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Urzędów powinien
odzyskać status miasta
Na I Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej w maju 1985 roku jego członkowie
w swoich uchwałach zobowiązali wyłoniony Zarząd do
czynienia starań o przywrócenie dla Urzędowa statusu miasta. Przypominamy, że utracił je po ponad 460
latach, będąc przez prawie IV wieki stolicą rozległego
powiatu.
Tym wystąpieniem rozpoczynamy szeroką dyskusję z mieszkańcami Urzędowa i gminy. Pragniemy, aby
nasza społeczność miała możliwość wyrobienia sobie
opinii w tej ważnej sprawie. Na posiedzeniu Zarządu
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Wypełnionych radością i ludzką życzliwością
Świąt Bożego Narodzenia,
zdrowia i wszelkiej pomyślności
w Nowym 2012 Roku
wszystkim czytelnikom
i mieszkańcom gminy Urzędów
życzą
Wójt Gminy
i Rada Gminy Urzędów

Sprawozdanie z posiedzenia
XI i XII sesji VI kadencji Rady Gminy Urzędów
Dnia 27 października 2011 roku odbyła się XI
sesja VI kadencji Rady Gminy Urzędów. Główne
tematy dotyczyły:

1. Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
Gminy Urzędów za r. szk. 2010/2011.
2. Informacji z działalności Klubu Sportowego „Orzeł
Urzędów” za 2010 rok.
3. 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.
dokończenie na str. 2
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4. Informacji Przewodniczącego Rady Gminy Urzędów na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych.
5. Informacji z realizacji zadań wykonywanych przez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie.
W punkcie dotyczącym spraw bieżących podjęte zostały następujące uchwały:
1) w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej na cel
publiczny
uchwała dotyczyła nabycia nieruchomości położonej
w Bobach o powierzchni 0,0215 ha, która była darowizną od właścicieli - Teresy i Władysława Giza na
cel publiczny tj. pod poszerzenie placu na którym stoi
remiza OSP w Bobach Wsi.
2) w sprawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do
obliczania podatku rolnego na 2012 rok na terenie
Gminy Urzędów,
Cena skupu żyta na rok 2012 pozostała na poziomie
29,00 zł za 1 dt.
3) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy
Urzędów na rok 2012,
Obniżono górne stawki podatku od nieruchomości
o 50% z wyjątkiem dwóch pozycji - podatku do nieruchomości od gruntów pozostałych, który pozostaje
na poziomie 7gr od 1 m2 powierzchni (górna stawka
43 gr) oraz od budynków związanych z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych, gdzie pozostałaby górna
stawka 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
4) w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji
podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości,
5) w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2012,
6) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu,
Gmina już przekazała swój udział w kwocie 4 166,21
zł w programie informatyzacji Województwa Lubelskiego pt. „Wrota Lubelszczyzny”, za co otrzymała 5
wysokiej klasy komputerów, które są teraz wykorzystywane przez pracowników urzędu.
7) w sprawie stwierdzenia wyboru ławników do Sądu
Rejonowego w Kraśniku na kadencję 2012 – 2015.
W wyniku tajnych wyborów przeprowadzonych na se-
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sji na ławników do Sądu Rejonowego w Kraśniku wybrani zostali Anna Grzebulska i Jerzy Madej.
8) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.

Sprawozdanie z posiedzenia
XI i XII sesji VI kadencji Rady Gminy Urzędów
XII sesja VI kadencji Rady Gminy Urzędów odbyła się dnia 29 listopada br. Główne tematy
dotyczyły sprawozdania z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które to przedstawił
Koordynator GPPiRPA Józef Baran oraz informacji z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie, którą złożył Kierownik
zakładu Leszek Sadowski.

W sprawach bieżących radni podjęli następujące
uchwały:
1. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na
terenie Gminy Urzędów.
2. w sprawie zatwierdzenia „Programu współpracy
Gminy Urzędów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2011 rok”
3. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków.
4. w sprawie wyrażenia intencji budowy kanalizacji sanitarnej wsi Zakościelne
5. w sprawie wyrażenia intencji nabycia od PGE Dystrybucja SA urządzeń infrastruktury energetycznej.

6. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy.
7. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
W programie grudniowej sesji przewidziane są następujące tematy:
1. Podsumowanie pracy Rady Gminy Urzędów w roku
2011.
2. Sprawy bieżące.
Magdalena Szumna

Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie prowadzi nabór do zespołów i kół zainteresowań:
•
•
•
•

Zespół wokalny z akompaniamentem
,,VOX CELESTIS”
Chór strażacki
Klubu kolekcjonera
Koło fotograficzne

•
•
•
•

Koło Miłośników Astronomii
Koło recytatorskie
Klub rękodzieła artystycznego
,,Szydełko”
Zajęcia plastyczne dla dzieci

Wszystkich chętnych prosimy o kontakt telefoniczny
pod numerem telefonu 81 82 25 081 lub w biurze GOK
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Gmina Urzędów jest Liderem w przygotowaniu i realizacji projektu
„Kompleksowa informatyzacja gmin powiatu kraśnickiego”
Działania związane z pozyskiwaniem funduszy na informatyzację rozpoczęliśmy w 2008 roku.
Robocze spotkanie przedstawicieli gmin i firmy doradczej odbyło się w gminie Urzędów. Ustalono wtedy,
że firma doradcza podejmie współpracę z samorządami 7 gmin powiatu kraśnickiego deklarującymi udział
w tym przedsięwzięciu. Ustalono również, że aplikowanie o środki będzie dwukrotne tj. do MSWiA - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do
RPO - Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego. Aplikowanie o środki finansowe
do MSWiA skończyło się niepowodzeniem bo wniosek
nie został pozytywnie załatwiony.
Starania jakie w naszym imieniu podjęła firma doradcza na poziomie RPO okazały się skuteczne. Zarówno
przygotowanie wniosku jak i opracowanie studium wykonalności dokonane zostało przez firmę doradczą. Po
pozytywnej ocenie przez jednostkę zarządzającą jaką dla
programu RPO jest Urząd Marszałkowski rozpoczęliśmy bardzo trudną procedurę przygotowania przetargu
dla tej inwestycji. Gmina Urzędów od I-ego spotkania
wskazana została jako Lider w tym projekcie. Pełnienie
takiej funkcji to nie tylko przyjemność, ale i odpowiedzialność i wiele trudności, które towarzyszą od momentu rozpoczęcia do czasu zakończenia projektu i są naszym codziennym zmartwieniem. Gmina jako Lider jest
stroną dla Urzędu Marszałkowskiego w podpisywaniu
umowy i wykonaniu wielu obowiązków wynikających
z zawartej umowy. Partnerzy projektu, którymi są współpracujące w tym projekcie gminy zobowiązują się poprzez zawarcie stosownych porozumień do realizowania
zadań i obowiązków wynikających z dwustronnych ustaleń. Ważne jest przy tym, aby gmina będąca Liderem za-

bezpieczyła własne interesy w taki sposób, aby nie brała
odpowiedzialności za zadania, które powinni realizować
partnerzy projektu. Bardzo ważną sprawą jest właściwe
przeprowadzenie procedury przetargowej, a w realizacji
projektu utrzymanie płynności finansowej w taki sposób,
aby nie generować zbędnych niekwalifikowanych w projekcie wydatków.
Założyliśmy sobie wspólnie z samorządami uczestniczącymi w projekcie, że przedmiotem informatyzacji
będzie to, co wspólnie wypracujemy na miarę wiedzy,
którą posiadają informatycy z poszczególnych gmin oraz
podmiot doradczy w tym zakresie.
Aktualnie projekt jest w początkowej fazie realizacji, a wartość całkowita wyniesie prawie 3 mln zł z tego
prawie 0,5 mln zł pozostanie w Urzędzie Gminy w Urzędowie. W ramach tych wydatków zainstalujemy w Urzędzie Gminy nowoczesny sprzęt komputerowy, serwer +
23 komputery stacjonarne i 5 przenośnych, zafunkcjonuje program dotyczący skrzynki podawczej i obiegu
dokumentów, możliwy będzie dla każdego nieodpłatny
i otwarty dostęp do internetu w rejonie rynku – budynek
Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Kultury. W okresie dynamicznych zmian przepisów prawa w obszarze
informatyzacji sektora publicznego wydatki na w/w poziomie będą w 85% dofinansowane w ramach RPO woj.
lubelskiego.
W naszym przekonaniu to bardzo potrzebne i obowiązkowe działanie, aby gmina mogła sprostać wymaganiom stawianym w elektronicznym systemie kontaktów z mieszkańcami.
Wierzymy, że przedsięwzięcie powiedzie się nie tylko
w gminie Urzędów, ale i samorządy innych gmin będą ze
wspólnego działania bardzo zadowolone.
Wójt Gminy Urzędów
mgr inż. Jan Woźniak

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie
informuje, że od 1 stycznia 2012 roku
prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi
z tytułu urodzenia się żywego dziecka, ponownie
uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się
zaświadczenia lekarskiego lub wystawionego przez położną,
iż matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną
nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Urzędowie
				
Małgorzata Piłat
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XXV. Dni Kultury Zdrowotnej w Gminie Urzędów
W dniach 9-11 listopada br. odbyły się XXV. Dni Kultury Zdrowotnej w gminie Urzędów. W tym roku
wykłady tematyczne dotyczyły profilaktyki onkologicznej oraz leczenia wad rozwojowych twarzoczaszki. Organizatorzy tej imprezy to: Rada i Wójt Gminy Urzędów oraz Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej.
Dni Kultury Zdrowotnej rozpoczęły sie w środę
o godz. 12.45 w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Urzędowie koncertem z zakresu profilaktyki antynarkotykowej pt. ,,Twoje życie, Twój wybór” w wykonaniu
Krzysztofa Jaryczewskiego – pierwszego lidera zespołu
Oddział Zamknięty.

Koncert Krzysztofa
Jaryczewskiego
W czwartek o godz. 13.00
nastąpiło wręczenie odznak
turystyki kwalifikowanej dla młodzieży. Potem dr Andrzej Wasilewski wygłosił krótki referat ,,Znaczenie wydarzeń i pamięci historycznej dla turystyki”. Następnie
Wójt Gminy Jan Woźniak przedstawił prezentację multimedialną dotyczącą podsumowania projektu pt. ,,Dostosowanie Ośrodków Zdrowia do nowych uwarunkowań prawnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej”.
Był to Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego. W godzinach wieczornych poświęcono i oddano do użytku odnowione Ośrodki Zdrowia
w Urzędowie, Moniakach i Popkowicach dostosowane
do nowych uwarunkowań prawnych po wejściu Polski
do Unii Europejskiej.
Ostatni dzień XXV edycji Dni Kultury Zdrowotnej połączony był z obchodami 93. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. O godz. 10.00 została
odprawiona Msza Święta za Ojczyznę w kościele para-

Wręczenie odznak turystyki kwalifikowanej

Poświęcenie
i oddanie do użytku
odnowionych
Ośrodków Zdrowia
w Moniakach,
Popkowicach
i Urzędowie
fialnym w Urzędowie. O godz. 11.00 nastapiło złożenie kwiatów pod pomnikami Józefa Piłsudskiego i Orląt
Lwowskich. Po tych uroczystościach odbyła sie akademia poświęcona Świętu Odzyskania Niepodległości.
O godz. 15.30 w sali GOK rozpoczął sie cykl wykładów, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Pierwszy wykład pt.
,,Profilaktyka onkologiczna” wygłosił dr n. med. Robert
Balicki. Następnie dr n. med.
Jan Borys omówił temat ,,Leczenie wad rozwojowych twarzoczaszki”. Ostatni wykład
zaprezentowała prof. dr hab.
Zyta Grabowska pt. ,,Działalność Kliniki Chirurgicznej
Szczękowo Twarzowej i Plastycznej UM w Białymstoku”.
Mieszkańcy
uczestniczący
Wykład prof. dr hab. w wykładach mogli zadawać
Zyty Grabowskiej
pytania na nurtujące ich problemy.
Tegoroczne Dni Kultury Zdrowotnej jak każdego
roku spotkały się z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza ze strony młodzieży, a także pozytywnymi opiniami
w środowisku lokalnym.
Teresa Kaźmierak
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93. Rocznica Odzyskania Niepodległości
11 listopada 1918 roku spełniło się marzenie naszych przodków. Po wielu latach podziałów, niewoli i niebytu Polska powróciła na mapę Europy. Odzyskaliśmy długo wyczekiwaną niepodległość. Dlatego też co roku 11 listopada Polacy obchodzą Narodowe Święto Niepodległości.
W naszej gminie uroczystości związane z 93. Rocznicą Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się tradycyjnie Mszą św. w kościele parafialnym o godz. 10.00
w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie poczty sztandarowe, licznie zgromadzeni mieszkańcy oraz władze naszej gminy udali się pod pomnik Józefa Piłsudskiego.
Tam orkiestra strażacka odegrała marsz ,,Legiony to”.
Następnie delegacje: Przedstawiciele Samorządu Gminnego i Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej, Zespół Szkół
Ogólnokształcących im. Wł. Jagiełły, Zespół Szkół im.
Orląt Lwowskich, Delegacje Ochotniczej Straży Pożarnej, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowowschodnich Klub w Urzędowie, Organizacje
Kombatanckie – WIN i AK, złożyły wieńce i kwiaty, oddając hołd Marszałkowi Piłsudskiemu. Potem uczestnicy
uroczystości udali się pod pomnik Orląt Lwowskich, aby
tam również złożyć wieńce i kwiaty.
Po oficjalnych uroczystościach tradycyjnie od wielu
lat w Sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się Akademia poświęcona 93. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Część artystyczną z tej okazji przygotowała
młodzież z ZSO im . Wł. Jagiełły w Urzędowie pod kierunkiem Moniki Jastrzębskiej, Agnieszki Flisek, Moniki
Siekaczyńskiej, Małgorzaty Wośkowskiej i Anny Wnuk.
Na scenie wystąpiły również zespoły działające w GOK,
tj. rodzinny zespół ,,Agata, Dorota, Marcin – Wołoszyn”,
Paweł Grzebulski oraz ,,Vox Celestis + Kapela Janka”.
W dniu Święta Niepodległości zawsze wracamy we
wspomnieniach do tamtych wydarzeń, ale cieszymy się
że żyjemy w wolnym kraju.
Teresa Kaźmierak
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Urzędów powinien odzyskać status miasta
Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej w dniu 30.10.2011 r.
ustalono, że temat ten będzie wnikliwie i szeroko omówiony na łamach Gazety Urzędowskiej. Przedstawimy
motywy historyczne. Zaprezentujemy jakich oczekujemy korzyści ekonomicznych, wizerunkowych, a także
jakie będziemy mieli obowiązki z racji bycia miastem.
Przedstawimy także, jakie warunki winny być spełniane, aby ubiegać się o ten status. Będą także rozpatrywane sprawy związane z wytyczeniem granic miasta.
Poczynimy starania, aby podzielili się swoimi uwagami burmistrzowie, których miejscowości nie tak dawno zostały włączone do grona miast. W miarę potrzeb
będziemy poruszać inne sprawy, które mogą wnosić
nasi czytelnicy. Liczymy na aktywność w tej, naszym
zdaniem, ważnej sprawie dla nas tu i teraz żyjących,
a głównie dla następnych pokoleń urzędowian.
Starsze pokolenie żyło w świadomości, że mieszkańcy poszczególnych przedmieść są mieszkańcami
Urzędowa. Tak też byliśmy postrzegani przez mieszkańców ościennych miejscowości. Jeżeli ktoś z mieszkańców Bęczyna, Gór czy Zakościelnego zmierzał aby

załatwić jakieś sprawy w Urzędzie Gminy, szedł do kościoła czy sklepu, to szedł do miasta, a nie do Urzędowa.
Kto zaś szedł do kogoś mieszkającego bliżej miasta, to
szedł ku miastu. Jeszcze tu i ówdzie starsze pokolenie
takiej terminologii używa. Obecnie młodzi mieszkańcy
przedmieść mówią już, że idą do szkoły w Urzędowie,
a nie znajdującej się w mieście. Ta terminologia przyjęła się po zmianach ustrojowych, wprowadzonych po
1944 roku. Jeszcze w wykazie miejscowości wydanym
przez okupanta niemieckiego dla Generalnej Guberni
w 1943 Urzędów był traktowany łącznie z przedmieściami jako jedna jednostka administracyjna. Ze zdziwieniem odnajdujemy dziś w książkach telefonicznych
odrębne miejscowości: Góry, Bęczyn, Mikuszewskie,
itd. Uporządkowanie tych wszystkich spraw nastąpiłoby po uzyskaniu przez Urzędów statusu miasta.
Naszym zdaniem, choćby przez swoją bogatą historię, którą możemy prześledzić na kartach książki
,,Dzieje Urzędowa”, Urzędów zasługuje, aby po ponad 140 latach został ponownie włączony do grona
miast.
Zarząd Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej

XV. Targi Książki w Krakowie
,,Nie myśl, że książki znikną” - to słowa Umberto Eco.
Były one mottem tegorocznej edycji 15. Targów Książki w Krakowie, które odbyły się w dniach 3 – 6 listopada br.
Dzięki wpisaniu w kalendarz Krajowego Programu
Kulturalnego Polskiej Prezydencji 2011 r. w UE cieszyły się wielkim zainteresowaniem nie tylko mieszkańców
Krakowa czy też odwiedzajacych naszą dawną stolicę rodaków, ale także zagranicznych gości. Pracownicy
Gminnej Biblioteki Publicznej w Urzędowie już poraz
trzeci byli gośćmi tej jakże niezwykłej imprezy.
Kraków jest niejako naturalnym miejscem dla Targów Książki. Tu powstały pierwsze oficyny wydawnicze, pierwsze drukarnie i domy książki – tymi słowy
prezydent miasta prof. Jacek Majchrowski otworzył jubileuszowe 15. Targi Książki w Krakowie.
Odwiedziło je w tym roku 500 wydawców i ponad
400 autorów. Można było spotkać wielu znanych pisarzy,
porozmawiać z nimi i nawiązać kontakty. Najbardziej
cieszyły nas spotkania z ludźmi, których książki znajdują
się na naszych półkach, np. z prof. Władysławem Bartoszewskim, Marleną de Blasi, Wojciechem Cejrowskim,
z o. Leonem Knabitem, Ireną Matuszkiewicz, Wandą

Chotomską, Manuelą Gretkowską, Katarzyną Grocholą,
Wojciechem Kuczokiem, Romą Ligocką, Julią Hartwig,
Ignacym Karpowiczem, Jackiem Dukajem czy z Grahamem Mastertonem. Książki tych autorów są znane naszym czytelnikom i są wprost rozchwytywane.
Podczas imprezy przyznano Nagrodę Jana Długosza za najlepszą książkę humanistyczną 2010 roku. Laureatem została Hanna Świda-Ziemba autorka książki
,,Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii.”
wydanej przez Wydawnictwo Literackie.
W tym roku w Czterodniowym Świecie Książki wzięło udział mnóstwo osób. Było tłoczno i gwarno. Z racji
tej, że rok 2011 ogłoszony jest Rokiem Miłosza, nie mogło zabraknąć naszego polskiego Noblisty w takim miejscu jak to. W samo południe wszyscy uczestnicy Targów
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zatrzymali sie na chwilę. Kilka tysięcy osób jednocześnie recytowało wiersz pt. ,,Ale książki”.
Swoje książki podpisywali różni zagraniczni pisarze,
których wydawnictwa od dawna znajdują się w naszej
bibliotece, min. Ingrid Klocke i Elmar Wohlrath (para
autorska znana pod pseudonimem Iny Lorentz), Martin Pollack oraz Steve Sern-Sandberg, którego powieść
pt. ,,Biedni ludzie z miasta Łodzi” miała premierę
na krakowskich targach. W naszej bibliotece ta książka
już jest!!!
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Nie zabrakło również ludzi znanych nam z ekranu.
Swoje książki podpisywali: Marcin Prokop, Szymon Hołownia, Jarosław Kret, Piotr Kraśko, Tadeusz Chudecki,
Elżbieta Dzikowska, Beata Pawlikowska. Spotkać można było także i gwiazdy telewizji: Artura Barcisia, Annę
Dymną, Zbigniewa Wodeckiego czy Wojciecha Mana
i Krzysztofa Maternę.
Tegoroczne Targi były niezwykle udane zarówno pod
względem merytorycznym, jak i towarzyskim. Dzięki takim imprezom i takim spotkaniom jesteśmy przekonani,
że książki nie znikną.
Teresa Kaźmierak

Ostatnie pożegnanie śp. Władysława Solisa
W dniu 29 października 2011 roku przeżywszy 78 lat zmarł śp. Władysław Solis.
Był inicjatorem powstania, założycielem Spółdziel31 października w ostatniej drodze ziemskiego
pielgrzymowania żegnali go licznie przybyli miesz- ni Ogrodniczej w Bobach. Pierwszym przewodnicząkańcy, przedstawiciele organizacji spółdzielczych i cym Rady Nadzorczej, gdzie swoim doświadczeniem
i wiedzą wspierał pierwsze trudne kroki działalności
sadowniczych, samorządu i organizacji społecznych.
Był rolnikiem – sadownikiem z zawodu, prekurso- firmy.
Trudno wymienić wszystkie inicjatywy społeczrem sadownictwa bobowskiego, społecznikiem z zane, których był inicjatorem i w których uczestniczył.
miłowania i potrzeby pracy dla dobra wspólnego.
Przez całe swoje życie aktywnie uczestniczył we Można powiedzieć, że swoją drogę nie przeszedł obowszystkich inicjatywach społecznych w swoim środo- jętnie, pozostawił trwały ślad dla potomnych.
Nie lubił rozgłosu, był człowiekiem skromnym,
wisku jak również w gminie, powiecie i województwie. I ta jego społeczna praca, zaangażowanie, niejed- bardzo koleżeńskim.
Za wszystko co uczynił dla naszego środowiska lonokrotnie kosztem swoich obowiązków zawodowych
kalnego
wyrażamy naszą wdzięczność i podziękowai najbliższej rodziny, nie była dla zaszczytów, hononie. Pamiętamy i będziemy pamiętać.
rów i stanowisk, nie oczekiwał niczego.
Stanisław Tompolski
Nie stał z boku, kiedy należało założyć w Bobach
Ochotniczą straż Pożarną, podejmować działania na
rzecz Szkoły Podstawowej, być inicjatorem budowy drogi,
wodociągu czy innych
konkretnych przedsięwzięć.
Przez wiele lat był
związany ze Spółdzielczością OgrodniczoPszczelarską w Kraśniku i Lublinie, był
członkiem Rady Nadzorczej GS SCH w
Urzędowie. Reprezentował lokalną i gminną społeczność, pełniąc
funkcje radnego w Wojewódzkiej i Gminnej Uroczystość pogrzebowa – fot. Henryk Karaś
Radzie Narodowej.

Pasowanie uczniów klas pierwszych

9 XI 2011 roku, w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie odbyła się
uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych szkoły
podstawowej. Przystąpiło do niego 41 uczniów, w tym
15 uczniów ze szkoły macierzystej, 11 uczniów ze Szkoły Filialnej w Rankowskim i 15 uczniów ze Szkoły Filialnej w Bęczynie. Na uroczystość przybyli licznie rodzice uczniów i zaproszeni goście.
Uroczystość zgodnie z ceremoniałem szkoły rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania
hymnu narodowego. Następnie głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie Zbigniew
Gawdzik, który powitał pierwszoklasistów, ich rodziców
i zaproszonych gości. Zwyczajem lat ubiegłych, zanim
uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie, przeszli
swoisty „egzamin” ze zdobytej wiedzy o kraju, najbliż-

szym środowisku, ekologii i wiedzy szkolnej. W rolę „egzaminatora” wcieliła się uczennica gimnazjum Dominika Buława. Dzieci popisywały się deklamacją wierszy,
śpiewaniem piosenek, budząc aplauz zgromadzonych
gości. Po „egzaminie” nastąpił uroczysty akt ślubowania
pierwszoklasistów na sztandar szkoły. Kolejnym ważnym momentem było pasowanie pierwszoklasistów na
uczniów przez dyrektora szkoły Zbigniewa Gawdzika.
Uroczysty charakter miało też wręczenie przez Sekretarz Urzędu Gminy Wiesławę Ciupak i wicedyrektor
szkoły Małgorzatę Marzycką legitymacji szkolnych i pamiątkowych dyplomów uczniom klas pierwszych.
Dyrektor szkoły Zbigniew Gawdzik złożył pierwszoklasistom życzenia, wyrażając przekonanie, że dotrzymają złożonego ślubowania. Jednocześnie podkreślił fakt, że uroczystość odbywa się niemal w przeddzień
narodowego święta i wyraził nadzieję, że dzieci nauką,
a w przyszłości pracą udowodnią miłość do swojej „małej” i „dużej” Ojczyzny.
Do życzeń i gratulacji dołączyła Sekretarz Urzędu Gminy, która złożyła życzenia w imieniu własnym
i Wójta Gminy Jana Woźniaka. Pierwszoklasiści otrzymali
również życzenia od kolegów z klasy IIa, przedstawicieli
Samorządu Uczniowskiego oraz rodziców, w imieniu których wystąpiła Katarzyna Pilichowska, przekazując dzieciom podarunki ufundowane przez rodziców.
Uroczystość zakończył wspólny poczęstunek przygotowany przez rodziców uczniów klas pierwszych.
Regina Gajewska

15 Jesienny Konkurs Recytatorski – eliminacje gminne
W przeglądzie gminnym 15 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego w dniu 4 listopada 2011 roku wzięło udział
24 uczestników – uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy Urzędów. Poszczególne prezentacje oceniała Komisja w składzie: Katarzyna
Tomaszewska, Andrzej Gotner, Józef Baran. Do turnieju
na szczeblu powiatowym zostały zakwalifikowane:
• Milena Chojecka – Szkoła Podstawowa w Bobach kl. III
• Paulina Szocińska – Szkoła Podstawowa w Moniakach
kl VI
• Gabriela Wiąckowska – Gimnazjum w Urzędowie kl. I
• Anna Tokarczyk – Gimnazjum w Urzędowie kl. III
• Dominika Gozdalska – Gimnazjum w Urzędowie kl III
• Adrianna Brożek – Liceum Ogólnokształcące kl. I
Ponadto zostali wyróżnieni:
• Weronika Jachowicz – Szkoła Podstawowa w Bobach
kl. IV
• Wiktoria Krzeczowska – Szkoła Podstawowa w Bobach kl. IV
• Marcin Wołoszyn – Gimnazjum w Skorczycach kl. I

• Grzegorz Lemiecha – Gimnazjum w Skorczycach kl. III
• Dawid Szwarnowski – Liceum Ogólnokształcące kl. I
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe
dyplomy a zwycięzcy nagrody książkowe.
W etapie powiatowym nominację do turnieju na
szczeblu wojewódzkim otrzymała Anna Tokarczyk.
Gratulujemy!
Józef Baran

Uczestnicy konkursu

