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XXVI sesja VI kadencji Rady Gminy Urzędów odbyła
się dnia 21 marca br. Tematy główne dotyczyły informacji
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie
oraz sprawozdania z działalności klubów sportowych.
W sprawach bieżących radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XXVI – 200/2013 w sprawie wyboru
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia
stawki opłaty za pojemnik.
2. Uchwała Nr XXVI – 201/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
3. Uchwała Nr XXVI – 202/2013 w sprawie sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność gminy Urzędów.
4. Uchwała Nr XXVI – 203/2013 w sprawie zmiany
wieloletniej prognozy finansowej.
5. Uchwała Nr XXVI – 204/2013 w sprawie zwolnienia
z obowiązku wpłaty do budżetu gminy Urzędów nadwyżki
środków obrotowych Samorządowego Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Urzędowie.
6. Uchwała Nr XXVI – 205/2013 w sprawie uchwalenia
„Programu wspierania osób niepełnosprawnych w gminie
Urzędów na lata 2013–2015”.
7. Uchwała Nr XXVI – 206/2013 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego z zakresu wieloletniego
programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
8. Uchwała Nr XXVI – 207/2013 w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom,
którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach lub
placówkach, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin nauczyciela pedagoga w szkołach i placówkach
opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez gminę
Urzędów.
9. Uchwała Nr XXVI – 208/2013 w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2013.
Informuję, iż wszystkie protokoły z posiedzeń Rady Gminy Urzędów, a także Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są na stronie internetowej gminy
Dokończenie na str. 3
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Ile kosztuje gminę Urzędów opieka przedszkolna?
Rok szkolny 2012/2013 pozwolił objąć opieką przedszkolną wszystkie dzieci, których rodzice zdecydowali się
korzystać z gminnego systemu opieki przedszkolnej.
Aktualnie funkcjonują:
1. Przedszkole Publiczne w Urzędowie oraz:
a) filia Przedszkola Publicznego w Urzędowie, która
funkcjonuje w lokalu szkoły podstawowej filialnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły
w Urzędowie w miejscowości Rankowskie,
b) filia Przedszkola Publicznego w Urzędowie, które
funkcjonuje w lokalu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Moniakach.
2. Punkt Przedszkolny w Leszczynie.
3. Punkt Przedszkolny w Bobach-Kolonii.
4. Zespół Przedszkolny w Bęczynie.
5. Oddziały „0” przy szkołach podstawowych w: Bobach-Kolonii, Leszczynie, Moniakach, Skorczycach, filiach
w Rankowskim i w Bęczynie.
6. Niepubliczne Przedszkole „Gwiazdeczka 2” w Wierzbicy-Kolonii.
Opieką przedszkolną na terenie gminy Urzędów w ramach gminnego systemu publicznej opieki przedszkolnej
objętych jest 239 dzieci. Wydatki ponoszone z budżetu
gminy na ten cel obrazuje poniższe zestawienie:
Lp.

Placówka

Plan na 2013 r.

Ogółem opieką przedszkolną na terenie gminy i poza
gminą objętych jest 274 dzieci. Łącznie planowane w roku
2013 wydatki finansowe na ten cel to kwota 1 465 012,21 zł.
Wynika to z faktu, że finansujemy własne przedszkola
i mamy obowiązek finansować przypadki, gdzie rodzice
swoje pociechy kierują również do przedszkoli poza teren
gminy.
Zasada finansowania jest taka, że jeżeli dziecko zamieszkałe na terenie gminy Urzędów trafi do przedszkola niepublicznego funkcjonującego poza terenem gminy, to mamy
obowiązek prawny pokrycia kosztów udzielonej dotacji
na rzecz innego samorządu. Warto dodać, że nie mamy
obowiązku prawnego pokrywać kosztów udzielonej dotacji
na dziecko, które uczęszcza do przedszkola publicznego
funkcjonującego na terenie innej gminy prowadzonego
przez jednostkę samorządu terytorialnego.
Zgodnie z przepisami prawa, Niepubliczne Przedszkole
„Gwiazdeczka 2” w Wierzbicy-Kolonii otrzymuje dotację
z budżetu gminy Urzędów w wysokości równej 75% ustalonych w budżecie gminy Urzędów wydatków bieżących
ponoszonych w Przedszkolu Publicznym w Urzędowie.
Planowany koszt pobytu dziecka w Niepublicznym Przedszkolu „Gwiazdeczka 2” w Wierzbicy-Kolonii w roku 2013
wynosi ok. 420 zł miesięcznie.
Ilość dzieci

Przewidywany miesięczny koszt
utrzymania jednego dziecka w 2013 r.

Publiczna opieka przedszkolna
1.

Punkt Przedszkolny w Leszczynie

46 721,21 zł

2.

Punkt Przedszkolny w Bobach

46 448,00 zł

3.
4.

Zespół Przedszkolny w Bęczynie
Przedszkole Publiczne w Urzędowie
z filiami

5.

Oddział „0” Boby

6.

Oddział „0” Leszczyna

7.
8.
9.

Oddział „0” Moniaki
Oddział „0” Urzędów filie
Oddział „0” Skorczyce
Razem publiczna opieka
przedszkolna

29 576,00 zł
687 436,00 zł
+ 40 000,00 zł
(plac zabaw)
= 727 436,00 zł
69 377,00 zł
63 518,00 zł
85 466,00 zł
148 121,00 zł
71 038,00 zł
1 287 701,21 zł

14, w tym:
7 z Borzechowa
1 z Chodla
18, w tym:
1 z Chruśliny
15
103, w tym:
19 – Rankowskie
11 – Moniaki
16, w tym:
1 z Chruśliny
12, w tym:
5 z Borzechowa
20
24
17
239

ok. 278 zł
ok. 215 zł
ok. 164 zł
ok. 560 zł

ok. 360 zł
ok. 441 zł
ok. 356 zł
ok. 514 zł
ok. 348 zł

Niepubliczna opieka przedszkolna
1.
2.
3.

Niepubliczne Przedszkole „Gwiazdeczka 2” w Wierzbicy-Kolonii
Niepubliczne przedszkola w Kraśniku
Przedszkole w Józefowie n/Wisłą
prowadzone przez stowarzyszenie
Razem niepubliczna opieka
przedszkolna
Ogółem publiczna i niepubliczna
opieka przedszkolna

127 311,00 zł

25

ok. 420 zł

44 000,00 zł
6 000,00 zł

   9
   1

ok. 480 zł
ok. 220 zł

177 311,00 zł

35

1 465 012,21 zł

274
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W roku budżetowym 2012 finansowaliśmy z budżetu gminy pobyt dzieci
w przedszkolach niepublicznych w gminach:
1) Kraśnik – 49 846,54 zł,
2) Józefów nad Wisłą – 2 803,67 zł.
Koszty funkcjonowania opieki przedszkolnej na terenie gminy Urzędów uległy
zwiększeniu, ponieważ do roku 2012
funkcjonowały dwa Punkty Przedszkolne
w Leszczynie i w Bobach-Kolonii oraz
jeden Zespół Przedszkolny w Bęczynie,
które finansowane były przez okres 3 lat
w ramach projektu z funduszy unijnych,
a obecnie są finansowane z budżetu gminy. Faktycznie po zakończeniu projektu
gmina mogła zrezygnować z dalszego
prowadzenia opieki przedszkolnej w tych
punktach, przy czym istniała uzasadniona Wychowankowie i personel w Przedszkolu Publicznym w Urzędowie
obawa, że dzieci trafią do przedszkoli
poza teren gminy, a w takim przypadku dopłacać będziemy
Dzieci, które trafią do przedszkoli poza gminę zazwyz budżetu gminy do pobytu dzieci w przedszkolach poza czaj pozostają na dalszy okres edukacji poza siecią plagminą.
cówek oświatowych, jakie funkcjonują na terenie naszej
gminy, a sytuacja taka ma negatywny wpływ na poziom
otrzymywanej subwencji oświatowej, w tym na wysokość
dofinansowania do utrzymania i funkcjonowania oświaty
w gminie.
Opieka przedszkolna to bardzo ważny etap w życiu
i przystosowaniu się dzieci do dalszej edukacji szkolnej.
Poziom wydatków na jedno dziecko wynika z możliwości organizacyjnych i finansowych samorządu oraz okresu,
w którym powstawała placówka przedszkolna, a także ilości
dzieci, które mogą trafić do przedszkola.
Ponoszone wydatki budżetowe będą miały, naszym
zdaniem, korzystny wpływ na poziom przygotowania oraz
pozostawanie dzieci w naszym gminnym systemie edukacji, co zapewni otrzymywanie subwencji oświatowej na
przyzwoitym poziomie.
wójt gminy Urzędów
mgr inż. Jan Woźniak
Zajęcia w Niepublicznym Przedszkolu „Gwiazdeczka 2” w Wierzbicy-Kolonii

Sprawozdanie z posiedzenia XXVI sesji VI kadencji
Rady Gminy Urzędów
Dokończenie ze str. 1

w Biuletynie Informacji Publicznej (http://ugurzedow.bip.
lubelskie.pl/) pod odpowiednimi zakładkami.
W programie kwietniowej sesji przewidziane są następujące tematy:
1. Informacja z działalności OSP na terenie gminy Urzędów za rok 2012.

2. Stan bezpieczeństwa i porządek publiczny na terenie
gminy Urzędów.
3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie za rok 2012.
4. Sprawozdanie z realizacji współpracy z organizacjami
pozarządowymi za rok 2012.
5. Sprawy bieżące.
Magdalena Szumna
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Wiatraki znów wracają
W dniu 10 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy w Urzędowie odbyło się spotkanie przedstawicieli firmy Contino
Wind Partners – firmy zainteresowanej budową farmy
wiatrowej na terenie naszej gminy – z wójtem i radnymi
urzędowskiej Rady.
Ze strony inwestora w spotkaniu udział wzięli:
– p. Grzegorz Mück, Contino Theta,
– p. Paweł Szyszko, Contino Wind Partners,
– p. Robert Trzaskowski, Contino Wind Partners,
– p. Tadeusz Stawryłło, przedstawiciel Polskiej Izby
Gospodarczej Ekorozwój,
– p. Romuald Bogusz, członek Zarządu Polskiej Izby
Gospodarczej Ekorozwój – inicjator tegoż spotkania.
Tematem spotkania było omówienie po raz kolejny, ale
pierwszy w takim gronie, możliwości lokalizacji na terenie
naszej gminy farmy wiatrowej.
Podczas kilkugodzinnej dyskusji z obu stron padło wiele
merytorycznych uwag i opinii.
Ze strony przedstawicieli inwestora – firmy Contino
Wind Partners – dało się wyczuć zaniepokojenie; padały
uwagi o przeciągających się od ponad dwóch lat dyskusjach,
a do dnia dzisiejszego nie udało się wypracować żadnych
rozstrzygnięć.
Prawdą jest, iż inne gminy powiatu kraśnickiego są
bardziej zaawansowane. Niektóre podjęły już stosowne
uchwały o przystąpieniu do zmian w studium i w planie, na
terenie innych stoją już maszty do badania siły i kierunku
wiatrów.
Odpowiadając, zwróciliśmy uwagę, iż władze naszej
gminy w tym czasie musiały podjąć starania, aby rozeznać
bądź, co bądź nowy i niełatwy temat oraz w miarę możliwości zapoznać z nim mieszkańców gminy, szczególnie
tych bezpośrednio zainteresowanych, z miejscowości gdzie
planuje się lokalizacje elektrowni wiatrowych.
Właśnie temu miały służyć spotkania w sołectwach, pogadanki tematyczne na sesjach Rady, prezentacje podczas
Dni Kultury Rolnej w sali GOK-u.
Przedstawiciele samorządu i mieszkańców naszej gminy
brali udział w wyjazdach do miejscowości, gdzie funkcjonują takie farmy, by na miejscu móc obejrzeć i zapoznać
się z opiniami mieszkańców zamieszkałych w pobliżu
pracujących elektrowni.
W grupie radnych również występują różnice zdań, co
do potrzeby i możliwości budowy wiatraków.
Od skrajnych (należy przyznać, że nielicznych) poprzez
wyważone, które przeważają w większości.
W toku zażartej i momentami nerwowej dyskusji udało
się wypracować pewne uzgodnienia.
Przedstawiciele naszego samorządu zaproponowali, aby
do dalszej dyskusji i ewentualnej procedury dopuścić te
lokalizacje wiatraków, które usytuowane są w odległości
co najmniej jednego kilometra od istniejących zabudowań,
jednego kilometra od terenów wpisanych w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo,
bądź potencjalnie w przyszłości kwalifikujących się pod
budownictwo. Dotychczasowe minimalne odległości, to
pięćset–siedemset metrów.

Zapewne spowoduje to zmianę lokalizacji i znaczne
ograniczenie liczby wiatraków z proponowanych dotychczas trzydziestu sztuk do około piętnastu, lecz może mieć
w przyszłości duże znaczenie dla możliwości bezproblemowego wyznaczania i realizowania terenów budowlanych
na terenie gminy.
Należy tu nadmienić, iż w naszym ustawodawstwie brak
jest przepisów, które w sposób jednoznaczny i precyzyjny
określałyby warunki i odległości lokalizowania farm wiatrowych. Jedynym kryterium, z którego wynikają minimalne
odległości jest dopuszczalny poziom hałasu. W zależności
od warunków terenowych już w odległości ok. pięciuset
metrów od pracującej turbiny jest on na poziomie dopuszczalnym przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku „W sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku”.
Niektóre samorządy na szczeblu wojewódzkim opracowały własne wytyczne, co prawda nieposiadające statusu
przepisów obowiązującego prawa, ale sugerują samorządom
gminnym zasady lokalizowania farm wiatrowych, w tym
minimalne odległości od zabudowań i wzajemne odległości
między wiatrakami. Jakieś nadzieje w uporządkowaniu tych
kwestii budzi spodziewana nowelizacja ustawy „Prawo
Budowlane”, jednak znając nasze realia procedowania nad
ustawami, może to potrwać jeszcze bardzo długo.
Obecni na spotkaniu przedstawiciele inwestora zapowiedzieli opracowanie nowego wariantu uwzględniającego uwagi naszych samorządowców. Wariant ten zostanie
poddany pod dyskusję i opinie radnym, sołtysom i mieszkańcom naszej gminy z sołectw związanych z potencjalną
inwestycją. Na pewno wzbudzi kolejne emocje zarówno
wśród zwolenników jak i przeciwników energii wiatrowej.
Rada i wójt gminy Urzędów muszą działać w sposób wyważony, by pogodzić interesy obu grup mieszkańców.
Jednakowo ważne są potrzeby tych mieszkańców naszej
gminy, którzy zdecydowali się przystąpić do projektu i zawarli z inwestorem umowy oraz licznej grupy popierającej
budowę wiatraków, jak i mieszkańców z różnych powodów
sprzeciwiających się tej inwestycji.
Należy też brać pod uwagę aspekt korzyści finansowych.
Na inwestycji mogą zarobić nie tylko właściciele gruntów
zajętych pod elektrownie, ale także wszyscy mieszkańcy
gminy.
Inwestor wnosi do kasy gminnej w formie podatku kwotę
ok. pięćdziesięciu–siedemdziesięciu tysięcy złotych od
każdej pracującej turbiny w zależności od jej mocy. Stanowi to w tych trudnych obecnie czasach pokaźny zastrzyk
finansowy, umożliwiający rozwój gminy. Nie bez znaczenia
jest również fakt, iż inwestor deklaruje w ramach współpracy z samorządem sfinansowanie innych uzgodnionych
wcześniej inwestycji na terenie naszej gminy. Praktyki takie
stosowane były we wszystkich miejscowościach w Polsce,
gdzie budowane były farmy wiatrowe, a które odwiedzaliśmy w ramach wyjazdów zorganizowanych.
Aby budowa wiatraków mogła mieć miejsce w naszej
gminie, trzeba podjąć uchwałę o przystąpieniu do zmian
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
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przestrzennego. Co prawda przyjęte studium nie jest prawem miejscowym i nie rodzi żadnych skutków prawnych
w tym zakresie, jednak jest niezbędne, aby w przyszłości
można było przystąpić do konkretnych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, umożliwiających lokalizacje
wiatraków na konkretnych działkach.
Ponieważ procedura zmian w studium i planie miejscowym jest procesem skomplikowanym i długotrwałym ze
względu na mnogość i szczegółowość uzgodnień branżowych, o ewentualnej budowie wiatraków można by moim
zdaniem mówić za ok. trzy–cztery lata.
Marek Przywara
przewodniczący Rady Gminy Urzędów

OGŁOSZENIE
Gmina Urzędów informuje o obowiązku składania
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkanych (biura, szkoły, przedszkola, restauracje, kawiarnie, sklepy, apteki, przychodnie
lekarskie, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, cmentarze,
pozostałe podmioty prowadzące działalność usługową,
wytwórczą).
Deklaracje dostępne są w tut. Urzędzie i na stronie
internetowej: www.urzedow.pl
Deklaracje należy złożyć do Urzędu Gminy w Urzędowie, ul. Rynek 26 w godzinach pracy Urzędu, tj.
730–1530 w terminie do 31 maja 2013 r.

OGŁOSZENIE
Z dniem 1 lipca 2013 roku gmina odpowiada za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
na swoim terenie.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z  2012 r., poz. 391) właściciele nieruchomości
zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:
wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do
zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie
tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym. W związku z tym Urząd
Gminy w Urzędowie informuje, że firma EKO-KRAS
Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Graniczna 3, ma możliwość
odsprzedania pojemników używanych na odpady za
30% wartości rynkowej nowego pojemnika w terminie
do 31 maja 2013 r.:
– pojemnik o objętości 120 l i 140 l – 36,90 zł
brutto,
– pojemnik o objętości 240 l – 49,29 zł brutto.
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OGŁOSZENIE
Gmina Urzędów informuje o stawkach opłaty za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu gminy Urzędów:
1. Jeżeli odpady zbierane i odbierane są w sposób
nieselektywny (zmieszany):
● gospodarstwo domowe od 1 do 2 osób – w wysokości
12 zł/miesiąc,
● gospodarstwo domowe od 3 do 4 osób – w wysokości
24 zł/miesiąc,
● gospodarstwo domowe 5 i więcej osób – w wysokości
36 zł/miesiąc.
2. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób
selektywny:
● gospodarstwo domowe od 1 do 2 osób – w wysokości
10 zł/miesiąc,
● gospodarstwo domowe od 3 do 4 osób – w wysokości
20 zł/miesiąc,
● gospodarstwo domowe 5 i więcej osób – w wysokości
30 zł/miesiąc.
3. Od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane
są w sposób nieselektywny (zmieszany):
■ pojemnik 0,12 m3 – w wysokości 24,00 zł/miesiąc,
■ pojemnik 0,24 m3 – w wysokości 36,00 zł/miesiąc,
■ pojemnik 1,1 m3 – w wysokości 132,00 zł/miesiąc,
■ pojemnik 2,5 m3 – w wysokości 300,00 zł/miesiąc,
■ pojemnik 7,0 m3 – w wysokości 840,00 zł/miesiąc.
4. Od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane
są w sposób selektywny:
■ pojemnik 0,12 m3 – w wysokości 20,00 zł/miesiąc,
■ pojemnik 0,24 m3 – w wysokości 30,00 zł/miesiąc,
■ pojemnik 1,1 m3 – w wysokości 110,00 zł/miesiąc,
■ pojemnik 2,5 m3 – w wysokości 250,00 zł/miesiąc,
■ pojemnik 7,0 m3 – w wysokości 700,00 zł/miesiąc.

OGŁOSZENIE
Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (biura,
szkoły, przedszkola, restauracje, kawiarnie, sklepy,
apteki, przychodnie lekarskie, zakłady fryzjerskie
i kosmetyczne, cmentarze, pozostałe podmioty prowadzące działalność usługową, wytwórczą itp.) powinni
rozwiązać umowę z dotychczasowym przedsiębiorcą
świadczącym usługę odbioru odpadów komunalnych
ze skutkiem na dzień 30 czerwca 2013 r.
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Jakie wydatki ponosić będą mieszkańcy gminy Urzędów
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i co będzie miało wpływ na ich poziom?
Gmina Urzędów, podobnie jak kilka innych gmin powiatu
Kraśnickiego, należy do Związku Międzygminnego „Strefa
Usług Komunalnych w Kraśniku”.
Zasadniczym celem przynależności do Związku było
i jest wspólne gospodarowanie odpadami komunalnymi
w taki sposób, aby zapewnić miejsce do ich składowania
oraz mieć wpływ na poziom kosztów z tym związanych.
Związek Międzygminny w momencie utworzenia, a był
to rok 1998, zastał w opłakanym stanie wysypisko śmieci
w Kraśniku i zaniedbane, niemalże opuszczone zaplecze
w postaci budynku gospodarczego.

transportową i dostarczane do RIPOK, gdzie na liniach
sortowniczych będą poddawane segregacji i obróbce, celem
której będzie oddzielanie od frakcji zmieszanej (mokrej)
surowców wtórnych i masy organicznej magazynowanej
jako kompost. Pozostałości po sortowaniu i obróbce odpadów komunalnych trafiać będą na składowisko odpadów
zarządzane przez Związek Międzygminny.
Z dniem 1 lipca 2013 r. gmina staje się właścicielem
odpadów komunalnych na swoim terenie – tak zdecydował ustawodawca. W imieniu mieszkańców gminy, Urząd
Gminy zorganizuje przetarg na wybór firmy odbierającej
odpady, które powinny trafić do RIPOK, oraz gminny
system gospodarowania odpadami, pobierając podatek
śmieciowy.

Budynek socjalny – rok 1998

W okresie wspólnego gospodarowania odpadami komunalnymi uporządkowane zostało i zrekultywowane stare
wysypisko śmieci – wydatki na ten cel wyniosły 2 mln zł.
Wybudowana została niecka na składowanie odpadów
(nowe składowisko), która umożliwiła składowanie odpadów komunalnych do chwili obecnej i zapewnia możliwość
przyjmowania odpadów przez kolejne 6 lat przy założeniu,
że na składowisko trafiać będzie 10–12 tys. ton rocznie. Nakłady na budowę nowego składowiska odpadów wyniosły
7,7 mln zł. Wzrastające wymagania odnośnie segregacji,
zagospodarowania i składowania odpadów oraz ograniczone możliwości finansowe gmin spowodowały, że budową
Zakładu Zagospodarowania Odpadów zainteresowała się
prywatna firma z terenu Kraśnika.
Powstał w ten sposób zakład, na który wydatkowano
kilka milionów złotych z prywatnych funduszy. Po wejściu
w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, tj. z dniem 1 stycznia 2013 r., Zakład
Zagospodarowania Odpadów zakwalifikowany został przez
Urząd Marszałkowski w Lublinie jako RIPOK – Regionalna
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych.
Organizacja odbioru i obróbki odpadów przedstawia się
w sposób następujący: odpady gromadzone w pojemnikach
usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących
własność mieszkańców gminy odbierane będą przez firmę

Budynek administracyjny

Struktura wydatków stanowiących podatek śmieciowy przedstawia się następująco:
I. Wydatki związane z odbiorem i transportem odpadów
do RIPOK – ich poziom ustalony zostanie w wyniku otwartego przetargu organizowanego przez gminę.
II. Wydatki związane z segregacją i obróbką odpadów
przez RIPOK – ich poziom poprzez opracowanie kalkulacji
kosztów tej usługi ustali prywatna firma, która jest właścicielem instalacji.
III. Składowanie pozostałości po segregacji i obróbce odpadów oraz utrzymanie Związku – poziom tych wydatków
ustalać będzie Zarząd i Walne Zgromadzenie Związku.
IV. Zorganizowanie gminnego systemu gospodarki odpadami – wydatki z tym związane określi na wniosek Urzędu
Gminy lokalny samorząd.
Jeżeli chcemy, aby cena jednej tony zagospodarowanych
odpadów była możliwie niska, musimy segregować odpady
w miejscu ich powstawania, tj. w gospodarstwach domowych na frakcję suchą, która trafiać będzie do worków,
i frakcję mokrą, która trafiać będzie do pojemników. Rozwiązania prawne unijne i krajowe wprowadzają konieczność
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Nowoczesna sortownia odpadów

uzyskiwania przez gminę wymaganego poziomu odzysku
surowców wtórnych i energetycznych z ogólnej masy odpadów wytwarzanych na terenie gminy.
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Stawiane są wysokie wymagania wszystkim podmiotom,
które biorą udział w systemie gromadzenia i zagospodarowania odpadów, tj. mieszkańcom, firmom prowadzącym
działalność gospodarczą na terenie gminy, firmie odbierającej odpady i RIPOK. Jeżeli gmina nie uzyska wymaganych
wskaźników odzysku, to nakładane będą wysokie kary,
które podrażać będą gminny system gromadzenia i zagospodarowania odpadów.
Należy dodać, że w myśl nowych rozwiązań prawnych
każdy właściciel nieruchomości – gospodarstwa domowego
– zobowiązany jest posiadać oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemnik na frakcję
mokrą, a także utrzymywać należyty porządek w miejscu
usytuowania pojemnika.
Zadanie związane z wyposażeniem w pojemnik może
być realizowane poprzez zakup pojemnika lub przekazanie
w dzierżawę, przy czym biorąc pod uwagę trwałość pojemnika, dzierżawa generować będzie dodatkowe obciążenia
finansowe, które i tak nie będą niskie w gminnym systemie
gospodarowania odpadami komunalnymi.
wójt gminy Urzędów
mgr inż. Jan Woźniak

Dni Kultury Rolnej 2013
Dni Kultury Rolnej w naszej gminie zawsze cieszą się
dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. W tym
roku odbyły się one w dniach 4–8 marca. Organizatorzy tej
imprezy to: Rada i wójt gminy Urzędów oraz Towarzystwo
Ziemi Urzędowskiej. Otwarcia dokonał kierownik Referatu
Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Budownictwa Stanisław Tompolski. Następnie dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury Tomasz Wyka omówił program DKR.

W pierwszym dniu wygłoszone zostały cztery wykłady.
Pierwsze z nich dotyczyły tematu: Formy opodatkowania
osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie
RP i UE z uwzględnieniem działalności rolniczej i poza
rolnictwem oraz Zasady dokonywania zmian form opodatkowania, które przedstawiła mgr Agnieszka Koba z Urzędu
Skarbowego w Kraśniku. Następnie dr inż. Piotr Widomski,

kierownik placówki terenowej KRUS, przedstawił temat
Zasady ubezpieczenia osób prowadzących działalność
gospodarczą na terytorium RP i UE. Temat ten omówił
również przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ostatni temat w tym dniu dotyczący aktywnych form
bezrobocia przedstawił mgr Andrzej Tybulczuk, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy.

Drugi dzień DKR dotyczył odnawialnych źródeł energii.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się wykłady: Farma
wiatrowa w Urzędowie. Korzyści dla mieszkańców i gminy
(firma CONTINO), Źródła finansowania przedsięwzięć
dotyczących pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
(firma BIOM SYSTEM) oraz Kolektory słoneczne (firma
KOLOR).
Dokończenie na str. 8
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Dni Kultury Rolnej 2013
Dokończenie ze str. 7
Trzeci dzień warsztatów rolniczych poświęcony był
uprawie malin i owoców miękkich. Mgr inż. Alicja Pawlak-Zdziechowska (LODR w Końskowoli) zapoznała rolników
z nowościami odmianowymi i ochronnymi malin, natomiast
dr Andrzej Grenda (firma YARA Poland) omówił temat
Racjonalne nawożenie sadów i jagodników. Ostatni wykład
w tym dniu wygłosił mgr inż. Leszek Daniluk, kierownik
Biura Wsparcia Inwestycyjnego Lubelskiego Oddziału
ARiMR. Zapoznał zebranych z bieżącymi informacjami.
Kolejny dzień cieszył się zainteresowaniem szczególnie
wśród pań. Mgr inż. Justyna Matras (LODR w Końskowoli)
omówiła temat Agroturystyka i turystyczne miejsca – alternatywne źródła dochodu, natomiast mgr inż. Sylwia Figiel
przybliżyła problematykę Produkt regionalny i tradycyjny –
przetwórstwo na poziomie gospodarstwa. Ciekawy był również wykład Małe projekty, który omówiła przedstawicielka
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej mgr Agata
Łazarz. Wyjaśniła, na jaki cel można pozyskać fundusze,
kto może być wnioskodawcą oraz kryteria dostępu i zakres
wsparcia. Po zakończeniu wykładów odbyło się spotkanie
gospodyń z terenu gminy z okazji Dnia Kobiet.
W ostatnim dniu DKR 8 marca w Świetlicy Wiejskiej
w Moniakach odbył się Dzień Sadowniczy. Na to spotkanie

przybyli rolnicy z terenu naszej gminy, a także reprezentanci
różnych instytucji rolniczych i ogrodniczych. Wysłuchali
oni kilku wykładów merytorycznych z zakresu ogrodnictwa
i sadownictwa. Uczestnicy spotkania mogli wymienić swoje
doświadczenia i spostrzeżenia.
Dni Kultury Rolnej przebiegały w miłej atmosferze
i cieszyły się dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję,
że zdobyta wiedza przyda się przy wprowadzaniu zmian
przez rolników w swoich gospodarstwach.
Teresa Kaźmierak

Czy budować wiatraki?
Problemy związane z odnawialnymi źródłami energii są
obecnie częstym tematem wymiany poglądów w różnych
środowiskach. Jedni przedstawiają płynące z tego korzyści,
mówiąc nawet, że to szansa na rozwój obszarów wiejskich.
Inni znowu przestrzegają, wskazując na zagrożenia z tym
związane. Wymienia się energię tzw. wiatrową, fotowoltaiczną, biogazownie, wody termalne i solary słoneczne.
Żadne z tych źródeł nie jest, bez dotacji, ekonomicznie
opłacalne. Powodem dużego zainteresowania, zwłaszcza
wiatrakami, jest niewątpliwie możliwość dofinansowania
tego typu działalności. Złą stroną takiego funkcjonowania
elektrowni wiatrowych jest to, że musimy się wszyscy na
to składać, płacąc podatki i wyższe rachunki za prąd. Tego
modelu na poziomie gminy zmienić nie można, ale to nie
znaczy, że należy go jeszcze napędzać.
Sądząc po ostatnich publikacjach w „Gazecie Urzędowskiej”, władze gminy dążą uparcie do powstania u nas farm
wiatrowych. Wprawdzie społeczeństwo bardziej zainteresowane jest instalacją solarów, co ma wyraz w ilości złożonych swojego czasu wniosków do Urzędu Gminy. Temat
ten nie jest jednak oczkiem w głowie naszych włodarzy
i prawdopodobnie nie ma większej szansy na powodzenie.
Gmina na tym nie zarobi, a być może trzeba będzie jeszcze
dołożyć z budżetu. Fakt, że jest to korzystne dla mieszkańców, ponieważ pozwala na zmniejszenie opłat za energię
oraz to, że nie jest uciążliwe dla otoczenia, nie musi mieć

dla gminy priorytetowego znaczenia. Co innego wiatraki.
Wójt gminy wskazuje na liczne dochody z takiego źródła,
wymieniając nawet kwotę jednego miliona złotych, za który
firma może kupić sobie przychylność radnych, czyli stosowną uchwałę Rady Gminy. Kwota dość imponująca, jak na
warunki gminy Urzędów, zwłaszcza że to tylko wstęp do
dalszych dochodów. Dziwne, że do tej pory nie wyceniono
innych uchwał naszej Rady. Gra idzie o sporą „kasę”. Warto
więc postawić pytanie czy jest to kres ofiarności inwestora,
tzn. czy negocjacje zakończono, czy nadal trwają. Zagadnienie jest o tyle ciekawe, że inni inwestorzy, jak twierdzi
wójt, wycofali się. Jednak jedyny, który pozostał, znacznie
podniósł atrakcyjność oferty.
Determinację na opcję wiatrakową widać już od dłuższego czasu. Organizowane są wycieczki w celu zbadania
tematu. Także do gminy przyjeżdżają różne osobistości,
aby przekonać nasze społeczeństwo, że wiatrak to nic
groźnego. Swojego czasu gościł tu sołtys z Łęków Dukielskich aby, oczywiście bezinteresownie, przekonywać
urzędowiaków, jak przyjazna może być dla nich energia
wiatrowa. Delegacje naszych samorządowców z wycieczek
wiatrakoznawczych także przywożą tylko dobre wieści,
tzn. ładnie wygląda, będzie „kasa”, a uciążliwości są do
zaakceptowania. Ciekawi mnie, w jakich jednostkach mierzy się zaakceptowanie. Dobrze by było aby wójt ujawnił
skalę akceptacji z podaniem punktu krytycznego, poniżej
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którego akceptacji jeszcze nie ma. Przeciwnicy wiatraków wskazują na infradźwięki, hałas, migotanie cienia,
podają odległości, jakie należy zachować, budując takie
elektrownie, podają przykłady rozwiązań z innych krajów,
przytaczają wypowiedzi osób mieszkających dłuższy czas
w okolicach takich urządzeń. U nas załatwiane jest to dużo
prościej – jest akceptacja i to powinno wystarczyć.
Pan wójt w swojej publikacji wymienia skutki finansowe dla gminy. Pozytywne skutki. Z punktu widzenia
jego interesów trudno się dziwić. Przecież on nie mieszka
w okolicach planowanej farmy. Po ciężkiej pracy w urzędzie
może odwieźć go do domu nawet służbowa limuzyna. Nie
dotkną go więc żadne skutki jej budowy, ani te, które są
już z góry znane, ani te, które się dopiero objawią później.
Z zaciąganiem kolejnych kredytów nie jest teraz łatwo ze
względu na wytyczne Ministerstwa Finansów, a o dochody
trzeba dbać. Mając w budżecie dodatkowy milion, będzie
mógł sporo zrobić. Budynek w rynku należałoby już wykończyć, potem zatrudnić odpowiedni personel, aby budowla
nie świeciła pustką. Radni będą mogli podwyższyć sobie
diety w przyszłej kadencji znowu o 100%. Pomysłów na
pewno będzie więcej niż „kasy”. Na razie dla niepoznaki
mówi się o oszczędnościach w oświacie. Ze względów
społecznych zwrot taki jest bardziej zrozumiały i bardziej
przekonujący.
Ostatnio do grona wiatrakowych przyjaciół dołączyli
urzędowscy myśliciele, kolportując na terenie kilku sołectw,
poprzez Pocztę Polską, swoje złote myśli. Wprawdzie dobrze, że w Urzędowie jacyś myśliciele w ogóle są, ale nie
wiadomo czy mają oni wolne myśli, czy tylko po prostu
wolno myślą. Nie wpadli w porę na pomysł, aby się pod
tymi myślami podpisać. Rodzi to poważne podejrzenie
co do ich wiarygodności. Pewnie postępują według zasady: „Nie myśl, jeśli myślisz – nie pisz, jeśli piszesz – nie
podpisuj”. Jednak w Urzędowie nie brak opinii, że to nie
żadni tam myśliciele tylko zwyczajnie urzędowska władza z braku lepszego zajęcia zeszła na tę okoliczność do
podziemia i zrobiła urzędowiakom primaaprilisowy kawał.
Sądzę, że po świętach wszystko się wyjaśni i stwierdzenie
jakoby w Urzędowie zostały nam tylko „gaszone latarnie,
dziurawe drogi i 3 miliony brakujące na szkoły” okaże się
żartem a nie próbą podsumowania dwudziestoletnich rządów obecnej urzędowskiej władzy, dokonaną przez owych
myślicieli.
Mieszkańcy gminy, których domy oddalone są od przyszłej farmy o kilka kilometrów, nie są mocno przeciwni budowie wiatraków. Mogą mieć nawet z tego powodu pewne
korzyści. Przecież z większego budżetu łatwiej coś zyskać.
Nie wszystkie miejscowości mają już fontanny i oczka
wodne, a i nowe pomysły na pewno się pojawią. Oprócz
sielankowej wizji wiatraków są też inne bardziej trzeźwe
spojrzenia, oparte na znanych doświadczeniach, jak również
na wiedzy w tym temacie. Wiatraki nie są urządzeniami
przyjaznymi dla środowiska, więc problemy wcześniej
lub później będą się pojawiać. Stwierdzić jednak trzeba,
że nie będą one zmartwieniem obecnego wójta gminy.
Czas niestety płynie nieubłaganie i zanim one się pojawią
ster gminy będzie już w innych rękach i problemy na innej
głowie. Pierwszym z nich mogą być odszkodowania za
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utratę wartości nieruchomości usytuowanych w okolicach
elektrowni wiatrowych. Wiadome jest już teraz, że wartość nieruchomości w pobliżu farm wiatrowych znacznie
spada. Eksperci liczą, że jest to wielkość porównywalna
lub większa od wpływów do gminy z tytułu podatku od
tych farm. Nikt dziś nie wie, czy takie sprawy się pojawią
i jakie będą wyroki, ale ryzyko takiego zjawiska jest dość
duże. Przy takim rozwoju wypadków dochody wiatrakowe
gminy mogą stopnieć lub wręcz przejść w koszty. Ktoś
powie: czarnowidztwo, na razie nie ma takich przykładów.
Niekoniecznie. Jeśli w gminie staną 24 wiatraki, nie da się
zachować wystarczającej strefy buforowej i wspomniana
wcześniej sytuacja może się pojawić. Gmina zaś jest od
tego, aby chronić interesy mieszkańców, a takim niewątpliwie jest przewidywanie przyszłych zagrożeń, zwłaszcza
jeśli mogą one dotyczyć siedzib ludzkich. Nie jest przy
tym istotne czy umowy właścicieli gruntów, na których
stanie wiatrak są dla nich korzystne, czy wręcz przeciwnie.
Każdy ma prawo swobodnie dysponować swoją własnością
z aktem darowizny włącznie. Prawdą jest, że dopóki energia wiatrowa będzie w różny sposób wspierana, to jakieś
dochody z tego faktu czerpać będą. W ich przypadku będzie
to rekompensata za związane z tym ograniczenia. Zadeklarowane kwoty opłat dzierżawnych z całą pewnością będą
kwotami brutto. Przyjdzie czas, który ujawni też koszty,
jakie należy ponieść w związku z uzyskaniem tego przychodu. Co jednak z tymi, którzy będą musieli żyć z wiatrakiem
bez żadnej rekompensaty? Dlatego w sprawie lokalizacji
farm wiatrowych na terenie gminy najważniejsze słowo
powinno więc należeć do właścicieli nieruchomości położonych w najbliższym sąsiedztwie przyszłych wiatraków.
To oni poniosą konsekwencje ich ewentualnego niekorzystnego oddziaływania na środowisko naturalne. To oni także
w największym stopniu mogą ponieść konsekwencje przyszłych ograniczeń prawnych z tym związanych, choćby np.
uchwalenia minimalnej odległości zabudowy zagrodowej
od działającego wiatraka lub ograniczeń w uprawie gruntu.
Takich uregulowań w Polsce na razie nie ma. Co będzie,
jeśli się jednak pojawią? Wiadomo, choćby z informacji
pani poseł Małgorzaty Sadurskiej podczas spotkania w sali
GOK, że pracuje nad tym komisja sejmowa. Wiatraki mają
stanąć w terenie, na którego obrzeżach są dość gęsto zabudowane miejscowości. Przestrzenie nie pozwalają na utworzenie przynajmniej dwukilometrowej strefy ochronnej, jak
sugeruje Ministerstwo Zdrowia dla tego typu konstrukcji.
W jakiej sytuacji znajdą się ci, którzy będą zamieszkiwać
w pierścieniu, jaki zostanie poddany ochronie. Aby to
przewidzieć, należy mieć więcej informacji. Dlatego ważne jest, aby lokalizacja planowanych dwudziestu czterech
przyszłych wiatraków została podana do publicznej wiadomości. Należy przy tym zwrócić uwagę, że przepustką do
budowy jest plan przestrzennego zagospodarowania gminy.
Powinien on odpowiednio regulować wszystkie kwestie
związane z niekorzystnym oddziaływaniem wiatraków na
środowisko naturalne, w tym odpowiedni pas bezpieczeństwa. O stosowne w nim zapisy należy zatroszczyć się
w trakcie opracowywania. Po jego uchwaleniu na protesty
będzie za późno.
Tadeusz Dziurda
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XXXVI Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
na szczeblu gminy i powiatu rozstrzygnięta

W dniach od 4 do 14 marca 2013 r. w szkołach naszej
gminy odbyły się coroczne eliminacje OTWP pod hasłem
„Młodzież zapobiega pożarom”. W turnieju uczestniczyło
ogółem 183 uczniów i uczennic.
Turniej odbył się pod patronatem Zarządu Oddziału
Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Urzędowie.
Turniej przeprowadziła komisja w składzie: Marek
Ambrożkiewicz, Henryk Karaś, Katarzyna Czuba, Marta
Bartoszek, Agnieszka Machaj, Anna Chołody oraz Sławomir Kasiak.

Eliminacje środowiskowe

Najlepsi w Szkole Podstawowej w Bobach: 1. Tomasz
Zaborowski, 2. Dawid Dęga, 3. Ilona Kowalska.
Szkoła Podstawowa w Moniakach: 1. Sebastian Bijak,
2. Paweł Wieczorek, 3. Paweł Kokosz.
Szkoła Podstawowa w Leszczynie: 1. Katarzyna Bura,
2. Oliwia Czarnecka, 3. Julia Tumielewicz.
Szkoła Podstawowa w Skorczycach: 1. Martyna Gałat,
2. Karolina Krzemińska, 3. Emilia Wilkos.
Gimnazjum w Skorczycach: 1. Bartłomiej Drozda, 2. Damian Sawicki, 3. Mateusz Furmańczyk.
ZSO Urzędów – szkoła podstawowa: 1. Norbert Furmańczuk, 2. Filip Sic, 3. Aleksander Komaszka.
ZSO Urzędów – gimnazjum: 1. Konrad
Janoszczyk, 2. Sylwia Szwarnowska, 3. Kamil
Niewielski.
ZSO Urzędów – liceum: 1. Karol Gajos, 2. Paweł Sydo, 3. Paweł Grzebulski.
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie: 1. Monika Bełdyga, 2. Grzegorz Podgórski,
3. Piotr Podgórski.

Eliminacje gminne

wych, które odbyły się 22 marca 2013 r. w siedzibie PSP
w Kraśniku.
W grupie szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła
Karolina Krzemińska (ZS Skorczyce), której opiekunem
jest Rafał Gołoś.
W grupie ponadgimnazjalnej pierwsze miejsce zajął
Karol Gajos (ZSO Urzędów), którego opiekunem jest
Wojciech Słowik.
Karolina i Karol będą reprezentowali nasz powiat i gminę
w eliminacjach wojewódzkich w Lublinie.
Życzymy laureatom pomyślnych wyników. Pozostali
uczestnicy eliminacji powiatowych zajęli miejsca:
IV – Martyna Gałat (ZS Skorczyce),
IV – Kamil Niewielski (ZSO Urzędów),
IV – Paweł Sydo (ZSO Urzędów) wraz z Pawłem Grzebulskim (ZSO Urzędów).
Zwycięzcy poszczególnych eliminacji otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów
XXXVI edycji OTWP:
– PZU Oddział Kraśnik, którą to firmę reprezentował
pan Roman Rynkowski,
– Nadleśnictwo Kraśnik, reprezentowane przez pana
Mariana Wołoszyna,
– ZOGZOSP RP Urzędów – reprezentant druh Jan Woźniak – oraz jednostki OSP z terenu naszej gminy.

Laureaci eliminacji środowiskowych spotkali
się 14 marca 2013 r. w ZSO w Urzędowie na
eliminacjach gminnych. Najlepsi to:
W pierwszej grupie wiekowej (szkoły podstawowe):
1. Martyna Gałat (ZS Skorczyce),
2. Karolina Krzemińska (ZS Skorczyce),
Reprezentacja gminy Urzędów w Powiatowym Turnieju Wiedzy Pożarniczej
3. Emilia Wilkos (ZS Skorczyce).
W drugiej grupie wiekowej (gimnazjum):
Organizatorzy z całego serca dziękują sponsorom, opie1. Kamil Niewielski (ZSO Urzędów),
kunom, dyrektorom szkół, Urzędowi Gminy, pracownikom
2. Konrad Janoszczyk (ZSO Urzędów),
GOK, komisji OTWP oraz wszystkim tym, którym edukacja
3. Bartłomiej Drozda (ZS Skorczyce).
naszych dzieci i młodzieży w dziedzinie przeciwpożarowej
W trzeciej grupie wiekowej (liceum):
nie jest obojętna.
1. Karol Gajos (ZSO Urzędów),
Specjalne podziękowanie kieruję do wójta gminy Jana
2. Paweł Sydo (ZSO Urzędów),
Woźniaka za jego serdeczne podziękowanie dzieciom
3. Paweł Grzebulski (ZSO Urzędów).
i młodzieży za tak liczny udział w OTWP oraz sponsorom
i komisji.
Eliminacje powiatowe
Dwoje najlepszych z każdej grupy wiekowej (6 uczniów)
Sprawozdanie opracował
reprezentowało nasze szkoły w eliminacjach powiatodh Henryk Karaś
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Dokończenie ze str. 12
wytrwali” oraz bieg trzeźwościowy. Uczniowie uczestniczyli z sukcesami zarówno w biegu, jak i w konkursie,
mamy na koncie dwa I miejsca, dwa – II, jedno – III oraz
trzy wyróżnienia.
Zespół Szkół w Skorczycach występuje także w charakterze inicjatora imprez o charakterze lokalnym. W tym
zakresie nasza placówka aktywnie współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Urzędowie i Kołem Gospodyń Wiejskich w Skorczycach. Najlepszym przykładem
współdziałania jest cykliczna impreza „Piękna, zdrowa
i mądra”, której celem jest integracja i rozwój kobiet

z lokalnego środowiska. Do tradycji szkoły należy też organizowanie andrzejek środowiskowych oraz Dnia Babci
i Dziadka, a także innych, jednorazowych przedsięwzięć.
Duże zainteresowanie imprezami dla społeczności lokalnej
świadczy o tym, że szkoła wiejska jest nie tylko placówką
oświatową, ale także lokalnym ośrodkiem kultury, który
integruje środowisko.
Z działań szkoły przedstawionych w niniejszym artykule
wyłania się obraz placówki silnie wrośniętej w lokalną świadomość i krajobraz Skorczyc i nie ma w tym nic dziwnego,
skoro powstała ona wspólnym wysiłkiem mieszkańców
i służy nie tylko uczniom.
Monika Lemiecha

Dzień Babci i Dziadka w Leszczynie

W dniu 25 stycznia 2013 r., jak co roku, w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leszczynie
uroczyście i niezwykle radośnie obchodzono Dzień Babci
i Dziadka.
Szkolny korytarz wypełnił się po brzegi. Kochani Seniorzy obejrzeli barwny program artystyczny, w którego
przygotowanie i wykonanie zaangażowali się uczniowie
klas I–III, a także dzieci z przedszkola i zerówki. Zgromadzeni goście wsłuchiwali się w sercem mówione wiersze,
dźwięcznie intonowane piosenki, podziwiali barwne tańce
i ciekawie zaaranżowane scenki teatralne. Następnie dzieci wręczyły swoim babciom i dziadkom własnoręcznie
wykonane upominki. Panowała niezwykle ciepła, sympatyczna, rodzinna atmosfera. Rodzice, na których zawsze
możemy liczyć, także aktywnie włączyli się w organizację
owej uroczystości – przygotowali dla babć i dziadków
słodki poczęstunek. Był czas na rozmowy, wspomnienia
i nietrudno było zauważyć, jak naszych gości ogarniały
na przemian duma i wzruszenie. Spotkanie zakończyła
zabawa taneczna z udziałem wnucząt i zaproszonych gości.
Wszystkim bardzo podobały się występy dzieci, seniorzy

byli zachwyceni i wzruszeni, a wnuczęta szczęśliwe, że
sprawiły przyjemność najbliższym.
To był niezwykły dzień. A wszystkim babciom i dziadkom życzymy tego, aby każdy kolejny był dla nich tak
wspaniały i radosny.
Krystyna Fredo

„Brąz” dla dziewcząt z Urzędowa

Dnia 20 marca 2013 r. w Świdniku odbył się Wojewódzki
Finał Igrzysk w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt. Szkołę

Podstawową w Urzędowie reprezentowały dziewczęta klas
VI w kategorii „4”. Po zaciętych bojach młode zawodniczki
zajęły III miejsce, zdobywając puchar i brązowe medale
mistrzostw województwa, ulegając jedynie rówieśniczkom
z Białej Podlaskiej i Chełma. Jest to niewątpliwie wielki
sportowy sukces, tym bardziej że dziewczęta wcześniej
zdobyły mistrzostwo powiatu (Urzędów, 30 stycznia),
a następnie mistrzostwo rejonu (Bystrzyca Stara, 13 marca), pokonując wiele mocnych drużyn m.in. z Kraśnika
czy Biłgoraja.
W składzie brązowych medalistek znalazły się: Natalia
Jastrzębska, Aleksandra Surdacka, Katarzyna Serwa, Katarzyna Wojtaszek, Natalia Dzikowska, Martyna Jachowicz,
Alicja Żuber, Weronika Rzepecka, Julita Rakwał, Kinga
Wyka i Natalia Gozdalska. Trenerem dziewcząt jest Marcin
Markiewicz.
Marcin Markiewicz
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Kultywowanie tradycji narodowych, świąt państwowych
i ceremoniału szkolnego ma ważne miejsce w działalności
Zespołu Szkół w Skorczycach. Ważnym i uroczystym momentem w I półroczu jest zawsze Święto Niepodległości.
Do stałych elementów kalendarza szkolnych imprez należą
uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej czy ślubowanie klas I szkoły podstawowej i gimnazjum oraz tradycyjne
otrzęsiny. Wiele imprez ma charakter integracyjny, np.
szkolne dyskoteki, święto pieczonego ziemniaka, andrzejki
czy mikołajki, jednak szczególną rangę ma spotkanie opłatkowe, które łączy całą społeczność szkolną i lokalną.

gotowaniu oprawy liturgicznej mszy św. odprawianej przy
kapliczce w Skorczycach oraz programu artystycznego.
W tym roku młodzież przedstawiła wspomnienie wydarzeń
z 1943 roku na podstawie wywiadu przeprowadzonego
z ich uczestnikiem.

Posiadaczka szczęśliwego losu pani Grażyna Gil odbiera główną
nagrodę z rąk pani dyrektor

Święto pieczonego ziemniaka nie może odbyć się bez pomocy i obecności rodziców

Aktywność wychowawcza naszej placówki opiera się
m.in. na propagowaniu autorytetów i właściwych postaw
moralnych. Niekwestionowanym autorytetem moralnym
Polaków jest bł. Jan Paweł II, którego postać przybliżamy corocznie, obchodząc w październiku Dzień Papieski
(w tym roku zrobiła to klasa II gimnazjum w scenkach
z życia Karola Wojtyły).
Promujemy także wśród uczniów ideę wolontariatu.
Uczniowie mogli się z nią zapoznać podczas II Lubelskiego Święta Dobroczynności, w którym uczestniczyli wraz
z rodzicami i nauczycielami. Wszyscy byliśmy świadkami
wręczenia nagród laureatom konkursu „Bohaterowie Codzienności” ogłoszonego przez Katolickie Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE, a ich postawa
i praca na rzecz najsłabszych i pokrzywdzonych wywarła
na nas ogromne wrażenie. Budzeniu tego typu wrażliwości
wśród uczniów służy działalność charytatywna prowadzona w szkole. Polega ona na okresowym zbieraniu datków
przeznaczonych na prowadzenie Misji w Kamerunie.
W efekcie akcji „Nasza szkoła wspiera Misję w Kamerunie”
przeprowadzonej w styczniu br. przekażemy na ręce siostry
Norberty, pochodzącej z Kraśnika a pracującej w Kamerunie, kwotę 502 zł.
Innym elementem procesu wychowawczego jest kształtowanie postaw obywatelskich. W praktyce polega to na
włączaniu się społeczności szkolnej w życie środowiska
lokalnego. Tradycją szkoły stał się udział w uroczystościach
upamiętniających rozstrzelanie mieszkańców Skorczyc
i okolicy przez hitlerowskiego okupanta; polega on na przy-

Imprezą o szczególnym znaczeniu były Dożynki gminno-parafialne, które w tym roku gościliśmy w naszej parafii
w Popkowicach. Wzięliśmy w nich aktywny udział poprzez
przygotowanie trzech wieńców dożynkowych oraz programu artystycznego „Oto plon naszego żniwa” we współpracy
ze szkołami w Leszczynie i Ostrowie. Tu znów wsparli
nas rodzice, którzy pomogli przy wykonaniu i transporcie
wieńców oraz sponsorowali stroje dla dziewcząt niosących
wieniec. Natomiast Komitet Dożynkowy ze Skorczyc pod
kierownictwem radnego pana Zbigniewa Markiewicza
uhonorowany główną nagrodą w konkursie wieńców dożynkowych przekazał nagrodę w wysokości 600 zł na potrzeby
szkoły. Dziękujemy za ten piękny gest.
Szkoła włączyła się również w obchody dwudziestolecia Klubu Abstynenta „Płomyk” w Urzędowie. Do dzieci
i młodzieży skierowano konkurs plastyczny „Trzeźwi, silni,
Dokończenie na str. 11

Smaczny poczęstunek na andrzejki środowiskowe przygotowali
nauczyciele i rodzice

