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W dniu 25 stycznia 2013 r. odbyła się XXIV sesja
VI kadencji Rady Gminy Urzędów. Radni Uchwałą
Nr XXIV – 187/2013 przyjęli budżet zaplanowany na
rok 2013.
Łączną wartość planowanych dochodów w budżecie
gminy określono na kwotę 24 527 355,03 zł, w tym dochody bieżące – 21 467 949,71 zł i dochody majątkowe –
3 059 405,32 zł, natomiast wydatki budżetu gminy na kwotę
23 123 284,21 zł, w tym wydatki bieżące – 19 852 520,21 zł
i wydatki majątkowe – 3 270 764,00 zł, na co składają
się m.in.:
1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie
3 338 434,00 zł,
2) wydatki na zadania wspólne realizowane na podstawie
umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu
terytorialnego w kwocie 69 960,00 zł,
3) wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
w kwocie 85 000,00 zł,
4) wydatki na realizację zadań określonych w programie
przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2000,00 zł.
5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej
w kwocie 6500,00 zł.
Szczegółowe informacje na temat budżetu gminy na rok
2013 znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy.
Ponadto Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XXIV – 186/2013 w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej.
2. Uchwała Nr XXIV – 187/2013 w sprawie uchwały
budżetowej na rok 2013.
3. Uchwała Nr XXIV – 188/2013 w sprawie przyjęcia
planu pracy Rady Gminy na rok 2013.
4. Uchwała Nr XXIV – 189/2013 w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na
2013 r.
5. Uchwała Nr XXIV– 190/2013 w sprawie określenia
trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
Dokończenie na str. 2

2

Gazeta Urzêdowska nr 129

luty 2013

Sprawozdanie z posiedzenia XXIV sesji VI kadencji
Rady Gminy Urzędów
Dokończenie ze str. 1
W programie sesji lutowej przewidziane są następujące
tematy:
1. Sytuacja w rolnictwie na terenie gminy Urzędów na
tle sytuacji w regionie i kraju.
2. Analiza sytuacji finansowej i organizacyjnej placówek
oświatowych pod kątem przygotowania do nowego roku
szkolnego.

3. Sprawy bieżące.
Informuję, iż wszystkie protokoły z posiedzeń Rady
Gminy Urzędów, a także Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta Gminy dostępne są na stronie internetowej
gminy w Biuletynie Informacji Publicznej http://ugurzedow.
bip.lubelskie.pl/ pod odpowiednimi zakładkami.
Magdalena Szumna

Ogłoszenie w sprawie farmy wiatrowej
Informuję, że gmina Urzędów zamierza przystąpić
w miesiącu marcu 2013 r. do opracowania zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz
zmian w planie przestrzennym zagospodarowania gminy,
wydzielając obszar pod farmę wiatrową.
Podpisane zostanie z firmą Contino porozumienie i umowa dotycząca partycypacji finansowej tej firmy na rzecz
rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej gminy.
Z informacji uzyskanych podczas bezpośrednich rozmów
z przedstawicielami tej firmy wynika, że zawarte zostały
umowy na dzierżawę gruntów z prywatnymi osobami.

Jeżeli ktoś z osób, które podpisały umowy z tą firmą,
ma ewentualne zastrzeżenia bądź uwagi, proszę zgłaszać
je na piśmie w terminie do 15.03.2013 r. do Urzędu Gminy
(sekretariat) – istnieje możliwość dokonania analizy wprowadzonych do umowy zapisów z udziałem przedstawicieli
firmy Contino i gminy Urzędów oraz prawnika.
Przystąpienie do zmian w studium, w planie przestrzennym zagospodarowania gminy i wydzielenie obszaru pod
farmę wiatrową umożliwi rozpoczęcie toku formalno-prawnego przygotowania i realizacji tej inwestycji.
wójt gminy Urzędów
mgr inż. Jan Woźniak

Oświadczenie
W miesiącu lutym bieżącego roku złożyłem na ręce
przewodniczącego Rady Gminy pisemną rezygnację z pełnionej funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Budżetowej,
a zarazem i członka tej komisji. Decyzję swą podjąłem
świadomie, po długim namyśle, jako protest przeciwko
nieobniżeniu diet radnych. Skłoniła mnie ku temu postawa
członków Komisji Budżetowej, jak i całej Rady. Za moim
wnioskiem o obniżenie miesięcznej diety z 500 zł na 250 zł
nie zagłosował nikt. Przy okazji nasłuchałem się jeszcze
takich uwag, aż było mi przykro, że jest się radnym. Moja
rezygnacja nie oznacza, że nie będę uczestniczył w pracach
tej komisji. Jako jedyny radny staram się być na posiedzeniach wszystkich komisji, nawet tych, których nie jestem
członkiem.
W sytuacji kiedy pogarsza się kondycja finansowa gminy, gdy trudno było zrównoważyć budżet, oszczędzając na
wielu rzeczach, radni powinni się zastanowić, gdzie szukać
oszczędności. Czyim kosztem łatać budżet i co można
zrobić za zaoszczędzone 45 tys. zł rocznie. Nie może być
tak, że dla szefów zawsze znajdzie się kasa, a oszczędzać
się będzie w szkołach na dzieciach. W sytuacji kiedy każdą

złotówkę na wydatki powinno się oglądać dwa razy, nie
pokazaliśmy, że oszczędności można zacząć od siebie. Zamiast tego podnieśliśmy podatki gminne na ten rok, które
akurat wystarczą na wydatki radnych.
Będąc radnymi, powinniśmy dbać o budżet gminy i jej
mieszkańców, a nie własny. Słowa te kieruję do mojego
następcy w komisji, jak również do pozostałych radnych.
Pomyślność i interes radnych powinny być na samym końcu; najważniejsze jest dobro gminy i społeczeństwa, gdyż to
my – radni – jesteśmy ich przedstawicielami. Przemawiając
w imieniu mieszkańców z tak dostojnego miejsca, jakim jest
sesja Rady Gminy, mam tę wielką radość służenia innym.
Często opór materii jest tak wielki, że odczuwam zmęczenie, lecz wiem, że czynię dobrze. Świadczą o tym słowa
poparcia mieszkańców wyrażane na co dzień. Jeśli potrafię
uzyskać coś swoją mową, będzie to docenione przez tych,
którzy wybrali mnie na to zaszczytne miejsce. Wiedzcie,
że w słusznej sprawie słów mi nigdy nie zabraknie, a nikt
nie zmusi mnie do milczenia.
radny Rady Gminy Urzędów
mgr inż. Andrzej Rolla
(Miodek)
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Wiatraki jak bumerang
Po burzliwych dyskusjach w latach 2011 i 2012 zapadła
decyzja o nielokowaniu elektrowni wiatrowych na terenie
gminy Urzędów. Wójt, jak i przewodniczący Rady zapewniali, że ewentualnie można by się zgodzić na kilka wiatraków na gruntach gminnych celem upewnienia się, co do ich
wpływu na środowisko. Jednak temat wraca w pierwotnej
wersji, pan wójt próbuje, przedstawiając nieuczciwie oddziaływanie elektrowni wiatrowych na środowisko, zmusić
społeczeństwo do życia w sąsiedztwie turbin wiatrowych
w imię poprawy finansów gminy.
Z artykułu wójta gminy Urzędów zamieszczonego
w poprzednim numerze „Gazety” wywnioskować można,
że uciążliwość wiatraków jest do przyjęcia, szczególnie
za proponowaną przez firmę wiatrakową rekompensatę
finansową, i że wątpliwości radnych gminy wynikają
z przejaskrawionego przedstawiania zagrożeń przez kilku
przeciwników wiatraków działających z pobudek politycznych. Nie ma to nic wspólnego z merytoryczną dyskusją,

a służy jedynie zdyskredytowaniu osób mających odmienne
zdanie na ten temat. A że nie jesteśmy osamotnieni, niech
świadczy fakt, że w Polsce przeciwko lokalizacji elektrowni
wiatrowych protestują już 433 miejscowości.
Z uwagi na szczupłość miejsca w tym numerze, zasygnalizuję tylko, że elektrownie wiatrowe bardzo mocno
oddziałują na krajobraz, środowisko naturalne, jakość życia
i zdrowie człowieka czy możliwości rozwoju innych sposobów wykorzystania terenów przyległych. Powyższe kwestie
rozwinę szerzej w następnym numerze biuletynu.
Zachęcam Państwa do głębszego zapoznania się z tą
problematyką, aby świadomie podjąć decyzję i nie ulegać
naiwnie agitacji lobby wiatrakowego, które jest zainteresowane tylko i wyłącznie pozyskiwaniem olbrzymich
dotacji i krociowych zysków. Polecam stronę internetową
www.stopwiatrakom.eu.
Waldemar Rzepecki
radny Rady Powiatu Kraśnickiego

Pismo stowarzyszenia „Przyszłość Urzędowa”
w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowej
Do
Wójta i Rady Gminy Urzędów
Żądamy zawieszenia wszystkich postępowań administracyjnych związanych w jakikolwiek sposób z umożliwieniem
lokalizowania elektrowni wiatrowych na terenie gminy
Urzędów do czasu prawnego uregulowania problematyki
bezpiecznej lokalizacji elektrowni wiatrowych przez Parlament RP.
Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia (pismo znak MZ-ZP-Ś-078-21233-13/EM/12 z dnia
27 lutego 2012 r.) zaleca lokalizowanie elektrowni wiatrowych w odległości nie mniejszej niż 2 km od domów ludzi.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska art. 6 pkt 2 mówi: „Kto podejmuje działalność, której
negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze
w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze”.
Wszelkie prace Władz Gminy mające na celu umożliwienie
lokalizowania elektrowni wiatrowych, w świetle braku
przepisów zapewniających bezpieczeństwo ludziom, należy
uznać za bezprawne ze względu na naruszenie ww. zasady
przezorności.
Przypominam, że ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym art. 7 ust. 1 nakłada na władze gminy
między innymi zadanie obejmujące sprawy ochrony zdrowia. Dalsze prowadzenie postępowania administracyjnego
zmierzającego do zlokalizowania elektrowni wiatrowych
naraża Państwa na zarzut próby sprowadzenia zagrożenia
zdrowia i życia na mieszkańców gminy Urzędów.

Zamieszczone obok pismo zostało skierowane 24 stycznia 2013 r. do Urzędu Gminy przez stowarzyszenie, które
zostało założone przez mieszkańców naszej gminy i działa
zgodnie z ustawą prawo o stowarzyszeniach. Stowarzyszenie stawia sobie za cel główny działanie na rzecz odnawialnych źródeł energii, które są przyjazne środowisku
człowieka a także ma inne cele, takie jak: ochrona gruntów
rolnych przed degradacją i ochrona ich wartości, ochrona
zdrowia naszych mieszkańców, itd.
Stowarzyszenie nie skupia się wokół jakiejś partii politycznej – skupia ludzi, którym leży na sercu dobro naszej
społeczności lokalnej.
Nie jesteśmy przeciwni elektrowniom wiatrowym, lecz
niech powstają tam, gdzie są odpowiednie warunki wietrzne
i przestrzenne dla tego typu instalacji. Podłączenie elektrowni wiatrowej do sieci energetycznej, ze względu na
swą specyfikę, zablokuje możliwość wpięcia się do systemu
energetycznego innym źródłom energii. Energetyka wiatrowa nie jest obojętna dla środowiska, o czym świadczą
protesty stowarzyszeń w Niemczech oraz w Polsce – jest już
ponad 430 protestów. Uważamy, że specyfiką naszego regionu winna być mikroenergetyka, która może być alternatywą
gdyż nie wymaga rozbudowy instalacji przemysłowych – co
w przypadku elektrowni wiatrowych musi nastąpić – nie
niszczy krajobrazu i środowiska. Systemy wsparcia, które
są przewidywane dla tego typu instalacji, będą powodowały
większy przepływ środków finansowych bezpośrednio do
mieszkańców, nie będą powodowały spadku wartości nieruchomości oraz gruntów rolnych. Z racji iż znajdujemy się na
obszarze najbardziej nasłonecznionym w Polsce należałoby
zwrócić szczególną uwagę na fotowoltaikę.
Jerzy Tomaszewski
przedstawiciel Stowarzyszenia
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Jest taki dzień...
Wszystkie babcie i dziadkowie przyznają, iż najbardziej
cenią sobie pamięć oraz miłość wnuczek i wnuków. Również w tym roku o Dniu Babci i Dziadka pamiętali wszyscy
uczniowie z klas I–III oraz przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej im. L. Hempla w Skorczycach.
Dzień 24 stycznia 2013 r. był dniem, w którym wnuki
ofiarowały niepowtarzalny prezent. Pod kierunkiem wychowawczyń – Domiceli Machaj, Zofii Rzęsy i Małgorzaty Biały przygotowały „Koncert Życzeń dla Babci i dla
Dziadka”.

Wspólna zabawa dzieci i zaproszonych gości

Po części oficjalnej goście zostali zaproszeni na kawę,
herbatę i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Występy wnucząt to najpiękniejszy prezent dla babć i dziadków

Tego dnia gościliśmy babcie i dziadków oraz przedstawicieli instytucji działających na terenie gminy Urzędów.
Gospodarzem imprezy była dyrektor szkoły Małgorzata
Piątek.
W koncercie znalazły się życzenia, wierszyki, piosenki,
tańce oraz kwiaty. Nasi mali aktorzy przypomnieli przeboje
z młodzieńczych lat naszych gości. Wszyscy pamiętali
piosenki: Szła dzieweczka do laseczka, Sokoły, Stokrotka,
Konik na biegunach, czy Jak się masz, Kochanie. Przy
szlagierze Cała sala śpiewa z nami wnuki z dziadkami nie
tylko śpiewały, ale również zatańczyły walczyka. Chwili
wzruszeń dostarczył taniec do utworu Ludwika van Beethovena pt. Dla Elizy.

Zaproszeni goście z uwagą obserwują występy uczniów

Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków
pokazały nam, jak ważne są spotkania i wspólnie spędzone
chwile z wnukami, nie tylko w domu, ale także w szkole,
do której niektórzy z nich chodzili.
Do zobaczenia za rok!
Małgorzata Biały

Podziękowanie
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Gwiazdeczka 2”
w Wierzbicy pragnie złożyć serdeczne podziękowania
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali się
w organizację tej placówki. Przedszkole oraz projekt jego
powstania nie miałyby racji bytu, gdyby nie pośrednia
lub bezpośrednia pomoc wójta gminy Urzędów pana Jana
Woźniaka, Rady Gminy Urzędów oraz mieszkańców wsi
Wierzbica.
Jest to podziękowanie dla tych, którzy mi zaufali. Pragnę
docenić ich pomoc. Wyznaję zasadę, że należy się cieszyć

małymi rzeczami w życiu, jak również zauważyć dobrą
wolę, gesty i zaangażowanie. Państwa postawa życiowa
była dla mnie inspiracją przy organizacji placówki. Dziękuję
za wszelką okazaną mi życzliwość i wsparcie.
Obecnie placówka jest nie tylko instytucją opiekuńczo-wychowawczą, ale również miejscem integrującym
społeczność lokalną.
Z poważaniem
Urszula Smołecka
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Święto Babci i Dziadka w Moniakach
Dni Babci i Dziadka to dni, które każde dziecko chce
uczcić w sposób szczególny. W tym roku Moniaki postanowiły im w tym pomóc. 26 stycznia w świetlicy Środowiskowej OSP odbył się bal z tej okazji. Dzieci uczęszczające do
miejscowej szkoły oraz wszystkie inne, które miały ochotę
świętować ze swoimi rodzinami, mogły uczestniczyć w tym
święcie.

Impreza rozpoczęła się występem dzieci ze Szkoły Podstawowej, które przedstawiły przygotowane przez siebie,
pod kierunkiem wychowawczyń, jasełka. W piękny sposób
śpiewały kolędy oraz recytowały wiersze związane z tematem imprezy, czyli o kochanych babciach i dziadkach. Po
części artystycznej goście zostali zaproszeni na poczęstunek
przygotowany przez rodziców. Było pyszne ciasto, kawa,
herbata, a potem wielka zabawa przy akompaniamencie
zespołu muzycznego. Bal uświetnił swoją obecnością pan
wójt, pani dyrektor oraz nauczyciele Szkoły w Moniakach.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały
się w pomoc przy przygotowaniu tak miłej i bardzo udanej
imprezy.
Tomasz Mazik
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Pamięć o powstaniu 1863 roku
i sukces gimnazjalistki z Urzędowa
W okresie zaborów mieszkańcy naszego regionu aktywnie uczestniczyli w wydarzeniach, których celem było
odzyskanie niepodległości dla naszej ojczyzny. W okolicach
Urzędowa są miejsca, gdzie toczono walki powstańcze 1863
roku, m.in. w Chruślinie, w Bobach, w Rudniku Szlacheckim, w Świdnie. Opracowania historyczne, relacje ustne,
a także mogiły powstańcze na cmentarzach, symboliczne
miejsca pamięci i kurhany przypominają, że cena wolności
była bardzo wysoka.
Uczniowie ZSO im. W. Jagiełły aktywnie włączyli
się w obchody 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Wzięli udział w XIV Edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego „O powstaniu styczniowym i pisarstwie historycznym J. I. Kraszewskiego”. Do drugiego
etapu zostało zakwalifikowanych 15 uczestników, wśród
których znalazła się uczennica klasy pierwszej gimnazjum
Zuzanna Cholewińska. Finał konkursu odbył się 1 lutego
2013 r. w Instytucie Historii Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego. Reprezentantka Urzędowa wygłosiła przemówienie pt. Potrzeba edukacji historycznej młodego pokolenia z odwołaniem się do 150. rocznicy wybuchu powstania
styczniowego. Jury wysoko oceniło orację Zuzanny, która
zajęła drugie miejsce i otrzymała tytuł laureata. Uczennica
została też obdarowana cennymi nagrodami. Wszyscy
uczestnicy konkursu mieli możliwość poznania historii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zwiedzili też
najciekawsze zakątki uczelni.
W dniu 4 lutego 2013 r. w naszej szkole odbył się konkurs
wiedzy o powstaniu styczniowym, w którym wzięli udział

uczniowie gimnazjum i liceum. Historyczną potyczkę wygrał Patryk Kargulewicz z klasy III c. Drugie miejsce zajęła
Arleta Ligęza z klasy III b, a trzecie ex aequo Anna Walicka
z klasy III a i Filip Nowaczyński z klasy II b.
Uczestnikom konkursów gratulujemy sukcesów. Pozostałych przedstawicieli społeczności lokalnej zapraszamy
do uczestnictwa w dalszych wydarzeniach związanych
z obchodami Roku Powstania Styczniowego.
Anna Wnuk

Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek
i Zespołów Kolędniczych
Ponad 600 wykonawców z powiatu kraśnickiego wzięło
udział w 14. Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Zespołów
Kolędniczych. Impreza odbyła się w Gminnym Ośrodku
Kultury w Trzydniku Dużym w dniach 10–12 stycznia.
W drugim dniu Przeglądu wystąpiło 19 wykonawców.
Wśród nich nie zabrakło artystów z naszej gminy, którzy
reprezentowali placówkę GOK w Urzędowie oraz szkoły
z terenu gminy Urzędów. Występy młodych artystów
były oceniane w dwóch kategoriach: solistów i zespołów
wokalnych. W kategorii solistów wyróżnienie otrzymała
Kinga Wołoszyn ze Szkoły Podstawowej w Leszczynie.
Opiekunem artystycznym była p. Monika Węcławska.
W kategorii zespołów wyróżnienie przyznano zespołowi
wokalnemu również ze Szkoły Podstawowej w Leszczynie. I tu również opiekunem artystycznym była p. Monika

Węcławska. Wyróżnieni artyści otrzymali pamiątkowe
dyplomy i płyty.
W kolejnym dniu przeglądu prezentowało się 31 uczestników w kategoriach: zespołów śpiewaczych, zespołów
z akompaniamentem, chórów, kapel, solistów i widowisk.
W kategorii zespołów z akompaniamentem nasz urzędowski zespół „Vox Celestis” został wyróżniony na pierwszym
miejscu, otrzymując nagrodę pieniężną i dyplom okolicznościowy, natomiast w kategorii kapel ,,Kapela Janka”
z Urzędowa jako pierwsza otrzymała wyróżnienie i nagrodę
pieniężną.
Nagrody i okolicznościowe dyplomy oraz upominki
zostały ufundowane przez starostę kraśnickiego Tadeusza
Wojtaka, GOK w Trzydniku Dużym i p. Henryka Flisa –
radnego Rady Powiatu Kraśnickiego.
Teresa Kaźmierak
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Opłatek Ludowy PSL w Lublinie
Korzystając z wielkiego zasobu przysłów polskich, mogę
powiedzieć: „Co się odwlecze, to nie uciecze”. W ubiegłym
roku dostałem imienne zaproszenie na spotkanie opłatkowe
w Lublinie, lecz wtedy urodził się mój syn Miłosz i z wiadomych względów nie mogłem skorzystać. Czekałem
cierpliwie rok, który szybko minął, i mogłem się wybrać na
Opłatek Ludowy. Tu muszę podziękować żonie, że pozwala
mi na wyjazdy, biorąc na siebie opiekę nad całą rodziną.
Ile to już razy wyjeżdżałem na różne spotkania i uroczystości patriotyczne, a nie usłyszałem jeszcze złego słowa,
że często nie ma mnie w domu. Czasem zabieram starsze
dzieci, lecz trójka najmłodszych pozostaje na jej głowie.
Tak było i teraz, jak wyszedłem o 9 rano, to wróciłem na
szóstą wieczorem. Przed spotkaniem w Lublinie mieliśmy
spotkanie pszczelarskie, na którym łamaliśmy się opłatkiem
między członkami gminnego koła pszczelarzy. W drogę
wybrałem się z wujkiem Janem Niedzielskim z Leszczyny,
długoletnim aktywnym działaczem PSL. Ktokolwiek kiedyś
spotkał się z wujkiem wie, że zawsze będzie dyskusja na
temat ruchu ludowego w gminie, powiecie i kraju. Tak było
i tym razem – całą drogę wypełniła nam rozmowa na temat
PSL i nie tylko. Jeszcze było daleko do Lublina, a już były
dobre słowa płynące pod adresem marszałka województwa
K. Hetmana. Przyznać muszę, że nie są gołosłowne, gdyż
marszałek osobiście angażował się w protesty przeciwko
odwołaniu budowy drogi z Kurowa do Piask, budowę
lotniska w Świdniku i wiele innych spraw. Dał przez to
wyraz wielkiego przywiązania do naszego regionu. Wujek
stwierdził, że jest to człowiek dużego pokroju i z pewnością
za parę lat usłyszymy o nim w skali kraju.
Będąc na miejscu, w hali OSiR można było zobaczyć
wiele osobistości życia politycznego i samorządowego.
Przybyli przedstawiciele centralnych urzędów i parlamentu:
W. Pawlak, F. J. Stefaniuk, J. Łopata, G. Tokarska, H. Smolarz, M. Starownik, A. Bratkowski (Parlament Europejski).
Byli członkowie regionalnych i miejskich samorządów,
przedstawiciele duchowieństwa: arcybiskup S. Budzik
i Abel, oraz najważniejszy gość – prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Janusz Piechociński. Z kilkutysięcznego
tłumu wyłowiłem naszego wójta z kilkoma radnymi i pracownikami, wójta z Wilkołaza, T. Maja z Zadworza oraz
kilka znajomych osób z Urzędu Wojewódzkiego. Zanim
nastąpiła część oficjalna Opłatka, zebrani mogli wysłuchać
koncertu w wykonaniu zespołów i kapel folklorystycznych,
m.in. „Jarzębiny”.
Jako pierwszy głos zabrał prezes Wojewódzkiego Zarządu PSL, marszałek województwa Krzysztof Hetman.
Występując w roli gospodarza, nawoływał do pojednania
i zachęcał ludowców do wspólnych działań na rzecz regionu, kraju i stronnictwa. Powiedział również, że z poparciem
dla PSL jest jak z górą lodową na oceanie. Na początku
widać tylko wierzchołek, a potem wszyscy się dziwią, jaka
ona jest wysoka. Dziękował wszystkim za dobry wynik
stronnictwa w wyborach na Lubelszczyźnie. Podziękował
wszystkim kandydatom, którzy mimo niekorzystnych

wyników sondaży zdecydowali się być twarzami PSL. Zaznaczył, że ciężka praca dla Lubelszczyzny pomoże zerwać
ze stereotypem biednego, gorszego od innych regionu. To
jest wspaniałe województwo, które nie ma się czego wstydzić. Inni są wielcy, bo my klęczymy, więc dziś powtarzam
wszystkim – Lubelszczyzna wstaje z kolan. Możemy to
zrobić, i robimy, dzięki temu, że mamy na Lubelszczyźnie
tysiące wykształconych osób. Dzięki nim osiągniemy zamierzone cele. Szczególnie utkwiły mi słowa marszałka,
że trzeba czynić dobro, wtedy inni również będą wysyłać
ku nam to samo. Dobro rodzi dobro. Następnie głos zabrał
prezes PSL Janusz Piechociński: „Każdemu z was kłaniam
się nisko i proszę z pokorą: bądźcie jeszcze bardziej aktywni i życzliwi. Bądźcie etyczni w swoim postępowaniu,
budujcie Polskę nowych szans. W świecie, w którym z taką
łatwością szuka się wrogów, PSL szuka partnera do budowy pozytywistycznej wizji państwa, opartego na zasadach
i wartościach”. Apelował o umacnianie demokracji i o odrzucenie języka podziałów. Polacy, kiedy są razem, to wygrywają, a gdy są podzieleni, to przegrywają. Proponujemy
nie tylko w wymiarze politycznym, ale także obywatelskim:
pokój, pojednanie, życzliwość i solidarność. Wymagamy od
siebie, ale proponujemy też innym odrzucenie języka podziałów. Przekażmy tę nową ofertę przyjaźni, solidarności
i wzmocnienia obywatelskiego poczucia służby. Po tych
przemówieniach arcybiskup S. Budzik poświęcił opłatki,
a wszyscy zebrani dzielili się opłatkiem i składali sobie
nawzajem życzenia. Trwało to dosyć długo, bo gości był
ogrom. Na tym skończyło się dla nas spotkanie; wzywały
nas obowiązki i musieliśmy jechać.
Będąc pierwszy raz na spotkaniu PSL, odniosłem dobre
wrażenie zatroskania o Polskę i nasz region. Muszę stwierdzić, że PSL ma wartościowych ludzi i dobrą ofertę dla nas
wszystkich, należy tylko pozwolić im na większą swobodę
działania i wypowiedzi. Marszałek Hetman okazał się
gospodarzem o otwartym sercu. Zaprosił osoby z różnych
środowisk politycznych, co pokazuje, że PSL jest otwarte na
dialog. Myślę, że nie trzeba będzie mnie namawiać do wyjazdu na następny Opłatek Ludowy. Widzę potrzebę takich
spotkań, wymiany myśli i poglądów. Zachęcam również
innych do udziału w przyszłorocznym spotkaniu. Jak widzę,
wujek po prawie pięćdziesięciu latach działalności w PSL
nie stracił na wigorze i zawsze jest w sercu ludowcem. Ludowcy to jego druga rodzina, nigdy nie zwątpił w idee ruchu
ludowego. Nie ukrywam, że jego poglądy i działalność
często miały wpływ na moje zapatrywania i postępowanie.
Pamiętam, gdy przyjeżdżaliśmy do wujka na różne okazje,
miał on zawsze do powiedzenia o swej działalności. Jego
słów zawsze słuchało się z zainteresowaniem, co potwierdzają wszyscy słuchacze. Gdy trzeba było się rozchodzić,
zawsze pozostawał niedosyt, że jeszcze wszystkiego się
nie powiedziało i nie usłyszało. Więcej takich członków
w PSL, a ruch ludowy urośnie w siłę.
radny Rady Gminy Urzędów
mgr inż. Andrzej Rolla
(Miodek)
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Rada i Wójt Gminy Urzędów
Towarzystwo Ziemi Urzędowskiej
serdecznie zapraszają na

DNI KULTURY ROLNEJ
Urzędów, 4–8 marca 2013 r.
4 marca (poniedziałek) – GOK Urzędów – godz. 1000

● mgr inż. Jan Woźniak – wójt gminy Urzędów: Otwarcie Dni Kultury Rolnej.
● mgr Tomasz Wyka – prezes TZU: Omówienie programu DKR.
● Urząd Skarbowy w Kraśniku: Formy opodatkowania osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie RP i UE
z uwzględnieniem działalności rolniczej i poza rolnictwem oraz Zasady dokonywania zmian form opodatkowania.
● dr inż. Piotr Widomski – kierownik placówki terenowej KRUS: Zasady ubezpieczenia osób prowadzących działalność
gospodarczą na terytorium RP i UE.
● Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Zasady ubezpieczenia osób prowadzących działalność gospodarczą na terytorium
RP i UE.
● mgr Andrzej Tybulczuk – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy: Aktywne formy bezrobocia.

5 marca (wtorek) – sala GOK – godz. 1000
Odnawialne źródła energii

● CONTINO: Farma wiatrowa w Urzędowie. Korzyści dla mieszkańców i gminy.
● BIOM SYSTEM: Źródła finansowania przedsięwzięć dotyczących pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.
● LUKS KOLOR: Kolektory słoneczne.

6 marca (środa) – sala GOK – godz. 1000

● mgr inż. Alicja Pawlak-Zdziechowska – LODR w Końskowoli: Nowości odmianowe i ochronne malin. Aktualne
zalecenia na 2013 r.
● dr Andrzej Grenda – YARA Poland: Racjonalne nawożenie sadów i jagodników.
● mgr inż. Andrzej Maj – z-ca dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR: Bieżące informacje.

7 marca (czwartek) – sala GOK – godz. 1000

● mgr inż. Justyna Matras – LODR w Końskowoli: Agroturystyka i turystyczne miejsca – alternatywne źródła dochodu.
● mgr inż. Sylwia Figiel – LODR w Końskowoli: Produkt regionalny i tradycyjny – przetwórstwo na poziomie
gospodarstwa.
● mgr Wioletta Wilkos – prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej: Małe projekty.
● godz. 1330 – Spotkanie gospodyń z terenu gminy z okazji Dnia Kobiet.

8 marca (piątek) – Świetlica Wiejska w Moniakach – godz. 900
Dzień Sadowniczy

● mgr inż. Adam Fura: Wyznaczanie terminów zabiegów i dobór preparatów w oparciu o informatyczne modele
matematyczne i pułapki feromonowe.
● dr Grzegorz Klimek: Alternatywne modele sadów jabłoniowych.
● Timac Agro, Bio Agris (sponsorzy wykładowców): Prelekcje promocyjne produktów.
● Państwowa Inspekcja Pracy w Lublinie: Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie – zagrożenia wypadkami
w rolnictwie.
Współorganizatorzy:
Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie
Komisja Rolna Rady Gminy Urzędów
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli
Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej
Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Powiatowy Urząd Pracy w Kraśniku
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kraśniku
Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej

