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Sprawozdanie z posiedzenia
VI sesji VI kadencji Rady Gminy Urzędów

W dniu 29 kwietnia 2011 roku odbyła się VI
sesja VI kadencji Rady Gminy Urzędów. Główne
tematy dotyczyły informacji z działalności OSP
na terenie Gminy Urzędów za rok 2010, stanu
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Urzędów oraz sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Urzędów
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2010 rok.
Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Młodzież szkolna
składa kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki
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Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży
Pożarnych za rok 2010 szczegółowo omówił pracownik Urzędu Gminy, pan Andrzej Misztal. Poinformował
on, że na terenie gminy funkcjonuje 9 jednostek OSP
z czego OSP Boby i Urzędów włączone są do Krajowego
Systemu Ratownictwa Gaśniczego. Na koniec roku 2010
stan osobowy członków czynnych OSP wynosił 306 druhów, 18 wspierających i 84 honorowych, ponadto w OSP
Urzędów i Bęczyn działają młodzieżowe drużyny pożarnicze. OSP Urzędów posiada orkiestrę – 15 druhów
i chór męski – 18 druhów. W 2010 roku miało miejsce
36 zdarzeń, do których wyjeżdżały jednostki z terenu
gminy, ponadto jednostki brały również udział w akcji
powodziowej na terenach zalanych przez ubiegłoroczną
powódź. W ubiegłym roku dokonano zakupu 2 samochodów bojowych dla jednostek: OSP Urzędów – samochód
specjalny pożarniczy średni MAN za kwotę 674 100 zł
z czego 468 100 dotacja Gminy Urzędów oraz samochód specjalny pożarniczy średni Steyr dla OSP Moniaki
za 35 000 zł, całość finansowana przez gminę. Dodatkowych wyjaśnień odnośnie działalności straży pożarnych
udzielił obecny na sesji przedstawiciel Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, kpt. Piotr Michałek.
Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Urzędów skomentował za-ca Komendanta Komisariatu Policji w Kraśniku Fabrycznym, asp.
sztab. Jacek Lodowski. Ponadto na sesji obecny był
Komendant Komisariatu Policji w Kraśniku FabryczDokończenie na str. 2
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nym nadkom. Mirosław Olszyński, który służył dodatkowymi wyjaśnieniami. Z analizy przestępstw wynikło,
że na terenie Gminy Urzędów w 2010 roku stwierdzo
115 przestępstw, z czego 15 to kradzież cudzej rzeczy,
10 – kradzież z włamaniem, 3 – uszczerbek na zdrowiu,
2 – bójka lub pobicie, 5 – uszkodzenie rzeczy, 6 – przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu, 3 – z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomani, 3 – oszustwa, 36 – nietrzeźwi kierujący. Dodatkowo w ubiegłym roku ujawniono 304 wykroczenia, z czego na sprawców tych wykroczeń nałożono 165 mandatów karnych, 63 wnioski
skierowano do sądu o ukaranie, a w 42 przypadkach odstąpiono od ukarania.
Następnie Sekretarz Gminy Wiesława Ciupak odczytała przygotowane sprawozdanie z realizacji programu
współpracy Gminy Urzędów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2010 rok.
W sprawach bieżących radni podjęli następujące
uchwały:
1) w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia
w Przedszkolu Publicznym w Urzędowie.
2) w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Urzędów.
3) w sprawie zatwierdzenia projektu „Indywidualizacja procesu nauczania w Gminie Urzędów” realizowanego przez gminę Urzędów w ramach Pro-
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gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr wniosku
POKL.09.01.02-06-317/10; Priorytet IX – Rozwój
wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grupy
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
4) w sprawie przyznania dotacji Ochotniczym Strażom
Pożarnym w Popkowicach, Bobach Kolonii, Leszczynie i Urzędowie.
5) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Lubelskiemu w zakresie realizacji wspólnej budowy chodnika w Urzędów – Mikuszewskie, w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 833 Chodel – Kraśnik.
6) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011.
W programie kwietniowej sesji przewidziane są
następujące tematy:
Informacja z działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Urzędowie za rok
2010.
1) Sprawy bieżące.
2) Wyjazd w teren.
Magdalena Szumna

Zwiększenie konkurencyjności
poprzez zagraniczne praktyki
Program Leonardo da Vinci jest jednym z czterech głównych programów edukacyjnych Unii Europejskiej realizowanych w Polsce do 2013 roku, wspierających politykę
Unii w ramach projektu „Uczenie się przez całe życie”.
Program ten adresowany jest zarówno do uczniów, absolwentów, osób pracujących i poszukujących pracy. Głównym celem projektu jest umożliwienie uczestnikom poznania środowiska zawodowego, organizacji i kultury
pracy w innym kraju, zachęcenie do otwartości i współpracy.
Moja przygoda z programem Leonardo da Vinci zaczęła się od znalezienia informacji o terminach i zasadach składania wniosków na oficjalnej stronie Fundacji
Rozwoju Systemu Edukacji www.leonardo.org.pl. Organizacja i opracowanie projektu składała się z kilku etapów. Pierwszy to przede wszystkim znalezienie dwóch
instytucji, które podpiszą ze sobą umowę, następnie wypełnienie i złożenie wniosku, rozstrzygnięcie konkursu,
przygotowanie kulturowo-językowe, praktyka oraz zakończenie i upowszechnianie wyników. Na staż wyjechałam za pośrednictwem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jako absolwentka Wydziału Nauk
Geograficznych i Geologicznych na kierunku turystyka

i rekreacja. Zagraniczną instytucją partnerską został Abama Golf & Spa Resort należący do sieci ekskluzywnych
hoteli The Ritz-Carlton Company LLC położony na Teneryfie.
W trakcie realizacji sześciomiesięcznego programu
miałam możliwość doskonalenia umiejętności z zakresu organizacji usług hotelarskich, kompleksowej obsługi gości oraz zapoznałam się z innowacyjnymi metodami
szkolenia na poziomie międzynarodowym. Jednakże staż
to nie tylko kształcenie zawodowe. Dodatkową korzyścią pobytu było zawieranie nowych znajomości. Praca,
podróże oraz spędzanie czasu wolnego z praktykantami
z różnych krajów wpłynęły na zwiększenie kompetencji
językowych, społecznych i kulturowych
Udział w stażu umożliwił mi wykorzystanie nabytej
wiedzy teoretycznej w praktyce, pomógł w kształtowaniu samodzielności, zdolności do pracy i integracji w środowisku międzynarodowym. Dlatego też pragnę zachęcić przede wszystkim młodzież oraz osoby poszukujące
pracy do udziału w projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej, dających szansę na podwyższenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie doświadczenia
w instytucjach zagranicznych.
Monika Mazurkiewicz
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Młode talenty z ZSO im. Władysława Jagiełły
Laureat konkursu historycznego
Uczeń Klasy VIa Szkoły Podstawowej ZSO im. Wł. Jagiełły
w Urzędowie Filip Nowaczyński
wziął udział w konkursie historycznym zorganizowanym przez Lubelskiego Kuratora Oświaty. Konkurs
składał się z etapu szkolnego, okręgowego oraz wojewódzkiego. Filip przeszedł pomyślnie wszystkie
trzy etapy i został laureatem. Jako
laureat konkursu został zwolniony
ze sprawdzianu po klasie szóstej i uzyskał maksymalną
liczbę punktów. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Opiekun Danuta Bijak

Klaudia laureatką konkursu biologicznego
Klaudia Pagacz, uczennica klasy
II b Gimnazjum ZSO im. Władysława Jagiełły w Urzędowie, brała
udział w konkursie biologicznym
organizowanym przez Kuratorium
Oświaty w Lublinie.
Po pomyślnym przejściu poszczególnych etapów (szkolnego,
okręgowego oraz wojewódzkiego)
została laureatem. Sukces ten wiąże się ze zwolnieniem uczennicy z części matematycznoprzyrodniczej egzaminu gimnazjalnego i uzyskaniem maksymalnej liczby punktów. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.
Opiekun Anna Cios

Sukcesy młodzieży

Uczniowie Gimnazjum w ZSO im. Władysława Jagiełły
wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie IPN „W kalejdoskopie pamięci - Polska i Polacy w latach 1939-1989.
Autorytet w czasach trudnych”.
„Pamiętasz, co twój dziadek mawia? Że uśmiech bywa
aktem męstwa, że smutek to słabość, to postawa zbyt wygodna. Być radosnym i dobrym, kiedy świat jest smutny

i zły, to mi dopiero odwaga.” - słowa z książki Małgorzaty Musierowicz „Opium w rosole” należało potraktować
jako motto pracy pisemnej. Chodziło o przedstawienie rzeczywistego autorytetu, prawdziwego „nauczyciela życia”
i opisanie jego losów na tle trudnych czasów z przeszłości
Polski, w jakich ta osoba wykazała się optymizmem, siłą
i odwagą oraz opowiadała się po stronie wartości uniwersalnych, takich jak na przykład: uczciwość, prawda, sprawiedliwość i wolność.
W etapie regionalnym konkursu wzięło udział pięciu
gimnazjalistów z naszej szkoły: Jolanta Gozdalska, Dominika Jackowska, Dominika Kowalczyk, Emil Ryniewski,
Radosław Szempliński, a ich prace zostały uhonorowane
dyplomami i nagrodami książkowymi.
Laureatem X Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał Pamięci” została natomiast uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego, Ilona Machaj. Tym razem tematem jej
pracy były losy polskich zesłańców, odkryte i utrwalone
okruchy regionalnej i narodowej historii.

Stypendyści Urzędu Marszałkowskiego
w Lublinie

W roku szkolnym
2010/1011
dwie
uczennice
korzystają ze stypendium
dla uczniów uzdolnionych: Dominika
Jackowska z klasy
III gimnazjum i Ilona Machaj z klasy
III liceum ogólnokształcącego. Natomiast Dominika Kowalczyk z klasy III
gimnazjum otrzymała
stypendium
Dominika Kowalczyk na rozdaniu
w dziedzinie twórnagród w konkursie „Talent”
czości artystycznej.
Zdolnej i pracowitej młodzieży życzymy dalszych sukcesów.
Anna Wnuk

Starostwo Powiatowe w Kraśniku ogłosiło konkurs na:

„Najładniejszy ogródek przydomowy i najbardziej zadbane gospodarstwo rolne w Powiecie Kraśnickim”
Pierwszy etap konkursu rozstrzygnięty zostanie przez Komisje Gminną w dniu 10 czerwca 2011 r., w trzech kategoriach:
1. ogródki przydomowe; 2. gospodarstwa rolne; 3. przestrzeń wokół budynków użyteczności publicznej.
Prosimy sołtysów, przewodniczące KGW oraz osoby indywidualne o zgłaszanie chętnych do wzięcia udziału w wyżej wymienionym konkursie. Termin zgłaszania mija 9 czerwca 2011 roku.
Zgłoszenia i pytania prosimy kierować pod numer Biura Rady Gminy:
Magdalena Szumna, tel. 081 822 50 83.
Regulamin konkursu umieszczony jest na stronie www.urzedow.pl
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Obchody 3 Maja
3 maja w Urzędowie odbyły się uroczyste obchody
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. O godz. 11.20 uczestnicy uroczystości, władze gminy oraz orkiestra strażacka
i poczty sztandarowe przemaszerowali do kościoła para-

Występy uczniów Szkoły Podstawowej w Moniakach

Zespół „Wesołe Nutki”

„Kapela Janka”

Składanie wieńców pod pomnikiem św. Floriana

fialnego, gdzie odprawiona została msza św. w intencji
ojczyzny. Po nabożeństwie delegacje złożyły wieńce pod
pomnikami Józefa Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki
i św. Floriana.
Po części oficjalnej, tradycyjnie jak co roku w sali
Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się akademia okolicznościowa. Licznie zgromadzeni widzowie wysłuchali montażu słowno-muzycznego w wykonaniu uczniów
ze Szkoły Podstawowej w Moniakach, przygotowanego przez panią polonistkę Beatę Kawa. Młodzi artyści
przedstawili krótką inscenizację przeplataną recytacją
wierszy i śpiewem pieśni patriotycznych. Następnie wystąpiły zespoły działające w GOK pod kier. instruktora
d/s muzyki Jana Kowala: „Vox Celestis”, „Dwie + Jeden”, „Wesołe Nutki” oraz „Kapela Janka”.
Podczas całej uroczystości panował uroczysty i podniosły nastrój. Uczestnicy mogli wzbogacić swoją wiedzę na temat tak ważnego święta, jakim jest święto Konstytucji 3 Maja.
Teresa Kaźmierak

Zespół „Dwie + Jeden”

kwiecień 2011

Gazeta Urzędowska nr 111

5

Posadzono 96 dębów katyńskich
Kapituła Dziedzictwa Narodu Święta Sprawa im. o. Augustyna Kordeckiego wystąpiła do Burmistrza Kraśnika Mirosława Włodarczyka
z propozycją upamiętnienia ofiar tragedii smoleńskiej z 10 kwietnia
2010 roku poprzez posadzenie 96 dębów.
Pomysł ten został zaakceptowany. W dniu 11 kwietnia
2011 roku Poseł na Sejm RP Jarosław Stawiarski, Burmistrz Kraśnika Mirosław Włodarczyk, Wiceburmistrz
Kraśnika Zbigniew Dżugaj, członek Kapituły Bogusław Parczyński, młodzież szkół kraśnickich z nauczycielami, uczniowie Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich
w Urzędowie z dyrektorem Andrzejem Rollą oraz pracownicy firmy Rudnik Tumay z Andrzejem Marcem dokonali aktu posadzenia 96 dębów pomnikowych na terenie skweru wzdłuż ulicy Urzędowskiej w Kraśniku.
Posadzone dęby są symbolem trwałości pamięci historycznej w Polsce obywatelskiej, demokratycznej. Dęby
są znakiem wieczności, ale także nieśmiertelności, triumfu, niepodległości, siły fizycznej i moralnej.

Już teraz można zaobserwować pękające pąki liści
świadczące o przyjęciu się sadzonek.
Bogusław Parczyński

Pokaz żywieniowy – wyroby masarskie i potrawy wielkanocne
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie. Z tymi radosnymi świętami wiąże się bogata
polska tradycja potraw wielkanocnych.
W związku z tym Gminna Rada Kobiet postanowiła zorganizować spotkanie wielkanocne w Gminnym
Ośrodku Kultury w Urzędowie, które odbyło się 5 kwietnia br. Poprzedzone ono było 2-dniowym kursem masarskim, na którym przybliżono tajniki wyrobu swojskich
kiełbas i mięsiw w warunkach domowych. Warsztaty
prowadzili państwo Zubowie z Kraśnika. Udział w nich
wzięły 42 panie. Głównym inicjatorem i pomysłodawcą warsztatów była Magdalena Misiaszek z Lokalnej
Grupy Działania. Pierwszego dnia panie zapoznały się

z fachowym rozebraniem półtusz, klasyfikacją mięsa
oraz wykorzystaniem jego poszczególnych elementów
w domowej produkcji wędlin. Drugiego dnia uczestniczki poznały tajniki wyrobu kiełbas, wędzonek i innych
wyrobów wędliniarskich, a także sposób wędzenia, aby
mięsiwo było smaczne i soczyste. Trzeci dzień warsztatów był dniem degustacji smacznych wyrobów, a także
tradycyjnych potraw wielkanocnych, które wzbudzały
zachwyt i zachęcały smakiem. Królował oczywiście żur
podany z białą kiełbasą.
Spotkanie to było okazją do rozmów, wymiany doświadczeń, chwili wytchnienia, a także do oderwania się
od codziennych zajęć i obowiązków.
Teresa Kaźmierak

Regulamin konkursu pn. „Edukacja ekologiczna – akcja
uwrażliwiająca na konieczność troski o środowisko i jego ochronę”
Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy w Urzędowie, ul. Rynek26, 23-250 Urzędów.
Czas trwania konkursu 01.06.2011r. – 25.11.2011 r.
Cel konkursu:
• podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa,
różnych grup wiekowych;
• kształtowanie nowych nawyków, właściwych postaw
wobec przyrody, zmiana starych przyzwyczajeń na sprawy ochrony środowiska;

• ochrona posiadanych zasobów przyrody;
• selekcja odpadów;
• stworzenie społeczeństwu możliwości, a szczególnie
dzieciom i młodzieży prowadzenia różnorodnych działań
upowszechniających wiedzę ekologiczną i ochronę środowiska oraz prezentowanie ich w środowisku lokalnym.
Uczestnicy konkursu:
• placówki oświatowe gminy – szkoły, przedszkola
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• stowarzyszenia i inne organizacje działające na terenie
gminy,
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie
gminy, zainteresowane ochroną środowiska, gospodarką
odpadami.
Aby wziąć udział w niniejszym konkursie należy pisemnie zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów, pokój nr 4, do dnia 30.05.2011r.
Zgłoszenie winno zawierać wstępny zakres działań, jakie
będą podjęte w zakresie konkursu przez zainteresowanego
uczestnika.
Zadania dla placówek oświatowych:
• Zgłoszenie placówki oświatowej do konkursu, do Urzędu
Gminy Urzędów.
• Przeprowadzenie i udokumentowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą, prelekcji, spektakli słowno-muzycznych,
zabaw ekologicznych, wystaw plastycznych, inscenizacji dotyczących w/w celów konkursu, a także wycieczek
dydaktycznych do obiektów związanych z ochroną środowiska, ochroną przyrody.
• Wspólne porządkowania terenu – udział dzieci i młodzieży w corocznej akcji sprzątania świata (zdjęcia miejsc porządkowanych).
• różne formy edukacji z zakresu selektywnego zbierania
odpadów – podstawowe zasady selekcji odpadów, rodzaje odpadów, znaki recyklingu umieszczane na opakowaniach różnego rodzaju produktów (część teoretyczna).
Możliwość prowadzenia zbiórki surowców wtórnych.
• Sporządzenie sprawozdania z pozaprogramowej edukacji
ekologicznej – pracy z realizacji zadania konkursowego.
Dyrektorzy szkół i przedszkoli z terenu naszej gminy podejmą działania które zachęcą nauczycieli, młodzież, a także
dzieci do udziału w niniejszym konkursie, który jest jedną
z akcji uwrażliwiających na konieczność troski o środowisko i jego ochronę.
Zadania dla stowarzyszeń i innych organizacji działających na terenie gminy, podmiotów prowadzących
działalność gospodarczą na terenie gminy zainteresowanych ochroną środowiska, gospodarką odpadami.
• zgłoszenie do konkursu, do Urzędu Gminy Urzędów;
• zorganizowanie i udokumentowanie spotkań z mieszkańcami, celem przybliżenia założeń konkursu , działań podejmowanych na terenie gminy Urzędów na rzecz ochrony środowiska;
• popularyzacja – zachęcanie społeczeństwa lokalnego, do
selekcji odpadów komunalnych u źródła, powstających
w gospodarstwach domowych , rozróżnienie odpadów,
współpraca z podmiotami odbierającymi odpady komunalne z terenu gminy Urzędów;
• porządkowanie terenów zaśmieconych, (dzikie wysypiska, tereny przydrożne, lasy) segregacja i zagospodarowanie zebranych odpadów - wykonanie zdjęć obrazujących stan miejsc zaśmieconych, współpraca z jednostkami
oświatowymi (dzieci i młodzież szkolna, nauczyciele);
• współpraca z instytucjami i ludźmi działającymi na rzecz
ochrony środowiska , w zakresie dokonania nasadzeń,
wyboru rodzaju krzewów, bądź drzew, konserwacji istniejących terenów zielonych ;
• sporządzenie sprawozdania – pracy z realizacji zadania
konkursowego, wraz z dokumentami sprzedaży bądź
przekazania surowców zebranych selektywnie.
Uczestnicy konkursu mają możliwość wyboru wyżej
przedstawionych zadań.
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Ocena konkursu:
Na okoliczność odbytych spotkań, prelekcji uczestnicy
konkursu sporządzają protokół z załączoną listą obecności.
Celem potwierdzenia ilości zgromadzonych i zagospodarowanych odpadów, uczestnicy konkursu gromadzą
i przedkładają w pracy konkursowej dowody sprzedaży,
bądź przekazania surowców zebranych.
Oceny prac komisja dokona według kryteriów:
• Ilość zebranych i posegregowanych odpadów (opakowania ze szkła, plastiku, makulatura, puszki aluminiowe,
złom ) - skala oceny od 0 do 5 punktów maksymalnie
udokumentowanych dowodami sprzedaży, bądź przekazania;
• Likwidacja dzikich wysypisk, porządkowanie miejsc
zaśmieconych – skala oceny 0 do 5 punktów maksymalnie według ilości uporządkowanych miejsc
a) akcja sprzątanie świata – porządkowanie terenów leśnych, przydrożnych, wokół obiektów publicznych,
rzek, pomników przyrody, udokumentowanie – wykonanymi zdjęciami tych miejsc, sprawozdaniem;
• Edukacja ekologiczna, działania na rzecz ochrony środowiska (popularyzacja selekcji odpadów, pozyskiwania
surowców, oszczędność surowców pierwotnych, przebudowa i kształtowanie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, budowa nowych nawyków, przyzwyczajeń na sprawy ochrony środowiska , ochronę posiadanych
zasobów przyrody, działania upowszechniające wiedzę
ekologiczną i ochronę środowiska oraz prezentowanie ich w środowisku lokalnym.) – skala oceny od 0-20
punktów maksymalnie według ilości i różnorodności tematycznej
formy:
a) wykłady, prelekcje upowszechniające wiedzę ekologiczną;
b) organizacja konkursów, olimpiad o tematyce ekologicznej;
c) wystawy plastyczne, plakaty, ulotki o treściach ekologicznych
d) wycieczki dydaktyczne
Udokumentowanie edukacji ekologicznej – sprawozdania, protokoły z listami obecności z realizowanych zagadnień, rysunki, ulotki , zdjęcia itp. w ramach wymienionego kryterium
• Estetyka i forma opracowanych sprawozdań - prac konkursowych - skala oceny od 0 do 5 punktów maksymalnie
Ocena – oryginalność, staranność i czytelność opracowania.
Uczestnik konkursu może otrzymać maksymalnie 35
punktów za uzyskane najlepsze wyniki w konkursie. Komisja dokona oceny złożonych prac i uzyskanych efektów na
podstawie w/w kryteriów i osiągniętych wyników potwierdzonych odpowiednio.
Organizatorzy konkursu przewidują dla uczestników
konkursu, nagrody rzeczowe.
Regulamin konkursu ogłoszony zostanie w lokalnej prasie oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Urzędowie, ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów.
					
Wójt Gminy
				
mgr inż. Jan Woźniak
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URZĘDOWSKIE ORLĘTA
ZAPRASZAJĄ
W obecnym roku szkolnym
Zespół Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowie przygotował bogatą ofertę dla gimnazjalistów i absolwentów szkół
ponadgimnazjalnych. Mając na uwadze doświadczenie
z ubiegłego roku, wychodzimy z ofertą edukacyjną już
sprawdzoną, a przy tym poszerzoną. Młodzieży oferujemy naukę w Liceum Profilowanym, Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej. Szkoły te oprócz możliwości
uzyskania średniego wykształcenia i matury oferują także
uzyskanie kwalifikacji w określonym zawodzie. Na szczególną uwagę zasługuje nasza bogata oferta dla dorosłych
- pojawia się w tym roku całkowicie nowy typ szkoły - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Szkoła ta działać
będzie w systemie zaocznym i umożliwi dorosłym absolwentom gimnazjum, ośmioklasowej szkoły podstawowej
i zasadniczej szkoły zawodowej zdobycie średniego wykształcenia i zdanie egzaminu maturalnego. Ponadto dorosłym proponujemy 9 kierunków kształcenia w Szkołach Policealnych w systemie wieczorowym i zaocznym
- wśród nich na szczególną uwagę zasługują nowe, atrakcyjne kierunki: technik bhp, technik organizacji reklamy,
technik logistyk, opiekunka dziecięca. Oferta ta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy.
Z pewnością każdy zainteresowany podniesieniem swoich
kwalifikacji znajdzie u nas propozycję dla siebie i będzie
w stanie pogodzić naukę z pracą zawodową.
Obecnie dysponujemy bazą lokalową dobrze wyposażoną w środki dydaktyczne audiowizualne i multimedialne. Dwie pracownie komputerowe, z szybkim łączem
internetowym, spełniają wymagania dotyczące realizacji
podstawy programowej w szkołach o profilu informatycznym. W bibliotece działa nowoczesne centrum multimedialne z dostępem do internetu.
Uczniom pragnącym rozwijać zainteresowania i umiejętności proponujemy pracę w Kole Miłośników Żywego Słowa, Kole Artystycznym, Informatycznym i SKS.
Uczniowie mają również możliwość brania udziału w redagowaniu „Gazetki Orląt”.
Bardzo prężnie działa Szkolny Klub Europejski
– „Europejczyk”, którego celem jest szerzenie wiedzy na
temat Unii Europejskiej, organizowanie ciekawych spotkań i wyjazdów krajowych i zagranicznych. Działania te
są możliwe dzięki współpracy z Fundacją „Nowy Staw”,
Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie oraz innymi szkolnymi klubami europejskimi.
Duży nacisk kładziemy na rozwijanie przedsiębiorczości i inicjatywy zawodowej uczniów. Prężnie działa
Szkolny Ośrodek Kariery, w którym zasięgnąć można porady doradcy zawodowego. W ostatnim roku szkolnym

młodzież z naszej szkoły wzięła także udział m.in. w:
• spotkaniu z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy nt. - „ Skuteczne techniki poszukiwania
pracy - aktualna sytuacja na rynku pracy, sposoby poszukiwania pracy.
• wycieczce do Sądu Rejonowego w Kraśniku, której
celem było poznanie zasad funkcjonowania sądownictwa w Polsce
• wycieczkach dydaktycznych do kraśnickich zakładów pracy (Fabryki Łożysk Tocznych, Spółdzielni Inwalidów, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
Centrum Aktywizacji Zawodowej);
• Targach Pracy organizowanych przez Powiatowy
Urząd Pracy i Ochotniczy Hufiec Pracy w Kraśniku
• Wojewódzkiej Olimpiadzie Przedsiębiorczości
Jesteśmy zaangażowani w działalność sieci szkół promujących zdrowie, toteż bierzemy udział w „Olimpiadzie
Wiedzy o Zdrowiu” i akcjach edukacyjnych „Zdolny do
zdrowia”, „ Kwiat kobiecości”, mających na celu promowanie zdrowego stylu odżywiania, akcji krwiodawstwa.
Bierzemy udział w konkursach, m. in. w Konkursie wiedzy o powiecie kraśnickim, Konkursie wiedzy biblijnej,
Konkursie wiedzy o pożarnictwie, Konkursie Krwiodawstwa.
Możemy pochwalić się dobrymi wynikami w sporcie,
m. in. w tenisie stołowym, w sztafetowych biegach przełajowych, biegach na orientację, piłce ręcznej, oraz halowej piłce nożnej chłopców.
Głośnym echem odbija się coroczna uroczystość obchodów Dnia Patrona z udziałem dostojnych gości,
mieszkańców Urzędowa oraz szerokiego grona Przyjaciół
szkoły. W obchodach tych aktywny i liczny udział bierze młodzież szkolna. W dniu 11 listopada 2010 roku
na zaproszenie Konsula Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Grzegorza Opalińskiego, delegacja Zespołu Szkół im. Orląt Lwowskich w Urzędowa uczestniczyła w obchodach Narodowego Święta Niepodległości
we Lwowie.
Jesteśmy niewielką szkołą środowiskową. Fakt
ten umożliwia nam indywidualne podejście do każdego ucznia, pochylenie się nad jego problemami, pomoc
w rozwiązywaniu pojawiających się problemów i trudności. Pedagog szkolny i wychowawcy dbają o poznanie
uczniów, ich sytuacji rodzinnej i nurtujących ich bolączek.
Wzmocniona została współpraca z Powiatową Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną. W jej ramach uczniowie
mają możliwość skorzystania na terenie szkoły z porady
psychologa.

Jesteśmy szkołą przyjazną dla ucznia i rodzica.

