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W dniu 31 maja 2013 r. odbyła się XXVIII sesja VI
kadencji Rady Gminy Urzędów. Głównym tematem sesji
była informacja z działalności Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie. Zagadnienie to
zreferowane zostało przez kierownik SP ZOZ w Urzędowie
lek. med. Domicelę Serafin oraz główną księgową Dorotę
Dzikowską.
W sprawach bieżących radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XXVIII – 214/2013 w sprawie sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność gminy Urzędów.
2. Uchwała Nr XXVIII – 215/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Zarządowi Powiatu Kraśnickiego
w zakresie realizacji wspólnej budowy drogi powiatowej
nr 2631 L relacji Wierzbica–Ratoszyn.
3. Uchwała Nr XXVIII – 216/2013 w sprawie określenia
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla
nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin.
4. Uchwała Nr XXVIII – 217/2013 w sprawie rodzaju
dodatkowej usługi świadczonej przez gminę w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości
ceny za tę usługę.
5. Uchwała Nr XXVIII – 218/2013 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIII – 177/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę.
6. Uchwała Nr XXVIII – 219/2013 w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2013.
W dniu 28 kwietnia br. w sołectwie Majdan Moniacki
odbyły się wybory na sołtysa. W wyniku przeprowadzonego
głosowania sołtysem został pan Rafał Ostrowski.
Wybranemu sołtysowi życzymy spełnienia w nowej roli
i wielu sukcesów!

* * *

Dokończenie na str. 3
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Analiza budżetu pomocy społecznej za 2012 rok
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu niesienie pomocy osobom i rodzinom
przeżywającym trudne sytuacje życiowe, których nie są oni
w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Zadanie to realizowane jest przez ośrodki
pomocy społecznej w ramach szeroko rozumianej pracy
socjalnej. Zakłada ona, że w każdym człowieku istnieje
pewien potencjał w postaci umiejętności, cech charakteru
czy zasobów materialnych, których niektórzy ludzie nie
potrafią wykorzystać, przez co popadają w trudne sytuacje
życiowe. Zadaniem pracownika socjalnego jest dotarcie do
tych środowisk, zdiagnozowanie ich oraz podjęcie działań
umożliwiających im wyjście z impasu. W większości
przypadków, nawet najlepiej prowadzona praca socjalna
nie wystarcza do rozwiązania problemów klientów pomocy społecznej. Stosuje się wtedy wzmocnienie w postaci
wsparcia finansowego. Rodzaj, forma i rozmiar stosowanej
pomocy finansowej są odpowiednie do okoliczności uzasadniających jej udzielenie. Jednocześnie potrzeby klientów
są uwzględniane, jeśli odpowiadają celom i mieszczą się
w możliwościach pomocy społecznej. Istotne jest również,
że osoby oczekujące wsparcia muszą współpracować
z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej
sytuacji życiowej.
Do realizacji powyższych zadań na terenie naszej gminy w 1990 r. został powołany Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej. Zgodnie z wytycznymi ustawy o pomocy
społecznej zadania gminy realizowane przez Ośrodek
dzielą się na własne, finansowane z budżetu gminy, np.
zasiłki celowe, okresowe, dożywianie, itp. oraz zlecone,
finansowane z budżetu państwa, np. zasiłki stałe dla osób
niepełnosprawnych. Od 2004 r. Ośrodek realizuje także
zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
a rok później przejął także wypłacanie świadczeń przysługujących osobom uprawnionym do alimentów. Zadania
te zostały przypisane Ośrodkowi głównie z uwagi na ich

Budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (wydatki) za 2012 r.
z podziałem na środki własne i zlecone

specyfikę (działania pomocowe) oraz grupę docelową, tj.
osoby i rodziny najuboższe lub dysfunkcjonalne. Finansowanie tych zadań zapewnia w całości budżet państwa,
a udział budżetu gminnego zawiera się jedynie w ustawie
o świadczeniach rodzinnych, w tzw. becikowym wójtowym w kwocie 300,00 zł jednorazowo na każde urodzone
dziecko, co przy obecnym niskim przyroście naturalnym
nie stanowi istotnego obciążenia dla budżetu gminy.
Tak duży udział środków na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika z faktu, że od 2004 r. gminy
systematycznie przejmowały od innych jednostek wypłatę
świadczeń rodzinnych wraz z pochodnymi. W pierwszej
kolejności Ośrodek przejął zasiłki rodzinne wypłacane
dotychczas przez Powiatowy Urząd Pracy dla osób bezrobotnych, a także świadczenia wypłacane przez małe zakłady
pracy. W 2005 r. przejęto wypłatę zasiłków realizowanych
przez ZUS, KRUS i Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne.
Kolejny rok rozszerzył krąg świadczeniobiorców o osoby
zatrudnione w zakładach zatrudniających powyżej 20 osób.
W chwili obecnej gmina jest jedyną instytucją realizującą
te świadczenia. Uprawnienia do zasiłku rodzinnego posiadają rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie
przekracza 539 zł lub 623 zł w przypadku wychowywania
dziecka niepełnosprawnego. Warto zaznaczyć, że zgodnie
z wytycznymi ustawy o świadczeniach rodzinnych Ośrodek
wypłaca nie tylko zasiłki rodzinne, ale także dodatki do
tych zasiłków np. z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad
dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,
samotnego wychowywania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego itp. Ponadto z ustawy tej
wynika konieczność wypłaty takich świadczeń jak zasiłek
pielęgnacyjny czy świadczenie pielęgnacyjne dla osób,
które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i nie posiadają uprawnień do pobierania takiego
świadczenia w ZUS albo KRUS.
Zadania realizowane przez gminę na podstawie ustawy
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów są kontynuacją alimentów wypłacanych przez ZUS do 2005 r. Warto
zaznaczyć, że liczba osób korzystających z tego rodzaju
świadczenia znacznie wzrosła w porównaniu z okresem,
gdy było ono wypłacane przez ZUS. Spowodowane jest
to przede wszystkim znacznym wzrostem świadomości
osób borykających się z samotnym rodzicielstwem a także korzystniejszymi dla nich uregulowaniami prawnymi.
W dalszym ciągu jednak całość tych świadczeń finansowana
jest ze środków budżetu państwa.
Na budżet Ośrodka, z którego realizowane są zadania
wynikające z pomocy społecznej, składają się:
• usługi opiekuńcze – 5,8%,
• projekt systemowy POKL – 11,3%,
• zasiłki (celowe, okresowe, stałe, ubezpieczenie zdrowotne) – 31,1%,
• prace społecznie użyteczne – 0,7%,
• opłacanie pobytu mieszkańców w DPS – 9,6%,
• utrzymanie Ośrodka – 41,5%.
Największy udział w budżecie pomocy społecznej stanowią koszty utrzymania Ośrodka. Oprócz płac zatrudnionych
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tam pracowników w grupie tej znajdują się także koszty
związane z opłatą za media, opłaty bankowe i pocztowe,
utrzymanie wielostanowiskowej sieci informatycznej,
utrzymanie pomieszczeń itp. Niekorzystny dla nas jest
także fakt, że Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach
znajduje się na terenie naszej gminy. Ośrodek zobowiązany
jest do wypłacania zasiłków stałych wraz z ubezpieczeniem
zdrowotnym dla jego mieszkańców, nawet jeśli wcześniej
nie byli mieszkańcami naszej gminy.
Podsumowując analizę budżetu pomocy społecznej warto
zaznaczyć, że świadczenia wypłacane bezpośrednio dla
klienta z roku na rok systematycznie maleją. W zamian za
to wprowadzane są formy aktywizacji osób korzystających
z pomocy społecznej poprzez ich udział w projekcie systemowym lub pracach społecznie użytecznych.
Anna Czuba

Sprawozdanie z posiedzeń XXVIII i XXIX sesji VI kadencji
Rady Gminy Urzędów
Dokończenie ze str. 1

Dnia 21 czerwca 2013 r. odbyła się XXIX sesja VI kadencji Rady Gminy Urzędów. Głównym tematem sesji było
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2012.
Na wstępie wójt gminy Jan Woźniak omówił realizację
zadań wynikających z budżetu gminy za rok 2012. Poinformowano, że budżet uchwalony przez Radę Gminy
Urzędów w dniu 20 stycznia 2012 r., po uwzględnieniu
zmian w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów
w kwocie 27 016 547,84 zł. Dochody wykonano w kwocie
25 949 193,25 zł, co stanowi 96,05% planu, w tym planowane dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych na kwotę 3 987 696,00 zł,
wykonanie w kwocie 3 888 764,98 zł, co stanowi 97,52%
planu. Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 27 092 542,98 zł.
Wydatki zrealizowano w kwocie 25 198 972,18 zł, co
stanowi 93,01% ogólnego planu. Na wydatki majątkowe
zaplanowano kwotę 5 850 390,29 zł. Wydatki te zrealizowano w kwocie 4 893 461,05 zł, co stanowi 83,64%. Na
wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowana
była kwota 4 515 983,00 zł, a zrealizowano ją w kwocie
4 485 662,17 zł, co stanowi 99,33%. Plan dotacji na inwestycje wynosił 1 334 407,29 zł, zaś wykonany został
w kwocie 407 798,88 zł, co stanowi 30,56%. Ze środków
budżetu gminy w roku 2012 zostały spłacone kredyty i pożyczki w ogólnej kwocie 1 475 886,00 zł. Stan zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2012 r. wynosił
6 227 955,57 zł.
Po zapoznaniu się z dokumentacją, wysłuchaniu wyjaśnień wójta gminy i skarbnika gminy oraz po przeprowadzonej dyskusji Rada Gminy Urzędów, w liczbie 13 radnych
obecnych, jednogłośnie udzieliła wójtowi absolutorium
z wykonania budżetu gminy za rok 2012.

W sprawach bieżących radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XXIX – 220/2013 w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wójta gminy Urzędów z wykonania budżetu za
2012 r.
2. Uchwała Nr XXIX – 221/2013 w sprawie udzielenia
absolutorium wójtowi gminy z tytułu wykonania budżetu
za rok 2012.
3. Uchwała Nr XXIX – 222/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Zarządowi Powiatu Kraśnickiego
w zakresie realizacji wspólnej budowy chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 2701L relacji Urzędów–Wilkołaz
w m. Skorczyce i m. Popkowice.
4. Uchwała Nr XXIX – 223/2013 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Zarządowi Powiatu Kraśnickiego
w zakresie realizacji wspólnej budowy chodnika w ciągu
drogi powiatowej nr 2701L relacji Urzędów–Wilkołaz
w m. Zakościelne.
5. Uchwała Nr XXIX – 224/2013 w sprawie zmian
w budżecie gminy na rok 2013.
6. Uchwała Nr XXIX – 225/2013 w sprawie określenia
wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg
gminnych.
7. Uchwała Nr XXIX – 226/2013 w sprawie ustalenia
tygodniowego wymiaru godzin zajęć logopedy.
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 wrześniowej sesji przewidziane są następujące tematy:
1. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze
2013 r.
2. Sprawy bieżące.
Magdalena Szumna
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Legalnie czy „na czarno”?
W dniu 4 czerwca w Wiejskim Domu Kultury w Bobach
Związek Sadowników RP oddział Boby zorganizował
szkolenie dla rolników na temat zatrudniania cudzoziemców przy pracach w gospodarstwie rolnym. Ze względu
na intensywną produkcję sadowniczą na terenie gminy
Urzędów i gmin ościennych temat ten jest bardzo ważny
dla funkcjonowania naszej gospodarki oraz całego regionu.
Dostępność pracowników w szczególności przy zbiorze
owoców i innych pracach sezonowych jest podstawowym
czynnikiem rozwoju gospodarstw rolnych i ma wpływ na
dalszy rozwój gospodarki.
Zainteresowanie tym tematem jest ogromne. Przybyło
ponad 200 osób z nadzieją, że otrzymają informacje korzystne dla działalności swojego gospodarstwa rolnego.
Wyjaśnień udzielali przedstawiciele Straży Granicznej,
Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Powiatowego Urzędu Pracy w Kraśniku.
Niestety, po raz kolejny uczestnicy spotkania dowiedzieli się, że obowiązujące przepisy prawa, których należy
przestrzegać, nie uwzględniają specyfiki stosunkowo niewielkich gospodarstw rolnych czy sadowniczych, o małym
stopniu organizacji, nie posiadających wiedzy z dziedziny
podatków, ubezpieczeń społecznych czy prawa pracy.
Właściciel gospodarstwa przy zatrudnieniu cudzoziemca
z Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy musi spełnić szereg
czynności:
– zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy oświadczenie o zamiarze zatrudnienia pracownika,
– przesłać oświadczenie wybranej osobie w celu uzyskania przez nią wizy,
– po przyjeździe potencjalnego pracownika sprawdzić
ważność jego paszportu i ewentualnie wizy,
– dokonać zameldowania pracownika w Urzędzie Gminy,
– sporządzić umowę z pracownikiem; w zależności od
charakteru zatrudnienia może to być umowa o pracę na czas
określony, umowa–zlecenie lub umowa o dzieło,
– dokonać przeszkolenia pracownika w zakresie BHP,
– w ciągu 7 dni od zatrudnienia dokonać w przypadku
umowy o pracę i umowy–zlecenia zgłoszenia do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych o fakcie zatrudnienia; wszelkie
zmiany dotyczące zatrudnienia w tym rezygnacje z pracy,
co jest bardzo częstym zjawiskiem, również należy zgłaszać
do ZUS w tym samym terminie,
– dokonać naliczenia wynagrodzenia dla pracownika,
wyliczając należne składki na ubezpieczenie emerytalne,
rentowe, wypadkowe, chorobowe, zdrowotne, Fundusz
Pracy oraz kwoty podatku dochodowego od osób fizycznych
– należne sumy należy przesłać w odpowiednim terminie
na rachunek ZUS i Urzędu Skarbowego,
– przestrzegać w okresie zatrudnienia przepisów Kodeksu Pracy, w tym dotyczących ilości godzin pracy, pracy
w soboty i niedziele, ochrony osobistej i wielu innych
przepisów.
Nieprzestrzegający tych przepisów pracodawcy w razie
kontroli, a kontrolować może kilka instytucji, mogą być
narażeni na dotkliwe sankcje finansowe.

Można zadać pytanie czy obowiązujące przepisy dotyczące zatrudnienia, opracowane z myślą o podmiotach
prowadzących działalność gospodarczą, powinny również dotyczyć gospodarstw rolnych. Czy gospodarstwa
w szczególności o niewielkim potencjale będą w stanie
sprostać tym wymaganiom prawnym, prowadzić trudną
dokumentację, czy może nie mogąc sprostać obowiązkom
będą zatrudniać pracowników „na czarno” lub ograniczą
swoją działalność.
Wydaje się, że wszystkim nam powinno zależeć na uregulowaniu tego problemu. Nie może być takiej sytuacji,
że właściciel gospodarstwa, który chce legalnie zatrudnić
pracowników sezonowych, płacić należne podatki i opłaty
z korzyścią dla państwa, ucieka do szarej strefy z powodu
zbyt skomplikowanego systemu ubezpieczeń i podatków.
Rolnik powinien przede wszystkim pracować w swoim
gospodarstwie i nadzorować swoją produkcję – źródło
dochodów dla niego i rodziny.
Takie myśli przewijały się na tym spotkaniu, padały
również różne propozycje: opłat ryczałtowych, opłaty
przy przekraczaniu granicy itp. powodujące uproszczenie
systemu.
Spotkanie tak bardzo potrzebne właścicielom gospodarstw zasygnalizowało tylko istniejące problemy; rolnicy
nadal oczekują pomocy w zakresie zatrudnienia pracowników sezonowych i uproszczenia obowiązującego prawa.
Stanisław Tompolski

Wyniki sprawdzianu
w klasach szóstych
Centralna Komisja Egzaminacyjna podała wyniki sprawdzianu, który jak co roku pisali uczniowie klas szóstych.
Z przyjemnością informujemy o osiągnięciu znakomitych
rezultatów przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie. Tradycyjnie za
test można było uzyskać maksymalnie 40 punktów. Średnia
punktów przypadająca na jednego ucznia naszej szkoły wyniosła 25,4. Taki wynik daje szkole 6 stanin w 9-stopniowej
skali. Jest to wynik wyższy od średniej gminy, która wyniosła 22,8 pkt – 4 stanin, średniej powiatu – 23,4 pkt – 5 stanin
i średniej województwa – 24,0 pkt – 5 stanin.
Uczniowie uzyskali wysokie wyniki dzięki wytrwałej
i systematycznej pracy na lekcjach. O wysoki wynik na
sprawdzianie zadbali również nauczyciele, którzy społecznie przygotowywali uczniów podczas zajęć pozalekcyjnych.
Niewątpliwie wielką rolę odegrała realizacja projektu
unijnego, w którym szóstoklasiści także przygotowywali
się do sprawdzianu.
Gratulujemy szóstoklasistom osiągnięcia wspaniałego
wyniku i mamy nadzieję, że kolejne roczniki wezmą przykład z najlepszych i w przyszłym roku również będziemy
mogli pochwalić się wspaniałym rezultatem na sprawdzianie.
Wojciech Sadowski
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Zgoda buduje
– nowa inwestycja w Zespole Szkół w Skorczycach
Mądrość przysłowia zacytowanego w tytule artykułu
znalazła odzwierciedlenie w realizacji nowej inwestycji
w ZS w Skorczycach. Wspólne działanie wielu podmiotów pozwoliło na szybkie przeprowadzenie remontu drogi
dojazdowej do szkoły i utwardzenie parkingu.
Błotnisty parking, szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym, był od lat bolączką wszystkich, którzy przyjeżdżali
do szkoły samochodami – rodziców, nauczycieli, gości;
taki stan rzeczy utrudniał również utrzymanie czystości
w budynku. Dlatego dyrektor szkoły od dłuższego czasu
zabiegała o fundusze na utwardzenie parkingu. Udało się to
w roku 2012, kiedy to decyzją uczestników zebrania wiejskiego postanowiono przekazać fundusz sołecki na ten cel.
Z tych pieniędzy zakupiono materiały na sumę 9715 zł.

potrzebnego sprzętu (traktory, przyczepy itp.), inni służyli
dobrą radą. W ciągu 7 dni pracowało 35 mężczyzn. Tymczasem panie pomagały w przygotowaniu posiłków dla
robotników. Rodzice, którzy nie mogli włączyć się bezpośrednio do pracy, przeznaczyli środki finansowe na obiady.
W pracach budowlanych uczestniczyli także pracownicy
obsługi szkoły.

Cała akcja trwała od 13 do 21 maja 2013 r. W tak krótkim
czasie dzięki zgodnej współpracy i zaangażowaniu wielu
ludzi powstał parking, który przez lata będzie służył całej
społeczności.
Monika Lemiecha
Inicjatywę szkoły poparł organ prowadzący, udostępniając gminną koparkę i ponosząc koszty jej pracy oraz
dofinansowując zakup materiałów na kwotę 17 tysięcy
złotych.
Brakowało jednak środków finansowych na wykonanie
prac. Wobec tego dyrektor szkoły Małgorzata Piątek zwróciła się o pomoc do rodziców. Ich odzew przerósł wszelkie
oczekiwania; do pracy zgłosili się także okoliczni mieszkańcy, nie tylko rodzice uczniów naszej szkoły, a wśród
nich radny Zbigniew Markiewicz. Wielu z nich użyczyło

Dyrektor Zespołu Szkół w Skorczycach
składa serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy przyczynili się
do sprawnego przeprowadzenia inwestycji
poprawiającej bezpieczeństwo i estetykę otoczenia szkoły.

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Urzędowie informuje, że do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia i przeprowadzenia
postępowania administracyjnego dotyczącego lokalizacji i funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych na terenie gminy, odpady
takie jak:
► zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte
baterie i akumulatory,
► zużyte opony,
► odpady wielkogabarytowe (meble),
odbierane będą od 1 lipca 2013 r. systemem obwoźnym
po zgłoszeniu telefonicznym pod numer 81 822 50 53
do tutejszego Urzędu.
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Dni Urzędowa 2013
Tegoroczne obchody Dni Urzędowa odbyły się w dniach
24–26 maja. Zorganizowane zostały tradycyjnie przez Radę
i Wójta Gminy Urzędów oraz przez Gminny Ośrodek Kultury i Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej.
Pierwszego dnia, w piątek, zaplanowane było spotkanie
władz lokalnych z przedszkolakami na rynku urzędowskim,
gdzie miało się odbyć „Czytanie pod chmurką”. Niestety
z powodu kapryśnej aury wszyscy musieli przenieść się do
sali Gminnego Ośrodka Kultury.

grupa rowerzystów w różnym wieku, którzy obejrzeli
znajdujące się na trasie ważne turystycznie miejsca, takie
jak: pomnik legionistów, sanktuarium Św. Otylii, ośrodek garncarski, pomnik „Zapory” oraz rezerwat jodłowy.
W Natalinie na uczestników rajdu czekały gorące kiełbaski
i napoje oraz drobne upominki. Ok. godz. 14.00 wszyscy
zadowoleni powrócili rowerami do Urzędowa.
O godz. 14.00 na stadionie sportowym rozegrany został
mecz piłki nożnej LKS „Orzeł” Urzędów – ULKS Dzierzkowice. Wieczorem mieszkańcy Urzędowa mogli z przyjemnością posłuchać recitalu Alicji Majewskiej i Włodzimierza
Korcza. Koncert ten zgromadził liczną publiczność. Wiele
osób z sentymentem słuchało utworów przypominających
im młodość.

Wiesława Ciupak sekretarz gminy Urzędów czyta dzieciom bajki

Nasze władze lokalne na chwilę oderwały się od samorządowych obowiązków i sięgnęły po bajki. Dzieci ze skupieniem i zaciekawieniem słuchały, jak czytają głośno ważne
i znane osoby z naszej miejscowości: przewodniczący Rady
Gminy Urzędów Marek Przywara, radny Rady Powiatu
Stanisław Tompolski, sekretarz gminy Urzędów Wiesława
Ciupak, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej Danuta
Madejek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Tomasz
Wyka, pracownica GOK Agata Twardowska i radny naszej
gminy Andrzej Rolla.
Na zakończenie spotkania wszyscy słuchacze otrzymali
pamiątkowe zakładki do książek. Na twarzach dzieci cały
czas gościł uśmiech. Nie zabrakło także miłej niespodzianki
w postaci cukierków dla dzieci. Roznosiły je osoby przebrane za baśniowe postacie.
Drugiego dnia, w sobotę, odbył się rajd rowerowy. Trasę
Urzędów–Natalin–Urzędów pokonała prawie 40-osobowa

Rajd rowerowy

Recital Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza

W niedzielę już o 6.00 rano nad zalewem w Skorczycach
wędkarze wzięli udział w zawodach wędkarskich. Rywalizowali o Puchar Wójta Gminy Urzędów. O godz. 11.30
odbyła się msza św. w kościele parafialnym w Urzędowie.
Po nabożeństwie delegacja złożyła kwiaty przed pomnikiem
600-lecia. Następnie wszyscy przemaszerowali na stadion,
gdzie nastąpiło poświęcenie i oficjalne otwarcie wyremontowanego obiektu sportowego w Urzędowie.
W tym samym czasie, mimo fatalnej pogody, trwał
Wyścig Kolarski MTB o Nagrody Starosty Kraśnickiego
i Wójta Gminy Urzędów – Mikuszewskie (wąwozy). Organizatorem i fundatorem nagród był Klub Sportowy Racing
Team Kraśnik i Urząd Gminy w Urzędowie. Współorganizatorami i fundatorami dodatkowych nagród byli: Starostwo
Powiatowe w Kraśniku, Fundacja Baran Cycling i Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Po wszystkich uroczystościach oficjalnych na stadionie
sportowym rozpoczął się Festyn Sołecki zorganizowany
przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej. Na
scenie zaprezentowały się zespoły z Urzędowa – „Vox
Celestis” i „Kapela Janka”, „Dwie plus jeden”, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkołaza, Męski Zespół Śpiewaczy
„Majdaniacy”, Zespół Śpiewaczy „Kowalanki” oraz „Powiślanki”. Rozstrzygnięto również konkurs na Sołtysa Roku,
w którym udział wzięło 9 kandytatów i na Najciekawszą Inicjatywę w ramach Małych Projektów. Sołtysem Roku oraz
Sołtysem Publiczności tym razem została p. Władysława
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Gozdal z gminy Urzędów. Zostały również wręczone takie
nagrody, jak Sołtys Inwestor i Inicjator Działań Społecznych. Nagrodę tę otrzymała p. Stanisława Halina Kowalska
z gminy Dzierzkowice, która jednocześnie otrzymała tytuł
Sołtysa Seniora. Natomiast tytuł Sołtysa Juniora otrzymała
p. Iwona Czerwińska z naszej gminy.
Podczas trwania imprezy odbył się również konkurs na
potrawę regionalną. Pierwsze miejsce zajęła p. Wiesława
Czapla z KGW Moniaki za nalewkę z czarnej porzeczki.
Drugie miejsce otrzymała p. Małgorzata Łakoma z KGW
Boby za „śliwkowy lek na zgryzotę”. Trzecie miejsce
zdobyła p. Anna Jach za nalewkę o nazwie Porterówka.
Wyróżnienie otrzymała p. Małgorzata Solis z KGW w Mikołajówce za nalewkę z kwiatu bzu czarnego.

Zespół „Dwie plus jeden” podczas Festynu Sołeckiego
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Wybory Sołtysa Roku

Uroczystościom towarzyszyły stoiska promocyjne
i gastronomiczne, wesołe miasteczko, gry i zabawy oraz
konkursy dla dzieci i dorosłych.
Niedzielną część święta naszej gminy, jak i całą trzydniową imprezę, zwieńczyły występy zespołu „Voyager
i SK-1”.
Dni Urzędowa, jak co roku, cieszyły się dużym powodzeniem, szczególnie wśród mieszkańców naszej gminy.
Mamy nadzieję, że równie przyjemnie i może przy bardziej
sprzyjającej pogodzie będziemy obchodzić Dni Urzędowa
w przyszłym roku.
Dziękujemy wszystkim współorganizatorom i sponsorom tegorocznych obchodów Dni Urzędowa za pomoc,
wsparcie i udział w uroczystościach.
Teresa Kaźmierak

Kolarstwo górskie po urzędowsku
– „Ironman” w wąwozach w Mikuszewskim
W ekstremalnych warunkach pogodowych, w niezwykle
grząskim terenie wąwozów w Mikuszewskim, w ramach
Dni Urzędowa odbył się kolarski wyścig MTB o Nagrody
Starosty Kraśnickiego i Wójta Gminy Urzędów. Organizatorem i fundatorem nagród był Klub Sportowy Racing
Team Kraśnik i Urząd Gminy w Urzędowie, a współorganizatorami i fundatorami nagród dodatkowych: Starostwo

Powiatowe w Kraśniku, Fundacja Baran Cycling i Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Mimo potwornie ciężkich warunków, na starcie w strugach deszczu na trasie rozmokniętej kilkudniowymi
opadami stanęli najodważniejsi zawodnicy uprawiający
tę dyscyplinę kolarstwa. Barwy klubowe reprezentowali
Dokończenie na str. 8

Czyszczenie przerzutek z błotnej mazi

Urzędowscy uczestnicy wyścigu
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Kolarstwo górskie po urzędowsku
– „Ironman” w wąwozach w Mikuszewskim
Dokończenie ze str. 7

zawodnicy Erkado Racing Team Kraśnik, BSK Miód
Kozacki Biłgoraj, Mayday Team Lublin, Baran Cycling
Team, Uniqua LKKG BGŻ Lublin. Organizatorzy rozważali
odwołanie wyścigu, ale determinacja zawodników i chęć
walki bez względu na pogodę przezwyciężyła. I tak, jako
pierwsi wystartowali młodzicy, juniorzy młodsi, juniorzy
i mastersi. Razem z nimi ścigała się jedyna odważna tego
dnia kobieta. Drugi wyścig zgromadził na starcie zawodników orlika i elity. Ostatnim wyścigiem był Wyścig
Familijny, w którym wystartowali najmłodsi pasjonaci
kolarstwa. Dzieci pod opieką rodziców miały do przejechania jeden odcinek trasy z trudnym podjazdem drogą polną.
Deszcz przestał padać dopiero na ostatnich okrążeniach,
stąd jazda wymagała od zawodników niezwykłych umiejętności technicznych i wytrzymałości fizycznej. Nie dało
się przejechać wszystkich odcinków trasy bez poślizgów
i upadków; większość podjazdów trzeba było podbiegać,
co znacznie utrudniało ściganie. Po każdym okrążeniu trasa
stawała się coraz trudniejsza, głębokie koleiny błota nawet
na krótkich prostych odcinkach skutecznie hamowały rowery. Po następnych okrążeniach kolarze mieli już trudności
z napędem: przerzutki, kasety i łańcuchy zalepiło błoto,
które skutecznie blokowało zmianę przełożenia. Do tego
bryzgające po oczach błoto spod kół rowerów ograniczało
widoczność. Miejscami głębokie kałuże zatapiały rowery
kolarzy, tworząc „małe jeziorka”, które trzeba było pokonać
w pełnym biegu.

Wyścig Familijny dla najmłodszych

Wszyscy zawodnicy bezpiecznie ukończyli wyścig.
Rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie. Kolarze
walczyli nie tylko ze sobą, ale przede wszystkim z trudną
trasą przygotowaną perfekcyjnie przez członków Klubu RT
Kraśnik. Każdy, kto ukończył opowiadał o niesamowitych
przeżyciach. Zawody i trasa pozostawiły niezapomniane
wrażenia, rzadko na zawodach wyższej rangi można spotkać
tak wymagającą trasę.
Mimo złej pogody licznie zgromadziła się publiczność,
rodziny z dziećmi, młodzież i radni naszej gminy z prze-

wodniczącym Markiem Przywarą. Zawody zakończyła
dekoracja i wręczenie nagród oraz wspólna biesiada przy
pysznej, gorącej grochówce przygotowanej przez kawiarnię
„Starościanka”.
Wyniki zawodów w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:
• młodzik:
Filip Matyjaszczyk – Uniqua LKKG BGŻ Lublin,
• junior młodszy:
Mateusz Leśniak – Erkado Racing Team Kraśnik,
Jakub Sadowski – Urzędów,
• junior:
Kamil Rolla – Erkado Racing Team Kraśnik,
Patryk Chęć – Erkado Racing Team Kraśnik,
Filip Goleń – Erkado Racing Team Kraśnik,
• orlik:
Kamil Grenda – Uniqua LKKG BGŻ Lublin,
Maciej Wilk – Erkado Racing Team Kraśnik,
Wojciech Matras – Erkado Racing Team Kraśnik,
• elita:
Tomasz Bala – Erkado Racing Team Kraśnik,
Radosław Wasilewski – BSK Miód Kozacki Biłgoraj,
Kamil Kuczaba – Uniqua LKKG BGŻ Lublin,
• kobiety:
Agata Broda – Erkado Racing Team Kraśnik,
• masters I:
Grzegorz Orzeł – Uniqua LKKG BGŻ Lublin,
Filip Owczarek – Mayday Team Lublin,
Przemysław Krawczyk – Baran Cycling Team,
• masters II:
Tomasz Branicki – Baran Cycling Team,
Andrzej Rolla – Erkado Racing Team Kraśnik,
Piotr Sadowski – Urzędów,
• masters III:
Krzysztof Gryca – Mayday Team Lublin,
Zbigniew Zając – BSK Miód Kozacki Biłgoraj.
Klub Sportowy RT Kraśnik składa podziękowania
wszystkim współorganizatorom: wójtowi gminy Urzędów
Janowi Woźniakowi, staroście kraśnickiemu Tadeuszowi Wojtakowi, Józefowi Baranowi z Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Grzegorzowi
Baranowi – Fundacja Baran Cycling, Piotrowi Kiraga –
ATOL-BIKE. Dziękujemy Stowarzyszeniu Bike Team
za pomoc w przygotowaniach i prowadzeniu zawodów
oraz sędziom: Tomaszowi Mazurkiewiczowi i Arturowi
Szemplińskiemu. Pani Annie Puacz dziękujemy za opiekę
medyczną a pracownikom Urzędu Gminy za pomoc organizacyjną.
Zawody kolarskie w Urzędowie odbyły się już po raz
czwarty; mam nadzieję, że będzie to stała impreza kolarska
w naszym regionie. Już dziś zapraszam na kolejne zawody
w Urzędowie.
Andrzej Marcin Rolla
wiceprezes Klubu Sportowego Racing Team Kraśnik
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Nasze sukcesy w konkursach
Współczesna szkoła – jeśli chce docierać do młodego
człowieka i mieć na niego istotny wpływ – musi wychodzić
do ucznia z ofertą wykraczającą poza typową działalność
dydaktyczną. Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Leszczynie chętnie podejmują
się wykonywania zadań dodatkowych mających na celu
poszerzenie zakresu działań szkoły i wpływających na
kształtowanie, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci.
Jedną z form aktywizacji uczniów do działania jest udział
w różnych konkursach. W ostatnim czasie uczniowie
naszej szkoły odnosili znaczące sukcesy w konkursach
zewnętrznych.
W dniu 10 kwietnia 2013 r. w CKiP w Kraśniku odbyły się eliminacje wstępne do 18. edycji ogólnopolskiego
konkursu wokalnego „Wygraj sukces”, organizowanego
przez Tarnobrzeski Dom Kultury i Studio PRO-MEDIA
w Tarnobrzegu. Uczennica kl. III Weronika Wnuk znalazła
się wśród trzech osób zakwalifikowanych do eliminacji
regionalnych i reprezentowała naszą szkołę 21 maja na
przesłuchaniach w Ożarowie.

Młode wokalistki z Leszczyny wzięły też udział w XIV
Powiatowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Przedszkoli i Szkół Podstawowych MOTYLEK 2013, organizowanym przez CKiP, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe
w Kraśniku. I tutaj też możemy pochwalić się sukcesami.
Uczennica kl. „0” Kinga Wołoszyn zdobyła statuetkę Motylka za I miejsce w kategorii dzieci najmłodszych.

Dziewczynki do tych konkursów przygotowywała
p. Monika Węcławska.
Na uwagę zasługuje jeszcze jeden konkurs – „Zdrowa
i piękna mama”, którego podsumowanie odbyło się 22 maja
w Zespole Szkół Nr 1 w Kraśniku. Organizatorami konkursu było Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Wojewódzki
Ośrodek Koordynujący Populacyjny Program Profilaktyki
i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy przy SPSK
Nr 1 w Lublinie, Osiedlowy Dom Kultury Spółdzielni
Mieszkaniowej „Pomoc” w Kraśniku oraz Zespół Szkół
Nr 1 w Kraśniku. Konkurs miał na celu rozwój edukacji

zdrowotnej na temat profilaktyki raka szyjki macicy oraz
upowszechnianie korzystania z badań profilaktycznych.
Uczniowie z naszej szkoły brali udział w konkursie plastycznym oraz literackim. Uczennica kl. VI Gabriela
Gajewska zajęła II miejsce za swój autorski wiersz. Na
galę podsumowującą zostali zaproszeni wszyscy uczniowie, którzy wzięli udział w konkursie oraz ich mamy, na
które czekała miła niespodzianka – piękna róża i słodki
poczęstunek.
Konkurs literacki w szkole objęła opieką p. Agnieszka
Bożek.
Serdecznie gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa
w nowych wyzwaniach konkursowych.
Monika Węcławska

Podziękowania
Rada i Wójt Gminy Urzędów w imieniu wspólnoty samorządowej, jaką jest gmina Urzędów, składają serdeczne
podziękowania za pomoc we współorganizacji Festynu Sołeckiego i Dni Urzędowa 2013, które odbyły się 26 maja 2013 r.
Przedsiębiorcy, którzy brali udział przy współorganizacji:
1. Firma Handlowo-Usługowa prowadzona przez p. Zygmunta Mazurkiewicza w miejscowości Mikuszewskie 94,
gm. Urzędów.
2. Firma „KOW-ART” Kowalstwo Artystyczne prowadzona przez p. Michała Maruszewskiego w miejscowości
Bęczyn 21, gm. Urzędów.
Współorganizatorom życzymy sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym!
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Urzędowska demokracja
Podobno najlepszym ustrojem jest demokracja. Dlaczego? – zapyta ktoś. Ano dlatego, że nie wymyślono do tej
pory innego, który okazałby się ustrojem lepszym. Można
z tym dyskutować lub nie, ale nawet jeśli mielibyśmy jakieś wątpliwości, to czy te wątpliwości mogą przesądzać
o tym, że owa demokracja nie jest najlepsza. Inny zapyta:
Ale o którą demokrację chodzi? Czy o tę obecną czy np.
o ludową, którą mieliśmy przyjemność dość długo testować, a o której złośliwi mówili, że tym się różni od zwykłej
demokracji czym krzesło elektryczne od zwykłego krzesła.
Różnica może więc być dość istotna. Do tej pory w życiu
publicznym uczestniczą ludzie, którzy i tamtą demokrację
aktywnie budowali. Doświadczenia z przeszłości muszą
przecież odciskać się piętnem na ich zachowaniu. Przyjmuje to obecnie dość ciekawą postać. Mimo jednolitych
kodeksów normujących samorządność różnego szczebla,
powstają różne demokracje lokalne.
Urzędów ma na tym polu swoje osiągnięcia. Nasza demokracja też nabiera rumieńców, tworząc lokalny polityczny
mikroklimat. Jak to poznać? – zapytają ciekawi. Najlepiej
poprzez obserwację, w jaki sposób podejmuje się ważne
decyzje. Lokalny parlament, który tworzą radni, debatuje
co jakiś czas nad sprawami ważnymi dla gminy. Odbywa
się to zwykle na sesjach jawnych i ogólnie dostępnych dla
każdego. Wydawałoby się, że to norma, że tak jest zawsze,
kiedy przychodzi pora na podjęcie stosownych uchwał.
Okazuje się jednak, że od reguły są wyjątki. Czy ma na
nie wpływ owa pozostałość po demokracji ludowej, trudno
jednoznacznie orzec, ale coś w tym pewnie jest. Może tylko
to, że demokracja demokracją a decyzje strategiczne ktoś
podejmować musi. Jeśli tematy są pospolite, tzn. trzeba
wykopać rów odwadniający, walczyć z alkoholizmem czy
leczyć gminną służbę zdrowia albo zaapelować o oszczędności w oświacie już po przyjęciu budżetu, to dyskusja
taka może być i publiczna, i dość długa. Kiedy jednak
idzie o sprawy ważne, to ta cała publiczność, która zwykle
na sesje przychodzi, jest tylko niepotrzebnym balastem,
doprowadzającym do sporów i innych waśni, utrudniając
podjęcie właściwych decyzji. Powoduje to, nie przymierzając, powstanie mętliku, którego jednak tym razem i tak
całkowicie uniknąć się nie dało. Najlepiej więc spotkać się
wieczorem w odpowiednim gronie i w spokoju wysłuchać
przybyłych gości.
Takie właśnie spotkanie odbyło się w środę 10 kwietnia.
Tym ważnym tematem okazała się lokalizacja wiatraków
na terenie gminy. Ważni goście, którzy raczyli nawiedzić
naszą dostojną historycznie i znaczącą gminę, i na których wniosek a może nawet polecenie, całe zgromadzenie
pośpiesznie skrzyknięto esemesami, okazali się nie tacy
znowu ważni. Jeden z nich oznajmił wszem i wobec, że
reprezentuje siebie, jako kolega swojego kolegi, z którym
razem przybył, a który całkiem przypadkowo, prywatnie
podobno jest sąsiadem naszego pana wójta. Dużo mówił
o energii odnawialnej a najważniejsze, co o niej powiedział
to to, że należy tak długo rozmawiać aż dojdzie się do porozumienia, tzn. aż radni zgodzą się na rozpoczęcie procedury

zmian w studium uwarunkowań do planu przestrzennego
zagospodarowania gminy. Jako człowiek światowy rozumie przecież, że jeśli się tę furtkę teraz uchyli, to i brama
w postaci planu przestrzennego zagospodarowania gminy
pozwalającego na lokalizowanie farm wiatrowych też zostanie wkrótce otwarta. Pytany nawet przez jednego z radnych,
czy łączą go z inwestorem jakieś związki, odpowiedział
zarówno dyplomatycznie jak i przekonująco, że jest to
przyjaciel jego przyjaciela. Skoro przyjaciołom jest w stanie
pomagać to dlaczego miałby jednocześnie nie pomóc także
gminie Urzędów w podjęciu właściwych decyzji, dla jej
dobra oczywiście. Wtórował mu nawet jeden energiczny
radny, który oświadczył, że on wprawdzie zna się tylko na
gastronomii, ale jest zdecydowanie za wiatrakami, a sprawy
szczegółowe należy powierzyć ekspertom, którzy pracują
w odpowiednich urzędach, i już oni zatroszczą się o nasze interesy zgodnie z prawem. Fakt że to prawo obecnie
prawie żadnych istotnych ograniczeń dla wiatraków nie
przewiduje, nie musi przecież radnego interesować, bo on
zna się na gastronomii i nie będzie rozstrzygał, która zupa
jest lepsza. Idąc dalej tropem myślowym owego radnego,
można odnieść nieodparte wrażenie, że i inne sprawy należałoby też powierzyć fachowcom. Radny nie traciłby czasu,
który bardzo sobie ceni, a 100 tys. zł oszczędności rocznie
na dietach, to całkiem spora suma, którą fachowcy pewnie
potrafiliby dobrze wykorzystać. Może więc poddać demokrację urzędowską jeszcze dalej idącej modernizacji?
Przewodnim tematem na tym spotkaniu była sprawa
informacji, jaką należy ludziom prezentować, aby nie obawiali się wiatraków. Trzeba dyskutować, trzeba informować
ale tak, aby nie powiedzieć gdzie te wiatraki konkretnie
mają stanąć, tzn. na której działce, bo tego przecież jeszcze
nie wiadomo, bo to może ulec zmianie. Wykrętów było
sporo, mimo że firma zawarła już umowy z konkretnymi
rolnikami, to jednak z pewnych powodów nie chce upubliczniać tej informacji. Czyżby dlatego, że jest to właśnie
informacja najważniejsza z punktu widzenia interesów
właścicieli działek położonych w najbliższym sąsiedztwie
przyszłej turbiny wiatrowej. Coś musi być na rzeczy, bo
bardzo spierano się o odległość wiatraka od zabudowań,
którą należałoby zapisać jako punkt wyjścia do rozpoczęcia procedury zmian w studium. Są w tej materii zalecenia
Ministerstwa Zdrowia określające minimalną odległość
wiatraka od zabudowań na 2 km. Są zalecenia Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego podające 1,5 km.
Te odległości w Urzędowie jednak nie pasują. Radni, mimo
że nie fachowcy, postanowili w drodze targu ustalić własne
parametry. Padła propozycja, że powinno to być 1200 m,
na co „wiatrakowcy” zareagowali sceptycznie. No to może
chociaż 1000 m – i to nie spodobało się gościom, których
czas należy szanować i za bardzo się nie droczyć, bo przestaną nas odwiedzać. Padały jeszcze inne odległości, ale nie
podjęto jednak w tej sprawie wiążących decyzji, bo interesy
okazały się rozbieżne. Radni, oczywiście z kilkoma wyjątkami, starali się jak mogli, aby zbliżyć stanowiska. Stanęło
na tym, że firma wiatrakowa ma napisać do biuletynu infor-
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macyjnego „Gazeta Urzędowska” artykuł wyjaśniający brak
szkodliwości wiatraków dla ludzi w nadziei, że to uspokoi
opinię publiczną w Urzędowie (materiał firmy ukazał się
jako wkładka w 131 numerze biuletynu). Chyba nikomu nie
trzeba tłumaczyć, że lis najlepiej zna się na zabezpieczeniu
kurnika i jako wiarygodny ekspert powinien takiej oceny
dokonać. Tak więc ta dyskusja może się okazać tylko parawanem do z góry zaplanowanej strategii. Pozytywnie należy
jednak zinterpretować fakt, iż pośród radnych zaczyna
narastać obawa, że jeżeli umieścimy wiatraki zbyt blisko
zabudowań i w przyszłości dojdzie do ograniczeń z tego
tytułu, to ich życie w tej społeczności może być nieciekawe.
Podkreślili to słowami w dyskusji: „Wy wyjedziecie, a my
tu zostaniemy”. Pokazuje to dobitnie, jak dobrze dbają o interesy swoich wyborców. Gdyby nie obawa o ich reakcję,
pewnie zgodziliby się na wiatraki nawet na podwórku. Bo
przecież gościowi nie wypada odmówić.
Ciekawe też, co przyświecało radnym kiedy wprowadzali
w gminie jeden z najdroższych systemów zbierania odpadów w powiecie kraśnickim. Od 1 lipca tego roku będzie
obowiązywał zorganizowany przez gminę system odbierania odpadów od mieszkańców. Śmieci w gminie raczej
nie przybędzie po tym terminie, za to zwiększy się o około
500 liczba płacących za wywóz. Nasi mieszkańcy wydatkują więc około 100 tys. zł rocznie więcej niż dotychczas.
Władza boi się jednak, że to nie wystarczy. W Urzędowie
rozszerzono system także o firmy i instytucje, fundując
im niemal dwa razy droższe usługi niż na wolnym rynku.
Nie jest to jednak jedyna podwyżka. Kolejny koszt to brak
możliwości odliczenia podatku VAT od takich usług. Gmina na tej operacji zyska kilka tysięcy złotych, ale z tego
tytułu przedsiębiorcy i instytucje z terenu gminy poniosą
dodatkowe koszty w podobnej wysokości. Wygląda to na
bardzo oryginalny sposób wspierania lokalnej przedsiębiorczości w czasach kryzysu. Ciekawe czy ważniejsza
była troska o czystość czy jednak o wpływy do budżetu. Na
moje pytanie podczas zebrania sołeckiego w Popkowicach
1 czerwca 2013 r.: „Co było powodem, że gmina Urzędów
narzuca przedsiębiorcom na swoim terenie gorsze warunki
działalności niż sąsiednie gminy, np. Wilkołaz czy miasto
Kraśnik?” usłyszałem w odpowiedzi, że jest tak dlatego,
aby nie było podrzucania śmieci innym. I niech teraz ktoś
wymyśli coś bardziej oryginalnego!
A jak radni podchodzą do innych spraw, o których wyborcy nie mają możliwości być informowani na bieżąco?
Odpowiedź brzmi: tak samo. Oczywiście nie wszyscy.
Są tacy, którzy robią to co powinni: zbierają informacje,
potrafią zadawać niewygodne pytania i jeden z nich takie
właśnie pytanie zadał: „Czy w okolicach wiatraków będą
ograniczenia w produkcji rolnej?”, na co usłyszał precyzyjną odpowiedź: „Niewielkie”, z uzupełnieniem równie
precyzyjnym, że firma tego nie stosuje. Może nie wiedział
a może przemilczał, że od takich ograniczeń nie jest firma
tylko odpowiednie urzędy, już po wybudowaniu wiatraka.
Radni ci nie boją się też zagłosować przeciw niektórym
rozwiązaniom, które ich zdaniem są niekorzystne dla gminy.
Tak było też i na tym spotkaniu. Ponieważ są w mniejszości,
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w ubiegłym roku postanowili założyć klub radnych. Wojewoda lubelski uchylił uchwałę Rady Gminy Urzędów, która
im ten klub, niejako post factum, usiłowała delegalizować.
Pozostałym bardzo się to nie spodobało. Aby pokazać
kto tu rządzi, postanowili pójść do sądu. Urząd Gminy,
z panem wójtem na czele, wspiera ich w tych zmaganiach.
Przegrywają jednak kolejne batalie w tym względzie, ale
broni nie składają. Ostatnio otrzymali niekorzystny wyrok z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. W akcie
desperacji postanowili odwoływać się dalej. Jeśli NSA
„klepnie” wyrok, pewnie pojadą do Strasburga. Co z tego,
że daleko – gmina sfinansuje, a ile wiatraków po drodze
zobaczą! Jeden taki już tam był, widział ich dużo, może
nie takich samych, jakie chciałby żeby stanęły na polach
urzędowskich, ale stojących tuż obok domu. Na takie wieści
nawet drodzy goście wiatrakowi zareagowali sceptycznie,
mówiąc, że tak być nie może. Pewnie radny ten widział
wiatraki, ale albo zapomniał, albo nie zna pewnej dość
oczywistej prawidłowości, zawierającej się w sentencji, że
„zza szyb świat inny wymiar ma”. Może jest zbyt młody
aby pamiętać czasy, kiedy można było usłyszeć to w radio
w bardzo miłej formie.
Tak właśnie działa demokracja po urzędowsku, nie od
dziś, ale od dawna. Obecnie przybyły nam tylko doskonałe
przykłady tej działalności. Większość radnych zamiast starannie wyważyć wszystkie za i przeciw, wprost podpowiada
firmie zewnętrznej, jak uśpić czujność mieszkańców, aby
ta mogła później robić swoje interesy, być może właśnie
kosztem ich wyborców. Co tam infradźwięki, nic takiego
nie słychać. Co tam zalecenia Ministerstwa Zdrowia, my tu
panem są i basta. Jak mantrę powtarzają, że chcą rozwoju
gminy, zapominając, że ich decyzja może ten rozwój zahamować, a przy skrajnie niekorzystnym rozwoju wypadków
wręcz uniemożliwić.
Sytuacja zmienia się jednak dość szybko. Ostatnio wieść
gminna niesie nawet, że już po wiatrakach, że ci sami,
którzy tak ofiarnie walczyli o wiatraki, już ich teraz nie
chcą. Martwić się oczywiście nie ma czym, nawet wprost
przeciwnie. Należałoby zastanowić się tylko, czy gdyby
wójt i jedenastu radnych, z którymi, jak zaznaczył na zebraniu w Popkowicach, mógłby przegłosować wszystko,
całą swoją energię zamiast na wiatraki i na walkę z trzyosobowym klubem skierowali na lepsze przygotowanie
wniosku na solary (to także energia odnawialna) to czy
teraz nie byłoby okazji do świętowania, tak jak w Kraśniku
czy Zakrzówku, gdzie obronili wnioski na solary za kwotę około 7 milionów złotych, każdy z tych samorządów.
Przekłada się to na 878 (gazeta powiatowa nr 11) instalacji
indywidualnych w mieście Kraśnik i zapewne podobną ilość
w gminie Zakrzówek. Jeżeli dodać fakt, że udział własny
w tych projektach to tylko 15%, to należy stwierdzić, że są
to najkorzystniejsze inwestycje gminy(niestety sąsiedniej
gminy) z punktu widzenia interesów mieszkańców. Całe
szczęście, że mamy chociaż przodującą, dostojną i znaczącą
gminę, no i urzędowską demokrację.
Tadeusz Dziurda
Stowarzyszenie „Przyszłość Urzędowa”
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Dzień zabaw i atrakcji
Dnia 28 maja 2013 r. w Szkole Podstawowej w Bobach
zorganizowane zostały połączone imprezy Dnia Dziecka
i Dnia Mamy. Po występach dzieci z przedszkola, zerówki
oraz klas I–III moc atrakcji czekało na dzieci i mamy na
placu szkolnym i w sali gimnastycznej:
● dmuchana zjeżdżalnia i trampolina,
● PlayStation,
● wystawa modeli kartonowych i plastikowych oraz latających modeli samolotów, pokaz latania modelu helikoptera
zorganizowane przez kraśnickich modelarzy PA-LO-OK,

● paintball,
● pokaz resuscytacji zaprezentowany przez ratownika
pogotowia,
● zajęcia z animatorami z Centrum Wolontariatu z Kraśnika,
● występy laureatów konkursów recytatorskich z naszej
szkoły,
● występy artystyczne uczniów naszej szkoły.
Był też poczęstunek – dla mam kiełbasa z grilla, a dla
dzieci grillowany banan z czekoladą.
Jerzy Barcikowski

Weekend majowy na rowerze
Kilku zapaleńców rowerowych z Urzędowa, a mianowicie: Zygi, Misiek, Lama, Sanchez, Waldi i Masiakra
postanowiło intensywnie wykorzystać długi weekend
majowy. Zorganizowali wyprawę rowerową do naszego
miasta partnerskiego – Nádudvaru na Węgrzech. Szczegółowo zaplanowana trasa dostarczyła wielu przyjemnych
doznań. Już na samym początku przebijaliśmy się przez
bagna w Lasach Janowskich. Kolejno przyszedł czas na
dłuższe podjazdy w Karpatach, zarówno w Polsce, jak i na
Słowacji. Po pokonaniu gór droga biegła płaskimi długimi
prostymi, jak to na Węgrzech. Czwartego dnia wieczorem
po przejechaniu 615 km udało się dotrzeć do Nádudvaru.
Oprócz naszej szóstki tego wieczoru zawitała tutaj dwójka naszych znajomych, która podróżowała samochodem
po Węgrzech. Obóz rozbiliśmy oczywiście na podwórku
u pani Bożenki. Była szczęśliwa, że może gościć u siebie
swoich krajan. Kolejny dzień spędziliśmy na basenach
geotermalnych, wygrzewając się w słońcu i wodzie, jedząc
przy tym Langowa, popijając zimne piwo. Rano pobudka
i rozpoczęła się droga powrotna, która zajęła również 4 dni.
Codziennie wieczorem w miejscu noclegu, oczywiście „na
dziko”, paliliśmy ognisko, gotowali jedzenie i wspominali,
co się już ciekawego wydarzyło. Posiedzenia przy palenisku
trwały do późnych godzin nocnych w rubasznym nastroju.

Pogoda dopisała, nie było za gorąco, a czasami dla ochłody
chwilę popadało. Jedynie co mogło trochę przeszkadzać to
wiejący silny przedni wiatr i natarczywe komary. Taki rodzaj wypoczynku tak spodobał się wszystkim uczestnikom
wyprawy, że na pewno nie był to ostatni wspólny wyjazd,
a może w przyszłości jeszcze ktoś dołączy. Więcej zdjęć do
obejrzenia na stronie: www.michalbarabasz.pl
Michał Barabasz

