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Wesołych, spokojnych i dostatnich
Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnym gronie
oraz zdrowia, pomyślności i optymizmu
w Nowym 2017 Roku
wszystkim mieszkańcom gminy Urzędów
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W dniu 25 listopada 2016 r. odbyła się XXXII sesja VII
kadencji Rady Miejskiej w Urzędowie. Tematem głównym
obrad była informacja z działalności Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Urzędowie, którą przedstawił kierownik
zakładu Leszek Sadowski. Wyjaśnił, iż zadaniem Zakładu
Gospodarki Komunalnej w Urzędowie jest utrzymanie ciągłości w dostawie wody i odbioru ścieków. Łączna długość
sieci wodociągowej w gminie to 101 km, a liczba przyłączy
– 2235 szt. Ujęcia wody znajdują się: w Mikuszewskim
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Burmistrz Urzędowa
Dyrektor Ośrodka Kultury
Parafia pw. św. Mikołaja w Urzędowie
serdecznie zapraszają
mieszkańców gminy Urzędów oraz gości

na poświęcenie Szopki Bożonarodzeniowej,
które będzie miało miejsce
24 grudnia 2016 r. o godz. 23.30 na Rynku
(przed Pasterką)
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Sprawozdanie z posiedzenia XXXII sesji VII kadencji
Rady Miejskiej w Urzędowie

Dokończenie ze str. 1
(ujęcie posiada trzy studnie), w Zadworzu (ujęcie posiada
dwie studnie), w Natalinie (ujęcie posiada jedną studnię),
w Bobach Księżych (ujęcie posiada dwie studnie). Zakład
Gospodarki Komunalnej w Urzędowie posiada w eksploatacji trzy oczyszczalnie ścieków: oczyszczalnię ścieków
w m. Moniaki, do której podłączone są dwa bloki i Ośrodek
Zdrowia, gruntową oczyszczalnię ścieków w m. Popkowice,
do której podłączone są Ośrodek Zdrowia oraz budynek
OSP, a także główną oczyszczalnię ścieków w Urzędowie
przy ul. Wodnej. Oczyszczalnia ta oczyszcza dziennie około
155 m3 ścieków z Urzędowa, Bęczyna i Zakościelnego.
Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej to 23,8 km,
a liczba przyłączy – 520 szt.
W sprawach bieżących radni podjęli następujące
uchwały:
1. Uchwała Nr XXXII/189/16 w sprawie przyjęcia
Rocznego programu współpracy gminy Urzędów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi
realizować zadania pożytku publicznego na 2017 rok,
2. Uchwała Nr XXXII/190/16 w sprawie zmian budżetu
gminy na 2016 rok,
3. Uchwała Nr XXXII/191/16 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących
na terenie gminy Urzędów na rok 2017,
4. Uchwała Nr XXXII/192/16 w sprawie wprowadzenia
zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy
Urzędów,
Burmistrz Urzędowa

5. Uchwała Nr XXXII/193/16 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku
rolnego na 2017 rok,
6. Uchwała Nr XXXII/194/16 w sprawie wprowadzenia
zwolnień od podatku rolnego,
7. Uchwała Nr XXXII/195/16 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia
podatku leśnego na 2017 rok,
8. Uchwała Nr XXXII/196/16 w sprawie określenia
wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Urzędów na rok
2017,
9. Uchwała Nr XXXII/197/16 w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Urzędów,
10. Uchwała Nr XXXII/198/16 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów oraz miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących
na terenie gminy Urzędów,
11. Uchwała Nr XXXII/199/16 w sprawie stwierdzenia,
że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działki nr ewid. 220/31 w miejscowości
Moniaki nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Urzędów,
12. Uchwała Nr XXXII/200/16 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru działki nr ewid. 220/31 w miejscowości Moniaki.
Danuta Dubil

Dyrektor Ośrodka Kultury

Parafia pw. św. Mikołaja w Urzędowie

serdecznie zapraszają mieszkańców gminy Urzędów oraz gości do udziału

w

Orszaku Trzech Króli 6 stycznia 2017 roku.

Miasto Urzędów po raz pierwszy włączyło się w ogólnopolską akcję zorganizowania uroczystości Święta Trzech
Króli. Orszak jest realizowany we współpracy z warszawską Fundacją „Orszak Trzech Króli”, której działania związane
są z obchodami święta Objawienia Pańskiego.
Serdecznie zapraszamy do przemarszu razem z nami w Orszaku, przekażmy światu dobrą nowinę, wspólnie zaśpiewamy piękne polskie kolędy!
Wydarzenie rozpocznie się mszą św. o godzinie 11.30 w kościele pw. św. Mikołaja w Urzędowie. Następnie kolorowy orszak na czele z Trzema Królami i Pastuszkami wyruszy w kierunku Rynku do Szopki Betlejemskiej. W trakcie
przemarszu dzieci i młodzież ze szkół z terenu naszej gminy będą odgrywać wcześniej przygotowane scenki teatralne.
Całość uświetni orkiestra strażacka z kapelmistrzem Tadeuszem Sabłem oraz zespół „Vox Celestis” pod kierunkiem
Jana Kowala.
To wydarzenie nie tylko religijne, ale również społeczne, które promuje wartości rodzinne, integruje lokalną społeczność oraz buduje więzi z miastem, całą gminą oraz jej mieszkańcami. Zachęcamy wszystkie organizacje pozarządowe
do udziału w Orszaku. Zapraszamy mieszkańców, dzieci, młodzież i dorosłych, którzy chcieliby spróbować swoich
sił i wystąpić w roli rycerzy, legionistów, aniołów, diabłów czy członków dworu Heroda. Chętni mogą się zgłaszać do
Ośrodka Kultury w Urzędowie lub pod nr tel. 81 82 25 081.
Organizatorzy Orszaku zachęcają do udziału szczególnie rodziny z dziećmi. Głównym celem tego wydarzenia jest
pokazanie, że uroczystość Objawienia Pańskiego to przede wszystkim święto rodzin. Ważne jest wspólne kolędowanie
i zabawa, ale najważniejszym celem jest to, aby pokłonić się Jezusowi.
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Konkurs ekologiczny „Czysta gmina – czysty świat”
Gmina Urzędów już od roku 2002 jest organizatorem
konkursu z zakresu edukacji ekologicznej. Hasłem bieżącej
edycji konkursu było: „Czysta gmina – czysty świat”.
Konkurs ten skierowany jest do placówek oświatowych
oraz do stowarzyszeń działających na terenie gminy i finansowany jest przez gminę Urzędów oraz przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W roku 2016 przewidzianą pulą nagród była kwota
7 tysięcy złotych, z czego 4 tysiące złotych pochodziło
z budżetu gminy, zaś 3 tysiące złotych ze środków wspomnianego funduszu.

Uczestnicy konkursu wykazali swoje działania na rzecz
ochrony środowiska w różnych formach: m.in. uczestniczyli w konkursach ekologicznych na poziomie szkolnym,
międzyszkolnym oraz regionalnym, organizowali wystawy plastyczne, spektakle słowno-muzyczne o tematyce
ekologicznej, dbali o czystość w najbliższym otoczeniu,
w lasach, w miejscach publicznych, organizowali wycieczki
dydaktyczne do miejsc związanych z ochroną przyrody.
Efektem wspólnych działań było zachęcenie i wdrożenie
mieszkańców, dzieci i młodzieży do podejmowania inicjatyw, do pracy twórczej na rzecz środowiska naturalnego,

Uczestnikami konkursu w roku bieżącym byli:
1. Przedszkole Publiczne w Urzędowie,
2. Szkoła Podstawowa imienia Jana Pawła II w Moniakach,
3. Szkoła Podstawowa w Bobach-Kolonii,
4. Klasy I–III Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie,
5. Szkoła Filialna w Bęczynie,
6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Leszczynie,
7. Zespół Szkół w Skorczycach,
8. Gimnazjum z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im.
Władysława Jagiełły w Urzędowie,
9. Koło Gospodyń Wiejskich w Moniakach,
10. Koło Gospodyń Wiejskich – Popkowice-Majdanek.
Uczestnicy konkursu w przedłożonych sprawozdaniach
przedstawili jakiego rodzaju działania w zakresie ochrony środowiska podejmowali. Dostarczone prace zostały
poddane ocenie komisji, która je weryfikowała pod kątem:
– ilości zebranych i posegregowanych odpadów,
– likwidacji dzikich wysypisk oraz porządkowania miejsc
zaśmieconych,
– edukacji ekologicznej, działań na rzecz ochrony środowiska przedstawionych w różnych formach,
– estetyki i formy opracowania prac konkursowych.

a także kształtowanie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, budowanie nowych nawyków i przyzwyczajeń
sprzyjających ochronie środowiska i zasobów przyrody.
Większość z wymienionych działań ma charakter cykliczny i na stałe wpisała się w działania uczestników
konkursu.
Warto podkreślić, że celem konkursu jest także propagowanie rozwoju selektywnego zbierania odpadów oraz selekcja odpadów u źródła, jak również pozyskiwanie surowców wtórnych. W ramach działań podjętych w konkursie
udało się zebrać i oddać do punktów skupu blisko 22 tony
surowców wtórnych, takich jak: makulatura, złom, szkło,
tworzywa sztuczne, zużyte baterie oraz sprzęt elektroniczny.
Coroczny gminny konkurs z zakresu edukacji ekologicznej ma na celu uzyskanie wymiernych efektów widocznych
od razu oraz mniej wymiernych, realizowanych długoterminowo, a przynoszących efekty dla przyszłego pokolenia.
Wiele prowadzonych w ramach konkursu akcji pobudziło
tutejszą społeczność do działania, wyzwoliło zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności za stan środowiska,
co stanowi pewien wkład w kształtowanie postaw oraz
budowanie nowego spojrzenia na środowisko naturalne.
Ewa Flis
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Uczniowie z Zespołu Szkół – CKZiU im. Orląt Lwowskich
na stażu zawodowym w Grecji!

We wrześniu i październiku 2016 r. uczniowie z Zespołu
Szkół – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
im. Orląt Lwowskich w Urzędowie wyjechali na trzytygodniowy staż zawodowy do Grecji. Praktyki odbyły się
w ramach projektu „Praktyki zagraniczne szansą rozwoju
kompetencji zawodowych młodzieży wiejskiej” o numerze
2016-1-PL01-KA102-025982 realizowanym przy wsparciu Unii Europejskiej z programu Erasmus+. Organizacją
wysyłającą młodzież na staż była firma Master Builders
Sp. z o.o., a organizacją goszczącą Youthfully Yours Gr.
Podczas 3-tygodniowego stażu uczestnicy m.in.:
– poszerzyli kwalifikacje zawodowe, dzięki czemu mają
większe szanse na znalezienie pracy na polskich oraz
zagranicznych rynkach pracy;
– wzmocnili wiarę w swoją zaradność zawodową i życiową, rozwijając przedsiębiorczość oraz kompetencje
społeczno-kulturowe;
– poszerzyli wiedzę na temat metod pracy zagranicznych
firm;
– wzbogacili wiedzę na temat stosowanych na zachodzie
Europy rozwiązań w pracy zawodowej logistyka, ekonomisty i handlowca;
– a także wzbogacili zasób słownictwa i wyrażeń w języku
angielskim, również zawodowym.
Stażyści odbyli swoje praktyki m.in. w firmie Olympia
Electronics, która powstała w 1979 r. i jest jedną z dziesięciu najlepiej rozwijających się firm na świecie. Są tu
opracowywane innowacyjne systemy bezpieczeństwa i zabezpieczenia elektroniczne, takie jak oświetlenia awaryjne,
systemy wykrywania pożaru/gazu, systemy antywłamaniowe, termostaty elektroniczne, przełączniki kart hotelowych
itp. Uczniowie mogli zobaczyć jak produkowane są różne
urządzenia elektroniczne. Inną firmą, w której młodzież
zdobywała doświadczenie zawodowe było Maxi Paper
Mill w Katerini – największe przedsiębiorstwo produkujące papier w tym regionie Grecji, m.in papier toaletowy,
chusteczki higieniczne, serwetki, papier do drukarek. Mogli
prześledzić cały proces produkcji i pakowania oraz uzyskali
niezbędne informacje na temat handlu i sprzedaży w tak
dużej firmie.

Stażyści mieli także okazję odwiedzić Szkołę Wyższą
w Katerini, gdzie zobaczyli jak uczą się ich rówieśnicy
w Grecji, porównali warunki i sposób nauczania oraz
młodzież grecką do polskich szkół i polskiej młodzieży.
Uczestniczyli w zajęciach oraz w wykładzie, podczas
którego dowiedzieli się jak wygląda handel w tym kraju,
a na zakończenie wysłuchali wykładu i prezentacji nt.
szkolnictwa i nauczania w zakresie logistyki, handlu i ekonomii w Grecji. Z kolei w Salonikach zwiedzili najstarszy
uniwersytet w Grecji – jego wydziały ekonomiczno-handlowy, informatyczny, elektroniczny, mechaniczny, medyczny,
hydrauliczny i gastronomiczny. Wysłuchali wykładu na temat bezpiecznego korzystania z portali społecznościowych,
zobaczyli komputer wielkości opakowania chusteczek

higienicznych, mogli także zapoznać się ze wszystkimi
pomocami dydaktycznymi potrzebnymi do nauki na ww.
kierunkach. W Veroii odwiedzili liceum profilowane, w którym zobaczyli m.in. sklepy internetowe i gry stworzone
przez uczącą się tam młodzież, jednak największą atrakcją
była prezentacja o systemie antypożarowym w tunelu stworzonym przez absolwentów szkoły.
W ramach programu kulturowego stażyści zwiedzili miasto Saloniki oraz wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO słynne prawosławne klasztory w Meteorach
– kiedyś były tam 24 klasztory, w chwili obecnej zostało
ich 8. Byli na farmie małży, zażyli kąpieli błotnej, zwiedzili
podziemne Muzeum w Verginie, gdzie podziwiali starożytne
grobowce oraz odbyli wycieczkę w masyw najwyższego
szczytu Grecji – Olimpu.
Uczniowie po zakończeniu stażu otrzymali wydane
w dwóch wersjach językowych (po angielsku i po polsku)
europejskie certyfikaty Europass–Mobilność, które potwierdzają kwalifikacje zawodowe, podnoszą konkurencyjność ich posiadaczy na europejskim rynku pracy i stanowią
cenną przepustkę do znalezienia satysfakcjonującej pracy,
a także certyfikaty potwierdzające udział w projekcie.
Andrzej Rolla
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Wieczornica patriotyczna
Gdzie słyszysz śpiew, tam wstąp, tam dobre serca ludzie
mają. Źli ludzie – wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają…
22 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Skorczycach
rozbrzmiały melodie pieśni i piosenek żołnierskich podczas
Wieczornicy patriotycznej.

Wszystkich połączyła chęć wspólnego śpiewania polskich pieśni patriotycznych, które przywołują pamięć
bohaterów narodowych od czasów najdawniejszych do
współczesności, tych znanych z imienia i nazwiska i tych,
których imion nigdy nie poznano.
Każda z wykonywanych przez chórzystów ZS w Skorczycach piosenek – stworzonych w konkretnym kontekście historycznym – ma swoją historię, jest niezwykłą
opowieścią o ojczyźnie. Zgromadzeni na Wieczornicy
goście żywiołowo przyłączyli się do wspólnej dźwięcznej
wędrówki przez dzieje Polski. Piękne ilustracje muzyczne
skorczyckiej uroczystości stworzyła orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Urzędowie pod kierownictwem
kapelmistrza Tadeusza Sabła.

Uroczystość poświęcona 98. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości zgromadziła przedstawicieli samorządu terytorialnego, lokalnych instytucji kulturalnych,
służby zdrowia, pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej
w Popkowicach oraz szerokie grono mieszkańców Skorczyc
i okolicznych miejscowości.

Po oficjalnym koncercie na wszystkich uczestników
Wieczornicy czekała „żołnierska” biesiada – wykwintne
w swojej prostocie bigos, chleb ze smalcem, placek z kaszą
czy kawa zbożowa miały wyjątkowy smak, o który zadbali
rodzice i pracownicy szkoły.
Słowem-życzeniem „Żeby Polska była Polską” i zaproszeniem na kolejne spotkanie podsumowała ten patriotyczny
wieczór pani Małgorzata Piątek, dyrektor Zespołu Szkół
w Skorczycach. Wspólne śpiewanie pokazało, że „patriotyzm to nie jest starodawne pojęcie, które należy odłożyć do
muzealnej gabloty. Patriotyzm to życiodajna siła pulsująca
w głębi szlachetnych serc”.
Agnieszka Chojecka

Kiermasz bożonarodzeniowy
Zgodnie z wieloletnią tradycją w okresie przedświątecznym
Ośrodek Kultury w Urzędowie organizuje kiermasz rękodzieła
artystycznego. 11 grudnia br. w sali OK-u stroiki bożonarodzeniowe oferował Dom Pomocy Społecznej w Popkowicach,
swoje prace prezentowały panie z klubu „Szydełko” działającego w świetlicy środowiskowej – Klub Abstynenta „Płomyk”,
jak również osoby indywidualne. Spotkanie twórców z terenu
naszej gminy oraz ościennych miejscowości upłynęło w miłym, przedświątecznym nastroju. Kiermaszowi towarzyszyła
ekspozycja dotycząca 24. Pułku Ułanów w Kraśniku oraz
35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego.
Józef Baran
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Aktywny początek
Rok szkolny 2016/2017 dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie to rok zmian. Od września szkoła prowadzona jest przez Stowarzyszenie „Aktywni dla rozwoju
edukacji, kultury i przedsiębiorczości”, którego prezesem
jest pani Agnieszka Fila. Stowarzyszenie zrzesza dużą liczbę
osób zaangażowanych w działalność szkoły i nie brakuje
chętnych osób, które chcą stać się nowymi członkami
Stowarzyszenia. Pomimo tych zmian priorytety dotyczące
kształcenia i wychowania naszych uczniów pozostały niezmienne. I tak jak w ubiegłych latach nauki, tak i teraz już
od pierwszego szkolnego dzwonka rozpoczęliśmy aktywną
pracę, której celem jest zapewnienie naszym wychowankom
wszechstronnego rozwoju.
W związku z tym, że nasza szkoła przystąpiła do Gminnego Konkursu Ekologicznego „Czysta gmina, czysty
świat” organizowanego przez Urząd Miejski w Urzędowie, przeprowadzonych zostało wiele akcji i konkursów.
Organizowane były apele, wystawy oraz inscenizacje.
Dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej i rodziców
prowadzono selektywną zbiórkę różnorodnych odpadów,
m.in. zbiórkę baterii, plastikowych nakrętek i makulatury.
Jedną z form edukacji ekologicznej było zorganizowanie
wewnątrzszkolnego konkursu na Eko-klasę przeprowadzonego w dwóch kategoriach wiekowych – klasy młodsze, tj.
dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klasy I
i II, oraz klasy starsze – uczniowie klas III–VI. Konkurs ten
odbywał się na kilku płaszczyznach. Dotyczył on między
innym ilości zebranej makulatury, plastikowych nakrętek,
zużytych baterii i puszek aluminiowych. Każda klasa miała
także za zadanie wykonać plakat ekologiczny o tematyce
związanej z recyklingiem. W końcowej ocenie brany był
również pod uwagę ogólny wystój sali lekcyjnej. Po dokładnym podsumowaniu i zliczeniu wszystkich punktów
uzyskiwanych w poszczególnych kategoriach upragniony
tytuł Eko-klasy i puchar zdobyły:
• w kategorii dzieci młodszych – oddział przedszkolny
3- i 4-latków,
• w kategorii dzieci starszych – klasa VI.
Oprócz tego nasi uczniowie mieli również możliwość
wykazania swojej kreatywności i pomysłowości w konkursach na eko-strój, eko-wiersz czy eko-zabawkę. Wszystkie
te konkursy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem,
a cuda jakie można „wyczarować” z gazet, worków na
śmieci, plastikowych nakrętek czy opakowań po produktach
spożywczych, niejednego z nas wprawiły w zachwyt.
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Leszczynie niejednokrotnie uczestniczyli w konkursach organizowanych przez różne instytucje działające na terenie
naszej gminy, powiatu i województwa. Jednym z nich
był plastyczny konkurs organizowany przez Powiatową
Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Kraśniku dotyczący
biernego palenia.
W ramach ogólnopolskiego konkursu „Eko-planeta”
organizowanego przez Stowarzyszenie Upowszechniania
Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie
sześciu uczniów klasy VI wykonuje przewodnik po najciekawszych przyrodniczo miejscach Polski.

Ogólne podsumowanie ze wszystkich działań konkursowych i sprawozdanie do Urzędu Miejskiego sporządziły
panie Magdalena Bogusławska, Agnieszka Fila i Ewa
Olszówka przy współpracy z paniami Katarzyną Gniazdek i Justyną Czuryszkiewicz. Dzięki wsparciu dyrektora
szkoły, staraniom wszystkich zaangażowanych nauczycieli,
uczniów i rodziców osiągnęliśmy duży sukces i zajęliśmy
III miejsce w gminie. Edukacja ekologiczna w szkole to
stwarzanie takich sytuacji, w których dzieci samodzielnie
dochodzą do określonych prawd i zasad, wyciągają wnioski,
skłaniają się do refleksji nad stosunkiem do przyrody. Aby
w naszej szkole edukacja ekologiczna miała miejsce na
każdym etapie kształcenia – zaczynając od przedszkola – to
właśnie najmłodsi uczniowie naszej szkoły już kolejny raz
z rzędu przystąpili do ogólnopolskiej akcji organizowanej
przez Fundację Ekologiczną „Arka”, obchodząc Dzień
Czystego Powietrza.
Bardzo istotnym elementem w wychowaniu przyszłego
pokolenia Polaków jest edukacja patriotyczna. Dobrą okazją
ku temu było obchodzone 11 listopada Święto Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Tradycyjnie już w przededniu
tego Święta cała społeczność szkolna uczestniczyła w uroczystym apelu przygotowanym przez uczniów klasy VI.

Najbardziej atrakcyjną dla uczniów formą spędzania
czasu są wycieczki turystyczne. W październiku najmłodsi
uczniowie oddziałów przedszkolnych uczestniczyli w wyjeździe do kina w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku
na bajkę pt. „Sekretne życie zwierzaków domowych”. Po
obejrzeniu filmu przedszkolaki mogły wesoło i aktywnie
spędzić czas w sali zabaw „Urwis”. Mnóstwo różnorodnych
zabawek, baseny wypełnione kolorowymi piłeczkami, trampolina, interaktywny dywan były gwarancją udanej zabawy,
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a uśmiechnięte buzie oraz pełne przejęcia komentarze stały
się potwierdzeniem dobrze spędzonego przedpołudnia.
Również w październiku troszkę starsi uczniowie – dzieci
z klasy II i III wyjechały na wycieczkę do Warszawy do
Centrum Nauki Kopernik. Mnogość atrakcji i możliwość
bezpośredniego doświadczania w pełni rozbudziły ciekawość poznawczą uczestników, którzy mogli zabawić się
w archeologa, poznać ziemskie żywioły jak np. „Ogniste
tornado”, czy zrelaksować się w kąciku melomana. Miłośnicy sportu próbowali swoich sił w wyścigach ze zwierzętami, a odważniejsi sprawdzali komfort „Łoża Fakira”.
Ryzykanci licytowali się na odwagę przy eksponatach „Jest
ryzyko, jest zabawa”, które były też impulsem, by pokonać
własny strach. Wyprawa do Centrum Nauki Kopernik była
wyjątkowo udana: pouczająca, ciekawa i zabawna.
Wycieczka nie ominęła również najstarszych uczniów
z klas IV–VI. Celem ich wyprawy był spektakl teatralny pt.
„Ten obcy” w wykonaniu Beskidzkiej Grupy Artystycznej.
„Człowiek tyle jest wart, ile może dać drugiemu człowiekowi” – ta myśl św. Jana Pawła II przyświecała nam w trakcie organizowania zbiórek żywności i ubrań dla najbardziej
potrzebujących, prowadzonych zarówno w ramach ogólnopolskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, jak też
zorganizowanej po raz pierwszy zbiórki na rzecz schroniska
i noclegowni dla osób bezdomnych Bractwa Miłosierdzia
im. św. Brata Alberta. Dzięki zaangażowaniu dyrektora
szkoły, pracowników, rodziców i uczniów oraz wsparciu
całej lokalnej społeczności udało się zebrać bardzo duże
ilości ziemiopłodów, odzieży i żywności długoterminowej.

7

Bardzo istotnym wydarzeniem była uroczystość ślubowania klasy I. Do tego ważnego dnia pierwszoklasiści przygotowywali się już kilka tygodni, by wszystkim udowodnić,
że nie są już przedszkolakami ale prawdziwymi uczniami.
Zanim pierwszaki zostały przyjęte do grona uczniów musiały wykazać się umiejętnościami śpiewu i deklamacji.
Następnie pierwszoklasistów czekało uroczyste ślubowanie
i tradycyjne pasowanie na ucznia symbolicznym wielkim
ołówkiem.

Trzy miesiące nauki już za nami. Cieszymy się ze wszystkich naszych sukcesów – i tych dużych, i tych małych, bo
dzięki nim z pozytywnym i optymistycznym nastawieniem
możemy patrzeć w przyszłość.
Ewa Olszówka, Agnieszka Fila

Z życia Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Płomyk”
w Urzędowie
W dniach 14–16 października 2016 r. członkowie Stowarzyszenia oraz sympatycy Klubu w liczbie 16 osób wzięli
udział w Ogólnopolskich Spotkaniach „AA” w Kalwarii
Zebrzydowskiej.
Pierwszego dnia zwiedzaliśmy Sanktuarium w Łagiewnikach oraz obóz koncentracyjny w Oświęcimiu i Brzezince.
Z głęboką powagą i wzruszeniem oglądaliśmy miejsca
kaźni milionów osób zamordowanych i spalonych przez
hitlerowskie Niemcy. Wieczorem zajechaliśmy na nocleg
w Zebrzydowicach.
W sobotę o godz. 10.00 wyruszyliśmy do Kalwarii na
trzygodzinną Drogę Krzyżową organizowaną przez tamtejsze grupy Anonimowych Alkoholików. Wzruszające były
po każdej stacji świadectwa trzeźwiejących alkoholików.
Można było przekonać się, jak człowiek stoczył się na
dno i jak powstał na nowo do życia. Ile płaczu i udręki
kosztowało pijaństwo, by na koniec odzyskać radość życia
i szczęście w rodzinie. Matka Boża wynagrodziła nasz trud
piękną pogodą i urokami jesieni. Po Drodze Krzyżowej

pojechaliśmy do Suchej Beskidzkiej, aby zwiedzić piękny
zamek Wielopolskich i Branickich.
Wieczorem grupa nasza uczestniczyła w modlitwie różańcowej w zebrzydowickim klasztorze.
W miejscu zakwaterowania organizowaliśmy we własnym zakresie śniadania i kolacje. Humory dopisywały znakomicie! Nasze drogie panie dbały o nasze męskie żołądki,
więc przy pełnym brzuchu było nam miło. Niedziela zastała
nas od rana w deszczu i zimnie. Pojechaliśmy do Wadowic
z myślą o zwiedzeniu Domu Papieża. Niestety była duża kolejka i nie mogliśmy czekać do południa. Myślę, że wyjazd
był bardzo udany, tak ze względu na ducha, jak i na ciało.
Warto pojechać i przeżyć. Zastanowić się nad sobą
i swoim postępowaniem. Cieszyliśmy się, że tak wiele
osób pogrążonych w nałogu mogło powstać i żyć zgodnie
z Bogiem i ludźmi.
Podziękowania kierujemy do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za częściowe dofinansowanie naszego wyjazdu.
Marek Popłoński
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Dyniowe Party Show
W piątek 25 listopada w sali Ośrodka Kultury w Urzędowie, tradycyjnie jak co roku, odbyła się zabawa Andrzejkowa dla dzieci. Przygotowany przez studio Fama program
„Dyniowe party show” cieszył się dużym zainteresowaniem.
Animatorzy na ten wieczór przygotowali wiele atrakcji
nie tylko dla naszych pociech, ale również i dla rodziców.
Były tańce, zabawy i konkursy z nagrodami. Niesamowitą
atrakcją był padający śnieg, który co jakiś czas pokrywał
białą warstwą naszych milusińskich. Wiele radości sprawił
także złoty deszcz, który kilkakrotnie przerywał dzieciom
zabawę.

Nie mogło w ten wieczór zabraknąć oczywiście wróżb.
Ciocia Dynia, która była główną animatorką tej imprezy,
przepowiadała przyszłość dziewczynkom i chłopcom.
Wszyscy z zaciekawieniem słuchali co ich czeka w niedalekiej przyszłości i czy spełnią się ich marzenia.
Zabawa dostarczyła dzieciom wiele radości. Zmęczone,
ale pełne wrażeń żegnały zabawną Ciocię Dynię.
Jedno jest pewne, wszyscy bawili się znakomicie, kto
nie był niech żałuje.
Impreza Andrzejkowa dla dzieci była współfinansowana
przez Starostwo Powiatowe w Kraśniku.
Teresa Kaźmierak

Wiatraki z ZSO Urzędów najlepsze w województwie!!!
Uczniowie II i III klasy Gimnazjum w Zespole Szkół
Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie wzięli udział w Lublinie w eliminacjach regionalnych
V Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wiatrowych zorganizowanego przez Piaseczyńską Fundację Ekologiczną,
pokonując wszystkie pozostałe drużyny z całego województwa. Nasi zawodnicy zawłaszczyli całe podium:
I miejsce – „Odlotowe agentki” (w składzie: Kamila
Kasperska, Wiktoria Stec, Monika Wośko), II miejsce –
„Czarne Pendolino” (w składzie: Jakub Wośkowski, Patryk
Gajewski, Dawid Kowalski), III miejsce – „Śmigacze V8”
(w składzie: Kacper Cholewiński, Filip Dziczkowski, Jakub Paszkowski), VI miejsce – „Markarth” (w składzie:
Michał Ambrożkiewicz, Piotr Sabeł, Albert Grudziński),
VIII miejsce – „MSK Team” (w składzie: Miłosz Cisłak,
Szymon Grabowski, Jakub Wieczorek). Uczniowie, którzy
zajęli podium, otrzymali nagrody rzeczowe odpowiednio
do zajętych miejsc. Były nimi: wiertarki, szlifierki kątowe
i mini wkrętarki akumulatorowe.
Wynik ten nie byłby możliwy bez wielkiego zaangażowania młodzieży w budowę turbin wiatrowych i wielu
godzin testów w tunelu aerodynamicznym. Tunel został

skonstruowany na potrzeby testów przez pracowników ZSO
Urzędów (panowie W. Słowik i T. Broniec).
Dzięki pokonaniu konkurencji „Wiatraki z ZSO Urzędów” będą teraz podbijać stolicę i rywalizować ze szkołami
z całej Polski.
Więcej zdjęć i informacji: www.zsourzedow.pl lub
https://facebook.com/urzedow.zso
Wojciech Słowik

