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Dzień Babci i Dziadka

Głośno oklaskiwano grupę akrobatyczną

Wtorkowe popołudnie 25 stycznia,
Dzień Babci i Dziadka w Ośrodku Kultury. Dzieci i młodzież swoimi występami wyraziły wielką wdzięczność, miłość
i szacunek dla Babć i Dziadków. Podziękowały za dobroć i ciepło, które otrzymują od nich każdego dnia. Dla ukochanych
Dziadków swoje umiejętności zaprezentowały: zespół muzyczno-wokalny Wesołe Nutki – instr. Jan Kowal, trzy grupy
taneczne hip-hop – trener Edyta Biały,
trzy grupy uczące się języka angielskiego – nauczyciel Małgorzata Solecka
oraz grupa akrobatyczna – trener Daria
Just. Przygotowany program pokazał
publiczności, że nasze dzieci posiadają
niesamowite zdolności muzyczne, taneczne i aktorskie oraz są wspaniale wygimnastykowane. Na zakończenie spotkania
wszyscy otrzymali skromne słodkie upominki z życzeniami, przygotowane przez
burmistrza Urzędowa Pawła Dąbrowskiego. TK

Ferie zimowe w Ośrodku Kultury
w Urzędowie 2022
Za nami kolejne ferie w Ośrodku
Kultury w Urzędowie. Ośrodek Kultury wraz z Biblioteką Publiczną
i Stowarzyszeniem Trzeźwościowym
„Płomyk” przygotowali atrakcyjną
i ciekawą ofertę spędzenia ferii zimowych, które w tym roku przypadły na
dwa ostatnie tygodnie lutego. Przez
ten czas w Ośrodku, jak również we
wszystkich bibliotekach filialnych
administrowanych przez Ośrodek,
codziennie w zajęciach uczestniczyło dużo dzieci. Zajęcia miały na celu
urozmaicenie czasu wolnego dzieciom
z terenu naszej gminy.
W czasie ferii odbyły się spotkania
z funkcjonariuszami policji z Komisariatu Policji w Kraśniku, z druhami
Ochotniczej Straży Pożarnej w Urzędowie oraz z pracownikami Nadleśnictwa Kraśnik. W spotkaniach tych

Wiele radości sprawiło dzieciom spotkanie ze strażakami z OSP Urzędów
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Spotkanie w Nadleśnictwie zakończyło się wspólnym ogniskiem

Zajęcia plastyczne w świetlicy Ośrodka
Kultury

Każdy chętny uczestnik spotkania z policjantami mógł usiąść w radiowozie
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uczestniczyły nie tylko dzieci, lecz także ich rodzice i opiekunowie. Pogadanki, rozmowy i prezentacje prowadzone
przez przedstawicieli tych służb są nieocenione. Przyczyniły się one do podniesienia poziomu wiedzy i poczucia
bezpieczeństwa wśród naszych dzieci.
Nie zabrakło również zajęć prowadzonych przez instruktorów z Ośrodka i biblioteki oraz ze Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Płomyk”, którzy dzięki swej kreatywności dostarczyli dzieciom bogatych doświadczeń i niezwykłych przeżyć.
Zajęcia z fotografii zachwyciły nie tylko dziewczynki, lecz
także chłopców. Wykonane przez naszego instruktora zdjęcia ze śmiesznymi minami i pozami to wspaniała pamiątka
z ferii. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne, a także z astronomii.
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Serdeczne podziękowania kieruję do
funkcjonariuszy policji, druhów strażaków
oraz do pracowników Nadleśnictwa, którzy zgodzili się uczestniczyć w spotkaniach
podczas ferii. Dziękuję instruktorom Ośrodka Kultury, pracownikom bibliotek oraz
Małgosi Rej ze Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Płomyk” za zaangażowanie i pomoc. Dziękuję również wszystkim dzieciom,
które uczestniczyły w zajęciach, i rodzicom
za ich przyprowadzanie. My, pracownicy
Ośrodka Kultury, mamy nadzieję, że z równie wielką radością spotkamy się znów za
rok w tym samym, a może jeszcze większym
gronie. TK

SZANOWNI CZYTELNICY!
Oddajemy do Waszych rąk kolejny w tym roku
numer „Gazety Urzędowskiej”.
Aktualne wydanie jak zawsze jest zbiorem informacji oraz relacji z wydarzeń, które w ostatnim czasie odbyły się na terenie naszej gminy.
Relacjonujemy m.in. tegoroczny Bal Kobiet, występy artystyczne z okazji Dnia Babci i Dziadka, które miały miejsce w naszym Ośrodku Kultury. Prezentujemy aktualnie przygotowywane
inwestycje. Zachęcamy do lektury wywiadu ze
starostą kraśnickim Andrzejem Rollą oraz
z członkiem Zarządu Powiatu Tadeuszem
Dziurdą.
Miłej lektury.
Redakcja
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Dzień Babci i Dziadka – fotorelacja

Z dedykacją dla Babć i Dziadków wystąpiły grupy uczące się
angielskiego

Zaprezentowała się również średnia grupa taneczna

Wystąpiła też najstarsza grupa językowa

Głośno oklaskiwano najmłodszą grupę akrobatyczną
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Zaśpiewały najmłodsze dzieci z grupy językowej

Zatańczyła grupa najmłodsza biorąca udział w zajęciach
tanecznych w OK
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Zmiany w powiecie
W dniu 9 lutego podczas obrad XLIV
sesji Rady Powiatu w Kraśniku powołano
nowy Zarząd Powiatu w Kraśniku.
Radni Rady Powiatu w Kraśniku ponownie wybrali Andrzeja Rollę na urząd starosty kraśnickiego, natomiast w skład Zarządu
weszli: wicestarosta kraśnicki Paweł Kudrela
oraz członkowie zarządu: Henryk Flis, Marek Kołtun i Tadeusz Dziurda. red
O prowadzonych i planowanych inwestycjach realizowanych przez samorząd powiatowy
na terenie gminy Urzędów rozmawiamy z pochodzącymi z naszej
gminy przedstawicielami w nowo
wybranym Zarządzie Powiatu
– Andrzejem Rollą, starostą kraśnickim, oraz Tadeuszem Dziurdą, członkiem Zarządu.
Na początku lutego tego roku
ponownie został Pan wybrany na
urząd starosty kraśnickiego. Jak
mógłby Pan się do tego odnieść?
Andrzej Rolla: 9 lutego nastąpiła zmiana Zarządu Powiatu. Z tego
miejsca dziękuję zarówno swoim wyborcom, jak i radnym, którzy obdarzyli mnie zaufaniem, gdyż ponownie
powierzono mi funkcję starosty kraśnickiego. Do pracy w zarządzie zaproponowałem m.in. Pana Tadeusza
Dziurdę, który już drugą kadencję
jest radnym powiatowym pochodzącym z naszego okręgu wyborczego.
Uważam, że będzie on wspierał moje
działania po to, by jeszcze bardziej
zintensyfikować inwestycje na terenie miasta i gminy Urzędów.
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Jakie zadania były, a jakie
będą prowadzone na terenie gminy Urzędów?
A.R.: Od momentu, kiedy jestem
starostą, dzięki dobrze układającej
się współpracy z Panem Burmistrzem
Urzędowa – Pawłem Dąbrowskim
udało się już zrealizować kilka inwestycji. Myślę, że takich, na które
mieszkańcy tej części powiatu bardzo
długo czekali. Odnosi się to choćby
do mieszkańców Wierzbicy Kolonii,
gdzie za milion złotych została zro-

biona droga w nowej technologii, jako
wzór inwestycji drogowej o szerokości
jednego pasa.
Czy też trwające zadanie na drodze, która była wykonywana prawie
50 lat temu, mam na myśli drogę
powiatową rozpoczynającą się w Mikuszewskim, wiodącą przez Bęczyn,
Natalin, Mikołajówkę.
Nasi poprzednicy przez długi czas
swojego urzędowania zrobili na tej
trasie zaledwie trzy kilkusetmetrowe
odcinki. My zaprojektowaliśmy i modernizujemy ponad 10 km tej drogi.
To zadanie trwa? Prowadzone
jest wspólnie z naszym samorządem? Co dotychczas zostało zrobione na tej drodze?
A.R.: Tak, realizujemy je wspólnie
z gminą Urzędów i jest to inwestycja
dwuletnia. W ubiegłym roku zostały
wykonane część wyrównawcza, siatka, nakładka. W tym zaś będą dokończone chodniki oraz zostanie położona
warstwa końcowa. Ten obszar jest
gęsto zaludniony, wiele osób korzysta
z tej drogi. Myślę, że w połowie tego
roku inwestycja zostanie zakończona,
a mieszkańcy tego terenu będą się cieszyć z całkowicie nowej drogi. Wpłynie
to również na poprawę bezpieczeństwa podróżujących, jak i pieszych.
Skoro wspomniał Pan o pieszych, to zapytam Panów, co
z chodnikiem na drodze powiatowej w kierunku Popkowic. Zdaje
się, że to Pana tereny, Panie Radny Tadeuszu Dziurdo?
Tadeusz Dziurda: Kilka lat
wcześniej na tej drodze wykonano
nową nawierzchnię, ale bez chodnika. Było wówczas wiele dyskusji
w tym temacie. Ostatecznie, na otarcie łez zrobiono 300-metrowy odcinek
traktu dla pieszych w miejscowości
Skorczyce. Jednak chodnik zrobiono
nie po tej stronie, co trzeba. W ogóle
poprzedni projekt zakładał przerzucanie z jednej strony na drugą tego
ciągu dla pieszych. W związku z tym
trzeba było przeprojektować chodnik
tak, by przebiegał po jednej stronie.
I tak właśnie się stało.

Pierwsze fragmenty według nowego projektu zostały wykonane
w ubiegłym roku. Był to koszt prawie
200 tys. zł. W tym roku zadanie będzie kontynuowane i zakładamy, że
do końca kadencji uda się ten chodnik wykonać na całej długości drogi
z Urzędowa do Popkowic.
Czy wskażą Panowie jeszcze
inne zadania drogowe na terenie
gminy Urzędów?
A.R.: Tak, mogę wspomnieć, że jesteśmy w trakcie planowania drogi
od strony Moniak, przez Boby aż do
granicy powiatu. W zasadzie pierwszy
odcinek Moniak jest już zrobiony, jednak brakuje chodnika. W miarę możliwości zadanie to będzie wykonywane.
Podobnie jak w Zadworzu, skąd otrzymujemy od mieszkańców mnóstwo
uwag o złym stanie jezdni. Na te zadania będziemy się starać o dofinansowania z Polskiego Ładu lub z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Czy coś oprócz infrastruktury
drogowej będzie wykonywane?
A.R.: Mieszkańcy Urzędowa, ale
nie tylko, od lat zgłaszali potrzebę
zabezpieczenia skarpy na ul. Błażeja
Dzikowskiego, przy drodze powiatowej naprzeciwko piekarni P. Nowaków. Mogę powiedzieć, że jesteśmy
na ukończeniu projektu zagospodarowania tej skarpy. Niebawem zostanie ona zabezpieczona i odnowiona.
Myślę, że dzięki temu wjazd do Urzędowa od strony Lublina będzie dużo
piękniejszy, a te skarpy będą kolejną
wizytówką Urzędowa. Będzie to wykonywane przy pomocy Zarządu Dróg
Powiatowych i z tego miejsca dziękuję
za ciężką pracę Pani Dyrektor wymienionej instytucji Marcie Gajewskiej,
również pochodzącej z Urzędowa. To
dzięki dobrze układającej się współpracy możemy tak wiele zrobić.
Zapytam o Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach. Co możecie Panowie powiedzieć o tym
miejscu? Wprawdzie to instytucja podległa samorządowi powiatowemu, ale znajduje się na
terenie naszej gminy i zatrudnia
wielu naszych mieszkańców.
A.R.: Przypomnę, że w 2019 r.,
kiedy objąłem stanowisko starosty,
zainwestowano tam 1 mln 500 tys.
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zł, m.in. w remont dachu oraz starej
części budynku głównego DPS. W tym
roku przygotowujemy wniosek do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w sprawie przeprowadzenia inwestycji w tym DPS-ie na ponad 5 mln zł.
T.D.: W ostatnim czasie prowadzono tam porządkowanie drzewostanu.
Przecinka drzew, które były za gęste,
z pewnością poprawi zarówno wygląd
parku wokół budynków DPS-u, jak
i wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa podczas ostatnio dość często występujących wichur.

Mówią Panowie o trwających
zadaniach, a jakie są w planach?
A.R.: Naszym przyszłościowym zadaniem jest droga, która będzie przebiegała od ul. Wodnej przed cmentarzem, przez Kraśnik, Dzierzkowice aż
do Olbięcina. W ubiegłym roku pod-

pisaliśmy wraz z Marszałkiem Województwa Lubelskiego partnerstwo
wszystkich samorządów, przez które
będzie przebiegała ta droga. W tym momencie ogłosiliśmy przetarg na wykonanie projektu, który może kosztować
nawet około 2 mln zł. Samo wykonanie zaś, jak szacujemy, może wynieść
60–80 mln zł. Jeśli ta droga powstanie,
będzie to najkrótsza trasa z Urzędowa
przez Kraśnik do Olbięcina i dalej do
Stalowej Woli. Ponadto zostaną odblokowane nowe tereny budowlane i inwestycyjne, zarówno w Urzędowie, jak
i na terenie pozostałych gmin.
Cieszę się, że po raz drugi powierzono mi funkcję starosty. Mam nadzieję, że urząd będzie funkcjonował
jeszcze lepiej. Cieszy mnie fakt, że nasze dobre działania zauważają także
radni opozycji. Ciężką pracę Zarządu
docenił nawet Pan Radny Zbigniew
Gawdzik, który zagłosował za zaproponowanym przez nas budżetem powiatu na 2022 r.
Panie starosto, a co ze szkołą
powiatową w Urzędowie?
A.R.: Niestety, młodzieży ubywa.
Ważne jest jednak, żeby w powiecie
funkcjonowała jedna szkoła Centrum
Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych, taką widzę w Urzędowie. Będziemy chcieli, aby dorośli nadal mogli się
kształcić we wszystkich typach szkół dla
dorosłych, takich jak: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła Policealna, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.
Chciałbym, aby od 1 września w Urzędowie funkcjonowała jedyna w naszym

województwie szkoła podstawowa dla
dorosłych. Mam nadzieję, że się to uda,
a przemawiają za tym 65-letnie tradycje kształcenia dorosłych w naszej urzędowskiej szkole i potrzeby zdobywania
przez mieszkańców powiatu nowych
kwalifikacji zawodowych. Serdecznie
zapraszam do „Szkoły Orląt”.
Jakie wydarzenia kulturalne
na terenie Urzędowa planuje powiat?
A.R.: Za każdym razem powiat
kraśnicki chętnie wspiera wszystkie
wydarzenia kulturalne organizowane
przez Ośrodek Kultury w Urzędowie,
Burmistrza Urzędowa czy przez stowarzyszenia.
Chciałbym, aby nasze społeczeństwo rozwijało się pod względem kultury, to ubogaca. Ludzie oczekują
takich spotkań. Przed nami Bieg Żołnierzy Wyklętych w Urzędowie, który
właśnie wspólnie organizujemy.
Nie ukrywam, że marzą mi się
Dożynki Wojewódzkie w Urzędowie,
i chciałbym, żeby takowe się odbyły. To ogromne przedsięwzięcie, Pan
Burmistrz Urzędowa też jest pełen
aprobaty i mam nadzieję, że wspólnie
przekonamy Marszałka i takie wydarzenie uda nam się zorganizować. To
jest marzenie, ale przecież, jak wszyscy, również i my będziemy dążyć do
jego spełnienia.
Dziękuję za rozmowę, życzę
sukcesów.

Rozmawiała: Justyna Cieślicka

luty 2022

A.R.: Tak, w tym momencie realizujemy dwie najważniejsze inwestycje
w historii powiatu. Pierwsze zadanie
za 31 mln zł, polegające na dobudowie skrzydła o wysokości trzech pięter
Szpitala Powiatowego w Kraśniku,
gdzie zostanie uruchomiony oddział
ginekologiczno-neontologiczno-położniczy. Drugie zadanie za 17 mln zł to
powstające naprzeciwko budynku starostwa Środowiskowe Centrum Wsparcia. Obydwa zadania z pewnością będą
służyły mieszkańcom całego powiatu.
Mogę wspomnieć, że przez te trzy
lata udało nam się zaangażować ponad 80 mln zł, z czego ponad 60 mln
pozyskano ze źródeł zewnętrznych.
Dodając do tego przedsięwzięcia
Urzędu Marszałkowskiego, bo trzeba
pamiętać, że Pan Marszałek Jarosław Stawiarski też wspiera powiat
kraśnicki swoimi zadaniami – chociażby droga nr 833, to potężne finanse, które tu, u nas są inwestowane.
Mam nadzieję, że przetarg na kolejny
odcinek tej drogi, obejmujący obwodnicę Rynku w Urzędowie odbędzie się
w tym roku.

Starosta kraśnicki Andrzej Rolla i członek Zarządu Powiatu Tadeusz Dziurda
wraz z Burmistrzem Urzędowa Pawłem Dąbrowskim
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Proszę Panów, by odnieśli się
do dwóch największych inwestycji
realizowanych aktualnie na terenie powiatu. Mam na myśli szpital
powiatowy oraz powstające Środowiskowe Centrum Wsparcia.
Wprawdzie nie są one prowadzone
na terenie Urzędowa, ale dotyczą
naszych mieszkańców.
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Noworoczny Bal Kobiet

Kilka słów do pań skierował Jacek Dubiel, przewodniczący Rady Powiatu
Kraśnickiego

Paniom za wspieranie działań w dziedzinie kultury, za aktywne uczestnictwo w życiu publicznym naszej gminy
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Już po raz 36. w Ośrodku Kultury
w Urzędowie odbył się taki bal. Jego
organizatorami byli: Starostwo Powiatowe w Kraśniku, Stowarzyszenie
Gminnej Rady Kobiet oraz Ośrodek
Kultury w Urzędowie.
Noworoczny Bal Kobiet stał się
już tradycją w Urzędowie. Łączy Panie, które oprócz codziennych obowiązków domowych, poświęcają się
społecznej pracy dla dobra lokalnej
wspólnoty. Działają z pasją na rzecz
krzewienia kultury, podtrzymywania
tradycji, jak również realizują projekty służące poprawie jakości życia
mieszkańców gminy.
Takie spotkania każdego roku to
szczególne wydarzenie nie tylko dla
Kół Gospodyń Wiejskich, lecz także
dla całej społeczności. To doskonała
okazja do integracji oraz wymiany
doświadczeń.
Zaproszeni goście w słowach skierowanych do Pań wyrazili wdzięczność za ich codzienny trud i zaangażowanie w krzewienie naszej kultury
i tradycji lokalnych. Podziękowali

Zabawy na parkiecie rozpoczęto od wspólnego odtańczenia poloneza

oraz za czynny udział w spotkaniach,
imprezach i uroczystościach. TK
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9,5 miliona dotacji na drogi

Na przełomie października i listopada ubiegłego
roku gmina Urzędów otrzymała promesę na realizację
inwestycji pod nazwą „Budowa i modernizacja dróg
gminnych w Gminie Urzędów” w wysokości 9,5 mln zł.
Przyznane środki pochodzą
z Rządowego Funduszu
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.
Realizacja
inwestycji
z tej puli środków prowadzona będzie w tym roku.
W jej ramach przewidziano
następujące prace:
– Rozbudowa drogi gminnej nr 108320L położonej na
dz. nr ewid. 1044 obr. geod.
Skorczyce – dokumentację projektową opracowano
zgodnie z wnioskami mieszkańców w ramach Funduszu Sołeckiego Skorczyc

i Popkowic na rok 2020.
W tej sytuacji gmina zrealizuje inwestycję zaproponowaną (wskazaną) przez
mieszkańców tych dwóch
sołectw. Na pewno ułatwi to
mieszkańcom dojazd do pól
tam usytuowanych. W zakresie prac przewiduje się
rozbudowę drogi z nową
konstrukcją nawierzchni asfaltowej o długości 1210 m,
szerokości 3,5 m i na mijankach 5,00–5,50, a także
przebudowę skrzyżowania
z drogą powiatową oraz budowę systemu odwodnienia
wraz z zagospodarowaniem
terenu zieleni.
– Remont drogi gminnej
nr 108322Lod km 0+000,00
do km 2+431,38 w m. Skorczyce (Sokołówka). Mieszkańcy Sokołówki od wielu
lat borykają się z problemem dziur w drodze asfalto-

wej położonej na klawiszujących płytach drogowych.
Wychodząc naprzeciw ich
potrzebom oraz mając na
uwadze zwiększony ruch
tą trasą, m.in. do pobliskiej
FŁT, zdecydowano o przeprowadzeniu remontu tej
drogi. Na długość 2,431 km
powstanie jezdnia o szerokości 3,50 m, na mijankach
5,00 m plus obustronne pobocze z kruszywa.
– Modernizacja drogi
gminnej nr 108304L na odcinku Natalin–Moniaki od
km 0+500 do km 2+742.
Zadanie pozwoli zakończyć
problem dziur w drodze. Na
odcinku 2,242 km przewiduje się położenie nawierzchni asfaltowej o szerokości
3,50 m, na mijankach 5,00
m oraz obustronne pobocza
z kruszywa.
– Przebudowa ul. Królowej Jadwigi, ul. Hevelke
z łącznikiem, ul. Staszica
i ul. Prof. Wośko w ramach
zadania „Modernizacja ulic
i przestrzeni publicznej
w Urzędowie”. Będzie to
ostatni, ale jakże ważny
etap zakończenia modernizacji i odnowy przestrzeni
publicznej w centrum Urzędowa, trwającej od wielu lat. Na wymienionych
ulicach zostanie położona
kostka brukowa, powstanie kanalizacja deszczowa
odprowadzająca wodę do
rzeki, a także nowe miej-

sca parkingowe z tyłu budynku SPZOZ, co wpłynie
na poprawę dostępności
parkingowej dla pacjentów
SPZOZ.
– Poprawa odwodnienia
dróg gminnych nr 107060L
i 108312L w m. Rankowskie. Wychodząc naprzeciw problemom mieszkańców posesji, na których po
każdym większym deszczu
dochodziło do podtopień,
planuje się przebudowę rowów odwadniających wraz
z urządzeniami odwadniającymi, jak również położenie nowej nawierzchni na
tzw. górze lubelskiej.
– Przebudowa drogi
gminnej nr 108307L w m.
Moniaki od km o+000 do
km 0+946. Zadanie to niestety nie uzyskało dofinansowania w tym roku z Rządowego Funduszu Rozwoju
Dróg. Gmina nie zaprzestała jednak szukania środków na tę drogę. Zadanie to
zostanie wykonane właśnie
z Polskiego Ładu. Na długości 946 mb odnowiony zostanie asfalt oraz powstaną
nowe obustronne pobocza
z kruszywa.
Na wszystkie te inwestycje samorząd ogłosił już
postępowanie przetargowe
w celu wyłonienia wykonawcy tych zadań. Powinniśmy go poznać już na początku marca. JC

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Zadanie finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.

luty 2022

SPECJALISTA ds. przemocy w rodzinie – przyjmuje
w każdy 2. i 4. czwartek miesiąca.
Zapisy telefoniczne pod numerem 81 822 52 09.

TERAPEUTA ds. Uzależnień – przyjmuje w każdy
czwartek w godz. 13.30–19.30.
Zapisy telefoniczne pod numerami 508 857 626
lub 81 822 52 09.
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ul. A. Hevelke 1
23–250 Urzędów
W ramach funkcjonowania punktu
udzielana jest bezpłatna pomoc terapeutyczna
osobom uzależnionym, rodzinom
z problemem uzależnień i współuzależnień.
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Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
2014–2020 Podprogram 2021
Ośrodek
Pomocy
Społecznej
w Urzędowie informuje o możliwości
składania wniosków o otrzymanie
skierowania do pomocy żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020 (POPŻ)
– Podprogram 2021, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomoc w ramach POPŻ kierowana
jest do wszystkich osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
życiowej, spełniających kryteria
określone w art. 7 ustawy o pomocy
społecznej, nieprzekraczających
220% kryterium dochodowego
uprawniającego do skorzystania
z pomocy. Od 1 stycznia 2022 r.
kryterium wynosi:
• 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
• 1320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Głównym celem programu jest
wspieranie osób i rodzin najbardziej
potrzebujących poprzez udzielanie im
nieodpłatnej i pełnowartościowej pomocy żywnościowej oraz umożliwienie korzystania z bezpłatnych działań towarzyszących, np.: warsztatów
kulinarnych, edukacji ekonomicznej,
warsztatów dotyczących przeciwdziałania marnotrawieniu żywności, doradztwa dietetycznego.
Zestaw na Podprogram 2021 obejmuje 11 artykułów spożywczych w ilości około 27,17 kg na osobę, w tym:
• artykuły warzywne i owoce
(groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe);
• artykuły skrobiowe (makaron jajeczny świder, kasza jęczmienna);
• artykuły mleczne (mleko
UHT);

•
•
•

artykuły mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, filet z makreli w oleju);
cukier biały;
tłuszcze (olej rzepakowy).

Osoby zainteresowane taką formą
pomocy Ośrodek zaprasza do swojej
siedziby przy ul. Rynek 12 w Urzędowie, pokój nr 10 w godzinach pracy Ośrodka (7.30–15.30, z wyjątkiem
wtorku: 8.00–16.00), tel. 81 82 25
209.
Dochód osoby bądź rodziny ustala
się na podstawie dokumentów dochodowych z miesiąca poprzedzającego
złożenie wniosku.
Anna Grzebulska
Kierownik OPS w Urzędowie

INFORMACJA W SPRAWIE TRANSPORTU (DOWOZU)
DO PUNKTU SZCZEPIEŃ
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

nr 210
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Rejestracja na bezpłatne szczepienie jest
możliwa poprzez:
• dedykowaną infolinię pod numerem:
989,
• lekarza POZ (lekarza rodzinnego),
• Internetowe Konto Pacjenta.
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 niepełnosprawne, tj. posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub
N, lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;
• mają 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.

Informacje 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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Czytelnik Roku
W maju 2021 r. Biblioteka Publiczna w Urzędowie wraz z filiami: Boby,
Moniaki i Popkowice ogłosiła konkurs na „Najlepszego Czytelnika
2021 r.”. Trwał on od maja do grudnia i przeznaczony był dla wszystkich
czytelników biblioteki. Celem była
promocja czytelnictwa, podnoszenie
kultury czytelniczej oraz zachęcenie
mieszkańców gminy Urzędów do korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej.
Konkurs polegał na wyłonieniu
spośród czytelników wszystkich bibliotek osób, które wypożyczyły najwięcej książek, w trzech kategoriach
wiekowych:

– dzieci do lat dziesięciu,
– młodzież od jedenastu do siedemnastu lat,
– osoba dorosła.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w styczniu 2022 r.
Zwycięzcami w konkursie zostali:
Kategoria I
Łata Oliwier – BP Urzędów
Michałek Wojciech – Filia Boby
Kapica Wojciech – Filia Moniaki
Biłgorajska Maja – Filia Popkowice
Kategoria II
Pasternak Patrycja – BP Urzędów
Machałek Aleksandra – Filia Boby

Jaskowiak Antonina – Filia Moniaki
Owczarek Katarzyna – Filia Popkowice
Kategoria III
Zioło Wiesława – BP Urzędów
Głaz Wiesława – Filia Boby
Łyjak Sylwia – Filia Moniaki
Sapuła Janina – Filia Popkowice
Zwycięzcy otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Wszystkim gratulujemy i zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.
Agnieszka Cholewińska

Gratulacje dla naszych zespołów
szemu instr. Janowi Kowalowi za
świetne przygotowanie. Jesteśmy
z Was dumni. TK

luty 2022

dzie Kolęd i Pastorałek w Trzydniku Dużym. Gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów. Dziękujemy na-
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Nasze dwa zespoły: Wesołe Nutki i Vox Celestis otrzymały nagrody
główne w 22. Powiatowym Przeglą-
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Nasze turystyczne skarby...

Grodzisko w Leszczynie

Ksiądz Stanisław Adamski na Grodzisku w Leszczynie, lata 50. XX w.

teratury archeologicznej grodzisko
zostało wprowadzone w 1938 r. przez
Michała Pękalskiego. Badania archeologiczne pozwoliły określić, że grodzisko powstało w VIII w. Stwierdzono
stosunkowo cienką warstwę humusowo-kulturową, która uniemożliwia
bliższe zdefiniowanie funkcji i roz-
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Zabytek ten stanowi cenne źródło
do poznania budownictwa grodowego z okresu wczesnego średniowiecza
na Lubelszczyźnie. Należy do nielicznych dobrze zachowanych tego typu
obiektów w regionie, z podwójnym
systemem wałów obronnych, dość dobrze widocznych w terenie. Grodzisko
ma lokalną nazwę „Szwedzkie Okopy” lub „Wały”. Powyższy nieruchomy zabytek archeologiczny ujęty jest
w wojewódzkiej ewidencji zabytków
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.
Grodzisko położone jest w południowej części wsi Leszczyna, na cyplu wierzchowiny, na wysokości około
250 m n.p.m. Zajmuje powierzchnię
około 2,6 ha, w tym majdan – około
1,2 ha.
W chwili obecnej umocnienia
obronne grodziska czytelne są jako
dwa koncentryczne pierścienie wałów ziemnych, przedzielone głęboką
fosą. Teren grodziska od lat 60. XX w.
porośnięty jest drzewami i krzewami.
Na podstawie wyników badań archeologicznych m.in. z 1995 r. można
przyjąć, że gród funkcjonował w okresie wczesnego średniowiecza. Do li-

Droga krzyżowa po Grodzisku w Leszczynie w 2019 r.

planowania wnętrza grodziska. Wał
wewnętrzny na badanym odcinku
nie miał konstrukcji wzmacniających
jego jądro i stanowił wyłącznie nasyp
ziemny. Odsłonięto także zasypaną
obecnie fosę zewnętrzną po wschodniej stronie grodziska, która według
badań osiągała około 2,25 m głębokości przy co najmniej 5 m szerokości.
Gród istniał między VIII a IX–X w.
Przestał funkcjonować jeszcze przed
powstaniem państwa polskiego. Być
może podczas potopu szwedzkiego
stacjonowały tu wojska króla Karola
Gustawa. Wojska te miały w 1657 r.
przez kilka tygodni oczekiwać tu na
przybycie sojuszniczych oddziałów
księcia Siedmiogrodu Jerzego II Rakoczego. Według Pękalskiego Hemplowie i Stanisław Żak mieli zebrać
znajdowane na terenie grodziska
fragmenty naczyń glinianych, a także inne przypadkowo odkrywane na
nim przedmioty z czasów króla Jana
Kazimierza.
W ramach badań archeologicznych
nie odkryto żadnych obiektów związanych z ewentualną zabudową mieszkalną lub gospodarczą grodu. Natrafiono jedynie na nieregularny bruk
z otoczaków, który został uznany za
pozostałość drogi. Znaleziono ponad
120 fragmentów naczyń glinianych

z VIII w., ewentualnie z pierwszej
połowy IX w. Na tej podstawie uznano, że grodzisko powstało w VIII w.,
a przestało istnieć – być może strawione pożarem – najpóźniej na przełomie IX i X w.
Powstanie grodziska wiąże się
z plemieniem Lędzian i z czasami
stabilizacji osadnictwa po okresie
wędrówek Słowian z terenów naddunajskich na ziemie na północ od Karpat. Zniszczenie grodu jest natomiast
łączone z ekspansją Wielkich Moraw
na tereny na północ od Sudetów i Karpat. Gród miał funkcję obronną. Niestety stan rozpoznania tego miejsca
jest nadal niewielki. Plan grodu z otaczającym go spiralnie wałem, trzema bramami i z prowadzącą wzdłuż
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wałów drogą świadczy o imponującej
wielkości fortyfikacji. W zachowanych
partiach wały mają szerokość u podstawy 8–12 m, a ich wysokość od dna
fos to 2–4 m. Od zachodniej strony
grodziska są widoczne wyrwy erozyjne. Od strony wschodniej, gdzie były
wyższe wały oraz szerszy międzywał
i fosa, znajdował się dostęp do grodu.
Z tej strony usytuowane były też najprawdopodobniej rozległe podgrodzie
i osada przygrodowa. Możemy się
zastanawiać, czy gród w Leszczynie
powstawał jedno- czy wieloetapowo.
Finalnie jest założeniem wyjątkowym i o dziwo prawie nienaruszonym
od około 1200 lat.
Ważnym krokiem w kierunku promocji tego obiektu były prace przy

modernizacji drogi dojazdowej do historycznego grodziska w 2017 r. Następnie zaprojektowano i wykonano
uliczne oświetlenie tego odcinka drogi. Działania te sprawiły, że jest to
zabytek bardziej zauważalny, szczególnie po zmroku, i częściej odwiedzany przez pasjonatów przeszłości.
Choć od wieków miejsce to broni się
samo i świeci swoim światłem, to niestety podlega też naturalnej degradacji. Zalesienie źle wpływa na stan
tego zabytku topograficznego. Mimo
to grodzisko jest nadal wyjątkowym
obiektem turystycznym naszej gminy, zasługującym na dalsze badania
oraz zabiegi konserwatorskie.
Anna Wnuk-Bednarczyk
Społeczny Opiekun Zabytków

trowni wiatrowych w gminie Urzędów.
Głos zabrał również dyrektor ds. eksploatacji i rozwoju MKP Kraśnik, który zaproponował rozszerzenia działalności MPK na teren gminy Urzędów.
Wstępnie zaplanowanych jest osiem
kursów – sześć kursów w ramach dowożenia do Fabryki Łożysk Tocznych
i dwa kursy szkolne.
W sprawach bieżących radni podjęli następujące uchwały:
Uchwała Nr XLII/269/22 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie gminy Urzędów;
Uchwała Nr XLII/270/22 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Urzędowie;
Uchwała Nr XLII/271/22 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego
w celu grupowego zakupu energii
elektrycznej;
Uchwała Nr XLII/272/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
przez gminę Urzędów porozumienia międzygminnego z gminą Miasto Kraśnik, gminą Kraśnik i gminą
Dzierzkowice w sprawie przystąpienia do opracowania i wdrażania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na lata 2022–2027 dla
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego

oraz w sprawie pełnienia przez gminę
Miasto Kraśnik funkcji lidera porozumienia międzygminnego;
Uchwała Nr XLII/273/22 w sprawie nadania nazwy ulicy położonej
w Urzędowie;
Uchwała Nr XLII/274/22 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy
finansowej;
Uchwała Nr XLII/275/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na
rok 2022;
Uchwała Nr XLII/276/22 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej
własność gminy Urzędów oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
W programie marcowej sesji przewidziane są następujące tematy:
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 rok
2021.
4. Sprawozdanie z działalności
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Urzędowie za
rok 2021.
M. Szumna
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W dniu 24 lutego 2022 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Urzędowie przy ul. B. Dzikowskiego 1
miało miejsce XLII posiedzenie Rady
Miejskiej w Urzędowie VIII kadencji.
Na 15 radnych wybranych do Rady
Miejskiej obecnych było 14. Obradom
przewodniczył Kazimierz Jagiełło, przewodniczący Rady Miejskiej
w Urzędowie. Zaplanowany porządek
posiedzenia został zmieniony poprzez
wprowadzenie na wniosek Burmistrza
Urzędowa projektu uchwały. W sesji
udział wzięli: burmistrz Urzędowa
Paweł Dąbrowski, sekretarz gminy
Wiesława Ciupak, skarbnik gminy Irena Kłak, radca prawny Anna
Sochaj-Majewska, dyrektor Ośrodka Kultury w Urzędowie Teresa
Kaźmierak, dyrektor ds. eksploatacji i rozwoju MKP Kraśnik Maksym
Bratko, a także przedstawiciele firmy
OX2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Paweł Malarz, Klaudia Kołodziejczyk, Kamil Kwaśniak, Kamila
Cyrnek. Obecni byli również sołtysi
i pracownicy urzędu miejskiego.
Zgodnie z przyjętym planem pracy
Rada Miejska wysłuchała informacji
na temat Działalności Ośrodka Kultury w Urzędowie oraz zapoznała się
z planem wydarzeń kulturalnych na
2022 r. Przedstawiciele szwedzkiej firmy OX2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zapoznali radnych z propozycją
wykonania inwestycji zespołu elek-
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Sprawozdanie z posiedzenia XLII sesji
VIII kadencji Rady Miejskiej w Urzędowie
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