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Sprawozdanie z posiedzenia
V sesji VI kadencji Rady Gminy Urzędów

W dniu 31 marca 2011 roku odbyła się V sesja VI kadencji Rady Gminy Urzędów. Główne tematy dotyczyły informacji z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie oraz
sprawozdania z realizacji inwestycji na terenie
Gminy Urzędów w roku 2010.
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Informacje o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie przedstawił Tomasz Wyka – dyrektor GOK. Podstawowym zadaniem Ośrodka są działania
na rzecz mieszkańców w zakresie wychowania, edukacji, zaspokajania i rozwijania potrzeb czytelniczych,
upowszechniania wiedzy i kultury, a w szczególności
tworzenie i upowszechnianie scenicznych programów
artystycznych, organizowanie wystaw, koncertów, przeglądów, organizowanie konkursów w różnych dziedzinach sztuki, współorganizowanie Dni Urzędowa, Dni
Kultury Rolnej, Dni Kultury Zdrowotnej, Warsztatów
Garncarskich, Dożynek oraz organizowanie obchodów
rocznic i świąt państwowych.
W skład Gminnego Ośrodka Kultury wchodzi również Gminna Biblioteka Publiczna w Urzędowie wraz
z filiami w Bobach, Moniakach i Popkowicach.
W 2010 r. ogółem wypożyczono 24 798 wol. z czego
w GBP w Urzędowie 11 425 wol., w Bobach 3 713 wol.,
w Moniakach 3 461 oraz w Popkowicach 6 199 wol.
Liczba zakupionych książek w 2010 roku do wszystkich
bibliotek to 1 284 wol.
W ramach bieżącej działalności GOK realizuje roczny harmonogram zadań, a ponadto prowadzone są stałe
zajęcia w kołach i zespołach zainteresowań tj. ognisko
muzyczne, chór strażacki, orkiestra dęta, zespół instrumentalno-wokalny „Vox Celestis”, zespół folklorystyczny „Podlipianki” KGW w Moniakach, koło miłośników astronomii, pracownia fotograficzna, pracownia
komputerowa, klub kolekcjonera, klub seniora, zespół
teatralny i recytatorski. Od października 2010 roku,
w budynku świetlicy wiejskiej w Moniakach funkcjonuje również siłownia, gdzie zajęcia pod okiem instruktora
odbywają się trzy razy w tygodniu.
Dokończenie na str. 2
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Realizację zadań wynikających z planu rzeczowofinansowego gminy Urzędów – budżetu gminy za rok
2010, przedstawił Wójt Gminy Jan Woźniak. Poinformował, że biorąc pod uwagę poziom zainwestowanych
środków finansowych i uzyskane efekty rzeczowe, rok
2010 był najkorzystniejszy na przestrzeni minionej kadencji dla urzędowskiego samorządu. Wydatki majątkowe wyniosły w roku ubiegłym 8 mln 332 tys. zł, co
było możliwe dzięki funduszom unijnym, jak również
dotacjom pożyczkom bądź kredytom. Bezzwrotna dotacja wyniosła 3 mln 812 tys. zł, a zadłużenie na dzień
30 grudnia 2010 wynosiło 6,4 mln zł.
W sprawach bieżących radni podjęli następujące
uchwały:
1) W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 roku.
2) W sprawie likwidacji Publicznego Gimnazjum
w Wierzbicy.

Najbliższe wydarzenia
organizowane
przez GOK (maj)
- Obchody Rocznicy Konstytucji 3 Maja – akademia
- Lekcja biblioteczna „Spotkanie z bajką” - przedszkole w Urzędowie
- KMA – Wystawa „Jan Heweliusz – życie i dzieło”
- Lekcja biblioteczna – kl I – II i III „Poznajemy bibliotekę” - Obchody GBP Urzędów – szkoła Rankowskie
- Eliminacje Powiatowe do 45 Przeglądu Kapel
i Śpiewaków Ludowych
- Dzień Matki – wieczornica
- Plener fotograficzny – „Piękno Ziemi Urzędowskiej w fotografii”
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3) W sprawie przystąpienia do opracowania zmian
w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Urzędów.
4) W sprawie zwolnienia z obowiązku wpłaty do budżetu Gminy Urzędów nadwyżki środków obrotowych
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie.
5) W sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność gminy.
6) W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

W programie kwietniowej sesji przewidziane są
następujące tematy:
1. Informacja z działalności OSP na terenie Gminy
Urzędów za rok 2010.
2. Stan bezpieczeństwa i porządek publiczny na terenie Gminy Urzędów.
3. Sprawy bieżące.
Magdalena Szumna

Harmonogram obchodów
Roku Heweliuszowskiego
w Gminie Urzędów
maj/czerwiec
Dni Urzędowa – dzień poświęcony Janowi Heweliuszowi – wystawy, prelekcje
czerwiec
Wystawy i prelekcje dla szkół z Gminy Urzędów
i Powiatu Kraśnickiego-Międzynarodowe Seminarium Bolidowe – wystawy, prelekcje
sierpień
Udział w Ogólnopolskim Zlocie Miłośników
Astronomii w Niedźwiadach k. Bydgoszczy
– wystawa, prelekcja - „Jan Heweliusz – życie
i dzieło”
wrzesień /październik
Wystawy i prelekcje dla szkół z Gminy Urzędów
i Powiatu Kraśnickiego
listopad
Obserwatorium Astronomiczne w Puławach wystawa „Jan Heweliusz – życie i dzieło”
grudzień
Zakończenie roku Heweliuszowskiego w gminie UrzędówPrezentacje cykliczne: Wystawa „Jan
Heweliusz – życie i dzieło”
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Czy gminie Urzędów potrzebne są wiatraki?
Zainteresowanie budową farmy wiatrowej na terenie gminy Urzędów wynika z faktu, że w Programie
Regionalnym Rozwoju Odnawialnych Źródeł Energii wydzielony został jako korzystny obszar terenu dla
rozwoju energetyki wiatrowej pomiędzy miejscowościami Wierzbica – Ratoszyn – Rankowskie – Mikuszewskie.
Realizacją inwestycji w tym obszarze jest zainteresowanych pięć firm z kapitałem zagranicznym. Zdania na
temat strat i korzyści są podzielone nawet wśród 15 radnych Rady Gminy Urzędów bieżącej kadencji.
Jako samorząd powinniśmy wspierać ten kierunek inwestowania, bo gmina może mieć z tego potrzebne dochody. Nikt z nas, którzy przychylnie myślą na temat takiego kierunku inwestowania, nie zamierza przekonywać
osób przeciwnych bądź mało zainteresowanych tematem
elektrowni wiatrowych, że wiatraki upiększą nam teren
biorąc pod uwagę walory turystyczne czy krajobrazowe.
W perspektywie 5-6 lat (tyle potrzeba na przygotowanie i zrealizowanie tej inwestycji) gmina Urzędów może
mieć dochody rzędu 2 – 2,5 mln zł, a rolnicy przeciętnie
po 25 tys. zł za działkę, na której będzie zlokalizowany
wiatrak. Podczas kilku prezentacji potencjalni inwestorzy przekonywali nas o celowości tej inwestycji, ale również omawiali sposób realizacji i finansowania. Z prezentacji tych wynika, że budowa farmy wiatrowej wiąże się
z wieloma uciążliwościami, przy czym nic nie ma
za darmo – gmina chce mieć dodatkowe dochody, powinna podjąć ryzyko wyznaczenia tego terenu w planie zagospodarowania przestrzennego jako teren przewidziany
pod taki kierunek inwestowania.
Prawdą jest, że biorąc pod uwagę nawet sam postument – fundament pod maszt wiatraka, będzie wypełniony konstrukcją stalową i betonem – teren ten będzie miał
pewne ograniczenia do inwestowania czy też dotychczasowej swobody w uprawach polowych.
Ważne jest, aby tak skonstruować umowy zarówno
z rolnikami jak i gminą, aby w stopniu wystarczającym
zabezpieczony został interes przyrody, rolnika i publiczny interes gminy.

Gmina może mieć dochody również z umiejscowienia trzech wiatraków na gruntach stanowiących własność
gminy. Przyjmując 3x25 tys. zł za lokalizację jednego
wiatraka daje to dodatkową kwotę 75 tys. zł rocznie.
Zadaniem dla samorządu lokalnego, jakim jest gmina,
będzie dokonanie zmian w planie przestrzennym zagospodarowania gminy. Czy tak się stanie w rzeczywistości
zależy to od większości w Radzie Gminy Urzędów i społecznego przyzwolenia mieszkańców.
Problemy przygotowania, realizacji i finansowania są
już poza gminą.
W przypadku gdyby doszło do realizacji, firma inwestująca chce podpisać z gminą dodatkowe porozumienie
bądź umowę na wykonanie na rzecz gminy innych zadań
np. modernizacja boiska sportowego, czy poprawa dróg
polnych poprzez ich utwardzenie.
Największym problemem może okazać się fakt zainteresowania ze strony pięciu podmiotów, które chcą budować farmę wiatraków na tym samym obszarze. Aktualnie brak jest podstaw prawnych do eliminowania
w jakikolwiek sposób firm, które na tym samym terenie
chcą zlokalizować tę inwestycję.
Przygotowanie inwestycji publicznych, które są lub
mogą okazać się uciążliwe dla środowiska naturalnego,
nie może się odbywać bez udziału mieszkańców – konsultacje społeczne.
Jeżeli dojdzie do podjęcia decyzji, mieszkańcy będą
mieli możliwość wypowiadania się w tej ważnej dla naszej gminy sprawie, przy czym jeżeli względy formalnoprawne będą spełnione, realizacja stanie się faktem.
Zachęcam do dyskusji i zabierania głosu w tej sprawie
na łamach biuletynu informacyjnego.
Wójt Gminy Urzędów
mgr inż. Jan Woźniak

Ogłoszenie
W związku z objęciem od roku szkolnego 2012/2013 dzieci 6-letnich obowiązkiem nauki
w szkole podstawowej, od l września 2011 r. wszystkie dzieci urodzone w 2006 r. są objęte obowiązkowym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Rodzice tych dzieci proszeni są o jak najszybszy kontakt z dyrektorami szkół, w których obwodach mieszkają,
ponieważ przygotowywane są arkusze organizacyjne na nowy rok szkolny.
Zbigniew Gawdzik
– dyrektor Zespołu Obsługi Szkół w Urzędowie
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Pierwszy Dzień Wiosny w Zespole Szkół w Skorczycach
Dniem Odkrywania Talentów
21 marca 2011 roku w Zespole Szkół w Skorczycach zorganizowany został Dzień Irlandzki. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli nauczyciele języka angielskiego – Katarzyna Jargieło, Anna
Kałwa-Abramek oraz opiekunowie samorządu uczniowskiego – Agnieszka Chojecka i Rafał Gołoś.
Dzień Świętego Patryka przypada 17 marca – jest to
święto narodowe Irlandii.
W celu popularyzacji tradycji, zwyczajów oraz kultury
krajów anglojęzycznych w ramach obchodów Dnia Irlandzkiego uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wzięli
udział w konkursie wiedzy o Irlandii, który odbył się właśnie
17 marca 2011 r. Ogłoszenie wyników miało miejsce dnia
21 marca. Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody.
Innym wydarzeniem, które uświetniło obchody Dnia
Świętego Patryka – patrona Irlandii, był wyjazd do Teatru
Muzycznego w Lublinie na spektakl „EACHTRA – podróż
celtycka”, podczas którego uczniowie naszej szkoły mieli
możliwość obejrzenia scen muzyczno – tanecznych łączących elementy kultur Irlandii, Szkocji, Walii i Bretanii. Mogliśmy podziwiać delikatne tańce w baletkach jak również
tradycyjny step irlandzki. Układy choreograficzne przy tradycyjnych rytmach celtyckich wykonane były przez zespół
tańca irlandzkiego Ellorien. Była to cenna lekcja, zwłaszcza
dla tych uczniów, którzy przygotowywali się do prezentacji
tańca irlandzkiego w naszej szkole. Podróż celtycka, w której wzięliśmy udział, stała się niezapomnianą lekcją geografii, muzyki i tańca irlandzkiego.

W Teatrze Muzycznym w Lublinie – w oczekiwaniu na występ
„EACHTRA – podróż celtycka”

Finałem wszystkich uroczystości była część artystyczna,
podczas której uczniowie prezentowali swoje talenty. Nie
zabrakło śpiewu, tańca irlandzkiego, recytacji, scenek z życia Świętego Patryka oraz prezentacji innych słynnych postaci, których korzenie wywodzą się z Irlandii. Występom
towarzyszyła wystawa prac plastycznych oraz prezentacja
multimedialna, dzięki której mogliśmy podziwiać niezwykłość irlandzkich krajobrazów. Dzieci i młodzież przygotowała różnorodne pracy plastyczne i plakaty o tematyce irlandzkiej, które podziwialiśmy na korytarzach szkoły. Prace
te stanowiły również źródło wiedzy dla uczniów przygoto-

Uczniowie przygotowujący się do parady związanej z obchodami Dnia Świętego Patryka.

wujących się do szkolnego konkursu o tematyce irlandzkiej.
Oprócz występów uczniów mieliśmy również możliwość
poznania talentów aktorskich naszych nauczycieli – opiekunów samorządu uczniowskiego szkoły podstawowej i gimnazjum: Agnieszki Chojeckiej i Rafała Gołosia, którzy wraz
z uczniami wzięli udział w „mini programach telewizyjnych” w roli „Tropicielki Irlandzkich Sławnych” oraz prezentera programu informacyjnego. Nagrodą za ich występ
były gromkie brawa publiczności!
Obchody Dnia Irlandzkiego były dla nas kolejną okazją
do odkrywania talentów, jakimi obdarzeni są nasi uczniowie.
Występy uczennic: Marleny Wronki, Gabrysi Syroki, Dominiki Gutek oraz Kingi Michalskiej, które zaśpiewały utwory związane z kulturą Irlandii, jak również utwory irlandzkich zespołów muzycznych czy wykonawców, podbiły serca
niejednego widza. Mieliśmy możliwość usłyszenia piosenki
„An Angel” słynnego zespołu „The Kelly Family”, jak również utworu słynnej irlandzkiej wokalistki Sinéad O’Connor
„Nothing compares to you”.
Uczniowie za wkład wniesiony w przygotowanie tej uroczystości i udział w organizowanych konkursach zostali nagrodzeni cennymi upominkami w postaci książeczek tzw.
readersów, długopisów, płyt CD, pacynek, maskotek, ołówków i innych upominków, których sponsorami były wydawnictwa językowe: Egis & Express Publishing oraz Pearson
Longman. Wydawnictwa te odpowiedziały na naszą prośbę
ufundowania nagród dla uczniów naszej szkoły, za które serdecznie dziękujemy.
Obchody Dnia Irlandzkiego w Zespole Szkół w Skorczycach upłynęły w pogodnej atmosferze, wprowadzając nas
w optymistyczny nastrój i kalendarzową wiosnę. Praca nauczycieli zaowocowała. Uczniowie ujawnili swoje talenty,
a publiczność nie szczędziła im pochwał i oklasków.
Katarzyna Jargieło
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Kolejny Złoty Jubileusz KGW w naszej gminie
Tym razem 50-lecie istnienia Koła Gospodyń Wiej- W konkursach organizowanych na tych uroczystościach
skich świętowano w Popkowicach. Uroczystości jubi- zajmują czołowe miejsca, zdobywając tym samym naleuszowe jednej z najbardziej prężnie działającej orga- grody pieniężne. Współpracują z Radą Sołecką, Radnynizacji kobiet w gminie Urzędów odbyły się w sobotę, mi Gminy Urzędów oraz OSP w Popkowicach.
5 marca br. w miejscowym Budynku Wielofunkcyjnym.
W 2006 roku Koło uzyskało dotację z Funduszu WspoZaproszonych gości powitała przewodnicząca Koła, Sta- magania Wsi na remont lokalu, zakup szaf na naczynia
nisława Bieniecka. Byli wsród nich: Wójt Gminy Urzę- i założenie Świetlicy Środowiskowej. Dzięki temu zakudów – Jan Woźniak, Wicewojewoda Lubelska – Henry- piono również dwa komputery. Przedsięwzięcie to możlika Strojnowska, prezes WZKRiOR – Andrzej Giszczak, we było dzięki władzom samorządowym, Wójtowi Gmikier. Biura WZKRiOR – Halina Kaźmierak, Starosta ny Janowi Woźniakowi, dyrektorowi GOK Tomaszowi
Kraśnicki – Tadeusz Wojtak wraz z małżonką, Ks. Kan. Wyka oraz Małgorzacie Piłat kier. GOPS w Urzędowie.
Andrzej Bubicz, Prezes Lokalnej Grupy Działania –
Jubileuszowa uroczystość KGW w Popkowicach staWioletta Wilkos, Przewodniczący Rady Powiatu – Zbi- ła się okazją do złożenia życzeń i podziękowań dla długniew Gawdzik, dyrektor Domu Pomocy Społecznej goletnich działaczek Koła. Wójt Gminy Jan Woźniak
w Popkowicach – dr Marek Klimek, dyrektor Zespołu w imieniu swoim i samorządu podziękował paniom
Szkół w Skorczycach – Małgorzata Piątek, kier. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie – Małgorzata Piłat, Wiceprezes Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej prof. Marian Surdacki, dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Urzędowie – Tomasz Wyka wraz z małżonką,
pracownicy GOK, Radni Rady Gminy Elżbieta Dziurda
i Mirosław Węcławski, Zarząd OSP w Popkowicach
z prezesem Romanem Żubrem na czele oraz delegacje
KGW z terenu gminy. Elżbieta Dziurda, osoba niezwykle
zaangażowana w pracę społeczną, złożyła sprawozdanie
z pięćdziesięcioletniej działalności tej organizacji i przybliżyła jej bogatą historię.
Na przestrzeni 50 lat KGW w Popkowicach podejmowało wiele inicjatyw, mających na celu integrację Przewodnicząca Koła p. Stanisława Bieniecka przyjmuje
środowiska wiejskiego, pielęgnowanie tradycji. Panie gratulacje od Wójta Gminy
zawsze aktywnie uczestniczyły w życiu społeczności lokalnej. Brały również udział w akcjach charytatywnych za pół wieku działalności w życiu społecznym oraz wręi dobroczynnych. Współpracowały z różnymi organiza- czył dyplomy uznania: Stanisławie Bienieckiej, Elżbiecjami i instytucjami m.in. z Domem Dziecka w Kraśni- cie Dziurda, Agnieszce Ćwikła, Marii Szumnej, Barbaku. Wychowankom tej placówki niejednokrotnie udzie- rze Maśloch, Danucie Trześniewskiej, Anastazji Banach,
lały pomocy finansowej. Środki na ten cel pozyskiwały Teodozji Chołodej, Marii Gorczycy, Halinie Ćwikła,
z wypożyczania naczyń i organizowanych zabaw tanecz- Annie Lorecińskiej, Małgorzacie Biłgorajskiej, Marii
nych. Jednemu z wychowanków KGW założyło książeczkę mieszkaniową i począwszy
od 1979 roku aż do uzyskania przez chłopca pełnoletności dokonywano regularnych
wpłat. Do tej pory panie utrzymują ze swoim podopiecznym stały kontakt. Z okazji jubileuszu Koła przysłał on wzruszający list,
który został odczytany podczas tej uroczystości. Wyraził w nim podziękowania dla
pań za wsparcie i opiekę przez te wszystkie
lata.
Członkinie z KGW w Popkowicach organizują wyjazdy na wycieczki, do teatru,
operetki oraz na koncerty. Uczestniczą
czynnie w dożynkach parafialnych, gminnych i powiatowych, przygotowując wieńce. Występ zespołu artystycznego KGW Popkowice
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Węcławskiej, Bożenie Brożek, Zofii Trześniewskiej, Monice Węcłaskiej, Małgorzacie Owczarek, Kazimierze Grasza, Marii Drozda, Alicji Szumnej, Teresie Kochańskiej,
Annie Sołtysiak, Jadwidze Bienieckiej. Następnie głos
zabrała Wiceojewoda Lubelska, Henryka Strojnowska.
Wyraziła słowa uznania dla pań z Koła oraz podziw dla
ich wspólnego działania i solidarności. W podziękowaniu
przekazała Medal Wojewody Lubelskiego. Z rąk Starosty Kraśnickiego Tadeusza Wojtaka panie otrzymały list
gratulacyjny i kwiaty. Wyraził on szacunek dla tego, co
robią na rzecz społeczności lokalnej na wielu płaszczyznach. Andrzej Giszczak, prezes WZKRiOR oraz kier.
Biura WZKRiOR Halina Kaźmierak wręczyli odznaczenia nadane przez Krajowy Związek Rolników Kółek
i Organizacji Rolniczych. Są one symbolem pracy kobiet.
Wyróżnione panie to: Stanisława Bieniecka, Maria Węcławska i Anna Lorecińska. Swój podziw za wytrwałość
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w pielęgnowaniu tradycji, za piękny przykład dla młodzieży oraz podziękowania za współpracę również wyrazili: Marek Klimek dyrektor DPS w Popkowicach, Małgorzata Piłat kier. GOPS w Urzędowie oraz Małgorzata
Piątek dyr. Zespołu Szkół w Skorczycach.
Po części oficjalnej odbyła się krótka część artystyczna przygotowana przez gospodynie z Koła. Niektóre
z zaprezentowanych tekstów to twórczość własna naszych pań, np. wiersz ,,Nasza Ziemia” oraz piosenka
,,O Popkowicach”, które zostały napisane przez Elżbietę
Dziurdę. W miłej atmosferze i przy suto zastawionych
stołach spędzono miły wieczór. Wszyscy bawili się znakomicie.
Wszystkim paniom składamy gratulacje oraz wyrazy
uznania dla zaangażowania w działalność Koła w upowszechnianiu kultury i tradycji polskiej wsi.
Teresa Kaźmierak

I Zjazd Absolwentów Szkół Rolniczych w Urzędowie
Trzeba koniecznie pamiętać
skąd się wyszło

(C. K. Norwid)

Wyżej cytowane słowa poety zainspirowały absolwentów do próby zorganizowania spotkania po latach. W tym
celu powołany został Komitet Organizacyjny, który z wielkim trudem zdobywał adresy, nawiązywał kontakty z dawnymi uczniami. Niekiedy towarzyszyły mu chwile zwątpienia w skuteczność działań. Dzięki uporowi organizatorów
i szczególnym zaangażowaniu Przewodniczącej Komitetu
Jolanty Mazurkiewicz, oczekiwany dzień nastąpił 19 lutego 2011 roku.
Zgodnie z polską tradycją odprawiona została msza
święta celebrowana przez ks. wikarego Krzysztofa Marczaka, podczas której zebrani dziękowali Panu Bogu i Matce Boskiej Urzędowskiej za opiekę nad szkołą przez ponad
50 lat!
Modlili się także za żywych i umarłych członków społeczności szkolnej: dyrektorów, absolwentów oraz za duszę
zmarłego ks. Arcybiskupa prof. dr hab. Józefa Życińskiego,
który 4 czerwca 2003 roku uczestniczył w święcie nadania
naszej szkole zaszczytnego imienia Orląt Lwowskich oraz
dokonał poświęcenia Sztandaru.
Po opuszczeniu urzędowskiej świątyni absolwenci,
wśród głośnych rozmów, udali się do GOK-u .
W części oficjalnej głos zabrał dyrektor szkoły Andrzej
Rolla. Mówca nie ukrywał wzruszenia z powodu sukcesu
osiągniętego przez Komitet Organizacyjny, sam bowiem
był świadkiem rodzenia się Zjazdu w wielkim trudzie!
Dodał, że pokonywanie przeszkód uskrzydla i dodaje sił
na przyszłość. Ważni są ludzie o cechach przywódczych
i wielkiej sile ducha, czujący więź ze szkołą! Wspomniał
również, że w 2007 roku obchodzony był Złoty Jubileusz
oświaty rolniczej w Urzędowie i że przed nami stoi kolejne

wyzwanie – obchody 55 rocznicy istnienia szkoły i wizja
II Zjazdu Absolwentów, tym razem ze 100% obecnością!
Podniosłym momentem spotkania było powitanie dostojnych gości: Jana Woźniaka – Wójta Gminy Urzędów
z małżonką, Wiesławy Węglińskiej-Piwowarek – dyrektora
szkoły w latach 1991-96, Elżbiety Gąsiorowskiej – wicedyrektor szkoły, nauczycieli emerytów oraz chluby szkoły
– absolwentów.
Po gromkich oklaskach zebrani z wielką uwagą wysłuchali historii szkoły przedstawionej przez Andrzeja Rollę,
który wspomniał między innymi o pokonywanych trudnościach związanych z istnieniem szkoły, reformie szkolnictwa pogimnazjalnego i zmianach, jakie przyniosła. Nasza
szkoła dostosowując się do nowej sytuacji społeczno-gospodarczej poszerzyła reformę edukacyjną o profile informatyczne i usługowe. Nowe szkoły rolnicze już nie powstały! Kształcenie rolnicze w chwili obecnej istnieje w formie
pozaszkolnej, czyli egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie rolnika.
Rozwój szkoły i jej osiągnięcia to wynik ofiarnej pracy
całego zespołu ludzi, którzy tej placówce poświęcili większość zawodowego życia. W okresie istnienia szkoły pracowało w niej 53 nauczycieli – obecny zespół liczy 30 osób.
Wszyscy to zasłużeni pedagodzy i wychowawcy. Złotymi
zgłoskami w historii szkoły zapisali się dyrektorzy tej placówki: Stefan Peimel, Zdzisław Latos, Jan Osiak, Władysław Matysiak, Maria Gozdalska, Walenty Biguszewski,
Wiesława Węglińska-Piwowarek, a ich dzieło kontynuuje
obecny dyrektor Andrzej Rolla.
Przez okres 50 lat istnienia szkół rolniczych kwalifikacje zdobyło 1327 uczniów i słuchaczy. Absolwenci podjęli pracę we własnych gospodarstwach rolnych, w handlu
i usługach, ukończyli wyższe uczelnie, pełnią ważne funkcje zawodowe i społeczne. Nasi absolwenci są księżmi,
nauczycielami, mundurowymi, pełnią zaszczytne funkcje
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XXXIV Edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
na szczeblu gminy i powiatu rozstrzygnięta
W dniach 15-25.03.2011 r. w szkołach naszej gminy odbyły się coroczne eliminacje O.T.W.P
pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W turnieju uczestniczyło ogółem 158 uczennic
i uczniów. Turniej odbył się pod patronatem Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Urzędowie. Skład komisji w stosunku do roku ubiegłego nie uległ zmianie i przedstawia się następująco: Marek Ambrożkiewicz, Agnieszka Machaj,
Henryk Karaś, Sławomir Kasiak, Wojciech Pomorski oraz Katarzyna Czuba i Anna Chołody.

Eliminacje środowiskowe
Szkoła podstawowa w Bobach (startowało 17 uczniów)
1. Magdalena Kłak
2. Ksenia Rokicka
3. Angelika Żabicka
Opiekun Jerzy Barcikowski
Szkoła podstawowa w Moniakach (19 uczniów)
1. Adrian Chmiel
2. Aleksandra Jabłuszewska
3. Justyna Żyszkiewicz
Opiekun Piotr Kawa
Gimnazjum w Wierzbicy (9 uczniów)
1. Krystian Sokołowski
2. Patryk Kapuściński
3. Michał Czarnota
Opiekun Ewa Kowalska
Szkoła podstawowa w Leszczynie (19 uczniów)
1. Magdalena Błażejczyk
2. Weronika Wiertel
3. Kamil Głąb
Opiekun Agnieszka Fila
Szkoła podstawowa w Skorczycach (16 uczniów)
1. Jakub Krawczyk
2. Alicja Skorupa
3. Adrian Tyza
Gimnazjum w Skorczycach (14 uczniów)
1. Joanna Toporowska
2. Kinga Michalska
3. Przemysław Dec
Opiekun Rafał Gołoś
Szkoła podstawowa Z.S.O Urzędów (7 uczniów)
1. Karolina Pomorska
2. Filip Sic
3. Angelika Straniec
Gimnazjum Z.S.O Urzędów (45 uczniów)
1. Marlena Szafraniec
2. Paweł Sydo
3. Oskar Furmańczuk
Szkoły ponadgimnazjalne Z.S.O Urzędów (11 uczniów)
1. Patryk Szafraniec
2. Piotr Sadowski
3. Paulina Stępniak
Opiekun Krzysztof Tokarczyk
Zespół Szkół im Orląt Lwowskich (5 uczniów)
1. Jakub Baran
2. Marcin Trojanowski

3. Michał Gładkowski
Opiekun Leszek Gozdalski

Eliminacje gminne
Laureaci eliminacji środowiskowych spotkali się 22.03.2011 r.
Najlepsi to:
W I grupie wiekowej (szkoły podstawowe)
1. Karolina Pomorska (Z.S.O. Urzędów)
2. Filip Sic (Z.S.O. Urzędów)
3. Alicja Skorupa (Z.S. Skorczyce)
W II grupie wiekowej (gimnazjum )
1. Paweł Sydo (Z.S.O.Urzędów )
2. Joanna Toporowska (Z.S. Skorczyce)
3. Oskar Furmańczuk (Z.S.O Urzędów)
W III grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Piotr Sadowski(Z.S.O Urzędów)
2. Patryk Szafraniec (Z.S.O Urzędów)
3. Paulina Stępniak (Z.S.O Urzędów)
W eliminacjach powiatowych najlepiej wypadł Patryk
Szafraniec (Z.S.O Urzędów), zajmując drugie miejsce
w swojej grupie wiekowej.
Zwycięzcy poszczególnych eliminacji zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami ufundowanymi przez sponsorów. Opiekunowie otrzymali podziękowania na piśmie od prezesa Z.O.G.Z.O.S.P.R.P w Urzędowie
Jana Woźniaka.
Sponsorzy XXXIV edycji O.T.W.P w szkołach: Nadleśnictwo Kraśnik, P.Z.U Oddział Kraśnik, Z.O.G.Z.O.
S.P.R.P Urzędów, Jednostki O.S.P z terenu naszej gminy.
Komisja dziękuje sponsorom, dyrektorom szkół, Urzędowi Gminy, G.O.K opiekunom oraz wszystkim ludziom
dobrej woli, którzy przyczynili się do przygotowania edycji
tego Turnieju.
Kronikarz Z.O.G.Z.O.S.P.R.P
w Urzędowie drh Henryk Karaś

radnych. Wielu z nich w murach tej szkoły spotkało swoich partnerów życiowych. Doliczyliśmy się 37 małżeństw
szkolnych!
Dzisiaj nie ma wątpliwości, że wizerunek szkoły jest
pozytywny, inaczej nie istniałaby pół wieku. Najważniejszym dowodem na to jest fakt, że to szkoła rodzinna, wielopokoleniowa. Uczęszczali do niej ojcowie, chodziły ich
dzieci, a teraz przychodzą wnuki. Również dyrektor jest synem absolwenta szkoły – Aleksandra Rolli!
„Dzisiejsze spotkanie jest niczym innym jak przywołaniem pamięci, powrotem w czasie (…)” – podkreślił mówca. „Niezwykłym wehikułem, który pozwala nam odbyć
podróż ku temu, co minione. Zadziwiające jest, że im dalej jesteśmy od tego, co przeżyliśmy, tym mocniej za tym
tęsknimy. Liść, kwiat, szkolny dzwonek, pierwsza a może
ostatnia ławka, sukcesy, porażki, czyjś uśmiech, ciepło dłoni… Pamięć to malarz powrotów, to dusza utęskniona przywracająca okruchy życia (…).”
Kończąc swe wystąpienie Andrzej Rolla wyraził nadzieję, że dzisiejszy bal na zawsze pozostanie w pamięci
wszystkich jego uczestników, gdyż: „Ważne jest dla nas
nie tylko to, dokąd idziemy, ale również chcemy pamiętać
o tym, skąd przychodzimy – i chwała nam za to.”
Oczekiwanym momentem było wystąpienie Jolanty Mazurkiewicz, która z wielkim przejęciem powitała wszystkich uczestników spotkania, kierując doń następujące słowa: „To Wy, obecni w tej sali pamiętacie, skąd wyszliście
i nadal czujecie więź ze swoją Alma Mater.
Pozdrawiamy również tych, którzy pozostali w domach!
Kochani, tęsknimy za Wami! I ufamy, ze na II Zjeździe nikogo nie zabraknie!

mniał batalię o usamodzielnienie się szkoły podjętą przez
Wiesławę Węglińską-Piwowarek, przy życzliwym wsparciu Jana Woźniaka. Pani dyrektor, z wrodzonym sobie poczuciem humoru, przypomniała uciążliwą wędrówkę po
budynku Ministerstwa Rolnictwa w niewygodnych butach.
Okazało się, że poniesiona ofiara nie poszła na marne. Misja dotycząca szkoły zakończyła się powodzeniem.
Po części oficjalnej odbyła się nadzwyczajna lekcja!
W rolę nauczycielki wcieliła się absolwentka Technikum
Rolniczego – Kazimiera Sabeł, energicznie przystępując
do sprawdzenia obecności. Wyczytywani absolwenci mieli
obowiązek wyjść na środek sali i zaprezentować się jak najkorzystniej. Wybuchom śmiechu i głośnym komentarzom
nie było końca.
Wreszcie nadeszła chwila rozpoczęcia balu, szalonych
tańców przerywanych dedykacjami i wręczaniem kwiatów
dostojnym gościom, nauczycielom i pani Jolancie Mazurkiewicz.
Wzruszający był moment wspólnego śpiewania piosenki sprzed lat: „Kto za tobą w szkole ganiał (…)”. Pod
wpływem tych słów panowie tęsknym wzrokiem wodzili po sali… Niezwykłe rozmowy toczyły się przy stołach.
Ożywały wspomnienia, głośno mówiono o sukcesach, trochę ciszej i refleksyjnie o porażkach życiowych. Absolwenci podchodzili do nauczycieli jak do starych, dobrych znajomych. Niektórzy ze łzami w oczach skarżyli się, że nie
przyszli ich koledzy z klasy, toteż czują się osamotnieni.
Niesforni uczniowie wspominali lekcje, które utkwiły im
w pamięci, na przykład improwizowanie wypracowań, korzystanie z pomocy koleżeńskiej podczas klasówek, cytowali słowa często używane przez nauczycieli.

Szanowni Państwo! Przed nami perspektywa gorących
spotkań, wzruszających chwil wspomnień, udanej zabawy
i szampańskiego nastroju. Niech zachętą do wspólnej zabawy będą słowa nieśmiertelnego wieszcza Adama: (…) użyjmy dziś żywota! Wszak żyjem tylko raz (…). Wszystkiego
najlepszego!”
Poproszony o wystąpienie Wójt Gminy Jan Woźniak
podziękował za zaproszenie, a korzystając z okazji wspo-

Pedagodzy uważnie słuchali wypowiedzi uczniów, z zadowoleniem przyglądali się swoim dorodnym wychowankom pięknie ubranym, pląsającym w takt swojskiej muzyki,
wspaniale integrującym się ze szkolnymi seniorami. Niejeden pomyślał za Janem z Czarnolasu „Serce roście (…)!”
Szalona zabawa trwała do białego rana! Ci, którzy nie
przyszli, mają czego żałować!
Marianna Parczyńska

