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Sprawozdanie z posiedzenia
X sesji VI kadencji Rady Gminy Urzędów
Dnia 23 września 2011 roku odbyła się X sesja
VI kadencji Rady Gminy Urzędów. Głównym tematem sesji była informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Moniakach pani Grażyna
Kamyk dokonuje prezentacji sztandaru podczas uroczystości
150 – lecia i nadania szkole imienia Jana Pawła II
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Skarbnik gminy - Irena Kłak poinformowała, iż łączna
kwota planowanych dochodów w budżecie gminy zaplanowanym na rok 2011 określono na kwotę 24 109 312,45
zł. Po wprowadzeniu zmian plan dochodów na dzień
30.06.2011 r. wynosił 25 170 476,13 zł, a wykonanie dochodów 12 302 886,30 zł co stanowi 48,88%. Wydatki
budżetu gminy zaplanowano na kwotę 24 999 610,45
zł, natomiast plan wydatków po wprowadzonych zmianach w trakcie I półrocza na dzień 30.06.2011 r. wynosił
26 911 718,59 zł. Wykonanie wydatków – 12 158 705,58
zł, co stanowi 45,18%. Stan zadłużenia na początku roku
wynosił 6 409 767,71 zł, natomiast spłacono kredyty
i pożyczki w ogólnej kwocie 615 920,56 zł. W pierwszym półroczu zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie
1 301 975,78 zł,
Stanisław Tompolski dodał, iż wykonanie inwestycji wynosi 34% i jest spowodowane tym, że sprawozdanie składa się na dzień 30 czerwca, a w chwili obecnej
zaawansowanie jest znacznie większe. Małe wykonanie
budżetu, szczególnie w części dotyczącej funduszu sołeckiego wzięło się stąd iż większość realizacji zadań
i wniosków zaplanowana została na II półrocze.
Szczegółowe informacje na temat wykonania budżetu gminy za I półrocze 2011 roku, znaleźć można
w zarządzeniu Nr 41/2011 Wójta Gminy Urzędów z dnia
22 sierpnia 2011 r. (http://www.bip.lublin.pl/urzedow/index.
php?id=75).
W sprawach bieżących radni podjęli następujące
uchwały:
1) w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy.
2) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej
w Moniakach.
3) w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Urzędowie.
4) w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bobach Kolonii.
dokończenie na str. 2
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5) w sprawie przystąpienia do opracowania zmian
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Urzędów.
6) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Urzędów kontroli zarzutów sformułowanych w skardze na działalność Wójta Gminy Urzędów.
7) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

październik 2011

W programie październikowej sesji przewidziane są
następujące tematy:
1. Informacja z realizacji zadań wykonywanych przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie.
2. Sprawy bieżące.
Magdalena Szumna

NOWELIZACJA USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI
I PORZĄDKU W GMINACH
W lipcu 2011 roku przyjęta została nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Nowe rozwiązania prawne zmieniają w sposób istotny dotychczasowe doświadczenia samorządów i mieszkańców gmin w tym zakresie. Dotychczas to zarządcy bądź właściciele nieruchomości zobowiązani byli
do zawierania umów na odbiór i transport nieczystości
z miejsca ich wytwarzania do miejsca odbioru. Obecnie
to gmina będzie odpowiedzialna za organizację odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych organizując
przetarg na wyłonienie firmy dysponującej odpowiednim sprzętem do odbioru i transportu odpadów komunalnych. Podobnie jak to było w okresie poprzednim gmina
opracuje „regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy” dokument, który jako akt prawa miejscowego będzie przyjęty uchwałą Rady Gminy.
Aktualnie obowiązujące rozwiązania prawne obligują gminy do wprowadzenia tzw. podatku śmieciowego.
Mieszkańcy będą składać opracowane przez urząd gminy i przyjęte uchwałą rady gminy deklaracje, stanowiące
podstawę do naliczania podatku śmieciowego. Podatek
śmieciowy będzie naliczany do wszystkich właścicieli
nieruchomości bądź ich zarządców wyłączając podmioty prowadzące działalność gospodarczą bądź inne instytucje, które mają obowiązek posiadania umów na odbiór
odpadów. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach wprowadza więc powszechność
opodatkowania, co przy zabezpieczeniu pojemników dla
każdego gospodarstwa domowego wyeliminuje poszukiwania miejsc takich jak nieużytki czy skraj lasu na gromadzenie odpadów komunalnych.
Gospodarka odpadami to nie tylko odbiór i transport
z miejsca ich wytwarzania do miejsca ich składowania.
Odpady w drodze na składowisko muszą być poddane
selektywnej zbiórce, obróbce na liniach do recyklingu

bądź segregacji odpadów celem przeznaczenia ich na surowce wtórne bądź do kompostowania.
Na cenę odpadów będą więc składać się trzy rodzaje
kosztów:
1. Koszty związane z odbiorem i transportem z miejsca
ich wytwarzania do Regionalnej Instalacji Obróbki
Odpadów.
2. Koszty związane z obróbką odpadów na liniach sortowniczych (dotychczas ZZO – Zakłady Zagospodarowania Odpadów obecnie Regionalne Instalacje Obróbki Odpadów).
3. Koszty składowania – w warunkach przynależności
gminy do Związku Międzygminnego w Kraśniku,
ustalane będą przez Walne Zgromadzenie Związku.
Generalnie należy stwierdzić, że 1 i 2 kategorię kosztów ukształtuje rynek odpadów i procedury przetargowe.
Koszty składowania zależą od opłaty marszałkowskiej,
podatku od nieruchomości i innych wydatków związanych z prawidłową gospodarką odpadami na składowisku. Koszty te są zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Związku. Są jeszcze inne kategorie wydatków takie
jak rekultywacja starego wysypiska, podatek od budowli od takich obiektów jak wysypiska, monitorowanie zarówno wykorzystanej jak i obecnie wypełnianej części
składowiska.
Z przytoczonych przykładów wynika, że gospodarka
odpadami komunalnymi staje się coraz bardziej kosztowna stąd bardzo ważne jest aby wszyscy mieli taką świadomość, że należy prowadzić segregację już w miejscu,
gdzie odpady komunalne powstają.
Jak uda nam się zorganizować i przeprowadzić gruntowną inwentaryzację w tym obszarze działalności samorządowej, przekonamy się już w 2012 roku. Zależy to
w moim przekonaniu jak zadbamy o to wszyscy z mieszkańcami naszej gminy włącznie.

Wójt Gminy Urzędów
mgr inż. Jan Woźniak
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Tablica interaktywna, projektor multimedialny
dla Szkoły Podstawowej im. Leona Hempla w Skorczycach
za zwycięstwo w konkursie plastycznym
„RPO zmienia przyszłość – namaluj swój świat”
Uczniowie Szkoły Podstawowej im, Leona Hempla
w Skorczycach wzięli udział w konkursie plastycznym
dla dzieci klas 4 – 6 zorganizowanym w ramach działań
informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez Departament RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Celem konkursu była m. in. Promocja
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego.
W
konkursie wzięli udział
uczniowie szkół
podstawowych
z 40 gmin województwa, a wśród
nich uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Leona
Hempla w SkorWójt Gminy Urzędów Jan Woźniak i dyr. czycach. ZadaZS w Skorczycach Małgorzata Piątek od- niem uczestnika
bierają nagrodę od Marszałka Wojewódz- było stworzenie
twa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana
plakatu dowolną techniką, prezentującego efekty wykorzystania środków unijnych
w najbliższym otoczeniu. Na etapie szkolnym w konkursie wzięło udział 16 uczniów, a do konkursu wojewódzkiego zostały zgłoszone 3 najlepsze prace.
Pomysły dzieci oceniło jury w składzie: Jarosław Koziara (artysta z Lublina), Anna Nawrot – Gryka i Bernard
Homziuk (absolwenci Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie), które wytypowało z każdej

z 40 gmin jednego laureata, biorąc pod uwagę kreatywność, umiejętność używania technik plastycznych, estetykę i czytelność przekazu artystycznego młodych twórców.
Laureatem w Gminie Urzędów została Agata Ćwikła,
uczennica klasy czwartej Szkoły Podstawowej im. Leona Hempla w Skorczycach, co oznacza, że Agata otrzymała zestaw upominków, a szkoła – zestaw interaktywny
składający się z tablicy Interactive IP Board85, projektora multimedialnego BenQMx880VST oraz oryginalnego
oprogramowania.
Gratulujemy Agacie oraz nauczycielce Grażynie
Wójcickiej, która sprawowała opiekę nad konkursem
w szkole.
Monika Lemiecha

Pamiątkowe zdjęcia przy nagrodzonych pracach w konkursie
plastycznym.

„Pracowite jak pszczółki”- nasze sukcesy
W ramach obchodów XXVIII Wojewódzkich Kraśnickich Spotkań Pszczelarzy w CKiP w Kraśniku odbyło się wręczenie nagród zwycięzcom Konkursu „Pszczoła
to skarb”. Konkurs odbył się pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza i Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie. Wśród nagrodzonych byli także uczniowie ze Szkoły Podstawowej
w Skorczycach.
W kategorii plastycznej nagrodę otrzymał Oskar
Kancik z klasy III. W kategorii literackiej wyróżniona
została cała klasa II za opowiadanie pt. „Pszczółka Fruzia z ula dziadka Józia”. Ponadto nagrodzono Aleksandrę Jackowską z klasy III za wiersz „Pszczela orkiestra”
i Katarzynę Gładkowską za utwór „W miodku siła”.

Szkolny etap konkursu przebiegał pod opieką Domiceli Machaj i Małgorzaty Biały. Gratulacje!
Małgorzata Biały
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Obchody 150- lecia szkolnictwa
w Moniakach i nadanie imienia szkole
17 października 2011 r. to wyjątkowa data dla całej społeczności Moniak. Tego dnia świętowaliśmy obchody 150- lecia szkolnictwa w Moniakach połączone z uroczystym nadaniem
imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Moniakach.
na Szlachty, ks. wikariusza M. Niedziałka z parafii Boby
oraz ks. kanonika A. Bubicza i ks.wikariusza Ł. Walawskiego z parafii Popkowice. Podczas mszy świętej ks.
bp dokonał uroczystego poświęcenia nowego sztandaru
z wizerunkiem błogosławionego Jana Pawła II.

Swą obecnością na uroczystości zaszczycili nas m.in.
Lubelski Kurator Oświaty - Krzysztof Babisz, wójt Gminy Urzędów - Jan Woźniak, Przewodniczący Rady Powiatu - Zbigniew Gawdzik, Przewodniczący Rady Gminy - Marek Przywara, prof. Marian Surdacki, Sekretarz
Urzędu Gminy w Urzędowie - Wiesława Ciupak, Sekretarz Urzędu Miasta Kraśnik - Halina Wyka, przedstawiciele GOK, GOPS w Urzędowie, Prezes Oddziału ZNP
w Urzędowie, przedstawiciele USC w Urzędowie, radni
z gminy Urzędów, dyrektorzy szkół z terenu gminy, emerytowani dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy naszej
szkoły, właściciele firm z terenu gminy Urzędów i powiatu kraśnickiego, przedstawiciele Towarzystwa Ziemi
Urzędowskiej, Rada Rodziców, dyrektor, grono pedagogiczne i pracownicy Szkoły Podstawowej w Moniakach
oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi.
Nasze uroczystości rozpoczęliśmy o godz. 9.30 na
cmentarzu parafialnym w Bobach, gdzie przedstawiciele
Urzędu Gminy, dziekan Dekanatu Urzędowskiego- ks.
prałat Szymon Szlachta, delegacja uczniów wraz z opiekunami Samorządu Uczniowskiego i gościem wyjatkowym - Zofią Zinserling - prawnuczką L. Zembrzuskiego
(założyciela szkoły w Moniakach)złożyli kwiaty na rodzinnym grobowcu Zembrzuskich, jako wyraz pamięci
i wdzięczności za pracę i trud włożony w rozwój szkolnictwa na terenie Moniak. Dalsza część uroczystości
miała miejsce już na placu szkolnym, gdzie przy dźwiękach „Mazurka Dąbrowskiego” wciągnięto na maszt flagę państwową, po czym odbyła się uroczysta msza św.,
którą odprawił Jego Ekscelencja ks. bp Józef Wróbel
w asyście: proboszcza parafii Boby ks. prałata Szymo-

Po zakończonej ofierze eucharystycznej dyrektor
szkoły Grażyna Kamyk przedstawiła wszystkim zgromadzonym krótką historię szkoły. Następnie Przewodniczący Rady Gminy Marek Przywara odczytał akt
nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej
w Moniakach, a wójt Gminy Urzędów Jan Woźniak wręczył akt nadania sztandaru, jako symbolu najwyższych
wartości, tradycji i honoru, pani dyrektor. W dalszej
części uroczystości odbyła się ceremonia przekazania
sztandaru przez Radę Rodziców (Konrada Lizaka, Wiesławę Piekutowską, Annę Ligęza) dyrekcji szkoły, która
z kolei oddała go w ręce pocztu sztandarowego uczniów,
w skład którego wchodzili: A. Marszałek, E. Marszałek,
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D. Łukasik. Po tym ważnym i podniosłym dla całej społeczności szkolnej momencie nadszedł czas na wbijanie
przez wszystkich sponsorów symbolicznych gwoździ,
będących wyrazem ofiarności i zrozumienia dla potrzeb
szkoły. W podziękowaniu za swą bezinteresowność i hojność wszyscy darczyńcy otrzymali pamiątkowe znaczki
z wizerunkiem Jana Pawła II. Następnie ks. bp dokonał
poświęcenia tablicy z nową nazwą szkoły, umieszczonej
tuż przy głównym wejściu do budynku oraz wszystkich
pomieszczeń wewnątrz placówki. Odsłonięcia tablicy
dokonali: Lubelski Kurator Oświaty, wójt Gminy Urzędów oraz dyrektor szkoły.
W końcu nadszedł czas na wystąpienia i przemówienia przedstawicieli instytucji i osób, którzy gratulowali
znamienitego patrona i składali życzenia adresowane do
wszystkich uczestników tego szkolnego święta.
Po oficjalnych uroczystościach uczniowie zaprezentowali część artystyczną, podczas której przypomnieli
wszystkim jak wielką i wyjątkową postacią był Ojciec
Święty - Jan Paweł II. Dodatkowo, aby podkreślić niecodzienny i odświętny charakter tej imprezy, wypuszczono na znak pokoju piękne, białe gołębie i kolorowe
balony. Obchodom 150-lecia szkolnictwa w Moniakach
towarzyszyła także wystawa dotychczasowego dorobku
szkoły i uczniów. Przybyli goście mogli zwiedzić szkołę, podziwiać zgromadzone kroniki, wystawy, dyplomy
oraz galerię zdjęć z licznych uroczystości szkolnych,
a ponadto zakupić „papieską kremówkę” lub pamiątkowy długopis z podobizną nowego patrona. Wszystkim
tym, którym doskwierał chłód październikowych dni
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proponowano gorącą herbatę i wyśmienitą grochówkę,
natomiast dzieciom pyszną watę cukrową. Uroczystość
zakończył wspólny obiad dla zaproszonych gości, przygotowany przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz
rodziców naszych uczniów w świetlicy środowiskowej.
Beata Kawa, Piotr Kawa
Korzystając z okazji, dyrekcja i grono pedagogiczne szkoły w Moniakach, pragną złożyć serdeczne podziękowania wszystkim instytucjom, organizacjom, sponsorom i mieszkańcom za ich trud, ofiarność
i wielkie serce włożone w przygotowanie tej uroczystości, bo „Jedynie prawdziwy człowiek zauważy potrzeby innego człowieka, jedynie człowiek wielkiego serca
wyciągnie dłoń, pomocną dłoń”.

Turniej o Puchar Świętego Stanisława Kostki
w Skorczycach
W sobotę 24.09.2011 roku na obiektach sportowych
w Skorczycach królowała piłka nożna i siatkowa. Tego
dni Parafia Rzymsko – Katolicka pod wezwaniem Świętej Trójcy w Popkowicach zorganizowała Turniej o Puchar Świętego Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży. Głównym organizatorem turnieju był wikariusz
- ks. Łukasz Walawski.
W zawodach wzięło udział 15 drużyn z terenu parafii popkowickiej. Niemal setka dzieci i młodzieży dzielnie walczyła o główną nagrodę. Rozgrywki prowadzone
były w systemie pucharowym, który eliminował z gry kolejne drużyny w poszczególnych etapach zawodów. Każda drużyna o niecodziennej nazwie miała liczne grono
kibiców, wspierających ich zmagania i zacięcie dopingujących do walki o zwycięstwo. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwali sędziowie z Zespołu Szkół w
Skorczycach i Szkoły Podstawowej w Ostrowie – Mieczysław Sioma i Justyna Furmańczyk.

Po zmaganiach na boisku sędziowie wyłonili zwycięzców poszczególnych rozgrywek. Wszystkim uczestnikom turniejowych rozgrywek wręczono pamiątkowe
dyplomy.
Rozgrywkom o Puchar Świętego Stanisława Kostki
towarzyszyły dodatkowe atrakcje, które uczestnicy i kibice zawdzięczają rodzicom i firmie Grill – pol. Dzięki
nim zawodnicy i kibice po sportowych zmaganiach spożywali gorące kiełbaski.
			
Agnieszka Chojecka
Organizatorzy Turnieju dziękują wszystkim instytucjom i osobom zaangażowanym w pomoc i realizację zawodów – Dyrekcji i pracownikom Zespołu
Szkół w Skorczycach, firmie Grill – pol, Państwu Lidii i Dariuszowi Decom oraz wszystkim kibicom.
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Już wybudowana – pierwsza w powiecie kraśnickim
gruntowo-roślinna oczyszczalnia ścieków w Skorczycach
We wrześniu została oddana do użytku gruntowo-roślinna oczyszczalnia ścieków dla mieszkańców bloku
w Skorczycach. Jest to pierwsza oczyszczalnia tego typu
na terenie Gminy Urzędów, jak również w powiecie kraśnickim.
Technologia działania tego urządzenia polega na filtrowaniu ścieków przez materiał piaszczysty i rozkładzie
zanieczyszczeń zawartych w ściekach przez naturalne
rośliny oraz mikroorganizmy żyjące w złożu. W naszym
przypadku takimi roślinami są trzcina i wierzba.
Dotychczasowe doświadczenia uzyskane w systemach tego typu na świecie wskazują, że oczyszczalnie
te spełniają swoje zadanie, zarówno jako obiekty małe,
przydomowe – dla kilkuosobowych rodzin, jak też większe – dla wspólnot mieszkaniowych, czy szkół. Do podstawowych zalet oczyszczalni gruntowo roślinnych należy zaliczyć: odporność na nierównomierny dopływ
ścieków, możliwość łatwego wkomponowania w otaczający krajobraz, prostotę obsługi i eksploatacji oraz to, że
koszty ich wykonania są porównywalne do tych, które
ponosi się przy budowie tradycyjnych rozwiązań.
Oczyszczalnia została wybudowana we współpracy
z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie na podstawie porozumienia podpisanego przez Wójta Gminy
i władze uczelni.
Nadzór nad budową oczyszczalni prowadzili pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie pod kierunkiem dra Krzysztofa Jóźwiakowskiego. Biorąc pod
uwagę fakt, że po raz pierwszy zastosowano taką technologie oczyszczania, będzie ona podlegała badaniom
przez okres eksploatacji, w związku z czym będziemy
mogli informować czytelników o efektach oczyszczania
i wynikach badań.

Mamy nadzieję, że w najbliższych latach oczyszczalnie tego typu zaczną coraz częściej powstawać na terenie
naszej Gminy.
Stanisław Tompolski, Jerzy Kazula

Zapraszamy na skuteczne i bezpłatne szkolenia w Kraśniku!
Centrum Aktywizacji Lokalnej „Za Bramą” oferuje
młodym ludziom (18-25 lat) szkolenia, kursy i warsztaty
z zakresu streetworkingu oraz animacji kultury lokalnej.
Dodatkowo kurs pierwszej pomocy, warsztaty z pedagogiki cyrku, wolontariatu i ekonomii społecznej. Kurs
komputerowy, który również organizujemy, uczy zarówno podstaw obsługi komputera, jak i odkrywa nowe zastosowania różnych funkcji dla tych, którzy z komputerem pracują na co dzień.
Ciekawym pomysłem jaki przygotował CAL jest
ćwiczenie umiejętności nabytych na szkoleniach w praktyce! Zajęcia nie polegają na słuchaniu wykładu czy pre-

lekcji. Jak przekonały się pierwsze grupy biorące udział
w szkoleniach, forma jest różnorodna. Od burzy mózgów, przez scenki, dyskusje, po wyjścia w miasto i samodzielnej organizacji imprez czy spotkań!
Jednak najmilej wspominane są wycieczki i wyjazdy
organizowane dla uczestników! Wyjazdy są kilkudniowe, do Krynicy Górskiej, Krakowa i w inne miejsca. To
najlepsza propozycja dla młodych osób, które chcą znaleźć pracę na lokalnym rynku. Nasze szkolenia są skuteczne! Już o tym się przekonaliśmy.
Gwarantujemy darmowe szkolenia i kursy. Darmowe
posiłki i wyjazdy. Zwracamy koszty podróży.

Kontakt.
tel. 81 825 63 79 lub 500 673 607, ul. Klasztorna 3, 23-200 Kraśnik.
Codziennie biuro CAL jest otwarte od godziny 9 na I piętrze
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Wybrano najładniejsze posesje
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 31/2011 Wójta Gminy
Urzędów z dnia 7 czerwca 2011 roku została powołana
Gminna Komisja Konkursowa XI edycji konkursu na
„Najładniejszy ogródek przydomowy, najbardziej zadbane gospodarstwo rolne oraz na zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków użyteczności publicznej”. Do
uczestnictwa w konkursie zostało zgłoszonych 33 kandydatów: 22 w kategorii na najładniejszy ogród, 8 w kategorii na najbardziej zadbane gospodarstwo rolne oraz
3 w kategorii na zagospodarowanie przestrzeni wokół
budynków użyteczności publicznej. Dokonując wyboru,
komisja oceniła ogólny wygląd ogrodu ze zwróceniem uwagi na zaprojektowanie i estetykę, wygląd trawnika, wyposażenie i elementy małej architektury. Istotne znaczenie dla
rozstrzygających miała także różnorodność krzewów, drzew
i kwiatów, obecność ogródka skalnego, ukwiecenie tarasu,
werand. Mile widziany był kącik wypoczynkowy.
Wyłaniając najbardziej zadbane gospodarstwo, komisja
brała pod uwagę zagospodarowanie, czystość, stan techniczny i estetykę budynków. Za niewątpliwie ważne uznano zabezpieczenie maszyn i urządzeń rolniczych pod względem
bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym. Ponadto
istotna była estetyka zagrody wiejskiej, budynków, podwórza, drogi dojazdowej czy ogrodzenia.
10 czerwca 2011 r. komisja konkursowa dokonała
oceny zgłoszonych do konkursu ogrodów i gospodarstw
rolnych. Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród i wyróżnień dla laureatów oraz pamiątkowych dyplomów odbyło się podczas dorocznych Dożynek Gminnych 4 września 2011 r.
Gminna Komisja Konkursowa serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i życzy wytrwałości w dalszej pielęgnacji swoich ogródków
i gospodarstw. Zachęcamy do wzięcia udziału w następnej edycji konkursu, która odbędzie się w przyszłym
roku.					
Magdalena Szumna
Zwycięzcy kategorii najbardziej
zadbane gospodarstwo rolne:
I miejsce
- Wnuk Leszek i Małgorzata, zam. Leszczyna 8;
II miejsce
- Komza Wiesław i Renata, zam. Józefin 36;
III miejsce
- Szabat Waldemar i Anna, zam. Zadworze 55;

W kategorii zagospodarowanie przestrzeni wokół budynków użyteczności publicznej:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Bęczynie
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Moniakach
Wyróżnienia w kategorii najładniejszy
ogród przydomowy:
Dul Katarzyna i Roman,
zam. Boby Kolonia 46
Wnuk Zbigniew i Maria,
zam. Leszczyna 52
Madejczyk Hanna i Ryszard,
zam. Mikuszewskie 20
Czajka Joanna i Krzysztof,
zam. Boby Kolonia 89
Majewska Grażyna i Dariusz,
zam. Boby Kolonia 85
Buś Mariola i Krzysztof ,
zam. Boby Kolonia 34 „a”
Jacniacki Krzysztof i Barbara,
zam. ul. Dzikowskiego 42
Michalska Elżbieta i Adam,
zam. Mikuszewskie 19
Michalska Halina i Tomasz,
zam. Zadworze 56
W kategorii najładniejszy ogród przydomowy :
I miejsce
Denek Michalczyk Agata i Michalczyk Waldemar,
zam. Boby Księże 1A;
II miejsce
Lis Beata i Adam Pastuszko,
zam. ul. Dzikowskiego 54;
III miejsce
Gutek Dorota i Zbigniew, zam. Zadworze 118;
Dyplomy w kategorii najbardziej zadbane gospodarstwo rolne:
Chapski Tomasz i Grażyna, zam. Zadworze 42
Drozda Stanisław i Mirosława, zam. Zadworze 74
Wlaźlacki Zbigniew i Dorota, zam. Wodna 74

Pierwsze miesiące roku szkolnego
w Zespole Szkół w Skorczycach
Zapal świeczkę za tych, których zabrał los…

18 września 2011 roku mieszkańcy Skorczyc oddali cześć swoim bliskim, którzy 12 września 1943 roku
zostali zamordowani przez hitlerowskiego okupanta.
Ta odwetowa akcja pozbawiła życia 17 mężczyzn, w
większości mieszkańców Skorczyc. Zgodnie z wielo-

letnią tradycją przy kapliczce
w Skorczycach, upamiętniającej to wydarzenie, została
odprawiona msza święta, która zgromadziła mieszkańców
okolicznych miejscowości.
Mszę świętą koncelebrowaną odprawioną przez
księdza proboszcza parafii
pw. Trójcy Przenajświętszej
w Popkowicach i ks. Pawła Bartoszewskiego, duszpasterza ministrantów i lektorów, który wygłosił również
homilię, poprzedził program
artystyczny przygotowany
przez młodzież z Gimnazjum
w Skorczycach pod kierunkiem Moniki Lemiechy.
Oprawę mszy świętej zapewnili uczniowie Zespołu Szkół w Skorczycach pod opieką
katechetki Krystyny Prokop. Jak co roku, rangę uroczystości podniosła obecność pocztów sztandarowych Urzędu Gminy w Urzędowie, okolicznych OSP i ZS w Skorczycach oraz orkiestry strażackiej z Urzędowa.
Monika Lemiecha

Z Ministerstwa Rolnictwa na Wiejską, czyli w stolicy jest swojsko
21 września 2011 roku uczniowie Gimnazjum
w Skorczycach wzięli udział w wycieczce do Warszawy.
Celem wyjazdu był udział w spotkaniu informacyjnym
zorganizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęconym wdrażaniu Programowi Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz zwiedzanie gmachu Sejmu RP. Organizatorem wyjazdu był
Związek Młodzieży Wiejskiej, z którym nasza szkoła
współpracuje już od kilku miesięcy.
Uczniowie poznali główne kierunki udzielania pomocy unijnej dla rolników oraz przykłady wykorzystania funduszy PROW przez dotychczasowych beneficjentów. Ponadto zostali wyposażeni przez organizatora
w materiały konferencyjne, z którymi mogą zapoznać się
również ich rodzice – rolnicy, aktualni lub potencjalni
beneficjenci PROW. Organizatorzy spotkania zapewnili
całej wycieczce obiad i podwieczorek.
Drugim punktem wycieczki było zwiedzanie gmachu
Sejmu. Z galerii dla publiczności uczniowie obejrzeli salę posiedzeń. Aktywnie uczestniczyli w lekcji wiedzy o społeczeństwie przeprowadzonej przez pracownicę Kancelarii Sejmu oraz w spotkaniu z posłem na Sejm

zakończonej właśnie kadencji reprezentującym PSL panem Franciszkiem Stefaniukiem. Zwiedzili również sejmowe kuluary.
Wycieczkę zakończyła pamiątkowa fotografia przed
budynkiem Sejmu. Jak widać, wycieczkowiczom towarzyszyła przepiękna pogoda.
Dziękujemy pani Magdalenie Misiaszek za zorganizowanie ciekawej lekcji wiedzy o społeczeństwie.
Monika Lemiecha

Uczniowie Gimnazjum w Skorczycach w Sejmie.

