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Jest nadzieja na przebudowę zasilania w energię elektryczną
i estetyczne zagospodarowanie płyty rynku w Urzędowie
Dyskusja wokół potrzeby przebudowy rynku w Urzędowie przewijała się w różnych
okolicznościach i przy okazji wielu spotkań. Była podjęta nawet próba wstępnej
konsultacji na ten temat z mieszkańcami w trakcie zebrań w danych miejscowościach.
Życie wymusiło wymianę wiaty przystankowej i kiosku Ruchu na nowsze, bardziej
estetyczne, ale niekoniecznie przystające do architektury Rynku.
Gruntowna przebudowa płyty rynku wymaga wyobraźni i pieniędzy, z którymi każdego
roku podczas uchwalania budżetu, są problemy.
Przystępując
do
estetycznego
zagospodarowania płyty rynku mieliśmy i mamy nadal świadomość potrzeby
przebudowy zasilania energetycznego, które obecnie nie zapewnia odpowiednio
wysokiego bezpieczeństwa, ani też bezawaryjnej dostawy energii elektrycznej, nie
mówiąc o wyglądzie i estetyce. Dwa lata rozmów i korespondencji w sprawie
zasadności przebudowy zasilania rynku w centrum gminy wydają się być zwieńczone
sukcesem w bieżącym roku. Zakład Energetyczny LUBZEL w Lublinie w porozumieniu
z Rejonem Energetycznym w Kraśniku zainwestuje kwotę 300 tys. zł w przebudowę
linii napowietrznej na podziemną. Zrozumienie potrzeby przebudowy zasilania w
centralnym miejscu gminy znalazło akceptację ze strony Rady Gminy, bowiem na sesji
w dniu 30 stycznia 2004 roku wyrażono akceptację dla przedłożonych propozycji w tej
sprawie. Gmina Urzędów opracuje i pokryje koszty dokumentacji technicznej i wpłaci
tytułem partycypacji w kosztach przebudowy kwotę 60–65 tys. zł. Zgodnie z
oświadczeniem złożonym przez przedstawiciela Rejonu Energetycznego z Kraśnika –
Kierownika d/s Eksploatacji i Obsługi na sesji w dniu 30 stycznia 2004 r. i ustaleń
wynikających z podpisanej umowy w okresie maksymalnie sześciu miesięcy od
przekazania dokumentacji technicznej i pozwolenia na budowę zasilanie zostanie
przebudowane. Daje to gwarancję lepszego, pewniejszego zasilania odbiorców energii
elektrycznej objętych planem przebudowy. Dla gminy wykonanie tej inwestycji otworzy
możliwość budowy i finansowania nowoczesnego, estetycznie zaprojektowanego
oświetlenia rynku z przyległymi uliczkami.
Zapewne z uwagi na znaczne koszty związane z budową oświetlenia ulicznego będzie
ono realizowane etapami, ale szansa taka będzie.

Na przestrzeni lat 2004–2005 chcielibyśmy zmienić wygląd i estetykę centralnego
miejsca gminy, tj. płyty rynku w Urzędowie. Na ile nam się to uda, zależeć będzie od
wyobraźni projektantów – architektów, opracowujących koncepcję zagospodarowania
rynku, a w efekcie końcowym dokumentację techniczną, z której mają wynikać
proporcje utwardzenia placu, urządzenia zieleni, efekt oświetlenia lokalnego.
Piszę o tym na łamach naszego biuletynu informacyjnego, aby zachęcić do współpracy
mieszkańców bądź ludzi, którzy chcieliby mieć swój udział w tym opracowaniu.
W zasadzie przewidujemy konsultacje z mieszkańcami, szczególnie mieszkającymi w
rynku, ale nie będą one trwały zbyt długo (jedno, dwa spotkania z tym związane).
Jednocześnie chciałbym prosić mieszkańców objętych tym planem o dobrą współpracę
i zrozumienie, a także o pomoc Rady Sołeckiej Osady w realizacji tego
przedsięwzięcia.
Podczas wielu spotkań o różnym charakterze, dotyczących energetyki słyszałem
wielokrotnie o prywatyzacji. Przebudowa zasilania energetycznego na zaproponowanych
przez Zakład Energetyczny warunkach jest dla gminy szansą, która w najbliższych
latach może się nie powtórzyć. Centrum Urzędowa jest objęte szczególną ochroną
konserwatorską, archeologiczną, co zdecydowanie utrudnia prace związane z szybkim
opracowaniem i uzgodnieniem projektu technicznego.
Dlatego też nie chcielibyśmy mieć dodatkowych kłopotów we współpracy z
zainteresowanymi odbiorcami. Mój apel jest taki „Z uwagi na to, że jest to wspólna
sprawa powinniśmy zrobić wszystko, aby nadarzającą się szansę wykorzystać”.
Za zrozumienie ze strony Dyrekcji zarządzającej energetyką w Lublinie i Kraśniku,
szczególnie dla Pana Dyrektora Chabudy, składam tą drogą serdeczne podziękowanie.
Jan Woźniak

Rynek w Urzędowie dzisiaj

Informacja z XV sesji IV kadencji Rady Gminy Urzędów
30 stycznia 2004 roku odbyła się XV sesja IV kadencji Rady Gminy. Głównym
tematem było uchwalenie budżetu gminy na 2004 rok.
Ogólny poziom dochodów ustalono na 10 839 301,00 zł natomiast wydatków – na
11 037 673,00 zł. Przychody budżetu gminy ustalone zostały w wysokości
490 000,00 zł zaś rozchody budżetu w wysokości 291 628,00 zł. Wydatki na
wieloletnie programy inwestycyjne ustalone zostały na kwotę 580 000,00 zł, natomiast
wydatki na zadnia inwestycyjne nie objęte programami wieloletnimi w wysokości
908 600,00 zł (tabela poniżej).
Budżet Gminy Urzędów na rok 2004 został przyjęty przez Radę Gminy 11 głosami
„za” przy 2 głosach wstrzymujących się.
Ponadto podczas obrad sesji Prezes Gminnego Klubu Sportowego „Orzeł – Urzędów”
Pan Ludwik Woś przedstawił informację o działalności klubu oraz zamierzeniach na rok
2004.
Edyta Puchajda
Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2004 roku nie objętych programami
wieloletnimi

Lp.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
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9.
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14.

Rok rozpoczęcia
i zakończenia
inwestycji

Nazwa zadania
Budowa wodociągu Popkowice
Księże
Budowa studni Boby Księże
Odbudowa drogi Mikuszewskie–
Rankowskie
Odbudowa mostu na rzece
Urzędówka w m. Urzędów –
Mikuszewskie
Budowa wodociągu Popkowice–
Zadworze
Budowa zbiornika retencyjnego
w Skorczycach
Termomodernizacja Lecznicy
Weterynaryjnej w Urzędowie
Modernizacja budynku GOK –
świetlica terapeutyczna
Budowa Szkoły Podstawowej
w Bęczynie
Termomodernizacja Szkoły
Podstawowej w Moniakach
Zakup gruntu
Budowa kanalizacji w Bęczynie
Modernizacja Rynku w Urzędowie
Budowa parkingu przy OZ
w Moniakach

Wysokość
wydatków
(w zł)

2003–2004

71 600,00

2004–2004
2003–2005

60 000,00
150 000,00

2004–2004

180 000,00

1997–2004

10 000,00

2003–2006

20 000,00

2003–2004

20 000,00

2003–2004

43 500,00

2003–2004

100 000,00

2003–2004

102 000,00

2004–2004
2003–2006
2004–2005
2004–2004

O g ó ł e m :

11
60
50
30

500,00
000,00
000,00
000,00

908 600,00

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów, ogłasza konkurs prac na:

„opracowanie koncepcji
i założeń do zagospodarowania płyty rynku w Urzędowie”
Przedmiot zamówienia ma zawierać:
• propozycję utwardzenia terenu oraz materiału, z którego będzie ono wykonane
(wskazana akceptacja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie),
• powierzchnię przewidzianą pod zieleń i układ zieleni (trawniki, krzewy niskie, wysokie
drzewa),
• ciągi komunikacyjne dla pieszych,
• schemat rozmieszczenia punktów oświetlenia i ich rodzaj, nawiązującego do
architektury zabudowy rynku w Urzędowie,
• rozmieszczenie elementów małej architektury (ławki, pomnik, ogrodzenie i inne).
Koncepcja może być opracowana w formie:
• część opisowa i graficzna (rysunek, makieta, animacja komputerowa).
Oceny prac dokona komisja powołana przez Wójta Gminy Urzędów.
Elementy, które będą brane pod uwagę przy ocenie prac:
1. walory estetyczne,
2. funkcjonalność rynku,
3. przyszłe koszty wykonania.
Zamawiający przewiduje przyznanie zwycięskim pracom nagród w wysokości:

I nagroda – 2.500 złotych,
II nagroda – 1.500 złotych,
III nagroda – 1.000 złotych.
Komisja zastrzega sobie prawo nie wynagradzania prac, w przypadku, gdy opracowana
koncepcja nie spełnia w/w wymogów. Poza tym, komisja ustala, że gdy wpłynie tylko
jedna praca, która spełni warunki dotyczące przedmiotu zamówienia, wymagane w
niniejszym ogłoszeniu, może być nagrodzona.
Termin składania prac ustala się na dzień 30.03.2004 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w
Urzędowie, pokój nr 6, do godz. 1000. Prace doręczone po terminie nie podlegają
ocenie.
Prace powinny być opakowane w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią
przed ich otwarciem.
O rozstrzygnięciu konkursu, organizator niezwłocznie zawiadomi wszystkich uczestników
biorących udział w konkursie.
Informacji udzielają: Jan Matysek, Alicja Kozik – pracownicy Urzędu Gminy w
Urzędowie, tel. 081 822 50 52 .

Urzędów, dn. 2004.02.13.
Wójt Gminy mgr inż. Jan Woźniak

Program Dni Kultury Rolnej w gminie Urzędów w 2004 r.
1 marca (poniedziałek) – remiza OSP Boby – godz. 10:00
• mgr Tomasz Wyka – Prezes TZU – Otwarcie Dni Kultury Rolnej,
• mgr inż. Zdzisław Partyka
– Podsumowanie sezonu 2003 w aspekcie ochrony upraw sadowniczych,
– Zmiany w obrocie i stosowaniu środków ochrony roślin po akcesji z UE,
• mgr inż. Stanisław Różyński
– Pszczoły czynnikiem plonotwórczym w uprawach sadowniczo-ogrodniczych,
• inż. Maria Szostek – Prezes Firmy Agricola
– Oferta handlowa hurtowni środków ochrony roślin.
2 marca (wtorek) – sala GOK Urzędów – godz. 10:00
• mgr inż. Henryk Zając – Uprawa warzyw,
• przedstawiciele firm skupujących owoce i warzywa,
Perspektywa skupu owoców i warzyw:
– mgr inż. Jan Ruszała – Chłodnie Igloopol,
– mgr Danuta Piwko – SVZ Poland,
– mgr inż. Artur Twardzik – Chłodnia Łaziska,
– inż. Marian Rychter – Spółdzielnia Ogrodnicza Boby,
– Andrzej Gogółka – Prezes Firmy Fructo-Maj,
• oferta handlowa:
– mgr inż. Piotr Pożański – POLICE-ANWIL,
– mgr inż. Zdzisław Mazurkiewicz – DOV AGRO.
3 marca (środa) – sala GOK Urzędów – godz. 10:00
• mgr inż. Maria Wojciechowska
– Co nowego w uprawie malin,
• dr Eugeniusz Polak – Fundusze strukturalne,
• oferta handlowa:
– mgr inż. Wiktor Wikszemski – CROMPTON,
– mgr inż. Zbigniew Boniek – BASF.
4 marca (czwartek) – sala GOK Urzędów – godz. 8:30
• godz. 8:30 – Lubelska Fundacja Rozwoju – Propozycje dla przedsiębiorców.
Możliwości korzystania ze środków unijnych oraz programów pomocowych,
• godz. 10:00 – mgr inż. Robert Jakubiec – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej –
Sytuacja w rolnictwie i działalność Izby Rolniczej,
• godz. 11:00 – dr Jan Sławomirski – Wojewódzki Lekarz Weterynarii – Wymogi
higieniczno-weterynaryjne dla gospodarstw rolnych i zakładów przetwórczych po akcesji
Polski z UE.
5 marca (piątek) – sala GOK Urzędów – godz. 10:00
• mgr Lucjan Tomczuk – Z-ca Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie
– Możliwość otrzymania pracy za granicą,
– Program aktywizacji obszarów wiejskich,
– Przekwalifikowania – Gminne Centrum Informacji,
• mgr Andrzej Tybulczuk
– Informacja o strukturze bezrobocia na terenie gminy Urzędów,
– Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu,
– Możliwość wykorzystnia środków finansowych.
9 marca (wtorek) – sala GOK Urzędów – godz. 10:00
• Konferencja dla wójtów gmin ościennych
– Omówienie spraw związanych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych, z udziałem
Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Henryka Makarewicza i Dyrektorów UM
odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy,
• godz. 13:30 – pokaz żywieniowy dla Kół Gospodyń Wiejskich.

„To był bal na trzy pas...”
Czarowne słowa piosenki śpiewanej przez Michała Bajora przywołują wspomnienia i do
dziś dźwięczą w uszach abiturientów Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie.
Pamiętnego dnia, 7 lutego 2004 r. odbył się szczególny bal zwany „studniówką”.
W

tej

jedynej

i

niepowtarzalnej

zabawie

uczestniczyli

słuchacze

Wieczorowego

Technikum Rolniczego z wychowawcą Elżbietą Smolińską i uczniowie
Technicznego z wychowawcami: Wiesławą Gonder i Piotrem Mazurkiem.

Liceum

Zgodnie z obowiązującym zwyczajem mistrz ceremonii dyrektor Andrzej Rolla rozpoczął
bal słowami wieszcza Adama „Poloneza czas zacząć” następnie poprowadził taneczny
korowód młodzieży z szykiem i elegancją tańcząc „chodzonego”.
Wzruszającym momentem były pląsy uczniów i słuchaczy z nauczycielami pieczętujące
wdzięczność uczniów za włożony trud wychowawczy.
W tę jedną noc powstała wspólnota, którą łączył taniec, zniewalała magiczna
„piekielna” dekoracja wyczarowująca „odlotowy” klimat.
Gorącą atmosferę imprezy podnosiły mocne rytmy zespołu MC Kowalsky, którego lider
zachęcał do zabawy rymowanymi dedykacjami.
Radość młodzieży dzielili zaproszeni goście: Wicestarosta Kraśnicki Pan Tomasz
Mularczyk, Wójt Gminy Pan Jan Woźniak, Dyrektor GOK-u Pan Tomasz Wyka i
oczywiście Grono Pedagogiczne z dyrektorem Andrzejem Rollą na czele.
Młodzież wdzięczna za przeżyte chwile szczęścia i radości dziękuje panu dyr.
Tomaszowi Wyce za udostępnienie Sali, pani Monice Jastrzębskiej za naukę poloneza,
wszystkim dostojnym gościom za przybycie.
Szczególne słowa podziękowania należą się rodzicom za przygotowany poczęstunek,
zadbanie o to, by stół za stawiony był i udekorowany zgodnie z piękną polską
tradycją.
Wychowawcy klas maturalnych

Klasa III Technikum Rolniczego

Polska w NATO
Ewa
Surdacka
z
drugiej
klasy
Liceum
Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w
Urzędowie
zajęła
6.
miejsce
w
Finale
Wojewódzkim
Ogólnopolskiego
Konkursu
dla
Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych „Polska w
NATO”. Rafał Surdacki z pierwszej klasy był 28.,
Anna Surdacka z klasy drugiej – 62. Finał odbył
się w Lublinie. Startowało 87 uczniów z 26 szkół
województwa. Powiat kraśnicki reprezentowała tylko
nasza szkoła.
Opiekun Krzysztof Tokarczyk

Spotkanie wnuków z dziadkami w Zespole Szkół w Skorczycach
Uroczystość świętowania Dnia Babci i Dziadka na dobre wpisała się w kalendarium
imprez i uroczystości szkolnych naszej szkoły.
Na tą uroczystość licznie przybyli dziadkowie i babcie. Do grona zaproszonych gości
dołączyli: dyrektor szkoły mgr Henryk Kowalczyk, grono pedagogiczne, pracownicy
obsługi i administracji oraz pozostała młodzież szkoły.

Pierwszym punktem programu imprezy były „Jasełka” w wykonaniu klasy I, II i III.
„Zerówka” zaprezentowała wiersze i piosenki dla zaproszonych gości.
Wszyscy uczniowie złożyli babciom i dziadkom serdeczne, prosto z serca płynące,
życzenia zdrowia, pomyślności i zadowolenia z wnucząt. Dzieci wręczyły samodzielnie
wykonane upominki w postaci aniołków – z masy solnej. Miłym akcentem kończącym
uroczystość był słodki poczęstunek i herbatka przygotowane przez rodziców.
W sympatycznej atmosferze był czas na wspomnienia, dzielenie się własnymi przeżyciami i
oderwanie się od szarej codzienności. Niektórych seniorów wesoła muzyka i wnuczęta
zdołali poderwać do wspólnych pląsów i zabaw.
Wychowawcy klas 0, I, II, III

Aktualności
16 i 17 stycznia w Trzydniku Dużym odbył się V Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek
i Zespołów Kolędniczych – 2004, na którym Chór Strażacki z Urzędowa w swojej
kategorii zajął I miejsce oraz otrzymał nagrodę pieniężną.

***
Noworoczne Spotkanie Kobiet odbyło się 17 stycznia bieżącego roku, gromadząc ponad
200 kobiet z terenu naszej gminy. Na okoliczność tegorocznego spotkania pani Otylia
Gałat napisała piosenkę nawiązującą do wieloletniej tradycji: „W całym województwie
niejeden to powie, nie ma takich bali jak są w Urzędowie, bo na takich balach nie
dziwcie się wcale, panie, choć bez mężów, bawią się wspaniale”.
***
W dniu 3 lutego 2004 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyło się Noworoczne
Spotkanie PSL. W czasie tego spotkania Wójt Gminy Jan Woźniak przedstawił sprawy
gospodarcze gminy Urzędów, Zbigniew Gawdzik – ocenił aktualną sytuację w lubelskim
PSL, natomiast Tomasz Wyka przedstawił główne zamierzenia związane z obchodami
600-lecia Urzędowa. Spotkanie uatrakcyjnił występ Chóru Strażackiego i zespołów
artystycznych.

***
Ochotnicza Straż Pożarna w Urzędowie w dniu 14 lutego odbyła Walne Zebranie
Sprawozdawcze. Prezes OSP Urzędów Krzysztof Witek przedstawił szczegółowe
sprawozdanie jednostki, nawiązał do budowy pomnika św. Floriana, dziękując
jednocześnie sponsorom i członkom Komitetu Organizacyjnego za duże zaangażowanie
społecznikowskie. Mottem przebiegu zebrania był wiersz pani Janiny Kasiak pt. „Nasi
kochani strażacy”, który zamieszczamy na następnej stronie.
***

W dniu 11 lutego 2004 r. w Urzędzie Gminy w Urzędowie odbyło się spotkanie,
zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku, dla przedstawicieli
gmin i poszczególnych Ośrodków Pomocy Społecznej z powiatu kraśnickiego.
***
Celem spotkania było zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami wprowadzenia
w życie ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz.
1143) w tym m.in. zasadami tworzenia i funkcjonowania centrów integracji społecznej.
Omówiona została również ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255).

Nasi kochani strażacy
Wiele jest różnych wspaniałych zawodów
Ale prawda jest taka,
Że najszlachetniejszym z pośród wszystkich jest zawód strażaka.
Już od początku swego istnienia
Zrodził się by stać na straży życia i mienia.
By strzec wszystkiego na ziemi
Co jest własnością człowieka,
Dlatego w razie nieszczęścia
Strażak długo nie zwleka.
Na odgłos syreny lub dzwonu
Jak burza w dzień i w nocy wypada z domu
Często po drodze się ubiera
Czasem garderobę gubi
Ale jest pierwszy w remizie

I tym się właśnie chlubi
Jeden drugiego wyprzedza,
Każdy chce być pierwszy przy pożarze
Bo pali się stodoła – ratunku.
Woda naprzód! Rozlega się dokoła.
Narażając życie do środka wpada.
Płomienie ognia liżą po twarzy
A on krzyczy – naprzód!
Maszyny ratować trzeba,
Zboże bo nie będzie chleba.
I tak do ostatka, dokąd strop nie spadnie
Ratuje co może i często sam padnie...
Nie dało rady, zajęła się obora,
Krowy ryczą, konie parskają, pies wyje.
Ratunku pomóżcie, bo to wszystko żyje.
Spuszczaj krowy z łańcucha,
Wypędzaj na podwórze.
Konie uparte rżą, kopią kopytami, dęba stają.
Gołębie w klatkach nad głową gruchają.
Ratunku, ratunku! Pomocy wzywają
I znów dzielni druhowie wszystko z siebie dają.
Nie patrzą na płomienie,
Wpadają do środka i ratują mienie.
Ratują też lasy, łąki i pola
Taka to strażacka dola.
A kiedy mieszkańcom powódź zagraża
Strażacy pierwsi z pomocą śpieszą,
Ratują wszystko, co ratować da się.
Przewożą łodzią zwierzęta i ludzi
Żaden nie narzeka ani obaw nie budzi.
Po pas w wodzie, albo za płetwonurka
się przebiera, rzuca się w nurt zimnej
lodowatej wody – głębie przepływa
I z paszczy żywiołu życie ludzkie wyrywa.
Ostatkiem siły narażając się.
Z honorem spełnia obowiązki
Wywiązuje się znakomicie
W każdej sytuacji, gdzie pomoc nieść
trzeba idzie z pomocą.
Kiedy na drodze wypadek się zdarzy
Kur czerwony szaleje
Nie obejdzie się bez straży.
Zamiast płomieni krew tryska,
Strumieniami broczy.
Jest bardzo niebezpieczna,
Starażak się nie boi.
Często swe ręce w niej moczy.
Pogiętą karoserię nożycami rozcina,
Z kleszczy wyciąga ofiary.
Pierwszej pomocy udziela
Ratuje życie lub ulgę przynosi.
Robi to z serca z miłości do człowieka
Na laury i oklaski nie czeka.
Czyż nie jest to rzecz wspaniała?
Czy nie należy mu się sława i chwała?
Nikomu nie odmawia
Odpowiada na każde wezwanie
Wyciąga kota ze studni, innym
Razem zdejmuje z wierzchołka drzewa,
Bociana do gniazda wkłada
Pszczoły przewozi do ula
Sprząta drzewa po huraganie
Jest zawsze tam, gdzie się coś złego stanie.
Brać strażacka nie tylko w nieszczęściu pomaga.
Uświetnia wszystkie uroczystości
Jest też prawda taka, że nie ma
Uroczystości bez udziału strażaka.
Czy to święto ludowe, czy państwowe
maszerują strażacy, mundury galowe
Sztandar na wietrze powiewa
Złociste kaski na głowach błyszczą
w słońcu – szczere złoto,
Jak nie patrzeć za niecnotą.
Chór strażacki pieśni śpiewa.
Orkiestra dęta do tańca zagrzewa
Serce rośnie, dusza się raduje,
że straż pożarna jest taka wspaniała
wszystkim się zajmuje
Jak trzeba, w artystę się wciela
i na scenie występują, gra świetnie
w niczym prawdziwemu artyście nie ustępuje.

Dużo jeszcze wyliczać by trzeba
powiem krótko – strażak jakby mógł uchylił by nieba.
Nic dziwnego, że do straży lgną całe pokolenia
Syn ojca, wnuk dziadka, pradziadka wymienia.
I wszyscy zgodnie jak jedna rodzina
pomagają ludziom i sobie
Zmarłym druhom składają kwiaty.
Pamiętają o tych co byli w straży
przed dawnymi laty
Byli przykładem i wzorem
Dlatego wspominają ich z szacunkiem i honorem.
Janina Kasiak

Zjazd Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
W dniu 11.02.2004 r. w siedzibie Spółdzielni Kółek Rolniczych w Urzędowie odbył się
V Zjazd GZRKiOR w Urzędowie. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele Zarządu
WZRKiOR w Lublinie oraz władze samorządowe gminy.
Zjazd reprezentowali delegaci z poszczególnych KR i KGW z terenu całej gminy.
Sprawozdanie z działalności GZRKiOR przedstawił prezes Marian Matyjasek,
uwzględniając w nim wątek historyczny, jak również sprawy bieżące. Za dwa lata tj. w
2006 r. KR w Urzędowie będą obchodziły okrągły jubileusz – 100-lecie powstania
pierwszego KR na terenie woj. lubelskiego. Rolnicy z gminy Urzędów 4 marca 1906 r.
byli założycielami KR o nazwie „Urzędowski”. Komitet Założycielski stanowili: Aleksander
Józef Ciocki, Błażej Andrzej Dzikowski, Andrzej Jan Jacniacki, Kasper Piotr Jacniacki,
Piotr Grabowski, Leonard Szymon Goliński, Roman Cirucki, Jan Feliks Grabowski, Jan
Wojciech
Wośkowski.
Rejestracji
KR
dokonał
Gubernieński
Lubelski
Urząd
ds. Stowarzyszeń.
W okresie sprawozdawczym ostatniej kadencji stan organizacyjny naszych Kółek nie
zmienił się – w zarejestrowanych 13 KR i 22 KGW zrzeszonych jest łącznie ponad 620
osób.
Pogarszające się z dnia na dzień warunki życia i pracy na wsi zmuszały związki
zawodowe rolników do podejmowania często radykalnych form protestu z blokadami dróg
i pikietami budynków administracji państwowej włącznie. Również nasi członkowie w takich
protestach uczestniczyli. W związku z wejściem Polski do UE gminny związek wystąpi do
władz gminnych o zorganizowanie, przynajmniej w pierwszym roku, punktu
konsultacyjnego bezpośrednio pomagającego rolnikom w załatwieniu spraw związanych z
wypełnianiem wniosków potrzebnych do otrzymania dopłat bezpośrednich. Zjazd, spośród
swoich członków, dokonał wyboru władz na następną kadencję. W skład rady GZRKiOR
w Urzędowie zostali wybrani:
1. Marian Matyjasek – Przewodniczący
2. Marianna Rachoń – wiceprzewodnicząca
3. Henryk Buczak – wiceprzewodniczący
4. Leontyna Adamczyk – sekretarz
5. Kazimiera Ambrożkiewicz
6. Wiesława Czapla
7. Stanisława Bieniecka
8. Józef Kasiak
9. Longin Obel
10. Grażyna Wołoszyn
natomiast komisję rewizyjną stanowią:
1. Kazimierz Pomorski
2. Elżbieta Rostek
3. Danuta Maciejewska
Zjazd w formie uchwały przygotował program działania na następną kadencję; w
programie szczególną uwagę zwrócono na brak możliwości zbytu produktów rolnych,
oraz nieterminowe płatności. W przypadku braku uregulowania należności za produkty
rolne związek będzie dochodził roszczeń u wierzycieli.
Marian Matyjasek
Przewodniczący GZRKiOR

Życie sportowe ZSO Urzędów
W ubiegłym roku drużyna siatkarska dziewcząt naszej szkoły prowadzona przez Pana
Andrzeja Zdenickiego zajęła piąte miejsce w mistrzostwach województwa lubelskiego.
Sukces ten spowodował zgłoszenie drużyn dziewcząt oraz chłopców do regularnych
rozgrywek.
Dziewczęta występują w Lubelskiej Lidze Piłki Siatkowej. Opiekunami zespołu są Pani
Monika Jastrzębska i Pan Andrzej Zdenicki. W rozgrywkach uczestniczy 8 zespołów:
Allianz Staszic, Brzeziny Świdnik, Nauczycielki I, Nauczycielki II, Politechnika Lubelska,
UKS Remis Świdnik, UMCS Lublin i ZSO Urzędów.
Nasza drużyna występuje w następującym składzie: Anna Gozdalska, Beata Gozdalska,
Agnieszka Michalak, Kinga Strzelecka, Anna Surdacka, Sylwia Mazik, Aleksandra Mazik,
Michalina Walczak (uczennice liceum), Bernadetta Cieślicka, Marzena Chapska, Agata
Michalak, Paula Parczyńska (uczennice gimnazjum).

Po pierwszej rundzie dziewczęta z 8 punktami zajmowały siódme miejsce.
W drugiej rundzie utworzono dwie grupy. Pierwszą tworzyły zespoły z miejsc 1–4, drugą
z pozycji 5–8. Nasza drużyna zdobyła doświadczenie, które zaprocentowało w meczach
rundy rewanżowej. W rezultacie ZSO Urzędów odniósł trzy zwycięstwa: z UKS Remis
Świdnik 2:0 (25:18, 25:20), Politechniką Lubelską 2:0 (25:14, 25:13) i Brzezinami Świdnik
2:0 (25:20, 29:27). Wyniki te pozwoliły zająć piąte miejsce. Następnym etapem będą
rozgrywki systemem play-off.
*

*

*

Drużyna męska uczestniczy w rozgrywkach Powiatowej Ligi Siatkówki. Zespołem opiekuje
się Pan Marek Flisek. Skład drużyny tworzą: Szymon Bednara, Krzysztof Bogusławski,
Grzegorz Broniec, Marek Flisek, Bartosz Gozdalski, Krzysztof Grzegorczyk, Tomasz Kajda, Kamil
Krawczyk, Cezary Pęk, Krzysztof Smoliński, Mateusz Stępniak, Paweł Stępniak, Cezary Syroka,
Jarosław Witek, Rafał Wołoszyn.
W lidze występuje dziewięć zespołów: ULKS Dzierzkowice, Niedrzwica Duża, Sygnał
Chodel, KS GOK Trzydnik, GKS Gościeradów, PG 1 Kraśnik, ZS Annopol, ZS nr 3
Kraśnik i ZSO Urzędów.
Po dziewięciu kolejkach spotkań ZSO zajmuje czwarte miejsce z 12 punktami. Na czele
znajduje się zespół z Dzierzkowic, który zgromadził 15 punktów.
Monika Jastrzębska i Wojciech Sadowski

Historia budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej
w Bobach
Pierwsze próby zainicjowania budowy sali przy Szkole Podstawowej w Bobach czynione
były w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia. Wówczas z taką inicjatywą występował
znany działacz społeczny z Bobów Wsi śp. Adam Chmiel. Niestety centralne kierowanie
oświatą nie było czynnikiem sprzyjającym takim pomysłom i zamysł spełzł na niczym.
Pomysł ponownie odżył w roku 1998, a jego głównymi inicjatorami spośród rodziców byli:
Zofia Pyzik (córka A. Chmiela), Małgorzata Słowik oraz Waldemar Feledyn.
W 1999 r. dyrektor szkoły Jerzy Barcikowski, Waldemar Feledyn oraz wójt gminy Jan
Woźniak dokonali przeglądu różnego rodzaju projektów sal gimnastycznych a nas-tępnie
J. Barcikowski i W. Feledyn kupili za 4494 zł, uzbierane przez mieszkańców Bobów,
projekt, który następnie poddany został adaptacji do warunków szkoły. W tym czasie
trwały zbiórki pieniędzy i organizowane były zabawy dochodowe na rzecz powstałego
Komitetu Rozbudowy Szkoły w Bobach na czele którego stanął Waldemar Feledyn.
W roku 2000, na wniosek radnej Pani Gabrieli Kowalskiej, Rada Gminy przyznała szkole
pierwsze pieniądze na zakup materiałów w wysokości 20 tys. zł oraz pokryła część
kosztów adaptacji dokumentacji technicznej w kwocie 7 tys. zł.
W roku 2001 udało się otrzymać pozwolenie na rozbudowę szkoły. Komitet rozbudowy
finansował z wypracowanych środków wykonanie map geodezyjnych, badań
geologicznych, adaptacje projektu do istniejącego terenu i budynku szkoły, a także kupił
materiały budowlane. Pan Grzegorz Skórski z Bobów Księżych przekazał na rzecz szkoły
3000 sztuk cegły.
W 2002 Rada Gminy przyznała 50 tys. zł, mieszkańcy dołożyli robociznę i rozpoczęto
budowę. Na koniec roku był stan zerowy sali, stan surowy zamknięty części socjalnej i
łącznika. Cała robocizna była w wykonaniu i na koszt mieszkańców. Pieniądze gminy
przeznaczono tylko na zakup materiałów. Znaczący udział w tym miała Spółdzielnia
Ogrodnicza w Bobach, której prezes Marian Rychter i pełnomocnik zarządu Stanisław
Tompolski udzielali wszechstronnej pomocy w budowie. Spółdzielnia świadczyła
nieodpłatnie usługi transportowe, użyczała sprzętu i mając doświadczenie w budowie z
płyt warstwowych, pokryła dach części socjalnej i łącznika. Łączny wkład pieniędzy
pozabudżetowych w postaci pracy mieszkańców i przekazanych materiałów budowlanych
wyceniono na kwotę 82 995 zł. Podjęte zostały starania Pana Wójta o dotacje
pozabudżetowe. W roku 2003 gmina przyznała na budowę 200 tys. zł i powierzyła
funkcję prowadzącego inwestycję dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Bobach. Dzięki
pomocy, wiedzy i doświadczeniu zastępcy wójta Stanisława Tompolskiego sprawnie
realizowano procedury zamówień publicznych.
Prowadzone intensywne działania wójta gminy skutkują umieszczeniem inwestycji w
,,Wojewódzkim programie poprawy bazy sportowej województwa lubelskiego” Urzędu
Marszałkowskiego.
Umożliwiło to złożenie wniosku do Ministerstwa Edukacji i Sportu o przyznanie dotacji z
funduszy Totalizatora Sportowego. Podjęto starania o realizację tego wniosku
i pozyskanie funduszy. Mimo pewnych trudności zakończyły się one sukcesem i w
grudniu 2003 r. Wójt i Skarbnik Gminy podpisali umowę z realizującym dotacje
ministerialne Bankiem Millenium w Warszawie, na dofinansowanie budowy sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Bobach, w wysokości 180 tys. zł, z podziałem na
lata: 2003 – 80 tys zł. i 2004 – 100 tys. zł. Warunkiem jest ukończenie inwestycji do 30
listopada 2004 r.
Kwota 80 tys. zł została natychmiast zrealizowana i na koniec 2003 r. zaawansowanie
budowy to stan zamknięty sali, łącznika i części socjalnej, wykonane tynki i instalacja
elektryczna we wszystkich pomieszczeniach oraz posadzka podkładowa w sali
gimnastycznej.
Od pierwszych dni roku 2004 prowadzone są przygotowania do przetargów na dalsze
roboty finalizujące inwestycję.

Jerzy Barcikowski

Obecnie lekcje wychowania fizycznego odbywają się na korytarzu szkolnym

Sala w budowie - stan aktualny
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