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Analizując rodzaje programów wykazanych w zestawieniu zadań inwestycyjnych zrealizowanych na terenie
gminy Urzędów w latach 2006-2011 należy stwierdzić,
że jako lokalny samorząd potrafiliśmy pozyskać unijne
dofinansowania z różnych programów: krajowego, regionalnego, a także realizowanych zadań poprzez LGD
– Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej.
Program Krajowy NMF – EOG Norweski Mechanizm Finansowy Europejski Obszar Gospodarczy umożliwił samorządom z terenu całego kraju ubieganie się
o fundusze unijne. Zrealizowaliśmy w ramach tego programu jedno zadanie „Budowa kanalizacji ciśnieniowej
w Bęczynie połączona z rozbudową oczyszczalni ścieków w Urzędowie”. Wartość całkowita zadania około
4,4 mln zł, dofinansowanie 2,4 mln zł. Realizujemy projekt w ramach RPO – Regionalny Program Operacyjny
– środki finansowe w obszarze gmin dla województwa
Lubelskiego. Wartość zadania około 2,1 mln zł, dofinansowanie 1,15 mln zł.
Mamy bardzo dobre doświadczenie w realizacji programów w obszarze rolnictwa: w latach 2004-2006 był
to SPO – Sektorowy Program Operacyjny, w latach 2007
– 2013 PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W ramach tego programu mamy zadania już zrealizowane oraz takie, które są w realizacji np. remont Gminnego Ośrodka Kultury i takie, które będą realizowane
w roku 2012 tj. boisko sportowe w Urzędowie i parking
w Bobach Kol. Zrealizowaliśmy w ramach Odnowy Wsi
poprzez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej, zadanie inwestycyjne „Budowa Domu Wiejskiego w Józefinie” na które otrzymaliśmy nieco ponad 200 tys. zł.
Prowadzimy rozmowy z zaprzyjaźnionym partnerskim rejonem „Stara Wyżywka” na temat realizacji programu międzynarodowego POLSKA – BIAŁORUŚ
– UKRAINA. Zrealizowanie przynajmniej jednego zadania w tym programie dopełni nasze doświadczenia
w pozyskiwaniu funduszy unijnych w układzie: międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym
Liczymy na to, że te zamiary zakończą się również
pozytywnym efektem dla naszego samorządu.
dokończenie na str. 2
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Środki pozyskane na programy i projekty inwestycyjne
realizowane ze środków unijnych
lata 2006 – 2011 gmina Urzędów
L.p.

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

Nazwa zadania

Rodzaj
programu

Rok
realizacji

koszt
zadania

Źródła finansowania
Środki
Środki
Gminy
Europejskie
Urzędów

Uwagi

Odnowa placu
SPO
Środki
centralnego w
450 000,00
ROL
2005 - 2006 781 427,00
uzyskano
331 427,00
miejscowości Urzędów 2004-2006
w 2007 r.
Obiekty sportowe
SPO ROL
i rekreacyjne
330 413,00 111 041,00
2007 - 2008 441 454,00
2004-2006
miejscowości Skorczyce
Budowa sieci
EOG
kanalizacji sanitarnej
2009 - 2010 3 474 903,18 1 742 976,52 1 731 926,66
NMF
w Bęczynie
Rozbudowa
oczyszczalni ścieków
EOG
276 000,00
2009 - 2010 368 264,84
92 000,00
w Urzędowie
NMF
Budowa
sitopiaskownika przy
oczyszczalni ścieków
w Urzędowie
Świetlica Wiejska
w Moniakach
Przebudowa stacji
wodociągowej
Mikuszewskie
Budowa Domu
Wiejskiego
w Józefinie
Budowa Wiejskiego
Domu Kultury
w Bobach Wsi
Dostosowanie
budynków SP ZOZ
w Urzędowie
do obowiązujących
uregulowań prawnych

EOG
NMF

2010 - 2011

527 145,92

415 391,00

111 754,92

PROW
2009 - 2010
2007-2013

463 000,00

284 000,00

179 000,00

PROW
2007-2013

505 360,00

290 974,63

129 484,74

PROW
LGD
2010 - 2011
2007-2013

420 000,00

201 167,00

218 833,00

PROW
2010 - 2011
2007-2013

684 195,54

399 975,00

284 220,54

2010

RPO
2010 - 2011 2 100 000,00 1 150 000,00
2007-2013

Razem:
SPO ROL – Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz
rozwój obszarów wiejskich”
EOG NMF – Europejski Obszar Gospodarczy Norweski
Mechanizm Finansowy

W tym
zwrot
podatku
VAT
w kwocie
84 900,63

950 000,00

9 765 750,48 5 540 897,15 4 139 687,86
PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
LGD – Lokalna Grupa Działania
RPO – Regionalny Program Operacyjny
Wójt Gminy Urzędów
mgr inż. Jan Woźniak
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Zjazd rodu Jacniackich
Naturalnym dążeniem każdego człowieka jest poznanie historii rodu, z którego
się wywodzi. Taka myśl przyświecała I zjazdowi rodu Jacniackich, który odbył
się 9 lipca 2011 r.
Uroczyste spotkanie w gronie rodziny poprzedziła
wizyta na cmentarzu parafialnym oraz msza św. odprawiona w tutejszym kościele przez ks. profesora Jarosława Woźniaka.
Po uroczystej mszy św. uczestnicy zjazdu udali się do
sali remizy OSP w Bęczynie.
W imieniu komitetu organizacyjnego powitania obecnych dokonała Regina Gajewska prezentując przybyłym
gościom powiązania rodzinne rodu Jacniackich. Zrobiło
się rodzinnie i swojsko.
Wielce wzruszającym momentem spotkania było złożenie życzeń najstarszej uczestniczce spotkania pani Sewerynie Wnuk - córce Wiktorii i Marcina Jacniackich.
Dostojna jubilatka dostała piękny bukiet kwiatów i życzenia zdrowia i błogosławieństwa Bożego na dalsze
lata życia.
Nie zabrakło wspomnień i wystąpień uczestników
zjazdu. Wszystkim towarzyszyła ciągle refleksja nad losem naszych przodków, a także nad kolejami życia naszej ogromnej rodziny, zwłaszcza w trakcie prezentacji
drzewa genealogicznego rodu Jacniackich.
Warto w tym miejscu wspomnieć, że ród Jacniackich
należy do jednych z najstarszych rodów urzędowskich.
Zachowane dokumenty wskazują na Jakuba Jacniackiego ur. w 1640 r. jako przodka rodu Jacniackich.

Członkowie rodu związani byli zawsze z Urzędowem. W monografii „Dzieje Urzędowa” nazwisko Jacniacki pojawia się wielokrotnie. Nie sposób w tym krótkim artykule wymienić wszystkich, toteż wspomnę
o niektórych z nich. Jakub Jacniacki wymieniany jest
jako członek dwunastoosobowego kolegium powołanego do kontroli rachunków miejskich (zapisy z ksiąg
metrykalnych z lat 1797-1804), zaś Wojciech i Kacper
Jacniaccy uczestniczą w zebraniu założycielskim Spółdzielni Mleczarskiej w 1911 r. Przenosząc się do czasów
współczesnych, nie sposób pominąć sukcesów sportowych sióstr Małgorzaty i Ewy Jacniak.
Spotkanie upływało w milej rodzinnej atmosferze,
która udzieliła się wszystkim. Młodzi i starsi członkowie
rodu wspólnie bawili się przy dźwiękach muzyki. Nikt
nie odczuwał upływającego czasu. Najwytrwalsi bawili
się do rana.
To spotkanie zapewne na długo zapadnie w pamięci
wszystkich.
Szczególne podziękowania za organizację I zjazdu rodu Jacniackich należą się pani Zofii Kowalczykwnuczce Władysławy Jacniackiej i pani Bożenie Drzymale - praprawnuczce Anny Jacniackiej, co w imieniu
wszystkich uczestników zjazdu niniejszym czyni Regina
Gajewska - z d. Jacniacka.
Regina Gajewska

4

Gazeta Urzędowska nr 114

wrzesień 2011

ożynki Gminne 2011
,,Dożynki” to najważniejsze w roku święto rolników. Są one ukoronowaniem ich ciężkiej
i mozolnej pracy. Tegoroczne święto plonów zorganizowane zostało przez Wójta i Radę
Gminy Urzędów.
Uroczystości rozpoczęły się przemarszem korowodu dożynkowego na czele z orkiestrą strażacką i pocztami sztandarowymi spod Gminnego Ośrodka Kultury
na stadion ,,Orła” Urzędów. Tam ksiądz prałat Szymon
Szlachta – dziekan Dekanatu Urzędowskiego wraz z ks.
kan. Andrzejem Bubiczem i ks. kan. Edwardem Kozyrą odprawili Mszę św. dziękczynną w intencji rolników

i sadowników. Następnie Starostowie Dożynek: pani Ewa
Wojtuszkiewicz z miejscowości Boby Księże i pan Jerzy
Strzelecki z Rankowskiego, przekazali bochen chleba
i kosz z owocami na ręce Gospodarzy Dożynek – Wójta
Gminy Jana Woźniaka i Przewodniczącego Rady Marka
Przywary oraz ks. kan. Edwarda Kozyry. W swoim wystąpieniu Wójt Jan Woźniak podziękował Starostom za
tegoroczne plony, a rolnikom za ich ciężką pracę.
W dalszej części obchodów delegacje z poszczególnych sołectw przekazały wieńce dożynkowe, które nawiązywały do naszej polskiej tradycji. I tak jak ona nakazywała, uplecione były ze wszystkich gatunków zbóż,
przystrojone kwiatami, ziołami, owocami i warzywami
oraz barwnymi wstążkami.
Najbardziej zasłużonych rolników z terenu naszej
gminy Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
wyróżnił medalem ,,Zasłużony dla Rolnictwa”. Otrzymali je: Andrzej Wieczorek, Marek Wieczorek i Roman Dul. Wręczenia medali dokonał Marceli Niezgoda
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w-ce minister Rozwoju Regionalnego. Natomiast Dyplomem Uznania Wojewoda Lubelski p. Genowefa Tokarska wyróżniła Piotra Jakóbczyka.
O godz. 15.30 rozpoczął się blok imprez artystycznych. Dużym zainteresowaniem cieszył się koncert Zespołu Tańca Ludowego UMCS. Przeprowadzono również konkursy:
- ,,Najładniejszy wieniec dożynkowy”.
Udział wzięło 9 grup wieńcowych.
Wyniki tego konkursu:
I miejsce – KGW Moniaki
II miejsce – KGW Mikołajówka
III miejsce – KGW Popkowice
Wyróżnienie – KGW Zakościelne
- ,,Mały wieniec dożynkowy – przedszkolaków
i uczniów”.
Uczestniczyło w nim 7 grup wieńcowych.
Wyniki tego konkursu:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Bobach – opiekun
Jerzy Barcikowski
II miejsce – Szkoła Podstawowa w Moniakach – opiekun
Anna Mikos
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Rankowskim
– opiekun Aneta Gajewska
- ,,Nasze kulinarne dziedzictwo – smaki urzędowskiej
gminy”.
Zaprezentowało się w nim 12 grup.
Wyniki tego konkursu:
I miejsce – KGW Mikuszewskie
II miejsce – KGW Mikołajówka
III miejsce – KGW Józefin
Wyróżnienie – KGW Moniaki
Wyróżnienie – KGW Zakościelne
Następnym ważnym wydarzeniem w tym dniu było
oddanie do użytku i poświęcenie oczyszczalni ścieków
w Urzędowie i kanalizacji ciśnieniowej w Bęczynie.
Tam ks. Krzysztof Marczak wikariusz parafii Urzędów
w obecności władz i zaproszonych gości dokonał poświęcenia tych inwestycji. Mieszkańcy mogli obejrzeć
prezentację multimedialną, dotyczącą przygotowań,
realizacji, sposobu finansowania i modernizacji tych
przedsięwzięć.
W tym samym czasie na stadionie w dalszym ciągu
trwał festyn. Na scenie wystąpiły zespoły lokalne, m.in.
,,Kapela Janka”, która znakomicie rozbawiła uczestników imprezy. Dodatkowe atrakcje towarzyszące Dożynkom to: wystawy rękodzieła artystycznego, degustacja
potraw regionalnych, stoiska gastronomiczne oraz wesołe miasteczko dla najmłodszych.
Wieczorem na scenie wystąpił znany zespół muzyczny IMPULS, który wspaniale rozbawił licznie zgromadzoną publiczność.
Teresa Kaźmierak

Rada i Wójt Gminy Urzędów w imieniu wspólnoty
samorządowej, jaką jest Gmina Urzędów składają serdeczne podziękowania za sponsorowanie dorocznych
uroczystości dożynkowych, które odbyły się 04.09.2011
roku w Urzędowie.
Przedsiębiorcy, którzy współfinansowali obchody
Dożynek Gminnych:
1. „BAR-DZI” spółka cywilna prowadzona przez Pana
Lucjana Bartoszek i Pana Sylwestra Dziewulskiego
w miejscowości Leszczyna 24, gm. Urzędów.
2. WOD-BUD Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 12/1 w Kraśniku – Generalny wykonawca kanalizacji sanitarnej w Bęczynie.
3. Sklep spożywczo-przemysłowy GABI prowadzony
przez Panią Edytę Wiąckowską, przy ul. Rynek 27
w Urzędowie.
4. Prywatne Przedsiębiorstwo Usług Handlowych
„ZBD-BUD” prowadzone przez Pana Zbigniewa
Bienieckiego w miejscowości Popkowice 10.
5. Firma „MJ” Pani Marty Paszkowskiej, która prowadzi sprzedaż artykułów spożywczo-przemysłowych w dwóch sklepach przy ul. Rynek 1 i Rynek 11
w Urzędowie.
6. Firma P.P.T.H.U. „ROLBUD” i kopalnia piasku
prowadzona przez Pana Romana Madejka w miejscowości Godów 1. gm. Chodel.
Dziękujemy również pozostałym osobom, które
wsparły finansowo i organizacyjnie tegoroczne obchody
„Dożynek Gminnych”.
Życzymy wszystkim sponsorom sukcesów w życiu
prywatnym i zawodowym.
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Realizacja projektów „miękkich”
przez samorząd gminy Urzędów w latach 2007 -2011
Gdy mówimy o funduszach zewnętrznych, zazwyczaj myślimy o środkach na drogi czy ochronę środowiska. Istnieje jednak szereg funduszy, które kierują swoje środki na działania nieinwestycyjne (tzw. projekty „miękkie”), jak np. EFS, PFRON,
dotacje celowe. Mimo, że ich działania są mniej widoczne, nie
znaczy, że są mniej ważne. Najważniejszym źródłem finansowania projektów miękkich jest oczywiście Europejski Fundusz
Społeczny (EFS). Dzieje się tak, ponieważ program odpowiada
na rzeczywiste potrzeby społeczeństwa dotykając wielu istotnych zagadnień społecznych, takich jak walka z bezrobociem,
wykluczeniem społecznym, kwestia równości szans, edukacji,
przedsiębiorczości, innowacyjności. Głównym zadaniem funduszy z EFS jest dotarcie z pomocą do osób najbardziej potrzebujących, pobudzenie potencjału jaki posiadają, i wskazanie kierunków osobistego ich rozwoju.
W Polsce środki z EFS są w całości przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). W latach
2007-2013 na realizację tego programu przewidziano prawie
11,5 mld €, z czego blisko 9,7 mld € pochodzi właśnie z EFS,
pozostała kwota to środki z budżetu krajowego.
Środki z PO KL spełniają ważną rolę także na terenach
wiejskich, gdzie niejednokrotnie problemy rozwojowe są bardziej dotkliwe i trudniejsze do rozwiązania niż w miastach
- nakładają się tu bowiem różnorodne problemy np. ze znalezieniem pracy, ograniczony dostęp do przedszkoli czy też
gorsza oferta edukacyjna. Fundusze stwarzają duże możliwości rozwiązania tych problemów. Niestety nie wystarczy dobry pomysł, aby móc otrzymać środki. Dofinansowane mogą
być tylko te inicjatywy, które skierowane są na rozwiązywanie
konkretnej potrzeby danej społeczności i przewidują jej zaangażowanie.
W latach 2007-2011 jednostkom samorządu terytorialnego
w gminie Urzędów ogółem na tzw. projekty „miękkie” udało
Tytuł projektu
1

2
3
4

Aktywna integracja społeczna
i zawodowa mieszkańców
Gminy Urzędów
Szansa na dobry start - wzmocnienie edukacji przedszkolnej
na terenie Gminy Urzędów
Urzędowska akademia
wyrównywania szans
Indywidualizacja procesu
nauczania w Gminie Urzędów

się pozyskać ponad 1 350 tys. zł. Wraz z wkładem własnym
wartość projektów wyniosła ponad 1 430 tys. zł. O ile wkład
własny w projektach inwestycyjnych wynosi nawet 40-50 %
to w przypadku projektów „miękkich” jest on znacznie niższy.
Należy dodać także, że udział mieszkańców w każdym z realizowanych projektów jest bezpłatny.
Jednym z pierwszych przedsięwzięć dofinansowanych
z Unii Europejskiej jest projekt Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Urzędowie – „Aktywna integracja społeczna
i zawodowa mieszkańców Gminy Urzędów”. Główny nacisk
w projekcie kładzie się na aktywizację zawodową mieszkańców gminy, którzy korzystają z pomocy GOPS. Beneficjenci projektu otrzymują szeroko rozumiane wsparcie tj. szkolenie lub kurs zawodowy (np. kurs na prawo jazdy kat. B, kurs
na koparko-ładowarki, opiekunka osób starszych), spotkania
z doradcą zawodowym czy z psychologiem. Dodatkowo każdy z uczestników może liczyć na pomoc finansową w postaci zasiłku. Łącznie w latach 2008-2011 wsparciem objęto
46 osób, z czego liczną grupę stanowią osoby niepełnosprawne, którzy mogą liczyć także na sfinansowanie kosztownych
pomocy takich jak laptop, czy sprzęt ortopedyczny. Środki
na lata 2012 -2013 zamkną się w kwocie około 300 tys. zł.
Na polu pozyskiwania środków bardzo aktywny jest także Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły
w Urzędowie. W chwili obecnej realizuje trzy projekty.
Pierwszy z nich – „Szansa na dobry start - wzmocnienie
edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Urzędów” ZSO
realizuje w partnerstwie z GOPS w Urzędowie, Szkołą Podstawową w Leszczynie, Szkołą Podstawową w Bobach Kolonii.
Działania w projekcie polegają na pokryciu kosztów funkcjonowania 3 placówek przedszkolnych – w Bęczynie, Leszczynie, Bobach Kolonii. Sfinansowano także zakup wyposażenia
sal lekcyjnych. Dodatkowo każde dziecko może skorzystać

Okres
realizacji

Pochodzenie
środków

Wartość
projektu

II.2009 –
XII.2013

EFS, PO KL

VIII.2009 –
VI.2012
VIII.2010 –
VIII.2011
VIII.2011 –
VIII.2012

5

Uczeń na wsi

IX.2007 –
VII.2010

6

Punkt konsultacyjny – Punkt
Poradnictwa Specjalistycznego
dla Rodzin i Dzieci

V.2007 –
XII.2011

W tym wartość
dofinansowania

Wkład własny
pieniężny, w %

(dotyczy tylko lat
2009 – 2011)

323 064,00

37 912,00
10,50 %

EFS, PO KL

462 818,00

455 618,00

7 200,00
1,56 %

EFS, PO KL

215 162,50

193 562,50

EFS, PO KL

178 475,70

178 475,70

147 307,00

147 307,00

0,00
0%

65 270,00

47 803,00

17 467,00
26,76 %

1 430 009,20

1 345 830,20

84 179,00
5,89 %

PFRON
Oddział w
Lublinie
Minister Pracy
i Polityki
Społecznej,
Wojewoda,
Lubelski

Razem:
Tab. Realizowane projekty „miękkie” – lata 2007 - 2011

360 976,00

21 600,00
10,04 %
0,00
0,00 %
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z usług logopedy, psychologa, instruktora rytmiki. W projekcie zaplanowano także liczne wyjazdy edukacyjne. Dotychczas bezpłatną opieką przedszkolną (lata 2009-2011) objęto
84 dzieci w wieku 3-5 lat. Rekrutacja wychowanków na bieżący rok szklony zakończy się 30 września (są jeszcze wolne
miejsca).
Kolejny projekt – „Urzędowska akademia wyrównywania szans” ZSO w Urzędowie realizuje samodzielnie. Głównymi celami, jakie postawili sobie wnioskodawcy, są zwiększenie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej
oraz podwyższenie wyników egzaminów zewnętrznych. Projekt zakończy się 15 sierpnia – obecnie trwa podsumowanie rezultatów i wyników projektu. Wsparciem objęto 270 uczniów
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, głównie klas III.
Formami realizacji działań były dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, zajęcia multimedialne, wsparcie zawodowe i psychologiczne oraz bardzo liczne wyjazdy edukacyjne jak np. trzydniowy do obserwatorium
astronomicznego w Chorzowie. Dodatkowo szkoła wzbogaciła się w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne na kwotę
ok. 40 tys. zł (laptopy, programy multimedialne, drukarki, mikroskop z kamerą i inne).
Z kolei projekt „Indywidualizacja procesu nauczania
w Gminie Urzędów” obejmie wszystkie szkoły podstawowe
- ma zapewnić każdemu uczniowi z klas I – III szkół podstawowych bogatą ofertę zajęć dodatkowych zgodną z jego indywidualnymi potrzebami oraz możliwościami edukacyjnymi
i rozwojowymi. W ramach programu sfinansowane będą m.in.
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu
i pisaniu; zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych; zajęcia logopedyczne, gimnastyka
oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie
uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych. Finansowaniu podlega również dopo-
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sażenie bazy dydaktycznej w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, na które przeznaczone będzie ok. 100 tys.
zł. Zajęcia oraz proces rekrutacji rozpocznie się we wrześniu.
Program „Uczeń na wsi”, który był realizowany przez
GOPS w Urzędowie od września 2007 r. do lipca 2010 r., finansowany był ze środków PFRON i skierowany do niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Urzędów.
Corocznie z bezzwrotnej pomocy finansowanej dochodzącej nawet do 2,5 tys. zł korzystało nawet pięćdziesięcioro dzieci i ich rodziców. Środki z programu uczniowie mogli przeznaczyć m.in. na podręczniki, zeszyty, biurka, art. szkolne,
wyjazdy szkolne, koszty użytkowania internetu, kursy językowe itp. Niestety ze względu na problemy finansowe budżetu
państwa program został zawieszony.
Niewątpliwie dużą popularnością cieszą się także porady
udzielane w ramach działania „Punktu Poradnictwa Specjalistycznego dla Rodzin i Dzieci”, który funkcjonuje w pomieszczeniach GOPS w Urzędowie już od maja 2007 r. Wśród
specjalistów udzielających bezpłatne porady znajdują się m.in.
prawnik, psycholog, doradca zawodowy, psychoterapeuta, mediator. Dotychczas udzielono ponad 600 porad, z których corocznie korzystało ok. 200 mieszkańców gminy. Punkt głównie opiera swoją działalność na dotacjach celowych - Ministra
Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody Lubelskiego, oraz pracy socjalnej pracowników GOPS.
Podsumowując można uznać, że projekty miękkie stanowią niedocenianą szansę wsparcia mieszkańców - im większe
środki samorządowi uda się pozyskać, tym bardziej będzie się
to przekładało na poziom życia mieszkańców naszej gminy.
Można się cieszyć, że z każdym rokiem przybywa nowych
przedsięwzięć, z drugiej strony wciąż mało jest jednostek, które aktywnie korzystają ze środków zewnętrznych.
Rafał Halik
Referent w UG w Urzędowie

Dzieci z Bęczyna mają plac zabaw

Dzieci z Bęczyna dostały na wakacje nowy plac zabaw.
Stało się to dzięki decyzji sołtysa Z. Gajewskiego i Rady Sołeckiej Bęczyna, którzy postanowili tegoroczny fundusz wiejski przeznaczyć na ten cel. Dyrektor ZSO Z. Gawdzik ogłosił przetarg na wyposażenie. W wyniku przetargu, w czerwcu

firma MEVIUS zamontowała urządzenia. Wykop, usunięcie
wierzchniej warstwy ziemi, nawiezienie piasku rzecznego
zostało wykonane przez pracowników szkoły. Przy wywózce ziemi pomocy udzielili rodzice uczniów. Na placu stanęły
dwie huśtawki „ważki”, huśtawka łańcuchowa podwójna, karuzela, zestaw ze zjeżdżalnią, wieżą strażacką, belką balansującą i ścianką gimnastyczną.
Całość placu otaczają drewniane obrzeża. Warstwa piasku
wysypana jest na agrowłókninie, co zapobiegnie przerastaniu
trawy. Plac zabaw zbudowany został na boisku obok budynku Szkoły Filialnej w Bęczynie. Mogą bezpiecznie korzystać
z niego uczniowie w czasie przerw i zajęć gimnastycznych.
Plac jest ogólnodostępny i od początku tłumnie odwiedzany
przez dzieci z Bęczyna i nie tylko. Ogromne zainteresowanie zabawą na placu świadczy o trafności decyzji o budowie.
W imieniu użytkowników placu, czyli dzieci z Bęczyna, dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania.
Aby plac służył jak najdłużej, korzystajmy z niego zgodnie z regulaminem użytkowania, o co serdecznie proszę dzieci
i ich opiekunów.
Kierownik filii
Kazimiera Gawdzik

Wiadomości sportowe
Mistrzostwa Województwa
w Piłce Plażowej

4.06.2011 r. na obiektach Akademickiego Ośrodka Sportu w Lublinie odbyły się Mistrzostwa Województwa w Piłce
Plażowej w kategorii młodziczka. W zawodach wystartowały dwie pary UKS ZSO Urzędów: Kinga Broniec - Magda Łepkowska (nr 1) i Marlena Szafraniec - Patrycja Termena (nr 2). Pierwsza para odniosła bardzo duży sukces,
zajmując pierwsze miejsce w turnieju, a druga para miejsce
6, co jak na pierwszy start w takich zawodach jest również
bardzo dobrym wynikiem. Trenerem dziewcząt jest Andrzej
Zdenicki.

UKS ZSO Urzędów – sezon 2010/2011
Drużyna UKS ZSO Urzędów uczestniczyła w sezonie 2010/2011 w rozgrywkach Wojewódzkiej Ligi Piłki Siatkowej w kategorii „młodziczki” (rocznik 1996
i młodsze). Rozgrywki w tej kategorii polegały na rozegraniu czterech turniejów.
W dwóch pierwszych turniejach, które odbyły się
w Świdniku i Międzyrzeczu Podlaskim drużyna z Urzędowa zajęła IX miejsce. W kolejnym turnieju, który odbył się w Białej Podlaskiej siatkarki zajęły VIII miej-

sce, a w czwartym turnieju w Tomaszowie Lubelskim
ponownie IX. W końcowej klasyfikacji na 26 sklasyfikowanych drużyn UKS ZSO Urzędów uplasował się
na bardzo dobrym VIII miejscu. Jak widać w końcowej klasyfikacji nasza drużyna rywalizowała z mocnymi ośrodkami siatkarskimi jak: Świdnik, Biłgoraj, Biała
Podlaska, Lublin czy Tomaszów Lubelski. Można podkreślić, iż w zmaganiach z odwiecznym rywalem MKS
Kraśnik nasza drużyna okazał się ponownie lepsza.

Klasyfikacja końcowa Mistrzostw Województwa Młodziczek
(punktacja po 4 turniejach)
1.
2.
3.
4.
5-6.

UKS Remis TPS Świdnik
BKS Szóstka Biłgoraj
SKS Szóstka Biała Podl.
TKS Tomasovia I Tomaszów Lubelski
TKS Tomasovia II Tomaszów Lubelski
UKS Międzyrzecka Trójka I Międzyrzecz
Podlaski
7.
SL SALOS Lublin
8.
UKS ZSO Urzędów
9.
MKS II LO Chełm
10–11. UKS Tempo Chełm
AZS UMCS TPS I Lublin
12.
UKS Międzyrzecka Trójka II
13-14. UKS Sobieski 46 I Lublin
UKS Jagiellończyk Biała Podl.
15.
MKS Kraśnik
16.
UKS Sokół Tomaszów Lubelski
17.
UKS Sobieski 46 II Lublin
18.
UKS Start Tomaszów Lubelski
19-20. UKS Olimp I Opole Lubelskie
21.
AZS UMCS TPS II Lublin
22-23. SL SALOS II Lublin
UKS Remis II Świdnik
24. UKS Dziewiątka Puławy
25. UKS Olimp II Opole Lubelskie
26. UKS Atomic Zamość

Drużynę UKS ZSO, której trenerem jest Andrzej Zdenicki reprezentowały: Marlena Szafraniec, Kinga Broniec, Magda Łepkowska, Patrycja Termena, Karolina Oseredczuk, Anna Walicka,
Dominika Buława, Dominika Surdacka, Paulina Dzikowska, Dominka Gozdalska, Paulina Gajewska i Anna Mazik.
Przygotował: Andrzej Zdenicki

