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Powitanie
Nowego Roku
Burmistrz Urzędowa oraz Ośrodek Kultury w Urzędowie tradycyjnie zorganizowali
na urzędowskim Rynku powitanie Nowego
Roku.
Pomimo niesprzyjającej deszczowej aury
rozpoczęło się ono na chwilę przed północą. Było tradycyjnie odliczanie do północy,
a także życzenia noworoczne dla mieszkańców od Pawła Dąbrowskiego, burmistrza
Urzędowa, oraz od Andrzeja Rolli, starosty kraśnickiego.
Obydwaj włodarze życzyli, by Nowy Rok obfitował w powodzenie w życiu prywatnym
i zawodowym, by był źródłem radości, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności. JC

Urzędów wita Nowy Rok 2022.

Orszak Trzech Króli w Urzędowie
W dniu 6 stycznia po raz kolejny
odbył się w Urzędowie Orszak Trzech
Króli. Święto Objawienia Pańskiego, podobnie jak w roku ubiegłym, ze
względu na pandemię zostało zorganizowane w okrojonej i skromniejszej
formule. Nie było barwnego przemarszu przez urzędowski Rynek, a jedynie uroczysta Msza Święta w kościele,
podczas której Trzej Mędrcy przekazali dary małemu Jezusowi.
Podobnie jak w poprzednim roku,
również i teraz w rolę króla Kacpra
wcielił się Paweł Dąbrowski – burmistrz Urzędowa. Królem Baltazarem
był Grzegorz Chudzicki – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Urzędowie, zaś królem Melchiorem został prof. Marian Surdacki, prezes
Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej.
Świętą Rodziną było małżeństwo Bogumiła i Adrian Latosowie wraz ze
swym najmłodszym synem Tymkiem,
któremu przypisano rolę Dzieciątka.
Uroczystość uświetnili Orkiestra Strażacka z Urzędowa, dzieci
z zespołu, którym kieruje instruktor
Jan Kowal, członkowie Grupy Rekonstrukcyjnej „Legun” z Popkowic,
członkowie Stowarzyszenia Miłośni-

ków Koni „Podkowa” oraz strażacy
z jednostek OSP z terenu gminy.
Organizatorami byli Burmistrz
Urzędowa, Ośrodek Kultury w Urzę-

dowie oraz parafia w Urzędowie, zaś
całe wydarzenie tradycyjnie odbyło się pod patronatem warszawskiej
Fundacji Orszak Trzech Króli. JC

Uroczystość Objawienia Pańskiego w tym roku odbyła się bez barwnego orszaku.
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Wspólna wigilia za nami
W niedzielę 19 grudnia
po raz czwarty spotkaliśmy
się na wspólnej wigilii przy
szopce bożonarodzeniowej
na naszym urzędowskim
Rynku. Było odczytanie
fragmentu Pisma Świętego
o narodzeniu Jezusa, wspólna modlitwa i symboliczny
wigilijny poczęstunek przy
kolędach w wykonaniu
naszych lokalnych zespołów. Z wizytą do mieszkańców przybyło także kilku
św. Mikołajów, których
bryczkami przywieźli członkowie Stowarzyszenia Miłośników Koni „Podkowa”.
W oficjalnej części spotkania nie zabrakło życzeń bożonarodzeniowych
od Pawła Dąbrowskiego, burmistrza Urzędowa,
oraz od uczestniczących
w spotkaniu przedstawicieli
władz powiatowych, wojewódzkich i rządowych. Życzenia mieszkańcom naszej
gminy przekazali m.in.: Kazimierz Choma, poseł na
sejm RP, Andrzej Rolla,
starosta kraśnicki, Anna
Baluch, radna sejmiku
województwa. W tym roku
współorganizatorem wigi-

Władze samorządowe oraz goście przekazali mieszkańcom życzenia świąteczne.

lijnego spotkania było Stowarzyszenie „Wschód Lubelskich Serc” z prezesem
Michałem Stawiarskim.
Jego przedstawiciele również życzyli wszystkim spokojnych, rodzinnych świąt
Bożego Narodzenia.
Następnie miejsce miało wspólne składanie sobie

życzeń. Uczestnikom spotkania rozdano sianko na
wigilijny stół. Dla wszystkich był też symboliczny wigilijny poczęstunek

przygotowany przez panie
z Kół Gospodyń Wiejskich
z terenu naszej gminy oraz
Stowarzyszenie
„Wschód
Lubelskich Serc”.JC
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DRODZY CZYTELNICY!
Oddajemy do Waszych rąk pierwsze w 2022 r.
wydanie „Gazety Urzędowskiej”.
Znów rozpoczynamy wspólnie kolejny rok. Liczymy na to, że dla nas wszystkich będzie szczęśliwy i udany. Mamy też nadzieję, że w końcu
powrócimy do tzw. normalności i będziemy mogli dla Was relacjonować wiele wydarzeń, które
będą organizowane w naszej gminie.
Aktualny numer gazety tradycyjnie jest zbiorem informacji o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie w naszym samorządzie. Relacjonujemy wigilijne spotkanie na naszym Rynku,
Orszak Trzech Króli oraz opisujemy ostatnie wydarzenia, które miały miejsce na naszym terenie.
Zapraszamy do lektury.
Redakcja

Wigilijne potrawy i słodkości przygotowały panie z KGW.
GAZETA URZĘDOWSKA
Adres redakcji: ul. Błażeja Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów
tel. 81 82 25 081, gu@gokurzedow.pl
Wydawca: Urząd Miejski w Urzędowie
Gazeta publikowana jest na stronie internetowej: www.urzedow.pl
Za treść publikowanych artykułów odpowiadają ich autorzy.
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Orszak Trzech Króli – fotorelacja

Mędrców do Jezusa prowadziła Betlejemska Gwiazda.
Uczestnicy wydarzenia otrzymali symboliczne korony.

O muzyczną oprawę odpowiednio zadbał Jan Kowal.

Uroczystą mszę świętą sprawował ks. proboszcz Andrzej Woch.

Mały Tymek, jako Jezus w królewskim towarzystwie.
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Trzej Monarchowie: Kacper, Baltazar i Melchior.
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Pan Jan świętował
setne urodziny!
Pan Jan Grabowski, mieszkaniec gminy Urzędów,
1 stycznia 2022 r. obchodził setne urodziny. Z tej okazji
kilka dni później Jubilata odwiedzili Paweł Dąbrowski,
burmistrz Urzędowa, wraz z Beatą Wnuk, kierownikiem
Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędowie.
Pan Jan Grabowski urodził się dokładnie 1 stycznia
1922 r. W latach młodości pracował jako stolarz. Był niezmiernie cenionym rzemieślnikiem, który zawsze bardzo
chętnie udzielał się społecznie. Wychował czwórkę dzieci,
ma również tyle samo wnucząt.
Podczas wspomnianej wizyty przekazano Jubilatowi
najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za wszelkie trudy i owoce minionych lat. Do życzeń i pięknego
bukietu dołączono prezenty: pamiątkowy odpis aktu urodzenia oraz telewizor. Burmistrz doręczył Panu Janowi
również list gratulacyjny od premiera Mateusza MoraPrzekazanie życzeń i upominków Jubilatowi.
wieckiego. JC

Koncert
„Zaczarowany świat kolęd”
W dniu 9 stycznia na zaproszenie burmistrza Urzędowa
Pawła Dąbrowskiego i Ośrodka Kultury w Urzędowie lekarze i farmaceuci koncertowali w kościele pw. św. Mikołaja
w Urzędowie. Kameralny Chór Izby Lekarskiej w Lublinie
„Continuum” pod kierownictwem Danuty Butryńskiej wystąpił u nas już po raz kolejny. Tym razem z repertuarem
„Zaczarowany świat kolęd”. TK

Amatorski Teatr Towarzyski
w Ośrodku Kultury

Aktorzy byli głośno oklaskiwani.
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W dniu 28 listopada
już po raz kolejny gościliśmy w naszym Ośrodku
Kultury
zaprzyjaźniony
Amatorski Teatr Towarzyski z Lublina, który
działa pod kierownictwem
Dariusza Borucha. Tym
razem mieliśmy przyjemność obejrzeć spektakl
pt. „Teatr amatorski”. To
jednoaktówka
Michała
Bałuckiego. Klasyczna
komedia przedstawiająca
Występ Chóru spotkał się z zainteresowaniem publiczności.

zabiegi rodziców w celu
wydania za mąż córki,
romans młodych i intrygi
starszych, ciekawe osobowości, zaskakująca puenta. Przedstawiony został
konflikt pokoleń w zabawnej formie i treści. Wspaniale spędzone popołudnie
w miłym towarzystwie.
Frekwencja mieszkańców
świadczy o potrzebie organizowania kolejnych takich spotkań. TK.
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Radni przyjęli budżet
Uchwałę budżetową radni Rady Miejskiej w Urzędowie przyjęli na sesji,
która odbyła się 29 grudnia 2021 r.
Przegłosowano ją przy jednym głosie
wstrzymującym się.
Tegoroczny gminny plan finansowy zakłada 43 058 955,80 zł dochodów
i wydatki w wysokości 48 403 210,80 zł.
Deficyt określono na kwotę 5 344 255 zł.
Ma zostać pokryty z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz
z kredytu. Jeśli mowa o kredytowaniu, to w tym momencie zadłużenie
gminy wynosi 8,5 mln zł.
Uchwalony budżet w odniesieniu
do inwestycji zakłada realizację takich
zadań, jak: dokończenie modernizacji
oświetlenia ulicznego, które polega na
wymianie ponad 900 sztuk przestarzałych opraw na energooszczędne LED-y,
rozbudowa
oczyszczalni
ścieków
w Urzędowie – obecnie został już wyłoniony wykonawca opracowania dokumentacji technicznej planowanej
modernizacji. Opracowanie jej potrwa
kilka miesięcy łącznie z uzyskaniem
decyzji środowiskowych.
– W tym roku kontynuowane
będzie również zadanie dotyczące
budowy stacji i sieci wodociągowej
zasilającej w wodę nowe tereny budowlane przy ul. Partyzantów – wyliczał podczas sesyjnego wystąpie-

nia Paweł Dąbrowski, burmistrz
Urzędowa.
Oprócz tych wymienionych, nadal
będą wykonywane zadania drogowe, realizowane dzięki pozyskanym
z zewnątrz środkom finansowym,
oraz związane z drogami dojazdowymi do pól uprawnych, realizowane ze
środków Funduszów Sołeckich.
W 2022 r. w ramach Rządowego
Funduszu Inwestycji Strategicznych
Polski Ład, z którego nasza gmina
otrzymała dotację 9,5 mln zł, będą
wykonywane zadania drogowe:
1. Modernizacja drogi gminnej na odcinku Natalin–Moniaki.
2. Odwodnienie drogi gminnej w m.
Rankowskie, tzw. góra lubelska.
3. Przebudowa drogi gminnej w m.
Moniaki.
4. Rozbudowa drogi gminnej – obręb
geodezyjny Skorczyce, m. Sokołówka.
5. Modernizacja ulic i przestrzeni publicznej w Urzędowie – plany modernizacji ul. Królowej Jadwigi,
ul. Hevelke z łącznikiem, ul. Staszica i ul. Prof. Wośko.
6. Remont drogi gminnej w m. Skorczyce.
Natomiast ze środków FOGR zostanie przeprowadzone zadanie na
drodze gminnej relacji Granice–Kolonia Czernelówka–Przedmieście Mikuszewskie w m. Wierzbica Kolonia
etap II. Będą też prowadzone zadania

we współpracy z powiatem, m.in. kontynuacja modernizacji drogi Bęczyn–
Boby oraz chodnika w Popkowicach.
W plany budżetowe wpisano też nowe
zadanie, tj. opracowanie dokumentacji na „Budowę drogi powiatowej
Urzędów–Kraśnik–Olbięcin”.
– Planujemy również wykonać
przebudowę wraz ze zmianą użytkowania obiektu użyteczności publicznej, tj. budynku po byłej szkole
podstawowej w Bęczynie z przeznaczeniem na przychodnię fizjoterapeutyczną. Będziemy to realizować
wspólnie z SP ZOZ-em w Urzędowie
ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – mówi burmistrz
Paweł Dąbrowski. – Pracy w nadchodzącym roku czeka nas bardzo
dużo. Jestem jednak przekonany, że
sobie wspólnie poradzimy – podkreślił
Burmistrz Urzędowa w swoim wystąpieniu podczas budżetowej sesji.
Warto zaznaczyć, że większość
tych zadań realizowana będzie z pozyskanych środków finansowych. Zestawienie opracowane przez księgowość Urzędu Miejskiego, dotyczące
lat 2021–2022, pokazuje, że koszty
inwestycji prowadzonych na terenie
gminy to ponad 21 mln zł, z czego ponad 17 mln zł to środki pozyskane.
Miłym akcentem tej sesji była symboliczna, ze względu na obowiązujące
obostrzenia, część opłatkowa. JC

Punkt szczepień na terenie gminy
Urzędów:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Urzędowie
ul. Hevelke 2, 23-250 Urzędów
Tel. (81) 822 58 99
Tel. 785 924 001
Zapisy na szczepienia są przyjmowane
od poniedziałku do piątku w godzinach
od 10.00 do 15.00 pod numerem telefonu
785 924 001.

O terminie szczepienia osoby zarejestrowane zostaną poinformowane telefonicznie przez punkt szczepień.
Osoby, które mają trudności z dotarciem
do punktu szczepień i które:
• są osobami niepełnosprawnymi, tj.
posiadającymi aktualne orzeczenie
o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio
I grupę z ww. schorzeniami;
• są osobami mającymi obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do ww. punktu szczepień
będą mogły skorzystać z bezpłatnego
transportu zorganizowanego przez gminę
Urzędów oraz SPZOZ w Urzędowie.

Informację na temat bezpłatnego transportu można uzyskać w telefonicznym
punkcie zgłoszeń potrzeb transportowych w Urzędzie Miejskim w Urzędowie w godzinach pracy urzędu:
Poniedziałek 7.30–15.30
Wtorek
8.00–16.00
Środa 		
7.30–15.30
Czwartek
7.30–15.30
Piątek 		
7.30–15.30
za pośrednictwem infolinii (81) 822 76 81
lub (81) 825 32 27.
Więcej informacji dotyczących narodowego programu szczepień dostępnych jest
na stronie gov.pl/szczepimysie oraz pod
numerem całodobowej infolinii 989.
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Rejestracja na bezpłatne szczepienie jest
możliwa poprzez:
• dedykowaną infolinię pod numerem:
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• Internetowe Konto Pacjenta.

styczeńn` 2022

INFORMACJA W SPRAWIE TRANSPORTU (DOWOZU)
DO PUNKTU SZCZEPIEŃ
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
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„Chcemy współpracować dla dobra
całego społeczeństwa” – mówi Michał Stawiarski,
prezes Stowarzyszenia „Wschód Lubelskich Serc”
zbieraliśmy środki finansowe. Amelka cały czas korzysta z rehabilitacji opłacanej
z zebranych przez nas pieniędzy. Podobnie mały Pawełek
z Księżomierzy, dla którego
zebraliśmy ponad 30 tys. zł.
Zebrane środki przeznaczamy na pomoc w organizacji
specjalistycznej rehabilitacji
oraz w zakupie sprzętu rehabilitacyjnego. W ostatnim
czasie organizowaliśmy także pomoc dla Pana Krzysztofa z gminy Trzydnik Duży,
który cierpi na ciężki nowotwór. Zawsze, kiedy staramy
się komuś pomóc, spotykamy
się z ogromnym zaangażowaniem, chęcią pomocy innym
ze strony mieszkańców powiatu. Nasze hasło to: Razem
damy radę!

Jak narodziła się idea
Stowarzyszenia „Wschód
Lubelskich Serc” i czym
właściwie zajmuje się stowarzyszenie?
Idea
założenia
stowarzyszenia narodziła się już
dawno temu, jednak to wiosną ubiegłego roku powstała
formalnie grupa, która podczas kwietniowego zebrania
założycielskiego
stworzyła
„Wschód Lubelskich Serc”.
Stowarzyszenie łączy wielu
różnych ludzi, którzy wykonują na co dzień różne zawody,
mają różne poglądy na wiele spraw, ale chcą aktywnie
uczestniczyć w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym, a także są otwarci na
niesienie pomocy drugiemu
człowiekowi zawsze, kiedy
jest taka potrzeba. Nasze stowarzyszenia działa właśnie
w tym obszarze, organizując
wiele wydarzeń, przede wszystkim
tych, które mają charytatywny charakter. To dzięki takim inicjatywom
my czujemy, że realizujemy niezwykłą misję, że jesteśmy za to odpowiedzialni.
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W ostatnim czasie kilka wydarzeń organizowanych przez Państwa stowarzyszenie odbyło się
w gminie Urzędów. Czy zaliczają
je Państwo do udanych?
Zdecydowanie tak. Mieszkańcy gminy Urzędów bardzo chętnie włączają się w podejmowane
przez nas inicjatywy. W ostatnim
czasie zorganizowaliśmy w Urzędowie dwa wydarzenia sportowe:
I Urzędowski Bieg im. Kardynała
Wyszyńskiego oraz Bieg „Kraśnicki
dla Niepodległej”, którym uczciliśmy
Narodowe Święto Niepodległości.
Podczas obydwu wydarzeń cieszyliśmy się bardzo dużą frekwencją,
ogromnym zainteresowaniem oraz

A jakie mają państwo
plany na przyszłość?
gościnnością. Wspólnie też zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne na urzędowskim rynku. Bardzo ważne jest
dla mnie jako prezesa stowarzyszenia, że w gminie Urzędów jest wielu
oddanych ludzi, z którymi możemy
współpracować. Burmistrz Paweł
Dąbrowski ma dla nas zawsze otwarte drzwi i cenimy sobie jego serdeczne
podejście i zaangażowanie, podobnie
jest w Ośrodku Kultury w Urzędowie
czy w Ochotniczej Straży Pożarnej.
Wspominał Pan o wydarzeniach charytatywnych. Mógłby
Pan opowiedzieć naszym czytelnikom o kilku z nich?
Tak, zdecydowanie mamy się
czym pochwalić. W mijającym roku
zorganizowaliśmy kilka wydarzeń,
podczas których chcieliśmy pomóc
chorym dzieciom z powiatu kraśnickiego. Dzięki organizacji turnieju
piłki nożnej w Zakrzówku udało się
nam pomóc małej Amelce, dla której

Pomysłów jest więcej niż czasu na
ich realizację, ale się nie poddajemy.
Chcemy się rozwijać i zapraszamy
do współpracy coraz więcej osób prywatnych, a także firm czy instytucji. Osób, które potrzebują pomocy,
niestety nie brakuje, a my staramy
się odpowiedzieć na każą prośbę
o pomoc. Planujemy sporo wydarzeń,
które zorganizujemy w przyszłym
roku, również w Urzędowie.
W rozpoczętym roku będzie o nas
głośno. Już rozmawiałem z Panem
Burmistrzem, z Panią Dyrektor
Ośrodka Kultury i ze strażakami,
mamy wiele wspólnych tematów, na
pewno będziemy je realizować. Jednak nie chcę zbyt wiele zdradzić, wiele z nich to ciekawe projekty. Na pewno nie zawiedziemy!
„Wschód Lubelskich Serc”
otwarty jest na wiele środowisk,
jak można się włączyć w Państwa
inicjatywy?

Spotykamy się z różnymi osobami, którym bliskie są takie wartości, jakimi sami się kierujemy.
Chcemy współpracować dla dobra całego społeczeństwa, kierując
się takimi wartościami, jak: drugi
człowiek, braterstwo, miłość, uczciwość, pomoc innym, wiara i patriotyzm. Każdy, kto czuje w swoim
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sercu, że to jest dokładnie to, co
uznaje za najsensowniejsze w swoim życiu, może śmiało nawiązać
z nami współpracę. Prężnie działają nasze media społecznościowe,
w których informujemy o naszych
działaniach i przez które można się
także z nami skontaktować. Jako
prezes jestem także dyrektorem biu-

ra Pana Posła Kazimierza Chomy, w którym także mamy otwarte
drzwi. Można się umówić, spotkać
i porozmawiać. Zapraszam każdego,
kto chce zrobić coś dobrego. Pamiętajmy, że tylko razem damy radę.
Redakcja

Zawsze gotowi do niesienia pomocy
Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Moniakach od wielu lat
bierze czynny udział w licznych konkursach i akcjach charytatywnych
organizowanych z myślą o dzieciach.
Chcemy sprawić dzieciom radość i zadowolenie, zdobyć nowe, ciekawe doświadczenia i umiejętności, a także
poszerzyć horyzonty i wiedzę. Ponadto staramy się uwrażliwić naszych
uczniów na los potrzebujących ludzi
i zwierząt, otworzyć ich na świat oraz
na siebie samych. W związku z powyższym przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego postanowili po raz
kolejny włączyć się do kilku takich
akcji.
Pierwsza z nich to akcja polegająca na zbiórce różnych przedmiotów

(zabawek, figurek, drobiazgów i bibelotów), które następnie zostały wystawione na kiermaszu szkolnym. Dochód z kiermaszu został przekazany
na budowę Hospicyjnego Domu Aniołów dla dzieci chorych na nowotwory
w Skowierzynie.
Drugie przedsięwzięcie, do którego włączyli się nasi uczniowie, to
ogólnopolska akcja pt. „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. W dniach 3–16
grudnia 2021 r. odbyła się w naszej
szkole wielka zbiórka darów. Dary
z wielkim zapałem zbierali wszyscy:
uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. O pomoc poprosiliśmy
także księży pracujących w parafii
Boby, którzy z ogromnym zaangażowaniem odpowiedzieli na nasz apel

Uczniowie sami chętnie włączyli się w zbiórkę.

Anna Mikos
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i zbierali dary w kościele podczas
rekolekcji adwentowych. W akcji
świątecznej zebrano około 100 kg
ziemiopłodów, słodyczy i artykułów
o długiej przydatności do spożycia.
Wszystkie dary serca zostały dostarczone jeszcze przed świętami przez
strażaków z OSP w Urzędowie do
Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie, by mogły ucieszyć wszystkich
potrzebujących.
Na koniec pragniemy złożyć serdeczne podziękowania wszystkim
osobom zaangażowanym w realizację
powyższych przedsięwzięć. Dziękujemy za waszą pomoc, ofiarność i dobre
serce!
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Zebrano blisko 100 kg żywności.
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Sprawozdanie z posiedzenia XL i XLI sesji VIII kadencji
Rady Miejskiej w Urzędowie
Dnia 6 grudnia 2021 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Miejskiego
w Urzędowie ul. Rynek 12 miała miejsce XL sesja Rady Miejskiej w Urzędowie, zwołana na wniosek Burmistrza
Urzędowa. Radni spotkali się, aby dokonać koniecznych zmian w budżecie
gminy na rok 2021.

skontrolowanych pięć podmiotów, tj.:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Urzędowie, Placówki
Oświatowe znajdujące się na terenie
gminy Urzędów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie, Urząd Miejski
w Urzędowie, Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie. Sporządzono
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Część opłatkowa podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej.

Ostatnia w tym roku, tj. XLI sesja,
odbyła się 29 grudnia 2021 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Urzędowie przy ul. B. Dzikowskiego 1.
Na 15 radnych wybranych do Rady
Miejskiej obecnych było 15. Obradom
przewodniczył Kazimierz Jagiełło, przewodniczący Rady Miejskiej
w Urzędowie. Zaplanowany porządek
posiedzenia został zmieniony poprzez
wprowadzenie na wniosek Burmistrza
Urzędowa dwóch projektów uchwał.
W sesji udział wzięli: burmistrz Urzędowa Paweł Dąbrowski, sekretarz
gminy Wiesława Ciupak, skarbnik
gminy Irena Kłak, radca prawny
Anna Sochaj-Majewska, kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie Leszek Sadowski.
Obecni również byli sołtysi i pracownicy urzędu miejskiego.
Podczas obrad Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Urzędowie dokonał podsumowania pracy komisji w mijającym roku.
W 2021 r. Komisja Rewizyjna spotkała
się osiem razy. Obrady odbywały się
zawsze w kompletnej obsadzie. Zostało

siedem protokołów kontroli. Zaleceń
pokontrolnych nie wydano.
Przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Jagiełło podsumował pracę rady w mijającym roku. W 2021 r.
Rada Miejska w Urzędowie spotykała
się 13 razy. Łączna frekwencja radnych
wyniosła 95%, natomiast frekwencja
sołtysów podczas obrad sesji w 2021 r.
wyniosła 33%. Radni podjęli łącznie 81
uchwał. W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego ogłoszono 29
uchwał, stanowiących prawo miejscowe.
W minionym roku radni zgłosili łącznie
33 wnioski, zapytania oraz interpelacje. Wszystkie wnioski przekazano do
realizacji na odpowiednie stanowiska
pracy i udzielono na nie odpowiedzi.
Również podczas sesji zgłaszano szereg
zapytań, na które udzielano odpowiedzi
w ramach sesji lub w formie pisemnej
w trybie statutowym. W każdy piątek
interesantów przyjmował Przewodniczący Rady Miejskiej.
Omawiając projekt budżetu na rok
2022, burmistrz Urzędowa Paweł
Dąbrowski przypomniał, jakie inwestycje zostały zrealizowane w 2021 r.

Podkreślił, że pomimo różnych trudności, w tym związanych z covidem,
mijający rok z pewnością nie był czasem straconym. Odnośnie do kształtu
całego budżetu na 2022 r. Burmistrz
wyjaśnił, że łączna kwota planowanych dochodów ustalona została na
43 058 955,80 zł, zaś kwota wydatków gminy na 48 403 210,80 zł. Deficyt określony został na 5 344 255 zł.
Pokryty zostanie z niewykorzystanych środków pieniężnych związanych z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz
z kredytu.
W sprawach bieżących radni
podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XL/255/21 w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na
rok 2021;
2. Uchwała Nr XLI/256/21 w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej;
3. Uchwała Nr XLI/257/21 w sprawie
uchwały budżetowej na rok 2022;
4. Uchwała Nr XLI/258/21 w sprawie
uchwalenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022;
5. Uchwała Nr XLI/259/21 w sprawie
zmiany Uchwały Nr XLV/313/17
Rady Miejskiej w Urzędowie
z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania
i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów
oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości
ich pobrania i wykorzystywania;
6. Uchwała Nr XLI/260/21 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej
w Urzędowie;
7. Uchwała Nr XLI/261/21 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej
w Urzędowie;
8. Uchwała Nr XLI/262/21 w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej
własność gminy Urzędów oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
9. Uchwała Nr XLI/263/21 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczenia

LUTY
1. Informacja z działalności Ośrodka
Kultury w Urzędowie i plan wydarzeń kulturalnych na rok 2022.
MARZEC
1. Działalność gospodarcza na terenie
gminy Urzędów.
2. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie
za rok 2021.
3. Informacja z realizacji Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii
za 2021 rok.
4. Sprawozdanie z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Urzędowie za
rok 2021.

SIERPIEŃ
1. Informacja na temat przygotowania placówek oświatowych do roku
szkolnego 2022/2023.
2. Sytuacja w rolnictwie na terenie
gminy Urzędów.
WRZESIEŃ
Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 roku.

PAŹDZIERNIK
Informacja z realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2021/2022.
LISTOPAD
Informacja z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Urzędowie.
GRUDZIEŃ
Przyjęcie budżetu gminy na rok 2023.

Nowy samochód w ZGK
Gmina Urzędów wraz z nowym rokiem
wzbogaciła się o kolejny samochód.
Auto, o którym mowa, to fabrycznie
nowy Kamaz-2, który został zakupiony do wykorzystywania przez Zakład
Gospodarki Komunalnej w Urzędowie.
Wspomniany sprzęt zakupiono
w wyniku postępowania przetargowego, które w minionym roku przeprowadził Zakład Gospodarki Komunalnej w Urzędowie. Jego koszt to
474 165 zł brutto.
Kamaz-2 to samochód ciężarowy
o masie całkowitej 15 700 kg i wywrocie trzystronnym 3W. Ma silnik

wysokoprężny o mocy 290 KM, manualną skrzynię biegów, liczba osi 2,
w tym 2 napędowe (4 x 4) z blokadą
tylnych mostów, zabudowa stalowa
typu burtowego 4600 x 2540 (długość
x szerokość). Jego ładowność wynosi
6850 kg.
Kamaz dołączył do dotychczasowego taboru zakładu, do którego należą:
samochód ciężarowy Man z pługiem
i piaskarką, koparka JCB 4cx, ciągnik Case z przyczepą, ciągnik C-360.
Będzie służył głównie przy pracach
z zakresu utrzymania dróg na terenie
gminy. Jest opłacony, ubezpieczony
i gotowy do jazdy. JC

KWIECIEŃ
1. Stan bezpieczeństwa i porządek publiczny na terenie gminy Urzędów.
2. Informacja z działalności ochotniczych straży pożarnych na terenie
gminy Urzędów.
3. Sprawozdanie z realizacji współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2021 i informacja
z działalności klubów sportowych.
MAJ
Raport o stanie gminy, informacja na
temat wykonania budżetu gminy za
rok 2021 i udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Urzędowa.

Auto będzie służyło m. in. do odśnieżania gminnych dróg.
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Plan pracy Rady Miejskiej
w Urzędowie na rok 2022

CZERWIEC/LIPIEC
Przerwa wakacyjna.
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użytkowego, stanowiącego własność gminy Urzędów oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
10. Uchwała Nr XLI/264/21 w sprawie
ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Urzędowa;
11. Uchwała Nr XLI/265/21 w sprawie
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Urzędowie na rok 2022;
12. Uchwała Nr XLI/266/21 w sprawie
przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Urzędowie na rok 2022;
13. Uchwała Nr XLI/267/21 w sprawie
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej
własność gminy Urzędów oraz na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy;
14. Uchwała Nr XLI/268/21 w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na
rok 2021.
M. Szumna
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„Środowisko lokalne motorem rozwoju usług społecznych”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

sprzętu rehabilitacyjnego,
wspomagającego i pielęgnacyjnego
WypożyczalniaWypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego,
wspomagającego
i pielęgnacyjnego
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otwarta została wypożyczalnia sprzętu
powiatu kraśnickiego. 22) Obciążniki na kończyny nogi/ręce
i upowszechnianie
form wsparcia
śro- mieszkańcy
rehabilitacyjnego,
wspomagającego
i pielęgnacyjnego.
(2 kg)
dowiskowego w
miejscu
zamieszkania Wypożyczanie sprzętu jest bezpłatne
Adres
wypożyczalni:
oraz tworzenie warunków do opieki po spełnieniu określonych warunków
Grzebulska
Oferta
wykazanego sprzętu będzie
Rankowskie 31, 23-250 Urzędów (budynek po byłej szkole podstawowej).Anna
domowej, m.in. funkcjonowanie wy- zawartych w Regulaminie korzystasukcesywnie
poszerzana.
Kierownik
Ośrodka Pomocy
Społecznej
Godzinypielęgnacyjnego,
otwarcia: 09:00–14:00
– piątek),
nia (poniedziałek
z wypożyczalni.
pożyczalni sprzętu
w Urzędowie
Anna Grzebulska
telefon:
667 745 209,
Osoby zainteresowane skorzystarehabilitacyjnego
i wspomagającego.
Kierownik
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
Projekt zakłada
realizację usług niem z oferowanego wsparcia prosie-mail: wypozyczalnia@opsurzedow.pl
w Urzędowie
świadczonych w społeczności lokal- my o zapoznanie się z Regulaminem
LIDER PROJEKTU
Województwo Lubelskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin, tel. 81 5287650, e-mail: rops@lubelskie.pl, www.rops.lubelskie.pl

Województwo
Lubelskie

Fundacja Rozwoju
Inicjatyw Obywatelskich

Gmina Urzędów

Gmina Stanin

Gmina Krzywda

Gmina Gościeradów
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Urzędowianie pamiętają...

Spotkanie odbyło się w OK Urzędów

Historyczną wystawę przygotowali Ośrodek Kultury w Urzędowie
i „Józiowa Zagroda” – Niepubliczny
Dom Kultury Fundacji Eksponat nr 1
w Mikuszewskim.
Poezja, pieśni, muzyka, wspomnienia, wystawa, wstrząsające obrazy
z kopalni Wujek i ulic miast wprowadziły uczestników spotkania w nastrój
przygnębienia, smutku i refleksji związanych z tragicznym okresem dla Polaków – kiedy brat stanął przeciw bratu.
Odpowiedzialni za stan wojenny do
dziś nie zostali osądzeni. Naród o tym
pamięta. A Czesław Miłosz w wierszu
„Który skrzywdziłeś...” przestrzega:
Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego,
Choćby przed tobą wszyscy się skłonili
Cnotę i mądrość tobie przypisując,
Złote medale na twoją cześć kując,
Radzi że jeszcze jeden dzień przeżyli,
Nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta
Możesz go zabić – narodzi się nowy.
Spisane będą czyny i rozmowy.
Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta.
Washington D.C., 1950

Znakiem oporu był przypięty do
klapy marynarki (swetra itp.) mały
opornik elektryczny używany w elektronice (radio, telewizor). Brat mój
Tadeusz miał przypięty do klapy marynarki opornik z numerem 26.
Marianna Parczyńska

styczeńn` 2022

warzyszyła jej pieśń pt. „Janek Wiśniewski padł”, wykonana w języku
angielskim. Zabrzmiała ona niezwykle
przejmująco, tym bardziej że słowa zawarte w refrenie „Janek Wiśniewski
padł” zaśpiewane były po polsku.
W ciszy i zadumie urzędowianie,
którzy głęboko przeżyli okres stanu wojennego – snuli wspomnienia. Wśród
zebranych byli świadkowie pacyfikacji
Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku
oraz członkowie rodzin, znający wydarzenia z relacji rodziców. Koszmarnym
wspomnieniom z przeszłości towarzyszyły nawet łzy wzruszenia. O swoich
osobistych doznaniach mówili: Marek
Popłoński, Bogusław Parczyński, Lucyna Kurda-Bujak, Elżbieta Smolińska, Ryszard Zieliński,
Józef Baran, Paweł Dąbrowski,
Elżbieta Kuśmiderska i Marianna
Parczyńska.
Tego wieczoru nastąpiło również
otwarcie okolicznościowej wystawy;
pamiątek z czasu Pierwszej Solidarności i stanu wojennego. Eksponaty
stanowiły ulotki, czasopisma, zdjęcia,
książki, broszury z drugiego obiegu ze
zbiorów Anny Czuby, Bogusława
Parczyńskiego, Józefa Barana, Lecha Dudzińskiego, Leopolda Gałkowskiego, Szczepana Ignaczyńskiego oraz Benedykta Brandta.
Szczególnym
zainteresowaniem
cieszył się powielacz, użyczony na
czas ekspozycji przez Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Kraśniku. W czasie stanu wojennego był
on ukrywany w Bęczynie, służył do
kopiowania ulotek i pism podziemia
solidarnościowego.
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W przeddzień 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w naszym
kraju, 12 grudnia 2021 r., odbyło się
patriotyczne spotkanie zorganizowane
przez Ośrodek Kultury w Urzędowie we
współpracy z „Józiową Zagrodą”.
Przed Ośrodkiem Kultury przybyłych
witali „zomowcy”. Znany z ulic okresu
stanu wojennego koksownik pozwolił gościom poczuć atmosferę tamtych
chwil. W nawiązaniu do grudniowych
wydarzeń Grupa Literacka „Preludium”
zaprezentowała montaż słowno-muzyczny pt. „Który skrzywdziłeś...”.
Występ poprzedziło archiwalne
przemówienie Wojciecha Jaruzelskiego obwieszczające Polakom wprowadzenie stanu wojennego. Po jego
wystąpieniu popłynęła nastrojowa melodia utworu Michała Lorenca „Plac
św. Piotra Jan Paweł II”.
Z kolei członkowie „Preludium”
odczytali wiersze dotyczące historycznych wydarzeń: „Dziwny stan”,
„Marsz trzynastego grudnia”, „Scena przy ognisku”, „Nie strzelajcie”,
„Strajk okupacyjny”, „Kiedy się skończy ta godzina policyjna?”, „Który
skrzywdziłeś...”.
Przejmującym momentem było wysłuchanie pieśni „Idą, idą pancry na Wujek” w wykonaniu Andrzeja Dziubka.
Montaż słowno-muzyczny został zwieńczony utworem Jana Pietrzaka „Żeby
Polska była Polską”. Zebrani, stojąc, odśpiewali pieśń wraz z artystą.
Patriotyczne spotkanie stało się
okazją do prezentacji brata synowej
Dominika Wośki – pani Wiesławy
Wośko. Tadeusz Jarski-Jarzembowski, emigrant rodem z Lublina,
po wprowadzeniu stanu wojennego
w Polsce zainspirował i prawdopodobnie prowadził pierwszą demonstrację
protestacyjną przed Ambasadą PRL
w Londynie.
Dzięki jego staraniom w grudniu
1981 r. powstała w Wielkiej Brytanii
organizacja „Solidarność z Solidarnością” z siedzibą w Londynie. Przez
dziewięć lat „Jarski” prowadził w brytyjskim parlamencie, na ulicach miast,
w prasie, radiu i telewizji kampanię,
której celem była obrona prześladowanych w PRL i przywrócenie demokracji w krajach bloku wschodniego.
Dokumentem
potwierdzającym
działalność tego wielkiego Polaka była
fotografia z jednej z manifestacji. To-
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Dodatek osłonowy –
nowe świadczenie dla polskich rodzin
Ośrodek Pomocy Społecznej w Urzędowie informuje o możliwości składania
wniosków na dodatek osłonowy.

nr 209
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Dodatek
osłonowy
przysługuje:
• osobie w gospodarstwie
domowym jednoosobowym, w którym wysokość
przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł;
• osobie w gospodarstwie
wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza
kwoty 1500,00 zł na
osobę.
Podstawą
ustalenia
przeciętnego miesięcznego
dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy są
dochody osiągnięte:
• w 2020 r. – w przypadku wniosku złożonego
w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 lipca
2022 r.;
• w 2021 r. – w przypadku wniosku złożonego
w okresie od 1 sierpnia
2022 r. do 31 października 2022 r.
Dodatek osłonowy przysługuje za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia
2022 r. i jest wypłacany
w dwóch równych ratach
w terminie do 31 marca
2022 r. oraz do 2 grudnia
2022 r.
W przypadku gdy osoba
złoży wniosek o wypłatę dodatku osłonowego później
niż na 2 miesiące przed
upływem tych terminów,
dodatek osłonowy jest wypłacany jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu
tego dodatku.

Wysokość
dodatku
osłonowego:
• 400 zł dla gospodarstwa
domowego jednoosobowego;
• 600 zł dla gospodarstwa
domowego składającego
się z 2–3 osób;
• 850 zł dla gospodarstwa
domowego składającego
się z 4–5 osób;
• 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej
6 osób.
W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania
gospodarstwa domowego
jest kocioł na paliwo stałe,
kominek, koza, ogrzewacz
powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia
węglowa lub piec kaflowy
na paliwo stałe, zasilane
węglem lub paliwami węglopochodnymi,
wpisane
do centralnej ewidencji
emisyjności
budynków,
o której mowa w art. 27a
ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji
i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności
budynków (Dz. U. z 2021 r.
poz. 554, 1162 i 1243), dodatek osłonowy wynosi
rocznie:
• 500 zł dla gospodarstwa
domowego jednoosobowego;
• 750 zł dla gospodarstwa
domowego składającego
się z 2–3 osób;
• 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4–5 osób;
• 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej
6 osób.
W przypadku gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza kwotę 2100,00 zł

lub 1500,00 zł na osobę,
kwotę dodatku ustala się
w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą o którą
został przekroczony przeciętny dochód.
W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego
jest niższa niż 20 zł, dodatek osłonowy nie przysługuje.
Uwaga!
• Osoby zainteresowane
złożeniem wniosku proszone są w pierwszej kolejności o wykorzystanie
w tym celu środków komunikacji elektronicznej
(kwalifikowany podpis

• elektroniczny lub profil
zaufany).
• Istnieje również możliwość przesłania wniosku
za pośrednictwem operatora pocztowego lub
złożenia
bezpośrednio
w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie w godzinach pracy
urzędu.
Poniedziałek 7.30–15.30
Wtorek
8.00–16.00
Środa 		
7.30–15.30
Czwartek
7.30–15.30
Piątek
7.30–15.30
Anna Grzebulska

Kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej
w Urzędowie

