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Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja – poczty sztandarowe
w kościele parafialnym w Urzędowie
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W dniu 26 kwietnia 2013 r. odbyła się XXVII sesja VI
kadencji Rady Gminy Urzędów. Główne tematy dotyczyły
informacji z działalności OSP na terenie gminy Urzędów
w roku 2012, oceny stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Urzędów, sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy Urzędów z organizacjami
pozarządowymi w 2012 r. oraz sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie za
rok 2012.
Sprawozdanie za rok 2012 z działalności Ochotniczych
Straży Pożarnych szczegółowo omówił pracownik Urzędu
Gminy Andrzej Misztal. Poinformował on, że na terenie
gminy funkcjonuje 9 jednostek OSP, z czego OSP Boby
i OSP Urzędów włączone są do Krajowego Systemu
Ratownictwa Gaśniczego. Na koniec roku 2012 stan osobowy członków czynnych OSP wynosił 302 druhów, 16
wspierających i 81 honorowych, ponadto w OSP Urzędów
i OSP Bęczyn działają młodzieżowe drużyny pożarnicze.
OSP Urzędów posiada orkiestrę – 15 druhów i chór męski
– 19 druhów. W roku 2012 miały miejsce 44 zdarzenia, do
których wyjeżdżały jednostki z terenu gminy: OSP Boby
– 8 wyjazdów, OSP Urzędów – 31 wyjazdów, OSP Bęczyn
– 4 wyjazdy oraz OSP Moniaki 1 wyjazd.
Jednostka OSP w Bobach dokonała zakupu w ramach
dotacji za przynależność do KSRG następującego sprzętu:
drabina nasadkowa, myjka do węży, nosze ratownicze,
kurtyna wodna oraz buty i ubrania koszarowe. Jednostka
OSP w Urzędowie z dotacji KSRG zakupiła 2 aparaty do
ochrony dróg oddechowych Fenza wraz z maskami, butlami
i czujnikami bezruchu. Ponadto jednostka otrzymała od
gminy 6 sztuk ubrań specjalnych typu Garda. Jednostka
OSP w Popkowicach otrzymała 6 nowych hełmów ochronnych Calisia (4 szt. od gminy Urzędów, 2 szt. od Starostwa
Powiatowego w Kraśniku).
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
gminy Urzędów omówił zastępca komendanta Komisariatu
Policji w Kraśniku Fabrycznym asp. sztab. Jacek Lodowski.
Z analizy wynika, że na terenie gminy Urzędów w 2012 r.
stwierdzono 129 przestępstw, z czego 17 to kradzież cudzej rzeczy, 5 – kradzież z włamaniem, 4 – uszczerbek
na zdrowiu, 4 – bójka lub pobicie, 9 – uszkodzenie rzeczy,
68 – nietrzeźwi kierujący, 1 – sprawa o narkomanię.
Dokończenie na str. 2
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Sprawozdanie z posiedzenia XXVII sesji VI kadencji
Rady Gminy Urzędów
Dokończenie ze str. 1
Następnie kierownik GOPS-u Małgorzata Piłat przedstawiła sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Urzędowie za rok 2012, a pracownik
Urzędu Gminy Agnieszka Machaj odczytała przygotowane
sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy
Urzędów z organizacjami pozarządowymi za 2012 r.
W sprawach bieżących radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XXVII – 209/2013 w sprawie wyrażenia
zgody na przyjęcie nieruchomości.
2. Uchwała Nr XXVII – 210/2013 w sprawie określenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych.
3. Uchwała Nr XXVII – 211/2013 w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2013.
4. Uchwała Nr XXVII – 212/2013 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXVI – 207/2013 Rady Gminy Urzędów
z dnia 21 marca 2013 r. 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.
5. Uchwała Nr XXVII – 213/2013 w sprawie wniesienia
skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
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.
W programie majowej sesji przewidziane są następujące
tematy:
1. Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie za rok 2012.
2. Sprawy bieżące.
3. Wyjazd w teren.
Magdalena Szumna

Zrealizowany został projekt informatyczny
dla 7 gmin powiatu kraśnickiego,
w którym gmina Urzędów była liderem projektu
Rozwiązania prawne, jakie wprowadzane są przez rząd
i parlament, wymuszają finansowanie zakupów wyposażenia i nowych rozwiązań informatycznych do normalnej
pracy UG i sprawnej obsługi mieszkańców gminy.
W celu pozyskania funduszy unijnych na ten cel podejmowane były działania na szczeblu administracji centralnej,
a w późniejszym okresie na poziomie regionalnym, przy
czym wnioski składane tylko przez jedną gminę miały
mniejszą szansę powodzenia w przyznaniu funduszy unijnych. Z naszej inicjatywy zorganizowane zostało w 2008 r.
spotkanie wójtów kilku gmin powiatu kraśnickiego, efektem
którego było przystąpienie 7 gmin do wspólnego wniosku,
jaki przygotowany został do RPO – Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Wniosek został pozytywnie zweryfikowany, przy czym
gmina Urzędów została liderem dla tego projektu. Mieliśmy świadomość, że temat, którego dotykamy, nie jest
zadaniem łatwym, niemniej w trudnych sytuacjach nabywa
się kolejnego doświadczenia. Postawiliśmy na współpracę
wszystkich gmin i z perspektywy minionego czasu nie
było z tym najgorzej, chociaż w niektórych samorządach
przyjęto zasadę, że kompleksowa informatyzacja gmin
powiatu kraśnickiego jest zmartwieniem przede wszystkim
gminy Urzędów.

Faktycznie, przyjmując obowiązki lidera, nasza gmina
stała się podmiotem odpowiedzialnym za projekt, którego
wartość wynosi prawie 3 mln zł a unijne dofinansowanie
2 mln 480 tys. zł, z tego 470 tys. zł to środki finansowe
zaangażowane na zakupy wyposażenia informatycznego
dla potrzeb gminy Urzędów.
Zakupiono więc 23 stacjonarne komputery najnowszej
generacji, rozbudowano wewnętrzną sieć komputerową,
przeprowadzono adaptację pomieszczeń i wyposażenie
serwerowni.
W ramach projektu ujednolicono i odnowiono platformę
oprogramowania komputerowego oraz zainstalowano specjalistyczne oprogramowanie dla potrzeb Urzędu Gminy.
Przeszkolono pracowników UG w zakresie: systemu
elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej
skrzynki podawczej, utworzono elektroniczną bazę pism
i wniosków oraz procedur załatwiania spraw drogą elektroniczną.
Uruchomione zostały publiczne punkty dostępu do Internetu na obszarze przyległym do budynków Urzędu Gminy
i Gminnego Ośrodka Kultury, tzw. hot spoty.
Głównym celem realizacji projektu jest poprawa pracy
Urzędu Gminy i obsługi mieszkańców, rozwój usług elektronicznych dla ludności i podmiotów gospodarczych.
mgr inż. Jan Woźniak
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Dlaczego powinniśmy segregować odpady komunalne?
Od 1 lipca 2013 r. gmina przejmuje i odpowiada za
gospodarkę odpadami na swoim terenie. Rozwiązania
prawne zobowiązują gminy do zorganizowania „Gminnego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, który
w przypadku gminy Urzędów obejmuje nieruchomości
zabudowane i niezabudowane. Odpady powinny być segregowane bezpośrednio u źródła, tj. w gospodarstwach
domowych i na nieruchomościach niezabudowanych, gdzie
są wytwarzane.
Obowiązek segregacji odpadów wynika z przepisów
unijnych (dyrektyw), które Polska jako kraj członkowski
Unii Europejskiej musi respektować i wprowadzać w życie.
W tej sytuacji przyjęto w naszym kraju szereg rozwiązań
prawnych, tj. ustaw i rozporządzeń, które wymuszają na
gminach realizowanie tego obowiązku. Gminy i mieszkańcy nierealizujący tych zadań obciążeni będą finansowo
w postaci kar.
Segregację odpadów należy podejmować nie tylko w celu
realizacji unijnych dyrektyw, ale również w trosce o ochronę środowiska naturalnego a poprzez to o bezpieczeństwo
i zdrowie człowieka.
Odpady komunalne z gospodarstw domowych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych odbierane będą
w postaci frakcji suchej i mokrej. Frakcja sucha odbierana
będzie w workach, w jakie wyposaży wytwarzających odpady komunalne firma odbierająca, przy czym uzupełnianie
tych worków odbywać się będzie na zasadzie wymiany, tj.
zdajemy np. dwa worki frakcji suchej i otrzymujemy dwa
kolejne do napełnienia. Planujemy wprowadzić na terenie
gminy system kodów kreskowych, który pozwoli na precyzyjną identyfikację, kto segreguje oraz w jakiej ilości
i jakości wystawia frakcję suchą. Frakcja mokra odbierana
będzie w pojemnikach, jakie zgodnie z ustawą o utrzymaniu
porządku i czystości w gminach muszą posiadać wytwarzający odpady komunalne.
Do frakcji suchej zaliczamy: butelki szklane, PET, opakowania po artykułach konsumpcyjnych, folię (bez worków
po nawozach sztucznych), papier, tekturę.
Do frakcji mokrej zaliczamy: odpady kuchenne, pampersy, podpaski itp.
Odpady frakcji suchej i mokrej zgodnie z przyjętym
przez Radę Gminy „Regulaminem utrzymania porządku
i czystości w gminie” odbierane będą raz w miesiącu.
Inne rodzaje odpadów, jak: elektrośmieci (odkurzacze,
telewizory, lodówki, radia itp.), zużyte meble, opony,
odbierane będą obwoźnie minimum dwa razy do roku
z terenu całej gminy.
Niezależnie od tego gmina ma obowiązek zorganizować
PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który w przypadku naszej gminy zlokalizowany
będzie w Urzędowie, ul. Wodna 76 przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
Wytwarzający odpady komunalne będą mogli (poza
frakcją suchą i mokrą) dostarczać nieodpłatnie „inne”
odpady w ciągu całego roku, przy czym jest zasadniczy warunek, że nie mogą one pochodzić z działalności
gospodarczej.

Odpady „inne” przyjmowane w tym punkcie to:
1) wielkogabarytowe (meble wycofane z użytkowania),
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny RTV, AGD,
3) budowlane,
4) zużyte baterie i akumulatory,
5) chemikalia (opakowania po farbach, rozpuszczalnikach, oleje odpadowe itp.),
6) leki przeterminowane.
Zgodnie z ustaleniami WPGO – Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami – gmina ma obowiązek realizować
wymagane wskaźniki odzysku:
1) papier, metal, tworzywa sztuczne – 50% do roku
2020,
2) odpady budowlane – 70% do roku 2020,
3) odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne
i inne, które mogą trafić na kompost) – od 2013 do 2020 r.
nie może trafiać na składowisko więcej jak na poziomie
35–50%.
Niezrealizowanie tych wskaźników spowoduje nałożenie
na gminę kar finansowych, a działanie takie zwiększyłoby
wysokość opłat za gospodarowanie odpadami.
Liczymy więc na wysoką świadomość i odpowiedzialność wszystkich, którzy wytwarzają odpady komunalne
w granicach administracyjnych gminy. W odniesieniu do
wytwarzających, którzy nie będą segregować odpadów
komunalnych naliczane będą wyższe kwoty odpłatności
za gospodarowanie odpadami. Należności za zagospodarowanie odpadów komunalnych regulowane będą na rzecz
budżetu gminy, przy czym gmina nie może na gospodarowaniu odpadami zarabiać, tzn. dochody powinny równoważyć
ponoszone wydatki. Ustawa wprowadza powszechność
opodatkowania, co oznacza, że nie będzie pojęcia takiego
jak bywało do tej pory, że „u mnie nie ma odpadów”.
Regulowanie należności odbywać się będzie na podobnej zasadzie jak w przypadku podatku rolnego, tj. według
Ordynacji Podatkowej.
Wierzymy, że uda nam się przygotować i wprowadzić
do realizacji „Gminny system gospodarowania odpadami
komunalnymi”, który będzie oszczędny i obejmie każde
gospodarstwo domowe oraz inne podmioty wytwarzające
odpady.
mgr inż. Jan Woźniak

Gminny Ośrodek Kultury ogłasza nabór
chętnych, młodzieży i dorosłych do kół
zainteresowań: teatralnego, astronomicznego, fotograficznego, muzycznego.
Zapisy przyjmowane są pod numerem
telefonu 81 822 50 81, adresem e-mail:
gok@urzedow.pl lub osobiście w biurze
GOK.
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Pamiętajmy o historii
Do napisania tego artykułu skłoniła mnie podpowiedź
mamy o kolejnej rocznicy 10 lutego 1940 r., kiedy to rozpoczęła się pierwsza deportacja Polaków z terenów wschodnich
Drugiej Rzeczpospolitej na Sybir przez władze sowieckie tylko dlatego, że byli obywatelami Polski. Objęła ona głównie
rodziny wojskowych, urzędników państwowych i właścicieli
ziemskich. Zabierano całe rodziny bez wyjątku, potem czekała ich długa podróż w bydlęcych wagonach w bezkresne
połacie Syberii czy Kazachstanu. W sumie w czterech etapach deportacji wywieziono na nieludzką ziemię kilkaset
tysięcy osób, z czego mógł umrzeć co trzeci człowiek. Nikt
dziś nie wie, ilu zginęło Polaków i gdzie są ich groby rozsiane
w Rosji. Mówi o tym fragment pieśni:
To przecież on kościami twoich braci
brukował sieć swoich niezliczonych dróg
to przecież on na Sybir gnał twe dzieci
a z jęków ich wesołą składał pieśń.
Choć te deportacje dotknęły tylko terenów Polski leżących na wschód od Bugu, to na nieludzkiej ziemi znaleźli
się także mieszkańcy gminy Urzędów, wywiezieni w 1944 r.
po zajęciu Lubelszczyzny przez Armię Czerwoną. Mama,
pochodząc z Leszczyny, dobrze pamięta panów: Błażeja
Józefa, Bolesława Misztala, Józefa i Dominika Wołoszynów,
którzy wrócili z zesłania na nieludzką ziemię. Nie wrócił
Jan Sapuła, który zmarł w obozie Ujście. W sumie z gminy
Urzędów wywieziono 29 osób, byli to: Hipolit Cieszkowski (zmarł w obozie), Józef Mazurkiewicz, Jan i Kazimierz
Cieśliccy, Longin Cieślicki (zmarł w obozie), Zygmunt Gajewski, Leon Geneja, Zygmunt Goliński, Ignacy Gozdalski,
Jan Grzebulski, Jan Jagiełło, Franciszek Kacprzak, Hipolit
Mazik, Bogdan Nowicki, Eugeniusz Podrygalski, Aleksander
Przysucha, Kazimierz Tomaszewski, Rafał Wośko, Jan Wójtowicz, Witold Wysocki, Karol Dzikowski, Józef Pomorski,
Henryk Lankamer, Seweryn Rola.
Nie wszyscy wrócili. Ci, którzy tam pozostali, leżą w bezimiennych mogiłach, których nikt nigdy nie odnajdzie. Ci,
co wrócili, długo jeszcze po wojnie nie mogli opowiadać,
co tam przeżyli. Syn Józefa Błażeja opowiadał, że tata
niewiele wspominał, gdyż bał się o tym mówić, z tej racji,
że po powrocie był obserwowany. Przy wyjeździe zesłańców z Sybiru powiedziano im, że jak będą o tym mówić,
to wrócą tu jeszcze raz, ale już na zawsze. Trudno im się
dziwić, że po tym, co przeszli bali się tych wspomnień.
Włodzimierz Chęciński mówił, że jego teść Seweryn Rola,
który spędził tam 1,5 roku, jeszcze w latach 80. nic mu nie
chciał opowiadać, a dokument opuszczenia Rosji trzymał
za obrazkiem Matki Boskiej. Swój pamiętnik spisał dopiero
w 1994 r., gdy już było wiadomo, że nie ma komuny. Inaczej
potoczyły się losy zesłańca Zygmunta Gajewskiego, który
po powrocie z Sybiru nie zachował milczenia. Jego żona
Lucyna Gajewska po latach wspominała o mężu, że w rozmowach z ludźmi opowiadał o swoich przeżyciach w Rosji,
o sposobach traktowania go, o życiu na Syberii, biedzie itp.
„Zachowanie męża nie podobało się ówczesnym władzom,
konkretnie funkcjonariuszom PUBP w Kraśniku, którzy
przyjeżdżali i przeprowadzali z mężem rozmowy zakazujące
mu mówienia czegokolwiek na temat jego pobytu w obozie
pracy. Mąż był także wzywany na takie rozmowy do PUBP

w Kraśniku. Mąż zaginął 3 stycznia 1953 r. Na kilka dni
przed zaginięciem funkcjonariusze byli na przeszukaniu
u nas i innych, było ono bardzo dokładne, zrywano podłogi
i rozwalano ściany. W czasie tego przeszukania mąż dostał
wezwanie na przesłuchanie do leśniczówki w Urzędowie,
gdzie się udał 3 stycznia i skąd już nie wrócił. Pewności nie
ma, ale wszyscy wiązali zaginięcie męża z jego opowieściami
o Syberii”. W sprawie zaginięcia było prowadzone śledztwo, które nie dało żadnych rezultatów, z racji gmatwania
i odpowiedniego doboru świadków. Swoi kryli swoich po
odwalonej robocie.
Na szczęście wielu dożyło upadku komuny w Polsce.
Gdy przyszła wolność, mogli swobodnie mówić i pisać.
Dzięki ich wspomnieniom wiemy, co tam się działo, co ustrój
radziecki robił z człowiekiem, czym człowiek był w tej sowieckiej maszynie i co przeżył. A przeżył dzięki modlitwie
do Boga. Do dzisiaj syn zesłańca Kazimierz Jagiełło przechowuje różańce i medalion z wizerunkiem Matki Boskiej
zrobione na Sybirze. Tylko modlitwa pozwalała przeżyć te
warunki, które nam jest trudno sobie wyobrazić. Zesłaniec
Jan Jagiełło wspomina o transporcie: „Żywienie co trzecią
dobę, każdemu więźniowi włożył sowiet w garstkę jedną
łyżkę stołową kaszy jęczmiennej, jedną tabliczkę suchary
chlebowej, która starczała na dwa kęsy. A podróż trwała
dwa tygodnie”. O obozie: „Rzuciła się ogromna wszawica,
było również dużo pluskiew, szczury szukały pożywienia,
zupa była z obierek ziemniaczanych. Na śniadanie dawali
cokolwiek zmąconą wodę niesłodzoną, coś w rodzaju kawy,
dodawali 40 dag chleba czarnego z domieszką kartofli, który
miał starczyć na cały dzień. Żywienie to było bardzo słabe,
w normalnych warunkach pies nie chciałby tego jeść”. Inne
wspomnienie: „Marsz w grudniową mroźną noc w głębokim
śniegu był okrutny. A przecież każdy z nas dźwigał drzewo.
Nie chciałbym przyrównać drogi naszej, grzesznych ludzi,
do drogi krzyżowej na Golgotę naszego Zbawiciela Jezusa
Chrystusa”. Inny zesłaniec Jan Grzebulski wspomina: „Po
kilku dniach dostałem 40 stopni gorączki. Na leczenie
dostałem tylko ciepłą wodę do picia i leżenie na pryczy
na gołych deskach. Tak leżałem cztery dni”. O modlitwie:
„Między nami był ksiądz. Gdy przyszła niedziela, po kryjomu w separatce odprawiał nabożeństwa i udzielał komunii, którą wykonywał z chleba i to nas podtrzymywało na
duchu. Jeden z nas trzymał wartę, by się nie zdradzić i nie
narazić na karę”. Z kolei Seweryn Rola wspomina: „Przed
Bożym Narodzeniem chodziłem do sowchozu do pracy
przy ociepleniu budynków obornikiem. Okładaliśmy nim
ściany do wysokości 2 m i śmieszne to było ocieplenie, gdyż
w oknach były wybite szyby. Najbardziej przykrym dniem
był dla mnie dzień Bożego Narodzenia, ponieważ w tym
dniu głodny i zziębnięty wykonywałem tę pracę. Wcześniej
w Wigilię przyszedł do mnie mój stryjeczny brat i przyniósł
kawałeczek chleba, aby połamać się nim jako opłatkiem.
Natomiast w dzień ten w chlewni wyszukiwaliśmy drobne
kawałeczki ziemniaków w paszy dla świń, gdy nie widział
tego kierownik chlewni. W obozie Jogła, gdzie nas przeniesiono, nie chodziliśmy do łaźni, nie było dezynsekcji ubrań.
Myliśmy się śniegiem, a wszy tępiliśmy ręcznie, gdy był
wolny czas od pracy lub przy świetle wieczorem. Często,
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gdy nie było światła, paliliśmy cienkie szczapki, którymi
oświetlaliśmy kolację. W lutym 1946 r. przy wyjeździe spotkaliśmy 10 studentów rosyjskich, mówiąc im, że jesteśmy
Polakami, a oni na to: »Was nada wsio wystrielat«. Przyjęliśmy to w milczeniu, wiedząc jaką fałszywą propagandą
stalinowską są naszpikowani. Wcześniej spotykaliśmy się
z opinią, że my strzelaliśmy do ich żołnierzy w Polsce, lecz
we wspólnych rozmowach i pracy z ludnością miejscową
wszystko wyjaśnialiśmy im. Ludność starszego pokolenia zaufała nam i nie kryła wrogich poglądów do ustroju
w jakim żyli”.
Wybrane fragmenty wspomnień są niewielką częścią
opisu przeżyć spisanych po przeszło 40 latach od pobytu
w Rosji. Nawet jak przeczytamy całość wspomnień, nie da
to nam pełnego obrazu życia obozowego na Syberii, gdyż
wiele wspomnień przez te lata zatarło się. Ludzi takich jak
oni było tysiące, nawet w szpitalu obok taty leżał człowiek,
który spędził na Syberii cztery lata w ziemiance. Jednak czas
robi swoje, jest nieubłagany. Dziś po tylu latach możemy
już tylko czytać wspomnienia o tych okrutnych czasach.
Sam w zeszłym roku kupiłem wydaną przez IPN książkę
o wspomnieniach dzieci wywiezionych w 1940 r. wraz
z całymi rodzinami. Sam tytuł mówi za siebie: Na bocznicy
czekały nas bydlęce wagony. Wspomnienia są porażające,
zwłaszcza że opisane są oczami dzieci; ich pobyt obfitował
w ciężkie i przykre doświadczenia. Jeśli ktoś chciałby się
z nimi zapoznać, chętnie pożyczę do przeczytania.
W marcu minęło 73 lata od wydania tajnej uchwały Stalina, w wyniku której na śmierć zostało skazanych 22 tys.
obywateli polskich, w tym 10 tys. oficerów wojska i policji.
Natomiast 13 kwietnia była 70. rocznica nadania pierwszego komunikatu o odkryciu w lesie katyńskim grobów
tychże oficerów zamordowanych przez NKWD. Dzień ten
obchodzony jest jako DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR ZBRODNI
KATYŃSKIEJ. Stalin wymierzył brutalny cios w polską
inteligencję, mordując tak dużą grupę wykształconych Polaków. Zaważyło to na procesie odbudowy naszego państwa,
łatwiej też było prowadzić sowietyzację kraju po 1945 roku.
Za początek masowych mordów uważa się datę 3 kwietnia
1940 r., gdy rozpoczęła się wywózka jeńców z obozu w Kozielsku do miejsc straceń w lesie koło wsi Katyń. Jeńcy ginęli
od strzału w tył głowy. Ofiary po dokonanej zbrodni były
grzebane w zbiorowych mogiłach w Katyniu, Miednoje,
Bykowni, Charkowie i pod Mińskiem. Przez wiele lat władze
ZSRR przekonywały światową opinię, że zbrodni dopuścili
się Niemcy. Dopiero 13 kwietnia1990 r. Rosjanie przyznali
się, że zbrodni dokonało NKWD. Nikt dziś nie powie, że
wiadomo ile było ofiar i gdzie są pochowani. Wciąż dochodzą
nowe wieści o grobach jeszcze nie odkrytych, np. ukraińska
lista katyńska.
Mimo oficjalnego przyznania się Rosji do zbrodni, rosyjska prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie mordu, nikogo
nie osądzając (pośmiertnie). W najbliższych miesiącach
zapadnie wyrok w Strasburgu, dotyczący skarg złożonych
przez rodziny pomordowanych w Katyniu. Postępowanie
Rosjan w tej sprawie dowodzi, że Rosja nie chce ujawnienia
całkowitej prawdy i ukarania winnych. Potwierdza to zmiana
kwalifikacji zbrodni, objęcie przedawnieniem i nieskutecznie
prowadzone śledztwo. Amnesty International pisze, że dopóki pełna prawda o zbrodni katyńskiej nie zostanie odkryta,
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władze rosyjskie mają obowiązek zbadania wszystkich ich
okoliczności.
Druga część wyżej cytowanej pieśni mówi o Katyniu:
To przecież on w katyńskim ciemnym lesie
wbił w polską pierś znienacka ostry nóż,
mordując tam najlepszych polskich synów,
jak podły zbir, nikczemny zdrajca, tchórz.
Wśród ofiar zbrodni radzieckich figurują także urzędowiacy:
– Zygmunt Cieślicki, por. rezerwy, zaginął bez wieści;
– Tadeusz Cieślicki, por. KOP, na liście ofiar w Kozielsku;
– Aleksander Chudzicki, straż więzienna, na liście ofiar
z Ostaszkowa;
– Wincenty Kowalewski, kpr. rezerwy, funkcjonariusz
służby celnej;
– Bohdan Władysław Michalewski, mjr., Kozielsk;
– Aleksander Wójcicki, ppor. rezerwy, na liście Kozielska;
– Wacław Wyrostek, por. WP, był w obozie w Starobielsku.
Wyżej wymieniony T. Cieślicki w liście z obozu wspomina, że razem z nim w Kozielsku byli:
– Ignacy Pajdowski, sędzia, ul. Wodna;
– Antoni Cieślicki, osadnik z Wołynia.
Należy pamiętać, że nie wolno winić całego narodu
rosyjskiego za te zbrodnie. Zwykły rosyjski człowiek był
uciskany, więziony i mordowany na równi z Polakami
i z przedstawicielami innych narodów wchodzących w skład
bloku komunistycznego. Tylko nieliczni mieli odwagę
przeciwstawić się machinie sowieckiego systemu. Piękny
przykład uratowania przed zesłaniem na Syberię pokazał
A. Wajda w filmie Katyń, gdzie radziecki kapitan ratuje żonę
i córkę polskiego oficera będącego w Katyniu. Miał odwagę
powiedzieć „nie”, gdy NKWD przyszło je zabrać na Syberię,
a przecież groziła mu za to śmierć jako kontrrewolucjoniście.
Także we wspomnieniach zesłańców przewijają się opowieści o biedzie i cierpieniach ludności w Rosji. Współcześnie
jest też wielu Rosjan, którzy rozumieją polski ból i którzy
nie chcą by współczesna Rosja była mentalnie następczynią
zbrodniczego państwa komunistycznego. Pozostaje nadzieja,
że to właśnie ci Rosjanie będą mieli decydujący wpływ na
kształt swojego państwa i na stosunki z Polską. Pomimo że
dziś wiadomo bardzo dużo o tej zbrodni, to jednak dalej snuje
się cień kłamstwa i niedopowiedzeń. Zbrodnia katyńska ma
też znaczenie symboliczne, pod nazwą „Katyń” kryją się
wszystkie ofiary polskie na Wschodzie, jakie ponieśliśmy
ze strony komunizmu. I chociaż minęło już dwadzieścia lat
od jego upadku w Rosji, nikt nie został symbolicznie pociągnięty do odpowiedzialności za te zbrodnie.
W artykule wykorzystałem wspomnienia i publikacje:
1. Seweryn Rola ps. „Gwiazda”: Pamiętnik.
2. Jan Jagiełło: Wspomnienia z obozu jenieckiego w ZSRR.
3. Jan Grzebulski: Pamiętnik z obozu internowanych
w Związku Radzieckim.
4. Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej: Urzędowiacy na nieludzkiej ziemi.
5. Autor nieznany: Bij bolszewika – pieśń.
mgr inż. Andrzej Rolla (Miodek)
radny Rady Gminy Urzędów
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„Orlęta Lwowskie” z certyfikatem „Szkoła Innowacji 2013”

25 kwietnia 2013 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie odbyła się uroczysta Gala wręczenia
certyfikatów „Szkoła Innowacji” oraz nadania tytułów
„Lider Innowacji”. Wyróżnienie otrzymały szkoły, które
w opinii kapituły projektu wyróżniły się szczególnymi osiągnięciami na płaszczyźnie
działań objętych ideą projektu oraz
zaangażowaniem na rzecz rozwoju
i promowania idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.
W kapitule projektu zasiadali: Teresa
Bogacka – kanclerz WSEI, Krzysztof Hetman – marszałek województwa lubelskiego, Krzysztof Żuk –
prezydent miasta Lublin, Krzysztof
Babisz – lubelski kurator oświaty,
Michał Jarmuł – rektor WSEI oraz
dyrektorzy szkół i przedsiębiorcy.
Certyfikaty otrzymało 25 szkół
z województwa lubelskiego, które
realizują innowacje pedagogiczne,
wśród nich Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich
w Urzędowie.
Certyfikat „Szkoła Innowacji” jest
poświadczeniem, że szkoła z Urzędowa dokłada wszelkich starań, aby kształcić na jak najwyższym poziomie – kształtować postawy przedsiębiorcze
oraz społeczną odpowiedzialność.

Przyznanie certyfikatu oznacza, że Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Orląt
Lwowskich w Urzędowie:
● kształci kreatywnych, innowacyjnych i twórczych
absolwentów,
● wyróżnia się na tle innych szkół, jako placówka
inwestująca w kształcenie dla rynku pracy i otoczenia gospodarczego,
● aktywnie współpracuje ze środowiskiem społecznym
oraz międzynarodowym,
● w sposób szczególny dba o praktyczną edukację swoich uczniów oraz przygotowuje ich, by mogli skutecznie
i efektywnie osiągać w przyszłości sukcesy na rynku pracy
w Polsce i Unii Europejskiej,

● stara się wcielać w życie idee szkoły przedsiębiorczej
i społecznie odpowiedzialnej,
● inwestuje w innowacje edukacyjne,
● aktywnie wspiera swoich uczniów i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych
i realizacji celów na rynku pracy,
● jest miejscem, w którym warto się kształcić
i inwestować we własny rozwój zawodowy,
● podejmuje działania w kierunku rozwijania
wśród uczniów postaw pro-przedsiębiorczych.

Dyrekcja szkoły składa podziękowania organizatorowi konkursu – Wyższej Szkole Ekonomii
i Innowacji w Lublinie – za wyróżnienie i promocję szkoły z Urzędowa.
mgr inż. Andrzej Rolla
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Gminne obchody Święta Konstytucji 3 Maja
W dniu 3 maja w Urzędowie odbyły się gminne obchody
Święta Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczęły się
przemarszem społeczności lokalnej i władz gminy z orkiestrą strażacką i pocztami sztandarowymi do kościoła
parafialnego, gdzie odprawiona została msza św. w intencji
ojczyzny. Po nabożeństwie delegacje złożyły kwiaty pod
pomnikami marszałka Józefa Piłsudskiego i Tadeusza
Kościuszki.
Następnie zebrani udali się do Gminnego Ośrodka Kultury, gdzie odbyła się akademia okolicznościowa w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Skorczycach i zespołów
działających przy GOK w Urzędowie.
Teresa Kaźmierak

Rada Gminy i Wójt Gminy Urzędów
Gminny Ośrodek Kultury
Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej
serdecznie zapraszają na

Dni Urzędowa 2013
24.05.2013 r. – piątek

Godz. 10.00 – „Czytamy dzieciom pod chmurką” – spotkanie z przedszkolakami na rynku urzędowskim – władze lokalne czytają bajki dla
dzieci.

25.05.2013 r. – sobota

Godz. 10.00 – Rajd rowerowy Urzędów–Natalin–Urzędów.
Godz. 12.00 – Wspólne ognisko dla uczestników rajdu.
Godz. 14.00 – Mecz piłki nożnej LKS „Orzeł” Urzędów –
ULKS Dzierzkowice.
Godz. 19.30 – Koncert Alicji Majewskiej i Włodzimierza
Korcza w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Urzędowie – wstęp wolny.

26.05.2013 r. – niedziela

Godz. 6.00 – Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy
Urzędów – zalew w Skorczycach.
Godz. 11.30 – Msza święta w kościele parafialnym w Urzędowie.
Godz. 12–16 – Wyścig Kolarski MTB o Nagrody Starosty
Kraśnickiego i Wójta Gminy Urzędów –
Mikuszewskie (wąwozy).
Godz. 13.00 – Poświęcenie i oficjalne otwarcie wyremontowanego obiektu sportowego w Urzędowie.
Godz. 14.00 – Festyn Sołecki – stadion „Orła” Urzędów.

Imprezy towarzyszące:

● Wystawa fotograficzna Kapliczki i krzyże w gminie Urzędów – sala Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie ●
● Wesołe miasteczko dla dzieci ● Wystawa rękodzieła artystycznego ●
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32. Mały Konkurs Recytatorski
W eliminacjach gminnych 32. Małego Konkursu Recytatorskiego, które odbyły się 9 kwietnia 2013 r., wzięło udział
27 uczestników – uczniów szkół podstawowych z terenu
gminy Urzędów.
Komisja oceniająca w składzie: Katarzyna Tomaszewska, Dorota Rak i Józef Baran do przeglądu na szczeblu
powiatowym zakwalifikowała:
W kategorii klas I–III: Weronikę Wnuk z klasy III Szkoły Podstawowej w Leszczynie oraz Mateusza Krawczyka
z klasy III Szkoły Podstawowej w Skorczycach.
W kategorii klas IV–VI: Wiktorię
Krzeczowską z klasy V Szkoły Podstawowej w Bobach, Dominikę Piekutowską z klasy VI Szkoły Podstawowej
w Moniakach oraz Aleksandrę Surdacką
z klasy VI Szkoły Podstawowej w Urzędowie.
Komisja wyróżniła: Paulinę Stępniak
z klasy II Szkoły Podstawowej w Urzędowie, Natalię Słotwińską z klasy II
Szkoły Podstawowej w Bobach, Jakuba
Klechę z klasy III Szkoły Podstawowej

w Rankowskim, Katarzynę Gładkowską z klasy IV Szkoły
Podstawowej w Skorczycach, Alicję Moryc z klasy IV Szkoły Podstawowej w Skorczycach oraz Weronikę Jachowicz
z klasy V Szkoły Podstawowej w Bobach.
Podczas eliminacji powiatowych nominację do przeglądu
wojewódzkiego uzyskała reprezentująca gminę Urzędów
Dominika Piekutowska ze Szkoły Podstawowej w Bobach.
Gratulujemy!
Józef Baran

Klub abstynenta „Płomyk”
Jesienią ubiegłego roku minęła 20. rocznica działalności
Klubu Abstynenta „Płomyk” w Urzędowie. Wraz z powstaniem klubu zaczęła rozwijać się działalność trzeźwościowa
na terenie gminy Urzędów. Z tej okazji chcemy wydać cykl
artykułów związanych z tą tematyką:
1. Ogólne wspomnienia z historii powstania i działalności trzeźwościowej Klubu Abstynenta.
2. Wspomnienia dorosłych dzieci alkoholików (świadectwo DDA).
3. Wspomnienia anonimowych alkoholików (świadectwo AA).
4. Wspomnienia osób współuzależnionych – żyjących
z alkoholikiem (świadectwo Al-anon).
„Pewien staruszek wybrał się z wnuczką na spacer brzegiem morza. Traf chciał, że tego dnia morze wyrzuciło na
piasek setki meduz. Pochylił się starzec, choć ciężko mu
było, wziął do ręki meduzie istnienie i wrzucił do wody.
Później drugie, trzecie i dziesiąte. Dzielnie pomagała mu
przy tym dziewczynka.
Obserwował to stary rybak i westchnął:
– Ludzie, co wy robicie? Codziennie sztorm wyrzuca
tysiące meduz! Wasze działanie nie ma sensu!
A dziadek, którego krzyż już od schylania bolał, wyprostował się i rzekł:
– Może dla ciebie nie, ale dla każdej z tych meduz, którą
wrzucę do wody, ma to, gwarantuję ci, kolosalne znaczenie.”

Przytoczyłem tę przypowieść, ponieważ opowiedziałem
ją 20 lat temu na sesji Rady Gminy, gdy jeden z radnych
stwierdził: „Zakładanie Klubu Abstynenta nie ma sensu,
bo ludzie pili, piją i będą pić, i nic się na to nie poradzi,
szkoda na to tracić pieniądze”. Na szczęście nie było to
myślenie większości. Wśród radnych, władz gminy i Kościoła znaleźli się zwolennicy poparcia dla tej działalności,
choć z pewnymi obawami, ponieważ był to drugi w Polsce
Klub Abstynenta na terenie wiejskim. Nie udałoby się to bez
poparcia ówczesnego kierownika Ośrodka Zdrowia, który
udostępnił pomieszczenie oraz grupy osób, którym to pomieszczenie miało służyć. Było to pomieszczenie w piwnicy
Ośrodka Zdrowia. Miejsce to wymagało remontu; ściany od
lat nie były malowane, a ścieki na posadzce sięgały kostek.
Wspólnymi siłami udało się zrobić ze zsypu węglowego
osobne wejście do pomieszczenia oraz wyremontować
i zaadaptować łazienkę i toaletę. Sprzętami przyniesionymi
z domów klubowiczów pomieszczenie zostało skromnie
umeblowane. W ciągu 20 lat działalności zostało powiększone o kolejne pomieszczenia. Dziś są ich cztery.
W ciągu tych 20 lat przez Klub przewinęły się dziesiątki ludzi. Jednym pomogło to w niepiciu bardziej, innym
mniej, a jeszcze innym w ogóle. Często ludzie podejmujący
działalność trzeźwościową słyszą: „Wszystkich i tak nie
uratujecie, wszystkim i tak nie pomożecie”. Jest to prawdą,
tak jak jest prawdą, że ludzie pili, piją i będą pić. Ale jeżeli
choć jedna osoba dzięki temu przestała pić, jeżeli choć jed-
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no dziecko przespało spokojnie noc, bo ojciec dziś wrócił
trzeźwy, jeżeli choć jedna matka położyła się spokojnie
spać, bo wie, że syn jest w Klubie a nie w knajpie, wtedy
to wszystko ma sens.
Klub oprócz tego, że służy tym, którzy rzucili picie,
proponuje także trzeźwe formy spędzania wolnego czasu i zabawy dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Jako
przykład niech posłuży stwierdzenie jednej ze znaczących
osób w Urzędowie wypowiedziane o 5 rano po zabawie
z okazji 15. rocznicy istnienia Klubu: „Nie wiedziałem, że
można się tak fajnie bawić do rana bez grama alkoholu”.
Takie zabawy na trzeźwo odbywają się z różnych okazji
rocznicowych i klubowych.
Klub samym swym istnieniem spełnia ważną rolę propagandową, psując pijącym tak zwany „komfort picia”. Gdy
sięgają po kieliszek czy piwo, nie mają pełnego komfortu,
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gdyż wiedzą, że jest takie miejsce, gdzie można nie pić i są
tacy ludzie, którzy mogą im pomóc. Choć teraz mają zbyt
mało odwagi, by tam pójść i poprosić o pomoc, to może
za którymś razem zdecydują się na ten krok. Pomaganie
rodzinie z problemem alkoholowym nie koniecznie musi
się zaczynać od pijącego. Można, a często nawet należało
zacząć leczenie od kontaktu z bliskimi osobami pijącego,
aby nauczyli się, jak w takiej sytuacji postępować. Jeżeli
chodzi o wkład w działalność trzeźwościową i klubową,
to nie ważne jak duży był i jest czyjś osobisty wkład w to
wszystko. Bo jak mówi przysłowie: „Sukces ma wielu
ojców a porażka jest sierotą”. Ważne, że są osoby, które
otrzymały pomoc w potrzebie i należy dążyć do tego, aby
tę pomoc mogły zawsze otrzymywać.
Klubowicz
(nazwisko do wiadomości redakcji)

VI Turniej Halowej Piłki Nożnej
o Nagrody Wójta Gminy Urzędów
W dniu 9 marca 2013 r. w hali sportowej ZSO w Urzędowie odbył się VI Turniej Halowej Piłki Nożnej. W tym
roku piłkarze walczyli o nagrody ufundowane przez wójta
gminy Urzędów. Celem zawodów było propagowanie idei
„wychowania przez sport”. Do rozgrywek przystąpiło aż
8 drużyn (najwięcej w historii rozgrywek), które podzielono na dwie grupy. Swoje reprezentacje wystawiły: „Ruch”
Popkowice, Zespół Szkół Ogólnokształcących – 3 drużyny:
absolwenci, liceum i gimnazjum, Zespół Szkół im. Orląt
Lwowskich – 3 drużyny: absolwenci, technikum, ZS – II
Orląt Lwowskich oraz OSP Urzędów. Na trybunach zgromadzili się kibice z całej gminy. Ponad 70 zawodników
walczyło w atmosferze sportowej rywalizacji. Sędziowali,
losowali grupy i liczyli punktację panowie: Artur Szempliński, Marek Flisek i Tomasz Mazurkiewicz. Są to osoby
bardzo zaangażowane w rozwój i popularyzację tej dyscypliny sportu, które zadbały też o obiektywne prowadzenie
zawodów i bezpieczny ich przebieg.
Po rozegraniu eliminacji do finału weszły: „Ruch” Popkowice i Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich – absolwenci.
Turniej wygrała drużyna „Ruch” Popkowice, pokonując ZS
3:0. W meczu o 3. miejsce ZSO – absolwenci pokonała 3:1
ZS – II Orląt Lwowskich.
Królem strzelców turnieju został reprezentant „Ruchu”
Popkowice Robert Lemiecha, zdobywając łącznie 9 bramek. Najlepszymi zawodnikami zawodów zostali: Kornel
Gałkowski („Ruch” Popkowice), Krzysztof Dąbrowski
(Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich – absolwenci), Kamil
Cięszczyk (Zespół Szkół Ogólnokształcących – absolwenci), a najlepszym bramkarzem Robert Trętowicz (Zespół
Szkół im. Orląt Lwowskich – technikum). Uroczystego
podsumowania i wręczenia nagród oraz dyplomów dokonali
organizatorzy. Gratulowali zawodnikom wysokich umiejętności piłkarskich a opiekunom i trenerom fachowego
przygotowania zespołów.

Organizatorzy VI Turnieju Halowej Piłki Nożnej składają serdeczne podziękowania panu Janowi Woźniakowi –
wójtowi gminy Urzędów za objęcie patronatem zawodów,
gospodarzowi obiektu panu Zbigniewowi Gawdzikowi za
udostępnienie hali sportowej oraz pani dyrektor SP ZOZ
w Urzędowie Domiceli Serafin za opiekę medyczną pani
Anny Kaniowskiej podczas zawodów.
Już dziś zapraszamy za rok. Niech te zawody na stałe
wejdą do kalendarza imprez sportowych naszej gminy
(w terminie: druga sobota po feriach zimowych). Z tego
miejsca zapraszamy sponsorów do ufundowania pamiątkowych koszulek dla każdego zawodnika turnieju i nagród
rzeczowych, a wszystkich chętnych do współorganizowania
zawodów w przyszłorocznej edycji turnieju.
Niech sport na naszych boiskach stanie się początkiem
karier sportowych młodych talentów z gminy Urzędów.
W imieniu organizatorów
Andrzej Marcin Rolla
wiceprzewodniczący Rady Gminy Urzędów
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Noc Bibliotek
Jest taka jedyna noc w roku,
Zupełnie inna, wyjątkowa,
Kiedy biblioteka tuż po zmroku,
Staje się całkiem baśniowa.
Są ciekawi ludzie, głośne czytanie,
Są atrakcje, śmiech i zabawy,
Są rozmowy, jest też spanie...
Warto pominąć inne sprawy.
W tym roku po raz pierwszy biblioteki z naszej gminy
przyłączyły się do ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek.
Akcja Noc Bibliotek została zainicjowana przez podkarpackich bibliotekarzy uczestniczących w drugiej rundzie
Programu Rozwoju Bibliotek.
W naszej bibliotece impreza odbyła się 10 maja i trwała
od godz. 19.00 do 22.00. Mieszkańcy Urzędowa i okolic,
czytelnicy i przyjaciele biblioteki mogli odwiedzić ją wieczorem i zapoznać się z „nocną” ofertą kulturalną, a także
skorzystać z szeregu atrakcji przygotowanych specjalnie
dla nich. Wszak biblioteka, to nie tylko książki...
Wieczór rozpoczął się głośnym czytaniem książki Czary
w krainie Oz L. F. Baum. Wszyscy zebrani z zaciekawieniem słuchali wybranych fragmentów. Niektórzy zapewne
jeszcze powrócą do tej lektury.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się również głośne
czytanie powieści J. K. Rowling Harry Potter i kamień
filozoficzny.

Podczas przerwy na herbatkę uczestników imprezy czekała niezwykła zabawa–niespodzianka. Słuchacze mieli
bowiem za zadanie odnaleźć ukryte w zakamarkach biblioteki skarby. Ta część programu dostarczyła wszystkim wiele
radości. Całe wydarzenie zostało uwiecznione na zdjęciach.
Wszyscy otrzymali również pamiątkowe zakładki, które
będą przypominać o tym wyjątkowym wieczorze.
Spotkanie dostarczyło wiele niesamowitych wrażeń.
Wszyscy bawili się wspaniale i wyrazili chęć uczestnictwa
w kolejnych Nocach Bibliotek. Z pewnością długo później
nie mogli zasnąć. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za
wspaniały wieczór i zapraszamy za rok.
Teresa Kaźmierak

Pożegnanie śp. Marianny Rachoń
13.05.2013 r.
Na ostatniej drodze ziemskiego pielgrzymowania, żegna w dniu
dzisiejszym śp. Mariannę Rachoń samorząd gminy Urzędów.
Tak się złożyło w moim życiu i pracy samorządowej, że miałem możliwość poznać a później współpracować z Marianną, kiedy wielokrotnie
pełniła funkcję przewodniczącej Gminnej Rady Kobiet w naszej gminie.
Zawsze uśmiechnięta i zadowolona z życia i pracy na rzecz środowiska
lokalnego i kobiet, potrafiła swoja radością obdarować inne osoby.
Cieszyła się zaufaniem i życzliwością ze strony swoich koleżanek działających w Kołach Gospodyń Wiejskich. Nie umiała i nie chciała żyć
wyłącznie dla siebie. Swoją postawą, pracą i zaangażowaniem zapisywała wspaniałe karty historii swojej miejscowości i gminy. Rodzinie
Zmarłej, dla której odejście tak bliskiej osoby jest szczególnie smutnym przeżyciem, składam wyrazy
głębokiego współczucia, żalu, zrozumienia i wdzięczności za wszystko, co dla nas robiła.
Czynię to w imieniu własnym i całej wspólnoty samorządowej, jaką jest gmina Urzędów.
Jan Woźniak
wójt gminy Urzędów
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OGŁOSZENIE
Urząd Gminy Urzędów 23-250 Urzędów, tel. 81 822 50 42, fax 81 822 51 50, e-mail: gmina@urzedow.pl
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r. (Dz. U. z 2010 r.
nr 102, poz. 651) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
Wójt Gminy Urzędów
ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej własność gminy Urzędów, położonej
w obrębie geodezyjnym Mikuszewskie.
Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej własność gminy Urzędów, położonej w obrębie
geodezyjnym Mikuszewskie, objętej księgą wieczystą KW nr 22116, działki:
Lp.

Działka nr

Położenie, obr. geodezyjny

Powierzchnia w ha

Cena wywoławcza w zł

Wysokość wadium

1.

1014/1

Mikuszewskie

0,14

40 000,00

8000,00

Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów położona jest w terenach
rolnych – dolina rzeki, oznaczona w planie symbolem ZŁ, strefa 1b Dolina Urzędówki – Odcinek Urzędowski, podstrefa VII
– Dno Doliny Urzędówki.
Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Nieruchomość, będąca przedmiotem sprzedaży, nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód
prawnych w rozporządzaniu nią.
Zastrzega się prawo przechodu i przejazdu po działce nr 1014/1 do działki nr 1014/2 dla każdoczesnego jej właściciela.
Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2013 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Urzędów, ul. Rynek 26 (sala konferencyjna).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w ustalonej wysokości najpóźniej w dniu 10.06.2013 r.
do godz. 15.30.
Wadium powinno być wpłacone w pieniądzu przelewem na konto nr 10 8717 1022 2005 5000 0039 0005 BSZK O/Urzędów
lub w kasie Urzędu Gminy z adnotacją, jakiej nieruchomości dotyczy. Dowód wniesienia wadium oferent musi przedłożyć
komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:
– uczestnik przetargu, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia aktu notarialnego.
Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać dokument potwierdzający tożsamość, w przypadku osób prawnych
wymagany jest aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
Należność za nabycie nieruchomości należy wpłacić najpóźniej w przeddzień zawarcia umowy przenoszącej własność.
Kupujący ponosi koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego oraz opłaty sądowe.
Nieruchomość można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
ze sprzedającym, kontakt tel. 81 822 50 42.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu, zawarte w regulaminie przetargu, uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy
w Urzędowie, ul. Rynek 26, pokój nr 4, tel. 81 822 50 42.
Urzędów, 14.05.2013 r.

wójt gminy
mgr inż. Jan Woźniak

„Gwiazdeczka” zaprasza

Czynne codziennie od 6.30 do 18.10

Wierzbica-Kolonia 39

tel. 509 584 343, 502 672 329

„Gwiazdeczka” to miejsce, które zapewni opiekę
dydaktyczno-wychowawczą dzieciom od 1. roku życia.
Wykwalifikowana kadra pedagogiczna znajdzie wspólny język z każdym maluszkiem. Oferujemy dodatkowe
zajęcia dla dzieci uczęszczających do naszego przedszkola w ramach czesnego, tj.: logopedyczne, języka
angielskiego, rytmiczno-taneczne, plastyczne oraz zajęcia z psychologiem. W czasie wakacji zapewniamy
zajęcia w tych samych godzinach dla wszystkich dzieci
niezależnie od wieku.
Serdecznie zapraszamy!
dyrektor mgr Edyta Dudzińska
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