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WYBORY 2002 – dlaczego warto głosować?
Nasze życie to nieustające wybory, wybieramy z oferty otaczającego nas świata to,
co wydaje się nam najlepsze.
Najbliższe dni dadzą nam znowu możliwość wyboru – tym razem wyboru ludzi,
którzy będą rządzić w naszym imieniu przez następne lata.
Niejeden z Was powie: „Co tam wybory samorządowe...”. Jednak województwa,
powiaty, gminy – to jest nasz kraj. Jak będzie zarządzana gmina, powiat, województwo – tak
będzie wyglądał nasz kraj. To są bardzo ważne wybory. Nie wystarczy już patrzeć tylko na
daną osobę. Dokonując wyboru, powinniśmy przyjrzeć się partii i liście, z której dany
człowiek kandyduje.

Dwanaście lat demokracji daje nam wiedzę – myślę, że wystarczającą – abyśmy
dokonali dobrego wyboru. Jeżeli popatrzymy na osoby, to tu, na dole, w poszczególnych
partiach mamy raczej dobrych ludzi. Dlaczego więc te partie tak źle rządzą? Skąd w kraju
taka korupcja, niesprawiedliwość, bieda? Dlaczego w działaniach organów państwa
decydują układy, znajomości, protekcje, czy wręcz łapówki? Przecież te partie nie wzięły się
z powietrza, tworzą je konkretni ludzie. Właśnie ci raczej dobrzy...
Szanowny Wyborco, proszę Cię o jedno: nie uchylaj się od oddania głosu!
Mówi się, że nie iść na wybory, to też jest jakiś wybór. Tak, ale moim zdaniem zły, bo
nieobecni nie mają racji. Dlatego wybory to jest najważniejszy moment, kiedy możemy coś
zmienić. Trzeba tylko pójść i oddać swój głos.
Nie daj się zwieść pięknym słowom, wszak mądrość ludowa mówi: „czym skorupka
za młodu...” oraz „niedaleko pada jabłko...”.
Od nas samych zależą losy małych ojczyzn, a głównie to, kto nimi pokieruje, czy
będą to ludzie sumienia, kierujący się troską o dobro wspólne, a przepadną ludzie
pochodzący z nadania lokalnych układów, zależni od kompromitujących się partii.
Wyborco, zadaj sobie trud poznania kandydatów i nie zapomnij tej daty – 27 października!
Waldemar Rzepecki
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Najważniejsze efekty rzeczowe i finansowe, które udało
się zrealizować w kadencji 1999–2002
Drogi
Z analizy nakładów, jakie ponosiła gmina i środków finansowych, które trafiły na
nasz teren w ramach różnych sposobów finansowania wynika, że najwięcej pieniędzy
zainwestowano w budowę i modernizację dróg.
Łączne nakłady to kwota 1,4 mln zł, w tym 0,87 mln stanowi finansowanie z
zewnątrz, głównie z Zarządu Dróg Powiatowych, bezzwrotne dotacje z Banku Światowego
oraz innych źródeł.
Dzięki tym wydatkom już w bieżącym roku nastąpi połączenie Kraśnika z
Popkowicami najkrótszą trasą Popkowice–Popkowice Księże–Dąbrowa. Jest to przykład
problemu, jaki może być właściwie rozwiązany tylko z pozycji powiatu.
W gminie zmodernizowano 4,9 km dróg powiatowych, przy czym udział finansowy gminy
wyniósł 50%.
Zmodernizowano 5,1 km dróg o nawierzchni bitumicznej.
Pomimo poniesionych nakładów potrzeby w tym zakresie są nadal ogromne.

Droga przez Majdan Moniacki

Droga Rankowskie–Zakościelne

Zaopatrzenie w wodę
Wybudowano 25 km sieci wodociągowej z przyłączami, która doprowadziła wodę do
174 odbiorców w trzech sołectwach: Moniaki Kolonia, Popkowice i Zadworze.
Nakłady na ten cel stanowi kwota 887,9 tys. zł.
Wodociągu w gminie nie posiada jedynie bardzo małe sołectwo – Popkowice Księże.
Gazyfikacja przewodowa
Wybudowano 8,5 km sieci gazowej, która swoim zasięgiem objęła 88 posesji w
miejscowościach: Boby Księże, Majdan Boby, Mikołajówka.
Nakłady na ten cel wyniosły 226,2 tys. zł.
Gazociągów przewodowych brakuje jedynie w Kozarowie, Natalinie i Popkowicach
Księżych.
Kanalizacja
Sukcesywnie postępuje budowa kanalizacji przewodowej. Łącznie w eksploatacji
jest 9,1 km sieci, z której korzysta 246 gospodarstw domowych.
Do końca roku przybędzie jeszcze 1,6 km sieci kanalizacyjnej w sołectwie
Zakościelne, wykonane zostaną oczyszczalnie przydomowe w miejscowości Mikołajówka,
lokalna oczyszczalnia dla dwóch bloków i Ośrodka Zdrowia oraz przyległych posesji w
Moniakach.
Obiekty służby zdrowia
Zdecydowane i szybkie działania związane z przejęciem służby zdrowia, podjęte trzy
lata temu, przyniosły spodziewane efekty.
Gruntownie zmodernizowano dwa ośrodki zdrowia: w Popkowicach i Urzędowie oraz
trzy kotłownie w niemieckiej technologii BUDERUS, zakupiono także sprzęt medyczny na
doposażenie samorządowej służby zdrowia.
Łączne nakłady na ten cel, to kwota 436 tys. zł, przy czym prawie 60% stanowią
dodatkowe środki pozyskane z zewnątrz.
Korzystaliśmy
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na
termomodernizację), a więc ze sposobów finansowania mało znanych innym samorządom w
powiecie czy regionie. Można mieć bardzo różne zdanie na temat funkcjonowania służby
zdrowia, ale jedno jest pewne: dzięki przejęciu służby zdrowia przez gminę i naszym
działaniom powiększyliśmy majątek, jakim dysponuje na ten cel gminny samorząd.
Samorządowe wybory są zatem niezwykle ważne, aby nie zmarnować tego, co
wspólnie zostało dokonane, aby nie realizować prywatyzacji w sposób, w jaki to ma miejsce
przez ostatnie 10 lat.

Ośrodek Zdrowia w Urzędowie
Obiekty oświatowe
Dobra współpraca pomiędzy administracją oświatową, a samorządem przyczyniła
się do pozyskania znacznej kwoty funduszy z zewnątrz na poprawę bazy lokalowej i
warunków nauczania w placówkach oświatowych w gminie.
Osobiste zaangażowanie Dyrektora Zbigniewa Gawdzika koordynującego
problematykę oświaty w gminie, przyjęty niemal gospodarczy sposób rozbudowy szkoły w
Rankowskiem, a przy tym ofiarna pomoc wielu urzędowian przy realizacji tego zadania
pozwoliły zaoszczędzić w budżecie znaczne środki finansowe na ten cel.
W podobny sposób, przy bardzo dużym zrozumieniu i zaangażowaniu miejscowej
pomocy rzeczowo-finansowej rozpoczęto budowę sali gimnastycznej przy szkole
podstawowej w Bobach.
Zadanie zgłoszone zostało do planu rozwoju bazy sportowej województwa
lubelskiego na kolejne lata. Zrealizowano rozbudowę obiektu Zespołu Szkół w Skorczycach,
gdzie przybyły dodatkowe pomieszczenia do nauki i mała sala gimnastyczna. Wiemy, że
liczne gminy nie dysponują żadną sala gimnastyczną, zaś gmina Urzędów ma już dwie i
trzecią w budowie.

Zespół Szkół w Skorczycach
W bieżącym roku udało się włączyć do kontraktu regionalnego rozbudowę obiektu
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie. To największa, wiodąca placówka
samorządowa, przy czym warto wspomnieć, że niektórzy radni optowali za tym, by podlegała
ona pod powiat.
Są już podpisane umowy z Marszałkiem i Wojewodą, z których wynika, że gmina
może otrzymać do końca bieżącego roku 170 tys. zł dofinansowania przy zabezpieczeniu
200 tys. zł środków własnych.
Ponieważ środki finansowe po stronie samorządu nie bilansują się, konieczne
będzie podjęcie do końca roku trudnych decyzji i dynamicznych działań, aby nie stracić
dofinansowania.
Warto dodać, że w ostatnim czasie bardzo mocno zdyscyplinowano sposób
realizowania, składania meldunków o postępie prac i dokładnego, terminowego rozliczania
inwestycji realizowanych z dofinansowania ze strony rządowej, a więc w ramach kontraktu
wojewódzkiego. Wszystkie obiekty oświatowe mają nowoczesne gazowe kotłownie, w
Bobach na całym obiekcie wymieniono okna na energooszczędne. Szkoły sukcesywnie
wyposażane są w pracownie komputerowe. Nakłady na poprawę bazy lokalowej,
doposażenie szkół wyniosły prawie 1 mln zł, w tym 40% to środki z zewnątrz.
Inne obiekty budowlane
Gmina Urzędów ma na utrzymaniu takie budynki użyteczności publicznej, jak:
siedziba Urzędu Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, wielofunkcyjny budynek w Popkowicach,
obiekty administrowane przez jednostki OSP Boby, Wierzbica, Skorczyce, Leszczyna. W
budowie są dwa budynki w Moniakach i Józefinie.
Wieloletnie użytkowanie budynku Urzędu Gminy wymusiło wykonanie wielu prac
zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu. Wymagało to znacznych nakładów na ten cel,
sukcesywnie wydzielanych w budżecie gminy w ciągu mijającej kadencji.

Zmodernizowano budynek Gminnego Ośrodka Kultury: wymieniono w nim okna,
docieplono ściany, unowocześniono kotłownię.

Nowoczesna kotłownia w Gminnym Ośrodku Kultury
Na terenie gminy wybudowano 8 282 m2 chodników przy drogach gminnych,
wojewódzkich i powiatowych. Nakłady na ten cel wyniosły 544,5 tys. zł.
Realizowano szereg innych inwestycji – jako członek Związku Komunalnego Gmin
„Strefa Usług Komunalnych” w Kraśniku wnieśliśmy wkład w budowę wysypiska odpadów
komunalnych.
Demokracja ma to do siebie, że większość przesądza o mniejszości i tak jest
również przy uchwalaniu budżetu każdego roku przez Radę Gminy.
W mijającej kadencji zetknęliśmy się z różnymi stanowiskami, co do zasadności
realizacji niektórych budynków.
Prace rozpoczynano w innych realiach
prawomocnych uchwał gminnego samorządu.
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uwarunkowaniach

–
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Mądrość samorządu to mądrość zbiorowa, dlatego tak ważne jest wysuwanie do
wyborów na sprawowanie funkcji publicznych kandydatów, którzy to rozumieją.
Najlepszy kandydat na wójta, a w perspektywie wójt może mieć najlepsze
propozycje rozwiązywania trudnych problemów, niemniej nie jest w stanie sam ich
zrealizować.
Jeżeli ktoś sądzi, że jest inaczej, to jest to zwykła, bardzo złudna obietnica.
Korzystając z tej formy przekazu, chciałbym podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do rozwiązywania trudnych problemów, do powiększania majątku gminy oraz
poprawy warunków życia naszych mieszkańców.
Jak w wielu innych samorządach, pozostają sprawy bolesne: walka z bezrobociem,
poprawa sytuacji materialnej naszych mieszkańców gminy poprzez stwarzanie warunków do
powiększania ich dochodów. Znając przedwyborczą rzeczywistość wiemy, że
pomysłodawców rozwiązań tych problemów nie zabraknie.
Bezrobocie, potrzeba ożywienia gospodarczego, zmiana sytuacji w rolnictwie – to
tematy tak trudne, że nie mogą sobie z nimi poradzić nie tylko samorządy, ale również
kolejne ekipy rządowe.
Jan Woźniak
| Strona główna |

Powrót

|

Do góry

|

Zestawienie pozyskanego dofinansowania na realizację
zadań z zakresu infrastruktury technicznej w gminie
Urzędów, kadencja 1999–2002 r., w PLN

W poprzednim wydaniu „Gazety Urzędowskiej” pisaliśmy o bezzwrotnych środkach
finansowych pozyskanych w wysokości ponad 2 mln zł.
W bieżącym numerze miesięcznika chcemy przedstawić osobom zainteresowanym
tym zagadnieniem, naszym Czytelnikom, zestawienie pozyskanych dodatkowych funduszy z
różnych źródeł dofinansowania w latach 1999–2002.
Przedstawione dane są jednym z mierników aktywności urzędowskiego samorządu,
Rady Gminy, Zarządu i Wójta oraz Urzędu Gminy. W naszym przekonaniu dane te świadczą
dobitnie, jak wiele inwestycji na terenie gminy mogło być zrealizowanych dzięki takim
sposobom finansowania. Bardzo często najwygodniej jest korzystać tylko z funduszy

zgromadzonych z nakładanych na własnych podatników podatków – urzędowski samorząd
do takich nie należy.
Kolejnym, bardzo istotnym, naszym zdaniem, sposobem finansowania było
korzystanie przez gminę z preferencyjnych, częściowo umarzalnych kredytów bądź
pożyczek.
Od roku 1995 umorzono gminie prawie 630 tys. zł z tego sposobu finansowania, a środki te
przeznaczono na inwestycje, głównie na działania związane z ochroną środowiska,
docieplenia budynków użyteczności publicznej (ośrodków zdrowia, Zespołu Szkół w
Skorczycach).

Nazwa zadania
Kanalizacja sanitarna
Budowa i modernizacja dróg:
Drogi powiatowe: budowa
Popkowice Księże – Dąbrowa –
zadania nowe
Drogi powiatowe: Modernizacja
Moniaki – Boby Kol.
Drogi gminne: Moniaki Kol. –
Majdan Mon
Drogi gminne: Popkowice –
Majdanek - Zadworze
Drogi gminne: Rankowskie Zakościelne
Obiekty służby zdrowia
Ośrodek Zdrowia w Popkowicach

1999
27 000 dW
200 000
ARiMR

Lata i sposób dofinansowania
2000
2001
55 000 dW

-

150 000 NF

158 400 ZDP

182 600
ZDP

319 900 ZDP

41 800 ZDP 52 000 ZDP 53 200 ZDP

70 000 ZDP

99 918 d BŚ

99 918 d BŚ

30 000 U

65 000 U
30 000 U

30 000 E
75 000 E
11 000 Pt

Ośrodek Zdrowia w Urzędowie
Ośrodek Zdrowia w Moniakach
4 000 E
Obiekty oświatowe
Szkoła w Skorczycach
50 000 K
Szkoła w Urzędowie
Chodniki
Droga wojewódzka 833 Kraśnik –
Chodel
Drogi powiatowe Urzędów –
Zakościelne
Selektywna zbiórka odpadów:

8 000 Pt
170 000 U
28 100 dW

6 000 dW

10 200 dP

6 000 dP
15 000
WFOŚiG
12 800 E
900
WFOŚiGW
945 518

Zakup pojemników
Edukacja ekologiczna
Zadania łącznie
Razem:

2002

322 800

1 000
WFOŚiGW
295 400
499 018
2 062 736

Legenda:
ARiMR – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
dW – dotacja ze szczebla wojewódzkiego
NF – nagroda z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dP – dofinansowanie ze szczebla wojewódzkiego w ramach zawartego porozumienia
dBŚ – bezzwrotna dotacja Banku Światowego
E – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie
Pt – częściowe umorzenie pożyczki na zadania termomodernizacyjne
K – Kuratorium Oświaty w Lublinie
U – udział w realizacji zadania Urzędu Marszałkowskiego
ZDP – Zarząd dróg Powiatowych w Kraśniku
WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Jan Woźniak – Wójt Gminy
Maria Bieniecka – Skarbnik Gminy
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Rekomendacja PSL

Jestem żonaty, mam lat 52, dwie córki, wykształcenie wyższe.
Z gminą Urzędów związany jestem od 1980 roku – 22 lata pracy w administracji
pozwoliły mi zdobyć doświadczenie niezbędne do kierowania gminą.
O tym, co skłoniło mnie do kandydowania na kolejne kadencje, pisałem w
poprzednim numerze „Gazety Urzędowskiej”.
W dotychczasowej pracy kontrolowany byłem przez wiele służb rewizyjnokontrolnych z zewnątrz oraz na bieżąco oceniany przez radnych z naszej gminy i całe
środowisko lokalne.
Można mieć wiele uwag do pracy Urzędu, do stylu zarządzania (każdy ma na ten
temat własne sugestie), niemniej gmina Urzędów znana jest w Warszawie, regionie
lubelskim i powiecie z dobrego gospodarowania oraz wprowadzania skutecznych rozwiązań.
Jest faktem bezspornym, że potrafię pozyskiwać dodatkowe środki finansowe, że
wiele w gminie zainwestowano.
Kolejna, trudna, moim zdaniem, kadencja wymaga przemyśleń, ale i fachowego, sprawnego
działania, dobrych kontaktów i poparcia z zewnątrz. Znam liczne instytucje i sposoby
finansowania, nie praktykowane przez inne, nawet ościenne samorządy.
Nowe wybory samorządowe dają poczucie większej stabilności nie tylko osobie
wójta, ale również dalszemu rozwojowi gminy.
Oto moje propozycje do realizacji przez urzędowski samorząd. Należy:
1. Z uwagi na trudną sytuację w rolnictwie i działalności gospodarczej nadal
utrzymywać zmniejszenie podatków do 50%. Jest to konkretna, wymierna pomoc finansowa,
zgodna z prawem i możliwa do realizacji przez lokalny samorząd – tak było w naszej gminie
przez trzy kadencje.
2. Wykorzystując dotychczasowe dobre kontakty pozyskiwać pozabudżetowe środki
finansowe na rozwój infrastruktury technicznej w gminie (drogi, kanalizację, obiekty
budowlane). Działania takie uzupełniają środki finansowe z tytułu udzielonych ulg
podatkowych, zmniejszenia górnych stawek podatkowych.
3. Kontynuować działania mające na celu docieplenie obiektów użyteczności
publicznej na terenie gminy, tak jak to zostało zrobione na obiekcie Zespołu Szkół
w Skorczycach, w ośrodkach zdrowia w Popkowicach i Urzędowie. Kolejne obiekty do takich
działań to przygotowany dokumentacyjnie i finansowo Ośrodek Zdrowia w Moniakach oraz –
do przygotowania – obiekty oświatowe Moniaki, Leszczyna.
4. Opracować program gospodarki wodno-ściekowej dla całej gminy, w którym
uwzględnione zostaną:
– dotychczasowe efekty w budowie kanalizacji przewodowej i zagrodowej,
– wyznaczanie obszarów w gminie, na których należy realizować kanalizację
przewodową i przydomowe oczyszczalnie ścieków tak, aby zminimalizować koszty budowy
i eksploatacji.
5. Kontynuować działania mające na celu przebudowę zasilania w energię i
modernizację centralnego obszaru Rynku w Urzędowie, podejmować starania o dodatkowe
środki finansowe na ten cel.
6. Podjąć realizację projektu dotyczącego odnawialnych źródeł energii –
wykorzystując turbinę wodną przy młynie Pani Pomykalskiej-Wośko można uruchomić
generator, pozwalający zminimalizować koszty oświetlenia Rynku w Urzędowie.
7. Kontynuować starania o odzyskanie praw miejskich (okres realizacji do 2005
roku).
8. Zorganizować Zakład Gospodarki Komunalnej, który przejmie problemy
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy oraz sprawy związane z utrzymaniem
porządku i czystości. Zakład zapewni lepszą obsługę i racjonalne wydatkowanie funduszy na
ten cel oraz kilka miejsc pracy dla bezrobotnych z naszej gminy.
9. Na bieżąco podejmować działania mające na celu poprawę sytuacji w rolnictwie i
działalności gospodarczej:
– prowadzenie przychylnej polityki podatkowej,
– organizowanie spotkań informacyjnych, których celem będzie omawianie aktualnej
sytuacji w tych tematach, polityki rządu, możliwości skorzystania z programów pomocowych,

– tworzyć warunki do rozwoju uprawy owoców i warzyw poprzez doskonalenie zasad
uprawy, poprawy jakości oraz lepszej organizacji zbytu głównie zbóż, ziemniaków. Owoce
miękkie i warzywa mają znaczny udział w dochodach rolników i społeczności lokalnej gminy
Urzędów.
Z perspektywy czasu i własnych doświadczeń stwierdzić należy, że walka z
bezrobociem, zwiększenie dochodów rolników i ożywienie działalności gospodarczej to
zadania najtrudniejsze, a rozwiązania prawne nie przystają do obecnej rzeczywistości.
Jeżeli ktoś twierdzi, że ma pomysły na skuteczne rozwiązanie tych problemów –
składa obietnice bez pokrycia.
10. Tworzyć warunki do poprawy bazy lokalowej, lepszego wyposażenia w pomoce
dydaktyczne i dobry poziom nauczania naszej młodzieży.
11. Troszczyć się o dalszy rozwój i poprawę funkcjonowania służby zdrowia, kultury i
sportu.
12. Rozważyć możliwość budowy ośrodka turystycznego spełniającego także rolę
szkoleniową (narady, konferencje) oraz zapewniającego bazę turystyczno-wypoczynkową –
to moim zdaniem ramowe działania, które powinny być w obszarze zainteresowania
lokalnego samorządu gminy Urzędów.
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WALDEMAR RZEPECKI
– kandydat na Wójta Gminy Urzędów – popierany
przez Komitet Wyborczy „Nasza Gmina”

Waldemar Rzepecki, lat 38, żonaty, 3 dzieci, bezpartyjny, rolnik z wykształceniem
wyższym rolniczym, mieszka w Urzędowie, sołectwo Rankowskie – taka sucha notatka
ukaże się pewnie na wyborczych plakatach. Postanowiłem szerzej przedstawić się, bo
uważam, że wyborca ma prawo wiedzieć więcej.
Od urodzenia mieszkam w Urzędowie, w sołectwie Rankowskie. Od pokoleń
mieszka tu moja rodzina, z dziada pradziada uprawiając ziemię. Pozostałem wierny
rodzinnej tradycji i po latach nauki wróciłem do zawodu i filozofii życia moich przodków.
Ojcowskie 14 ha w kilka lat powiększyłem do 87 ha. Staram się dorównać opinii dobrych
gospodarzy, jaką pozostawili po sobie moi przodkowie.
Na miarę swoich możliwości służę pracą społeczną współbraciom rolnikom i lokalnej
ojczyźnie. Od wielu lat czynnie uczestniczę w życiu publicznym gminy, pracuję w Komisji
Rolnictwa Rady Gminy. Jestem delegatem do Lubelskiej Izby Rolniczej – na samym „starcie”
Izby zostałem wybrany do Zarządu i piastowałem funkcję członka Zarządu do czasu
reorganizacji Izby. „Będąc w Lublinie” nie zapomniałem o swojej gminie – konkretną pomoc z

Izby Rolniczej otrzymała Spółdzielnia Ogrodnicza w Bobach i Szkoła Rolnicza w Urzędowie.
Izba była również współorganizatorem szkoleń rolniczych.
Bronię interesów rolników działając również w NSZZ RI „Solidarność” jako
przewodniczący Zarządu Gminnego oraz wiceprzewodniczący Rady Wojewódzkiej.
Zdobyłem doświadczenie w pracy z młodzieżą – po ukończeniu Akademii Rolniczej
uczyłem w Szkole Rolniczej w Zakrzówku, byłem także wychowawcą klasy.
Zapytacie pewnie: skąd on ma czas na to wszystko? Odpowiadam zdecydowanie –
na to musi się znaleźć czas.
Szanowni mieszkańcy gminy Urzędów! Nie możemy zamknąć się w swoich domach,
gospodarstwach czy zakładach pracy. Nie możemy czekać, aż ktoś za nas zrobi to, co
należy do nas. Zadecydujmy o swoim losie – to prawo daje nam demokracja.
Do kandydowania na stanowisko wójta skłoniła mnie sytuacja w gminie Urzędów, a
konkretnie styl zarządzania. Uważam, że wszelkimi działaniami w gminie powinna kierować
zasada jawności, mieszkańcy mają prawo wiedzieć jak wydatkowana jest każda publiczna
złotówka. Urząd Gminy i podległe mu instytucje powinny być przyjazne, by urzędnik służył
pomocą, a nie tylko „załatwiał interesantów”.
Gdy wójta wybierała Rada Gminy, możliwości wyboru innego kandydata były
ograniczone.
Nowa ordynacja i bezpośrednie wybory wójtów dają szansę przerwania rządów
opartych na lokalnych układach. Układy takie, jak uczy nas doświadczenie, prowadzą często
do decyzji sprzecznych z interesem społecznym. Uważam, że nadszedł czas na zmiany w
naszej gminie, że powinni przyjść ludzie nowi, nie uwikłani i niezależni od partii
kompromitujących się w rządzeniu krajem.
Jestem rolnikiem, polskim chłopem i chłopem pozostanę. Wójtem, jeżeli będzie taka
wola większości, zostanę na pewien czas. Uważam, że nie można zbyt długo piastować
funkcji publicznych, że co jakiś czas potrzebne są zmiany – nowy człowiek to nowe pomysły,
to nowa energia do działania. Zmiany kadrowe w życiu publicznym są, moim zdaniem,
rzeczą normalną i bardzo zdrową.

Co chciałbym zrobić:
• skrócić czas realizacji gminnych inwestycji,
• szybko dokończyć inwestycje już zaczęte, by nie marnować wydanych pieniędzy,
• skupić się szczególnie na poprawie stanu dróg,
• równolegle z rozwojem infrastruktury położyć nacisk na rozwijanie
przedsiębiorczości w gminie Urzędów; chcę wspomagać wszelkie inicjatywy w tym zakresie,
tak, aby gmina była inicjatorem rozwoju gospodarczego, by tworzyła inwestycje nie tylko
kosztujące mieszkańców, ale pomnażające ich dochody,
• podjąć walkę o przywrócenie możliwości finansowania przez gminę zadań z
zakresu rolnictwa, chcę na wszelkie możliwe sposoby pomagać rolnikom,
• stworzyć jasne kryteria udzielania
przedsiębiorstwom, jak i tym, których dotknął los,

wsparcia

zarówno

rozwijającym

się

• utrzymywać stały kontakt z mieszkańcami i na bieżąco rozwiązywać nasze
problemy,
• służyć mieszkańcom pomocą w rozwiązywaniu ich problemów, udostępnić
bezpłatną poradę prawną w Urzędzie Gminy,
• wspierać organizacje oraz stowarzyszenia aktywizujące i integrujące społeczność
gminy,
• podnosić stale jakość ochrony naszego mienia od żywiołów,
• dać młodzieży propozycje spędzania wolnego czasu alternatywne do oferty barów i
ulicy,
• podnosić stale jakość kształcenia dzieci w szkołach, a także zwrócić większą
uwagę na wychowawcze zadania szkół,
• uzdrowić gminną służbę zdrowia.
Chcę przede wszystkim służyć swoją osobą dla dobra naszej małej ojczyzny,
dla dobra nas tu mieszkających.

Szczegółowe rozwinięcie programu przedstawię na spotkaniach przedwyborczych,
na które zapraszam w niedziele po Mszach św. w godz. 800–1400 w dniach: 13. 10. 2002 r.
– GOK Urzędów, 20. 10. 2002 r. – Szkoła Podstawowa w Bobach oraz ponownie w
Popkowicach 20. 10. 2002 r. o godz. 1600 w remizie OSP.
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Raport z działalności w zakresie zbiórki i segregacji
odpadów w gminie Urzędów

Jeszcze w połowie XX wieku odpady komunalne, zwane też odpadami bytowymi,
gromadzono zazwyczaj w murowanych śmietnikach, z których okresowo były wywożone.
Dalszym krokiem było gromadzenie ich w specjalnych przenośnych pojemnikach, regularnie
opróżnianych przez powołane do tego służby. Do pojemników ludność wrzucała wszelkie
odpady, wśród których przeważały: popiół, odpady kuchenne, zużyte lub uszkodzone
przedmioty codziennego użytku oraz odzież, wszelkie opakowania. Odpady te były
wywożone na wysypiska śmieci. Kolejnym krokiem było wprowadzenie zbiórki selektywnej z
podziałem odpadów na bezużyteczne i nadające się do utylizacji. Jest to system zbiórki
segregowanej.
W gminie początkowo próbowaliśmy rozwiązać problem gromadzenia odpadów poprzez
zakup kosztownych pojemników KP-7. Nie zdały one jednak egzaminu i zostały podjęte
działania mające na celu wycofanie tych pojemników na rzecz gniazd wielopojemnikowych.
W skład tych gniazd wchodzą: pojemniki siatkowe o pojemności 2 m3 na odpady plastikowe
oraz pojemniki typu dzwon o pojemności 1,5 m3 na stłuczkę szklaną. Jest to „system
odnoszenia”, gdyż polega na ustawieniu pojemników do selektywnej zbiórki w miejscach
często uczęszczanych przez mieszkańców, np. przed sklepami czy w centrum sołectwa.
Pierwszy zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów odbył się w 2001 roku.
Gmina wówczas zakupiła 5 pojemników siatkowych na odpady plastikowe oraz 6
pojemników typu dzwon na odpady szklane. Na ten cel gmina przeznaczyła własne środki w
wysokości 11 000 zł. W roku 2002 zakupiliśmy 12 pojemników siatkowych oraz 11
pojemników na stłuczkę szklaną. Środki finansowe w wysokości 15 000 zł, które mogą być
umarzalne w 40%, pochodziły z Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Wodnej. W sierpniu
bieżącego roku gmina dokupiła 7 pojemników na odpady szklane oraz 7 pojemników na
odpady plastikowe. Zakup ten został dokonany ze środków uzyskanych z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie. Dotacja ta wynosi 12 800 zł. Ogólny koszt
inwestycji w latach 2001–2002 stanowi kwota 45 000 zł.
Gromadzone odpady opakowaniowe charakteryzują się dużą objętością, co powoduje, że
pojemniki zapełniają się szybko. W rozwiązaniu tego problemu gminie pomaga
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EKO-ZŁOM” reprezentowane przez Pana Mariana
Masiaka. Przedsiębiorstwo „EKO-ZŁOM” prowadzi selektywną zbiórkę odpadów od 1998
roku. Przez ten okres zostało zebrane samej stłuczki szklanej 107 ton. Początkowo w bardzo
prymitywnych warunkach gromadzone były odpady szklane oraz tworzywa sztuczne.
Wykorzystywano do tego celu worki foliowe po nawozach, gromadząc tym samym znaczną
ilość odpadów stałych przeznaczonych na surowce wtórne. Ten fakt przekonał gminę o
uzasadnionej potrzebie zakupu pojemników przystosowanych do segregacji odpadów.
Dotychczas firma „EKO-ZŁOM” organizowała z własnej inicjatywy i Urzędu Gminy
selektywną zbiórkę odpadów, przy czym na ten cel nie były wydawane żadne środki
pochodzące z budżetu gminy.
Podstawowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania systemu selektywnej
zbiórki odpadów ma zapewnienie odbioru odpadów przez firmy zajmujące się recyklingiem.
Należy przypomnieć, że recykling to – najprościej mówiąc – zawracanie surowców wtórnych
znajdujących się w odpadach z drogi na wysypisko i kierowanie ich do ponownego
wykorzystania. Dzięki recyklingowi oszczędzamy surowce naturalne i energię. Nie tworzymy
wysypisk. Ograniczamy zanieczyszczanie środowiska naturalnego. Jako ciekawostkę można
podać, że każda szklana butelka skierowana do huty pozwala zaoszczędzić energię
potrzebną na świecenie 100-watowej żarówki przez 4 godziny. Dlatego też gmina Urzędów
podpisała umowę z „RekoPolem” – Organizacją Odzysku S.A. „RekoPol” współpracuje z
samorządami, którym oferuje środki na dofinansowanie gospodarki odpadami z funduszy
celowych i opłat produkcyjnych. Współpraca z takimi organizacjami jest korzystna, ponieważ
częściowo gwarantuje zbyt na posegregowane odpady. Drugim plusem tego działania jest
to, że nie ponoszone są zbędne koszty organizacji, transportu i składowania odpadów na
wysypisku. Obecnie opłaty te kształtują się na poziomie około 62 zł, tj. 47 zł brutto + 13,80 zł
opłata za korzystanie ze środowiska × 7% – za 1 tonę odpadów. Warto w tym miejscu
przytoczyć na podstawie potwierdzonych dokumentów ze sprzedaży stłuczki szklanej, że od
września 2001 roku sprzedano jej średnio 6,2 kg na 1 mieszkańca, co daje łączną masę 55
ton. Łatwo policzyć, że na samej stłuczce szklanej gmina zaoszczędziła w tym okresie około
3410 zł – koszty składowania na wysypisku. Od grudnia 2000 roku gmina ma swój udział
finansowy w inwestycji związanej z budową wysypiska odpadów komunalnych w Kraśniku.

Procentowy udział gminy Urzędów we wspólnym przedsięwzięciu wyliczono na 5,2%
w całkowitym koszcie zadania. Gmina zmierza więc w kierunku maksymalnego zmniejszenia
kosztów transportu i składowania odpadów.
Celem eliminowania słabych stron zbiórki odpadów wprowadza się coraz częściej
prasowanie takich odpadów, jak: opakowania z tworzyw sztucznych czy kartony i tektura.
Dlatego też nasza gmina wystąpiła z prośbą do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie o przyznanie pożyczki w kwocie 15 000 zł w
40% umarzalnej na zakup prasy do zgniatania odpadów.
Duże znaczenie dla sposobu zbierania surowców wtórnych ma aktywność społeczna
mieszkańców, która ułatwia prowadzenie zbiórki oraz przejawia się codzienną dbałością o
stan pojemników i całego otoczenia. Najważniejszymi sprzymierzeńcami ekologicznego
programu w gminie są: młodzież szkolna (a nawet przedszkolna!), nauczyciele z placówek
oświatowych, rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich, jednostki OSP, podmioty prowadzące
działalność na terenie gminy, a w szczególności mieszkańcy poszczególnych miejscowości.
W ramach edukacji ekologicznej mieszkańców w zakresie selektywnej zbiórki
odpadów stałych gmina otrzymała w roku 2001 kwotę w wysokości 1000 zł, a w roku 2002 –
900 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
Również w tym roku nasza gmina zgłosiła swój udział do III edycji Konkursu o Szklaną
Statuetkę Przeglądu Komunalnego, w którym za udział i uzyskane efekty przewidziane są
cenne i ciekawe nagrody, w tym także finansowe.
Zachęcaliśmy mieszkańców gminy do udziału w akcji „Sprzątanie Świata”, która
odbyła się w dniach 20–22 września 2002 roku. Hasło tegorocznej akcji brzmiało: „Recykling
– to nam się opłaca!”.
Segregujmy odpady w naszych domach, by przez recykling między innymi
maksymalnie obniżyć koszty wywozu śmieci!
Edyta Puchajda

Pojemniki na selektywną zbiórkę odpadów ustawiono w miejscach często
odwiedzanych przez mieszkańców. W głębi zmodernizowany Ośrodek Zdrowia w
Popkowicach.
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Świetlica socjoterapeutyczna
Idea utworzenia świetlicy socjoterapeutycznej powstała w drugiej połowie 2001 roku
z inicjatywy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dzięki adaptacji
pomieszczeń poddasza Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie. Jednak już kilka lat
wcześniej członkowie Koła Miłośników Astronomii im. Jana Heweliusza działający przy GOK
zgłaszali propozycję zagospodarowania poddasza i przystosowania wieży strażackiej do
celów obserwacji nieba.
Pod koniec ubiegłego roku Rada Gminy zaakceptowała wniosek Gminnej Komisja i Koła
Miłośników Astronomii dokonując zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, polegających na wprowadzeniu punktu o rozpoczęciu adaptacji
poddasza GOK oraz wieży strażackiej na potrzeby świetlicy socjoterapeutycznej. Ze
środków finansowych Gminnego Programu zakupione zostały materiały budowlane w
postaci belitu i płyt regipsowych.
Na początku bieżącego roku Rada Gminy zabezpieczyła środki finansowe w celu
opracowania projektu budowlanego adaptacji wieży strażackiej i poddasza budynku GOK.
Według projektu, adaptacja poddasza polegać będzie na zmianie konstrukcji więźby
dachowej przez jej podniesienie. Umożliwi to wygospodarowanie pomieszczeń o
powierzchni użytkowej ok. 130 m2. Drewno potrzebne do wykonania więźby dachowej jest
już przygotowane. Środki finansowe na ten cel pochodziły z GPPiRPA. Przy pozyskaniu
drewna własny wkład pracy wnieśli członkowie Koła Miłośników Astronomii.
Przebudowa wieży strażackiej polegać ma na wykonaniu w jej wnętrzu schodów i

zwieńczeniu szczytu kopułą obrotową o średnicy 3 metrów do obserwacji nieba. W tym celu
przeprowadzono wstępne rozmowy z jedynym w kraju producentem kopuł – firmą
„Uniwersał” z Żywca. W firmie tej od blisko 10 lat Koło Miłośników Astronomii zaopatruje się
w przyrządy optyczne do obserwacji nieba. Dzięki temu możliwe będzie negocjowanie ceny
zamawianej kopuły.
Powstanie świetlicy socjoterapeutycznej i obserwatorium astronomicznego na bazie
Gminnego Ośrodka Kultury stanowić będzie istotny element działań profilaktyki
przeciwalkoholowej. Zorganizowanie świetlicy pozwoli na prowadzenie w niej zajęć dla dzieci
i młodzieży przez osoby przygotowane do realizacji programów profilaktycznych oraz zajęć
pozalekcyjnych – nie tylko z zakresu astronomii ale również muzyki, teatru, tańca, plastyki
czy wszelkiego rodzaju kółek zainteresowań i spotkań hobbistycznych. Prowadzenie
profilaktyki przeciwalkoholowej wśród dzieci i młodzieży poprzez wyżej wymienioną
działalność jest niezbędne. Po przeanalizowaniu danych dotyczących inicjacji alkoholowej
można jednoznacznie stwierdzić, że jest ona przedwczesna. Jakie to niesie skutki w
dorosłym życiu, niech świadczą ilości spraw kierowanych do Gminnej Komisji o wszczęcie
postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Są to w większości ludzie młodzi,
którzy kilka lat temu założyli własne rodziny, gdzie „wychowują” kilkuletnie dzieci. Jaki efekt
przyniesie takie wychowywanie, nietrudno przewidzieć.
Miejsce usytuowania świetlicy socjoterapeutycznej w Gminnym Ośrodku Kultury jest
nieprzypadkowe. To właśnie w GOK-u i Gminnej Bibliotece skupia się wszelkiego rodzaju
działalność pozalekcyjna. Bliskość kościoła stwarza z kolei możliwości organizowania
działań przy współudziale Akcji Katolickiej i przykościelnych organizacji młodzieżowych na
rzecz środowiska, w którym żyjemy. Również działania Ochotniczej Straży Pożarnej i jej
struktur młodzieżowych mogą przyczynić się do poszerzenia oferty programowej przyszłej
świetlicy socjoterapeutycznej.
W obecnej chwili jest już zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe projekt
budowlany i można zgodnie z prawem przystąpić do realizacji przyjętej inwestycji.
Najważniejszym zadaniem, przed jakim stanęli organizatorzy świetlicy, jest pozyskanie
funduszy na budowę. W tegorocznym budżecie GPPiRPA zabezpieczone środki finansowe
częściowo zostały wykorzystane na pozyskanie materiału drzewnego. Pozostałe fundusze
zostaną przeznaczone na zakup materiałów budowlanych – stolarki okiennej. Oprócz
funduszy gminnych planowane jest pozyskanie dodatkowych środków z różnego rodzaju
fundacji. Rozpoczęcie właściwych prac budowlanych planuje się na wiosnę przyszłego roku.
Prace mają być realizowane etapami, głównie sposobem gospodarczym – w zależności od
posiadanych środków finansowych.
Józef Baran
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Orzeł : Świdniczanka 2:1 (0:1)
„Orzeł” wybiegł na boisko w składzie: Czapla, Duda, Tulacha, Puacz, Wronka,
Rabaniuk, Turek, Słowikowski, Oszust, Jurak, Czarnota. Pauzował za żółte kartki M.
Kwiatek.
Piłkarze rozpoczęli mecz od spokojnej, konsekwentnej gry, zmuszającej rywali do
cofnięcia się na własną połowę. Już w piątej minucie D. Słowikowski mógł „ustawić” mecz,
jednak nie trafił z pięciu metrów. Kolejne minuty to ponawiane ataki „Orła” i ciągły brak
skuteczności: najpierw D. Wronka przestrzelił z około 8 m, potem nastąpiła ładna dwójkowa
akcja M. Czarnoty z M. Jurakiem, zakończona strzałem tego ostatniego – minimalnie
niecelnym. Kolejny atak „Orłów” i znów pudło. W tym czasie goście zdołali tylko dwukrotnie
przedrzeć się na pole karne „Orła” oddając dwa niecelne strzały. Po trzydziestu minutach
było nadal 0:0 i dało się zauważyć u gospodarzy pewną nerwowość w grze, bo niby była

przewaga, lecz bez bramki! Nastąpił kolejny kontratak gości. Przejście prawą stroną,
dośrodkowanie, zbyt późny powrót obrońcy i... strzał z kilku metrów na 1:0 dla gości.
Do końca pierwszej połowy wynik się już nie zmienił. Po przerwie widać było, że
goście ustawili grę na tzw. „obronę Częstochowy”. W pierwszych dwudziestu minutach
zaledwie dwa razy przedarli się pod nasze pole karne. „Orzeł” nie mógł nadal znaleźć
recepty na zmasowaną obronę gości. Ze względu na stan boiska (woda, błoto) ataki
prowadzone były w większości prawą, bardziej suchą stroną, co pozwalało „Świdniczance”
na ustawianie gry obronnej. W 50. minucie N. Rabaniuk wykonał rzut wolny, bezskutecznie –
chyba lewą nogą byłoby bardziej niebezpiecznie dla gości. W drużynie „Orłów” nerwy
zaczęły dominować. Wówczas goście przejęli na kilka minut inicjatywę, czego efektem był
groźny strzał z 20 m na bramkę „Orłów”. Wzajemne kłótnie i oskarżanie trwały jednak krótko.
Drużyna się uspokoiła. Po chwili oddechu „Orzeł” znów „przyciskał” uzyskując zdecydowaną
przewagę w polu. Kolejne rzuty wolne i strzały z dystansu nie przyniosły jednak efektu
bramkowego. W końcu – udało się! Po dośrodkowaniu z prawej strony M. Jurak, mimo że był
odwrócony tyłem do bramki, zakręcił obrońcą i strzałem w okienko uzyskał wyrównanie. To
dodało skrzydeł „Orłom”. Po chwili M. Czarnota został faulowany w polu karnym, jednak
sędzia twierdził inaczej i gra toczyła się dalej. Goście znów groźnie kontratakowali. Na
szczęście dla nas zakończyło się na strachu. „Orzeł” kolejny raz wyprowadził atak prawą
stroną. Dośrodkowanie N. Rabaniuka stworzyło ogromne zamieszanie. Strzał M. Czarnoty
został obroniony, lecz po kilku dobitkach piłkę w siatce gości umieścił D. Słowikowski. Zbliżał
się koniec meczu – goście jeszcze raz próbowali przedrzeć się pod naszą bramkę.
Zatrzymał ich faul w okolicy 35 m od naszej bramki. To była ostatnia szansa gości na
wyrównanie. M. Czapla – ustawiony pod słońce – bronił z trudem, parując piłkę, która odbiła
się jeszcze od poprzeczki, uderzyła bramkarza w plecy i – na szczęście – spadła przed linią
bramkową. M. Czapla był pierwszym, który zauważył, gdzie spadła piłka i przykrył ją ciałem.
Z setek gardeł kibiców wyrwało się westchnienie ulgi.
Mecz – w całym przekroju – był dobrze prowadzony przez sędziego, który równo
obdzielił oba zespoły żółtymi kartkami, trzymając nerwy zawodników na wodzy.
Widać było wyraźnie, że to już kolejny przeciwnik, który przyjeżdża do Urzędowa z
nastawieniem na grę obronną. Nasi chłopcy z trudem, ale radzą sobie z taką grą. Wielką rolę
odgrywa w tym ich nieustępliwość. Tu trzeba wyróżnić P. Oszusta i N. Rabaniuka, jako tych
zawodników, który angażują kolegów do gry do samego końca.
W meczu tym oprócz „Świdniczanki” naszym przeciwnikiem był również stan boiska.
Przy szybkich wejściach skrzydłami, przy dośrodkowaniach na pole karne, grzęznąca w
wodzie i błocie piłka sprzyjała drużynie broniącej się, zmuszając naszych napastników do
nagłych zwrotów przypominających niekiedy balet na wodzie ze szpagatem jako figurą
obowiązkową.
wpw
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„Pożegnanie Lata”
Tegoroczne „Pożegnanie Lata” na płycie boiska przy Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. W. Jagiełły w Urzędowie, które odbyło się w niedzielę 22 września,
przebiegało pod hasłem „Trzeźwymi bądźcie”. Zgromadzona młodzież wraz z rodzicami
mogła uczestniczyć w grach indywidualnych i rodzinnych. Uczestnicy spotkania, między
innymi, brali udział w konkursach propagujących trzeźwy styl życia. Organizatorem imprezy
była Akcja Katolicka przy współudziale nauczycieli ZSO, członków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz członków Klubu Abstynenta „Płomyk”.
Fundusze na nagrody pochodziły z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
J. B.
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„Orzeł” Urzędów – aktualności

Po dziewięciu kolejkach o mistrzostwo klasy okręgowej seniorów „Orzeł” zajmuje
pozycję wicelidera po zwycięstwie 3:0 nad „Puławiakiem” Puławy.
Po siedmiu kolejkach w ramach mistrzostw klasy okręgowej juniorów „Orzeł” zajmuje
siódme miejsce, mając rozegrane tylko cztery mecze. To nie jest zły wynik, zwłaszcza, że
obecny sezon rozpoczęła drużyna osłabiona odejściem kilku podstawowych zawodników do
drużyny seniorów bądź do innych zespołów (m.in. do „Unii” Wilkołaz).
Nowym trenerem „Orłów” z Urzędowa został Włodzimierz Bartoś, były zawodnik,
który wraz z drużyną wprowadził zespół do V ligi.

Obok walki o mistrzostwo klasy okręgowej, nieco na uboczu, trwają rozgrywki o Puchar
Polski. „Orzeł” rozegrał zwycięski (2:0) mecz ze „Stokiem Zakrzówek”. Bramki strzelili: J.
Czapla i R. Puacz.
W kolejnym meczu pucharowym los zetknął nas z „Janowianką”. Nie potraktowaliśmy tego
meczu jak „walki o życie” i ostateczny wynik to 5:2 dla Janowa. Bramki dla „Orłów” zdobyli:
D. Wronka i P. Oszust.
Po dziewięciu kolejkach w V lidze, lista strzelców bramek przedstawia się
następująco:
5 bramek – M. Jurak
4 bramki – N. Rabaniuk
3 bramki – M. Czarnota, M. Kwiatek
2 bramki – P. Tulacha
1 bramka – J. Czapla, D. Słowikowski
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zlecono opracowanie dokumentacji na
drenaż płyty boiska piłkarskiego. Gotowy projekt ma być przedstawiony w połowie
października b.r. Chcielibyśmy realizację tego zamierzenia rozpocząć jeszcze w tym roku,
lecz wiele zależy od pogody i, jak zwykle, od pieniędzy. Mamy jednak nadzieję, a jest to
scenariusz najmniej optymistyczny, że najpóźniej wczesną wiosną rozpoczniemy prace
drenarskie, które wówczas połączone zostaną z remontem nawierzchni.
Krystalizuje się nam drużyna trampkarzy. Zainteresowanie wśród młodzieży jest
duże. Zgłosili się chłopcy z roczników od ’89 do ’92. To spowodowało konieczność podziału
na dwie grupy: rocznik 1989–1990 i 1991–1992. Pierwsze mecze kontrolne rozegrane
zostaną w październiku.
Dzięki wsparciu firmy CEG-BUD z Wierzbicy (nieodpłatnie przekazała na rzecz
Klubu blachę trapezową) zostały uzupełnione ubytki blachy w wiatach dla zawodników
rezerwowych.
Klub nasz, istniejący już o kilku lat, do dzisiaj nie ma własnego znaku
rozpoznawczego. Zarząd Klubu zastanawia się w nad wyborem barw oraz znaku (logo) z
wykorzystaniem herbu Urzędowa. Wszystkich kibiców prosimy o uwagi na ten temat. Będą
one rozważane przy podejmowaniu decyzji w tej sprawie. Powyżej przedstawiamy
propozycje do dyskusji.
Włodzimierz Wasieczko

Ryc.: Propozycja barw i logo GKS „Orzeł” Urzędów
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PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY dla osób i rodzin
dotkniętych problemem alkoholowym, narkomanią oraz przemocą
domową

|

czynny w Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie
w poniedziałki: godz. 900–1100 i wtorki: godz. 1600–1800
W punkcie konsultacyjno-informacyjnym możesz otrzymać podstawowe wiadomości w
postaci: adresów, numeru telefonu, ulotek, broszur na temat: gdzie i w jaki sposób szukać
pomocy, jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich ma problem związany z nadużywaniem alkoholu,
narkomanią lub stał się ofiarą przemocy w rodzinie.
Dyżur Koordynatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych:
środa: godz. 900–1100, piątek: godz. 1500–1700
w Gminnym Ośrodku Kultury w Urzędowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Urzędowie ogłasza przetarg na
ZAGOSPODAROWANIE POMIESZCZEŃ
po byłej kawiarni usytuowanych w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury
w Urzędowie, ul. Dzikowskiego 1

Przedmiotem przetargu są pomieszczenia o łącznej powierzchni 238 m2, oraz dodatkowo
zadaszony taras o powierzchni 50 m2, w tym:
• sala konsumpcyjno-taneczna – 100 m2
• szatnia – 14 m2
• pomieszczenie kuchenne – 16 m2
• pomieszczenia socjalne, sanitarne, magazyn, wygodne ciągi komunikacyjne.
W pisemnej ofercie oczekujemy propozycji zagospodarowania ww. pomieszczeń na
działalność gastronomiczną, usługową, handlową lub inną. Jesteśmy otwarci na wszelkie
propozycje.
W celu obejrzenia ww. pomieszczeń prosimy o kontakt z Prezesem OSP – Krzysztofem
Witkiem, pod adresem: Urzędów, ul. Wodna 28, tel.: 822 52 63.
Termin składania ofert pod ww. adres upływa 30 października 2002 r.
Prezes OSP Urzędów
Krzysztof Witek
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