich. Jest ogromna, niepowtarzalna szansa, aby miasto zawitało do nas w końcu
2015 r., dokładnie w setną rocznicę podpalenia i totalnego
zniszczenia Urzędowa przez wojska rosyjskie, w 610 rocznicę nadania praw miejskich.
Wprowadźmy ponownie Urzędów w poczet miast polskich na przekór intencjom dawnego zaborcy, który po
powstaniu styczniowym zabrał naszym Rodakom miejską
rangę i blask dawnej XV-XVIII sławy, a następnie w lipcu
1915 r. obrócił miasteczko w perzynę. Nie możemy dłużej
żyć z kompleksem i „syndromem upokorzonego poddanego”, jakim uczynił nas okupant, którego dzisiaj już nie
ma, lecz pozostają po nim skutki. Mamy prawo do swoich
marzeń, ambicji, prestiżu, mamy moralny obowiązek restytytuowania miejskiej „Urzędowskiej Rzeczypospolitej”.
Nie możemy dalej żyć pozycją i poziomem narzuconym
przez carską Rosję. Nie możemy akceptować i godzić się,
by konsekwencje decyzji zaborcy nadal wyznaczały dalszą
urzędowską historię. Najwyższy czas wykreślić z urzędowskiej tradycji mroki zaborczej przeszłości. Jesteśmy wolni i wolność tę nasze pokolenie musi wykorzystać. Niech
przewodnikiem nam będzie, kwaterujący w lipcu 1914 r.
w Urzędowie, wskrzesiciel Najjaśniejszej Rzeczypospolitej
marszałek Józef Piłsudski, którego pomnik stoi przed farną
świątynią urzędowską. To on pokazał, jak odzyskać wolność i przywrócić Ojczyźnie należną pozycję i autonomię.

Śpiewamy w narodowym hymnie: Co nam obca przemoc
wzięła, szablą odbierzemy. Dziś nikt nie żąda od nas walki
i daniny krwi, wystarczy dobra wola i rozsądne myślenie
a nie kunktatorstwo i lęk przed czymś, co stwarza nowe
szanse, zapobiega stagnacji i marazmowi.
Sceptycy lub nie w pełni przekonani do miejskiego statusu Urzędowa, często zadawali pytanie, a co z tego będziemy mieli i czy będzie nam lepiej? Można im odpowiedzieć
również pytaniem a jakie mamy gwarancje, że będzie lepiej, jeśli nic nie zmienimy? A czy warto też inaczej postawić problem, co my możemy dać naszej ziemi, naszej Małej
czy Dużej Ojczyźnie, co zdobyta krwią i blizną? Wiem, co
zrobiliby na naszym miejscu przed stu laty urzędowscy legioniści, spoczywający w zbiorowej mogile przy ul. Wodnej oraz niezliczona liczba ich kolegów – partyzantów, poległych w walce podczas drugiej wojny światowej.
Mam ogromną nadzieję, graniczącą z pewnością, że
w przyszłym Głosie Ziemi Urzędowskiej będziemy mogli
napisać, Urzędowianie to wspaniały, heroiczny naród, i że
przyszłe urzędowskie pokolenia świętować będą kolejne
rocznice historyczne w swym dawniej Królewskim Mieście.
Aliści nawet Urząd Bezpieczeństwa w 1947 r. twierdził, że
„Miasteczko Urzędów tak przesiąkło poakowskim podziemiem, że najlepiej byłoby wysiedlić ich wszystkich na Mazury”, i rozumiem, że tak jak robili to carowie, zniszczyć go,
zdegradować i na zawsze wymazać z mapy i historii.
Lublin, 5 grudnia 2014 r.

Marian Surdacki

Andrzejki dla dzieci w GOK

W dniu 26 listopada, w sali widowiskowej Gminnego
Ośrodka Kultury w Urzędowie odbyła się zabawa andrzejkowa dla najmłodszych „Show z Balbiną i Elwirą”. W ten
jesienny chłodny wieczór chętnych do zabawy nie brakowało. Przybyło ponad 100 dzieci.
Konkursy, wróżby, przepowiednie, tańce, deszcz baniek
mydlanych, pokaz dymu, wystrzałowe konfetti i malowanie
włosów przyniosły wiele radości i śmiechu.
Spotkanie to dostarczyło naszym pociechom wielu emocji i wrażeń. Była to również doskonała okazja do rozbudzenia ciekawości i chęci poznania tradycji ludowych.
Teresa Kaźmierak
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Dzień Patrona Orląt Lwowskich w Urzędowie

Dnia 21 listopada 2014 roku, w ZS – CKZiU w Urzędowie odbyła się uroczystość Dnia Patrona, upamiętniająca
obronę Lwowa przez Orlęta Lwowskie. Starostę kraśnickiego reprezentował pan Zbigniew Leziak. Uroczystość
zgromadziła młodzież, nauczycieli, emerytów i rodziców
uczniów naszej szkoły.
Obchody rozpoczęła Msza Święta w Kościele p.w. Św.
Mikołaja, w intencji społeczności Zespołu Szkół im. Orląt
Lwowskich, wszystkich poległych za Ojczyznę, a szczególnie spoczywających na cmentarzach we Lwowie. Dyrektor
zacytował napis z symbolicznej mogiły żołnierzy drugiej
obrony Lwowa:
„W tej dolinie spoczywa tysiąc żołnierzy, którzy DOCHOWALI WIERNOŚCI… polegli w walkach, bronili Lwowa
przed hitlerowskim najeźdźcą. Żyjąc, służyli wiernie Bogu,
Ojczyźnie i Rodzinie. Polegli… służą już tylko Panu Bogu.
Niech Pan Bóg wynagrodzi wszystkim, tym którzy polecają
w modlitwie dusze poległych obrońców Ojczyzny”
Po Mszy Świętej zgromadzeni udali się na urzędowskie
wały. Tam delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze pod
pomnikiem Orląt Lwowskich.
W szkole Dyrektor Andrzej Rolla witając gości mówił:
„Tegoroczny Dzień Patrona naszej Szkoły obchodzimy
po raz 12. Przez wszystkie lata staramy się uroczyście obchodzić Święto Szkoły. Celem jest wychowanie naszego
pokolenia, naszej młodzieży szkolnej i całej społeczności
lokalnej w pełnym patriotyzmie i pamięci o czynach bohaterów narodowych. Patron, którego wybraliśmy, do tego
zobowiązuje. Jesteśmy dumni. Ofiara życia, jaką złożyły
Orlęta, nie pozostaje więc daremną - to szkoła wielkiego
patriotyzmu, gorącej miłości polskiej mowy, kultury i tradycji do tej Świętej Ziemi, w którą wsiąkała Ich krew”.
Sylwetki młodych obrońców Lwowa stały się inspiracją do
przygotowania poruszającej serca części artystycznej. Społeczność szkolna miała doskonałą okazję bliżej poznać tych
„malutkich rycerzy, męczenników za wolność Ojczyzny”.
Część artystyczną rozpoczęła Klaudia Rybińska. Podczas recytacji własnego wiersza, wytłumaczyła związki
Urzędowa ze Lwowem i wskazała na wagę i podniosłość
tej uroczystości dla społeczności szkolnej. Następnie poprzez słowo wiążące, przeplatane poezją i wyświetlanymi
prezentacjami wszyscy mogliśmy poznać i zrozumieć tamte lwowskie listopadowe dni. Doświadczyć tamtej atmos-

fery entuzjazmu, walki, patriotyzmu ludzi budujących niepodległą Polskę. Widzowie nagrodzili gromkimi brawami
Michała Kołbuka za wykonanie pieśni „O mamo, otrzyj
oczy,…….” oraz pozostałych artystów z klasy II A i IIIA
za piękną recytację i wzruszenia, których nam dostarczyli.
Jak wiele uczniowie wynieśli z tej akademii, można było
się przekonać po wynikach krótkiego quizu, który został
przeprowadzony po części artystycznej. Uczestniczyły w nim
trzyosobowe drużyny ze wszystkich klas szkoły. Uczestnicy
wykazali się bardzo dużą wiedzą na temat patrona szkoły
i listopadowych walk o Lwów z 1918 roku. Najlepiej z pytaniami poradziła sobie klasa I A, która wygrała ten konkurs.
Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.
Święto Patrona Szkoły to również czas rozstrzygnięcia
konkursów o Patronie. Konkurs na tekst literacki o Patronie Szkoły: „ORLĘTA LWOWSKIE – PATRON BLISKI
CZY DALEKI?” – nagrodzeni uczniowie: Klaudia Rybińska, Anna Łoboda, Eliza Kania, Paulina Suchanowska.
Konkurs na plakat o Patronie Szkoły: „BLIŻEJ PATRONA
SZKOŁY” nagrodzeni uczniowie: Anna Łoboda, Patrycja
Stęgierska. Dyrektor szczególne podziękowanie skierował
do Michała Kołbuka, który zawsze uroczystości szkolne
uświetnia śpiewem i grą na trąbce.
Dzień Patrona 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

Sz. P. Jan Woźniak
Wójt Gminy Urzędów
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Klub w Urzędowie dziękuje Panu za
spełnienie prośby o przeprowadzenie remontu pomnika
Orląt Lwowskich oraz jego otoczenia.
Jednocześnie podajemy do wiadomości mieszkańców
Gminy Urzędów, iż przed 11 listopada 2014 r. zostały
wykonane następujące związane z monumentami:
- piaskowanie
- odnowienie liter
- nasycenie pomnika środkiem impregnującym
- naprawienie i uzupełnienie brakującej części barierki
- uzupełnienie kostki
Remontu dokonali pracownicy zatrudnieni przy Urzędzie Gminy w Urzędowie oraz zakład SiR-KAM.
Członkowie TML i KPW Klub w Urzędowie
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Św. Mikołaj naprawdę istnieje!!!
Okres świąteczny to czas radości i wielkich marzeń
wszystkich dzieci. Pomimo braku białego puszystego śniegu, św. Mikołaj przemierzył całą naszą gminę. Pojawił się
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Urzędowie 5 grudnia,
w Domu Wiejskim w Józefinie 8 grudnia, w Świetlicy

obdarował wszystkich słodkimi upominkami przygotowanymi przez panie z naszych bibliotek. Oczekiwana przez

Mikołaj w Moniakach

Mikołaj w Bobach

Wiejskiej w Moniakach 9 grudnia, a w Wiejskim Domu
Kultury w Bobach 10 grudnia.
Oczekując upragnionego Gościa dzieci aktywnie uczestniczyły w grach i zabawach ruchowych, tańcach i konkursach. Podczas wizyty Mikołaja dzieci śpiewały piosenki,
recytowały wiersze i popisywały się swoimi talentami.
Obecni na spotkaniu rodzice i dziadkowie z zachwytem
obserwowali występy swoich pociech.
Mikołaj rozmawiał z dziećmi, zachęcał je aby były
grzeczne, słuchały rodziców i dziadków. Na zakończenie

Mikołaj w Józefinie

cały rok wizyta św. Mikołaja, przyniosła naszym dzieciom
wiele radości i uśmiechu. Dzieci i my długo będziemy pamiętać to spotkanie. Już dzisiaj z utęsknieniem czekamy na
kolejną wizytę Mikołaja. Do zobaczenia za rok!
Teresa Kaźmierak

