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Informacja z XIX i XX sesji IV kadencji Rady Gminy Urzędów
Dnia 27 maja 2004 roku o godz. 1000 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie
odbyła się XIX sesja IV kadencji Rady Gminy.
Tematem głównym obrad była realizacja zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Urzędowie.
Jak wynika z informacji przedłożonej przez Panią Małgorzatę Piłat – Kierownika ww.
Ośrodka, budżet GOPS w Urzędowie za 2003 rok – to kwota 1 174 323,00 zł, w tym:
– własne środki finansowe to 209 723,00 zł, co stanowi 17,86% ogólnego budżetu,
– oraz środki zlecone 964 570,00 zł, stanowiące 82,24% ogólnego budżetu.
Do świadczeń finansowych udzielanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej osobom
potrzebującym należą: zasiłki stałe, zasiłki celowe, okresowe, obiady dla dzieci, świadczenia
rodzinne itp. Praca Ośrodka Pomocy Społecznej polega nie tylko na przyznawaniu
świadczeń finansowych. Obejmuje ona także bardzo szeroko rozumianą pracę socjalną oraz
współpracę ze wszystkimi jednostkami i organizacjami społecznymi, działającymi na terenie
gminy, jak również współpracę z osobami fizycznymi, którym nie są obce problemy
społeczne. Zwykle współpraca ta polega na wskazywaniu środowisk potrzebujących
pomocy, a także proponowaniu konkretnych sposobów rozwiązań tych problemów.
Instytucjami, z którymi ściśle współpracuje Ośrodek Pomocy Społecznej są: Szkoły, Koła
Gospodyń Wiejskich, Policja, Sąd Rejonowy w Kraśniku, Ośrodki Zdrowia, Poradnie
Psychologiczno-Pedagogiczne, Poradnie Zdrowia Psychicznego, Poradnie Uzależnień, Klub
Abstynenta „Płomyk”, Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski, Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku.
Jednym z priorytetowych zadań do zrealizowania przez GOPS w najbliższym czasie jest
zorganizowanie ośrodka hipoterapii, czyli rehabilitacji poprzez kontakt i jazdę na koniach. Do
realizacji tego celu złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach kontraktu dla
województwa lubelskiego na 2004 rok.
Jednym z uczestników sesji w miesiącu maju był Kierownik Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pan Andrzej Maj, który podziękował Urzędowi
Gminy, Wójtowi i Sołtysom za pomoc w przygotowywaniu akcji informacyjnej, dotyczącej
składania wniosków o płatności obszarowe. Poinformował także o zadaniach jakie stoją
przed Agencją do 15 czerwca br., a dotyczą jej pracy oraz punktów informacyjnych
w ostatnich dniach przyjmowania wniosków.
Kierownik zaapelował, aby rolnicy reagowali na wezwania, które mogą otrzymać z Agencji,
oraz przestrzegali zawartych w nich terminów, ponieważ może mieć to wpływ na uzyskanie
dopłat.
Ponadto Radni Rady Gminy Urzędów w czasie obrad IX sesji Rady Gminy podjęli uchwały w
sprawie:
–
nabycia gruntu pod poszerzenie drogi gminnej w Urzędowie,
–
zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku 2004 w kwocie 300 000 zł na
sfinansowanie „Modernizacji dróg gminnych”,
–
zmian w budżecie gminy na rok 2004,
–
udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu w zakresie realizacji
wspólnego remontu chodnika przy ul. Partyzantów w Urzędowie w ciągu drogi wojewódzkiej
Nr 833.
*
Ostatnia, przed przerwą wakacyjną, XX sesja IV Rady Gminy Urzędów odbyła się 5 lipca br.
Tematem głównym posiedzenia było przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku

szkolnego 2004/2005.
Zagadnienie to omówił Pan Zbigniew Gawdzik – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Urzędowie. Poinformował między innymi o liczebności uczniów w poszczególnych
oddziałach szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, a także omówił stan osobowy kadry
pedagogicznej. Wyjaśnił zasady przyjmowania uczniów do liceum i gimnazjum oraz zasady
przyznawania wyprawek szkolnych dla pierwszoklasistów.
Ponadto Radni Rady Gminy Urzędów na sesji w miesiącu lipcu podjęli uchwały w sprawie:
– przyjęcia projektów herbu, flagi i pieczęci Gminy Urzędów,
– udzielenia pomocy finansowej Zarządowi Powiatu Kraśnickiego w zakresie remontu
chodników i odnowy nawierzchni na drogach powiatowych,
– wyrażenia zgody na przyjęcie do Związku Między-gminnego, pod nazwą „Strefa Usług
Komunalnych” w Kraśniku, Gminy Borzechów i dokonania zmian w Statucie Związku,
– przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Urzędów na lata 2004–2005,
– sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność gminy,
– zmian budżetu gminy na rok 2004,
– zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w roku 2004 na budowę
drogi gminnej w Rankowskim oraz odbudowę mostu na rzece Urzędówce w Urzędowie,
– kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Urzędów.
Podczas obrad sesji dyskutowano, po raz kolejny, nad projektem przebudowy i modernizacji
płyty Rynku w Urzędowie, przedłożonym przez Panią architekt Jadwigę Jamiołkowską w
celu uzyskania racjonalnych i właściwych rozwiązań odnośnie tej kwestii.
Beata Wnuk

Informacja dotycząca świadczeń rodzinnych
Od 1 maja 2004 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie ustala i wypłaca
świadczenia rodzinne.
Aby otrzymać zasiłek rodzinny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może
przekraczać 504 zł netto lub 583 zł z dzieckiem niepełnosprawnym.
Taki dochód, to także podstawa do starania się o kolejne dodatki:
– z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
– z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla wszystkich rodzin niepełnych;
– z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych;
– zasiłek pielęgnacyjny.
Wnioski można składać w GOPS od poniedziałku do piątku w godz. 700–1500.
Świadczenia rodzinne wypłaca się do 15-go dnia danego miesiąca.
Wypłatę świadczeń prowadzi Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej – Oddział w Urzędowie.
Kierownik GOPS
Małgorzata Piłat

Apel do władz województwa lubelskiego
W związku z zaistniałą sytuacją w skupie owoców miękkich Wójt Gminy Urzędów
wystosował pismo o poniższej treści do Marszałka Województwa Lubelskiego Henryka
Makarewicza a także do Wojewody Lubelskiego Andrzeja Kurowskiego.
Urzędów dn. 30.06.2004 r.
Pan
Henryk Makarewicz
Marszałek Województwa Lubelskiego
Informuję Pana Marszałka, że w dniu 29.06.2004 r. o godz. 1700 w miejscowości Boby
Kolonia na terenie naszej Gminy odbyło się spontaniczne spotkanie protestacyjne rolników
producentów owoców miękkich, głównie malin, protestujących przeciwko ogłoszonym na
rynku bardzo niskim cenom maliny.
Na spotkaniu tym został wybrany komitet protestacyjny, który w dniu 4.07.2004 r. podczas
zorganizowanego w Granicach Gm. Chodel festynu „Maliniaki 2004” przeprowadzi akcję
protestacyjną.
Z zebranych informacji i pierwszych dni skupu wynika, że proponowane ceny skupu w
wysokości – poniżej 2,00 zł/kg maliny są żenująco niskie i nie pokrywają kosztów produkcji,
a jeszcze mogą ulec obniżeniu. Zakłady przetwórcze prowadzące sieci skupu na naszym
terenie informują, że niska cena wynika z braku zainteresowania zakupu owoców ze „starej”
Unii Europejskiej, jak również bardzo niskich cen oferowanych przez te podmioty. Sytuacja
taka w porównaniu z poprzednimi latami jest niezrozumiała, gdyż eksport owoców miękkich
w poprzednich latach (nie byliśmy członkami Unii Europejskiej) utrzymywał się na
wyrównanym poziomie, i przynosił naszemu przemysłowi spożywczemu znaczne dochody.
Sprawa ta jest bardzo ważna dla mieszkańców naszej Gminy jak również województwa
lubelskiego ze względu na dużą ilość nasadzeń maliny w naszym terenie, która to produkcja
stanowi niejednokrotnie główne źródło utrzymania rodzin wiejskich. Istnieje również
zagrożenie, że w szczytowych dniach zbioru, część towaru nie będzie zagospodarowana, z
uwagi na małą bazę przetwórczą i przechowalniczą polskich firm, oraz brak dostatecznego
dofinansowania banków na zakup surowca.
Frustracja rolników jest tym bardziej uzasadniona, że w ostatnim czasie znacznie wzrosły
koszty produkcji i utrzymania gospodarstw domowych (paliwo, ceny środków do produkcji
rolnej, mediów, żywności i ogólnych środków utrzymania). Na ten ruch cenowy w
powszechnej opinii ma również wpływ polityka Państwa.

Mając na uwadze poważną sytuację w naszym regionie mającą wpływ na poziom dochodów
rolnictwa jak również funkcjonowanie przetwórstwa spożywczego, zwracamy się z prośbą do
Pana Marszałka o zainteresowanie się wymienionymi problemami, jak również
poinformowanie władz centralnych o wynikających problemach w naszym województwie.
Ponadto jako samorząd Gminy jesteśmy gotowi do zorganizowania spotkania z
producentami owoców, firmami przetwórczymi, przedstawicielem władz wojewódzkich,
parlamentu i rządu w celu wyjaśnienia i omówienia zaistniałej sytuacji.
Wójt Gminy Urzędów
mgr inż. Jan Woźniak

Wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego
13 czerwca 2004 r. – gmina Urzędów
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Uprawnionych – 6914, głosowało – 2024, frekwencja – 29,27%.
Kandydaci, którzy uzyskali największą ilość głosów w gminie Urzędów:
Lista 1 PO
Zalewski Zbigniew
–
23
głosy
Lista 3 Samoobrona
Kuc Wiesław Stefan –
59
głosów
Sadowska Małgorzata Krystyna
48
głosów
Lista 9 PIS
Poncyljusz Paweł Janusz
–
22
głosy
Lista 10 LPR
Rzepecki Waldemar Julian
–
1082 głosy
Piotrowski Mirosław Mariusz –
167
głosów
Lista 13 PSL
Podkański Zdzisław Zbigniew –
196
głosów
Kołtun Jan
–
60
głosów

Dni Urzędowa
W roku 2004 Dni Urzędowa odbyły się w dniach od 29 maja do 2 czerwca. Uroczystości
rozpoczęły się w sobotę, w sali Gminnego Ośrodka Kultury, powitaniem uczestników i
otwarciem Dni przez wójta gminy mgr. inż. Jana Woźniaka. Następnie odbyła się sesja
naukowa z okazji 20-lecia Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej i 600-lecia Urzędowa, pod
przewodnictwem prof. Mariana Surdackiego i lek. med. Wojciecha Serafina. Omówiono na
niej działalność TZU w okresie 20 lat, dorobek wydawniczy TZU, działalność sekcji
zamiejscowych TZU, współpracę władz gminy i TZU w latach 1984–2004, przedstawiono
krótką charakterystykę dziejów Urzędowa do XVIII wieku. W sesji głos zabrali m.in.: Prezes
TZU – mgr T. Wyka, Przewodnicząca Zespołu Redakcyjnego TZU – dr inż. M. Ciosmak, wójt
gminy Urzędów – mgr inż. J. Woźniak, lek. med. D. Pomykalska-Wośko, prof. dr hab. Marian
Surdacki.

W godzinach popołudniowych uczestnicy sesji wzięli udział we mszy św. w intencji członków
TZU z okazji 20-lecia Towarzystwa, a następnie złożyli kwiaty na grobach m.in. prof. I.
Wośko, M. Bortkiewicza, W. Gajewskiego, L. Kasperskiej. Pierwszy dzień uroczystości
zakończył się kolacją integracyjną w sali GOK.

Niedzielne
uroczystości
rozpoczęto mszą św.
w Kościele
Parafialnym w
Popkowicach w
intencji 600-lecia
parafii Popkowice,
koncelebrowaną przez
ks. Arcybiskupa
Bolesława Pylaka. Po
mszy św. odbył się
koncert orkiestry dętej
z Zakrzówka i
ludowego zespołu
instrumentalnego
„Niezapominajki” z
Węgier, grającego na
cytrach. Dalsza część obchodów odbywała się w sali GOK, gdzie otwarta została wystawa
kolekcjonerska fajek Tadeusza Wojtuszkiewicza „Fajka mniej szkodzi”. Odbył się też I
Urzędowski Turniej Wolnego Palenia Fajki i koncert zespołów artystycznych z okazji 20-lecia
TZU. Wystąpił ludowy zespół instrumentalny „Niezapominajki” z Węgier, chór strażacki i
zespoły taneczne GOK.
W poniedziałek, w sali
GOK dzieci, młodzież i
dorośli wzięli udział w
konkursie „Odkrywamy
talenty”. Przybyli licznie,
mali i więksi artyści,
prezentowali się w
różnych kategoriach, tj.:
śpiew, taniec, wiersz i
plastyka. Wszyscy
uczestnicy konkursu
otrzymali pamiątkowe
nagrody. Był to pierwszy
taki konkurs w naszej
gminie, który pragniemy
kontynuować w latach
następnych.
Konkursowi
towarzyszyła wystawa
prac plastycznych i
rękodzieła artystycznego, którą można było oglądać podczas Dni Urzędowa.
W godzinach popołudniowych w Sanktuarium św. Otylii odbyła się msza św. odpustowa z
homilią ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego Metropolity Lubelskiego, podczas której
udzielony został sakrament bierzmowania urzędowskiej młodzieży.
1 czerwca związany był z obchodami „Dnia Dziecka” we wszystkich szkołach gminy
Urzędów.
W tym dniu na terenie szkół odbywały się imprezy rekreacyjno-sportowe i występy zespołów
artystycznych. Z tej też okazji w Zespole Szkół Ogólnokształcących wystąpił ludowy zespół
instrumentalny „Niezapominajki” z Węgier.
W ostatnim dniu obchodów Dni Urzędowa, tj. 2 czerwca, w Gminnej Bibliotece Publicznej

nastąpiło uroczyste otwarcie i przekazanie do użytku czytelni internetowej, powstałej w
ramach ogólnopolskiego programu „Ikonka”.
W ramach Dni Urzędowa odbyło się wiele wystaw i imprez towarzyszących, takich jak:
stoisko promocyjne miasta Nádudvar – Węgry, stoisko Koła Miłośników Astronomii im. J.
Heweliusza, wystawa fotografii astronomicznej, stoisko wydawnictw TZU, wystawa fotografii
„Dawna architektura Urzędowa” ze zbiorów T. Surdackiego, wystawa Koła Łowieckiego nr 19
„Cyranka” w Urzędowie oraz trofea ze zbiorów Z. Chęcińskiego.
Ponadto w godzinach wieczornych odbywała się w GOK prezentacja nieba przy pomocy
teleskopów – obserwacje komety, Księżyca, mgławic itp.
Tradycyjnie już współorganizatorami uroczystości obok TZU, Rady i Urzędu Gminy były
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury,
Parafia Rzymskokatolicka w Popkowicach, Parafia Rzymskokatolicka w Urzędowie oraz
Zespół Szkół Ogólnokształcących.
Dorota Rak

Z wizytą w Nádudvar
Współpraca między Szkołą Podstawową im. Kovy Sandora w Nádudvar i Zespołem Szkół
Ogólnokształcących im. Wł. Jagiełły w Urzędowie została zapoczątkowana w roku 2001.
Było to możliwe dzięki porozumieniu podpisanemu przez władze samorządowe tych
miejscowości. Jedną z form współpracy jest wymiana uczniów i nauczycieli.
W kwietniu 2002 roku gościliśmy w naszej szkole delegację węgierskiej młodzieży (piłkarki
ręczne) wraz z opiekunami, natomiast w listopadzie 2002 roku do Nádudvar pojechali nasi
uczniowie.
Okazją do przyjazdu 17-osobowej grupy nauczycieli z Nádudvar do Urzędowa w
październiku 2003 roku było uroczyste otwarcie nowego skrzydła budynku naszej szkoły.
Program czterodniowego pobytu węgierskich pedagogów przewidywał ponadto zwiedzanie
Urzędowa i okolic, wycieczkę do Kazimierza Dolnego, spotkania z uczniami i nauczycielami.
Na zaproszenie strony węgierskiej, 10 czerwca br., delegacja szesnastu nauczycieli ZSO w
Urzędowie udała się z rewizytą do Nádudvar.
Na miejscu byliśmy wczesnym popołudniem. Przyjęto nas bardzo gościnnie i serdecznie.
Jeszcze tego samego dnia uczestniczyliśmy w obchodach święta nauczycieli, które na
Węgrzech przypada 7 czerwca. Wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych
Nádudvar, węgierskimi koleżankami i kolegami oraz rodzicami podziwialiśmy występy
szkolnych grup tanecznych.
Następnego dnia zwiedzaliśmy szkołę i miasto. Byliśmy w muzeum, kościele kalwińskim i
domu kultury, w którym mieści się kino, biblioteka, kręgielnia i salon wystawowy.
Zwiedziliśmy też szkołę rękodzielnictwa. Uczą się w niej między innymi przyszli garncarze,
wikliniarze, tkacze i piekarze. W warsztacie Ferenca Fazekesa poznaliśmy tajniki
miejscowego garncarstwa.
Atrakcją turystyczną Nádudvar jest
kompleks basenów z wodami
termalnym, gdzie wraz z grupą
węgierskich pedagogów spędziliśmy
popołudnie.
Trzeciego dnia wyjechaliśmy na
wycieczkę do Eger – miasta
usytuowanego między malowniczymi
pasmami gór Matra i Bukk, na północny
zachód od Budapesztu, słynącego z
uprawy winnej latorośli i wspaniałych
budowli z okresu baroku i czasów
tureckich.
W niedzielę rano udaliśmy się w drogę
powrotną.
Dzięki bogatemu programowi wizyty
mieliśmy okazję bliżej poznać kulturę i
tradycję Węgier, wymienić się
doświadczeniami i spostrzeżeniami na
temat funkcjonowania obydwu szkół.
Dyskutowaliśmy także o formach
dalszej współpracy, w tym z
wykorzystaniem środków unijnych.
Małgorzata Marzycka

Pobyt zespołu węgierskiego w Urzędowie
W dniach od 29 maja
do 3 czerwca b.r. w
Urzędowie przebywał
ludowy zespół
instrumentalny
„Niezapominajki”
z Węgier, który został
zaproszony do naszej
miejscowości
w ramach zawartego
porozumienia o

współpracy między
Urzędowem a
Nádudvar. Zespół
składał się z 7 osób i
grał na dawnych,
tradycyjnych dla tego
regionu, ludowych
instrumentach –
cytrach. Zespół
koncertował w ramach Dni Urzędowa m.in. w Popkowicach, w Gminnym Ośrodku Kultury i
Zespole Szkół Ogólnokształcących z okazji „Dnia Dziecka” oraz Dzierzkowicach i Kraśniku w
Centrum Kultury i Promocji. Wszędzie występy zespołu spotykały się z dużym
zainteresowaniem. W tym czasie zespół oprócz Urzędowa i ośrodka garncarskiego w
Bęczynie zwiedził Lublin i Kazimierz Dolny nad Wisłą.
Wizyta zespołu węgierskiego jest kolejnym etapem wymiany kulturalnej między
zaprzyjaźnionymi miastami partnerskimi.

Z 20-letniej działalności Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej
Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej liczy sobie 20 lat. Jest to okres szczególny dla naszej
społeczności lokalnej i członków stowarzyszenia. Udało się wiele dokonać, zwłaszcza na
polu społeczno-kulturalnym. Na szczególne podkreślenie zasługuje integracja Urzędowian,
zarówno mieszkańców, jak też mających rodowód urzędowski, wokół najistotniejszych dla
gminy problemów dnia dzisiejszego – tj. poznania, dokumentowania i popularyzowania
dziejów Urzędowa, przybliżenia mieszkańcom wkładu wybitnych Urzędowian do kultury
polskiej: Marcina z Urzędowa, Jana Michałowicza, Leona Urlicha.
Cechą wyróżniającą mieszkańców Urzędowa jest silne poczucie więzi z miejscem
urodzenia, tradycją, kulturą swojej miejscowości i dumą z przynależności do tej
społeczności.
Myśl powołania Stowarzyszenia Urzędowian powstała w okresie międzywojennym. Jej
pomysłodawcą był Aleksander Goliński. Potrzeba było wiele czasu, aby pomysł stał się
rzeczywistością.
Lata osiemdziesiąte były czasem szczególnym. Po okresie stanu wojennego, wiele
organizacji było zawieszonych, a działalność niektórych była znikoma. Wówczas w naszej
gminie urzędowskiej zrodziła się idea powołania Towarzystwa. Dały temu początek
wydarzenia: odsłonięcie tablicy poświęconej pomięci żołnierzy AK i nadanie imienia Szkole
Podstawowej w Urzędowie.
Po wspomnianych uroczystościach Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie postanowił
przejąć inicjatywę przygotowania formalno-prawnych dokumentów w sprawie rejestracji
stowarzyszenia społeczno-kulturalnego o zasięgu gminnym. Duży wkład w powstawanie
Towarzystwa wniosły środowiska kombatanckie Urzędowian z Lublina, Warszawy, Krakowa.
Również Zarząd Gminny Koła ZBOWiD w Urzędowie oraz jego członkowie w pełni
akceptowali ideę powstania Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej, deklarując swój udział w
pracach stowarzyszenia.
W dniu 8 kwietnia 1984 r. powołali komitet założycielski i wybrali zarząd tymczasowy, w
skład którego weszli: Prezes Zarządu Tymczasowego – Władysław Gajewski, Z-ca Prezesa
– Czesław Ufniarz i Sekretarz – Tomasz Wyka. Zarząd ten został upoważniony do
podejmowania wszelkich działań w celu rejestracji TZU i spraw organizacyjnych związanych
z Walnym Zgromadzeniem.
Po przyjęciu przez członków założycieli Statutu i oficjalnym wniosku o celowości
funkcjonowania TZU potwierdzonej przez Dyrektora GOK, skierowano sprawę do Naczelnika
Gminy Urzędów w dniu 2 lipca 1984 r. z prośbą o rejestrację „Towarzystwa Ziemi
Urzędowskiej”.
Na podstawie przedłożonych materiałów ówczesny Naczelnik Gminy Stanisław Nowaczyński
wydał decyzję administracyjną Nr SA 6015/84 dokonując rejestracji Stowarzyszenia, które
swą osobowość prawną uzyskało w dniu 4 października 1984 r. i zostało wpisane do rejestru
Urzędu Gminy w Urzędowie pod nr 1/84.
Po dokonaniu rejestracji Zarząd Tymczasowy przy wsparciu prof. Ignacego Wośko i dr
Mirosława Bortkiewicza poczynił starania o organizację I Walnego Zgromadzenia i Sesji
popularno-naukowej. Na ten cel pozyskano środki z Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie.
Czas od I Walnego Zgromadzenia nie został zmarnowany, aktywność Prezesa – prof.
Ignacego Wośko zaowocowała wieloma dokonaniami. Z inspiracji Towarzystwa Ziemi
Urzędowskiej, przy poparciu ówczesnych władz, powołano Gminny
Komitet Odbudowy Pomników. W 1988 roku odrestaurowano pomnik Józefa Piłsudskiego i
Orląt Lwowskich, które zostały poświęcone 11 listopada – w 70. rocznicę Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.
13 maja 1990 roku w 75-lecie bitwy stoczonej przez Legiony w Urzędowie i 55-lecie śmierci
Józefa Piłsudskiego odsłonięto na mogile nowy pomnik. Stalowy krzyż ofiarowała
Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku. Panowie Krzysztof
Tokarczyk i Józef Duda wykonali nieodpłatnie tablice pamiątkowe umieszczone na mogile i
na ścianie domu Aleksandra Golińskiego, gdzie w 1915 roku kwaterował Piłsudski. W tym
samym czasie wnętrze świątyni urzędowskiej wzbogaciło się o tablicę ku czci Urzędowian –
ofiar obozów koncentracyjnych i łagrów, ufundowaną przez Towarzystwo Ziemi
Urzędowskiej.
20 maja 1991 r. podniosłą uroczystością stało się odsłonięcie i poświęcenie
odrestaurowanego krzyża i pomnika ku czci Tadeusza Kościuszki. Pomnik Naczelnika w
chłopskiej sukmanie był wzniesiony w 1917 roku.
Z inicjatywy TZU i Urzędowskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK wykonano 12
jednolitych płyt nagrobkowych na mogiłach partyzantów, które poświęcono 7 maja 1992

roku.
Urzędowianie postanowili, by uczcić skromnym pomnikiem zamordowanych Żydów, którzy
dość licznie zamieszkiwali ziemię urzędowską. W czasie trwania Dni Urzędowa, 4 czerwca
1993 roku, odsłonięty został pomnik w formie macewy z odpowiednimi napisami w języku
polskim i hebrajskim na miejscu dawnego kirkutu.
11 listopada 1993 r. przy wejściu na urzędowski cmentarz odsłonięto pomnik ku czci pamięci
tych Urzędowian, którzy zginęli w latach okupacji, a ich zwłoki nie spoczywają na naszym
cmentarzu.
Urzędów szczyci się, że jest miejscem pochodzenia Marcina z Urzędowa – czołowego
botanika, twórcy „Herbarza Polskiego”. Tablicę pamiątkową upamiętniającą jego postać
wmurowano w ścianę budynku Ośrodka Zdrowia w 1999 roku. W tym samym czasie w
Ośrodku Zdrowia wmurowano tablicę pamięci zasłużonych lekarzy: Józefa Ściegiennego,
Alojzego Hevelke i Mirosława Bortkiewicza.
Ścianę w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie przeznaczono na
miejsce wmurowania tablic ku czci urzędowian i osób związanych z Urzędowem, których
prace lub dzieła wniosły trwałe wartości kulturalne dla Urzędowa i zdobyły zasłużoną sławę
poza rodzinną miejscowością.
Pierwszą postacią uhonorowaną taką tablicą w 1993 roku był Stanisław Surdacki, a
następnie: w 1994 r. – Leon Hempel, w 1995 – Aleksander Goliński, w 1996 – zasłużeni
pedagodzy: Leopold Warchałowski, Michał Pękalski i Stefan Peimel. W 1996 r. w 90.
rocznicę powstania OSP tablice poświęcono Prezesom i Naczelnikom tej jednostki, a 21
czerwca 1997 r. – Profesorowi Ignacemu Wośko, naszemu Prezesowi TZU. Również
w 1997 r. odsłonięto tablice poświęcone profesorom Leszkowi Kusiowi i Janowi Pokorze, a w
2002 r. – Tadeuszowi Mochowi. Większość tablic w czynie społecznym wykonał Pan Roman
Surdacki.
Należy również podkreślić ogromny wkład TZU w ochronę środowiska i zdrowie człowieka
na naszej ziemi urzędowskiej. Od dawna obserwujemy zatruwanie pól i sadów,
zanieczyszczenia lasów, obrzeży dróg i pięknych wąwozów dzikimi wysypiskami. Rzeka
stała się zbiornikiem wszelkich nieczystości i nie nadaje się do kąpieli. Dlatego Towarzystwo
od początku postanowiło aktywnie włączyć się w działania proekologiczne i prozdrowotne.
Do tych działań udało nam się zachęcić naukowców z wyższych uczelni, a także wiele
instytucji z różnych dziedzin gospodarki.
Od 18 lat Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej jest organizatorem Tygodni Kultury Zdrowotnej,
podczas których wygłoszono ponad 200 wykładów i prelekcji. Pięknym akcentem dla
mieszków gminy Urzędów są Dni Konsultacji Medycznej zapoczątkowane przed 20 laty
przez śp. Dr Mirosława Bortkiewicza i Profesora Ignacego Wośko. To Oni zainspirowali
„Judymową pracę” na rzecz mieszkańców naszej gminy, służąc swoją wiedzą i praktyką w
dziedzinie medycyny jak również zachęcili wielu lekarzy pochodzących z Urzędowa do tych
działań.
Kolejnym przedsięwzięciem służącym naszym mieszkańcom są organizowane od szeregu
lat Dni Kultury Rolnej wspólnie z władzami Gminy Urzędów. W ostatnich latach
przekazywaliśmy informacje dotyczące funduszy unijnych jak też wiadomości związane z
nową technologią upraw warzywniczych i sadowniczych. Spotkania te cieszą się dużym
zainteresowaniem naszych mieszkańców, czego dowodem jest wysoka frekwencja.
Pamiętajmy więc o dokonaniach Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej, o wielkich zasługach
ludzi, którzy oddali mu swoje serce, bo jak powiedział Bogusław Schaeffer: „Człowiek nie
zawdzięcza wszystkiego sobie, zawdzięcza też wiele tym, którzy pojawili się przed nim”.
Prezes TZU – mgr Tomasz Wyka

Z potrzeby serca
Dnia 1 czerwca 2004 r. w Zespole Szkół im. Orląt Lwowskich odbyło się zebranie
założycielskie Klubu Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich
w Urzędowie.
Spotkanie zaszczycili swoją obecnością członkowie Zarządu Lubelskiego Oddziału
Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w osobach: prof. dr. hab.
Władysława Stążki, Tadeusza Rozmiłowskiego i sekretarza TMLiKPW Andrzeja
Michałowskiego.
W posiedzeniu uczestniczyli również: Kierownik Wydziału Edukacji Kultury Sportu i Turystyki
w Kraśniku – Ryszard Piórkowski, Wójt Gminy Urzędów – Jan Woźniak, Prezes TZU –
Tomasz Wyka oraz dyr. Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie – Andrzej Rolla i
grono pedagogiczne wspomnianej szkoły.
Prezes lubelskiego
Oddziału TMLiKPW
prof. dr hab.
Władysław Stążka
odczytał Uchwałę nr
2/V/2004 w sprawie
powołania Klubu
TMLiKPW w
Urzędowie.
W wyniku prac Komisji
Skrutacyjnej wyłonił
się Zarząd Klubu
Towarzystwa
Miłośników Lwowa i
Kresów PołudniowoWschodnich.
Prezesem został Bogusław Parczyński, zastępcą Andrzej Rolla, sekretarzem Marianna

Parczyńska, skarbnikiem Longina Dzikowska, członkami zarządu: Waldemar Rzepecki i
Henryka Paszkowska.
Należy nadmienić, iż Klub obecnie liczy 15 członków. Dołączą do niego nauczyciele
urzędowskich szkół oraz uczestnicy dwóch wycieczek na Ukrainę organizowanych w latach
2003–2004.
Celem powołanego Klubu jest działalność patriotyczna: udział jego członków w obchodach
Dni Lwowskich w Lublinie, rozwijanie zainteresowań Ukrainą – jej kulturą, ziemią naszych
przodków „z Kresów” poprzez wycieczki, nawiązywanie kontaktów z Polonią ukraińską,
organizowanie pomocy materialnej dla potrzebujących Polaków, dostarczanie czasopism i
literatury, finansowe wspieranie rodzin lwowskich i polskich szkół we Lwowie.
Należy podkreślić, że powstanie Klubu zrodziło się z kontaktów członków TZU z TMLiKPW,
które zapoczątkowało małżeństwo – państwo Domicela Pomykalska-Wośko i Ignacy Wośko.
Od kilkunastu lat Zarząd TMLiKPW uczestniczy w corocznym Święcie Niepodległości i
składa kwiaty u stóp pomnika Orląt Lwowskich w Urzędowie. Jego członkowie brali również
udział w uroczystości nadania imienia i poświęcenia sztandaru w Zespole Szkół im. Orląt
Lwowskich i w Dniu Patrona obchodzonym 25 listopada.
Tradycją stały się spotkania opłatkowe organizowane przez TMLiKPW, na których gościli
nauczyciele ZS wraz z rodzinami i obecność delegacji z Urzędowa w obchodach Dni
Lwowskich w Urzędowie.
Dzięki współpracy Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich z TMLiKPW kilku urzędowian
uczestniczyło w wycieczkach do Lwowa, a młodzież szkolna poznała warunki panujące
w polskich placówkach oświatowych.
W czerwcu 2003 roku 7 osób z Urzędowa podążało szlakiem twierdz obronnych na Ukrainie,
a w bieżącym – 8 osób zwiedzało Huculszczyznę i znane polskie miejscowości: Lwów,
Żółkiew, Stanisławów, Stryj, Kąty, Drohobycz, Kołomyję, Rudki, Sambor, Truskawiec.
Organizatorami wspomnianych wycieczek byli dwaj pasjonaci: Henryk Zięba i Józef Husarz
– lwowianin, od 10 lat mieszkający w Lublinie.
Zainteresowanych działalnością Klubu zapraszamy do współpracy.
Marianna Parczyńska

Z życia ZSO w Urzędowie
Dnia 16.04.2004 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie odbył się Turniej o
Puchar Wójta Gminy Urzędów w piłce siatkowej dziewcząt zorganizowany przez nauczycieli
wychowania fizycznego Monikę Jastrzębską i Andrzeja Zdenickiego.
Na turniej zostały zaproszone drużyny ze szkół Powiatu Kraśnickiego:
– ZS nr 1 Kraśnik,
– ZS nr 2 Kraśnik,
– ZS Wólka Gościeradowska,
– ZS Urzędów,
– ZSO Urzędów (LO),
– ZSO Urzędów (Gimnazjum).
Frekwencja była 100%. Turniej otworzył Wójt Gminy Urzędów Jan Woźniak życząc
młodzieży sportowej walki i wielu sukcesów. Funkcję sędziego pełnili Marcin Markiewicz i
Marek Flisek.
Rozgrywki przeprowadzone zostały w dwóch grupach. W grupie „A” miłą niespodziankę
sprawiły gimnazjalistki z Urzędowa wygrywając swoje mecze, czym zapewniły sobie finał.
Również ich starsze koleżanki z liceum wygrały grupę „B”.
W końcowej klasyfikacji:
I miejsce zajęła drużyna z ZSO Urzędów (LO) w składzie: Beata Gozdalska, Anna
Gozdalska, Agnieszka Michalak, Kinga Strzelecka, Anna Surdacka, Aleksandra Mazik,
Sylwia Mazik, Michalina Walczak.
II miejsce zajęły gimnazjalistki: Bernardetta Cieślicka, Paula Parczyńska, Agata Michalak,
Marzena Chapska, Paula Gałkowska, Anna Pomorska, Monika Pokora, Anna Lewandowska,
Ilona Nowotnik, Magdalena Mazurkiewicz.
III miejsce ZS Wólka Gościeradowska
IV miejsce ZS nr 1 Kraśnik
V miejsce ex aequo ZS Urzędów i ZS nr 2 Kraśnik.
Na zakończenie turnieju zostały wręczone pamiątkowe dyplomy i puchary.
Myślę, że taka impreza stanie się w naszej szkole tradycją.
Monika Jastrzębska

Fot. W strojach czerwono-granatowych drużyna gimnazjum, a w strojach żółto-zielonych
zespół LO.

Opiekun gimnazjum – Andrzej Zdenicki. Drużyna gimnazjum: Anna Pomorska, Paula
Gałkowska, Magdalena Mazurkiewicz, Marzena Chapska, Monika Pokora, Bernardetta
Cieślicka, Paula Parczyńska, Anna Lewandowska, Ilona Nowotnik.
Sędzia – Marcin Markiewicz.
Opiekun LO – Monika Jastrzębska. Drużyna LO: Aleksandra Mazik, Anna Gozdalska, Kinga
Strzelecka, Sylwia Mazik, Agnieszka Michalak, Beata Gozdalska, Anna Surdacka.
Kolejny wielki sukces sportowy odniósł uczeń naszego gimnazjum Krzysztof Rolla. W
rozegranych 12 czerwca w Warszawie mistrzostwach Polski do lat 15 na dystansie 1000
metrów zajął czwarte miejsce z czasem 2,39 minuty. Warto podkreślić, że do złotego medalu
zabrakło Krzysztofowi tylko 2 sekundy, mimo że cała trójka medalistów jest od niego starsza.
Wydaje się więc, że wśród swoich rówieśników Krzysztof jest najlepszy w kraju.
*
W dniu 22 maja nauczyciele języka angielskiego Małgorzata Majewicz i Piotr Solecki
zorganizowali wyjazd do Warszawy gdzie odbył się „Mini Drawa Festiwal” szkół z całego
kraju. Przedstawienia odbywały się w języku angielskim. Nasi uczniowie zaprezentowali w
stolicy sztukę „New Patches for Old”. Publiczność warszawska podziwiać mogła występy:
Patrycji Banach, Emilii Kondrackiej, Wojciecha Nowaka, Beaty Chęcińskiej, Izabeli Budy,
Pauliny Sadłowskiej, Renaty Gajewskiej, Sylwii Mareckiej, Anny Chudzickiej, Iwony Kasiak,
Pauliny Wołoszyn, Darii Smolińskiej, Filipa Solisa i Sylwii Serwy.
*
W poprzednim miesiącu w naszej szkole zorganizowany został konkurs tańca. Zawody
odbywały się w kategoriach szkoły podstawowej i gimnazjum. Na uwagę zasługuje wysoki
poziom konkursu, w którym zwyciężyli: grupa taneczna „Gumisie” w składzie: Monika
Kołbuk, Ewelina Dębska i Elżbieta Brytan ze szkoły podstawowej. W gimnazjum najwyżej
oceniono występ grupy „Kolorki”: Paula Gałkowska, Agnieszka Wyka i Karolina Słowikowska
oraz zespołu „Motyl”: Magda Sadłowska, Ewelina Sadłowska, Izabela Mazik i Justyna
Krawczyk.
Zebrał Wojciech Sadowski
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