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Mieszkańcom gminy Urzędów
oraz przebywającym na terenie
naszego samorządu gościom
życzymy
obfitych łask i błogosławieństwa
od Zmartwychwstałego Chrystusa.
Niech świąteczny nastrój
zapanuje we wszystkich domach
i skłania nas do zadumy
nad odradzającym się życiem,
niech rozbudzi w nas nadzieję
i wzajemną życzliwość.
Radosnego świętowania
życzą
Paweł Dąbrowski
Burmistrz Urzędowa
wraz z pracownikami Urzędu Miejskiego
w Urzędowie
i
Kazimierz Jagiełło
Przewodniczący Rady Miejskiej w Urzędowie
wraz z radnymi

Razem dla Ukrainy
W dniu wybuchu wojny na Ukrainie 24 lutego
świat się zmienił. Wszyscy
patrzymy teraz na naszych
wschodnich sąsiadów, przeżywamy ich tragedię, ale też
na ile możemy, pomagamy.
Od 24 lutego do Polski
wjechało blisko 2,5 mln ludności ukraińskiej – uchodźców wojennych. Jak wynika
ze zgłoszeń przyjętych przez
pracowników Urzędu Miejskiego w Urzędowie, na ten
moment gmina Urzędów
dała schronienie 372 obywatelom Ukrainy, 216 uchodźców w Referacie Ewidencji
Ludności naszego urzędu
otrzymało już numer pesel.
Mieszkańcy naszej gminy okazali wiele serca
uciekającym przed wojną
ludziom. Pomoc rzeczowa
była nieoceniona. Do akcji

włączyli się: ZSO im. W. Jagiełły w Urzędowie, Edyta
i Piotr Rollowie, jednostki OSP oraz KGW z terenu
naszej gminy, a także DPS
Popkowice. Duże wsparcie rzeczowe otrzymaliśmy
również z PCK w Lublinie
oraz z Wioski Dziecięcej
w Kraśniku. Dziękujemy!
Serdecznie dziękujemy
też wolontariuszkom: Małgorzacie
Chudzickiej,
Monice Krok i Magdalenie Żyszkiewicz. Dziękujemy również pracownikom
Ośrodka Pomocy Społecznej
i Urzędu Miejskiego w Urzędowie. Ci ludzie, wspólnie
z pracownikami Ośrodka
Kultury, codziennie pracowali przy wydawaniu, jak
i odbieraniu darów, rozmawiali z ukraińskimi uchodźcami, którzy przybyli na

nasz teren i razem z nimi
przeżywali ich tragedie.
Jeszcze raz dziękujemy
mieszkańcom naszej gminy
za wszystko, co przynosili
i w dalszym ciągu przynoszą. To dzięki Wam, kochani, daliśmy radę. Staraliśmy się, by potrzebującym
nie zabrakło jedzenia i dachu nad głową. Oby nam
nigdy nie była potrzebna
taka pomoc. Obyśmy zawsze mieli swój własny
dom i czuli się w nim bezpiecznie. T. Kaźmierak

Osoby chcące nadal
wspierać rzeczowo, jak
również finansowo Ukraińców mogą dalej to robić.
Produkty można przynosić do Ośrodka Kultury
w Urzędowie, zaś datki
finansowe wpłacać na specjalnie utworzone konto:
Spółdzielnia Socjalna
„Urzędowianka”
Pomoc dla Ukrainy
Nr 05 8717 1022 2005
5003 6176 0006
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Sprawozdanie z posiedzenia XLIII sesji VIII kadencji
Rady Miejskiej w Urzędowie
W dniu 31 marca 2022 r.
w sali widowiskowej Ośrodka Kultury w Urzędowie
przy ul. B. Dzikowskiego 1
odbyło się XLIII posiedzenie Rady Miejskiej w Urzędowie VIII kadencji. Udział
w nim wzięli wszyscy radni. Obradom przewodniczył
Kazimierz Jagiełło, przewodniczący Rady Miejskiej
w Urzędowie. W sesji udział
wzięli: burmistrz Urzędowa Paweł Dąbrowski, sekretarz gminy Wiesława
Ciupak, skarbnik gminy
Irena Kłak, radca prawny
Anna Sochaj-Majewska,
kierownik Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
Iwona Pawłowska, kierownik Ośrodka Pomocy
Społecznej w Urzędowie
Anna Grzebulska oraz
kierownik Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych
Gminy Urzędów Aleksandra Zdybel. Obecni byli
również sołtysi i pracownicy Urzędu Miejskiego.
Zgodnie z przyjętym planem pracy na sesji omówiono tematy związane z działalnością gospodarczą na
terenie gminy Urzędów,
działalnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Urzędowie w roku ubiegłym,
z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
za rok 2021, a także z działalnością
Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie
za rok 2021.

W sprawach bieżących radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XLIII/
277/22 w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania z planu
finansowego
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie za
rok 2021;
2. Uchwała Nr XLIII/
278/22 w sprawie przyjęcia
sprawozdania
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Urzędowie oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny
za rok 2021 wraz z wykazem potrzeb związa-
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nych z realizacją tych
zadań na rok 2022;
3. Uchwała Nr XLIII/
279/22 w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok

2022 w gminie Urzędów;
4. Uchwała Nr XLIII/
280/22 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Urzędów
na lata 2021–2030;

DRODZY 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 miały miejsce na terenie naszej
gminy. Relacjonujemy m.in. tegoroczny Dzień
Kobiet oraz I Urzędowski Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. Mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora. Prezentujemy również aktualne
zmagania sportowe naszej szkolnej młodzieży
oraz naszych strażaków ochotników.
Życzymy wszystkim spokojnych i rodzinnych
Świąt Wielkanocnych i dużo zdrowia.
Miłej lektury.
Redakcja

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2637L Józefów–Wierzbica na terenie gminy Urzędów”;
13. Uchwała Nr XLIII/
289/22
w
sprawie
zmiany Uchwały Nr
XLIV/325/14
Rady
Gminy Urzędów z dnia
30 października 2014 r.
w sprawie usytuowania przystanków komunikacyjnych,
których właścicielem lub
zarządcą jest gmina
Urzędów,
warunków
i zasad korzystania
z tych przystanków;
14. Uchwała Nr XLIII/
290/22
w
sprawie
zmiany Uchwały Nr
LII/364/18 Rady Miejskiej w Urzędowie
z dnia 29 czerwca
2018 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin
zajęć dla nauczycieli,
którym powierzono stanowisko
kierownicze
oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
15. Uchwała Nr XLIII/
291/22 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę
Urzędów porozumienia
z powiatem kraśnickim w przedmiocie założenia i prowadzenia
przez powiat kraśnicki
Szkoły
Podstawowej
dla Dorosłych w Urzędowie;
16. Uchwała Nr XLIII/
292/22 w sprawie zmiany uchwały budżetowej
na rok 2022.
W programie kwietniowej sesji przewidziane są
następujące tematy:
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.

M. Szumna
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chomości
położonych
w obrębie geodezyjnym
Zakościelne,
gmina
Urzędów;
10. Uchwała Nr XLIII/
286/22 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez
gminę Urzędów prawa
własności nieruchomości na cel publiczny;
11. Uchwała Nr XLIII/
287/22
w
sprawie
udzielenia powiatowi
kraśnickiemu pomocy
finansowej w formie
dotacji celowej na opracowanie dokumentacji
projektowej dla realizacji zadania pod nazwą „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2250L
Majdan
Radliński–
Popkowice w gminie
Urzędów” oraz na realizację robót budowlanych w ramach zadania
pod nazwą „Budowa
chodnika przy drodze
powiatowej nr 2701L
w gminie Urzędów”;
12. Uchwała Nr XLIII/
288/22 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia z powiatem
kraśnickim do realizacji zadania pod nazwą
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5. Uchwała Nr XLIII/
281/22
w
sprawie
uchwalenia Gminnego
Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022;
6. Uchwała Nr XLIII/
282/22 w sprawie przystąpienia do prac nad
wyznaczeniem obszaru
zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji
gminy Urzędów oraz do
opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla gminy Urzędów na lata 2023–2032;
7. Uchwała Nr XLIII/
283/22
w
sprawie
udzielenia powiatowi
kraśnickiemu pomocy
finansowej w formie
dotacji celowej;
8. Uchwała Nr XLIII/
284/22 w sprawie przyjęcia programu opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy
Urzędów na rok 2022;
9. Uchwała Nr XLIII/
285/22
w
sprawie
przystąpienia do scalenia i podziału nieru-
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I Urzędowski Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych za nami
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W dniu 6 marca na stadionie „Orła” Urzędów odbył się I Urzędowski Bieg
Pamięci Żołnierzy Wyklętych im. mjr. Hieronima
Dekutowskiego ps. „Zapory”. W biegowej imprezie
udział wzięło ponad 300
biegaczy. Celem wydarzenia było uczczenie pamięci
Żołnierzy Wyklętych, którzy z oddaniem i często za
cenę własnego życia walczyli o wolną Polskę.
Sportową
rywalizację zainaugurowała Msza

Święta odprawiona w urzędowskim kościele. Same
biegowe zmagania, które
zaplanowano na trzech dystansach, rozpoczęły się o
13.00. Już na godzinę przed
pierwszym startem stadion
„Orła” Urzędów licznie wypełnił się osobami chcącymi uczcić pamięć Żołnierzy
Podziemia Niepodległościowego. Trasa główna liczyła
1963 m, które symbolizują
rok zabójstwa ostatniego
Żołnierza Wyklętego Józefa Franczaka.

Każdy biegacz otrzymał pamiątkowy medal
i dyplom oraz koszulkę z
wizerunkiem
„Zapory”.
Zwycięzców
poszczególnych dystansów dodatkowo
uhonorowano pucharami.
Spośród uczestników najdłuższego dystansu rozlosowano nagrodę główną,
którą był 7-dniowy wyjazd
na Monte Cassino, sponsorowany przez firmę Rudnik
Tumay. Szczęśliwcem okazał się Pan Mariusz Osetek.
Wydarzeniu
towarzyszyły zbiórka darów dla
uchodźców z Ukrainy oraz
solidaryzowanie się z narodem ukraińskim, który
dzielnie broni się i walczy z
ruskim okupantem. Biegacze pierwszej trasy pobiegli
z flagami Polski i Ukrainy.
Jak podkreślali organizatorzy, obecnie żyjemy
w wolnej Polsce i możemy
wreszcie głośno mówić i
przypominać tych, których
mordowano, by zatrzeć
wszelkie ślady niepodległościowej działalności Wyklętych.
Takie wydarzenia są
wspaniałym
przykładem
dla młodych pokoleń, tym
bardziej że – o czym właśnie naocznie się przekonujemy – wolność nie jest
dana nam raz na zawsze.
Na zakończenie wydarzenia wystąpili młodzi
artyści: zespół Błękit oraz
zespół Fenix.
I Urzędowski Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych
wspólnie
zorganizowali
Urząd Miejski w Urzędowie, Ośrodek Kultury w
Urzędowie, Powiat Kraśnicki i Stowarzyszenie
„Wschód Lubelskich Serc”.

Patronatem honorowym
objęli go: poseł na Sejm
RP Kazimierz Choma,
marszałek
województwa
lubelskiego Jarosław Stawiarski, starosta kraśnicki Andrzej Rolla.
Partnerami
wydarzenia byli także: Totalizator
Sportowy oraz OSP Urzędów. Patronat medialny
sprawowali: TVP3 Lublin,
Polskie Radio Lublin, Goniec Gazeta Powiatowa,
kraśnik24.pl,
Justyna
Cieślicka.
Zwycięzcy
poszczególnych dystansów.
Bieg na trasie zielonej –
500 m:
Dziewczęta:
1. Marlena Krok
2. Zuzanna Cięszczyk
3. Antonina Puacz
Chłopcy:
1. Oskar Drózd
2. Kacper Partyka
3. Jakub Gąsarski
Bieg na trasie żółtej – 1963
m:
Kobiety:
1. Karolina Kasica
2. Agata Zarzycka
3. Alicja Pyzik
Mężczyźni:
1. Darek Mazur
2. Patryk Krok
3. Artur Łatka
Bieg na trasie czerwonej –
5000 m:
Kobiety:
1. Ewa Jacniak
2. Katarzyna Wojtaszek
3. Aleksandra Sadowska
Mężczyźni:
1. Tomasz Pędrak
2. Sebastian Grabowski
3. Kazimierz Kuśnierz
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Spotkanie z okazji Dnia Kobiet
Skromnie, ale uroczyście obchodziliśmy w tym
roku Dzień Kobiet. W dniu
27
lutego,
tradycyjnie
w ostatnią niedzielę karnawału, świętowały nasze Kobiety. Pomimo tego
smutnego i trudnego czasu,
dla Pań wystąpił zaprzyjaźniony Amatorski Teatr
Towarzyski z Lublina pod
kierownictwem Dariusza
Borucha.

Podczas spotkania burmistrz Urzędowa Paweł
Dąbrowski
przekazał
wiele cennych informacji
dotyczących sytuacji na
Ukrainie i przybywających
do nas uchodźców. Ale żeby
nie było tak smutno, przygotował też dla wszystkich
gości słodką niespodziankę
w postaci olbrzymiego tortu. To było miłe niedzielne
popołudnie. T. Kaźmierak

powstanie prywatnej szkoły polskiej z programem
naukowym szkół średnich.
Inicjatorem jej utworzenia
był m.in. właściciel pobliskiego majątku Skorczyce Leon Hempel, który
przekazał na nią znaczne
fundusze. W dniu 26 maja
przybył do Urzędowa rejent Kancelarii Hipotecznej Sądu Pokoju w Janowie
Lubelskim, aby sporządzić
akt notarialny założenia
szkoły pod nazwą „Jagiellońska”. Inicjatorem takie-

go imienia dla szkoły był
Leon Hempel. Tak rozpoczęła działalność placówka oświatowa pod nazwą:
Gimnazjum Koedukacyjne
Spółki Cywilnej im. W. Jagiełły w Urzędowie. Do
1915 r. siedziba szkoły mieściła się w Rynku 5, w budynku darowanym przez
właściciela dóbr Popkowice
– Józefa Piaseckiego. Po
spaleniu obiektu w czasie
działań wojennych szkołę
przeniesiono do prywatnego domu pana Bijasiewicza (działała do czasu jej
rozwiązania). Organizatorem szkoły został nauczyciel Franciszek Brzozowski. W ciągu kolejnych
lat szkoła zmieniała swoją
nazwę. Były to: 4-klasowe
Progimnazjum Filologiczne
w Urzędowie oraz 4-klasowa Szkoła Koedukacyjna
w Urzędowie, popularnie
zwana przez miejscowe
społeczeństwo „Szkołą Jagiellońską”. Szkoła utrzymywała się z czesnego opłacanego przez uczniów oraz
z kapitału Spółki Cywilnej
włożonego przez jej założycieli. Do szkoły uczęszczała
głównie młodzież z Urzę-

dowa, a także z pobliskich
okolic, m.in. z: Dzierzkowic,
Moniak, Bobów, Budzynia, Popkowic i Skorczyc.
Przeciętnie w czterech klasach Progimnazjum Urzędowskiego (w latach 19181923) naukę pobierało od
130 do 170 uczniów.
W 1945 r. dzięki inicjatywie Franciszka Barwy,
Stefana Peimela, Adolfa
Pomykalskiego utworzono w Urzędowie gimnazjum koedukacyjne. Istniało do 1954 roku. Patronem
szkoły w Urzędowie był do
1939 r. król Władysław
Jagiełło. Placówka ponownie otrzymała to tradycyjne imię i 3 czerwca 1984 r.
odbyła się uroczystość
nadania szkole imienia
i sztandaru. Po akceptacji
kuratora oświaty, 1 września 1994 r., ponownie
utworzono liceum w Urzędowie. Funkcję dyrektora
szkoły w latach 1991-2019
sprawował wówczas Zbigniew Gawdzik. Zespół
Szkół Ogólnokształcących
przyjął imię Władysława
Jagiełły od szkoły podstawowej, która wchodziła
w jego skład.
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Jagiellonowie odegrali
dużą rolę w dziejach Urzędowa. Już w 1405 r. założyciel dynastii, król Władysław Jagiełło lokował
miasto Urzędów. Władcy
z tego rodu odwiedzali
Urzędów, nadawali przywileje sprzyjające rozwojowi
handlu i rzemiosła. Mieszczanie bogacili się, a także
zdobywali wiedzę i umiejętności, dzięki czemu rozsławiali rodzinne miasto.
W 1906 r. władze carskie wydały pozwolenie na
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III Powiatowy Konkurs Historyczny
„Jagiellonowie” w ZSO Urzędowie
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lichnie; album pt. Pamiątki
przeszłości na Lubelszczyźnie za czasów panowania
Jagiellonów

Szkoła, a przede wszystkim szkoła średnia, o którą
mieszkańcy tak wytrwale
walczyli, podnosiła prestiż
miejscowości. Dzieje Urzędowa i tradycje oświatowe
zdeterminowały
pamięć
i szczególny szacunek do
dynastii Jagiellonów.
W związku z tym od
trzech lat w ZSO Urzędów
jest organizowany Powiatowy Konkurs Historyczny „Jagiellonowie”. W tym
roku uczestnicy przygotowali piękne albumy, a komisja konkursowa ogłosiła
wyniki następującej treści:

II miejsce
Oliwia
Niedzielska,
Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczynie; album
pt. Sukcesy i porażki wojenne wybranych przedstawicieli dynastii Jagiellonów
Julia
Skibniewska,
Szkoła Podstawowa nr 6
w Kraśniku; album pt. Pamiątki przeszłości na Lubelszczyźnie z czasów panowania Jagiellonów

I miejsce
Daniel
Aleksandrowicz, Szkoła Podstawowa
w Skorczycach; album pt.
Szlak Unii Lubelskiej. Śladami Jagiellonów
Szymon Dobrzyński,
Szkoła Podstawowa w Po-

III miejsce
Julia
Leśniewska,
Szkoła Podstawowa w Woli
Radzięckiej; album pt.
Sprawy państwowe a życie prywatne Jagiellonów.
Polityka dynastyczna i stosunki z Habsburgami
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Oliwia Łukasik, Szkoła Podstawowa Szkoła
Podstawowa w Szastarce;
album pt. Sukcesy i porażki wojenne wybranych
przedstawicieli
dynastii
Jagiellonów
Osoby wyróżnione
Bartosz
Kowalski,
Szkoła Podstawowa w Kowalinie
Damian
Padewski,
Szkoła Podstawowa w Moniakach
Amelia
Wojtuszkiewicz, Szkoła Podstawowa
w Urzędowie
Maja Michalczewska,
Szkoła Podstawowa nr 6
w Kraśniku
Zofia
Oponowicz,
Szkoła Podstawowa w Szastarce
Julia Kowalska, Szkoła Podstawowa w Kowalinie

Wiktoria
Ostatek,
Szkoła Podstawowa w Urzędowie
Weronika Kabasa, Publiczna Szkoła Podstawowa
w Leszczynie
Karol
Mańkowski, Szkoła Podstawowa
w Urzędowie
Kacper Resztak, Szkoła Podstawowa w Urzędowie
Uczniom oraz ich opiekunom dziękujemy za zaangażowanie.
Podsumowanie konkursu, wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w czwartek 10 marca 2022 r. w ZSO
im. Władysława Jagiełły
w Urzędowie.
Koordynator konkursu
Anna Wnuk-Bednarczyk
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Spotkanie z okazji Dnia Sołtysa
Z okazji Ogólnopolskiego
Dnia Sołtysa, który przypisany jest na 11 marca, burmistrz Urzędowa Paweł
Dąbrowski zaprosił sołtyski i sołtysów gminy Urzędów na uroczyste spotkanie
w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, dokładnie
w dniu wspomnianego święta. W naszej gminie pracuje dwudziestu jeden sołtysów. Niestety nie wszyscy
uczestniczyli w tej skromnej uroczystości.
Na początku spotkania,
Burmistrz złożył wszystkim sołtysom życzenia dalszej owocnej pracy na rzecz
wiejskiego środowiska oraz
dalszej, dobrej współpracy z samorządem gminy
Urzędów oraz podziękował
za dotychczasowe bardzo
dobre wykonywanie tej
funkcji. Nie zabrakło też
życzeń wszelkiej pomyślności w życiu społecznym
i osobistym.

Podczas wspólnych rozmów omówiono kilka bieżących spraw i problemów.
Wśród poruszanych tematów pojawiła się m.in. kwe-

stia remontów dróg oraz
czystości w sołectwach. Nie
mogło zabraknąć nawiązania do bardzo aktualnego na ten moment tematu

związanego z przyjmowaniem przez naszych mieszkańców uchodźców z Ukrainy. JC

Siatkarki z ZSO rywalizowały
w mistrzostwach wojewódzkich
W dniu 17 marca 2022 r.
w SP nr 7 w Świdniku odbyły
się Mistrzostwa Województwa w minisiatkówce „4”
w kategorii dziewcząt. Siatkarki ZSO Urzędów rywalizowały z najlepszymi druży-
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nami z całego województwa
lubelskiego, tzn. SP nr 6 Biała Podlaska (I miejsce), SP nr
4 w Lublinie (II miejsce), SP
nr 7 Świdnik (III miejsce),
SP nr 1 w Opolu Lubelskim
(IV miejsce).

Urzędowianki przegrały
wszystkie cztery spotkania, jednak należy podkreślić, że rywalizowały z koleżankami, które trenują
w swoich klubach od kilku
lat. Sam udział w turnieju wojewódzkim to już dla
nich duży sukces. Trzeba
nadmienić, że siatkarki
z Urzędowa to mistrzynie powiatu oraz rejonu,
gdzie musiały rywalizować
z czterema najlepszymi
drużynami z powiatu janowskiego,
biłgorajskiego, ziemskiego lubelskiego oraz kraśnickiego. Ten
awans dostarczył im dużej
dawki zdrowej rywalizacji
sportowej. Powierzone zadanie wykonały najlepiej,

jak potrafiły, z zaangażowaniem i poświęceniem, co
z kolei dobrze prognozuje
na kolejne lata.
Należy mimo wszystko
pochwalić nasze zawodniczki, bo w przyszłości to
właśnie one będą stanowiły o sile naszej szkolnej
reprezentacji, tworząc korzystny wizerunek szkoły
w zmaganiach powiatowych i wojewódzkich. Są
to: Natalia Flisek, Oliwia Golińska, Natalia
Gozdalska, Oliwia Gozdalska, Zuzanna Klusek, Marysia Rzepecka,
Wiktoria
Sadowska,
Alicja Słowik, Anna Ufniarz, Maja Węcławska.
Trenerem zespołu jest Andrzej Zdenicki. Trzymamy kciuki za dziewczyny!
Godnie reprezentują naszą szkołę i gminę na zewnątrz! Najlepsze dopiero
przed nimi! Powodzenia!

Orzeł Urzędów rozpoczął rozgrywki rundy wiosennej
od porażki 3:2 z rezerwami Stali Kraśnik
LKS Potok Wielki–Orzeł
(23/24 kwietnia 2022 r.)
Orzeł–Iskra Krzemień
(1 maja 2022 r.)
LKS
Gościeradów–Orzeł
(7/8 maja 2022 r.)

LKS Kowalin–Orzeł
(14/15 maja 2022 r.)
Orzeł–Ruch Popkowice
(22 maja 2022 r.)
LKS Poniatowa Wieś–
Orzeł (28/29 maja 2022 r.)
Orzeł–Płomień Trzydnik
Duży (5 czerwca 2022 r.)
Perła Borzechów–Orze
ł (11/12 czerwca 2022 r.)
Orzeł–Unia Wilkołaz
(19 czerwca 2022 r.)
marzec-kwiecieńn' 2022

Orzeł–Tęcza Kraśnik
(2 maja 2022 r., godz. 14.00)
Stok Zakrzówek–Orzeł
(9 kwietnia 2022 r.)
Orzeł–LKS Elżbieta
(16 kwietnia 2022 r.)

nr 211

Drużyna trenera Stanisława Bijaka przystąpiła
do wiosennych rozgrywek
niemal w identycznej kadrze jak jesienią. Pojawiły
się dwie nowe twarze: T.
Skoczylas (wznowił trening) i J. Górski (pozyskany z Opolanina Opole
Lub.). Ciężko pracowaliśmy w okresie zimowym
i po nim, mimo że przegraliśmy pierwszy mecz,
to dopiero początek ligi.
Zapraszamy na stadion do
wspierania naszych Orłów!
T. Janczarek
Terminarz rundy wiosennej sezonu 2021/2022
(godziny oraz daty meczów
na wyjeździe nie zostały
jeszcze ustalone)

GAZETA

URZĘEDOWSKA
`

8

Szkolili z obsługi broni
Pod koniec marca Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem
Kultury i Ochotniczą Strażą Pożarną w Urzędowie
zorganizowało pod patronatem Burmistrza Urzędowa szkolenie z obsługi
broni palnej, ratownictwa
pola walki i zaprezentowało
sprzęt strażacki.
Podczas spotkania przedstawiono historię klubu
strzeleckiego TG „Sokół”,
omówiono procedurę uzyskania pozwolenia na broń
w Polsce oraz szereg innych zagadnień związanych
z bronią palną. Uczestnicy
szkolenia mogli się zapoznać z ponad czterdziestoma egzemplarzami broni,
wieloma rodzajami amunicji i wyposażeniem apteczki
używanej przez żołnierzy.
Dużo czasu poświęcono na
zagadnienia związane z ra-

towaniem ludzkiego życia,
zwłaszcza
opatrywaniem
ran postrzałowych i urazów
występujących na polu walki. W związku z tym omówiono również taktykę i proces podejmowania decyzji
podczas akcji ratunkowych.
Dzięki obecności strażaków
z OSP mogliśmy opowiedzieć
o różnicach, jakie występują
w procedurach cywilnych
i wojskowych oraz zapoznać
się z profesjonalnym sprzętem strażackim.
Jako organizatorów ucieszyła nas liczna obecność
młodzieży na tego typu spotkaniach. Staraliśmy się
przekazać możliwie dużo
wiedzy w atrakcyjnej formie, aby zainspirować do
dalszego poszukiwania informacji we własnym zakresie. Ponadto zawsze
zachęcamy do integracji
i zajęć na świeżym powietrzu. Proponujemy oderwa-

nie od komputera, telefonu
i własnego pokoju. Dlatego
też zaprosiliśmy wszystkich na strzelnicę znajdującą się w Urzędowie, gdzie
w odpowiednich warunkach można się nauczyć
bezpiecznego posługiwania
bronią palną. Obiekt mieści się w wąwozie na przedłużeniu ul. Górki. Nasza
lokalizacja jest dokładnie
oznaczona na stronie internetowej:
tgsokollublin.pl
w zakładce „klub strzelecki”
oraz na platformie Face-

book „Strzelnica TG Sokół
w Urzędowie”.
Serdecznie
zapraszamy do odwiedzenia naszej
strzelnicy, w szeregi klubu
oraz do rozwijania wspólnej pasji strzelectwa.
Chcemy również podkreślić, że bezpłatne i ogólnodostępne szkolenia będą
jeszcze realizowane. Zachęcamy do kontaktu zorganizowane grupy, które chciałyby skorzystać z naszej
wiedzy i wyposażenia.

Wojciech Mielniczenko
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Strażacy ochotnicy rywalizowali w piłkarskim turnieju
W niedzielę 27 marca
w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Urzędowie odbył
się Gminny Turniej Drużyn
OSP halowej piłki nożnej.
W rozgrywkach spotkali się
strażacy ochotnicy z czterech jednostek OSP z terenu naszej gminy: Urzędowa, Popkowic, Bęczyna
i Bobów. Dwie najlepsze
drużyny, a okazały się nimi
strażacy z Popkowic i Bęczyna, będą rywalizowały
z zespołami z innych gmin
w mistrzostwach powiatu
kraśnickiego.
Organizatorem tych piłkarskich zmagań było Stowarzyszenie „Wschód Lubelskich Serc”, przy udziale
starosty kraśnickiego Andrzeja Rolli, który pełni
jednocześnie funkcję Prezesa Związku Powiatowego

Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz burmistrza
Urzędowa Pawła Dąbrowskiego, Prezesa Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Urzędowie. Patronat nad
tym wydarzeniem sprawował natomiast Kazimierz
Choma, poseł na Sejm RP.
Piłkarski turniej nie odbyłby się, gdyby nie sponsorzy: Owocmix, WOD-BUD
i EKOLAND. JC

szenie „Wschód Lubelskich
Serc”.
O tytuł mistrza we wspomnianym turnieju rywalizowało 11 zespołów z terenu
powiatu kraśnickiego. Najlepsi okazali się strażacy
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Kraśniku. Drugie miejsce,
po zaciętym finałowym me-

Strażacy z OSP Popkowice
wicemistrzami powiatu
Strażacy ochotnicy z OSP
Popkowice zostali wicemistrzami powiatu w Mistrzostwach Drużyn PSP i OSP
w halowej piłce nożnej.
Turniej odbył się 3 kwietnia w hali sportowej ZS nr 3
w Kraśniku. Organizatorem
wydarzenia było Stowarzy-

OSP Popkowice – wicemistrzowie powiatu

czu zajęli strażacy z OSP
Popkowice. Natomiast druhowie z OSP Bęczyn, druga drużyna reprezentująca
gminę Urzędów, znaleźli się
na ostatniej pozycji.
Dziękujemy za wspaniałe reprezentowanie gminy
Urzędów i serdecznie gratulujemy. JC
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Burmistrz Urzędowa

informuje o zakończeniu realizacji projektu:

„Modernizacja oświetlenia ulicznego
w gminie Urzędów”
współfinansowanego
ze
środków
Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa
Lubelskiego na lata 2014–
2020, Osi Priorytetowej 5
Efektywność energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności, oraz
współfinansowanego
ze
środków budżetu państwa.
Umowa o dofinansowanie projektu, zawarta
z Urzędem Marszałkowskim, zastała podpisana 20
lipca 2020 r. W ramach projektu w na terenie gminy

Urzędów dokonano wymiany istniejącego oświetlenia
ulicznego rtęciowego i sodowego na nowoczesne energooszczędne
oświetlenie
LED. Zamontowano łącznie
900 szt. opraw (parkowych
i ulicznych). Głównym celem projektu jest zmniejszenie zużycia nieodnawialnej
energii pierwotnej, umożliwiające redukcję emisji CO2
oraz spadek emisji pyłów do
atmosfery, poprzez wymianę źródeł światła na terenie
gminy Urzędów. Realizacja
celów będzie miała wymierne efekty zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne
dla gminy Urzędów.

Główną korzyścią z realizacji projektu będzie poprawa jakości środowiska
naturalnego – spadek emisji
gazów cieplarnianych. Zrealizowany projekt będzie
sprzyjał poprawie jakości
środowiska
naturalnego
w otoczeniu projektu poprzez
zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych do atmosfery,
a także zapobieganiu utracie
bioróżnorodności w wyniku
spadku o około 60% zużycia
energii w skali roku.
W ramach projektu dostarczono i zainstalowano
energooszczędne oświetlenie wyposażone w system

inteligentnego sterowania
oświetleniem. System ten
pozwoli na monitorowanie
zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.
Zrealizowane działania
doprowadzą do poprawy
oświetlenia obszaru gminy,
wpływając tym samym na
poprawę bezpieczeństwa
mieszkańców i możliwość
bezpiecznego
przemieszczania się po zmroku. Ponadto dzięki poprawie
efektywności energetycznej
umożliwią budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, która
będzie korzystać z zasobów
racjonalnie i oszczędnie.

Monika Jastrzębska
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Dnia 25 marca 2022 r.
w Szkole Podstawowej nr
2 w Kraśniku odbyły się
Mistrzostwa Powiatu w minikoszykówce dziewcząt –
Igrzyska Dzieci. W rozgrywkach wzięły udział drużyny:
SP Polichna, SP Kraśnik
nr 2 i ZSO Urzędów. Naszą szkołę reprezentowały:
Anna Ufniarz, Roksana
Surdacka, Natalia Flisek, Zuzanna Strawa,
Wiktoria
Sadowska,
Lena
Ambrożkiewicz,
Nikola Jurak, Natalia
Gozdalska, Maria Rzepecka i Lena Stawiarska. W sportowej rywalizacji dziewczęta zajęły II
miejsce.

marzec-kwiecieńn' 2022

Mistrzostwa Powiatu w mini koszykówce dziewcząt
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Nasze turystyczne skarby...
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Kościół w Bobach

Zespół kościelny neogotyckiego kościoła oraz plebanii, położony w zachodniej części wsi Boby, składa
się ze świątyni parafialnej
pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Parafia Boby
należy do jednej z najstarszych w archidiecezji lubelskiej. Nie znamy jednak
dokładnej daty erygowania
parafii.
Prawdopodobnie
świątynia powstała kilkadziesiąt lat po wybudowaniu pierwszego kościoła
w Bobach w latach 90. XIV
w. Na początku pierwszy
kościół wchodził w skład
parafii w Opolu Lubelskim,
a potem utworzono parafię
w Bobach. Przez okres ponad sześciu wieków istnienia tej parafii ufundowano
cztery kościoły i dwie kaplice. Pierwszy kościół wybudowali właściciele Bobów
Wojciech i Świętosław
Bobowscy prawdopodobnie przed 1400 r. Istniał do
początku XVIII w., został
zniszczony przez pożar.
Otaczał go cmentarz grzebalny znajdujący się na
podmokłym terenie. Kilkadziesiąt lat po spaleniu się

pierwszego kościoła przeniesiono cmentarz grzebalny z bagien na piaszczysty teren na południu
Bobów, gdzie już wcześniej
w czasie epidemii grzebano
zmarłych.
Drugi kościół wybudowali Zofia i Stefan Bobowscy w 1722 r. Wyposażyli go właściciele ziemscy
z Moniak, Wierzbicy, Bobów i Chruśliny. Spłonął
w pożarze w 1755 r.
Trzeci kościół powstał
w 1775 r. z materiałów
z rozbiórki kościoła w Świeciechowie. Ufundowali go
właściciele Bobów Marcin Ryszkowski i Józef
Janiszewski oraz Jacek
Wierzbicki – dziedzic
Moniak. Kościół był jednonawowy,
wybudowany
z drewna sosnowego, kryty
gontem. Wymiary w nawie
głównej: 13,8 m długości,
10,2 m szerokości i 6,7 m
wysokości. W środku był
oszalowany deskami, miał
trzy ołtarze. Został rozebrany w 1921 r. po oddaniu do
użytku obecnego kościoła.
Obecną świątynię poprzedziły więc trzy drew-

niane kościoły fundowane
przez kolejnych dziedziców.
W 1884 r. w parafii zamieszkiwało 3412 wiernych. Istniejący mały drewniany
kościół zapewne przestał
spełniać potrzeby i oczekiwania wiernych i w tym
okresie zaczęto czynić starania o budowę nowego
kościoła. W 1887 r. wybitny
warszawski architekt Józef
Pius Dziekoński wykonał
projekt nowego murowanego kościoła, ale ze względu
na brak zgody władz zaborczych na jego wzniesienie
budowę zrealizowano dopiero w latach 1907-1914
według zmienionego projektu autorstwa inżyniera powiatowego z Janowa
– Władysława Łaszkiewicza, który na prośbę
ówczesnego proboszcza ks.
Hieronima Brzóza znacznie powiększył świątynię.
Przy budowie pracowało
wielu miejscowych fachowców oraz sprowadzanych
z Warszawy i Krakowa.
Budowę obecnego kościoła oficjalnie rozpoczęto 30
września 1907 r. od poświęcenia fundamentów. Nowa
świątynia została konsekrowana 8 grudnia 1920 r.
przez ks. Józefa Scipio del
Campo – kanonika katedry
lubelskiej.
Nowy kościół prezentuje typ trójnawowej świątyni halowej z transeptem
i jedną wieżą w fasadzie,
utrzymanej w stylistyce
gotyku wiślano-bałtyckiego. Jest orientowany, jednowieżowy, wzniesiony na
planie krzyża łacińskiego,
z transeptem. Ma pięcioprzęsłowy,
trzynawowy,
halowy korpus, dwuprzęsłowe prezbiterium, zamknięte trójbocznie, równe
szerokością nawie głów-

nej. Pomiędzy ramionami
transeptu a prezbiterium
znajdują się pięcioboczne
zakrystie z lożami na piętrze. Od zachodu stoi wieża na rzucie prostokąta,
z kwadratowymi kruchtami po bokach. Kościół jest
murowany z cegły palonej,
zewnątrz obłożony oblicówką w trzech kolorach, cokół
został wykonany z ciosów
granitowych. Nawa główna
i prezbiterium są nakryte
sklepieniami gwiaździstymi, w nawach bocznych
i transepcie są sklepienia
krzyżowo-żebrowe.
Nad
korpusem nawowym i transeptem są dachy dwuspadowe, pozostałe wielopołaciowe, wieża i wieżyczka na
sygnaturkę oraz zakrystie
nakryte hełmami ostrosłupowymi. Dachy zostały pokryte pierwotnie dachówką, a obecnie blachą
ocynkowaną i miedzianą
(wieża). Bryła kościoła jest
niezwykle
urozmaicona
i malownicza. W fasadzie
dominuje
sześciokondygnacyjna, zwężająca się ku
górze, czworoboczna wieża.
W przyziemiu wieży jest
portal zamknięty łukiem
w ośli grzbiet, ujęty półfilarkami
zakończonymi
pinaklami. Nad portalem
znajduje się okrągłe okno
w formie rozety, na której
tle umieszczono kamienny
krucyfiks. Środkowe kondygnacje wieży przeprute
są ostrołukowymi oknami
i blendami. Przedostatnia
kondygnacja jest niższa,
zaakcentowana
przysadzistymi
kolumienkami
i arkadkowymi fryzami.
Ostatnia kondygnacja jest
ośmioboczna,
przepruta
ostrołukowymi otworami
dzwonnymi i zakończona
szczycikami z pinaklami.

Całość została nakryta
ośmiopołaciowym hełmem
w formie iglicy. Ściana
szczytowa korpusu i ściany szczytowe transeptu są
schodkowe, rozczłonkowane ostrołukowymi blendami
i zwieńczone sterczynami.
Wszystkie elewacje opięte
są skarpami zakończonymi sterczynami. Otwory
okienne są prostokątne,
zamknięte
ostrołukowo.
Podziały elewacji i detal architektoniczny podkreślony jest przez użycie cegieł
o skontrastowanych barwach. Wnętrze jest otyn-
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kowane i malowane w dwu
kolorach, ze złoceniami.
Pomiędzy nawami są czworoboczne filary, z kolumienkami o roślinnych kapitelach na krawędziach.
Wyposażenie kościoła jest
neogotyckie z czasu budowy
kościoła oraz uzupełniane
po II wojnie w części osiemnastowieczne, przeniesione z poprzednich świątyń.
Wspaniałą ozdobą świątyni
są witraże, które powstały
w warszawskiej pracowni
Michała Olszewskiego
i przedstawiają Ewangelistów.
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Plebania,
wybudowana około 1920 r. z drewna
pozyskanego z rozbiórki
poprzedniego osiemnastowiecznego kościoła, jest
wyrazem poszukiwań stylu narodowego w architekturze z początku XX w.
Znajduje się po wschodniej stronie kościoła. Jest
wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta, parterowa, o dwutraktowym
układzie wnętrza, z dwoma
przedsionkami w formie
wydatnych ryzalitów. Została otynkowana, nakryta
dachem czterospadowym
pod blachą, nad przedsionkami są dachy dwuspadowe i ozdobne daszki namiotowe ze sterczynami.
Obecnie w skład parafii
Boby wchodzą: Białowoda,
Wandalin – gmina Opole
Lubelskie; Boby Kolonia,
Boby Księże, Boby Wieś,
Kozarów, Majdan Bobowski, Majdan Moniacki,
Mikołajówka,
Moniaki,
Natalin, Okręglica, Wierzbica – gmina Urzędów oraz
Owczarnia,
Chruślanki
Józefowskie i Chruślina –
gmina Józefów nad Wisłą.
W 1988 r. świątynię
w Bobach wpisano do rejestru zabytków wojewódz-

twa lubelskiego ze względu
na wyróżniające się walory
artystyczne, naukowe i historyczne. Kościół, uszkodzony w trakcie działań
wojennych 1915 r., był remontowany w latach 1915–
1919 oraz kilkakrotnie
po wojnie, m.in.: w 1952,
1968, 1972, 1998 (remont
więźby i wymiana pokrycia
dachu), 2002–2003 (restauracja wnętrza).
W 2005 r. prace konserwacyjne w kościele zostały docenione i odznaczone
Laurem Konserwatorskim
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie oraz złotą odznaką
zasługi Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego dla ks. prał. Szymona
Szlachty.
Obecny proboszcz parafii Boby ks. Bogdan Kudelski jest jednocześnie
dziekanem dekanatu Urzędów.
Kościół w Bobach jest
wpisany do rejestru zabytków. Można go zwiedzić po
wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
Anna Wnuk-Bednarczyk
Społeczny Opiekun
Zabytków

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.

nr 211

Rejestracja na bezpłatne szczepienie jest
możliwa poprzez:
• dedykowaną infolinię pod numerem:
989,
• lekarza POZ (lekarza rodzinnego),
• Internetowe Konto Pacjenta.
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INFORMACJA W SPRAWIE TRANSPORTU (DOWOZU)
DO PUNKTU SZCZEPIEŃ
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2
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