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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
składam wszystkim Mieszkańcom gminy Urzędów oraz ich Gościom
serdeczne życzenia.
Niech nadchodzący rok 2003 przyniesie korzystne zmiany dla tych,
którzy pozostają bez pracy,
a pracującym – niech praca przysporzy wiele pomyślności i zadowolenia.
Dla całej wspólnoty samorządowej, jaką jest gmina Urzędów
niech rok nadchodzący będzie okresem pozytywnych przemian w sferze
gospodarczej,
intelektualnej i poprawy warunków życia.
Jan Woźniak
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Nowo wybrana Rada Gminy Urzędów. Stoją od lewej: Grzegorz Naborczyk,
Krzysztof Witek, Adam Michalski, Arkadiusz Solis, Zbigniew Czerwiński, Stefan
Cielma, Wiesław Grzebulski, Mirosław Węcławski, Tadeusz Dziurda, Julian Łaciński.
Siedzą od lewej: Krzysztof Dziurda, Otylia Gałat, Antoni Sochal, Małgorzata Słowik,
Marek Przywara oraz Jan Woźniak – Wójt Gminy Urzędów.

Sprawozdanie z posiedzenia II sesji IV kadencji Rady Gminy
W dniu 9 grudnia 2002 roku w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się II sesja IV
kadencji Rady Gminy Urzędów. O godz. 9.00 w kościele parafialnym w Urzędowie odprawiona
została Msza św. w intencji Rady Gminy.
Porządek obrad sesji obejmował: przedstawienie pracy stałych Komisji Rady Gminy w
okresie międzysesyjnym, omówienie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych na rok 2003 oraz podjęcie stosownej uchwały. Ważną sprawą były
uchwały w sprawie stawek podatków na rok 2003. Zostały podjęte uchwały w sprawie
obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obniżania podatku rolnego z kwoty
33,45 zł/q do 20,00 zł/q. Określono także roczne stawki podatku od nieruchomości, obniżone o
50 % w stosunku do górnych stawek.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych na rok 2003 przedstawia tabela.
Łączna kwota wynikająca z obniżenia górnych stawek podatkowych wynosi 756 532 zł.
Na sesji zajęto się również następującymi bieżącymi sprawami:
• Powołano przedstawicieli do Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Urzędowie, w skład której wchodzą: przewodniczący – wójt gminy Jan
Woźniak oraz członkowie – radni: Otylia Gałat, Małgorzata Słowik i Stefan Cielma.
• Wprowadzono zmiany w budżecie gminy na rok 2003.
• Wójt gminy zaproponował utworzenie punktów informatycznych zlokalizowanych w
Gminnym Ośrodku Kultury, w Klubie Abstynenta „Płomyk” oraz w Zespole Szkół
Ogólnokształcących w Urzędowie, dzięki którym komputery staną się dostępne dla wszystkich
mieszkańców gminy. Kompetentna osoba będzie zapoznawać zainteresowanych z obsługą
komputera, podstawowymi programami oraz Internetem. Jeżeli takie rozwiązanie spotka się z
akceptacją mieszkańców, a zwłaszcza młodzieży, to będą otwierane kolejne punkty
informatyczne w pozostałych placówkach oświatowych na terenie gminy.
Edyta Puchajda

Stawki podatku na rok 2003 w gminie Urzędów
Stawka
podatku

Nazwa podatku
Stawki podatku od nieruchomości
od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części (stawka
górna 0,51 zł)
od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z
działalnością gospodarczą lub inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem
budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących
lokale mieszkalne oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej (stawka górna 17,31 zł)
od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym
materiałem siewnym (stawka górna 8,06 zł)
od 1 m2 powierzchni użytkowej, pozostałych budynków lub ich części (stawka
górna 5,78 zł)
od budowli
od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż
działalność rolna lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi
(stawka górna 0,62 zł)
od 1 ha powierzchni gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne,
retencyjne lub elektrownie wodne (stawka górna 3,38 zł)
od 1 m2 pozostałych gruntów (stawka górna 0,30 zł)
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych (stawka górna 3,46 zł)

0,26 zł*

8,66 zł

4,03 zł
2,89 zł*
2%
0,31 zł
1,69 zł
0,06 zł
3,46 zł

* podatnicy gminy są zwolnieni z tego podatku

Efekty obniżenia górnych stawek podatkowych w gminie Urzędów

Podmioty i podatki

Górna stawka
Stawka podatku
podatku wg
wg Rady Gminy
Ministra
(20,00 zł/q)
Finansów (33,45

Zmniejszenie
budżetu gminy

zł/q)
Osoby fizyczne
Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
– od 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków lub ich części związanych
z działalnością gospodarczą
– od 1 m2 powierzchni gruntów
związanych z działalnością
gospodarczą
– od 1 m2 pozostałych gruntów
Razem
Osoby prawne
Podatek rolny
Podatek od nieruchomości
– od 1 m2 powierzchni użytkowej
budynków lub ich części związanych
z działalnością gospodarczą
– od 1 m2 powierzchni gruntów
związanych z działalnością
gospodarczą
Razem
OGÓŁEM

949 813

567 900

381 913

207 270

103 695

103 575

27 900

13 950

13 950

188 108
423 278

37 622
155 267

150 486
268 011

28 516

17 050

11 466

137 078

68 578

68 500

53 284

26 642

26 642

218 878
1 591 969

112 270
835 437

106 608
756 532

Efekty budowy oraz modernizacji dróg gminnych,
powiatowych i chodników na terenie gminy Urzędów w 2002 r.

Przez teren gminy przebiega jedna droga wojewódzka nr 833 Kraśnik–Chodel, którą
administruje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, drogi powiatowe administrowane przez
Zarząd Dróg na szczeblu powiatu oraz drogi gminne, za które odpowiada gmina.
W roku 2002 zmodernizowano poprzez ułożenie dywanika bitumicznego drogi
gminne o łącznej długości 3,8 km przy nakładach 556,9 tys. zł, przy czym dodatkowe środki
pozyskane na ten cel stanowi kwota 244,9 tys. zł.
Zadania realizowane były na pięciu odcinkach, tj.: Zakościelne–Rankowskie,
Wierzbica, Popkowice–Majdanek––Zadworze, Skorczyce–Sokołówka, Majdan Moniacki–
Kolonia Moniaki.
Dodatkowe, pozabudżetowe środki finansowe udało nam się pozyskać z trzech
źródeł, a mianowicie z: Banku Światowego, Kontraktu Wojewódzkiego i Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.
W strukturze dróg powiatowych wykonano 1,5 km drogi Popkowice–Dąbrowa Bór i 600 mb
modernizacji drogi powiatowej Boby Kolonia–Majdan Boby.
Udział finansowy gminy Urzędów w budowie i modernizacji dróg powiatowych
wynosi 70 tys. zł.
Łącznie w roku 2002 wydatkowano na drogi powiatowe kwotę 462,6 tys. zł.
Modernizacja chodników:
W roku 2002 na terenie gminy Urzędów zmodernizowano 555,7 mb chodników za
kwotę 66 tys. zł.
Pozyskane fundusze z zewnątrz wyniosły 10,6 tys. zł. Zadania zrealizowane zostały
na pięciu odcinkach: trzy zadania przy drodze wojewódzkiej nr 833 Kraśnik–Chodel oraz
dwa zadania przy drodze powiatowej nr 22518 Urzędów–Bęczyn–Natalin.
Dokumentacyjnie przygotowano chodnik w miejscowościach Moniaki i Skorczyce (w
rejonie Zespołu Szkół).
Na rok 2003 planowane są do realizacji kolejne odcinki chodników w Bobach,
Urzędowie (do Sanktuarium Św. Otylii).
Realizacja rzeczowa zależeć będzie od środków finansowych, jakie na ten cel
przeznaczy Rada Gminy.
Jan Woźniak

Wizyta na Węgrzech
Dnia 8 listopada jako grupa sportowców z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w
Urzędowie w składzie: Anna Gozdalska, Beata Gozdalska, Emilia Latos, Agnieszka
Michalak, Kinga Strzelecka, Anna Surdacka, Michalina Walczak, Szymon Bednara, Krzysztof
Bogusławski, Piotr Brożek, Bartosz Gozdalski, Krzysztof Smoliński, Mateusz Stępniak,
Jarosław Witek udaliśmy się z czterodniową wizytą do zaprzyjaźnionego węgierskiego
miasteczka Nádudvar. Opiekunami wycieczki byli: dyrektor Zbigniew Gawdzik, wicedyrektor
Małgorzata Marzycka i nauczyciel wychowania fizycznego Andrzej Zdenicki.
Podróż rozpoczęliśmy o godz. 6.00 z placu szkolnego. Około godz. 11.00 przekroczyliśmy
granicę polsko-słowacką, zaś o godz. 14.00 granicę słowacko-węgierską. Niektórzy z nas po
raz pierwszy znaleźli się poza granicami Polski. Na miejsce dotarliśmy o godz. 18.00.
Zostaliśmy zakwaterowani w szkolnym internacie, a następnie udaliśmy się na uroczystą
powitalną kolację, po której zorganizowano dla nas oraz dla uczniów szkoły Kövy Sándor
dyskotekę. Drugiego dnia rozegraliśmy mecze piłki ręcznej ze sportowcami ze szkoły w
Nádudvar. Kolejnym punktem programu wizyty był spacer po mieście. Zwiedziliśmy
muzeum, kościół protestancki, odwiedziliśmy też miejscowego garncarza Ferenca Fazekesa.
Popołudnie spędziliśmy w mieście Hajdúszoboszló, gdzie kąpaliśmy się w gorących źródłach
(temperatura ich wody wynosiła 36oC, podczas gdy temperatura powietrza – zaledwie
15oC!). Wieczorem wybraliśmy się do Domu Kultury im. Ady Endre w Nádudvar, by zagrać w
kręgle i bilard. Trzeciego dnia wyruszyliśmy do miasta Nyíregyhazá. Zwiedziliśmy tam drugie
co do wielkości ZOO na Węgrzech. Następnie pojechaliśmy do miasta wojewódzkiego
Debrecen. Po południu uczestniczyliśmy w wojewódzkim przeglądzie amatorskich grup
tanecznych. Ostatniego dnia wizyty odwiedziliśmy szkoły w Nádudvar, po czym
pożegnaliśmy się z gospodarzami i wyruszyliśmy w podróż powrotną.
W Nádudvar przyjęto nas bardzo gościnnie i serdecznie. Dzięki tej wizycie
poznaliśmy kulturę i obyczaje tamtejszych mieszkańców oraz zaprzyjaźniliśmy się z
młodzieżą. Pozostały niezapomniane wspomnienia i nadzieja, że jeszcze kiedyś będziemy
mieli okazję powrócić do tego pięknego, węgierskiego miasteczka.
Emilia Latos, Anna Surdacka

Huśtanie na czas...
Nie chodzi tu wcale o zawody sportowe! Huśtanie na czas odbywało się w Szkole
Podstawowej w Moniakach na nowo powstałym placu zabaw.
Zacznijmy jednak od początku. Szkoła Podstawowa w Moniakach liczy 121 uczniów.
73% tej liczby to dzieci w młodszym wieku szkolnym. Każdy wie, jak duże jest znaczenie
ruchu dla ich prawidłowego rozwoju. Do tej pory dzieci miały do dyspozycji dwie huśtawki i
karuzelę pamiętającą czasy bardzo odległe. Stan tych urządzeń był jednak tak fatalny, że ze
względu na bezpieczeństwo uczniów zostały one zdemontowane. Powstał więc problem –
czym zastąpić wysłużony sprzęt?
Nie ulega wątpliwości, że dla każdego dyrektora szkoły dobro dzieci jest najważniejsze, ale
dysponując niskim budżetem nie może on sprostać wszystkim potrzebom. Po długich i
usilnych prośbach nauczycieli dyrektor Szkoły mgr Ryszard Ziębiński podjął decyzję o
zagospodarowaniu opustoszałego placu nowymi urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi.
Rozpoczęto poszukiwanie sponsorów wśród osób prywatnych i instytucji (m.in.: Totalizator
Sportowy, UKFiS, PZU). Kwotę 1000 zł przekazał Państwowy Zakład Ubezpieczeń w
Kraśniku. Pomoc finansową obiecała Kraśnicka Izba Gospodarcza (mamy nadzieję, że
wywiąże się z danej obietnicy). Pomagali również członkowie Rady Rodziców, a zwłaszcza
H. Szemplińska, I. Starek i S. Brzusek, którzy zobowiązali się do zagospodarowania miejsca
wokół placu (budowa nowej piaskownicy, ustawienie ławeczek). Znaczną część kosztów
inwestycji pokryły jednak środki z budżetu szkoły.
I tak, po wielu trudach, w dniu 27 września br. dzieci z naszej placówki doczekały się
upragnionego placu zabaw. Wykonawcą inwestycji była firma „Akant”. Głód ruchu i zabawy
na świeżym powietrzu zostały w pewnym stopniu zaspokojone. Radość z korzystania z

huśtawek i zjeżdżalni była tak ogromna, że w dniu otwarcia nauczyciele musieli „dozować”
czas huśtania się, aby każdy milusiński został usatysfakcjonowany. Nie przypuszczaliśmy, że
widok huśtawek i zjeżdżalni „oblepionych” dziećmi, duży gwar i szum może nam,
nauczycielom, sprawić ogromną radość. Na usta cisnęły się słowa: „Warto było!”, tym
bardziej, że plac zabaw bardzo często odwiedzają inni mali mieszkańcy wsi.
Być może artykuł ten przeczytają osoby, którym na sercu leży dobro wiejskich dzieci
i będą one miały możliwość okazania tego poprzez dofinansowanie zakupu dodatkowych
elementów placu zabaw. Informujemy zatem, że jest jeszcze dużo wolnego miejsca, a my –
nauczyciele – mamy sprawne zegarki i zobowiązujemy się sprawiedliwie odmierzać czas
upragnionej przez dzieci zabawy.
Nie ulega wątpliwości, że większość czasu w szkole uczniowie spędzają w pozycji
siedzącej. Najlepszą formą regeneracji sił po wysiłku umysłowym jest wszelkiego rodzaju
ruch, a zwłaszcza ten podejmowany z własnej woli. Aktywność fizyczna redukuje napięcia
psychiczne, uwalnia tłumione emocje i odciąga uwagę od myślenia o wszelkich
niepowodzeniach. Wspólna zabawa pomaga zacieśniać kontakty koleżeńskie i uczy
współpracy w grupie. Szkoda, że w dalszym ciągu dzieci wiejskie pozostają daleko w tyle za
rówieśnikami z miasta, nawet w kwestii możliwości spędzania wolnego czasu.
nauczycielka SP w Moniakach
mgr Anna Płecha

Z życia Klubu Abstynenta „Płomyk”
Zbliża się koniec roku, wskazane jest zatem podsumowanie działalności naszego
Klubu. Bieżący rok obfitował w wydarzenia warte odnotowania. Rozpoczął się wyborami
władz Klubu. Jesteśmy przekonani, że wybraliśmy dobrze. Odpowiedni ludzie znaleźli się na
odpowiednich stanowiskach. To dzięki zaangażowaniu Tadzia nawiązaliśmy kontakt z
Klubem „Animus” z Poniatowej. Postawa naszego prezesa zasługuje na podziw: jest
zawsze, o każdej porze dnia gotowy poświęcić swój czas na rzecz Klubu. Trzeba w tym
miejscu przyznać, że zarówno zarząd, jak i wszyscy członkowie starają się podnosić prestiż
Klubu. Może dzięki temu pozyskujemy wciąż nowych członków? To cieszy, nie dlatego, że
„podniosła nam się statystyka”, lecz dlatego, że my, „starzy” członkowie wiemy już, czym jest
trzeźwość, jak wiele to znaczy, jeśli do domu wraca trzeźwy ojciec czy mąż. Wypadałoby
zapytać żonę, dzieci, co sądzą o podjęciu abstynencji przez męża, ojca. Tej radości nie
sposób opisać. Jak słusznie zauważył wójt naszej gminy, należy dzielić się radością z
każdego pozyskanego przyjaciela, przekazywać dalej radość z każdego kolejnego
człowieka, który odnalazł sens życia i pragnie, aby zapanowała w nim miłość i zgoda.
Kronikę wydarzeń w naszym Klubie przedstawił na posiedzeniu sesji w sposób
szczegółowy nasz prezes Boguś. Nie ma zatem potrzeby wszystkiego przypominać.
Warto jednak wspomnieć o dwóch uroczystościach, które najbardziej utkwiły nam w
pamięci. Pierwsza to spotkanie integracyjne ze wspomnianym już Klubem „Animus”
Poniatowa, a zwłaszcza dzieci naszych i członków tego Klubu. Trzeba było widzieć je
śpiewające razem, ich rozradowane buzie, wreszcie pozbawione strachu. Żyły
przeświadczeniem, że po powrocie do domu nie spotka ich nic złego, bo przecież tak
niewiele potrzeba – wystarczy, że tatuś powie: „dość już mam pijackiego życia, chcę żyć z
Wami – przecież Was kocham. Nie umiem Wam tego okazać, ale jesteście dla mnie
wszystkim”.
Drugą uroczystością była 10. rocznica powstania naszego Klubu. W tym czasie
wiele osób przewinęło się przez Klub. Początkowo było nas łącznie z rodzinami 30 osób.
Przez okres wzlotów i upadków ostoją był nam nieodżałowany Jasio. On był opoką naszego
Klubu. Jak wspominał, przez krótki czas na naszych spotkaniach AA był sam. Na szczęście
zmieniło się to radykalnie. W tej chwili jest ośmiu stałych członków AA, na spotkania
przychodzą też inni, jeszcze powątpiewający w nasz sukces. Wspólnie cieszymy się i
dzielimy swoim doświadczeniem.
Tak się złożyło że Boguś jest abstynentem od sześciu lat. Od pięciu, czterech, trzech

lat abstynentami są inni członkowie Klubu. Dołączają do nas koledzy z roczną abstynencją i
te rocznice najbardziej nas wszystkich cieszą, bo właśnie pierwszy rok jest najtrudniejszy,
choć nie oznacza to, że później jest już łatwo. Co do samej uroczystości, to przeszła nasze
oczekiwania – nie spodziewaliśmy się tylu gości!
Takie spotkania dostarczają niezapomnianych wzruszeń; podczas nich nawiązujemy
nowe przyjaźnie, szukamy ciekawych, skutecznych rozwiązań spraw dotyczących Klubu i
wprowadzamy je do naszej działalności.
Zdajemy sobie sprawę, że nie moglibyśmy istnieć bez wsparcia i zaangażowania
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nieocenioną pomocą służy
również nasz Urząd Gminy, a zwłaszcza osobiście Wójt. Właśnie z Jego wsparciem czynimy
starania o zakup komputera dla naszego Klubu. Stworzymy kącik komputerowy, aby
zachęcić starszą młodzież do przychodzenia do nas.
Pragniemy wspólnie z Komisją RPA, Urzędem Gminy, OSP zorganizować Dzień
Trzeźwości. Podpatrzyliśmy w Poniatowej, jak wygląda taka impreza i postaramy się, aby
weszła na stałe także do naszego kalendarza. Mamy wiele pomysłów i planów. Będziemy
systematycznie informować Czytelników o naszych dokonaniach.
Na zakończenie w imieniu całej społeczności Klubu „Płomyk” pragnę z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku złożyć najserdeczniejsze
życzenia, aby Święta te upływały w zdrowej, rodzinnej atmosferze, a nadchodzący rok był
rokiem spełnionych marzeń i nadziei.
Tadeusz Tarkowski

Zaproszenie
Społeczność Klubu Abstynenta „Płomyk” w Urzędowie serdecznie zaprasza
wszystkich zainteresowanych na otwarty mityng grupy AA w każdy drugi wtorek miesiąca o
godz. 18.00.
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 swoimi problemami wynikającymi z nadużywania
alkoholu lub współuzależnienia członków rodziny.
***
Informujemy, że od stycznia 2003 roku w siedzibie Klubu Abstynenta „Płomyk” w
Urzędowie przy ul. Alojzego Hevelke 1 rozpocznie działalność klub dyskusyjny. Tematyka
spotkań dotyczyć będzie: literatury, filmu, ciekawych książek, opracowań. Przedmiotem
dyskusji będzie także współczesność i problemy społeczne dnia dzisiejszego. Różnorodność
tematów pozwoli wielu zainteresowanym pożytecznie spędzić wolny czas. Spotkania będą
odbywać się w każdy poniedziałek o godz. 17.00.
Serdecznie zapraszamy.

VII Wystawa Gołębi Rasowych w Urzędowie
W dniu 1 grudnia br. w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Urzędowie odbyła się VII Wystawa
Gołębi Rasowych. Organizatorem wystawy był Oddział Polskiego Związku Hodowców
Gołębi i Ptactwa Ozdobnego w Urzędowie.
W imprezie uczestniczyło 22 wystawców, m.in. z Zamościa i Ostrowca Świętokrzyskiego.
Zwiedzający obejrzeli 350 sztuk gołębi z 52 ras. Najlepsze okazy uhonorowane zostały
pucharami i tytułami championa.
Wystawie towarzyszyła ciesząca się dużym zainteresowaniem giełda gołębi.
red.

Trzydziesta rocznica Oddziału PTMA w Puławach i ósma
działalności KMA w Urzędowie

13 grudnia w Obserwatorium Astronomicznym w Puławach miało miejsce uroczyste
spotkanie z okazji 30. rocznicy utworzenia w tym mieście Oddziału Polskiego Towarzystwa
Miłośników Astronomii. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządu Puław,
członkowie Oddziału PTMA oraz delegacja z Urzędowa reprezentowana przez wójta gminy,
dyrektora GOK i przedstawicieli Koła Miłośników Astronomii im. Jana Heweliusza. Spotkanie
otworzył prezes Oddziału PTMA mgr Janusz Ławicki prezentując zebranym bogatą historię
budowy obserwatorium oraz utworzenia Oddziału. Zwrócił uwagę na ważną rolę, jaką
odgrywa w działalności Oddziału Koło Miłośników Astronomii w Urzędowie obchodzące w
tych dniach ósmą rocznicę swego istnienia. Ze szczególnym sentymentem wspominał
spotkania w Urzędowie z panią Haliną Hevelke oraz wspólną wyprawę na Węgry w celu
obserwacji ciekawego zjawiska astronomicznego, jakim było całkowite zaćmienie Słońca.
Relacje z zaćmienia, fotografie i filmy wideo są cennymi materiałami zarówno w zbiorach
Oddziału, jak i KMA. Wójt gminy Urzędów Jan Woźniak serdecznie pogratulował prezesowi
osiągnięć w zakresie popularyzacji astronomii, poprzez utworzenie w Puławach Oddziału
PTMA oraz adaptację byłej wieży ciśnień na obserwatorium astronomiczne. Poinformował
zebranych, że w Urzędowie również powstaje podobne obserwatorium w zaadaptowanej na
ten cel wieży strażackiej. Do życzeń składanych na ręce prezesa Oddziału dołączył się
również dyrektor GOK mgr Tomasz Wyka oraz prezes KMA Adam Żuber.
red.

VI Jesienny Konkurs Recytatorski

W szóstej edycji Jesiennego Konkursu Recytatorskiego organizowanego przez
Wojewódzki Dom Kultury w Lublinie z terenu gminy Urzędów w turnieju na szczeblu
powiatowym uczestniczyło siedem osób. Byli to reprezentanci Zespołu Szkół w Skorczycach,
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury.
Należy przyznać, że tegoroczny konkurs przebiegający pod hasłem „Najciekawsze
Monologi” nie należał do łatwych. Dobór repertuaru był bardzo trudny, zważywszy na
konieczność połączenia dwóch różnych tekstów w przemyślaną i dopracowaną recytatorsko
całość.
Dwóch uczestników – Przemysław Chruścielewski i Piotr Brożek, reprezentantów
GOK zostało zakwalifikowanych do turnieju wojewódzkiego. W turnieju wojewódzkim wzięło
udział ponad stu uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich ze wszystkich
powiatów woj. lubelskiego.
Wojewódzka komisja wyłoniła z tej liczby 20 osób – laureatów VI Jesiennego
Konkursu Recytatorskiego. W tej dwudziestce znalazł się Piotr Brożek zajmując drugie
miejsce! Gratulujemy!
red.

40. Rajd Barbórka Warszawska

W sobotę 30 listopada zakończył się 40. Rajd Barbórka Warszawska kończący
rajdowy sezon 2002 roku.
W tym roku impreza została skrócona do 3 odcinków specjalnych. Pierwsze dwa
oesy rozegrano na lotnisku Bemowo. Podobnie jak w ostatnim rajdzie warszawskim był to
przejazd równoległy. Trzeci oes rajdu został tradycyjnie rozegrany na ul. Karowej.
Pogoda i chaos organizacyjny sprawiły, że o tym rajdzie zarówno kibice, rajdowa
czołówka, jak i organizator będą chyba chcieli szybko zapomnieć.
Pierwsza próba – w strugach deszczu – zakończyła się niespodzianką: nasz faworyt
Mariusz Stec jadący Mitsubishi Lancer Evo 6 okazał się bezkonkurencyjny. Styl jazdy
Mariusza nie tylko podobał się kibicom, ale także okazał się niezwykle efektywny i
zaowocował pierwszym miejscem w klasyfikacji generalnej rajdu.
Tegoroczny mistrz Polski Leszek Kuzaj zajął dopiero piąte miejsce, a Janusz Kulik
zgasił silnik na starcie i o walce o dobre miejsce nie było już mowy.
Podczas drugiego przejazdu intensywne opady śniegu utrudniły jazdę załogom
startującym w dalszej kolejności.
Drugi oes „padł łupem” naszego włoskiego gościa Paolo Andreucci startującego w Fiacie
Punto Super 1600 z napędem na jedną oś: z dziewiątej pozycji przesunął się on na drugą.
Mariusz Stec zajął na tym oesie ósmą pozycję i nie zważając na bardzo trudne
warunki bawił widzów jazdą poślizgami. Na koniec drugiego przejazdu wykręcił kilka
efektownych bąków, którymi zadowolił najbardziej wybrednych kibiców dopingujących
zawodników od kilku godzin mimo przeszywającego zimna.
Internetowe komentarze po rajdzie brzmiały jednoznacznie: „Gdyby nie Stec, to nie
byłoby co pooglądać”.
Ostatni oes Kryterium Asów na Karowej wygrał Marcin Turski, który po rocznej
przerwie przypomniał o sobie kibicom.
Ostatecznie 40. Rajd Barbórka zakończył się niespodzianką. Imprezę wygrał Michał
Nowosiadły startujący w pucharze Peugeotem 206. Miejsce drugie zajął Bogdan Ludwiczak
jadący 600-konnym rallycrosowym Fordem Fokusem, a trzeci był ponownie pucharowy
Peugeot 206 prowadzony przez Piotra Adamusa.
Mariusz Stec z pilotem Witoldem Bogdańskim ostatecznie zajęli ósmą pozycję.
Na pewno nie będą dobrze wspominać tego rajdu kibice – zarówno z powodu
pogody, jak i drogich wejściówek na Bemowo. Jeśli ktoś myślał, że na Karową dostanie się
na tę samą wejściówkę, to się pomylił. Trzeba było wydać kolejne 15 zł plus 7 zł za parking
na Bemowie! Nie wspominam już, że za te 15 zł nie dało się nic pooglądać nawet na
telebimie (super!).
A w ogóle, kto organizuje rajd w Andrzejki? – przecież nie wszyscy są z Warszawy
(ja dojechałem do domu o północy – już po Andrzejkach).
Miejmy nadzieję, że organizator wyciągnie wnioski z tegorocznej imprezy i w
przyszłym roku będziemy mogli oglądać niczym nie zakłócone wspaniałe widowisko, jakim
jest Rajd Barbórka.
Arkadiusz Balawender

Mariusz Stec na trasie Rajdu Barbórka
fot. Jerzy Michalczyk
W dniu 8 grudnia 2002 r. odbyły się Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej
zarządzone przez Krajową Radę Izb Rolniczych.
Gminie Urzędów zgodnie z zasadami i trybem przeprowadzania wyborów przypadły
2 mandaty. Głosowanie odbyło się w jednym okręgu wyborczym w Urzędowie. Prawo
głosowania mieli rolnicy – płatnicy podatku rolnego. Zgłoszono 4 kandydatów.
Do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej zostali wybrani:
• Waldemar Julian Rzepecki
• Andrzej Marcin Rolla.

Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie ogłasza nabór do zespołów tanecznych:
• tańca towarzyskiego
• tańca współczesnego
• tańca ludowego
Zapraszamy chętne osoby – dziewczęta i chłopców na spotkanie organizacyjne,
które odbędzie się w środę 8 stycznia 2003 r. o godz. 1600 w sali widowiskowej GOK.

Wójt Gminy w Urzędowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu
mieszkalnego położonego w budynku Domu Nauczyciela przy ulicy Wodnej 19, o
powierzchni 58,18 m2 wraz z ułamkową częścią gruntu.
Cena wywoławcza: 25 020 zł.
Przetarg odbędzie się w lokalu Urzędu Gminy w Urzędowie w dniu 30.12.2002 r. o godz.
9.00.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić do kasy Urzędu najpóźniej do
godziny rozpoczęcia przetargu.
Informacja: tel. 822 50 42
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