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Co dalej gimnazjalisto?
W czerwcu bieżącego roku pierwszy rocznik niedawno przywróconego nowego typu
szkoły – gimnazjum zakończył 3-letni cykl nauki.
Już teraz przed uczniami II klasy i ich rodzicami staje pytanie „Co dalej?”. Pytanie
ważne nie tylko ze względu na to, że jest to początek nowej drogi życiowej, ale także dlatego,
że w ostatnim okresie nastąpiły zmiany w typach szkół średnich zwanych teraz
ponadgimnazjalnymi. W kilku zdaniach zatem o tych szkołach.
Od września 2002 r. oprócz dotychczasowych szkół ponadpodstawowych, w których
kończą cykl klasy III i starsze, będą funkcjonować następujące typy szkół ponadgimnazjalnych:
• zasadnicza szkoła zawodowa – okres nauki: 2–3 lata, absolwent uzyskuje tytuł
robotnika po zdaniu egzaminu zawodowego,
• technikum – okres nauki: 4 lata, absolwent uzyskuje tytuł technika po zdanym
egzaminie w danym zawodzie, może kontynuować naukę w szkole wyższej po zdaniu
egzaminu maturalnego,

• liceum profilowane – okres nauki: 3 lata, uczniowie mogą się kształcić w jednym z 14
profili (zależnie od wyboru i możliwości szkoły). Ukończenie tej szkoły nie daje kwalifikacji
zawodowych. Pozwala na dalsze kształcenie w szkołach policealnych lub po zdaniu matury –
w szkołach wyższych,
• liceum ogólnokształcące – okres nauki: 3 lata, absolwenci mogą się kształcić w
szkołach policealnych lub po zdanej maturze w szkołach wyższych.
Z pewnością stawiamy sobie teraz pytanie, gdzie należy szukać poszczególnych
typów szkół ponadgimnazjalnych. Szczegóły dotyczące rodzajów, zawodów czy profili można
uzyskać w tych szkołach lub w naszym przypadku u pedagoga szkolnego, wychowawców czy
dyrekcji.
Terminy składania dokumentów do szkół ponadgimnazjalnych są ustalone odgórnie:
od 2 kwietnia do 31 maja. Decyzje w sprawie przyjęć będą zapadać w dniach 24–28 czerwca.
Co będzie decydować o przyjęciu do danej szkoły? – Będzie to suma punktów
pochodzących z egzaminu gimnazjalnego (maksymalnie można uzyskać 100 punktów) i
punktów za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia ucznia (także 100). Przykładowo: w
naszym liceum przyjmujemy, że ocena celujący (6) jest warta 12 punktów. Przedmioty brane u
nas pod uwagę to: język polski, język obcy, matematyka, fizyka, chemia, historia, geografia,
biologia (8×12 pkt.) plus 4 pkt. za inne osiągnięcia wpisane w świadectwie ukończenia
gimnazjum. Pozostałe oceny są liczone również podwójnie: np. dobry (4) = 8 pkt.
Sposób przeliczania ocen ze świadectwa ustala każda szkoła według wewnętrznych
zasad, tak samo, jak i wybór przedmiotów.
Laureatom konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim
przysługuje prawo przyjęcia do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej bez egzaminu.
W nowych liceach ogólnokształcących znika pojęcie klas profilowanych (np.
matematyczno-fizyczna, biologiczno-chemiczna, humanistyczna itp.). Pojawia się natomiast
pojęcie przedmiotów wiodących, na które będzie przeznaczone więcej godzin z puli „do
dyspozycji dyrektora szkoły”. W naszym przypadku będą to przedmioty wybierane na egzamin
dojrzałości: język angielski, matematyka, biologia oraz informatyka.
Po tych ogólnych informacjach dotyczących typów szkół i zasad rekrutacji czas na
reklamę. Z racji pełnionej funkcji, ale jednocześnie z pełnym przekonaniem zachęcam do
podjęcia nauki w naszym liceum ogólnokształcącym. Na spotkaniu z rodzicami uczniów klas III
gimnazjum tę część wypowiedzi ogólnie zatytułowałem: „Dlaczego LO Urzędów?” W punktach
odpowiedziałem następująco:
• oferujemy szkołę bezpieczną, przyjazną uczniom, nauczycieli chętnych do pomocy
poprzez dodatkowe, bezpłatne zajęcia,
• mamy bardzo dobrą bazę dydaktyczną i w pełni przygotowaną kadrę nauczycielską,
• proponujemy szkołę w miejscu zamieszkania lub w bliskiej odległości, co pozwoli
oszczędzać na przyszłe studia (jako ojciec dwojga studentów – absolwentów naszego LO
studiujących prawo i filologię angielską wiem, ile to kosztuje miesięcznie),
• praca naszego LO została bardzo wysoko oceniona podczas przeprowadzonego w
styczniu 2001 r. kuratoryjnego „Mierzenia jakości pracy szkoły”,
• mamy potwierdzone konkretnymi liczbami listy przyjętych na różne kierunki studiów (m.in.
prawo, medycynę, informatykę, kierunki politechniczne, pedagogiczne, agrotechniczne) i
uczelnie absolwentów. Potwierdzają to dane np. za ostatni rok: 65 absolwentów, tylko 9 osób z
tej grupy nie studiuje, z tego 3 – pracują lub odbywają służbę wojskową, 6 osób uczy się w
szkołach policealnych,
• ucząc absolwentów naszego gimnazjum często oszczędzamy im stresu, znamy ich
słabe i mocne strony, możemy doskonalić rozpoczętą edukację. Dodać należy, że w czasie
próbnych egzaminów gimnazjalnych przeprowadzonych przez OKE Kraków średnie wyniki
naszych uczniów były wyższe od średniej w gminie, powiecie i województwie.
Proszę Państwa, przedstawione powyżej sprawy będą z pewnością tematami wielu
dyskusji w Państwa domach w najbliższym czasie – dyskusji prowadzących do koniecznych
wyborów.
Mam nadzieję, że niniejszy artykuł choćby częściowo pomógł rozstrzygnąć Państwa
dylematy.
Zbigniew Gawdzik – Dyrektor ZSO Urzędów
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Nasi uczniowie sprawdzają się nie tylko w salach sportowych, na bieżniach, boiskach.
Najtęższe umysły spośród klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Urzędowie brały udział w
konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Lublinie.
W lutym odbyły się eliminacje powiatowe. Uczniowie SP startowali w konkursie
matematycznym i humanistycznym, a gimnazjaliści w polonistycznym, historycznym,
biologiczny i fizycznym.
Cieszymy się, że wśród laureatów znaleźli się nasi wychowankowie. Wielkim
sukcesem jest zakwalifikowanie się do etapu wojewódzkiego w konkursie matematycznym
ucznia klasy VI Artura Lewandowskiego, który jako jeden z nielicznych reprezentuje powiat w
tych zmaganiach.
W konkursie historycznym eliminacje powiatowe przeszli uczniowie klasy IIIa
gimnazjum: Łukasz Czarnota i Anna Surdacka.
Musimy zaznaczyć, że z roku na rok coraz więcej naszych podopiecznych decyduje
się na udział w turniejach wiedzy.
Jest to na pewno także zasługa nauczycieli, którzy swój wolny czas poświęcają pracy
zarówno z uczniem słabym, jak i zdolnym.
M. Marzycka
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Bliżej Europy
Nasz kraj wkroczył już w decydującą fazę negocjacji w sprawie członkostwa w Unii
Europejskiej. Najprawdopodobniej za niewiele ponad rok czeka nas referendum, w którym
zdecydujemy czy chcemy znaleźć się w tej organizacji. Wiele mówi się o braku informacji na
temat Unii, co utrudni podjęcie świadomej decyzji podczas głosowania. W dniu 14 II 2002 r. w
ZSO Urzędów odbył się Dzień Europejski będący metodą aktywizacji oraz informacji młodzieży
o krajach Unii Europejskiej, wyszliśmy bowiem z założenia, że najważniejszą rolę do
spełnienia na polskiej drodze do Europy ma pokolenie dzisiejszych nastolatków. Obchody Dnia
Europejskiego poprzedzone były starannymi przygotowaniami. Uczniowie zbierali materiały o
poszczególnych krajach, zapoznawali się z ich historią oraz charakterystyką geograficzną.
Przygotowali krótkie prezentacje o poszczególnych państwach członkowskich m.in. mapy, flagi,
foldery turystyczne, potrawy regionalne. Był również konkurs wiedzy o Unii Europejskiej.
Uczniowie uczestniczyli w konkursie plastycznym – wykonali prace w formie plakatu „Droga
Polski do Unii Europejskiej”.
Przeprowadzono również ankietę na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej: 67%
uczniów LO opowiedziało się za przystąpieniem naszego kraju do UE, 56% jest za unią
monetarną, zaś aż 44% nie zna istoty działań i współpracy w ramach UE. Dlatego uważam, że
to na nas w szkołach i instytucjach publicznych spoczywa obowiązek informacji o Unii
Europejskiej.
Oprócz tego młodzież kl. III LO naszej szkoły uczestniczyła w konferencji „Nasza
Europa 2” organizowanej przez XLIV LO im. A. Dobiszewskiego w Warszawie oraz Polską
Fundację im. Roberta Schumana. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i uczniowie z ok. 20
szkół średnich z całej Polski. Uczniowie mieli szansę wymienić poglądy na temat integracji
europejskiej z młodzieżą szkół średnich z całego kraju. Przez trzy dni mogli podyskutować o
integracji naszego kontynentu, a także wzajemnie podzielić się nadziejami i obawami
wynikającymi z planowanego członkostwa Polski w strukturach europejskich. Wysłuchali
wykładów, uczestniczyli w warsztatach i symulacjach. Było to bardzo ważne doświadczenie,
które dowartościowało na- szych młodych Europejczyków z Urzędowa. Udowodnili sobie i nam,
że mają takie same możliwości i doświadczenia jak uczniowie z dużych miast m.in. z
Warszawy. Baza lokalowa szkół warszawskich jest na podobnym poziomie jak w naszej
placówce, ale jej poszanowanie – u nas znacznie większe, co zauważyli sami uczniowie.
Zainteresowanie i zaangażowanie nauczycieli warszawskich także odbiega od tego z naszego
podwórka. Zobrazuję to przykładem: żaden nauczyciel ani dyrekcja szkoły nie zaszczycili nas
swoją obecnością. To byłoby nie do pomyślenia w naszej szkole! Na spotkaniach zachęcano
do tworzenia szkolnych Klubów Europejskich.
Bożena Dąbrowska – nauczyciel geografii ZSO
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Podziękowanie
W niedzielę dnia 10 marca br. po Mszy św. sprawowanej w Kościele Urzędowskim za
zmarłych Rodziców oraz Męża podeszła do mnie nieznajoma mi starsza Pani z dziewczynką,
wyrażając serdeczne słowa wdzięczności za przywrócenie zdrowia Jej wnuczce. Okazało się,
że była to babcia, której wnuczkę „wykryłam” w czasie konsultacyjnych badań
specjalistycznych w szkole podczas XV-go Tygodnia Kultury Zdrowotnej i „doprowadziłam do
wyleczenia”.
W tym miejscu serdeczne słowa podziękowania składam Pani Profesor Grażynie

Niedzielskiej Kierownikowi Kliniki Otolaryngologii Dziecięcej w Lublinie, gdzie odbył się finał tej
„wdzięcznej historii”.
Dobro czynione dla zdrowia chorych przynosi największą satysfakcję w pracy i życiu
lekarza.
Domicela Pomykalska-Wośko
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„Selektywna zbiórka odpadów stałych” – regulamin konkursu
Działania gminy mające na celu porządkowanie terenu i zmianę świadomości
młodzieży i mieszkańców gminy w zakresie ekologii – rok 2002
Organizatorem konkursu jest Zarząd i Rada Gminy Urzędów. Czas trwania konkursu 2
I–15 XI 2002 r.
Cel konkursu:
• propagowanie selektywnej zbiórki odpadów stałych oraz surowców wtórnych i ich
zagospodarowanie,
• zorganizowanie punktów gromadzenia surowców wtórnych w gminie,
• zmniejszenie kosztów wywozu nieczystości stałych z terenu gminy,
• likwidacja dzikich wysypisk, porządkowanie terenu,
• zmiana świadomości społecznej w obszarze składowania i zagospodarowania
odpadów stałych wśród młodzieży i mieszkańców gminy Urzędów,
• poprawa stanu środowiska naturalnego.
Uczestnicy konkursu:
• nauczyciele i młodzież szkolna z placówek oświatowych gminy,
• rady sołeckie, mieszkańcy poszczególnych miejscowości,
• Koła Gospodyń, stowarzyszenia, jednostki OSP i inne organizacje działające na
terenie gminy,
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie gminy, parafie.
Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić ten fakt do sekretariatu Urzędu Gminy,
podając wstępnie zakres działań, jakie będą podjęte w zakresie konkursu przez
zainteresowanego uczestnika.
Wykonanie podjętego do realizacji zadania musi być potwierdzone na piśmie przez
wyznaczonego z Urzędu Gminy pracownika – Panią Alicję Kozik.
Na okoliczność odbytych szkoleń i spotkań z mieszkańcami uczestnik sporządza
protokół z załączoną listą obecności.
Celem potwierdzenia ilości zgromadzonych i zagospodarowanych odpadów stałych
uczestnik konkursu gromadzi i przedkłada komisji konkursowej dowody sprzedaży surowców
wtórnych.
W przypadku podjęcia prac mających na celu likwidację dzikiego wysypiska Urząd
Gminy deklaruje pomoc sprzętem (tj. koparka Ostrówek i ciągnik z przyczepą).
Najwyżej premiowane będą działania odnoszące skuteczne efekty w gromadzeniu i
zagospodarowaniu odpadów stałych, ciekawe spotkania z młodzieżą i mieszkańcami gminy
popularyzujące właściwą gospodarkę odpadami i ochronę środowiska naturalnego.
Zadania dla szkół:
1. Zgłoszenie placówki oświatowej do konkursu – sekretariat UG.
2. Przeprowadzenie i udokumentowanie spotkań z młodzieżą, szkoleń teoretycznych,
dotyczących zagospodarowania odpadów i ochrony środowiska naturalnego.
3. Przeprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów stałych i porządkowanie terenu
4. Współpraca z gminą w celu dokonania szczegółowych ustaleń odnośnie
zabezpieczenia, zagospodarowania zgromadzonych odpadów stałych przeznaczając je na
surowce wtórne, bądź na składowisko komunalne do Kraśnika.
Zadania dla sołectw i organizacji:

1. Zgłoszenie do konkursu – sekretariat UG.
2. Zorganizowanie i udokumentowanie spotkania z mieszkańcami w celu przybliżenia
założeń i celu konkursu.
3. Zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów stałych, porządkowania terenu,
likwidacji dzikiego wysypiska itp.
4. Współpraca z gminą w celu dokonania szczegółowych ustaleń odnośnie do
zabezpieczenia i zagospodarowania zgromadzonych odpadów stałych, przeznaczając je na
surowce wtórne, bądź na składowisko komunalne do Kraśnika.
Ocena konkursu:
Organizatorzy przewidują za udział i uzyskane najlepsze wyniki w ocenie komisji
konkursowej nagrody rzeczowe i finansowe nawet do wartości 1500 zł. Komisja dokona oceny
efektów uzyskanych w konkursie na podstawie złożonych dokumentów potwierdzonych przez
wyznaczonego pracownika Urzędu Gminy.
Regulamin konkursu po omówieniu i przyjęciu przez Zarząd i Radę Gminy Urzędów
ogłoszony zostanie w lokalnej prasie, przekazany dyrektorom szkół, sołtysom, organizacjom
działającym na terenie gminy oraz wywieszony na tablicach ogłoszeń.
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Zespół Szkół w Urzędowie
23-250 Urzędów, ul. Wodna 34
tel. 822-52-53, 822-61-60
Ogłasza nabór
ponadgimnazjalnych:

na

rok

szkolny

2002/2003

do

następujących

typów

szkół

3-letnie liceum profilowane
o profilach kształcenia ogólnozawodowego:
• zarządzanie informacją
• usługowo-gospodarczy
• kształtowanie środowiska
• rolniczo-spożywczy
4-letnie technikum
• technik żywienia i gospodarstwa domowego
• technik agrobiznesu
• technik ogrodnik
• technik rolnik
2-letnia zasadnicza szkoła zawodowa
• oddział wielozawodowy, zawody wiodące: rolnik, ogrodnik, krawiec, piekarz,
cukiernik, stolarz, kucharz małej gastronomii, rzeźnik-wędliniarz, murarz, betoniarz-zbrojarz,
posadzkarz, malarz-tapeciarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych lub inny dowolny zawód
wybrany z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.
Termin składania dokumentów: od 2 kwietnia do 31 maja 2002 r.
Termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 28 czerwca 2002 r.
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Ogłoszenie o przetargu
Urząd Gminy Urzędów, ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów ogłasza przetarg
nieograniczony na wykonanie wymiany pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropu na
budynku Urzędu Gminy w Urzędowie.
Termin realizacji zamówienia do 15.05.2002 r.
Zamawiający żąda od wykonawców oświadczeń o spełnieniu warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 2, art. 19 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. i zastosowaniu preferencji
krajowych, oraz zaświadczeń właściwego urzędu skarbowego i właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo zaświadczeń, że uzyskał zgodę na
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności bądź wstrzymanie w całości
wykonania decyzji organu podatkowego.
Kompletną specyfikację istotnych warunków zamówienia, zawierającą opis sposobu
przygotowania oferty, przedmiar robót oraz projekt umowy można otrzymać w siedzibie
Zamawiającego:
Urząd Gminy w Urzędowie
ul. Rynek 26, 23-250 Urzędów
pokój nr 12, tel. 822 50 52
od dnia 12.03.2002 r. w godz. 8.00–13.00 lub pocztą na pisemny wniosek.
Kryteria oceny ofert – cena 100%.
Oferty należy składać w terminie do dnia 03.04.2002 r. do godz. l000 w sekretariacie
Urzędu Gminy.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.04.2002 r. o godz 10.15, w pokoju nr 12.
Z up. Wójta – Sekretarz Gminy
mgr Wiesława Ciupak
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Dziecko w rodzinie alkoholowej
W tym artykule pragnę poświęcić dużo miejsca dzieciom, które wychowują się w
rodzinach, gdzie tatuś pije. Bardzo często spotyka się opinię, że dziecko nic nie rozumie, nie
ma swojego zdania na temat zachowania tatusia. Nic bardziej mylnego od takiego
stwierdzenia!
Dziecko jest bystrym obserwatorem, potrafi wyciągnąć wnioski, ma własne zdanie, a
że nikt go nie chce słuchać – to już inna sprawa. Z perspektywy minionego czasu potrafię
spojrzeć oczami dziecka na moje wcześniejsze zachowanie. Co czuła moja córka, gdy
obiecałem jej wspólne pójście do kina, spacer czy też inne rozrywki, a wybrałem towarzystwo

kolegów i piwo.
I kiedy przyszedłem do domu pijany, zobaczyłem w oczach dziecka łzy i nieme
zapytanie: „Jak mogłeś? Znów mnie zawiodłeś”. Reakcja moja była różna: nieraz przeprosiłem,
ale najczęściej byłem arogancki stwierdzając, że nie muszę się przed nią tłumaczyć: „Co
Ciebie to obchodzi, Ty i tak tego nie rozumiesz!”. O nie, córka rozumiała więcej niż potrzeba.
Nie dostrzegałem tego, że oddala się ode mnie, już mnie o nic nie prosi, byłem z tego
zadowolony, pokazałem jej, gdzie jest jej miejsce!
Boże, jaki byłem głupi, traciłem to, co kochałem, a jeszcze byłem z tego zadowolony. Posłużę
się przykładem najbardziej dla mnie bolesnym. Otóż kiedyś przyszedłem do domu pijany –
znów awantura, 13-letnia córka stanęła w obronie matki, wówczas całą agresję skierowałem na
dziecko. Nic nie pamiętałem na drugi dzień. Nie pamiętałem wypowiedzianych słów. Córka
zwracała się do mnie bezosobowo. Starałem się wszystko obrócić w żart. Pytałem, czemu nie
mówi do mnie „tato” i wówczas ona wybuchła – nigdy nie widziałam jej takiej. Wykrzyczała mi
w twarz słowa: „Gdybym teraz powiedziała do ciebie »tato« wykrzywiłoby mi buzię”. Teraz, gdy
piszę te słowa opadły już emocje, potrafię obiektywnie spojrzeć na zachowanie córki, teraz ją
rozumiem.
Otworzyli mi oczy koledzy z AA, gdy zacząłem w 1991 roku uczęszczać na nasze
spotkania. Mówiłem, że to mnie boli, piecze do żywego. Usłyszałem odpowiedź: „A co myślisz,
że córki to nie boli? Już miała dość twego pijanego życia, daj czas czasowi. Powolutku córka
musi się przekonać, że można ci zaufać. Przez tyle lat ją okłamywałeś, a teraz pragniesz w
ciągu kilku dni zmienić nastawienie córki do siebie”. Taka sytuacja trwała bardzo długo, ale
byłem najszczęśliwszym, gdy usłyszałem: „Tato, teraz ci wierzę i ja ciebie przepraszam”. Teraz
córka jest dorosła, ma swoją rodzinę i innymi oczyma patrzy na mój problem.
Opisałem to zdarzenie ku przestrodze, że nie zdajemy sobie sprawy, jak łatwo jest
przeciąć nić łączącą ojca z dziećmi i jak często popełniamy błąd usiłując już na drugi dzień
egzekwować swoje prawa ojcowskie, jak gdyby nic się nie stało. Dzieci są zastraszane.
Pomaga w tym matka. Wymaga się szacunku dla ojca. Dziecko buntuje się na taką
niesprawiedliwość, pragnie również być szanowane. Postrzega nielogiczność takiego
zachowania rodziców. Dlaczego każe mu się być szczęśliwym, gdy nim nie jest? Dlaczego
musi w szkole czy na podwórku wysłuchiwać drwin koleżanek, które widziały ojca wracającego
do domu? Dlaczego musi się wstydzić, że nie jest tak ubrana jak koleżanka, której tatuś nie
pije? Te pytania można by mnożyć. Narasta w dziecku gniew, bunt i nie dziwmy się, że ten bunt
zostanie skierowany przeciw nam, rodzicom. Dziecko też ma prawo być sobą. Ma prawo do
swojego zdania. Poświęćmy mu więcej czasu. Weźmy na kolana, przytulmy powiedzmy:
„Kocham Cię” – to tak niewiele kosztuje.
Czytający te słowa powie: „Co on może wiedzieć o mnie. Taki mądry, czemu nie jest z
rodziną?” I to prawda. Ja utraciłem wszystko to, co kochałem. Co stanowi sens życia. Nikt nie
wie i nie widzi mnie piszącego teraz te słowa, nie widzi łez toczących się po mej twarzy i nie
zobaczy co dzieje się w mojej duszy. To jest już moją tajemnicą. Proszę – uwierzcie, to boli.
Pamiętam też pewne zdarzenie, gdy już nie mieszkałem z rodziną, ale najmłodszą
córkę przywoziłem do siebie. Pojechałem po nią, wypiłem kilka piw. Żona nie chciała dać mi
dziecka. Wówczas to trzyletnie dziecko ze łzami w oczach mówi „Tatusiu proszę cię nie pij,
powiedz mamusi, że nie będziesz pił, kiedy pojadę do ciebie. Ja tak ciebie kocham i chcę być z
tobą”.
I właśnie to zachowanie dziecka w dużej mierze przyczyniło się, że udałem się do
poradni szukać ratunku. I niech teraz ktoś powie, że dzieci nic nie rozumieją, że dzieci nic nie
kochają. To ja zniszczyłem tę miłość, a do tego jest zdolny każdy, kto uwierzy w szklanego
boga i jemu podporządkuje swoje życie. Ja tak zrobiłem. Rozwód załatwia tylko sprawę między
rodzicami. W środku jest dziecko nic nie winne, ale to ono ponosi konsekwencje takiego kroku.
Ono jest bezbronne. Kocha oboje rodziców, ale tego nikt nie dostrzega i to jest najbardziej
bolesne dla dziecka. Oszczędźmy dzieciom tego bólu. Nie każmy im wybierać między
rodzicami. Dajmy im prawo do samostanowienia, pokażmy im, że je kochamy i że ich zdanie
liczy się w naszym życiu. Tego z całego serca wszystkim dzieciom życzy piszący te słowa.
Tadeusz Tarkowski

Tęcza
Po tęczy biegnę do Ciebie
Boso by nie pobrudzić kolorów
Bo mieszkasz wysoko w niebie
Biegnę znad jezior, z borów.
Podzielić się z Tobą odkryciem
Nad którym myślałem wczoraj
Że druga część tęczy to życie
Oznajmić to ludziom już pora.
Czerwień to miłość bliźniego
Żółty słoneczny uśmiech na twarzy
Zielony kolorem nadziei kolego
A o niebie każdy marzy.

Niech tęcza zamieszka w Twym sercu
Niech dusza Twa będzie tęczowa
Świat zmieniaj we własnym wnętrzu
To tęczy druga połowa.
Córce Monice – Marek Michał Kołbuk
Poranek zmartwychwstania
Gry noc w niepamięci po złowieszczym bycie
Zadeptana świtem, gdy słońce promienieje
Widzę jak po śmierci wstaje nowe życie
W Wielkanocną Niedzielę, gdy na wschodzie dnieje.
Widzę pamięcią słów godnych czci zasłyszanych
Od Jezusa, gdy stawiał stopy na tej ziemi
I od tych na drodze męczeństwem spłakanych
Że śmiercią krzyżową Pan oblicze nasze zmienił.
Z pokorą dziękuję za dzień Króla chwały
Bogu, że posłał syna dla dusz ratowania
By mógł się odrodzić ród cały
I Panu za rany – rany konania.
Marek Michał Kołbuk
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Sport w ZSO Urzędów
Dzięki jednej z najlepszych baz sportowych w powiecie szkoła nasza często jest
miejscem rozgrywek sportowych o zasięgu powiatowym, rejonowym lub nawet wojewódzkim.
Tradycyjnie już miesiące zimowe są czasem rywalizacji w sportach halowych. W ostatnich
dwóch miesiącach dominowały rozgrywki w siatkówce i koszykówce. Uczniowie ZSO Urzędów
reprezentowali naszą gminę w następujących kategoriach wiekowych:
Igrzyska – szkoły podstawowe; Gimnazjada – gimnazja; Licealiada – szkoły
ponadpodstawowe.
W Igrzyskach odnotowaliśmy następujące sukcesy:
• 11.03. Zakrzówek – drugie miejsce w powiecie dziewcząt w minikoszykówce,
• 18.03. Urzędów – pierwsze miejsce w powiecie dziewcząt w siatkówce „3” starsza
grupa,
• 18.03. Urzędów – drugie miejsce w powiecie dziewcząt w siatkówce „2” młodsza
grupa,
• 15.03. Urzędów – trzecie miejsce chłopców w minikoszykówce w powiecie,
• 22.03. Gościeradów – trzecie miejsce chłopców w powiecie w siatkówce „3” i „2”.
Gimnazjada: o mistrzostwo powiatu w siatkówce dziewczęta rywalizowały w Gościeradowie,
gdzie zdobyły I miejsce nie tracąc nawet jednego seta.
Chłopcy zdobyli mistrzostwo powiatu we własnej sali także nie przegrywając żadnego
meczu.
W dniu 14.03. w Urzędowie dziewczęta reprezentując powiat kraśnicki walczyły o
mistrzostwo rejonu z mistrzami powiatu janowskiego, biłgorajskiego i ziemskiego lubelskiego.
Zajęły II miejsce przegrywając tylko z Bełżycami w dodatkowym secie.
Chłopcy w mistrzostwach rejonu w siatkówce rozgrywanych w Bystrzycy Starej zajęli
IV miejsce.
Licealiada: dziewczęta zdobyły mistrzostwo powiatu w siatkówce. W rozgrywkach w
dniu 07.03.2002 r. mistrzostwach rejonu nasza drużyna zajęła 3 miejsce.
Chłopcy zajęli 3 miejsce w powiecie.
Sukcesy powyższe nie byłyby możliwe bez dodatkowej, społecznej pracy nauczycieli
przygotowujących uczniów do zawodów. Wymieniając ich nazwiska chciałbym w ten sposób

podziękować za zaangażowanie. Są to panie: Urszula Lewandowska i Monika Jastrzębska
oraz panowie: Andrzej Zdenicki, Marek Flisek i Marcin Markiewicz.
Sukcesy powyższe, zwłaszcza w piłce siatkowej, skłaniają do zastanowienia nad
możliwością zgłoszenia naszej młodzieży do jakiejś innej formy rozgrywek. Ale na to niestety
potrzebne byłyby dodatkowe środki.
Z. Gawdzik

Samorodny talent

Na takie określenie zasługuje z pewnością uczeń kl. V SP w Urzędowie – Krzysiek
Rolla z Zakościelnego. Jest bardzo aktywny ruchowo i stara się uczestniczyć we wszelkich
rozgrywkach sportowych, w jakich startują uczniowie naszej szkoły. Największe sukcesy do tej
pory uzyskał w biegach przełajowych. Podczas rozgrywanych jesienią ubiegłego roku
zawodów drużyna naszej szkoły zajęła II miejsce w powiecie, co w dużej mierze było jego
zasługą.
Wkrótce po tych zawodach podczas rozgrywanych w
Województwa w Indywidualnych Biegach Przełajowych zajął II miejsce.

Chełmie

Mistrzostw

Wynik ten poprawił 16 marca b.r. w trakcie Otwartych Mistrzostw Województwa
rozgrywanych na leśnych trasach biegowych obok SP nr 5 w Kraśniku. Startował w biegu na
1000 m chłopców (rocznik 89 i młodsi) będąc tym młodszym (rocznik 90), w grupie ponad 40
zawodników z całego województwa i Stalowej Woli. Wygrał ten bieg z przewagą 20 m
zdobywając złoty medal i dyplom.
Po biegu udzielał chyba pierwszego w swoim życiu wywiadu dla kraśnickiej telewizji.
Bezpośrednio przed nim wypowiadała się zwyciężczyni biegu młodziczek Paula Szczepańska
z Ogniwa Agros Chełm. Zapytana, jak długo trenuje, odpowiedziała, że 4 lata. Nasz Krzysio,
zgodnie z prawdą oświadczył, że na razie nie trenuje nigdzie, czym wzbudził zasłużony podziw
i zaskoczenie.

Chcąc pomóc temu skromnemu i niesłychanie ambitnemu chłopcu uzyskaliśmy
zapewnienie p. Zbigniewa Białego, trenera Szkolnego Klubu Biegowego z Kraśnika, że postara
się udzielić mu fachowych wskazówek.
Z pewnością przydadzą się przed planowanym startem Krzyśka w zawodach
rozgrywanych w Janowie Podlaskim. Dzisiaj gratulujemy uzyskanych sukcesów i życzymy
kolejnych.
Z. Gawdzik
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