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Informacja z XVI sesji IV kadencji Rady Gminy Urzędów
27 lutego 2004 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie odbyła się XVI sesja Rady Gminy Urzędów.
Głównym tematem posiedzenia było sprawozdanie z działalności SP ZOZ w Urzędowie za rok 2003, które
przedstawił Pan Wojciech Serafin – Dyrektor SP ZOZ w Urzędowie oraz Pani Dorota Dzikowska – Główna
Księgowa.
Pan Wojciech Serafin omówił działalność placówek służby zdrowia z terenu gminy Urzędów. Poinformował też,
że zadania finansowe zostały wykonane w 100%, o czym świadczy fakt, że przedkładane do Narodowego
Funduszu Zdrowia sprawozdania za rok 2003 zostały przyjęte bez zastrzeżeń a środki finansowe spłynęły
równomiernie do kasy SP ZOZ. Zaznaczył, że oprócz podstawowej działalności, jaką jest świadczenie usług
medycznych, SP ZOZ prowadził również inwestycje, których wartość w roku 2003 zamknęła się w kwocie około
120 000 zł. Poinformował, że do użytku został oddany gabinet stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w
Popkowicach, który został wykonany ze środków samorządowych. Przedstawił również kontrakt na rok 2004
oraz perspektywy i zmiany w służbie zdrowia po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
Drugim głównym tematem obrad sesji była informacja dotycząca Związku Międzygminnego pn. Strefa Usług
Komunalnych w Kraśniku. W obradach uczestniczył przedstawiciel Związku Pan Waldemar Toporowski, który
udzielał odpowiedzi i wyjaśnień. Poinformował, że Związek działa od 1999 roku, a główną przesłanką jego
utworzenia była potrzeba zbudowania nowoczesnego składowiska odpadów, odpowiadającego normom i
wymogom unijnym. W Związku Międzygminnym zrzeszonych jest obecnie 8 gmin, w tym gmina Urzędów, która
posiada 5% udziałów w realizacji inwestycji.
Podczas obrad sesji omówione zostały również sprawy bieżące i podjęte następujące uchwały:

– w sprawie nabycia gruntu pod poszerzenie drogi gminnej,
– w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości, stanowiącej własność Gminy
Urzędów, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej.
W sprawach bieżących radni Gminy Urzędów zajęli się m.in. kwestią medalu okolicznościowego Urzędowa, co
związane jest z obchodami 600-lecia miejscowości.
Edyta Puchajda

Regulamin konkursu pn. „Integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne działania
w zakresie edukacji, ochrony środowiska oraz coraz szerszego wprowadzania
selektywnej zbiórki odpadów”
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy i Rada Gminy Urzędów.
Czas trwania konkursu: 30.04.2004 r. – 30.11.2004 r.
Cel konkursu:
1. Propagowanie selektywnej zbiórki odpadów stałych u źródła ich powstawania, oraz surowców wtórnych i ich
zagospodarowanie.
2. Zmiana świadomości lokalnego społeczeństwa, młodzieży, dzieci w sprawach segregacji odpadów i ich
zagospodarowania; podniesienie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej.
3. Kształtowanie nowych nawyków, przyzwyczajeń mających na celu ochronę posiadanych zasobów przyrody
(lasów, łąk, zbiorników wodnych); integracja społeczna wokół koniecznych działań w dziedzinie ochrony
środowiska.
4. Likwidacja dzikich wysypisk, porządkowanie terenu, zmniejszenie obciążenia środowiska odpadami
konsumpcyjnymi.
5. Oszczędność budżetu na kosztach wywozu i składowania odpadów na wysypiskach śmieci.
6. Pozyskiwanie surowców wtórnych (ponowne wykorzystanie odpadów opakowaniowych ze szkła do produkcji
szkła).
7. Oszczędność surowców pierwotnych.
Uczestnicy konkursu:
• nauczyciele, młodzież szkolna i dzieci przedszkolne z placówek oświatowych Gminy,
• mieszkańcy poszczególnych sołectw Gminy,
• stowarzyszenia, jednostki OSP i inne organizacje działające na terenie Gminy,
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Gminy, parafie.
Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić ten fakt do referatu budownictwa, pokój nr 12, Urzędu Gminy w
Urzędowie, ul. Rynek 26, podając wstępny zakres działań, jakie będą podjęte w zakresie konkursu przez
zainteresowanego uczestnika.
Na okoliczność odbytych spotkań, prelekcji z mieszkańcami uczestnik sporządza protokół z załączoną listą
obecności.
Na okoliczność potwierdzenia ilości zgromadzonych i zagospodarowanych odpadów stałych uczestnik konkursu
gromadzi i przedkłada komisji konkursowej dowody sprzedaży zebranych surowców.
W przypadku podjęcia prac mających na celu likwidację dzikiego wysypiska Urząd Gminy deklaruje pomoc
sprzętem (koparka „Ostrówek” i ciągnik z przyczepą) – po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy zamiaru
podjęcia tych prac.
Najwyżej premiowane będą działania odnoszące widoczne efekty w zbiórce i segregacji odpadów stałych tj.
butelek pet, opakowań szklanych, makulatury, puszek aluminiowych (zebrane ilości udokumentowane
dowodami sprzedaży, przekazania).
Zadania dla szkół i przedszkoli:
1. Zgłoszenie placówki oświatowej do konkursu w Urzędzie Gminy Urzędów.
2. Przeprowadzenie i udokumentowanie spotkań z młodzieżą, szkoleń, prelekcji – dotyczących segregacji
odpadów u źródła ich powstawania, ich zagospodarowania; wyrabianie nawyków i przyzwyczajeń mających na
celu ochronę posiadanych zasobów przyrody, konkursy ekologiczne, plakaty.
3. Przeprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów stałych, wspólne porządkowanie terenów.
4. Współpraca z gminą w celu dokonania szczegółowych ustaleń odnośnie zabezpieczenia, zagospodarowania
zgromadzonych odpadów stałych, przeznaczenia ich na surowce wtórne, bądź na składowisko.

5. Sporządzenie pisemnego sprawozdania z realizacji zadania konkursowego.
Zadania dla sołectw i organizacji:
1. Zgłoszenie do konkursu w Urzędzie Gminy Urzędów.
2. Zorganizowanie i udokumentowanie spotkań z mieszkańcami w celu przybliżenia założeń i celu konkursu, jak
również wykazanie spodziewanych efektów i korzyści
z realizacji projektu, popularyzacja segregacji odpadów u źródła tj. w miejscu ich powstawania.
3. Zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów stałych z porządkowanych terenów i likwidacji dzikich wysypisk
(segregacja z podziałem na opakowania szklane, plastikowe, puszki aluminiowe, makulaturę itp.).
4. Zachęcanie społeczeństwa lokalnego do segregacji odpadów w gospodarstwach domowych i składowania
ich w pojemnikach przeznaczonych na ten cel, rozmieszczonych gniazdowo w poszczególnych sołectwach
Gminy.
5. Współpraca z Gminą w celu dokonania szczegółowych ustaleń odnośnie zabezpieczenia i zagospodarowania
zgromadzonych odpadów stałych.
6. Sporządzenie pisemnego sprawozdania z realizacji zgłoszonego zadania konkursowego.
Ocena konkursu:
Organizatorzy przewidują za udział i uzyskanie najlepszych wyników w ocenie komisji konkursowej nagrody
finansowe i rzeczowe do 1500 złotych.
Oceny prac komisja dokona według następujących kryteriów:
1. Ilość zebranych i posegregowanych odpadów stałych (tj. opakowań szklanych i plastikowych, makulatury,
puszek aluminiowych) – udokumentowana dowodami sprzedaży lub przekazania – skala ocen od 0 do 10
punktów.
2. Likwidacja dzikich wysypisk; akcja „sprzątanie świata” – porządkowanie terenów leśnych, terenów wokół
obiektów publicznych, rzek, pomników przyrody – udokumentowane np.: wykonanymi zdjęciami z
przeprowadzonych prac, sprawozdaniem – skala ocen od 0 do 5 punktów.
3. Edukacja ekologiczna społeczności lokalnej Gminy (dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców):
a) wykłady,
b) prelekcje,
c) konkursy ekologiczne,
d) plakaty, ulotki,
e) wystawy
– udokumentowane sprawozdaniami, protokołami z listami obecności z realizowanych zagadnień
przeprowadzonych w ramach wymienionego kryterium – skala ocen od 0 do 6 punktów.
4. Estetyka opracowanych sprawozdań – prac konkursowych – skala ocen od 0 do 5 punktów.
Komisja dokona oceny złożonych prac i uzyskanych efektów na podstawie ww. kryteriów, odpowiednio
potwierdzonych.
Regulamin konkursu, po omówieniu i przyjęciu przez Wójta i Radę Gminy Urzędów, ogłoszony zostanie w
lokalnej prasie oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie organizatora konkursu tj. Urzędzie Gminy w
Urzędowie, ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów.
Urzędów, 04.03.2004.
Wójt Gminy
mgr inż. Jan Woźniak

Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie
23-250 Urzędów, ul. Wodna 34
tel. 822-52-53, 822-61-60
OGŁASZA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2004/2005
do następujących typów szkół ponadgimnazjalnych:
3-letnie LICEUM PROFILOWANE
o profilach kształcenia ogólnozawodowego:
– zarządzanie informacją,

– usługowo-gospodarczy.
4-letnie TECHNIKUM
– technik informatyk,
– technik żywienia i gospodarstwa domowego.
2- lub 3-letnia ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA – oddział wielozawodowy, zawody wiodące: rolnik,
ogrodnik, krawiec, piekarz, cukiernik, stolarz, kucharz małej gas-tronomii, rzeźnik–wędliniarz, murarz,
betoniarz–zbrojarz, posadzkarz, malarz–tapeciarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych lub inny dowolny
zawód wybrany z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Szczegółowe kryteria rekrutacji w roku szkolnym 2004/2005:
1. Kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt.:
• za wyniki z egzaminu gimnazjalnego – 100 pkt.,
• za oceny z wybranych przedmiotów – 80 pkt.,
• za inne osiągnięcia + świadectwo z wyróżnieniem – 10 + 10 pkt.
2. Wykaz punktowanych przedmiotów na świadectwie:
Liceum Profilowane – zarządzanie informacją: język polski, matematyka, język obcy, informatyka.
Liceum Profilowane – usługowo-gospodarczy: język polski, matematyka, język obcy, WOS.
Technikum: język polski, matematyka, język obcy, informatyka.
Zasadnicza Szkoła Zawodowa: język polski, matematyka, język obcy, biologia.
3. Punktacja za poszczególne oceny:
• celujący – 20 pkt.,
• bardzo dobry – 15 pkt.,
• dobry – 10 pkt.,
• dostateczny – 5 pkt.,
• dopuszczający – 2 pkt.
4. Wykaz wymaganych dokumentów:
• podanie, podpisane przez rodziców lub prawnych opiekunów, 2 zdjęcia;
• świadectwo z wynikami egzaminów gimnazjalnych;
• świadectwo ukończenia gimnazjum;
• karta zdrowia ucznia i karta szczepień;
• zaświadczenie lekarskie (dla szkół zawodowych – na podst. skierowania ze szkoły).
5. Laureaci przedmiotowych konkursów wojewódzkich przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej
niezależnie od kryteriów obowiązujących pozostałych kandydatów.
6. Termin składania dokumentów: od 1 kwietnia do 31 maja 2004 r.
7. Składanie przez kandydatów kopii świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych
wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum: od 25 czerwca do 30 czerwca
2004 r.
8. Próg punktowy decydujący o przyjęciu do danego typu szkoły zostanie ustalony po złożeniu dokumentów
przez kandydatów.
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 2 lipca 2004 r. godz. 1000.
9. Potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa
ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w
ostatnim roku nauki w gimnazjum: od 2 lipca do 6 lipca 2004 r.

Dni Kultury Rolnej

W dniach od 1 do 5 marca 2004 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie odbyły się Dni Kultury Rolnej. Jest
to impreza cykliczna organizowana przez Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej. Organizowanie takich Dni wynika
z potrzeb społeczeństwa Urzędowa, utrzymującego się głównie z rolnictwa. Współorganizatorami, od początku,
oprócz Sekcji Rolniczej TZU, były: Komisja Rolna Rady Gminy, GOK, ośrodki doradztwa rolniczego i inne
instytucje związane z rolnictwem. W dniach tych odbyły się liczne wykłady, dotyczące: ochrony upraw
sadowniczych, zmian w obrocie i stosowaniu środków ochrony roślin po akcesji do Unii Europejskiej,
perspektyw skupu owoców i warzyw, możliwości korzystania ze środków unijnych oraz programów
pomocowych. Omówiono sytuację w rolnictwie, przedstawiono strukturę bezrobocia i program przeciwdziałania
mu na terenie gminy Urzędów oraz możliwości otrzymania pracy za granicą.
Poruszono wiele problemów aktualnie nurtujących rolników.
Organizacja Dni wyszła także poza teren Urzędowa. Część wykładów, dotycząca środków ochrony roślin po
akcesji do Unii Europejskiej, odbyła się w Bobach.
Od samego początku Dni Kultury Rolnej cieszą się dużym zainteresowaniem i wysoką frekwencją.

*
W dniach 8 i 9 marca odbył się pokaz żywieniowy dla członkiń Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Urzędów.
Licznie przybyłe panie mogły brać udział w przygotowywaniu wykwintnych potraw wielkanocnych i podziwiać
efekty swojej pracy, a następnie uczestniczyć w konsumpcji tych potraw. Ponadto pokaz uświetnił występ zespołu
folklorystycznego „Kowalanki” z Kowalina, który zaprezentował „Zapusty w Kowalinie”.

*
00

W dniu 9 marca 2004 r. o godz. 10 w sali Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się konferencja dla wójtów gmin
ościennych z udziałem Marszałka Województwa Lubelskiego Henryka Makarewicza i Dyrektorów Urzędu
Marszałkowskiego, odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy strukturalnych, tj.: Marcelego Niezgody –
Dyrektora Gabinetu Marszałka, Krzysztofa Hetmana – Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju
Regionalnego, Romana Kasperka – Zastępcy Dyrektora Departamentu Polityki Społecznej, Przemysława
Zaleskiego z Biura Wdrażania Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Barbary Marzec – Zastępcy
Kierownika Wydziału Obsługi Europejskiego Funduszu Społecznego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
Konferencja poświęcona była sprawom związanym z wykorzystaniem funduszy strukturalnych, Europejskiej
Polityce Regionalnej, programowi SAPARD, wnioskom o dofinansowanie imprez kulturalnych, sportowych i
oświatowych. Przedstawiono możliwości uzyskania funduszy służących rozwojowi rolnictwa i gospodarki
żywieniowej, poprawie infrastruktury wsi, wspomagających osoby niepełnosprawne i zapobiegających
bezrobociu, jak również sektorowy program operacyjny.
W konferencji tej liczny udział wzięli wójtowie i ich zastępcy z pobliskich gmin zainteresowani powyższymi
zagadnieniami.
red.

Spotkanie z przedsiębiorcami
W dniu 4 marca w ramach Dni Kultury Rolnej odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu naszej gminy,
w którym uczestniczyło ponad 30 osób. Podkreślono wkład, jaki wnoszą oni w rozwój Gminy Urzędów.
Zwrócono także uwagę, że zmiany społeczno-gospodarcze zmuszają do podejmowania działań mających na
celu podnoszenie jakości usług. Ze strony gminy przedstawiono stawki podatków obowiązujące w roku 2003 w
naszej gminie i gminach ościennych.
Obecne na spotkaniu osoby otrzymały informacje dotyczące zmian w ustawie o prawie działalności
gospodarczej, które weszły w życie z dniem 1 stycznia br. Ponadto przedsiębiorcy dowiedzieli się o możliwości
uzyskania pomocy finansowej z Urzędu Pracy w chwili zatrudnienia osób bezrobotnych.
Tego dnia przedstawiciel Kraśnickiego Oddziału Lubelskiej Fundacji Rozwoju Pan Michał Wróblewski wygłosił
wykład na temat funduszy strukturalnych (2004–2005) po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz
programu PHARE 2001. Przedstawił procedury składania wniosków i kryteria przyznawania dopłat.
Hubert Witek
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Podatek

Stawki podatku za 1 m ustalone przez:
Ministra
Finansów

Urzędów

Wilkołaz

Annopol

Radę Gminy
Goście- Trzydnik
radów
Duży

od budynków i
pomieszczeń
związanych z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej

17,31 zł

8,66 zł

12,60 zł

9,40 zł

10,00
zł

od gruntów
związanych z
prowadzeniem
działalności
gospodarczej

0,62 zł

0,31 zł

0,33 zł

0,55 zł

0,55 zł

Dzierzkowice

Zakrzówek

13,70 zł

8,50 zł

9,00 zł

0,56 zł

0,31 zł

0,30 zł

Dane w tabeli na podstawie Biuletynów Informacyjnych poszczególnych gmin umieszczonych w internecie.

§ Kronika kryminalna §
Sprawca ustalony
W dniu 31 stycznia 2004 r. w Bobach Koloni kierujący „busem” potrącił pieszego, który doznał obrażeń głowy.
Sprawca wypadku uciekł z miejsca zdarzenia. W wyniku podjętych przez policjantów Posterunku Policji w
Urzędowie czynności ustalono, że sprawcą tym jest mieszkaniec Koloni Boby. Materiały zgromadzone w tej
sprawie w lutym 2004 r. przesłano do Prokuratury Rejonowej w Kraśniku z wnioskiem o sporządzenie aktu
oskarżenia. Nadmienić należy, że uciekając z miejsca wypadku drogowego kierowca nie osiągnął żadnej
korzyści, gdyż w takim przypadku sąd orzeka karę pozbawienia wolności za przypisane sprawcy przestępstwo
w wysokości do górnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę (w tym przypadku będzie to 4,5
roku).
Amator drobiu i królików
W dniu 19 lutego 2004 r. mieszkaniec Kraśnika zgłosił kradzież z włamaniem do altanki znajdującej się na tzw.
„polach urzędowskich”. Sprawca po przepiłowaniu skobla i wyłamaniu drzwi od pomieszczenia gospodarczego
zabrał w celu przywłaszczenia 10 królików i 3 kury powodując straty w wysokości 200 zł.
Na dwóch gazach
W dniu 12 marca 2004 r. policjanci Posterunku Policji w Urzędowie podczas kontroli drogowej w Skorczycach

sprawdzili stan trzeźwości mężczyzny kierującego Polonezem. „Wydmuchał” on 0,51 mg/l co przekłada się na
1,02‰ alkoholu we krwi. Kierujący stracił prawo jazdy.
Nic dwa razy się nie zdarzy?
W dniu 13 marca 2004 r. w m. Zakościelne policjanci PP w Urzędowie zatrzymali rowerzystę, który miał poważne
trudności z utrzymaniem właściwego toru jazdy. Badanie alkometrem wykazało u niego 0,89 mg alkoholu w
l litrze wydychanego powietrza co przekłada się na 1,78‰ alkoholu we krwi. Mieszkaniec Zakościelnego nie
przejął się zbytnio tym faktem, gdyż już następnego dnia ponownie został zatrzymany do kontroli drogowej i
okazało się, że tym razem osiągnął jeszcze lepszy „wynik” – 1,18 mg/l.
I znowu rowerzysta
W dniu 15 marca 2004 r. w m. Zakościelne policjanci PP w Urzędowie zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę –
mieszkańca tejże miejscowości. Badanie alkometrem wykazało u niego 1,29 mg alkoholu w litrze wydychanego
przez niego powietrza.
Uwaga na dokumenty
W dniu 12 marca 2004 r. PP w Urzędowie przesłał do Prokuratury Rejonowej w Kraśniku materiały dochodzenia
z wnioskiem o objęcie aktem oskarżenia mieszkańca Popkowic. Podejrzany, wykorzystując fakt wspólnego
zamieszkiwania ze starszą osobą, skserował jej dowód osobisty i zaświadczenie o dochodach, po czym
odsprzedał je mieszkańcowi podkraśnickiej wsi. Dokumenty te posłużyły do zakupienia w systemie ratalnym
okien. Nie trzeba dodawać, że nabywca nie miał zamiaru spłacać rat za zakupione okna.
Red.

Klub Abstynenta „Płomyk” zaprasza
List do Przyjaciela
Zaczynam dostrzegać, że w Twoim życiu dzieje się coś niedobrego. Po każdym pijaństwie przysięgasz sobie i
najbliższym, że już nigdy więcej, że to po raz ostatni... Nie starcza Ci jednak sił!
Chcesz przestać pić, jednak nie możesz...
Tracisz może rzecz najważniejszą – nadzieję. Wydaje Ci się, że nie ma wyjścia z tego zaklętego kręgu!
Wszystko to, co dzisiaj przeżywasz, nie tak dawno było moje... Jestem alkoholikiem, byłem na dnie. Dzisiaj nie
piję i chcę Tobie powiedzieć: spróbuj i Ty! Jeśli naprawdę chcesz żyć – przestań pić! Nie jesteś przegrany –
jeszcze żyjesz!
Proponuję Ci, abyś przyszedł na spotkanie ludzi, którzy mają taki sam kłopot jak Ty. Zapraszam Cię na mityng
Anonimowych Alkoholików, to jest wspólnoty kobiet i mężczyzn, którzy dzielą się nawzajem siłą,
doświadczeniem i nadzieją – aby nie pić alkoholu. Pomagają w ten sposób sobie i innym. Jest tam bezpiecznie!
Wszystkich obowiązuje anonimowość.
Zapraszam Ciebie! Będziemy tam razem.
Piotr AA
*
Klub Abstynenta „Płomyk” w Urzędowie, ul. Hevelke 1, tel. 82-25-435, czynny jest codziennie oprócz sobót i
poniedziałków w godz. 1600–2000.
*
Społeczność Klubu Abstynenta „Płomyk” serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych we wtorki o godz.
1800 na mityng grupy AA „MAT”. Zapraszamy również na otwarty mityng grupy AA w drugi wtorek każdego
miesiąca o godz. 1800. W tym dniu można uczestniczyć w spotkaniu grupy Anonimowych Alkoholików, poznać
zasady funkcjonowania i działalność AA w propagowaniu trzeźwych obyczajów wśród społeczności lokalnej,
podzielić się swoi-mi problemami wynikającymi z nadużywania alkoholu lub współuzależnienia członków
rodziny.
*
W każdy pierwszy piątek miesiąca w godz. 800–1200 w siedzibie Klubu Abstynenta czynny jest punkt
konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
Dyżur pełni terapeuta z Ośrodka Terapii Uzależnień.
*
Najbliższy Ośrodek Terapii Uzależnień znajduje się w Kraśniku przy ul. Kościuszki 26, tel. 884 53 18. Czynny
jest w poniedziałki, środy i piątki w godz. 800–1500; wtorki w godz. 1230–1930 oraz czwartki w godz. 900–1930.
*
Dyżur Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywa się w
poniedziałki w godz. 1000–1200 i piątki w godz. 1400–1600 w Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie.

Maksymilian Witek
członek kadry olimpijskiej Ateny 2004

Moja przygoda z zapasami zaczęła się w 1986 r. w Szkole Podstawowej w Urzędowie, gdzie działalność
rozpoczęła sekcja zapaśnicza prowadzona przez Jerzego Puacza. Miałem wtedy 10 lat. Na pierwszym treningu
znalazłem się pod wpływem moich kolegów z klasy, tłumnie zapisujących się do nowo powstałej sekcji, która z
czasem stała się ciekawym i pożytecznym sposobem spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież w tej
małej miejscowości. Pomyślałem, dlaczego by nie spróbować, zwłaszcza, że czułem się dużo silniejszy od
rówieśników.
Na początku sekcja liczyła około 70 młodych adeptów, a treningi odbywały się w sali, w której miały miejsce
zajęcia z wychowania fizycznego. Już po kilku treningach bardzo spodobał mi się sposób prowadzenia zajęć, a
przede wszystkim walki z kolegami – również dużo starszymi. Szybko wpadłem „w oko” trenerowi, który dojrzał
tę iskierkę woli walki i powiedział, że kiedyś będę „mistrzem Polski”, w co nikt nie wierzył, a nawet koledzy
podśmiewali się ze mnie. Czas pokazał, że trener nie mylił się – zawsze wierzył i wierzy nadal w moje
możliwości – a mistrzem Polski byłem wielokrotnie. Jednak początek, tak jak w każdej dyscyplinie sportu, był
trudny i pierwsze lata nie przyniosły żadnych osiągnięć; były jedynie nauką i zbieraniem doświadczeń, co dało
podstawy do późniejszych sukcesów. W tym okresie, z małymi osiągnięciami, startowałem w grupie wiekowej
dzieci i młodzików na zawodach rangi mistrzostw województwa.
Po dwóch latach na zajęcia przychodziła już tylko „garstka” najwytrwalszych chłopców. Sekcja zaczęła
podupadać i zakończyła swoją działalność. Ja również przestałem trenować i tak zakończył się pierwszy etap
mojej przygody z zapasami. Przerwa trwała dwa lata.
W 1990 r. w czasie wakacji nieoczekiwanie otrzymałem propozycję wyjazdu na obóz treningowy z klubem
„Tęcza” Kraśnik od Aleksandra Płatka – człowieka, który dał początek tej dyscyplinie w mieście. Po rozmowie z
rodzicami, którzy wyrazili zgodę, wziąłem udział w zgrupowaniu, które przebiegło w dobrej i przyjaznej
atmosferze.
Po wakacjach zacząłem dojeżdżać na treningi do Kraśnika. Rodzice przyglądali się mojej ponownej fascynacji,
wydawało się im, że szybko minie, ponieważ miałem dużo obowiązków w szkole i w domu. Nauki jednak nigdy
nie zaniedbywałem, miałem bardzo dobre stopnie i udało mi się pogodzić wszystko, kontynuując treningi.
W tym samym roku klub LKS „Tęcza” przeżywał kryzys, w wyniku którego wszyscy zawodnicy wraz z trenerami
przeszli do nowo utworzonej sekcji zapaśniczej w Fabrycznym Klubie Sportowym „Stal”.
Od 1991 r. trenowałem i walczyłem w „Stali” Kraśnik pod okiem Aleksandra Płatka. Na treningach pracowałem z
wielkim zaangażowaniem, ucząc się technik i doskonaląc sztukę walki zapaśniczej.
Pierwsze starty nie wychodziły tak, jak oczekiwałem; dopiero po ponad roku ciężkich treningów i wyjeździe w
1992 roku na obóz do Machaczkały (Dagestan – Rosja) osiągnąłem swój pierwszy sukces – zostałem
wicemistrzem Polski kadetów w wadze do 70 kg. Medal ten podbudował mnie psychicznie i zmotywował do
jeszcze cięższej pracy.
Na jesieni odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetów – wystąpiłem w wadze 83 kg, wygrywając
wszystkie walki.
Po bardzo udanym występie trener kadry Polski powołał mnie na obóz. W trakcie szkolenia z najlepszymi
rówieśnikami z Polski szybko podniosłem swoje umiejętności i poziom sportowy, wygrywając
w przekonywującym stylu Mistrzostwa Polski Kadetów (w 1993 r.). Będąc najlepszym, reprezentowałem kraj na
Mistrzostwach Świata, które odbyły się w Duisburgu (Niemcy). Zająłem 7 lokatę (najlepsze miejsce z Polskiej
ekipy) – to był udany debiut na zawodach tej rangi. Od tego momentu na stałe zająłem miejsce w kadrze
narodowej.
Wraz z ciężkimi treningami przychodziły kolejne sukcesy. W 1994 r. wygrałem Mistrzostwa Polski Juniorów
Młodszych oraz byłem na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie, gdzie zająłem 11 miejsce.
Rok 1995 okazał się jeszcze bardziej udany – wygrałem mistrzostwa Polski i kilka turniejów zagranicznych oraz
reprezentowałem Polskę na Mistrzostwach Europy w Witten (Niemcy). Tę imprezę pamiętam szczególnie,
ponieważ pomimo kłopotów zdrowotnych, wziąłem w niej udział i zająłem wysokie 4 miejsce, przegrywając
nieznacznie (1 pkt) z zawodnikiem z Azerbejdżanu. Był to najlepszy do tej pory występ na zawodach tej rangi –
żal jednak było powracać do kraju bez medalu, który był tak blisko. W tym też roku zostałem powołany do ścisłej
kadry olimpijskiej, przygotowującej się do Igrzysk Sydney 2000.

W roku 1997 po zdobyciu kolejnego tytułu mistrza Polski wziąłem udział w Mistrzostwach Europy w Istambule
(Turcja) i Mistrzostwach Świata w Helsinkach (Finlandia).
W 1998 r. zająłem 6 miejsce na Uniwersjadzie (Akademickich Mistrzostwach Świata) jako student AWF w
Gorzowie Wielkopolskim; odbyły się one w Ankarze (Turcja).
1999 rok potwierdził kolejny raz, że na dużo mnie stać. Startując już jako senior, zdobyłem swój pierwszy tytuł
mistrza Polski seniorów w kategorii wagowej 97 kg. Będąc najlepszym w kraju, reprezentowałem Polskę na
Mistrzostwach Europy Seniorów w Mińsku (Białoruś) gdzie zająłem 8 lokatę, stanąłem również do walki o
kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Sydney, jednak w niższej kategorii wagowej (85 kg), ponieważ na 97 kg
zapewniony start miał Marek Garmulewicz, bardzo utytułowany i doświadczony zawodnik. W turnieju
kwalifikacyjnym zdobyłem jednak zbyt małą liczbę punktów.
Po tych znacznych sukcesach zmuszony byłem opuścić szeregi „Stali” Kraśnik, która w wyniku trudnej sytuacji
materialnej nie była w stanie zapewnić mi podstawowych środków do dalszej pracy. Otrzymałem propozycję z
„Górnika” Łęczna – klubu, który był w trakcie tworzenia silnego ośrodka zapaśniczego na Lubelszczyźnie.
Zapewniono mi godziwe warunki, stypendium pozwalające na optymistyczne spojrzenie w przyszłość i dające
komfort psychiczny w dalszej karierze. Od 2000 r. reprezentuję barwy „Górnika” Łęczna, zdobywając dla tego
klubu wiele medali, w tym dwukrotne mistrzostwo Polski seniorów w 2001 i 2002 r.
Uczestniczyłem dwa razy (2000, 2001 r.) w Mistrzostwach Europy w Budapeszcie i Mistrzostwach Świata
w Sofii (Bułgaria 2001 r.). Nadal jestem w kadrze olimpijskiej i walczę o wyjazd na Igrzyska Olimpijskie, które
odbędą się w Atenach w 2004 r.
Od 16 lat zapasy są częścią mojego życia, a osiągane wyniki pozwoliły mi zwiedzić całą Europę, a także inne
kontynenty; mam satysfakcję z uczestnictwa w zawodach najwyższej rangi, reprezentowania kraju na
światowych arenach. Dają mi one możliwość poznania innych krajów, ich kultury, obyczajów, folkloru oraz
wspaniałych ludzi, czego na pewno nie doświadczyłbym, gdyby nie sport.
Aktualnie jestem 11-krotnym mistrzem Polski w różnych grupach wiekowych, 8-krotnie zdobywałem na
mistrzostwach Polski krążki innego koloru, oprócz tego wielokrotnie wygrywałem turnieje zagraniczne.
5 razy byłem reprezentantem Polski na mistrzostwach Europy i 5 razy na mistrzostwach świata – zdobywając
dobre punktowane miejsca. Od 1995 roku jestem członkiem kadry olimpijskiej.
Korzystając z okazji, chcę podziękować wszystkim, którzy od początku mojej drogi wspierali mnie, pomagali
przezwyciężać trudności, dodawali otuchy do jeszcze cięższej pracy w trudnych momentach i w końcu cieszyli
się razem ze mną z osiąganych sukcesów. Przede wszystkim dziękuję rodzicom, którzy pozwolili mi uprawiać
tak trudną dyscyplinę sportu, jaką są zapasy, trenerom za naukę i cierpliwość w oczekiwaniu na wyniki oraz
działaczom, bez których trudno byłoby realizować plany szkoleniowe sekcji.
Powyższy materiał pochodzi z wydawnictwa MAD Graf „Wspaniali ludzie kraśnickich zapasów” pod redakcją
Grażyny Dobromilskiej

Z życia ZSO Urzędów
W bieżącym miesiącu nasza szkoła była organizatorem eliminacji mistrzostw powiatu szkół ponadgimnazjalnych
w piłce siatkowej. Uczniowie ZSO Urzędów nie okazali się zbyt gościnni dla rywali. Drużyna dziewcząt (opiekun
Monika Jastrzębska) pokonała rywali z ZS nr 1 Kraśnik 2:0 i ZSZ Zakrzówek 2:0 zajmując pierwsze miejsce.
Zwycięski zespół występował w składzie: Anna Gozdalska, Kinga Strzelecka, Agnieszka Michalak, Beata
Gozdalska, Aleksandra Mazik, Anna Surdacka, Michalina Walczak, Sylwia Mazik, Ilona Jacniacka, Emilia Latos.
*
Męska drużyna (opiekun Marek Flisek) wygrała z Zespołem Szkół im. Orląt Lwowskich 2:0 i ZSZ Zakrzówek 2:0,
natomiast w finale z ZS nr 1 w Kraśniku 2:1. Skład naszej drużyny tworzyli: Bartosz Gozdalski, Mateusz
Stępniak, Paweł Stępniak, Jarosław Witek, Cezary Syroka, Szymon Bednara, Rafał Wołoszyn, Kamil Krawczyk,
Krzysztof Grzegorczyk, Krzysztof Smoliński, Krzysztof Bogusławski. Forma zaprezentowana podczas eliminacji
pozwala z optymizmem oczekiwać na mistrzostwa powiatu.
*
W grudniu, styczniu i lutym uczniowie klas szóstych, trzecich gimnazjum, i czwartych liceum pisali próbne
egzaminy. Sprawdzian, testy kompetencji i matura zbliżają się bardzo szybkimi krokami. Dlatego była to
znakomita okazja dla zapoznania się z atmosferą panującą podczas egzaminów. Uczniowie przekonali się, jakie
mają zaległoś-ci, na co muszą zwrócić uwagę. Prace zostały bardzo dokładnie przeanalizowane przez
nauczycieli. Dzięki temu opracowano wnioski, których realizacja ma na celu jak najlepsze przygotowanie
uczniów do egzaminów.
Wojciech Sadowski
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