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Sprawozdanie z posiedzeń
XXXIII i XXXIV sesji VI kadencji
Rady Gminy Urzędów
Dnia 30 października 2013 r. odbyła się XXXIII sesja
VI kadencji Rady Gminy Urzędów. Główne tematy obrad
dotyczyły:
1. Informacji wójta gminy Urzędów na temat analizy
oświadczeń majątkowych złożonych przez sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osoby wydające decyzje administracyjne
w imieniu wójta.
2. Informacji przewodniczącego Rady Gminy Urzędów
na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez
radnych.
3. Sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
4. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za
rok szkolny 2012/2013.
W sprawach bieżących radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XXXIII – 234/13 w sprawie obniżenia
średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2014.
Obniżono średnią cenę skupu żyta ustaloną Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
19 października 2013 r. w sprawie średniej ceny skupu
żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2013 r. z kwoty
69,28 zł za 1 dt do kwoty 32,00 zł za 1 dt, mającą zastosowanie przy obliczaniu podatku rolnego na rok 2014 na
obszarze gminy Urzędów.
Dokończenie na str. 2
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Sprawozdanie z posiedzeń XXXIII i XXXIV sesji VI kadencji
Rady Gminy Urzędów

Dokończenie ze str. 1

2. Uchwała Nr XXXIII – 235/13 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Urzędów na rok 2014.
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,45 zł od 1 m2 powierzchni,
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne
lub elektrowni wodnych – 2,28 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,07 zł od 1 m2 powierzchni,
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,37 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej – 11,52 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej,
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
– 5,38 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,68 zł od
1 m2 powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 3,87 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej,
3) od budowli – 2% ich wartości.
3. Uchwała Nr XXXIII – 236/13 w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2014.
Stawki podatku od środków transportowych wynoszą
rocznie:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu:
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 340,00 zł,
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 565,00 zł,
c) powyżej 9 ton do mniej niż 12 ton – 680,00 zł,
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton, stawki
podatku określone są w załączniku nr 1 do uchwały,
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5
tony i poniżej 12 ton – 790,00 zł,
4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej
lub wyższej niż 12 ton stawki podatku określone są w załączniku nr 2 do uchwały,
5) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od

7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 200,00 zł,
6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą
lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie
z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku
nr 3 do uchwały,
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej niż 30 miejsc – 790,00 zł,
b) równej lub wyższej niż 30 miejsc – 998,00 zł.
4. Uchwała Nr XXXIII – 237/13 w sprawie zaliczenia
dróg położonych na terenie gminy Urzędów do kategorii
dróg gminnych.
W uchwale znalazły się trzy drogi mieszczące się w Popkowicach, Moniakach i Mikołajówce.
5. Uchwała Nr XXXIII – 238/13 w sprawie przyjęcia
Statutu Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach.
Gmina Urzędów przyłączyła się do Związku Komunalnego Gmin w Bełżycach, ponieważ miejscowości Leszczyna
i Józefin zaopatrywane są w wodę ze stacji wodociągowej
znajdującej się w gminie Borzechów.
6. Uchwała Nr XXXIII – 239/13 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013.
7. Uchwała Nr XXXIII – 240/13 w sprawie zmiany
nazwy ulicy.
W roku 1987 została podjęta uchwała o nadaniu nazw ulicom. W uchwale jedna z ulic nosiła nazwę „Hevelki” choć
poprawnie powinno być „Hevelke”. Zapis uchwały należało
ujednolicić zgodnie z faktycznym nazwiskiem – Hevelke.

*

XXXIV sesja VI kadencji Rady Gminy Urzędów odbyła
się dnia 29 listopada br. Tematem głównym była informacja
z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie, którą złożył kierownik zakładu Leszek Sadowski.
W sprawach bieżących radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XXXIV – 241/13 w sprawie uchwalenia
Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować
zadania pożytku publicznego na 2014 rok.
W roku 2014 na realizację zadań publicznych objętych
programem planuje się przeznaczyć kwotę 150 000,00 zł,
w tym na: 1) kulturę – 10 000,00 zł, 2) kulturę fizyczną –
140 000,00 zł.
2. Uchwała Nr XXXIV – 242/13 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie
gminy Urzędów.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) budowle i budynki lub ich części oraz grunty wykorzystywane wyłącznie do działalności komunalnej o charakterze użyteczności publicznej,
2) budynki lub ich części oraz grunty zajęte wyłącznie
na potrzeby ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
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3) budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności kulturalnej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej,
4) budynki mieszkalne lub ich części,
5) pozostałe budynki lub ich części zajęte na prowadzenie
odpłatnej działalności statutowej pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego,
6) pozostałe budynki, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
7) grunty sklasyfikowane jako dr.
3. Uchwała Nr XXXIV – 243/13 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXII – 172/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia
30 listopada 2012 r. w sprawie podziału gminy Urzędów na
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby
radnych wybieranych w każdym okręgu.
W załączniku nr 1 do uchwały dodano nowo powstałe
ulice, tj. ul. Pogodna (Urzędów) oraz ul. Malinowa (Zakościelne).
4. Uchwała Nr XXXIV – 244/13 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXIII – 181/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia
28 grudnia 2012 r. w sprawie podziału gminy Urzędów na
obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.
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W załączniku nr 1 do uchwały dodano nowo powstałe
ulice, tj. ul. Pogodna (Urzędów) oraz ul. Malinowa (Zakościelne).
5. Uchwała Nr XXXIV – 245/13 w sprawie zmiany
uchwały Nr XXI – 161/2012 Rady Gminy Urzędów z dnia
30 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V
– 38/2003 Rady Gminy Urzędów z dnia 28 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia i ogłoszenia Statutu Gminy Urzędów.
Zmiana uchwały dotyczyła stworzenia możliwości powstania klubów radnych w ilości min. 3 członków.
6. Uchwała Nr XXXIV – 246/13 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
w Biuletynie Informacji Publicznej (http://ugurzedow.bip.
lubelskie.pl/) pod odpowiednimi zakładkami.
W programie grudniowej sesji przewidziane są następujące tematy:
1. Podsumowanie pracy Rady Gminy Urzędów w roku
2013.
2. Przyjęcie budżetu gminy na rok 2014.
3. Sprawy bieżące.
Magdalena Szumna

Jubileusze 100-lecia urodzin
tych odprawionych w intencji Jubilatek. Na ręce Szanownych Pań wójt gminy Urzędów przekazał listy gratulacyjne
od prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
– Donalda Tuska.
Uroczystości były pełne ciepłych słów i gestów. Nie zabrakło kwiatów, prezentów, urodzinowego tortu i szampana
oraz smakołyków
na obficie zastawionym stole.
Za przemiłe
zaproszenie serdecznie dziękujemy i jeszcze
raz życzymy Pani
Otylii i Pani Helenie kolejnych lat
życia w dobrym
zdrowiu i pomyślności wśród
bliskich i życzliwych im osób,
Szacowne Jubilatki: Helena Pawłowska (fot. z lewej) i Otylia Mazik przyjmują życzenia urodzinowe
a dla nas, pokolePanie Jubilatki, pomimo swojego sędziwego wieku, są nia nieco młodszego, niech cytowane poniżej słowa naszego
kobietami bardzo pogodnymi, uśmiechniętymi i rozmowny- papieża Jana Pawła II będą okazją do chwili zadumy i przemi. Dane im było przeżyć cały wiek naszej polskiej historii, myślenia: „Starość wieńczy życie. Jest czasem żniw, żniw
doświadczyć wiele trudów i radości z nim związanych. Było tego, czego się nauczyliśmy, co przeżyliśmy. Żniw tego, co
to z pewnością 100 lat wypełnionych ciężką pracą i troską zdziałaliśmy i osiągnęliśmy, a także tego, co wycierpieliśmy
o dobro rodziny, lat wypełnionych radościami i smutkami, i wytrzymaliśmy. Jak w końcowej partii wielkiej symfonii.
Te wielkie tematy współbrzmią potężnie”.
bo przecież czasy nie były łatwe.
Byliśmy jednymi z licznie zaproszonych gości. Razem
Beata Wnuk – kierownik USC
z rodziną i przyjaciółmi uczestniczyliśmy w mszach święWe wrześniu i listopadzie bieżącego roku mieliśmy zaszczyt świętować 100. urodziny dwóch mieszkanek naszej
gminy: Pani Otylii Mazik z Zakościelnego i Pani Heleny
Pawłowskiej z Domu Pomocy w Popkowicach. Zaproszenie
na te niezwykłe uroczystości otrzymał również wójt gminy
Urzędów Jan Woźniak.

4

Gazeta Urzêdowska nr 136

listopad–grudzień 2013

Przeżyli ze sobą pół wieku
„Świadomi praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczamy, że wstępujemy
w związek małżeński i przyrzekamy uczynić wszystko,
aby małżeństwo nasze było zgodne, szczęśliwe i trwałe” –
takimi słowami 50 lat temu, czyli w roku 1963, w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Urzędowie 76 młodych par składało
oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński.
Ten piękny jubileusz dnia 24 listopada 2013 r. w naszej
gminie świętowało 19 małżeństw.
W gronie Szanownych Jubilatów znaleźli się Państwo:
Stefania i Marian Marzyccy, Izabela i Tadeusz Różyccy,
Jadwiga i Robert Brzózka, Irena i Jan Piątek, Zofia i Jan
Jackowscy, Janina i Henryk Prokop, Marianna i Franciszek
Skurscy, Janina i Zdzisław Dzikowscy, Janina i Edward
Stępień, Krystyna i Edmund Mazik, Stefania i Henryk
Dąbrowscy, Alina i Bolesław Grudzień, Zofia i Edward
Pietrzyk, Stanisława i Jan Kowalewscy, Halina i Walenty
Brożek, Zuzanna i Kazimierz Słowik, Jadwiga i Stanisław
Grzebulscy, Halina i Tadeusz Pokwapisz, Joanna i Kazimierz Wójcik.
Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 11.30 mszą świętą odprawioną w intencji
małżonków w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja
w Urzędowie.
Z wielkim szacunkiem
patrzyliśmy na promienne
twarze osób, które przez
ponad 50 lat, czyli przeszło 18 250 dni i nocy,
wspierały się wzajemnie
w dobrych i złych chwilach
swojego życia. Utwierdziliśmy się w przekonaniu,
że życie jest szansą, którą
warto wykorzystać; obowiązkiem, który warto
wypełnić; wysiłkiem, który
warto podjąć, a miłość jest
cierpliwym znoszeniem
i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku.
Niewątpliwie, te wspólnie przeżyte 50 lat to także wzór
i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących dziś
w związki małżeńskie.
W trakcie części oficjalnej w kawiarni „Starościanka”
wójt gminy Urzędów Jan Woźniak wręczył Jubilatom
„Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
1 sierpnia 2013 r. Medal ten ma kształt sześcioramiennej
gwiazdy z napisem „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, na
odwrocie której widnieją dwie srebrzyste róże. W imieniu
samorządu wraz z najlepszymi życzeniami zostały przekazane Jubilatom również drobne upominki.
Do życzeń dołączyli się także: Marek Przywara – przewodniczący Rady Gminy Urzędów; starosta kraśnicki
Andrzej Maj, w imieniu którego na uroczystość przybył
przewodniczący Rady Powiatu Kraśnickiego Zbigniew

Gawdzik, oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach Marek Klimek.
Przy symbolicznej lampce szampana oraz poczęstunku
nie zabrakło toastów i życzeń oraz ciepłych słów i wspomnień ze strony Jubilatów.
Za wspólnie spędzone w małżeństwie lata jeden z Jubilatów – pan Tadeusz Różycki – w obecności wszystkich
świętujących podziękował swojej żonie Izabeli, dedykując
jej wiersz własnej twórczości:
W obecności Jubilatów i oficjeli
Pragnę podziękować mojej żonie,
Czyli Izabeli.
Iziu, dziękuję Ci,
Że oddałaś mi swoją urodę
I swoje życie młode.
I przez pięćdziesiąt lat
Upiększałaś nasz świat,
Choć było nieraz pod wiatr.
Imprezę uświetnił występ „Kapeli Janka”, która bawiła
gości śpiewem i muzyką. Wszyscy miło spędzili czas, słuchając i tańcząc w rytm melodii z dawnych lat.

Dziękuję Szanownym Jubilatom za tak liczne uczestnictwo w uroczystości i życzę wszystkiego co najlepsze,
zdrowia, szczęścia, samych pogodnych dni na dalszej
drodze życia oraz przeżywania w pomyślności kolejnych
rocznic swojego ślubu.
Jak mówił nasz papież Jan Paweł II: „Musicie być silni miłością, która wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma, tą miłością, która nigdy nie zawiedzie
[…]. Miłość nie oznacza emocjonalnego przemijania, czy
chwilowego oczarowania, ale wyraża wolę i odpowiedzialną decyzję związania się całkowicie »na dobre i na złe«. Jest
darem z siebie samego drugiemu człowiekowi”.
Beata Wnuk – kierownik USC
Zachęcamy małżeństwa mieszkające na terenie gminy
Urzędów, które wstąpiły w związek małżeński w naszej lub
innej gminie w roku 1964, do kontaktu z Urzędem Stanu
Cywilnego pod nr tel. (81) 82 25 014.
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Gminny system zagospodarowania odpadów komunalnych
Dobra współpraca z Radą Gminy i zrozumienie ze strony
mieszkańców gminy Urzędów pozwoliły nam wprowadzić zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach „Gminny system zagospodarowania odpadów
komunalnych”.
Pomimo bardzo krótkiego czasu od chwili ostatniej
nowelizacji ustawy śmieciowej przeprowadziliśmy w wymaganym terminie i dokonaliśmy rozstrzygnięcia przetargu
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
z terenu gminy.
Przez okres 1,5 roku, tj. od 1 lipca 2013 do 30 grudnia
2014 r. odpady odbierane będą przez firmę „EKOLAND”
z Kraśnika, która zaoferowała najkorzystniejsze warunki
odbioru, transportu i zagospodarowania w RIPOK – Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych
w Kraśniku przy stałej odpłatności 383,40 zł za tonę.
W okresie przygotowania i wdrażania gminnego systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi (g.s.g.o.k.) pojawiło się wiele trudności chociażby z precyzyjnym oszacowaniem ilości odpadów, które będą wytworzone na terenie
gminy, wyposażeniem w pojemniki i przyjęciem sposobu
naliczania odpłatności za gospodarowanie odpadami.
Mieliśmy świadomość, że problemem będzie zebranie
deklaracji i prawidłowe ich wypełnienie. Przyjęliśmy takie
rozwiązania organizacyjne, które pozwoliły nam w krótkim
czasie zebrać ponad 99% deklaracji z gospodarstw domowych i innych podmiotów objętych g.s.g.o.k. Zdawaliśmy
sobie sprawę z tego, że wprowadzenie gminnego systemu
gospodarowania odpadami wprowadzi poważne zawirowania i trudności w wyposażeniu gospodarstw domowych
w pojemniki. Z zapisów wynikających z ustawy wynikało,
iż pojemniki powinny nabyć gospodarstwa wytwarzające
odpady komunalne przy czym w marcu 2013 r. dopuszczono, że pojemniki może zakupić gmina, naliczając czynsz
dzierżawny. Niektóre gminy obowiązek wyposażenia wytwarzających odpady komunalne w pojemniki przypisały
w przetargu firmom odbierającym odpady.
Metoda taka powoduje jednak, że przy każdej zmianie
operatora (podmiotu odbierającego odpady) powstaje
zamieszanie, bo w bardzo krótkim okresie musi nastąpić
opróżnienie i wymiana pojemników przez firmę, która
odbierała odpady a nie została wybrana w kolejnym postępowaniu przetargowym.
Nasze starania o to, aby maksymalna liczba gospodarstw
domowych wytwarzających odpady komunalne posiadała
własne pojemniki spotkała się ze zrozumieniem ze strony
mieszkańców, przy czym w początkowym okresie istniały
trudności w zakupie tych pojemników i wprowadziliśmy
czasowo worki o zwiększonej wytrzymałości. W chwili
obecnej tylko 15 gospodarstw domowych korzysta z dzierżawy pojemników zakupionych przez gminę.
Kolejnym problemem było stworzenie bazy danych
i przyjęcie elektronicznego sposobu przepływu informacji
pomiędzy bankiem a Urzędem Gminy w taki sposób, aby
ograniczyć ilość operacji i czas potrzebny na księgowanie
wpłat za gospodarowanie odpadami i prowadzenie ewidencji naliczanych i realizowanych zobowiązań finansowych.

Zarówno bazę danych, jak i system księgowania, uruchomiliśmy w krótkim czasie ok. 2 miesięcy. Aktualnie Urząd
Gminy dysponuje wiedzą, co dzieje się w g.s.g.o.k. i jest to
bardzo ważne w sytuacji kiedy system ten obejmuje wszystkie podmioty wytwarzające odpady, w tym również trzy parafie funkcjonujące w granicach administracyjnych gminy.
Właściwe jest również zrozumienie mieszkańców odnośnie do dokonywania opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, które mogą być wykorzystywane przez
gminę wyłącznie na gospodarowanie odpadami.
Aby oszczędnie gospodarować zgromadzonymi z opłat
środkami finansowymi, dokonaliśmy zbiórki i zagospodarowania 15 ton odpadów gumowych (zużyte opony) i 9,6
ton elektrośmieci, za które mieszkańcy naszej gminy nie
ponoszą żadnych obciążeń. Wynika to z faktu, że zbiórki
dokonaliśmy poprzez organizacje zajmujące się odzyskiem,
które mają obowiązek wykonać taką usługę.
Poważnym wydatkiem dla gminy, która odpowiada za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, będzie zorganizowanie PSZOK-u – Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych. W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ograniczono się do zapisów, z których wynika, że gmina ma taki punkt zorganizować, natomiast nie
zostało określone, jakim standardom i wymogom prawnym
taki punkt ma odpowiadać, stąd dowolność w jego organizowaniu w taki sposób, aby uzyskać społeczną akceptację.
Przyjęliśmy zasadę, i tak będzie jeszcze przez najbliższy
okres, że odpady wielkogabarytowe i inne niezaliczone do
komunalnych zbierane będą systemem obwoźnym (wystawki) bądź poprzez wskazywanie daty i miejsca odbioru.
Przyjmowane są w UG zgłoszenia i po uzyskaniu informacji, że jest potrzeba odbioru zgromadzonej ilości odpadów, będą one odbierane w taki sposób, aby jak najlepiej
wykorzystać środek transportu.
Warto w tym miejscu dodać, że przy pracach remontowych gdzie powstaje większa (towarowa) ilość odpadów
budowlanych obowiązek ich zagospodarowania przypisany
jest firmie wykonującej prace remontowe.
Z dokonanej analizy przyjętych rozwiązań w regulaminie
utrzymania czystości i porządku w gminie i praktycznej
realizacji gminnego systemu gospodarowania odpadami
wynika, że zachodzi potrzeba kosmetycznej korekty, która
dotyczy odpłatności za pojemniki o pojemności 1100 l,
2500 l i 7 m³.Wynika to z faktu, że obecnie bardziej precyzyjnie można ustalić średnią wagę pojemnika i odnieść
ją do wysokości naliczonej opłaty, szczególnie w sytuacji,
gdy odpady odbierane są z cmentarzy (wieńce) i innych
jednostek (np. Dom Pomocy czy Zespół Szkół), gdzie prowadzona jest stołówka i wytwarzane są odpady komunalne
podwyższające średnią wagę a przez to i wysokość opłaty.
Ogólnie gminny system gospodarowania odpadami
funkcjonuje normalnie a wszyscy mieszkańcy naszej gminy
powinni mieć świadomość, że musimy segregować odpady
komunalne i pilnować, aby nie było osób twierdzących, iż
mieszkają lub przebywają na naszym terenie i nie wytwarzają odpadów komunalnych.
Jan Woźniak
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Realizacja najważniejszych zadań
wynikających z budżetu gminy Urzędów na 2013 r.
Pomimo powszechnie głoszonego kryzysu w kraju, Europie i na świecie, inwestowanie w gminie Urzędów przebiegało spokojnie i przy wydatkach na poziomie podobnym
jak w latach poprzednich.
Obowiązywały nas, jak każdy samorząd, rygory wynikające ze znowelizowanej ustawy o finansach publicznych,
a więc przy każdorazowej istotnej zmianie dochodów
bieżących porównywane były wydatki bieżące i inwestycyjne oraz oceniany próg możliwości zaciągania nowych
zobowiązań w postaci pożyczek i kredytów.
Nasze starania o fundusze unijne i zewnętrzne dofinansowania okazały się skuteczne i w roku 2013 nakłady na
zakupy materiałowe i wydatki inwestycyjne w połączeniu
ze spłatą zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek
i kredytów na inwestycje przekroczyły kwotę 3 mln zł.

Zadanie I

Najbardziej kosztownym zadaniem w roku 2013 jest
I etap budowy kanalizacji w miejscowości Zakościelne.
Nakłady inwestycyjne na to zadanie to kwota 1 mln 790
tys. zł, w tym środki unijne 1 mln 62 tys. zł. Efektem docelowym jest stworzenie możliwości podłączenia się do sieci
kolejnych stu gospodarstw domowych.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed budynkiem wielofunkcyjnym w Popkowicach

Nakłady na zagospodarowanie przestrzeni publicznej
i kanalizację to kwota 638 tys. zł.
Podjęliśmy starania o kolejne etapy budowy kanalizacji
w Zakościelnym i zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Popkowicach. Dofinansowanie na te cele w roku 2014
wyniesie około 1 mln 275 tys. zł.

Zadanie III – obiekty budowlane

Wykonaliśmy gruntowny remont remizy OSP Boby
Kol., w tym wymianę pokrycia dachowego, docieplenie
ścian i elewację, modernizację kuchni i zaplecza oraz zakup wyposażenia. Wydatki na ten cel wyniosły 367 tys. zł.
W ramach funduszy unijnych zrealizowany został mały
projekt, w ramach którego wykorzystano fundusze unijne
w kwocie 19 tys. zł.

Przepompownia ścieków w Zakościelnym

Zadanie II

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przed budynkiem wielofunkcyjnym w Popkowicach było dla nas poważnym wyzwaniem. Przed rozpoczęciem tego zadania okazało
się, że można i należy rozwiązać problem odprowadzania
i oczyszczania ścieków z dwóch obiektów, tj. Ośrodka Zdrowia i budynku wielofunkcyjnego w Popkowicach. Pomimo
wielu trudności formalnych i prawnych ścieki gromadzone
są w osadniku po drugiej stronie drogi powiatowej Urzędów–Wilkołaz, a najpóźniej w okresie wiosny 2014 będą
oczyszczane w glebowo-roślinnej oczyszczalni ścieków
wykonanej według najnowszych rozwiązań technicznych
dla takich obiektów.
Oczyszczalnia może również przyjąć ścieki z budynków
przyległych po wybudowaniu sieci odprowadzających
ścieki z gospodarstw domowych lub sklepów.

Remiza OSP Boby Kol. po remoncie

Zadanie IV – obiekty budowlane

Wygląd zewnętrzny i stan elewacji zmusiły nas do wykonania wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia ścian i wykonania nowej elewacji na budynku OSP
Skorczyce. Nakłady finansowe łącznie to kwota 90 tys. zł,
w tym 19 tys. zł to fundusze sołeckie.
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Zrealizowaliśmy dwa place zabaw przy przedszkolu
w Urzędowie i filii Szkoły Podstawowej w Rankowskim
a wydatki na ten cel wyniosły 53 tys. zł.
Jak w każdym roku, podejmowaliśmy starania o pozyskanie środków finansowych na unieszkodliwienie azbestu
i wymianę pokryć dachowych, uzyskując kwotę 19 tys. zł.
W roku 2013 wymieniono pokrycia dachowe na powierzchni 5205 m² dachów i usunięto około 68 ton azbestu.

Remiza OSP Skorczyce po remoncie

Inwestycje liniowe – drogi

Najwyższe dofinansowanie zewnętrzne udało nam się pozyskać na zadanie drogowe w ramach rządowego programu
„utwardzania dna wąwozu” w miejscowości Boby Księże.
Koszt ogólny to kwota 94 tys. zł, w tym dofinansowanie
zewnętrzne 75 tys. zł. Zakres rzeczowy 200 mb.
Zmodernizowano kolejny odcinek drogi w sołectwie
Zadworze, na który wydatkowaliśmy 82 tys. zł przy zewnętrznym dofinansowaniu 60 tys. zł. Zakres rzeczowy to
460 mb (nawierzchnia asfaltowa).
Wykonano ciąg pieszo-jezdny zapewniający dostęp do
boiska w sołectwie Mikuszewskie. Wydatek na ten cel to
kwota 109 tys. zł, w tym fundusze unijne 39 tys. zł.
Łącznie w ramach ww. zadań wykonano 792 mb dróg,
którymi zarządza gmina, pozyskując zewnętrzne dofinansowanie w wysokości 174 tys. zł.

Przystanek w Józefinie po remoncie

W ramach funduszy sołeckich wydzielono z budżetu
gminy kwotę 286 tys. zł do dyspozycji mieszkańców.
Z podjętych uchwał wynika, że 154 tys. zł przeznaczono na
poprawę przejezdności na drogach dojazdowych do upraw
polowych. Wbudowano 2535 płyt drogowych zbrojonych
i wysypano 950 ton tłucznia.
W ramach realizacji planowanych wydatków z funduszy
sołeckich w 2012 r. otrzymaliśmy w 2013 r. dofinansowanie
zewnętrzne z budżetu rządowego w wysokości 84 tys. zł.
Fundusze sołeckie wykorzystywane są głównie na poprawę
jakości dróg, ale też na inne ważne dla mieszkańców zadania,
np. place zabaw, remont przystanku, doposażenie świetlic.

Plac zabaw przy przedszkolu w Urzędowie

Jesteśmy gminą, która współpracując z wieloma organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy
złożyła najwięcej wniosków o dofinansowanie z funduszy
unijnych poprzez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej. Tylko w naborze ogłoszonym w miesiącu lipcu na
odnowę wsi i małe projekty złożyliśmy projekty na łączną
kwotę ponad 1 mln zł a spodziewane dofinansowanie w roku
2014 wyniesie 512 tys. zł na realizację 15 zadań koordynowanych przez Urząd Gminy.
W marcu 2013 r. ogłoszony został konkurs na najlepszą
inicjatywę z funduszy sołeckich. Odpowiedzią na ten konkurs są zgłoszenia i zrealizowane zadania w sołectwach
Natalin, Wierzbica i Boby. Dla przypomnienia podaję, że po
dopełnieniu formalności i dokonaniu komisyjnej oceny do
tych sołectw trafią w pierwszym kwartale 2014 r. dodatkowe
środki finansowe w kwotach: za zajęcie I miejsca – 7000 zł,
II miejsca – 5000 zł, III miejsca – 3000 zł.
W sołectwach Moniaki i Zadworze staraniem i siłami
mieszkańców ułożono płyty drogowe poprawiające przejezdność na drogach dojazdowych do pól uprawnych. Sądzimy, że przy realizacji kolejnych zadań sołectwa pamiętać
będą o obowiązku dopełnienia formalności związanych
z uczestnictwem w konkursie, a niezależnie od tego będą
one wspierane dodatkowymi zakupami materiałów na
drogi do wysokości wydatków jakie ponosi gmina np. na
wbudowanie kamienia lub płyt drogowych.
W roku 2013 do budżetu gminy trafiły fundusze unijne z projektów realizowanych w roku 2012 i tak łącznie
z projektów unijnych roku ubiegłego wpłynęło 460 tys. zł,
wypłaciliśmy rolnikom dopłatę do akcyzy na zakup oleju
napędowego do produkcji rolnej w wysokości 472 tys. zł.
Za realizację zadań składam wszystkim którzy się do
tego przyczynili, samorządowe podziękowanie.
Jan Woźniak
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Obchody 50-lecia KGW w Bobach Kolonii
Nadszedł dzień wielkiego i wyjątkowego święta kobiet z naszej wsi, tj. 50 lat działalności Koła Gospodyń
Wiejskich w Bobach Kolonii. Niech ta uroczystość będzie
okazją do wspólnego podsumowania naszej dotychczasowej działalności, wspólnych trosk i radości, ciekawych
i niejednokrotnie potrzebnych w środowisku lokalnym
inicjatyw, ale także, co należy podkreślić, wyzwaniem dla
młodych gospodyń. W tak zmieniającym się świecie 50 lat
to powód do dumy.
Wracając do początku naszej działalności, należy przypomnieć, że gdy koło powstawało nasze Boby wyglądały zupełnie inaczej i życie było inne. Brakowało podstawowego
wyposażenia, wodę nosiło się na jarzmach; był to początek
powszechnej elektryfikacji i czas pieców węglowych. Warto
wspomnieć ważne nazwiska: Heleny Mandryk – pierwszej
przewodniczącej, Wiesławy Król, Bogumiły Momot i Anny
Łakomej. Koło Gospodyń Wiejskich w tamtych czasach
było praktycznie jedyną istniejącą organizacją kobiecą.
Z licznych zbiórek pieniężnych zakupiono na potrzeby
gospodyń szatkownicę, 2 pralki, wagę, zorganizowano
własną bibliotekę oraz wypożyczalnie naczyń stołowych.
Kobiety aktywnie włączały się w budowanie dróg, a także
zorganizowały kurs rolnika kwalifikowalnego.

zajęła II miejsce. Warto również podkreślić, że ostanie
dożynki parafialno-gminne były zorganizowane z naszym
udziałem. Trudem naszych kobiet i przy współpracy koła
z Bobów Księżych, Mikołajówki i Kozarowa ugościłyśmy
obiadem 450 osób. Pragnę w tym miejscu podziękować
wszystkim, którzy darzyli wsparciem, pomocą i dobrym
słowem KGW w Bobach Kolonii. Nie sposób tu teraz
wymienić wszystkich. Szczególnie dziękuję za wsparcie
partnerskie Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Urzędowie,
Urzędowi Gminy Urzędów, parafii Boby oraz Stowarzyszeniu Gminnej Rady Kobiet. Słowa podziękowania za tak
owocną pracę, aktywność i życzliwość kieruję do wszystkich moich koleżanek i kobiet tworzących wcześniejsze
zarządy.

Liczę, że te 50 lat to zaledwie wspaniały początek aktywności bobowskich gospodyń. Nasze wyjątkowe tradycje
warto pielęgnować, gdyż takie wartości jak: solidarność,
pracowitość, zaangażowanie są i będą potrzebne dla rozwoju polskiej wsi.

Dziś mamy zupełnie inną rzeczywistość i nowe warunki rozwoju. Dysponujemy bazą lokalową z dobrym
wyposażeniem kuchennym. Możemy pochwalić się bogatą
działalnością naszych gospodyń. Przez wiele lat prym
wiodła pani Barbara Obel, obecnie przewodniczącą koła
jest Małgorzata Łakoma, zastępcą Agnieszka Radkowiak,
natomiast skarbnikiem Edyta Wójtowicz. Wspólnie organizowałyśmy wyjazd do Końskowoli po krzewy i kwiaty.
Licznie jeździłyśmy na spektakle do teatru muzycznego
i filharmonii. Chętnie bawiłyśmy się przy grillach i ognisku.
Do dziś z uśmiechem wspominamy „Cyganerię”, gdzie
w przebraniach śpiewałyśmy i tańczyłyśmy. Dwukrotnie
odbyły się u nas bale karnawałowe. Mamy nadzieję, że będą
to już piękne tradycje wpisujące się w naszą działalność.
Chętnie uczestniczymy w kursach gotowania i pokazach
żywieniowych w Urzędowie. Mamy też swoje sukcesy kulinarne. Otóż w ubiegłym roku na Maliniakach, nasz deser
malinowy zajął drugie miejsce w powiecie, a na ostatnim
festynie sołeckim nasza śliwowica jako „lek na zgryzotę”

W uroczystości 50-lecia Koła Gospodyń Wiejskich
w Bobach Kolonii wzięło udział wielu gości, między innymi: wójt gminy Urzędów Jan Woźniak, dziekan dekanatu
urzędowskiego proboszcz parafii Boby ks. kan. Bogdan
Kudelski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa
Lubelskiego Tomasz Solis, przewodniczący Rady Gminy
Marek Przywara, radny Rady Powiatu Stanisław Tompolski,
prezes LGD w Kraśniku Wioletta Wilkos, dyrektor BSZK
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O. Urzędów Jakub Wiśniewski, dyrektor GOK w Urzędowie
Tomasz Wyka, dyrektor SP w Bobach Jerzy Barcikowski,
prezes OSP Boby Ryszard Pinkiewicz, prezes Spółdzielni
Ogrodniczej w Bobach Marian Rychter, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Słowik, sołtysi ościennych
wsi, przewodnicząca Stowarzyszenia Gminnej Rady Kobiet
w Urzędowie Wiesława Czapla oraz przewodniczące Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Urzędów. Wójt gminy
Jan Woźniak w imieniu samorządu złożył życzenia i wręczył podziękowania 28 paniom, które aktywnie pracowały
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w Kole Gospodyń Wiejskich w Bobach Kolonii. Listy gratulacyjne oraz dokumenty pamiątkowe przekazali również
marszałek województwa lubelskiego Krzysztof Hetman
oraz starosta kraśnicki Andrzej Maj.
Gospodarze uroczystości przygotowali wspaniały występ
artystyczny. Gościnnie wystąpił również kabaret „Mikołajówka”. Spotkanie integracyjne przy dźwiękach wspaniałej
orkiestry trwało wiele godzin, podczas których wszyscy
świetnie się bawili.
Małgorzata Łakoma
przewodnicząca KGW Boby Kolonia

Warzywa i owoce wyprodukowane na terenie naszej gminy
obiektem zainteresowania węgierskich przedsiębiorców
We wrześniu br. na zaproszenie władz miasta partnerskiego Nádudvar na Węgrzech, delegacja z naszej gminy
uczestniczyła w obchodach Dni Nádudvaru.
Korzystając z okazji, wójt naszej gminy Jan Woźniak
zwrócił się wtedy do burmistrza miasta Imre Beke z prośbą
o umożliwienie spotkania z przedsiębiorcami, którzy funkcjonują na obszarze miasta Nádudvar, w celu nawiązania
kontaktów gospodarczych. Pomysł okazał się „trafiony”.
Przedsiębiorcy węgierscy zadeklarowali chęć przyjazdu
w celu nawiązania kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami
z terenu gminy Urzędów oraz obszarów przyległych. Największe zainteresowanie wykazała firma, która ma siedzibę
w Nádudvarze, ale funkcjonuje na dużo szerszym terenie,
również poza obszarem miasta. Przedstawiciele firmy
zainteresowali się branżą artykułów spożywczych, przede
wszystkim owocami i warzywami wyprodukowanymi na
terenie naszej gminy.

Na początku grudnia przedsiębiorcy z Węgier poinformowali nas o planowanym przyjeździe w dn. 4–6 grudnia.
Uzgodniliśmy więc możliwość pobytu i kontaktów w firmach takich jak: Spółdzielnia Ogrodnicza w Bobach, Grupa
Producencka „Witabo” oraz małe prywatne gospodarstwa,
które zajmują się eksportem towarów.
Po przeprowadzonych rozmowach Spółdzielnia Ogrodnicza w Bobach jest zdecydowana odsprzedać takie towary
jak: koncentrat jabłkowy, porzeczkowy, mrożona wiśnia

i malina. Szczegóły wymiany towarowej strony uzgodnią
obustronnie przed dokonaniem wysłania towaru. Zostały
również uzgodnione wstępne warunki co do dalszej współpracy oraz odbioru towaru.

W firmie „Witabo” również istnieje możliwość wysłania
towaru, przede wszystkim chodzi tu o jabłka. Z wymiany
informacji podczas spotkań wynika, iż dojdzie do stałych
kontaktów i współpracy. Dzięki temu zostanie rozszerzony
asortyment sprzedawanych towarów.
Z uwagi na to, iż w naszej gminie będzie realizowany
Program Europa dla Obywateli 2014–2020, firma deklaruje dalsze kontakty w porozumieniu z samorządem miasta
Nádudvar oraz udział w spotkaniach, które mogą mieć
wpływ na rozszerzenie oferty zakupionych asortymentów
produkowanych na terenie gminy i przyległych terenach.
Korzystając z okazji, przedstawiciele firmy z Nádudvaru
odwiedzili zakład produkujący wyśmienite krówki – „GEOMAX” w Opolu Lubelskim. I tu także przedsiębiorcy dokonali wstępnych ustaleń co do dalszej współpracy i odbioru
tego towaru.
Należy żywić nadzieję, że te kontakty przerodzą się
w stałą współpracę dotyczącą wymiany towarów, które
są dostępne dla Węgrów na naszym rynku, jak również
towarów atrakcyjnych dla nas a dostępnych na rynku węgierskim.
Teresa Kaźmierak
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Unijne fundusze w kraśnickim szpitalu
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Kraśniku, jako jeden z nielicznych w naszym województwie, może pochwalić się znakomitymi efektami w pozyskiwaniu środków unijnych. W ostatnich pięciu latach jest
to prawie 100% ocenionych pozytywnie projektów, co
dało ponad 18 milionów złotych pozyskanych ze środków
unijnych, a całkowita wartość projektów wyniosła prawie
23 miliony zł. W dniu dzisiejszym trudno sobie wyobrazić kraśnicki SPZOZ bez termomodernizacji budynków
szpitalnych, tomografu komputerowego, nowoczesnego
sprzętu medycznego czy też wyremontowanej i doposażonej Powiatowej Przychodni Specjalistycznej. Za tymi
osiągnięciami stoją jednak takie postawy, jak ciężka praca,
dobre pomysły na przyszłość oraz trwałość w dochodzeniu
do postawionych sobie celów.
Swoją „przygodę” ze środkami unijnymi kraśnicki
SPZOZ rozpoczął już w pierwszym okresie dofinansowania w roku 2004. Wtedy właśnie w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
(ZPORR) na realizację projektu „Komputeryzacja i zakup
sprzętu medycznego dla SPZOZ w Kraśniku” pozyskano
1 381 273,88 zł. Została przeprowadzona informatyzacja
całego szpitala oraz kupiono niezbędny sprzęt medyczny
(m.in. aparat RTG dla bloku operacyjnego). Kolejnym
świetnym posunięciem było pozyskanie w roku 2007
z Fundacji „Ekofundusz” środków na termomodernizację
budynku głównego szpitala wraz z budową nowoczesnej,
gazowej kotłowni. Na ten cel pozyskano prawie 1 mln zł.
W roku 2010 w konkursie przeprowadzonym przez Ministerstwo Zdrowia (Program Operacyjny Infrastruktura
i Środowisko) nasz szpital pozyskał dofinansowanie na
realizację projektu „Zwiększenie efektywności działania

ratownictwa medycznego w SPZOZ w Kraśniku poprzez
modernizację SOR i zakup wyposażenia medycznego”. Na
ten projekt ze środków unijnych Ministerstwo przekazało
1 463 050,00 zł.
Jednak prawdziwy „wysyp” inwestycji nastąpił po
uruchomieniu przez Urząd Marszałkowski w Lublinie
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2007–2013 (RPO). W ramach tego programu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Kraśniku uzyskał dofinansowanie na pięć dużych projektów, a kwota pozyskanych środków to aż 15 191 899,63 zł.
Szczegółowe zestawienia ujęto w tabeli. Ze środków tych
zakupiono nowoczesny, specjalistyczny sprzęt medyczny
(m.in. tomograf komputerowy, cyfrowe aparaty RTG, cyfrowy mammograf), przeprowadzono termomodernizację
i przebudowę budynków szpitalnych, przychodni specjalistycznej, wykonano kolejne etapy informatyzacji szpitala

Nazwy projektów oraz ich wartość całkowita i wysokość dofinansowania przez Unię Europejską w złotych realizowanych
przez SPZOZ w Kraśniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Lp.

Nazwa projektu

Całkowita
wartość
projektu w zł

Dofinansowanie
UE w zł

1.

„Komputeryzacja i zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Kraśniku” (ZPORR)

1 654 635,75

1 381 273,22

2.

„Zwiększenie dostępności do usług medycznych w SPZOZ w Kraśniku poprzez
zakup sprzętu medycznego oraz wdrożenie e-usług medycznych” (RPO)

2 864 579,70

2 252 588,14

3.

„Dostosowanie, zakup sprzętu oraz modernizacja budynku przychodni szpitalnej
SPZOZ w Kraśniku celem poprawy świadczeń medycznych” (RPO)

3 615 165,43

1 989 625,29

4.

„Zwiększenie efektywności działania ratownictwa medycznego w SPZOZ
w Kraśniku poprzez modernizację SOR i zakup wyposażenia medycznego” (POIiŚ)

1 721 239,86

1 463 050,00

5.

„Termomodernizacja trzech budynków SPZOZ w Kraśniku przy ul. Chopina 13
i Wyszyńskiego 6” (RPO)

2 088 987,99

1 775 639,78

6.

„Zakup sprzętu wysokospecjalistycznego i specjalistycznego dla SPZOZ w Kraśniku” (RPO)

5 082 800,50

4 320 380,42

7.

„Przebudowa bloku operacyjnego w SPZOZ w Kraśniku do wymagań określonych
w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia” (RPO)

5 723 048,01

4 853 666,00

22 750 357,24

18 036 222,85

RAZEM

listopad–grudzień 2013

Gazeta Urzêdowska nr 136

(wdrożono e-usługi medyczne). W bieżącym roku rozpoczęto realizację projektu szpitalnego pod nazwą „Przebudowa
bloku operacyjnego w SPZOZ w Kraśniku do wymagań
określonych w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia”. Projekt zostanie zakończony do końca 2013 r. Jest to
z pewnością ostatnia już inwestycja ze środków unijnych
w tym okresie finansowania (2007–2013).
Chcę w tym miejscu mocno zaznaczyć zaangażowanie
we wszystkie wymienione prace Starostwa Powiatowego
w Kraśniku. Powiat kraśnicki, jako organ założycielski Sa-
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modzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kraśniku na
realizację wymienionych wyżej projektów przeznaczył 4,75 miliona zł
jako tzw. wkład własny.
opracował
dr n. med. Marek Kos
dyrektor SPZOZ w Kraśniku

Program TalentowiSKO
Wystartował program Banków Spółdzielczych z Grupy
BPS poświęcony rozwojowi dziecięcych talentów i edukacji
finansowej

Z początkiem września rozpoczęło swoją misję TalentowiSKO – nowatorski program edukacyjny Banków
Spółdzielczych z Grupy BPS. Do programu włączył się
również Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku,
Oddział w Urzędowie. BSZK w Kraśniku od lat opiekuje się
szkołami w swoim regionie, m.in. przez prowadzenie zajęć
dla dzieci w ramach Szkolnych Kas Oszczędnościowych,
angażuje się także w proces promowania przedsiębiorczości
i wiedzy z zakresu finansów.

Bankowa, spółdzielcza misja

Program TalentowiSKO rozszerza dotychczasową
działalność Banków Spółdzielczych, gdyż łączy naukę
o przedsiębiorczości z misją rozwoju talentów nie tylko wśród dzieci, ale i wśród młodzieży, adresuje swoje
działania do wszystkich typów szkół. Uczy pozytywnego
myślenia o pieniądzu. Promuje dobre nawyki oszczędzania
i zaradność życiową. TalentowiSKO to nie tylko edukacja
w szkole, to także nowoczesna platforma internetowa, która
wykorzystuje media społecznościowe, blogowanie oraz
przynosi możliwość zamieszczania i korzystania z treści
multimedialnych, służy wreszcie komunikowaniu się
uczestników projektu oraz gromadzi narzędzia niezbędne
do realizacji programu.
Patronat nad programem objęły wybrane kuratoria
oświaty, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Fundacja Rozwoju
Spółdzielczości Uczniowskiej.

Atrakcyjnie dla dzieci, łatwiej dla nauczycieli

Nauczyciele i dyrektorzy szkół, które przystąpią do
programu, znajdą na platformie TalentowiSKO.pl m.in.
scenariusze nowatorskich zajęć o finansach, angażujące
dzieci i młodzież w pracę zespołową oraz pobudzające
ich kreatywność, karty pracy dla dzieci i nauczycieli oraz
konkursy rozwijające wiedzę o oszczędzaniu, połączone
z atrakcyjnymi nagrodami. Pomoce dydaktyczne opraco-

wali pedagodzy, metodycy nauczania i eksperci z Banków
Spółdzielczych.
Aby przystąpić do programu oraz uzyskać dostęp do
platformy internetowej, wystarczy, że szkoła skontaktuje
się z Bankiem Spółdzielczym Ziemi Kraśnickiej, Oddział
w Urzędowie. Aktualnie, z terenu gminy Urzędów w programie uczestniczy Szkoła Podstawowa w Moniakach.
Jakub Wiśniewski
dyrektor Oddziału
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Święto Niepodległości
Każdego roku, 11 listopada Polacy obchodzą Narodowe
Święto Niepodległości. W naszej gminie uroczystości te
rozpoczęły się tradycyjnie w kościele parafialnym mszą
św. w intencji ojczyzny o godz. 10.00. Po nabożeństwie
poczty sztandarowe, licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz
władze naszej gminy udali się przed pomnik marszałka
Józefa Piłsudskiego. Delegacje z poszczególnych instytucji
i organizacji złożyły wiązanki kwiatów przed pomnikiem
Marszałka jako symbol pamięci i wdzięczności za odzyskaną niepodległość. Uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły odczytali Apel Poległych.

sława Jagiełły w Urzędowie pod kierunkiem pań: Moniki
Siekaczyńskiej, Anny Wnuk i Małgorzaty Wośkowskiej.
Oprawę plastyczną przygotowała pani Małgorzata Smętek.
Układ taneczny – poloneza, przygotowała pani Monika
Jastrzębska. Na zakończenie obchodów na scenie wystąpiły
zespoły działające przy GOK w Urzędowie.

Następnie delegacja Stowarzyszenia Miłośników Koni
„Podkowa” udała się zaprzęgami konnymi w rejon cmentarza, gdzie złożyła kwiaty na mogile legionistów. Oddali
oni tam hołd tym, którzy zginęli na ziemi urzędowskiej za
wolną i niepodległą ojczyznę. W tym samym czasie pozostali uczestnicy uroczystości przeszli przed pomnik Orląt
Lwowskich, który upamiętnia obrońców Lwowa poległych
w walkach o jego polskość. Tu również delegacje złożyły
wieńce i kwiaty.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości, zgodnie z wieloletnią tradycją, w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła
się akademia poświęcona 95. rocznicy odzyskania niepodległości. Montaż słowno-muzyczny przedstawiła młodzież
szkolna z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Włady-

Przez uczestnictwo w tych obchodach podkreślamy
znaczenie niepodległości oraz wysiłek wielu osób zaangażowanych w realizację marzenia o wolnej ojczyźnie, a także
potrzebę wspólnego dbania o dobro kraju.
Teresa Kaźmierak

