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Uroczysta XVIII sesja
Rady Miejskiej w Urzędowie
W dniu 8 stycznia 2016 r. w sali widowiskowej Ośrodka
Kultury odbyła się uroczysta XVIII sesja Rady Miejskiej
w Urzędowie. Jej uroczysty charakter miał związek z nadaniem od 1 stycznia 2016 r. praw miejskich dla Urzędowa.
Uroczystości rozpoczęła msza święta odprawiona w kościele parafialnym w Urzędowie, której przewodniczył
ks. biskup Mieczysław Cisło, a koncelebrowali ks. prof.
Czesław Krakowiak i nasz rodak ks. Krzysztof Marzycki.

Dzień Babci i Dziadka w Ośrodku Kultury w Urzędowie . . . .  10
Sukces gimnazjalistki z ZSO w Urzędowie w III Wojewódzkim
Konkursie Historycznym „W hołdzie bohaterom” . . . . . . .  11
Zapraszamy do przedszkola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
Program Dni Kultury Rolnej 2016  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
Adres redakcji:
ul. Błażeja Dzikowskiego 1, 23-250 Urzędów
tel. 81 82 25 081; e-mail: gu@gokurzedow.pl
Wydawca: Urząd Miejski w Urzędowie
Gazeta publikowana jest na stronie internetowej:
www.urzedow.pl
Za treść publikowanych artykułów odpowiadają ich autorzy.

Po mszy św. odbyło się złożenie wieńców przed pomnikiem 600-lecia Urzędowa. Tuż przed rozpoczęciem sesji
młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie, przy wypełnionej po brzegi
sali, zaprezentowała inscenizację historyczną.
Ciąg dalszy na str. 6
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Sprawozdanie z posiedzeń XIX i XX sesji
Rady Miejskiej w Urzędowie
W dniu 13 stycznia 2016 r. odbyła się XIX sesja Rady
Miejskiej w Urzędowie zwołana na wniosek burmistrza
Urzędowa Jana Woźniaka. Zasadniczym tematem posiedzenia sesji było podjęcie dwóch uchwał:
– w sprawie nadania nazwy nowo utworzonym ulicom
w mieście Urzędów;
– w sprawie zmiany uchwały nr XIII/73/15 Rady Gminy
Urzędów z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przyjęcia
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Urzędów”.
Podjęcie pierwszej uchwały wynikało z potrzeby
uporządkowania nazewnictwa ulic po otrzymaniu praw
miejskich. W obrębie Zakościelne utworzono nowe ulice:
Zakościelne, Nadrzeczna, Górki, Kajetanówka, Wiśniowa
i Ogrodowa. Ta ostatnia przebiega przez grunty obrębu
Wodna, jak i Zakościelnego.
Ulica Partyzantów została przedłużona w kierunku południowym do granicy miasta Urzędowa z granicą miasta
Kraśnika.
W obrębie Wodna powstały nowe ulice: Dębniak i Dębowa. Należy podkreślić, iż propozycje nazw ulic wyszły
bądź od samych mieszkańców, bądź były opiniowane przez
mieszkańców na zebraniu wiejskim.
Podjęcie drugiej uchwały umożliwi skuteczne ubieganie
się o środki finansowe na remont ulicy Podwalnej w Urzędowie i drogi do grodziska w miejscowości Leszczyna.
*
W dniu 20 stycznia 2016 r. odbyła się XX sesja Rady
Miejskiej w Urzędowie zwołana również na wniosek burmistrza Urzędowa Jana Woźniaka.
Oprócz stałego składu osobowego w sesji uczestniczyli:
– Zbigniew Gawdzik – dyrektor ZSO im. Władysława
Jagiełły w Urzędowie,
– Sławomir Jarosz – dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Leszczynie,
– Agnieszka Fila i Katarzyna Gniazdek – prezes i wiceprezes Stowarzyszenia „Aktywni dla rozwoju edukacji,
kultury i przedsiębiorczości”,
– Małgorzata Smętek – prezes Związku Nauczycielstwa
Polskiego Oddział w Urzędowie,

– Monika Jastrzębska – przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty
Gminy Urzędów,
– Monika Siekaczyńska i Małgorzata Wośkowska – nauczycielki ZSO im. Władysława Jagiełły w Urzędowie.
Zasadniczym tematem sesji było omówienie i przyjęcie
następujących uchwał:
– w sprawie odrzucenia w całości stanowiska Związku
Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Oddziału w Urzędowie
dotyczącego zaopiniowania projektu uchwały Rady Miejskiej w Urzędowie w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leszczynie wraz
z oddziałem przedszkolnym i Punktem Przedszkolnym;
– w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Leszczynie wraz z oddziałem przedszkolnym i Punktem Przedszkolnym;
– w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
Dyskusja nad projektami uchwał poprzedzona została
informacją o pracy Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych, którą przedstawił jej przewodniczący Tomasz
Zdybel.
Komisji nie udało się wypracować jednoznacznego stanowiska w przedmiocie projektów uchwał oświatowych, a jej
przewodniczący przedstawił własne argumenty i oceny. Po
dość długiej, ale wyważonej i merytorycznej dyskusji Rada
Miejska w Urzędowie przyjęła zwykłą większością głosów
projekty przygotowanych uchwał.
Miłym akcentem na zakończenie sesji było wręczenie
paniom: Małgorzacie Wośkowskiej, Małgorzacie Smętek,
Monice Jastrzębskiej i Monice Siekaczyńskiej – nauczycielkom ZSO im. Władysława Jagiełły w Urzędowie – listów
gratulacyjnych burmistrza Urzędowa Jana Woźniaka. Listy
gratulacyjne to podziękowanie za wkład pracy i przygotowanie swoich uczniów do udziału w inscenizacji historycznej nawiązującej do nadania praw miejskich dla Urzędowa
w 1405 r., zainscenizowanej 8 stycznia 2016 r. podczas
uroczystej sesji Rady Miejskiej w Urzędowie, która cieszyła
się wielkim uznaniem jej uczestników.
Marek Przywara

Kolejny eksperyment w polskiej oświacie
Poprzednia ekipa rządząca wprowadziła obowiązek
szkolny dla dzieci w wieku 6 lat. Decyzja ta i styl jej wprowadzania na zasadzie „rząd wie najlepiej” spowodowała
wyraźny podział w polskim społeczeństwie.
Nowe podejście do spraw oświaty obecnej ekipy rządzącej wprowadza wiele nowych rozwiązań, które jednak
mogą być niekorzystne dla samorządu. Przyjęcie ustawowo
progu minimum 8 uczniów w oddziale jest rozwiązaniem
porządkującym ten problem, lecz dotychczas subwencja

naliczana była na 25 uczniów w klasie. Jest to rozwiązanie
bardzo korzystne i bardzo potrzebne gminom, szczególnie
takim jak gmina Urzędów, przy czym nie mówi się, czy
i w jaki sposób będzie zwiększana subwencja oświatowa
na ten cel.
Tak jak poprzednio, nikogo z reformatorów nie interesowało i na razie nie interesuje skąd gmina weźmie środki
na zwiększone dopłaty do funkcjonowania gminnej oświaty
z powodu takich właśnie decyzji.
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W przypadku gminy Urzędów z dochodów własnych
dopłacaliśmy około 2,5 mln zł, a obecnie wydatki te mogą
wzrosnąć do kwoty 2,8–3 mln zł. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami prawnymi w oświacie rodzicom przypisano
więcej kompetencji odnośnie realizowania przez ich dzieci
obowiązku szkolnego. To rodzic może zdecydować czy
dzieci urodzone w pierwszej połowie 2008 r., które w roku
szkolnym 2015/2016 chodzą do drugiej klasy, w kolejnym
roku szkolnym mogą nadal kontynuować naukę w klasie
drugiej. Wniosek w tej sprawie rodzic składa do dyrekcji
szkoły w terminie do 31 marca 2016 r. Rodzice będą mogli
wnioskować o powtarzanie przez ich dziecko pierwszej
klasy. Czy takie rozwiązanie coś daje rodzicom, a przede
wszystkim dzieciom? Najwięcej zamieszania w wyniku
wprowadzenia takich zmian będą mieli dyrektorzy szkół
i samorząd, bo trudno powiedzieć ile dzieci trafi do gmin-
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nego systemu oświaty do klas pierwszych i do której szkoły.
Sytuacja taka spowoduje, że w wielu szkołach nie będzie
wystarczającej liczby dzieci do klasy pierwszej. Przypisanie
kuratorium decyzji co do zmian w sieci placówek oświatowych w gminie (likwidacja bądź przekształcenie szkoły
w stowarzyszenie) ubezwłasnowolni lokalne samorządy
w poszukiwaniu rozwiązań przystających do możliwości
finansowych gminy. Organ, który nie finansuje oświaty, nie
będzie wnikał w koszty funkcjonowania oświaty i możliwości ich pokrycia.
Trwają prace i uzgodnienia związane z zapowiedzią
likwidacji gimnazjów. Z informacji uzyskanych z mediów
wynika, że powołano bardzo liczną grupę ekspertów przy
czym nadal brakuje analizy skutków finansowych wprowadzania takich zmian. Nowy rok szkolny 2016/2017
zapowiada się bardzo ciekawie.
Jan Woźniak

Urząd Miejski w Urzędowie – starania o fundusze unijne
w nowej perspektywie finansowej 2014–2020
Jeszcze w grudniu 2015 r. złożyliśmy wniosek do RPO
– Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na wykonanie kanalizacji w miejscowości
Mikuszewskie. System kanalizacji zbiorczej przewidziany
jest dla 110 gospodarstw. Wartość zadania to 3 mln 737 tys.
zł. Długość sieci z przyłączami wyniesie 8,2 km.
W roku 2016 złożyliśmy 3 wnioski na drogi, tj.:
1) ul. Podwalna – długość 506 mb, wartość 459 886,11 zł;
2) droga dojazdowa do Grodziska w sołectwie Leszczyna
– długość zadania 627 mb, wartość 904 tys. zł;
3) droga gminna Bęczyn–Moniaki o długości 3147 mb
i wartości 2 mln 133 tys. zł.
Wnioski na ww. zadania składane były w terminie do
15.01.2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie.
Z informacji uzyskanych telefonicznie wynika, że wpłynęło
457 wniosków, co przy kwocie 120 mln zł na drogi w całym
województwie daje niewielkie szanse przebicia się naszej
gminy w staraniach o dofinansowanie. Dlaczego te a nie
inne zadania? Otóż z naszego rozeznania zasad ubiegania
się o dofinansowanie i kryteriów oceny wniosków wynika,
że te zadania miały największe szanse pozytywnej oceny
i weryfikacji.
Zgodnie z naszym ogłoszeniem istnieje możliwość składnia deklaracji przez osoby zainteresowane kolektorami słonecznymi – solarami. Dokonujemy wstępnego rozeznania,
jakie jest zapotrzebowanie na ten kierunek wydatkowania
funduszy unijnych.
Obecnie toczy się ożywiona dyskusja wokół fotowoltaiki,
przy czym ze spotkań, w których braliśmy udział wynika,

że jest wiele spraw niejasnych pomiędzy energetyką, gminą
jako beneficjentem i ostatecznym użytkownikiem instalacji
fotowoltaicznej. Do chwili wyjaśnienia wielu wątpliwości
podchodzimy do tego problemu z rezerwą.
Na instalacje fotowoltaiczne konieczne będzie opracowanie dokumentacji technicznej. Koszt takiego opracowania
to około 500 zł, przy czym dokumentacja wymagana jest
na etapie składania wniosku. Nikt nie da gwarancji, że
gmina uzyska dofinansowanie, a więc rodzi się pytanie kto
pokryje koszty, jeżeli takie dofinansowanie się nie pojawi.
Niejasny jest warunek, że użytkownik instalacji nie może
odprowadzać nadwyżki energii do sytemu energetycznego,
bo jeżeli pojawi się sprzedaż to dofinansowanie spada do
poziomu 65% kosztów kwalifikowanych. Fotowoltaikę
chcielibyśmy użytkować na obiektach użyteczności publicznej, gdzie mamy bardziej jasne zasady dofinansowania
i udziału własnego.
Złożyliśmy zapotrzebowanie na utwardzenie dna wąwozu zgodnie z wstępną kwalifikacją przez komisję w składzie:
pełnomocnik wojewody, geolog wojewódzki i pracownik
Urzędu Miejskiego. Wąwozy zostały pozytywnie zweryfikowane w sołectwach Skorczyce i Góry, przy czym informację o dofinansowaniu dostaniemy w I kwartale 2016 r.
Podejmujemy wstępne rozeznanie na temat rewitalizacji
wybranego obszaru miasta. Czy spełnimy warunki dofinansowania okaże się w I półroczu 2016 r. Tak jak informowaliśmy, ta forma dofinansowania przewidziana jest dla gmin
miejsko-wiejskich a ten podstawowy warunek spełnia od
dnia 01.01.2016 r. gmina miejska Urzędów.
Jan Woźniak
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Urzędów znów jest miastem!
Niezwykle uroczystą była w Urzędowie noc sylwestrowa
31 grudnia 2015 r. i powitanie Nowego Roku. 1 stycznia
2016 r. Urzędów ponownie nabył prawa miejskie.
Kilka chwil przed północą, wcielający się w rolę klikona
Józef Baran instr. OK wygłosił krótkie orędzie:
Mieszkańcy Urzędowa! Szanowni goście! Na mocy
dokumentu fundacyjnego z dnia 13 lipca 1405 r., w Szczekarzowie, w dzień Małgorzaty Antiocheńskiej, istniejącemu
już miastu Urzędów, król Władysław Jagiełło nadał prawo
miejskie.
Leżąc na szlaku królewskim Kraków–Wilno, Urzędów
nie tylko bogacił się, ale i dawał Rzeczypospolitej ludzi
o nieprzeciętnych zdolnościach i osiągnięciach. Był pokusą
dla żądnych łupów najeźdźców.
Ostatecznie, po powstaniu styczniowym, na mocy ukazu
carskiego z 1869 r. utracił status miasta.
Mieszkańcy Urzędowa! Szanowni goście!
Ogłaszam wszem i wobec, że od 1 stycznia 2016 r. decyzją
Sejmu Wolnej Rzeczypospolitej, Urzędów znów jest miastem.
Wiwat miasto Urzędów!
Punktualnie o godz. 24.00 pan Tadeusz Sabeł, kapelmistrz orkiestry strażackiej, odegrał na trąbce hymn Urzędowa. Następnie na budynku Urzędu odsłonięto tablice: „Rada
Miejska w Urzędowie” oraz „Urząd Miejski w Urzędowie”.
Bardzo licznie zebrani na Rynku urzędowianie i przybyli
goście, przy pomniku 600-lecia i szopce bożonarodzeniowej
wysłuchali przemówień okolicznościowych. Głos zabie-

rali: burmistrz Urzędowa Jan Woźniak, przewodniczący
Rady Miejskiej Marek Przywara, przewodniczący Rady
Powiatu Kraśnickiego Zbigniew Gawdzik, członek Zarządu
Powiatu Stanisław Tompolski, wiceprezes Towarzystwa
Ziemi Urzędowskiej prof. Marian Surdacki, radny Sejmiku
Województwa Lubelskiego dr Marek Kos.
Kilkanaście minut po północy urzędowski Rynek rozświetlił pokaz sztucznych ogni, uświetniający ponowne
nadanie praw miejskich dla Urzędowa.
Humorystycznie można powiedzieć:
Wierzcie nie wierzcie,
Sylwester rozpoczął się na wsi
a zakończył w mieście!
Józef Baran

Noworoczne Spotkanie Kobiet
W sobotni wieczór 23 stycznia 2016 r. w Ośrodku Kultury w Urzędowie odbyło się już po raz 32 Noworoczne
Spotkanie Kobiet. W ten mroźny zimowy wieczór na sali
bawiło się około 200 pań z terenu naszej gminy, jak również
z innych miejscowości.
Swoją obecnością zaszczycili nas: przedstawiciele
władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Mieliśmy również przyjemność gościć delegację pań z miasta
partnerskiego Nádudvar na Węgrzech. Dla pań z Węgier
była to wyjątkowa i nietypowa impreza, którą będą jeszcze

długo i miło wspominać. Mamy nadzieję, że były bardzo
zadowolone i wywiozły jak najlepsze wrażenia.
Przy suto zastawionych stołach, przygotowanych przez
kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich, panie miały niecodzienną okazję porozmawiać o różnego rodzaju inicjatywach
i planach, a także o imprezach planowanych w przyszłości.
Zabawa trwała do rana, a uświetniał ją wspaniały zespół muzyczny „Luz Band” z Radzynia Podlaskiego. Nasze panie
stworzyły cudowną atmosferę, dzięki czemu dobre humory
dopisywały wszystkim uczestnikom balu przez całą noc.
Teresa Kaźmierak
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Tak powstawała urzędowska szopka
Po raz pierwszy na urzędowskim Rynku stanęła szopka
bożonarodzeniowa.
Pomysł tego przedsięwzięcia zrodził się jeszcze jesienią.
Wtedy to na naszą prośbę pan Adam Michalski wykonał
projekt szopki i okazało się, że pracy będzie bardzo dużo.
Zaczęły pojawiać się wątpliwości. Ale gdy samorząd gminy
Urzędów przekazał drzewo, a strażacy oraz pan Zbigniew
Sadłowski wraz z pracownikami gospodarczymi Urzędu
Gminy, a także pracownicy tutejszego Zakładu Gospodarki
Komunalnej pomogli przy jego ścięciu i transporcie, wiadomo już było, że pomysł będzie zrealizowany.
Tuż przed wigilią, dzięki zaangażowaniu mieszkańców,
na urzędowskim Rynku stanęła od dawna wyczekiwana
szopka bożonarodzeniowa. Wprowadziła ona zarówno urzędowian, jak i przebywających tu gości w wyjątkowy klimat
świąt Bożego Narodzenia. Wewnątrz na sianie ustawione
zostały postacie Świętej Rodziny z Dzieciątkiem Jezus
w żłóbku oraz zwierzęta. Nad główką małego Jezusa został
umieszczony anioł. Całość dopełniła ustawiona obok ponadtrzymetrowa choinka ozdobiona kolorowymi światełkami.
Całe to przedsięwzięcie to dzieło mieszkańców Urzędowa, którzy od samego początku wspierali tę inicjatywę
swoim zaangażowaniem, pracą i dobrym słowem. To bardzo
miłe, że ludzie w naszym małym środowisku lokalnym
potrafią tak wspaniale się integrować i zrobić coś pięknego,
co jest nasze, wspólne i co mogą podziwiać inni.
Dziękujemy panu Tomaszowi Nowaczyńskiemu, który
dokonał nieodpłatnego przetarcia drzewa w swoim zakładzie stolarskim oraz służył dobrą radą.
Słowa podziękowania kieruję do sołtysa sołectwa Góry
Czesława Pomorskiego, pod którego kierownictwem panowie: Kamil Kasiak, Stanisław Rozmarynowski, Dariusz
Markiewicz, Patryk Pawelec, Jan Kowalski i Jan Dzikowski
wybudowali konstrukcję szopki, przewieźli i ustawili na
Rynku, a także pokryli dach matami trzcinowymi. Dziękujemy im również za montaż figur w stajence i dekorację.

Całość jest rozkręcana i będzie nam służyć przez kilka
kolejnych lat.
Dziękujemy panu Edwardowi Ambrożkiewiczowi za
wykonanie oświetlenia oraz montaż całej instalacji elektrycznej. Panu Markowi Ambrożkiewiczowi za choinkę
i siano, a panu Tomaszowi Mazikowi za ciepłe posiłki.
Słowa podziękowań kierujemy do księży z naszej parafii
za wypożyczenie stojaków pod choinki. Pani Emilii Nicał
– dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach oraz
siostrom zakonnym dziękujemy za wypożyczenie figury
anioła.

Wielkie słowa podziękowań kieruję do strażaków z jednostek OSP z terenu gminy Urzędów, którzy poświęcili swój
czas i przez te wszystkie dni czuwali nad bezpieczeństwem
naszej szopki. Funkcjonariuszom policji z Kraśnika za
zwrócenie szczególnej uwagi w porze nocnej i zadbanie
o bezpieczeństwo tego miejsca.
Wszystkim realizatorom tego dzieła składamy serdeczne podziękowania i życzymy w Nowym Roku wszelkiej
pomyślności, szczęścia oraz spełnienia życiowych planów
i zamierzeń.
Teresa Kaźmierak

Wspólne kolędowanie przy szopce bożonarodzeniowej
6 stycznia 2016 r., w dzień Objawienia Pańskiego czyli
w święto Trzech Króli, urzędowski Rynek zapełnił się
mieszkańcami, aby przy szopce bożonarodzeniowej wspólnie śpiewać kolędy. Uroczystego powitania przybyłych
dokonał burmistrz Urzędowa Jan Woźniak, który złożył
wszystkim mieszkańcom życzenia noworoczne. Orkiestra
strażacka pod batutą kapelmistrza Tadeusza Sabła grała
melodie najwspanialszych kolęd. Zespół „Vox Celestis”
z Ośrodka Kultury w Urzędowie pod kierunkiem instr.
Jana Kowala rozgrzewał śpiewem przybyłych i zachęcał
do wspólnego kolędowania. Mimo zimowej mroźnej aury,
atmosfera była bardzo gorąca.
Józef Baran
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Uroczysta XVIII sesja Rady Miejskiej w Urzędowie
Dokończenie ze str. 1

funkcję wiceprezesa Towarzystwa Ziemi Urzędowskiej.
W swoim referacie profesor przypomniał w skrócie historię
powstania miasta Urzędowa, lata jego rozkwitu, upadku, aż
do chwili obecnej – ponownego nadania praw miejskich.
Po wysłuchaniu referatu prof. zw. dr. hab. Mariana Surdackiego wystąpił z przemówieniem JE ks. bp Mieczysław
Cisło, który mieszkańcom naszego miasta i gminy złożył
serdeczne gratulacje i życzenia.

Młodym aktorom udało się wprowadzić widzów w atmosferę sprzed pięciuset jedenastu lat, kiedy to król Polski
Władysław Jagiełło nadał niewielkiej miejscowości położonej na szlaku handlowym Kraków–Wilno zgodę na
zasiedlanie opartą na prawie magdeburskim.

Sesję Rady Miejskiej otworzył i prowadził jej przewodniczący Marek Przywara. Uroczystości zaszczyciło swoją
obecnością wielu znakomitych gości, których powitał burmistrz Urzędowa Jan Woźniak. Przybyli przedstawiciele
świata nauki i kultury – rektorzy, dziekani i pracownicy
naukowi lubelskich i krakowskich uczelni wyższych, przedstawiciele lubelskich towarzystw regionalnych, Wojewódzkiego Domu Kultury. Obecni byli przedstawiciele władz
rządowych i samorządowych szczebla wojewódzkiego,
Starostwa Powiatowego w Kraśniku i podległych mu instytucji oraz burmistrzowie miast i wójtowie gmin z terenu
naszego powiatu.
Nie zabrakło przedstawicieli naszego samorządu gminnego, obecnych i byłych sołtysów, radnych, dyrektorów
oraz kierowników jednostek organizacyjnych i instytucji.
Gościliśmy także przedstawicieli lokalnego biznesu, organizacji społecznych i pozarządowych oraz mieszkańców
i przyjaciół Urzędowa.
W części oficjalnej, jako pierwszy głos zabrał prof. zw.
dr hab. Marian Surdacki, pracownik naukowy Instytutu
Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II w Lublinie, nasz rodak pełniący od lat również

Następnie głos zabrał burmistrz Urzędowa Jan Woźniak,
który w swoim wystąpieniu przedstawił działania gospodarcze i inwestycyjne podejmowane przez samorząd w latach
1990–2015. W dalszej kolejności głos zabierały osoby
z sali, zaproszeni goście, mieszkańcy Urzędowa. Wszyscy
składali władzom i mieszkańcom Urzędowa gratulacje,
życzenia i drobne upominki. Wiele osób, które z różnych
powodów nie mogły skorzystać z naszego zaproszenia,
przesłało okolicznościowe adresy i listy gratulacyjne. Napłynęły one od następujących instytucji i osób:
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda
2. Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Małgorzata Sadurska
3. Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski
bp Artur Miziński
4. Przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Andrzej Maciejewski
5. Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Joanna
Mucha
6. Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman
7. Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek
8. Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
9. Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego
Przemysław Litwiniuk
10. Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie Bogdan Kawałko
11. Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
12. Burmistrz Miasta Nádudvar Imre Beke
13. Arcybiskup Metropolita Lwowski Mieczysław Mokrzycki
14. Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
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15. Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Stanisław Michałowski
16. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr hab. inż.
Stanisław Baran
17. Dyrektor Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ks. prof. dr hab. Marian
Nowak
18. Lek. med. Tomasz Pękalski
Prowadzący obrady odczytał przygotowane na tę okoliczność stanowisko Rady Miejskiej. Radni jednogłośnie przez
aklamację przyjęli treść tego stanowiska, które w całości
zamieszczamy poniżej.
Po wyprowadzeniu pocztów sztandarowych, przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim za liczny
udział w uroczystości, za złożone życzenia i gratulacje,
po czym zamknął obrady osiemnastej sesji Rady Miejskiej
w Urzędowie oraz zaprosił wszystkich na poczęstunek.
Marek Przywara
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Pierwszy „Wieczór kolęd” w mieście Urzędowie
Mroźna styczniowa aura nie osłabiła ducha urzędowian,
przybyłych 3 stycznia 2016 r. do Ośrodka Kultury na „Wieczór kolęd”. Zebranych serdecznie powitała pani dyrektor
Teresa Kaźmierak, wyrażając radość z licznego udziału
mieszkańców w spotkaniu.
W niecodzienny nastrój wprowadziła gości kolęda Nad
Betlejem, w wykonaniu chóru żeńskiej szkoły „Promienie”
w Nadarzynie koło Warszawy.
Następnie głos zabrał pan Józef Baran, mówiąc: „Zanim
jednak wspólny śpiew wypełni tę piękną salę, słów kilka
na temat narodzin tradycji śpiewania kolęd i w ogóle powstania tego rodzaju pieśni. Pragnę również nadmienić,
że wykonanie każdej z kolęd poprzedzi krótka wzmianka
o czasie jej powstania oraz autorach. Mam nadzieję, że
dzisiejszy wieczór dostarczy Państwu wielu wzruszeń i na
długo pozostanie w Waszych sercach”.
Z kolei członkowie „Preludium” przedstawili historię
kolęd:
„Kolęda – od łacińskiego słowa callende – znaczy nowy
dzień, nowe światło. Początkowo wywodziła się z tradycji
ludowej, była pieśnią powitalną i pochwalną. W liturgii
Kościoła katolickiego kolędy śpiewane są w czasie świąt
Bożego Narodzenia, aż do święta Matki Bożej Gromnicznej (do 2 lutego). Kolęda w rozumieniu pieśni religijnej,
związanej z narodzinami Chrystusa, wykształciła się wraz
z rozwojem i umocnieniem chrześcijaństwa.
Według tradycji, autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu, który zaśpiewał ją w 1223 r. przy własnoręcznie wykonanej szopce z żywymi zwierzętami. Nigdzie
na świecie ten rodzaj pieśni religijnej, ale i świeckiej, nie
został tak przyjęty i umiłowany, jak na polskiej ziemi.
Zwyczaj ten dotarł do nas w XV w.
Pierwsza polska kolęda (z 1424 r.) to Zdrow bądź, krolu
anjelski, spisana przez Jana Szczeknę, spowiednika królowej Jadwigi.
Już blisko 600 lat śpiewa się w Polsce kolędy.
– Najstarsze kolędy z XVI w. śpiewane do dziś to: Anioł
pasterzom mówił i Przybieżeli do Betlejem.
– Gdy się Chrystus rodzi powstała w środowisku poetów
i muzyków w okresie wczesnego baroku.
– W żłobie leży z XVII w. – słowa Piotr Skarga. Melodia
oparta na polonezie.
– Pójdźmy wszyscy do stajenki z XVIII w., melodia
z wieku XIX ma charakter marszowy.
– Jezus malusieńki – nostalgiczna i rzewna kolęda w rytmie kujawiaka z XVIII w.
– Gdy śliczna Panna – kolęda z początku XVIII w.
– Bóg się rodzi – królowa polskich kolęd, z końca
XVIII w., słowa Franciszek Karpiński. Ma charakter królewskiego poloneza. Po raz pierwszy wykonana w kościele
w Białymstoku, w roku 1792.
– Wśród nocnej ciszy ma uroczysty charakter, nawiązujący do hymnu. Słowa i melodia z przełomu XVIII i XIX w.,
autor nieznany.
– Cicha noc – 1818 r. – Stillen nacht. Powstała w małej
wiosce Obendorf. Dziś śpiewana w 170 językach całego
świata. Od dawna gości w polskich sercach.

– Mizerna cicha – 1849 r., słowa Teofil Lenartowicz.
Melodia Jan Galka. Ma charakter kołysanki.
– Mędrcy świata – kolęda z XIX w. – słowa Stefan Bortkiewicz, melodia Zygmunt Odelgiewicz.
Niezwykłe jest bogactwo polskich kolęd i niepospolite
są ich wartości artystyczne. Nie zaprzepaśćmy tego, czego
dokonali nasi przodkowie. Niech w każdym polskim domu,
w okresie świąt Bożego Narodzenia, nie zabraknie pięknej
tradycji – śpiewania kolęd”.
Na zakończenie występu „Preludium” zostało odtworzone nagranie kolędy Śpiewali anieli, w wykonaniu wyżej
wymienionego chóru w Nadarzynie.
Wieczór kolęd ubogaciły występy indywidualne i rodzinne. Jako pierwsza zaprezentowała się pani Anna Puacz
z wnuczką Alicją i chórkiem chłopców, wnuków Danuty
Dobrowolskiej z Wierzbicy-Kolonii. Grupa zaśpiewała
piosenkę Gdy Pan Jezus był malutki.
Wzruszającym momentem programu było wykonanie
Kolędy dla nieobecnych przez Aleksandrę Surdacką, uczennicę II klasy gimnazjum ZSO w Urzędowie.

W duecie instrumentalnym zagrali dwaj akordeoniści:
mistrz Jan Kowal i jego uczeń, Mateusz Małek, prezentując
utwór Cicha noc. Amelia Gręda, uczennica ZSO w Urzędowie, zaśpiewała pieśń O gwiazdo betlejemska, a Karolina
Cieślicka z ZS CKZiU im. Orląt Lwowskich w Urzędowie
Wśród nocnej ciszy. Anna Król przeczytała wiersz Stanisławy Piotrowskiej pt. Szedł w noc grudniową. W trakcie
występów tekst zespołowi „Preludium” dostarczyła pani
Halina Stęgierska.
Spotkanie zwieńczyło wspólne ponowne odśpiewanie
kolędy Pójdźmy wszyscy do stajenki.
Instruktor Józef Baran przedstawił działających przy
OK członków grupy literackiej „Preludium”: Elżbietę Kuśmiderską, Mariannę Parczyńską, Urszulę Lewandowską,
Annę Król, Jana Kowala, Krzysztofa Witka oraz siebie –
również członka grupy – oraz podziękował wykonawcom
za przygotowanie wieczoru, co uczyniła także pani Teresa
Kaźmierak, składając wszystkim życzenia noworoczne. Zaprosiła uczestników spotkania do kolędowania przy szopce
na urzędowskim Rynku w święto Trzech Króli, o godz. 16.
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Miniony „Wieczór kolęd” 3 stycznia 2016 r. upłynął
w miłej atmosferze. Stało się to za sprawą świątecznego
wystroju sali, tonącej w półmroku, oraz pięknego, wspólnego śpiewania urzędowian przy akompaniamencie mistrza
Jana Kowala.
Oby w następnym roku podczas „Wieczoru kolęd”
było znacznie więcej chętnych do udziału w występach
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indywidualnych, rodzinnych i zbiorowych. Niewątpliwie
w naszym środowisku jest wiele utalentowanych dzieci
i dorosłych, dla których taki wieczór byłby okazją do zaprezentowania posiadanych umiejętności wokalnych.
Elżbieta Kuśmiderska
Marianna Parczyńska
W artykule wykorzystano informacje ze strony https//pl.wikipedia.org

Certyfikat „Szkoła Współpracy” dla Urzędowskich „Orląt”
„Szkoła Współpracy to przestrzeń, w której każdy młody
człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do
wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy”.
Zespół Szkół – Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego im. Orląt Lwowskich w Urzędowie
otrzymał certyfikat „Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły”. Jest to
ogólnopolski projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty.
W naszej szkole w projekt zaangażowali się rodzice,
uczniowie i Rada Pedagogiczna. Ich przedstawiciele wzięli
udział w szkoleniach i warsztatach podnoszących kompetencje w zakresie umiejętności podejmowania i podtrzymywania współpracy w szkole. Uczestnikom projektu zapewniono indywidualną opiekę ekspertów, którzy pomagali
w stworzeniu programu współpracy z uczniami i rodzicami.
Szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli miały na celu
wyjaśnienie znaczenia roli oraz praw rodziców i uczniów
w życiu szkoły oraz przygotowanie ich do aktywnego
w nim uczestnictwa. Uczniowie wzięli udział w szkoleniach
dotyczących m.in. uprawnień i sposobów działania samorządu uczniowskiego oraz zasad skutecznej współpracy

z nauczycielami, dyrekcją i rodzicami. Dla rodziców odbyły
się szkolenia z zakresu uprawnień rad rodziców i praw
rodziców w szkole. Wspólna praca rodziców, uczniów i nauczycieli w trakcie warsztatów zaowocowała opracowaniem
indywidualnego programu współpracy.
Udział w projekcie wzmocnił współdziałanie wszystkich
organów szkoły i utwierdził nas w słuszności przesłania:
„Działajmy wspólnie, angażujmy się i współtwórzmy, inwestując w przyszłość naszej młodzieży”.
Andrzej Rolla

Projekt „Bliżej siebie”
Projekt realizowany był w ramach Polsko-Amerykańskiej
Fundacji Wolności PROJEKTOR – wolontariat studencki. Koordynatorem projektu z ramienia szkoły była pani
Bożena Dąbrowska. Zajęcia prowadzili studenci UMCS
z Wydziału Pedagogiki i Psychologii. Bezpośrednią grupę beneficjentów projektu stanowili uczniowie klasy II
gimnazjum (ok. 20 osób). Ideą projektu było wzbogacanie
oferty edukacyjnej naszej szkoły poprzez organizację cyklu
spotkań z zakresu pedagogiki i umiejętności interpersonalnych. Dzięki zajęciom uczniowie nabyli umiejętności
współdziałania w grupie. Często integrowali się w celu
wykonywania wspólnych działań.
Oto ważniejsze walory cechujące te zajęcia:
• Zachęcanie uczniów do pracy w parach i grupach.
• Minimalizowanie charakteru podawczego zagadnień
na rzecz metod poszukujących.
• Wykorzystywanie technik aktywizujących i motywujących.

Rezultaty:
• 20 beneficjentów (uczniów gimnazjum ZSO Urzędów).
• Realizacja i przeprowadzenie 8 godzin zajęć.
• Stworzenie 4 innowacyjnych scenariuszy warsztatów.
• Korzyści edukacyjne.
• Poszerzenie wiedzy.
• Nabycie umiejętności interpersonalnych.
• Integracja grupy.
• Ukształtowanie kompetencji odnajdywania się w nowych sytuacjach.
• Podniesienie własnej wartości.
• Nabywanie zdolności samooceny.
• Rozwijanie współpracy szkoła – wolontariat grupy
PROJEKTOR.
• Promocja wolontariatu studenckiego.
Wszystkim dziękujemy za zaangażowanie.
Bożena Dąbrowska
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Dzień Babci i Dziadka w Ośrodku Kultury w Urzędowie
Dziadkowie to bardzo ważne osoby w życiu każdego
dziecka. A Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe święto,
w którym obdarzani są oni szczerymi życzeniami i dowodami miłości płynącymi prosto z serca.
27 stycznia w Ośrodku Kultury w Urzędowie odbyła się
uroczystość poświęcona wszystkim babciom i dziadkom.
Zebranych powitała dyrektor Ośrodka Kultury w Urzędowie Teresa Kaźmierak. Wyraziła radość, że tak licznie
odpowiedzieli na zaproszenie i ten wieczór spędzą wspólnie
ze swoimi wnukami właśnie tu, w Ośrodku Kultury, podziwiając zdolności i talent swoich wnucząt.

Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze. Dzieci
zaprezentowały program artystyczny, przygotowany pod
kierunkiem instruktorów Ośrodka Kultury – Magdaleny
Krasowskiej i Jana Kowala. Siostry Zuzia i Matylda Jackowskie pięknie zagrały naszym gościom na skrzypkach
i keyboardzie. Tańcząc i śpiewając nasze pociechy udowodniły swoim najbliższym, że posiadają zdolności muzyczne,
taneczne i aktorskie. Dzieci otrzymały gorące brawa za
wspaniałe występy. Bliscy nie szczędzili im też miłych słów.
Wszyscy z dumą patrzyli na dzieci, które włożyły wiele
wysiłku w to, aby wyrazić miłość i szacunek dla swoich
bliskich. A serca dziadków rozpierała duma, że mają tak
utalentowane i kochane wnuczęta.

Na zakończenie imprezy wszyscy goście na sali otrzymali
słodkie upominki w postaci pierniczków pięknie zapakowanych i opatrzonych kolorowymi karteczkami z życzeniami.

Upominki zostały przygotowane przez panie: Małgorzatę
Rej i Mariolę Baran, działające w Świetlicy Środowiskowej
– Klub Abstynenta „Płomyk”, za co składamy serdeczne
podziękowania.

Żegnając uczestników spotkania, dyrektor Ośrodka Kultury Teresa Kaźmierak, złożyła najserdeczniejsze życzenia
babciom i dziadkom. Podziękowała im oraz wszystkim,
którzy zechcieli wspólnie świętować ten dzień, być z nami
i podziwiać nasze wspaniałe dzieci. Ten dzień zapewne na
długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci, jak i dziadków.

Do zobaczenia za rok nasi mili Dziadkowie.
Katarzyna Depa
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Sukces gimnazjalistki z ZSO im. W. Jagiełły w Urzędowie
w III Wojewódzkim Konkursie Historycznym
„W hołdzie bohaterom”

Gimnazjum nr 9 w Lublinie im. cc. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” oraz Fundacja Niepodległości byli
organizatorami III edycji Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „W hołdzie bohaterom”. Przedsięwzięcie miało
na celu zachowanie pamięci o bohaterkach – mieszkankach
Lubelszczyzny, które zapisały piękną kartę w historii nie
tylko regionu, ale i kraju. Sanitariuszki, łączniczki, agentki
i kurierki podjęły walkę o wolność i niezawisłość Polski.
Za swoją postawę przyszło im zapłacić wysoką cenę – wieloletnie represje, więzienie, a nawet śmierć.
Laureaci III Wojewódzkiego Konkursu Historycznego
„W hołdzie bohaterom” uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu przedsięwzięcia. Finał odbył się w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie 9 lutego 2016 r.
Na spotkanie przybyli zaproszeni goście m.in.: wojewoda
lubelski Przemysław Czarnek, lubelski kurator oświaty
Krzysztof Babisz, Sławomir Poleszak z IPN, Barbara Oratowska – kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”,
Przemysław Jaśkiewicz z Fundacji Niepodległości, przedstawiciele środowisk kombatanckich – Marian Pawełczak
z Popkowic i Marian Chmielewski – żołnierze „Zapory”.
Goście skierowali serdeczne słowa do nagrodzonych
uczniów. Dziękowali za zaangażowanie, kultywowanie

i przekazywanie
pamięci o bohaterach walczących
o niepodległą
Polskę. Młodzież
Gimnazjum nr 9
w Lublinie zaprezentowała montaż
słowno-muzyczny
„Życie nasze może
jest tylko snem…”.
Na zakończenie
laureaci konkursu
i ich opiekunowie
zostali obdarowani
nagrodami rzeczowymi i dyplomami.
Z radością informujemy, iż uczestnikami konkursu było sześciu uczniów
gimnazjum w Urzędowie, a Wiktoria Kargulewicz (na
zdjęciu) otrzymała wyróżnienie w kategorii plastycznej.
Młodzież przygotowała prace pod opieką p. Anny Wnuk.
Anna Wnuk

Zapraszamy do przedszkola
Drodzy Rodzice
Rekrutacja dzieci do Przedszkola Publicznego w Urzędowie na rok szkolny 2016/2017 trwa od 1 marca do 31
marca 2016 r. W tych dniach można pobrać w sekretariacie przedszkola w godzinach od 6.30 do 16.00 „Wniosek
o przyjęcie kandydata do przedszkola” oraz uzyskać dodatkowe informacje.
Nasza oferta:
1. Godziny otwarcia przedszkola dostosowane są do
potrzeb rodziców (od godziny 6.30 do godziny 16.00).
2. Bezpłatnie w przedszkolu dzieci korzystają z zajęć
edukacyjnych przez 5 godzin.
3. Pobyt dziecka powyżej 5 godzin kosztuje tylko 1 zł
za godzinę.
4. Dzienna stawka za 3 posiłki to tylko 4,50 zł.
5. Miesięczna opłata za pobyt (9,5 godziny) w przedszkolu wynosi maksymalnie 190,00 zł.
6. Dzieciom w naszym przedszkolu zapewniamy bezpieczny i wszechstronny rozwój.
7. Przez dobór form i metod pracy dajemy naszym wychowankom możliwość:
• uczestnictwa w ciekawych zajęciach edukacyjnych,
• kreatywnego myślenia,
• samorealizacji,
• samodzielności.

8. Współpracujemy i wspieramy rodziców, wychodząc
naprzeciw ich oczekiwaniom.
9. Oferujemy nieodpłatne zajęcia dodatkowe: język
angielski, religię, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, oraz
terapię pedagogiczno-logopedyczną.
10. W naszym przedszkolu dzieci osiągają wysoki poziom dojrzałości szkolnej.
Zapraszamy rodziców i dzieci na Dni Otwarte w dniach
25–28 kwietnia w godzinach od 10.00 do 12.00
W programie:
1) zwiedzanie przedszkola,
2) zabawy integracyjne,
3) zabawy muzyczno-ruchowe,
4) zabawy tematyczne i konstrukcyjne,
5) zabawy teatralne i plastyczno-techniczne.
Przyjdź i pobaw się razem z nami już od 1 marca 2016 r.
każdego dnia w godzinach od 15.00 do 16.00
Zapraszamy
Dyrektor i pracownicy przedszkola
Przedszkole Publiczne
ul. Wodna 34
23-250 Urzędów
tel. 81 822 52 74
e-mail: ppurzedow@op.pl

Rada i Burmistrz Urzędowa, Ośrodek Kultury w Urzędowie,
Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku
serdecznie zapraszają na

DNI KULTURY ROLNEJ
Urzędów, 29 lutego–3 marca 2016 r.
29 lutego (poniedziałek) – sala OK Urzędów – godz. 1000

SPRAWY SPOŁECZNE MIESZKAŃCÓW WSI

Jan Woźniak – burmistrz Urzędowa – Otwarcie DKR.
Teresa Kaźmierak – dyrektor OK – Omówienie programu.
Agnieszka Dębicka – PT KRUS w Kraśniku – Warunki i zasady ubezpieczenia w KRUS oraz prowadzenia działalności gospodarczej.
Wiesława Litwin – PT KRUS w Kraśniku – Zasady przyznawania nowego zasiłku macierzyńskiego dla ubezpieczonych
w KRUS.
Tomasz Abramczyk, Grzegorz Skorek – Okręgowa Inspekcja Pracy w Lublinie – Zagrożenia wypadkowe w gospodarstwach
indywidualnych z udziałem dzieci – omówienie na przykładach.
Ryszard Król – Urząd Dozoru Technicznego w Lublinie – Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu w indywidualnych gospodarstwach rolnych.
Adam Jarosz – US w Kraśniku – Zmiany w podatkach w 2016 roku. E-deklaracje – zagadnienia dotyczące wysyłania PIT
przez Internet. Stanowisko do przyjmowania zeznań podatkowych za 2015 r.
Sylwia Kozłowska – Inspektorat ZUS w Kraśniku – Sprawy dotyczące ubezpieczeń społecznych.
Andrzej Tybulczuk – dyrektor PUP w Kraśniku – Nowe formy aktywizacji osób bezrobotnych.
Oferty handlowe firm – JANMIL, WILKOŁAZIAK
1 marca (wtorek) – sala OK Urzędów – godz. 1000

UPRAWA OWOCÓW MIĘKKICH

Mariusz Socha – wicestarosta kraśnicki – Rozwój gospodarczy powiatu kraśnickiego w kontekście potencjału rolniczego.
Alicja Pawlak-Zdziechowska – LODR w Końskowoli – Nowoczesne technologie w uprawie malin.
dr Andrzej Grenda – Yara Poland Sp. z o.o. – Racjonalne nawożenie w uprawie malin.
Sebastian Podstawka – Centrum Mikroorganizmów w Lublinie – ProBiotechnologia w uprawie malin.
Oferty handlowe firm: JANMIL, WILKOŁAZIAK, EKODARPOL, EKOFLORA
2 marca (środa) – sala OK Urzędów – godz. 1000

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Henryk Palak – prezes Eco-energia – Zasady przygotowania, realizacji i dofinasowania instalacji fotowoltaicznych dla
odbiorców indywidualnych.
 Projekty możliwe do realizacji przez samorząd na rzecz mieszkańców gminy.
 Projekty związane z działalnością rolniczą i gospodarczą realizowane przez rolników i podmioty prowadzące działalność
gospodarczą.
Bank BGŻ BNP Paribas – Oferta banku.
Małgorzata Gałczyńska – zastępca dyrektora Działu Wspierania Innowacji, animator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Działania wspierające rozwój energetyki odnawialnej i poprawę efektywności
energetycznej podejmowane przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny oraz możliwość finansowania projektów.
Oferty handlowe firm: JANMIL, WILKOŁAZIAK, Hurtownia ogrodnicza CLEARANCE
3 marca (czwartek) – sala OK Urzędów – godz. 1000

ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW W ROLNICTWIE

Jakub Wiśniewski – dyrektor BSZK O/Urzędów – Oferta banku.
Filip Pastucha – kierownik ZDR w Kraśniku – Działalność Zespołu Doradztwa Rolniczego w Kraśniku.
Danuta Sobich – LODR w Końskowoli – PROW 2014–2020.
 Premie dla młodych rolników.
 Modernizacja gospodarstw rolnych.
 Restrukturyzacja małych gospodarstw.
 Możliwość pozyskania dofinansowania.
Wioletta Wilkos – prezes LGD Ziemi Kraśnickiej – Wsparcie przedsiębiorczości w ramach Lokalnej Grupy Działania Ziemi
Kraśnickiej.
ARiMR – Biuro Powiatowe w Kraśniku – Zasady wypełniania wniosku obszarowego na rok 2016.
Oferty handlowe firm: JANMIL, ADW WYRY, WILKOŁAZIAK

