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Kwiat dla mego nauczyciela

Dla Pana od polskiego
Bukiecik makÛw polnych
Bia≥o - czerwone rÛøe
Dla Pana od historii

Dwie palmy smuk≥e, niby
W zeszycie kaligrafii
Litera "I" dla Pana
Co uczy geografii

Trzy razy trzy stokrotki
Stokrotnie na rysunku
Dodana, pomnoøona
Dla Pana od rachunkÛw

Kalina znad potoku
Z wiersz Lenartowicza
Dla Pana co nas w nuty
Zawi≥e wtajemnicza

Dla Pani od przyrody
Storczyki bardzo rzadkie
Dla Pana od fizyki
Ga≥πü jab≥oni z jab≥kiem

Tadeusz Kubiak
Kwiaty i øyczenia od uczniÛw przyjmuje

 dyrektor SP w Woli Raniøowskiej  mgr Stanis≥awa Stec.
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Po trzech latach przygotowaÒ i

budowy oddano gminnπ oczyszczalniÍ

úciekÛw w Raniøowie. Obecnie úcieki do

niej dop≥ywajπ z 300 gospodarstw do-

mowych z Raniøowa. Docelowo obs≥u-

giwaÊ bÍdzie pozosta≥e miejscowoúci z

gminy. Uroczystego przeciÍcia wstÍgi

dokonali kolejno: wicemarsza≥ek wo-

jewÛdztwa podkarpackiego W≥ady-

s≥aw Ortyl, dyrektor Wydzia≥u Ochro-

ny årodowiska Podkarpackiego UrzÍ-

du WojewÛdzkiego Janusz Kurnik, dy-

rektor Podkarpackiego Zarzπdu Melio-

racji i UrzπdzeÒ Wodnych Stanis≥aw

Stachura, dyrektor ProgramÛw Pomo-

cowych dla Rolnictwa FAPA Wojciech

Pomajda, prezes WFOSiGW Les≥aw

Budzisz i jako ostatni wstÍgÍ przeciπ≥

wÛjt gminy RaniøÛw Henryk Bajek.

Na uroczystoúÊ zaproszeni zostali
rÛwnieø ksiÍøa: Henryk SmaroÒ - pro-
boszcz parafii RaniøÛw i Eugeniusz Wor-
sa - proboszcz parafii Wola Raniøowska.
OdmÛwili oni wspÛlnie modlitwy po czym
aktu poúwiÍcenia oczyszczalni dokona≥ ks. Henryk SmaroÒ.

W okolicznoúciowym przemÛwieniu wÛjt Bajek przypomnia≥ hi-
storiÍ tej inwestycji, koszty ca≥ego przedsiÍwziÍcia i podziÍkowa≥
wszystkim ofiarodawcom, ktÛrzy pomogli w finansowaniu. Pierwsze
pomys≥y zwiπzane z budowπ oczyszczalni i kanalizacji powsta≥y w
roku 1987. W tym teø czasie opracowano projekt kanalizacji sanitarnej
dla miejscowoúci RaniøÛw jak rÛwnieø przewidziano oczyszczalniÍ
úciekÛw. Wykonano nawet 4 przejúcia pod drogami i 300 mb kanaliza-
cji. Poczπtkiem lat 90-tych dokonano zmiany kierunku inwestowania i
rozpoczÍto budowÍ sieci gazowej wysokoprÍønej, a pÛüniej sieci ga-
zowej w poszczegÛlnych miejscowoúciach. Do problemu oczyszcza-
nia gminy powrÛcono dopiero w 1996 r. opracowujπc "Program sani-
taryzacji gminy", a na jego bazie og≥oszono przetarg na budowÍ oczysz-
czalni, ktÛra swym zasiÍgiem obejmowa≥aby 2/3 obszaru naszej gmi-

OCZYSZCZALNIA åCIEK”W ODDANA

W trosce o úrodowisko naturalne

ny z lokalizacjπ w Woli Raniøowskiej oko≥o 300 m od obecnego miej-
sca. Ta lokalizacja zosta≥a jednak oprotestowana przez mieszkaÒcÛw.
Z tego teø powodu Zarzπd Gminy zosta≥ zmuszony uniewaøniÊ prze-
targ. Po powtÛrnej analizie terenu i braku innych rozwiπzaÒ ustalono
lokalizacjÍ w lesie mienia wiejskiego wsi RaniøÛw. Z tego teø powodu
naleøa≥o dokonaÊ op≥aty za przedwczesny wyrπb lasu. Ponowny prze-
targ pozwoli≥ na wy≥onienie wykonawcy robÛt, ktÛrym zosta≥o Rze-
szowskie PrzedsiÍbiorstwo RobÛt Inøynieryjnych S.A., natomiast
oczyszczalniÍ zaprojektowa≥a firma BIPROWOD Warszawa. Pierw-
sze prace rozpoczÍto koÒcem 1997 roku i realizowano je etapami.

Ca≥oúÊ robÛt zamknÍ≥a siÍ kwotπ 2,69 mln z≥otych.
Na finansowanie powyøszego zadania sk≥ada≥y siÍ
úrodki z:

q  programu INRED w wysokoúci 86 tys. EURO,
(oko≥o 360 tys. z≥.),

q  z rezerwy budøetu paÒstwa w ramach dofinan-
sowania programu INRED w wysokoúci 497 tys.
z≥otych,

q  z budøetu Wojewody 170 tys. z≥otych,

q  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa 200 tys. z≥otych.

£πczna pomoc w postaci dotacji wynio-

s≥a 1.27 mln z≥otych. Pozosta≥π kwotÍ stanowi≥a
poøyczka zaciπgniÍta w WojewÛdzkim Funduszu
Ochrony årodowiska oraz budøet gminy.

RÛwnolegle z budowπ oczyszczalni sciekÛw
realizowany by≥ I etap budowy kanalizacji sani-

Uroczyste przeciÍcie wstÍgi: Od lewej: Les≥aw Budzisz, Janusz Kurnik,
Wojciech Pomajda, W≥adys≥aw Ortyl praz przecinajπcy wstegÍ wÛjt
Henryk Bajek.

Aktu poúwiecenia oczyszczalni dokonuje ks. Henryk SmaroÒ.
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tarnej w Raniøowie w celu zapewnienia ciπg≥ej dostawy minimalnej
iloúci úciekÛw niezbÍdnych do funkcjonowania oczyszczalni.

Na zakoÒczenie swego wystπpienia wÛjt podziÍkowa≥ osobom,
ktÛrzy przyczynili siÍ do dofinansowania tej tak bardzo potrzebnej
inwestycji. A byli to:

k Wojewoda Podkarpacki Zbigniew Sieczkoú,
k Dyrektor ProgramÛw Pomocowych dla Rolnictwa FAPA

dr Wojciech Pomajda,
k Pose≥ na Sejm RP Zbigniew Rynasiewicz,
k Prezes WFOå w Rzeszowie Les≥aw Budzisz,
k Dyrektor Wydzia≥u Restrukturyzacji Wsi i Rolnictwa PUW

Stanis≥aw Homa.
NastÍpnie g≥os zabrali goúcie, ktÛrzy w swych wystπpieniach gra-

tulowali Zarzπdowi Gminy za podjÍcie i szczÍúliwe zakoÒczenie tak
trudnego i kosztownego przedsiÍwziÍcia, ktÛre niewπtpliwie przyczyni
siÍ do poprawy úrodowiska naturalnego gminy, a szczegÛlnie po≥oøone-
go kilka kilometrÛw poniøej oczyszczalni zalewu "Maziarnia".

Proces technologiczny oczyszczania úciekÛw zaproszeni goúcie
mogli osobiúcie poznaÊ poprzez zwiedzenie  wszystkich obiektÛw tam
znajdujπcych siÍ. Przewodnikami po inwestycji byli i szczegÛ≥owych
informacji udzielali pracownicy Rzeszowskiego PrzedsiÍbiorstwa
RobÛt Inøynieryjnych.

åcieki pochodzπce z naszych domÛw sieciπ kanalizacyjnπ trafiajπ
do przepompowni zlokalizowanej w Raniøowie - Zagrodach. Stamtπd
automatycznie przepompowywane sπ rurociπgiem t≥ocznym o d≥ugo-
úci 2,8 km do punktu zlewnego na oczyszczalni. Tutaj teø dowoøone
bÍdπ úcieki beczkowozami z tych gospodarstw, ktÛre w przysz≥oúci
nie bÍdπ pod≥πczone do kanalizacji. Z punktu zlewnego úcieki wp≥y-
wajπ do przepompowni, w ktÛrej zainstalowana jest krata koszowa o
przeúwicie rusztu 10 mm. Stanowi ona wstÍpny stopieÒ mechaniczne-

Proces technologii oczyszczania jest sterowany i kontrolowany przez
komputer.

Widok reaktora biologicznego, w ktÛrym oczyszczajπ siÍ úcieki.

Podsumowanie  inwestycji przy wspÛlnym obiedzie.

go oczyszczania úciekÛw. NastÍpnie t≥oczone sπ do piaskownika pio-
nowego, ktÛry jest kolejnym etapem mechanicznego podczyszczania
úciekÛw. Zatrzymany piasek podawany bÍdzie do odwodnienia w
workach z tworzyw sztucznych i razem z osadami wywoøony na
wysypisko. åcieki z piaskownika przelewem kierowane sπ do reak-
tora biologicznego. Zaprojektowano dwa niezaleøne ciπgi technolo-
giczne reaktorÛw. Tutaj rozpoczyna siÍ proces biologicznego oczysz-
czania úciekÛw. Reaktory pracujπ w systemie cyklicznym przemien-
nym z fazami beztlenowymi, niedotlenionymi i tlenowymi, co przy-
nosi efekt zwiÍkszonej biologicznej redukcji azotu i fosforu. Ca≥y
proces realizowany bÍdzie w uk≥adzie automatycznym w oparciu o
sterowniki mikroprocesorowe i stacjÍ komputerowπ wyposaøonπ w
odpowiednie oprogramowanie. Osad nadmierny z reaktora z kaøde-

go cyklu pracy pompowany jest do zagÍszczacza grawi-
tacyjnego, ktÛry spe≥nia rolÍ zbiornika magazynowego
osadu. ZagÍszczony osad przy pomocy pompy t≥oczo-
ny jest na stacjÍ mechanicznego odwodnienia. Worki z
odwodnionym osadem sk≥adowane bÍdπ na placu beto-
nowym i wywoøone na sk≥adowisko. åcieki oczysz-
czone z reaktorÛw poprzez studzienkÍ i koryto pomia-
rowe odprowadzane sπ do rzeki Zyzogi.

Po zwiedzeniu oczyszczalni zaproszeni goúcie udali
siÍ na wspÛlny obiad przygotowany w hotelu "Gran-
Lech" na stadionie sportowym w Raniøowie. Imprezie
towarzy≥ wystÍp znanej kapeli W≥adys≥awa Pogody.
Spotkanie by≥o okazjπ do podsumowaÒ ca≥ej inwestycji,
zacieúnienia kontaktÛw pomiedzy gminπ a instytucjami
finansowymi i wykonawcami. Powinny one procento-
waÊ w przysz≥oúci.

Stanis≥aw Samojedny

ImprezÍ uúwietnia≥a kapela W≥adys≥awa Pogody z Kolbuszowej.
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W dniu 8 paüdziernika 2000 r. w godzinach od 6 do 20
mieszkaÒcy naszej gminy, tak jak i ca≥ej Polski, wziÍli udzia≥
w wyborze prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku
o ten urzπd stara≥o siÍ 13 kandydatÛw. W ostatniej chwili z
kandydowania wycofa≥ siÍ Jan Olszewski, apelujπc jednocze-
únie, aby wyborcy zamierzajπcy oddaÊ g≥os na jego osobÍ, po-
stawili na Mariana Krzaklewskiego.

W gminie RaniøÛw g≥osowano w 8 lokalach wyborczych
umiejscowionych w szko≥ach podstawowych. Uprawnionych
do g≥osowania by≥o 5.110 wyborcÛw, z tego 3.107 wziÍ≥o udzia≥
w wyborze, co stanowi≥o 60,8%. Pozosta≥ym mieszkaÒcom by≥o
obojÍtne, kto bÍdzie decydowa≥ o losach Rzeczypospolitej. W
tych wyborach inny by≥ teø dobÛr komisji wyborczych. O tym,
kto czuwa≥ nad przebiegiem g≥osowania i liczy≥ g≥osy, decy-
dowa≥y sztaby wyborcze poszczegÛlnych kandydatÛw. Stπd
teø dziwi≥a obecnoúÊ w komisji niektÛrych osÛb spoza tej miej-
scowoúci. W naszej gminie znaleüli siÍ przedstawiciele szta-
bÛw: Kwaúniewskiego, Krzaklewskiego, Kalinowskiego i Gra-
bowskiego. Zarzπd Gminy mia≥ prawo delegowaÊ do sk≥adu
komisji po jednym przedstawicielu - byli to dyrektorzy szkÛ≥.

Juø kilka godzin po godzinie 20 by≥y znane wyniki g≥o-
sowania. Komisje sprawnie podliczy≥y g≥osy. RÛønica w typo-
waniu kandydatÛw znacznie odbiega≥a od úredniej krajowej,
ktÛre to wyniki poda≥a Telewizja Polska po godzinie dwudzie-

WYBORY PREZYDENCKIE 2000

Nazwisko kandydata Gmina RaniøÛw Powiat kolbuszowski Podkarpackie Polska

Kwaúniewski 27,1 31,9 39,34 53,9

Olechowski 8,0 10,5 15,06 17,3

Krzaklewski 39,5 40,3 26,64 15,57

Kalinowski 13,1 10,1 9,57 5,95

Lepper 8,8 4,4 4,40 3,05

Korwin-Mikke 0,8 - 1,29 1,43

Wa≥Ísa 0,7 - 1,02 1,01

£opuszaÒski 0,8 - 1,38 0,79

Grabowski 0,8 - 0,77 0,51

Ikonowicz 0,1 - 0,24 0,22

Wilecki 0,1 - 0,17 0,16

Paw≥owski 0,2 - 0,11 0,10

stej. Jak pisa≥ miejscowy poeta: "ZnÛw - tak jak przed laty
g≥osujπ ludziska, gdyø taki jest przekrÛj tego úrodowiska."
Wyniki uzyskane w poszczegÛlnych obwodach przedstawia
tabela.

Dla porÛwnania podajemy wyniki procentowe uzyskane
w wojewÛdztwie podkarpackim oraz w ca≥ej Polsce.

G≥osowanie w lokalu wyborczym w Raniøowie.
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WYBORY PREZYDENCKIE W GMINIE RANIØ”W W DNIU 8.10.2000 r.
WyszczegÛlnienie RaniøÛw Wola Raniø. Mazury Zielonka Stanisz. Korczowiska Posuchy  PorÍby Wolskie Razem gmina      % udzia≥

OsÛb uprawnionych
do g≥osowania 1443 1421 618 416 477 224 281 230 5110 ---

W g≥osowaniu udzia≥ wziÍ≥o 910 828 424 238 288 129 159 131 3107 ---

Frekwencja (%) 63,1 58,3 68,6 57,2 60,4 57,6 57,6 56,9 60,8 ---

IloúÊ g≥osÛw waønych 894 811 415 234 283 127 156 129 3049 100,0

Grabowski Dariusz Andrzej 13 2 3 0 1 0 1 3 23 0,8

Ikonowicz Piotr 0 0 1 0 0 1 1 0 3 0,1

Kalinowski Jaros≥aw 84 95 89 28 27 29 29 18 399 13,1

Korwin-Mikke Janusz 9 9 0 3 2 2 1 0 26 0,8

Krzaklewski Marian 301 344 177 117 117 40 63 44 1203 39,5

Kwaúniewski Aleksander 326 191 74 56 84 30 34 32 827 27,1

Lepper Andrzej 43 105 27 14 22 13 19 25 268 8,8

£opuszaÒski Jan 9 3 5 0 4 3 1 1 26 0,8

Olechowski Andrzej 96 60 33 15 22 8 6 5 245 8,0

Paw≥owski Bogdan 4 0 1 0 0 0 0 0 5 0,2

Wa≥Ísa Lech 9 1 4 1 4 1 1 1 22 0,7

Wilecki Tadeusz Adam 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0,1
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Ogólnopolskie Do¿ynki Reymontowskie

Takie okaza≥e wieÒce doøynkowe by≥y przedstawiane na tej imprezie

Kierowniczka z zespo≥u Emilia Adamczyk odbiera nagrodÍ z rπk
komisji.

ÑMazurzanieî na scenie w Wierzchos≥awicach.

W gminie Wierzchos≥awice ko≥o Tarnowa w
niedzielÍ, 17 wrzeúnia 2000 r. mia≥y miejsce OgÛl-
nopolskie Doøynki Reymontowskie. Nawiπzujπ-
ce do doøynek z 15 sierpnia 1925 r., kiedy to w tej
miejscowoúci przebywa≥ W≥adys≥aw Reymont.
Zosta≥ on zaproszony przez Ûwczesnego wÛjta i
premiera rzπdu polskiego Wincentego Witosa.
Uczestniczy≥o w nich rÛwnieø wielu przedstawi-
cieli ze úwiata polityki i kultury. Reymonta na
stacji kolejowej Bogumi≥owice ch≥opi wziÍli na
rÍce i zanieúli na wymoszczony wÛz, zaprzÍøony
w 4 bia≥e konie. Na miejsce uroczystoúci zjecha≥o
tysiπce ch≥opÛw i setki delegacji z ca≥ej Polski.

Te wydarzenia sprzed 75 lat zosta≥y przypo-
mniane, zarÛwno w zabytkowym koúciele z po-
czπtku XIX wieku, gdzie mia≥a miejsce uroczysta
Msza úw., jak rÛwnieø w przedstawieniu artystycz-
nym na placu na miejscu doøynek. Impreza by≥a
okazjπ do podsumowania "I Edycji Plebiscytu im.
W. Witosa na najlepszego WÛjta w Ma≥opolsce".
10 wÛjtÛw otrzyma≥o od organizatorÛw kapelusze, aby chroni≥y
ich g≥owy i inspirowa≥y do nowych pomys≥Ûw dla poprawy swo-
ich gmin. Ca≥oúÊ imprezy prowadzi≥a pani Emilia Krakowska -
niezapomniana Jagna z filmu "Ch≥opi". W czÍúci artystycznej
wystπpi≥y zespo≥y: "Lipce Reymontowskie" z przedstawieniem
"Wesele Boryny", kapela gÛralska Jana Karpiela "Bu≥ecki", ka-
pela "PogÛrzanie", zespÛ≥ "Swojacy" oraz nasz rodzimy, laso-

wiacki - "Mazurzanie" z "okrÍønym w Mazurach". WystÍpom
towarzyszy≥ konkurs na najpiÍkniejszy wieniec doøynkowy.
Komisja artystyczna oceni≥a arcydzie≥a sztuki ludowej - te w≥a-
únie wieÒce. By≥y rzeczywiúcie efektowne, niektÛre nie spoty-
kane w naszym regionie. WiÍc i naszemu zespo≥owi przypad≥o
tylko wyrÛønienie i nagroda pieniÍøna w kwocie 100 z≥.

Tak, jak to mia≥o miejsce w roku 1925, tak i obecnie pogo-
da pokrzyøowa≥a plany. Niska temperatura i ciπg≥y deszcz pada-
jπcy od samego rana zmusi≥ organizatorÛw do przeniesienia Mszy
z o≥tarza polowego do koúcio≥a. Ponad dwadzieúcia pocztÛw
sztandarowych (g≥Ûwnie z organizacji PSL i OSP) i tyleø samo
zespo≥Ûw wieÒcowych úwiÍtowa≥o przez wiÍkszoúÊ czasu pod
parasolami. Nie na miejscu by≥o sch≥adzanie napojÛw przez pod-
mioty zabezpieczajπce czÍúÊ gastronomicznπ. RÛwnieø osoby
odpowiedzialne za sprawy techniczne i nag≥oúnienie roz≥oøyli
siÍ z wielkim parasolem naprzeciw estrady i tym samym skutecz-
nie zas≥onili publicznoúci widocznoúÊ. A i tej by≥o mniej niø na
doøynkach gminnych w Mazurach. Nie na darmo mÛwi siÍ, "øe
dobra pogoda, to po≥owa sukcesu". W tym przypadku nawet
chyba wiÍcej.

Stanis≥aw Samojedny
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W dniu 17 wrzeúnia 2000 r. o godz. 1400 odby≥y siÍ gminne
manewry jednostek OSP z terenu gminy oraz jedna sekcja z Jed-
nostki Ratowniczo-Gaúniczej z Kolbuszowej.

Plan oraz warianty dzia≥ania jednostek zosta≥ opracowany przez
KomendÍ Powiatowπ PSP w Kolbuszowej. Ca≥oúciπ ÊwiczeÒ dowo-
dzi≥ starszy aspirant Andrzej Rzeszutek - dowÛdca JGR Kolbuszo-
wa. W manewrach jako obserwator z ramienia KP PSP w Kolbuszo-
wej wziπ≥ udzia≥ kpt. Marek Babula - z-ca komendanta, jak rÛwnieø
gospodarz gminy - wÛjt Henryk Bajek, prezes Zarzπdu Gminnego
ZOSP Adam Woú, komendant gminny ZOSP Ryszard Kawalec.

W za≥oøeniach ÊwiczeÒ by≥ poøar lasu we wsi Staniszewskie,
zadaniem jednostek by≥o zlokalizowanie poøaru, zabezpieczenie
terenu i przystπpienie do gaszenia. Kaøda z jednostek OSP otrzyma-
≥a zadanie do spe≥nienia, z ktÛrego naleøa≥o siÍ wywiπzaÊ.

Trzeba nadmieniÊ, øe wszystkie biorπce udzia≥ w akcji jed-
nostki wywiπza≥y siÍ bardzo dobrze z na≥oøonych naÒ zadaÒ, co
zosta≥o podkreúlone na podsumowaniu po skoÒczonych Êwicze-
niach. MÛwcy podkreúlali celowoúÊ organizowania tego rodzaju
ÊwiczeÒ, gdzie straøacy doskonalπ siÍ w dzia≥aniach ratowniczych
i przyswajajπ sobie niezbÍdne wiadomoúci. Uczπ siÍ rÛwnieø wspÛ≥-
dzia≥ania z innymi jednostkami oraz prawid≥owego pos≥ugiwania
siÍ úrodkami ≥πcznoúci radiowej w czasie dzia≥aÒ ratowniczych.

Po skoÒczonych manewrach jednostka OSP Staniszewskie,
ktÛra tym razem by≥a gospodarzem, zaprosi≥a wszystkich straøakÛw
biorπcych udzia≥ na goracπ kie≥basÍ z roøna. NastÍpnie zaproszeni
goúcie wziÍli udzia≥ w otwarciu remizy wykonanej w czynie spo-

Manewry stra¿ackieManewry stra¿ackieManewry stra¿ackieManewry stra¿ackieManewry stra¿ackie

≥ecznym przez cz≥onkÛw OSP w Staniszewskiem. Uroczystego prze-
ciÍcia wstÍgi dokonali: wÛjt Henryk Bajek, przewodniczπcy Rady
Gminy Marian Indyk, cz≥onek Zarzπdu Gminy - Miros≥aw Nowak.
Wszystkich biorπcych udzia≥ zaproszono na poczÍstunek przygo-
towany przez straøakÛw OSP Staniszewskie.

Zarzπd jednostki OSP Staniszewskie pragnie serdecznie po-
dziÍkowaÊ sponsorom, ktÛrzy pomogli finansowo w przygotowa-
niu manewrÛw jak i uroczystoúci otwarcia czÍúci budynku przezna-
czonej na remizÍ OSP, a sπ nimi:

1. Stanis≥aw Sasiela, Hurtownia Farb i LakierÛw  PPHU "FULL-
FARB" s.c.,

2. Mieczys≥aw Miazga, Prezes Zak≥adu MiÍsnego "Smak EKO"
w GÛrnie,

3. PaÒstwo Graøyna i Leszek Werstakowie.
Adam Woú

***     ***     ***     ***     ***     ***     ***     ***     ***     ***     ***     ***

Statystyka demograficzna: urodzenia, zgony, úluby

W I kwartale 2000 r. (lipiec, sierpieÒ, wrzesieÒ) by≥o:
kkkkk 22 urodzenia

w tym:
qqqqq ch≥opcÛw 15,

qqqqq dziewczynek 7,
kkkkk 15 zgonÛw

w tym:
qqqqq mÍøczyzn 11,

qqqqq kobiet 4,
kkkkk 20 úlubÛw, w tym 14 ma≥øonkÛw pochodzi spoza terenu gminy.

Genowefa Czu≥yt

ZbiÛrka straøakÛw przed nowym budynkiem remizy.

Uroczyste przeciÍcie wstÍgi w nowej remizie.
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Gospodarzem spotkania by≥ Prezes Oddzia≥u ZNP w Raniøo-
wie - mgr Andrzej Sondej, lokum zaú udostÍpni≥a Dyrekcja Szko-
≥y Podstawowej w Raniøowie. Frekwencja takøe dopisa≥a, bo na-
uczyciele nie kryjπ swych obaw i poczucia wspÛ≥odpowiedzial-
noúci za sprawy szkolne.

Szko≥a, jako lokalna instytucja oúwiatowa, jest organizacjπ o
charakterze us≥ugowym. Spe≥nia ona bowiem us≥ugi w zakresie
kszta≥cenia, wychowania i opieki nad dzieckiem. Odbiorcami tych
us≥ug sπ dzieci, ich rodzice i úrodowisko lokalne, a w dalszej
perspektywie paÒstwo. Kaøda z wymienionych grup spo≥ecznych
ma úcisle okreúlone wobec szko≥y oczekiwania, wynikajπce z w≥a-
snych potrzeb. Bywa, øe niekiedy sπ zbieøne, czasem jednak znacz-
nie rÛøniπ siÍ od siebie. W takim ujÍciu zarzπdzanie oúwiatπ na
poziomie gminy wymaga szerokiego uwzglÍdnienia oczekiwaÒ
miejscowego úrodowiska spo≥ecznego poprzez trafne rozpozna-
nie i skuteczne zaspokajanie potrzeb uczniÛw i rodzicÛw.

Samorzπd i administracja gminna muszπ w≥πczyÊ siÍ w usta-
lenie wielu spraw, ktÛrych szko≥a sama nie jest w stanie podjπÊ.
Uk≥ad wsparcia musi polegaÊ na partnerstwie, konstruktywnym
wspÛ≥dzia≥aniu ludzi odpowiedzialnych za okreúlone dziedziny
pracy. Partnerstwo to powinno charakteryzowaÊ obie strony: øycz-
liwoúciπ, szacunkiem, tolerancjπ, pomocπ w potrzebie, nigdy do-
minacjπ.

Szko≥a jest czeúciπ lokalnego úrodowiska spo≥ecznego, w
zwiπzku z tym umocnienie wiÍzi szkÛ≥ z otaczajπcymi je spo≥ecz-
noúciami i instytucjami jest warunkiem prawid≥owego ich funk-
cjonowania. Odcinanie nauczania od otaczajπcego budynek szkol-
ny úwiata jest jednπ ze s≥aboúci polskiej szko≥y, staje siÍ ona bo-
wiem w coraz mniejszym stopniu placÛwkπ, poprzez ktÛrπ powin-
na dokonywaÊ siÍ adaptacja spo≥eczna i cywilizacyjna, ucznio-
wie korzystajπ bowiem z zupe≥nie innych drÛg dotarcia do nowo-
czesnoúci, co w warunkach ≥atwego dostÍpu do úrodkÛw medial-
nych nie jest trudne. Edukacja potrzebuje zatem lepszego zwiπz-
ku z rzeczywistoúciπ pozaszkolnπ i odwo≥ania siÍ do øycia, w
ktÛrym wychowankowie  biorπ udzia≥ poza murami szko≥y. Ko-
nieczne zatem staje sie w≥πczenie lokalnej spo≥ecznoúci w plano-
wanie oúwiatowe, przy jednoczesnym otwarciu szko≥y na øycie
mieszkancÛw, na ich problemy.

Znaczenie oúwiaty w gminie jest i pozostanie prioryteto-
we miÍdzy innymi z nastÍpujπcych wzglÍdÛw:

k oúwiata bÍdzie konsumentem co najmniej po≥owy budøetu
gminy,

k oúwiata stanowi dla gminy wielkπ szansÍ rozwoju cywiliza-
cyjnego.

W wielu gminach podjÍto juø uchwa≥y rad dotyczπcych
oúwiaty. PowÛd jest prosty, choÊ tak istotny - øadnych waønych
problemÛw gminy nie da siÍ rozwiπzaÊ bez oúwiaty.

Na czym wiÍc polega tworzenie gminnej polityki oúwiato-
wej?

Podstawπ jest koncepcja rozwoju spo≥eczno-gospodarczego
gminy. Z niej majπ wywodziÊ siÍ projektowane w szko≥ach zamie-
rzenia pedagogiczne, ktÛre bÍdπ wspomaga≥y rozwÛj gminy. Po-
lityka oúwiatowa gminy powinna rÛwnieø uwzglÍdniÊ:

k politykÍ oúwiatowπ paÒstwa a w tym miÍdzy innymi w zakre-

DOK•D ZMIERZASZ GMINNA OåWIATO?
DzieÒ 14 paüdziernika sta≥ sie pretekstem do spotkania nauczycieli i pracownikÛw oúwiaty z Zarzπdem

Gminy w Raniøowie. Spotkania bardzo waønego i przez wszystkich oczekiwanego, poøπdanego, bo dotyczπcego
funkcjonowania szkÛ≥ i przedszkoli w zreformowanej oúwiacie.

sie powszechnoúci i dostepnoúci nauczania, wykszta≥cenia
nauczycieli, reform oúwiatowych,

k oczekiwania klientÛw oúwiaty gminnej tj. kszta≥cenia umie-
jÍtnoúci, ktÛre pozwolπ m≥odzieøy znajdowaÊ zatrudnienie
na lokalnym rynku pracy, co jest oczekiwaniem zarÛwno
uczniÛw i ich rodzicÛw, jak i pracodawcÛw,

k potrzeby rozwojowe placÛwek oúwiatowych w gminie.
Tworzenie tej polityki jest zatem uzaleønione od uzyska-

nia bardzo wielu istotnych informacji i zdefiniowaÊ moøna jπ na-
stÍpujπco:

Polityka oúwiatowa w gminie - to rozpoznawanie lokal-
nych potrzeb i moøliwoúci w dziedzinie oúwiaty, aby tworzyÊ
odpowiednie warunki finansowe, administracyjne i organizacyj-
ne s≥uøπce wielostronnemu rozwojowi m≥odego pokolenia miesz-
kaÒcÛw gminy.

Jak widaÊ, polityka oúwiatowa w gminie nie moøe byÊ wy-
tworem wπskiej grupy ludzi, np. komisji oúwiatowej czy nawet jej
czÍúci. Aby jπ tworzyÊ, potrzebne jest uzyskanie opinii rÛønych
úrodowisk w spo≥ecznoúci lokalnej, ale - i co jest dla polityki
oúwiatowej w gminie sprawa kluczowπ - pozyskanie tych úrodo-
wisk dla opracowania koncepcji dzia≥ania i pÛüniejszej realizacji.
A zatem polityka oúwiatowa gminy moøe powstaÊ jedynie w wy-
niku:

q wyartyku≥owania oczekiwaÒ spo≥ecznych wobec oúwiaty,
q stworzenia spo≥ecznie akceptowanej koncepcji zmian w oúwia-

cie gminnej z zapewnieniem finansowego i organizacyjnego
wsparcia,

q pozyskiwanie jak najwiÍkszej liczby sojusznikÛw w realiza-
cji koncepcji zmian,

q mierzenia jakoúci wprowadzonych w oúwiacie zmian.

Najistotniejsze dla strategii tworzenia polityki oúwiatowej
gminy to postrzegania klientÛw oúwiaty gminnej jako jednocze-
snych sojusznikÛw tej oúwiaty.

Waønych sojusznikÛw - klientÛw oúwiaty w gminie jest wielu.
A miÍdzy innymi to:

q uczniowie,
q rodzice,
q nauczyciele,
q dyrektorzy placÛwek oúwiatowych,
q pracodawcy, sponsorzy,
q lokalna administracja, komisje rady
q wojewÛdzka administracja oúwiatowa,
q KoúciÛ≥ oraz instytucje o charakterze religijnym.

SojusznikÛw naleøy pozyskiwaÊ, najlepiej przez uúwia-
domienie im w≥asnych korzyúci, jakie odniosπ dzia≥ajπc i wspÛ≥-
dzia≥ajπc na rzecz dobra oúwiaty w gminie. Strategia tworzenia
polityki oúwiatowej w gminie ma im te korzyúci wyraziúcie przed-
stawiÊ.

W pierwszym rzÍdzie - to wskazanie moøliwoúci uczest-
nictwa w waønej misji spo≥ecznej. RÛwnieø ukazanie moøliwoúci
wp≥ywu na úrodowisko spo≥eczne, w ktÛrym siÍ zamieszkuje i na
funkcjonowanie gospodarcze gminy.

Po drugie, istotne jest stworzenie sytuacji do samorealiza-
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cji zawodowej oraz osobistej satysfakcji z podjÍtego dzia≥ania na
rzecz oúwiaty. Interes w≥asny sprzÍøony z interesem gminy stano-
wiÊ bÍdzie najsilniejszy motyw aktywnego uczestnictwa w two-
rzeniu i realizowaniu lokalnej polityki oúwiatowej.

Po trzecie, wszystkie instytucje i osoby uczestniczπce w
tworzeniu i realizowaniu gminnej polityki oúwiatowej otrzymaÊ
muszπ moralne, organizacyjne, materialne lub propagandowe
wsparcie.

Efektem strategii tworzenia polityki oúwiatowej gminy ma
byÊ:

zbudowanie wspÛlne, przez wszystkich klientÛw gminy,
uzgodnionych w gminie kierunkÛw dzia≥ania na rzecz oúwiaty,
co jest najwaøniejszym warunkiem sukcesu w realizacji polityki
oúwiatowej. Waønym jest rÛwnieø, uzyskanie wiedzy o tym, jakie
sπ oczekiwania klientÛw oúwiaty gminnej.

Zbieranie wielostronnej informacji jest zatem niezbÍdnym
warunkiem tworzenia w gminie trafnej polityki oúwiatowej. Jesli
taka informacja nie bÍdzie zbierana, to polityka oúwiatowa w
gminie bÍdzie jedynie uszczegÛ≥owieniem polityki oúwiatowej
paÒstwa oraz efektem intuicyjnych przekonaÒ gminnych pracow-
nikÛw oúwiatowych.

Tymczasem, polityka oúwiatowa paÒstwa jest tworzona na
bardzo wysokim poziomie ogÛlnoúci. Ustalenia centralne, zw≥asz-
cza ustawowe sπ oczywiúcie dla gminnej polityki oúwiatowej waø-
ne, ale nie wystarczajπce.

Bowiem na szczeblu paÒstwowym nie dostrzeøe siÍ konkret-
nych uwarunkowaÒ lokalnych, a nade wszystko zagubi siÍ specy-
fika danego terenu, to wszystko, co okreúla siÍ mianem "ma≥ej
ojczyzny". Istnieje teø znaczne prawdopodobieÒstwo, øe bez zbie-
rania informacji od klientÛw oúwiaty gminnej, polityka gminy
zawÍzi siÍ do administrowania oúwiatπ, a wiÍc m. in. do zatwier-
dzenia arkuszy organizacyjnych, opracowania planÛw finanso-
wych i do realizowania budøetu czy teø dyskusji nad celowoúciπ
dzielenia czy ≥πczenia klas, prowadzenia zajeÊ pozalekcyjnych i
zakupu wyposaøenia. Administrowanie musi byÊ oczywiúcie
sprawne, ale nie moøe wype≥niÊ ca≥ego zakresu polityki oúwiato-
wej gminy.

Zarzπd Gminy musi zdawaÊ sobie sprawÍ z tego, øe kaøda
w≥adza, to s≥uøba, w dos≥ownym tego s≥owa znaczeniu. W tym
przypadku, to s≥uøenie ma≥ej spo≥ecznoúci lokalnej. Przecieø rad-
ni reprezentujπ konkretnych mieszkaÒcÛw i muszπ uwzglÍdniaÊ

ich oczekiwania. Zdajemy sobie sprawÍ z tego, øe jest to niejedno-
krotnie bardzo trudne. Jednak dokonali takiego wyboru, myúli-
my, øe úwiadomie i znajπ problemy jakie Gmina musi rozwiπzaÊ.

Jakie sπ oczekiwania úrodowiska nauczycielskiego?
Oczekujemy:

spÛjnej, przejrzystej i d≥ugofalowej polityki oúwiatowej na
terenie gminy poprzez:

q przedstawienie stopnia organizacji poszczegÛlnych szkÛ≥ w
najbliøszych latach,

q zagospodarowanie kadry nauczycielskiej bÍdπcej w pe≥ni
przygotowanej do pracy w tym zawodzie,

q ukazanie nauczycielom moøliwoúci przekwalifikowania siÍ,
aby w przysz≥oúci umoøliwiÊ im pracÍ w innej szkole.

Jaka bÍdzie oúwiata gminna, jakie bÍdπ stworzone warun-
ki i moøliwoúci rozwoju dzieci zaleøy od nas - doros≥ych. Czy
potrafimy w nowych warunkach dokonaÊ w≥aúciwych wyborÛw,
czy bÍdziemy potrafili w≥aúciwie dostrzec potrzeby edukacyjne
naszych dzieci w tak szybko zmieniajπcej siÍ rzeczywistoúci dnia
dzisiejszego?

To wyzwanie musi zostaÊ podjÍte przez wszystkich: Gmi-
nÍ jako organ prowadzπcy, poszczegÛlnych radnych, rodzicÛw,
nauczycieli. Trzeba jednak pamiÍtaÊ, øe decyzje kluczowe podjÍ-
te zostanπ na szczeblu samorzπdu. On podejmie ostatecznπ decy-
zjÍ o sieci szkÛ≥, on bÍdzie musia≥ podjπÊ byÊ moøe kontrowersyj-
nπ decyzjÍ o zmianie stopnia organizacyjnego niektÛrych placÛ-
wek. Wszystkie decyzje jednak powinny zostaÊ podjÍte po g≥Íbo-
kim rozmyúle, uwzglÍdniajπcym racje i opinie rÛønych úrodowisk.
NiezbÍdnym dlatego jest, podjÍcie czynnoúci pozwalajπcych osiπ-
gnπÊ ten cel.

Ze swej strony pragniemy podziÍkowaÊ Zarzπdowi Gmi-
ny w Raniøowie za przyjÍcie zaproszenia, Prezesowi Oddzia≥u
ZNP za zorganizowanie spotkania. Koleøankom i Kolegom za
rzetelnπ i konkretnπ dyskusjÍ.

DziÍkujemy dyr. Szko≥y Podstawowej w Mazurach - mgr
Markowi Wiπckowi za wykorzystanie fragmentÛw pracy dyplo-
mowej "Poprawa jakoúci pracy szko≥y poprzez budowanie relacji
ze úrodowiskiem lokalnym".

Nauczyciele SP w Mazurach

JESIENNE W DKOWANIE
W dniu 1 paüdziernika 2000 r. przy piÍknej, s≥onecz-

nej pogodzie spotkali siÍ cz≥onkowie ko≥a wÍd-
karskiego nr 35 w Raniøowie na drugich w br.
towarzyskich zawodach wÍdkarskich na
zbiorniku wodnym w Wilczej Woli. Przy
dobrej frekwencji rozegrano sp≥awikowe
zawody w kategorii juniorÛw do lat 16-tu
oraz seniorÛw.

ZwyciÍzcy w kategorii juniorÛw:
1)  Szczepan Tylutki 0,72 kg,
2)  Aleksander Woú 0,65 kg,
3) Marcin Adamczyk 0,57 kg,

 Adam Motylski 0,57 kg,
4)  Witold Surowiec 0,35 kg,
5)  Mateusz Niemczyk 0,21 kg.

W kategorii seniorÛw kolejnoúÊ by≥a nastÍ-
pujπca:

 1)  Tomasz Rumak 1,25 kg,
2)  £ukasz OøÛg 0,95 kg,
3)  Janusz BoÒdos 0,91 kg,
 4)  JÛzef KwiecieÒ 0,71 kg,

           5)  Tomasz Niemczyk 0,57 kg,
6)  Pawe≥ Bajek 0,56 kg.
Wszyscy zawodnicy wyciπgnÍli ryb o ≥πcz-

nej wadze 8,60 kg. Zdobywcy trzech pierwszych
miejsc zostali nagrodzeni talonami na bezp≥at-

ny odbiÛr nagrÛd wg w≥asnego uznania w
sklepie wÍdkarskim "GARDO" w Kol-
buszowej.

Jan Niemczyk
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ZAW”D: NAUCZYCIEL
KIM JEST I JAKI POWINIEN BY∆ NAUCZYCIEL? MOØNA POWIEDZIE∆ PO PROSTU, ØE

NAUCZYCIEL POWINIEN BY∆ PORZ•DNYM CZ£OWIEKIEM LUB, ID•C DALEJ, CZ£OWIEKIEM,
KT”RY PR”BUJE ZOSTA∆ IDEA£EM.

Jako pierwszy pojawia siÍ problem okreúlenia nauczycielstwa.
Jedni powiedzπ: nauczycielstwo to zawÛd, a wiÍc kwestia umiejÍt-
noúci i wiedzy. Drudzy powiedzπ: nauczycielstwo to powo≥anie,
czego nie moøna siÍ nauczyÊ. Taka definicja brzmi bardziej uroczy-
úcie, kojarzy siÍ takøe z misjπ, pos≥annictwem, ktÛre w cz≥owieku
jest lub nie. Wreszcie uøywa siÍ okreúlenia "s≥uøba" w dwojakim
znaczeniu: z jednej strony jest to "S≥uøba sprawie", ofiarnoúÊ, z
drugiej - s≥uøba kojarzπca siÍ ze s≥owem s≥uøbowy, a wiÍc jako
nauczyciel jako urzÍdnik, funkcjonariusz.

Problemy osobowoúci nauczyciela podejmowa≥o wielu wy-
bitnych pedagogÛw i psychologÛw. NajczÍúciej koncentrowano siÍ
wokÛ≥ cech osobowoúci nauczyciela, ktÛre decydujπ o skutecznym
wp≥ywie na wyniki wychowania i nauczania. Poglπdy na genezÍ
cech osobowoúci nauczyciela nie by≥y jednorodne: jedni twierdzili,
øe sπ to cechy wrodzone, inni, øe nabyte, a jeszcze inni, øe sπ wy-
kszta≥cone w procesie nauczania bπdü pod wp≥ywem praktyki szkol-
nej.

MyúlÍ, øe dla dalszego zarysowania problematyki zawodu
nauczycielskiego warto rozpatrzyÊ samπ naturÍ dzia≥aÒ nauczyciel-
skich. Po pierwsze dzia≥ania te polegajπ na bezpoúrednim obcowa-
niu z drugim cz≥owiekiem. Po drugie obcowanie to odbywa siÍ na
zasadzie zaleønoúci czy nierÛwnorzÍdnoúci. Po trzecie, zasadni-
czym elementem jest przekazywanie, nauczanie, a takøe prezento-
wanie pewnych wartoúci. Po czwarte wreszcie, praca nauczyciela
jest twÛrcza, a wiÍc podobnie jak praca artysty - jest dzia≥aniem
skazanym na niepewnoúÊ skutkÛw. Nauczyciel stojπcy jakby na
scenie, jest tym, kto daje úwiadectwo. Trzeba tu podkreúliÊ, øe pod-
stawowym narzÍdziem pracy nauczyciela jest jego osobowoúÊ.
Nauczyciel uczy sobπ, co wcale nie powinno oznaczaÊ, øe ma uczyÊ
siebie. Nauczyciel to cz≥owiek spotkania i dialogu, a jednoczeúnie
zwierzchnik, sÍdzia, egzekutor, cz≥owiek, ktÛry ma byÊ fachow-
cem w dziedzinie, w ktÛrej nie ma fachowcÛw.

PamiÍtajπc o tym wszystkim, trzeba dodaÊ jeszcze jedno -
nauczyciel to s≥aby, zwyk≥y, przeciÍtny cz≥owiek. To cz≥owiek sta-
jπcy wobec dramatycznych wyborÛw, wyborÛw dokonywanych w
sytuacjach, w ktÛrych granice sπ i muszπ byÊ niejasne. Nauczyciel
chce wp≥ywaÊ na ludzi, co jest istotπ nauczania, ale jednoczeúnie
chce szanowaÊ ich autonomiÍ. Chce byÊ tolerancyjny, ale jest ob-
ciπøony odpowiedzialnoúciπ za innych. Chce byÊ z tymi, ktÛrzy
szukajπ, i tymi ktÛrzy znaleüli - czyli jednoczeúnie pokazywaÊ wπt-
pliwoúci i dawaÊ odpowiedzi. Chce uczyÊ przystosowania, funk-
cjonowania, w tym, co jest, ale jednoczeúnie ostrzegaÊ przed nie-
bezpieczeÒstwem. Chce rozbudzaÊ krytycyzm i myúlenie twÛrcze,
ale jednoczeúnie kszta≥towaÊ postawÍ wiernoúci wobec rzeczywi-
stoúci.

To w≥aúnie poúrÛd tych problemÛw nauczyciel musi odnajdy-
waÊ i wybieraÊ nie tyle "z≥oty úrodek", co "mniejsze z≥o", a moøe
"wiÍksze dobro".

Dobry nauczyciel to ktoú, kto w sposÛb naturalny lubi in-
nych, kto posiada naturalnπ ciekawoúÊ innych ludzi - jest rzeczywi-
úcie ciekawy, jaki ten drugi jest. Musi teø posiadaÊ ufnoúÊ wobec
innych, dawaÊ im kredyt zaufania, a jednoczeúnie nie baÊ siÍ ludzi.
Nauczyciel powinien umieÊ zachowaÊ dystans wobec samego sie-
bie i swojej roli. Mieúci siÍ tu poczucie humoru i nie przecenianie
wagi w≥asnych dzia≥aÒ, a takøe roztropnoúÊ, czyli umiejÍtnoúÊ znaj-
dowania mπdrego kompromisu. Nauczyciel powinien postÍpowaÊ
tak jakby wszystko od niego zaleøa≥o.

Na koniec nauczyciel musi umieÊ przyznaÊ siÍ do b≥Ídu:

Powiedziano kiedyú: jesteúmy wszyscy u≥omni, coú piÍkniejszego
moralnie, jeúli siÍ tego wstydzimy. Modne jest has≥o "zgodnoúÊ z
samym sobπ", ale waøniejsze wydaje mi siÍ dπøenie do wiernoúci
wartoúciom niø wiernoúci sobie.

Jestem przekonana, øe nauczyciel, aby mÛg≥ dobrze wype≥-
niaÊ swe zadania, musi utoøsamiaÊ siÍ ze swym zawodem, czyli
musi lubiÊ to co robi. Ponadto nauczyciel winien byÊ wraøliwy na
wszelkie nowe propozycje, pytania, pomys≥y, problemy, interpre-
tacje, powinien byÊ wraøliwy na otaczajπcy úwiat, po to, aby uczyÊ
tej wraøliwoúci swych wychowankÛw.

Nauczyciel musi mieÊ takøe tolerancyjny stosunek do no-
wych pomys≥Ûw, idei i propozycji. Tolerancja ta winna siÍ ≥πczyÊ z
tolerowaniem twÛrczych indywidualnoúci, ktÛre nieraz nie podpo-
rzπdkowujπ siÍ temu, co otoczenie uwaøa za w≥aúciwe i normalne.

W wykonywaniu swej pracy nauczyciel musi strzec siÍ na-
rzucania sztywnych tematÛw, nie moøe ulegaÊ rutynie w sytuacjach,
w ktÛrych istnieje wiele sposobÛw postÍpowania i rozwiπzania. W
tym celu powinien wzbogacaÊ swπ osobowoúÊ o nowe cechy i
wartoúci, aby mÛg≥ stwarzaÊ w klasie atmosferÍ twÛrczπ, wyzwa-
laÊ potrzebÍ twÛrczej ekspresji. Jego rola polega rÛwnieø na tym,
aby systematycznie organizowa≥ kontakty uczniÛw z rÛønymi dzie-
dzinami sztuki. Sztuka bowiem pozwala przeøyÊ to, co wykracza
poza osobiste doúwiadczenia.

Mπdry nauczyciel "formuje poczucie w≥asnej wartoúci", po-
wierza uczniom odpowiedzialnoúÊ, pozwala dokonywaÊ wyborÛw
i respektuje je. Pozwala wykonaÊ coú bez pomocy i pod nieobec-
noúÊ doros≥ych opiekunÛw.

Stara siÍ "dotrzeÊ do kaødego ucznia". PrzezwyciÍøa sk≥on-
noúÊ do czÍstszego porozumiewania siÍ z jednymi uczniami niø z
drugimi. Interesujπcy nauczyciel w≥πcza wszystkich w pracÍ w kla-
sie.

Dba o to, by "s≥uchaÊ uwaønie. Aby dowiedzieÊ siÍ, jak toczy
siÍ uczniowski proces myúlenia, trzeba ucznia spytaÊ, a nastÍpnie
w skupieniu s≥uchaÊ. Zainteresowani nauczyciele s≥uchajπ aktyw-
nie, nie lekcewaøπ s≥Ûw ucznia: demonstrujπ pilnπ uwagÍ, nie po-
zwalajπ przerywaÊ mÛwiπcemu, pozwalajπ dokoÒczyÊ wypowiedü,
zwracajπ siÍ do niego twarzπ i utrzymujπ kontakt wzrokowy.

Idπc dalej w przeglπdzie koniecznπ rzeczπ jest "byÊ szczerym".
Pochwa≥y i nagany powinny byÊ szczere. Bycie szczerym to rÛwnieø
dzielenie siÍ z uczniami swoimi emocjami.

Kolejnym warunkiem jest "aprobowaÊ". Aprobata dzia≥a w obu
kierunkach: nauczyciel nagradza innych i nagradza siebie za dobrze
wykonanπ pracÍ. Wymienia siÍ z uczniami myúlami i opiniami.

Przychodzi czas na warunek "dba≥oúÊ o jasnoúÊ". Dotarcie ze
s≥owami do kaødego ucznia i zakomunikowanie dok≥adnie tego, co
chce nauczyciel, zaleøy od klarownoúci komunikatu. Pos≥ugiwanie
siÍ jasnymi, bezpoúrednimi wskazaniami, ma byÊ przedmiotem my-
úlenia i jak myúlenie ma siÍ potoczyÊ, zamiast ogÛlnikowo wzywaÊ
do przemyúlenia.

I na koniec zalecenie "wchodziÊ w rolÍ ucznia". W≥asne meto-
dy nauczania nauczyciel prÛbuje przede wszystkim na sobie.

Wyposaøony w wymienione powyøej cechy nauczyciel po-
trafi wyjúÊ w swym myúleniu i przeøywaniu poza schematy i úlepe
naúladownictwo, bÍdzie poszukiwa≥ nowych problemÛw i skutecz-
nych sposobÛw ich rozwiπzaÒ, a co najwaøniejsze bÍdzie úwiado-
mie kszta≥towa≥ swπ osobowoúÊ, oraz potrafi byÊ odpowiedzialny
za swoje postÍpowanie i jego skutki w pracy pedagogicznej.

mgr Irena Kowalska
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Bezpieczni na drodzeBezpieczni na drodzeBezpieczni na drodzeBezpieczni na drodzeBezpieczni na drodze

OTRZÊSINY GIMNAZJALISTÓWOTRZÊSINY GIMNAZJALISTÓWOTRZÊSINY GIMNAZJALISTÓWOTRZÊSINY GIMNAZJALISTÓWOTRZÊSINY GIMNAZJALISTÓW
We wtorek 3 paüdziernika w Gimnazjum w Woli Ra-

niøowskiej odby≥y siÍ otrzÍsiny uczniÛw klas pierwszych.

ImprezÍ przygotowali drugoklasiúci wraz z wychowaw-

czyniami: Graøynπ Wykπ i Edytπ Olszowy.

UroczystoúÊ, na ktÛrπ przybyli rÛwnieø rodzice, roz-
poczÍ≥a przemÛwieniem pani dyrektor Maria Bednarz. Na-
stÍpnie szkolny serwis informacyjny Gimpress, przygoto-
wany na wzÛr popularnego Teleekspresu, poprowadzi≥ Piotr

W dniu 19.10.2000 r. mgr Zofia Marut - nauczy-
cielka Szko≥y Podstawowej w Woli Raniøowskiej zor-
ganizowa≥a spotkanie dzieci z klas:  Ia,Ib,IIa z poli-
cjantami. Na spotkanie to przybyli:

1. Komendant Komisariatu Policji w Raniøowie -
m≥odszy aspirant Robert Gacek,

2. ZastÍpca Naczelnika Wydzia≥u Prewencji i Ruchu
Drogowego Policji Powiatowej w Kolbuszowej -
komisarz Ewa SÍczkowska.
Uczniowie ze swoimi wychowawczyniami zgro-

madzili siÍ na ma≥ej sali gimnastycznej. Pani komisarz
na poczπtku spotkania zadawa≥a dzieciom pytania,
zwiπzane z prawid≥owym zachowaniem siÍ na drodze.
Uczniowie bardzo dobrze odpowiadali na nie, gdyø
materia≥ z zakresu "BezpieczeÒstwa na drodze" zosta≥
na lekcjach zrealizowany i przekazany w sposÛb naj-
bardziej przystÍpny dla dzieci w m≥odszym wieku
szkolnym. ∆wiczono praktycznie przechodzenie przez
drogÍ i w≥πczanie siÍ do ruchu. W tym roku zaprosi≥am
przedstawicieli Policji, aby uzupe≥nili wiadomoúci odnoúnie
bezpieczeÒstwa dzieci w drodze do i ze szko≥y, gdyø jest to
temat, ktÛry trzeba ca≥y czas powtarzaÊ i utrwalaÊ. ZarÛwno
pani komisarz jak i pan komendant dawali dzieciom wiele przy-
k≥adÛw bezpiecznego poruszania siÍ po drodze, oraz skutkÛw
nieprzestrzegania przepisÛw ruchu drogowego. By≥y to przy-
k≥ady z terenu gminy, gdyø pan komendant Robert Gacek dba
o bezpieczeÒstwo na naszym terenie. Policjanci przypomnieli
uczniom o zaopatrzeniu siÍ na jesienne i zimowe dni w úwiate≥-
ka odblaskowe, ktÛre sprawiajπ, iø dzieci na drodze sπ bardziej
widoczne. Pan komendant przestrzeg≥, aby na drodze publicz-
nej nie by≥o rowerzystÛw, ktÛrzy nie posiadajπ karty rowero-
wej. Dzieci po wys≥uchaniu wypowiedzi zadawa≥y policjan-
tom pytania. Np.:

1.  Ile lat trzeba siÍ uczyÊ, øeby zostaÊ policjantem?
2.  Co wchodzi w sk≥ad kompletnego wyposaøenia policjanta?
3.  W jakim mieúcie znajduje siÍ szko≥a policyjna?
4.  Czy praca policjanta jest niebezpieczna?
5.  Czy na naszym terenie jest duøo przestÍpcÛw?

Pani komisarz i pan komendant starali siÍ jasno odpowie-
dzieÊ dzieciom na postawione pytania. Dla utrwalenia wiado-
moúci o przepisach ruchu drogowego pani komisarz Ewa SÍcz-
kowska rozda≥a dzieciom broszurki do kolorowania.

Dzieci wrÍczajπc kwiaty podziÍkowa≥y policjantom za
przybycie do naszej szko≥y i przekazanie niezbÍdnych wska-
zÛwek odnoúnie poruszania siÍ po drodze. Zapewni≥y rÛwnieø,
øe bÍdπ przestrzegaÊ przepisy ruchu drogowego.

mgr Zofia Marut

Pamiπtkowe zdjÍcie klasy Ib z policjantami.

W ìkπciku smakoszaî. Pyszne ptasie mleczko!

Marut. NajwiÍcej oklaskÛw zebra≥ Pawe≥ Kochanowicz,
ktÛry doskonale wcieli≥ siÍ w sprawozdawcÍ sportowego i
przedstawi≥ swÛj komentarz zmagaÒ w najnowszej szkol-
nej dyscyplinie sportowej - szaleÒczym biegu z dezodo-
rantem.

NastÍpnie - tak jak kaøe úredniowieczny zwyczaj otrzÍ-
sin - poddawano pierwszoklasistÛw rÛønym øartobliwym
prÛbom. Uczestnicy kolejnych konkurencji, wy≥onieni dro-

gπ losowania, musieli wykazaÊ siÍ
umiejÍtnoúciami niezbÍdnymi w gim-
nazjum: odwagπ, wiedzπ, sprawnoúciπ
fizycznπ, a nawet poczuciem humo-
ru. Wszystkich rozbawi≥a juø pierw-
sza konkurencja - dokarmianie siÍ
ciastkami z zawiπzanymi oczami. By≥
teø konkurs wiedzowy, taniec z balo-
nami, ≥owienie zapa≥ek widelcami,
odczytywanie napisÛw do gÛry noga-
mi. Natomiast dziewczÍta z IIb przy-
gotowa≥y salon piÍknoúci i dobiera-
jπc odpowiedni makijaø i strÛj, potra-

cd. na str. 12
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Wiadomπ jest sprawπ, kto o tym chce wiedzieÊ, øe wieú
Zielonka, pierwotnie OssÛwkπ zwana, zosta≥a za≥oøona na
mocy przywileju krÛlewskiego Zygmunta Augusta w Lubli-
nie dnia 2 sierpnia 1569 roku. Dokument o lokacji osady, nie
wiadomo mi, czy oryginalny, znajduje siÍ w Archiwum Kurii
Metropolitalnej w Krakowie, spisany dnia 8 czerwca 1602
roku pod nazwπ AE p. 35. Adiunctio novae villae Ecclesiae
in Ranizow. Wcale to nie znaczy, øe miejscowoúÊ powsta≥a
od razu. Jej poczπtki, chociaø nie spisane, na pewno mog≥y
byÊ wczeúniejsze. OssÛwka - alias Zielonka lokowana zosta≥a
przez szlachetnie urodzonego Stanis≥awa StudzieÒskiego.

Istnienie wsi zawiera jednak dotπd sporo ciekawych nie-
spodzianek. O jednej z nich mÛwi wizytacja parafialna z roku
1748 (AKMK, AV 42, s. 50), øe "z powodu wysiedlenia wieú
OssÛwka zosta≥a na nowo zasiedlona." Jak gdyby wynika≥o-
by z tego, øe chwilowo nie mog≥a oddawaÊ dziesiÍciny na
rzecz ksiÍdza Szymona Woycieski, plebana w Raniøowie.
Ksiπdz Lucjan RosÛ≥ w swej monografii "Parafia w Raniøo-
wie" przypuszcza na podstawie innego ürÛd≥a o nazwie
AKMK, AE p. 70 Missaliorum Zielonka pro Ecclesia Rani-
szowie si decretum 11 VII 1689, s. 352-353, øe "musia≥o to
nastπpiÊ jeszcze przed 1689 rokiem" (s. 17). I ma chyba racjÍ.
Szkoda tylko, øe nie uúciúla daty. My ze swej strony moøemy
teø przypuszczaÊ, a nawet twierdziÊ, øe wieú nie zosta≥a wy-
siedlona (nie wiem, czy wtedy modne by≥o wysiedlenie), ale
doszczÍtnie zniszczona - spalona w 1657 roku przez wojska
ksiÍcia Rakoczego i Kozackie. åwiadczy o tym pamiÍtnik
Korytka, umieszczony w Encyklopedii Krajoznawstwa Gali-
cji, t. I, LwÛw 1871, s. 51 pod redakcjπ Antoniego Schneide-
ra. Czytamy w nim: "Adamkowice, czyli Adamkowickie pole
(takøe pod Turkπ zwane), niegdyú do starostwa sandomier-
skiego naleøπce, dziú w obrÍbie gminy StaniszÛwki i Mazury
w powiecie kolbuszowskim (obwÛd RzeszÛw), na ktÛrym
koczowa≥y w 1657 roku wojska Rakoczego i Kozackie w cza-
sie odwrotu spod Warszawy. WúrÛd b≥ocisk NadturczeÒskich
w tym miejscu by≥a dawniej kÍpa, o ktÛrej pospÛlstwo prawi
(zapewne tradycja), øe s≥uøy≥a za kryjÛwkÍ ≥upieøy  nagroma-
dzonej przez Rakoczego. O koczowisku na tych polach

KsiπøÍ Siedmiogrodu Rakoczy w Zielonce

fi≥y w ciπgu kilkunastu minut zmieniÊ nie
do poznania wybranych pierwszakÛw. W ostat-
niej konkurencji, w biegu z jajkiem na ≥yøce,
zmierzy≥y siÍ - ku uciesze wszystkich uczniÛw
- wychowawczynie klas pierwszych.

ZwyciÍzcy poszczegÛlnych konkurencji
otrzymywali medale zÖ precelkÛw, a ci, ktÛ-
rym mniej siÍ powiod≥o, odwiedzali "kπcik
smakosza" i kosztowali przygotowanπ specjal-
nie na tÍ okazjÍ zupkÍ.

Na koniec pani dyrektor uroczyúcie po-
twierdzi≥a przyjÍcie pierwszoklasistÛw w po-
czet gimnazjalistÛw i wrÍczy≥a legitymacje
szkolne oraz kroniki klasowe. NastÍpnie rodzi-
ce úwieøo upieczonych gimnazjalistÛw zapro-
sili zebranych na s≥odki podwieczorek, po ktÛ-
rym wszyscy bawili siÍ na udanej dyskotece.

mgr Irena Kata

cd. ze str. 11

Wychowawczynie klas I Irena Kata i Stanis≥awa Sasiela ruszajπ do wyúcigu.

wspomina takøe pamiÍtnik, uøalajπcy siÍ na ogromne zniszczenia,
jakie ta horda zbÛjecka w ca≥ej okolicy poczyni≥a." Skπdinπd wie-
my, øe zburzono okoliczne koúcio≥y, zrabowano wsie i miasteczka.

RÛwnieø wiarygodnie na ten temat pisze znany historyk
tych czasÛw, Ludwik Kubala, w ksiπøce pt. "Najazd Rakocze-
go i wojna brandenburska". Przytoczmy na dodatek fragment
z tego dzie≥a: "Polska by≥a zniszczona - dziki wrÛg Szwed,
Brandenburczyk, Siedmiogrodzianie, Wo≥osi, Kozacy, palili,
grabili, tratowali pustkowie zostawiajπc - dwory szlacheckie w
popio≥ach, zamki spalone, w gruzach jak straszyd≥a sta≥y, mia-
sta jak otwarte groby. Zator úmierci drzwiami i oknami wpada≥
do prostych cha≥up wieúniaczych. Trupy na podúciÛ≥ce opusz-
czenia, boje gryz≥y ziemiÍ, zag≥ada jak ptak drapieøny zawis≥a
nad tπ czÍúciπ Rzeczypospolitej, ktÛra bez Krakowa, Poznania,
bez Prus, Litwy, Polesia, Wo≥ynia, Podola, Ukrainy broni≥a
swego øycia upornie i zdo≥a≥a sama bez obcej pomocy uporaÊ
siÍ z wrogami mimo rozterek wewnÍtrznych, mimo braku jed-
nolitego kierunku, mimo zwπtpienia ludzi ma≥ej wiary."

CÛø, naleøa≥by siÍ tutaj jakiú komentarz. Aktualizacja
do czasÛw dzisiejszych jest niemoøliwa. Zdaje siÍ teø, øe na
kaødym etapie historii jest chybiona. Obecnie mamy koniec
XX wieku. WrÛg zewnÍtrzny nam nie zagraøa. Istnieje inna
konstelacja geopolityczna i spo≥eczna. Jednak jak powiedzia≥
w telewizji Jan Nowak-JezioraÒski, cechuje nas jako narÛd,
postawa atawistyczna - swoiste sobiepaÒstwo ludzi, ktÛrzy
ma≥o kompetentnie za wszelkπ cenÍ walczπ nie o Rzeczpo-
spolitπ, ale o sto≥ki. Dlatego miedzy innymi przyczynami jest
ta, øe dwa miliony hektarÛw pÛl uprawnych leøy od≥ogiem, a
my sprowadzamy zboøe z innych krajÛw. Powsta≥a jakaú swo-
ista oligarchia ludzi o kominowych wynagrodzeniach, juø nie
dla siebie, ale nawet dla swoich prawnukÛw. Moøna to wyli-
czaÊ w doúÊ duøπ nieskoÒczonoúÊ. Bπdümy jednak optymista-
mi. Nasze mπdre spo≥eczeÒstwo, spo≥eczeÒstwo XX wieku po-
trafi odrÛøniÊ ziarno od plewy. Jest wierzπce - katolickie i po-
zna, jak naleøy siÍ zachowaÊ. Tego dowiod≥y ostatnie wybory.

Staniszewskie, dn. 12.10.2000 r.
W≥adys≥aw Puzio
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ROLNICZE   PRZYPOMNIENIA

PAèDZIERNIK

Dni owocowe: 4.10. od 700, 5.10., 6.10. do 300 i od 700 do
1900, 14.10., 15.10. do 1900, 22.10., 32.10., 24.10. do 800.

Dni korzeniowe; 3.10. od 1900, 4.10. do 600, 6.10. od 2000,
7.10., 8.10., 9.10. od 1300, 15.10. od 2000, 16.10., 17.10., 18.10.
do 800, 24.10. od 900, 25.10., 26.10., 27.10. do 1700.

Dni liúciowe: 1.10. od 1900, 2.10., 3.10. do 1800, 11.10.,
12.10., 13.10., 20.10. od 900, 21.10. do 2000, 29.10., 30.10., 31.10.
do 1400.

Dni kwiatowe: 1.10. do 1800, 9.10. od 400 do 1200, 10.10.
od 400, 18.10. od 900, 19.10. do 600, 27.10. od 1800, 28.10.

Dni niekorzystne: 19.10. od 600, 31.10.
Czas sadzenia:1.10. do 4.10. i od 20.10. do 31.10.
Sk≥onnoúÊ do wichur: 2.10., 16.10., 19.10., 23.10., 26.10.,

28.10., 29.10., 31.10.
Sk≥onnoúc do burz: 8.10.
Czas krytyczny w komunikacji: 12.10., 22.10., 23.10.

, przed nastaniem zimy nie prowadzi siÍ ciÍcia drzew, gdyø
wtedy sa bardziej podatne na przemarzanie. Moøemy jedynie
oczyúciÊ drzewa z wyrastajacych  przy pniach odrostÛw ko-
rzeniowych, ktÛre naleøy wyciπÊ przy samej ziemi;

, po zebraniu ostatnich owocÛw maliny jednorocznej Polana
wycinamy wszystkie pÍdy;

, po opadnieciu liúci przeprowadzamy ciÍcie krzewÛw winoro-
úli i jeøyny bezkolcowej;

, z pÛl przeznaczonych pod roúliny jare oraz uøytkÛw zielo-
nych pobraÊ prÛby glebowe w celu okreúlenia ich zasobnoúci
w sk≥adniki pokarmowe i ustalenia prawid≥owego nawoøe-
nia;

, kontynuowaÊ wapnowanie pÛl i uøytkÛw zielonych;
, w sprzyjajπcych warunkach pogodowych kontynuowaÊ po-

wschodowe zwalczanie chwastÛw w zboøach ozimych. Her-
bicydy naleøy dostosowaÊ do wystÍpujπcych na polu chwa-
stÛw. Przy doborze preparatu naleøy rÛwnieø zwrÛciÊ uwagÍ
na stosowane úrodki w latach ubieg≥ych. CzÍste stosowanie
tego samego preparatu oraz o takiej samej grupie czynnej
zmniejsza wraøliwoúÊ chwastÛw na dany herbicyd;

, na stanowiska przeznaczone pod roúliny okopowe stosowaÊ
nawozy organiczne. Nie naleøy ≥πczyÊ w jednym zabiegu
uprawowym wapnowania gleby i nawoøenia obornikiem;

, kontrolowaÊ stan przechowywania ziemniakÛw. Przed nadej-
úciem mrozÛw zabezpieczyÊ kopce dodatkowπ okrywπ s≥o-
my i ziemiπ;

, wykonaÊ orki pod uprawy wiosenne;
, dok≥adnie oczyúciÊ , wymyÊ i zakonserwowaÊ maszyny, przy-

gotowujπc je do przysz≥ego sezonu;
, w okresie przedzimowym szczegÛlnπ uwagÍ zwrÛciÊ na stan

techniczny pomieszczeÒ inwentarskich i wykonaÊ odpowied-
nie czynnoúci zwiπzane z zabezpieczeniem termicznym bu-
dynkÛw, wentylacji i higienizacji pomieszczeÒ - dezynfek-
cja, bielenie;

, w pierwszej po≥owie paüdziernika naleøy zebraÊ warzywa

korzeniowe rozpoczynajπc do burakÛw i marchwi, koÒczπc
w drugiej po≥owie zbiorem selerÛw i pietruszki. Bezpoúred-
nio po wykopaniu korzeni z ziemi, zaleca siÍ ca≥kowite usu-
niÍcie liúci. Marchew i pietruszkÍ najlepiej g≥adko obciπÊ
wraz z czÍúciπ g≥owy korzenia, zapobiega to wyrastaniu naci
i korzeni bocznych w czasie przechowywania. Do d≥ugotrwa-
≥ego przechowywania przeznacza siÍ jedynie korzenie nie
uszkodzone, úredniej wielkoúci, jÍdrne i zdrowe.

, wiele roúlin moøna zasiaÊ lub posadziÊ juø jesieniπ co pozwo-
li na wczeúniejsze wschody i zbiory. Pod te warzywa wybiera
siÍ stanowiska po roúlinach, ktÛre by≥y uprawiane po oborni-
ku. Pod zasiew lub nasadzenia jesieniπ stosuje siÍ nawoøenie
fosforowo-potasowe, zaú wiosnπ azotowe. CebulÍ na zbiÛr
pπczkowy sadzi siÍ w po≥owie paüdziernika przeznaczajπc na
ten cel dymkÍ wiÍkszπ. Czosnek wysadza siÍ w po≥owie paø-
dziernika na g≥ÍbokoúÊ 5-8 cm;

, ca≥y paüdziernik, aø do przymrozkÛw to najlepsza pora sa-
dzenia drzew i krzewÛw owocowych;

, w I dekadzie miesiπca moøna jeszcze sadziÊ truskawki pamiÍ-
tajπc jednak, øe wysadzone w tym czasie mogπ w przysz≥ym
roku s≥abo owocowaÊ i sπ bardziej naraøone na przemarzanie
w czasie bezúnieønej zimy;

, paüdziernik to miesiπc stopniowego przechodzenia u przeøu-
waczy z øywienia letniego opartego na zielonkach na øywie-
nie zimowe wykorzystujπce pasze objÍtoúciowe suche i so-
czyste;

, w okresie krÛtszych dni zapalaÊ úwiat≥o sztuczne w kurniku,
aby utrzymaÊ od 14-16 godz. úwiat≥a na dobÍ. ZapewniÊ nio-
skom urozmaicone dobre øywienie. Pasze gospodarskie ener-
getyczne (zboøa, kukurydza, okopowe) uzupe≥niaÊ paszami
o wiÍkszej zawartoúci bia≥ka np. úrutπ z grochu, bobiku, ≥ubi-
nu s≥odkiego, mlekiem kwaúnym, maúlankπ, serwatkπ, susza-
mi z zielonek motylkowych, pokrzywy, m≥odych traw.

Krystyna KoúciÛ≥ek

KALENDARZ      BIODYNAMICZNY
LISTOPAD
Dni owocowe: 1.11. od 1500, 10.11. od 1900, 11.11., 18.11.,

19.11., 20.11. do 1400, 28.11., 29.11. do 900 i od 1300, 30.11. do
1100;

Dni korzeniowe: 2.11. od 900, 3.11. od 900, 4.11., 5.11. do
1200, 10.11. od 500 do 1800, 12.11. od 400, 13.11., 14.11. do
1500, 16.11. od 500 do 1900, 20.11. od 1500, 21.11., 22.11., 23.11.;

Dni liúciowe: 7.11.od 1300, 8.11., 9.11., 16.11. od 2000,
17.11., 25.11. od 1100, 26.11., 27.11. do 2200;

Dni kwiatowe: 5.11. od 1300, 6.11.,7.11. do 1200, 15.11. od
1300 do 1400, 24.11., 25.11. do 1000, 30.11.od 1200;

Dni niekorzystne: 1.11. do 1500, 14.11. od 1500, 15.11. do
1300;

Czas sadzenia: od 16.11. do 28.11.;
Sk≥onnoúÊ do wichur: 1, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 27 i 29.11.;
Sk≥onnoúÊ do burz: 7, 8, 14 i 25.11.;
Czas krytyczny w komunikacji: 3, 14, 27 i 29.11.

Na podst. kalendarza "Dni siewu" M. Thun
opr. K. KoúciÛ≥ek
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Sport szkolny

Jak w poprzednich latach, rÛwnieø w bieøπcym roku szkol-
nym rozpoczÍ≥a siÍ zaciek≥a rywalizacja sportowa m≥odzieøy
szkolnej w naszej gminie. Kalendarz imprez sportowych jest
najbardziej napiÍty w okresie jesienno-zimowym. Nowoúciπ sπ
fina≥y WojewÛdzkich Igrzysk rozgrywane juø w grudniu, a nie
jak poprzednio wiosnπ przysz≥ego roku.

24 paüdziernika 2000 r. w sali gimnastycznej szko≥y Pod-
stawowej w Woli Raniøowskiej odby≥y siÍ pierwsze w tym roku
szkolnym Gminne Igrzyska M≥odzieøy Szkolnej oraz Gimna-
zjada w druøynowym tenisie sto≥owym dziewczπt i ch≥opcÛw.

Klsyfikacja szkÛ≥ podstawowych:
grupa ch≥opcÛw:
I miejsce w kl. IV-VI zajÍli uczniowie SP Wola Raniøow-

ska w sk≥adzie: Piotr Stec, Marcin Pe≥ka, Andrzej Warzocha,
Pawe≥ Kasica prowadzeni przez nauczyciela wf Jerzego Kowal-
skiego,

II miejsce uczniowie ze SP RaniøÛw pod kierownictwem
nauczyciela wf Andrzeja Surowca,

grupa dziewczπt:
I miejsce w kl. zajÍ≥y uczennice SP Wola Raniøowska pro-

wadzone przez p. Stanis≥awÍ Sasiela,
II miejsce uczennice SP RaniøÛw, ktÛrych nauczycielem

jest p. Andrzej Surowiec.
W Gimnazjadzie I miejsce zajÍli ch≥opcy z Raniøowa.
NastÍpne Igrzyska Gminne w mini pi≥ce rÍcznej odbÍdπ

siÍ 31 paüdziernika 2000 r. w Woli Raniøowskiej, zaú wygrane
zespo≥y z tenisa sto≥owego przechodzπ do Powiatowych
Igrzysk, ktÛre odbÍdπ siÍ w Niwiskach.

Jerzy Kowalski

17 wrzeúnia druøyna seniorÛw Klubu Sportowego "Ra-
niøovia" na swoim boisku podejmowa≥a druøynÍ "Ma-
dras" GoleszÛw. Po zacietym spotkaniu nasi pi≥karze ule-
gli 2:3. Obydwie bramki dla "Raniøovii" zdoby≥ Grze-
gorz Soja. Mecz rozegrany by≥ w bardzo  trudnych wa-
runkach, przy ciπg≥ym deszczu, a boisko przypomina≥o
jeden wielki "brodzik". Jednak te warunki lepiej wyko-
rzystali przyjezdni, ktÛrzy wyjechali z kompletem punk-
tÛw. Da≥o to im pierwsze miejsce w tabeli.

24 wrzeúnia "Raniøovia" wyjecha≥a na mecz do

KoÒcÛwka sezonu pi≥karskiego "Raniøovii"
"Ostrovii" Ostrowy Baranowskie w ramach 8. kolejki.
Nasi pi≥karze nie sprostali gospodarzom przegrywajπc 3:1.
Poczπtek spotkania nie zapowiada≥ takiego rezultatu, po-
niewaø to "Raniøovia" stawia≥a warunki gry, stwarzajπc
dogodne sytuacje podbramkowe. W 38 minucie po b≥Í-
dzie raniøowskiej obrony gospodarze zdobyli prowadze-
nie, ktÛre dotrzymali do przerwy. Druga po≥owa to juø
bardziej zdecydowane ataki gospodarzy, ktÛrzy zdobyli
jeszcze dwie bramki. Honorowπ bramkÍ dla "Raniøovii"

W dniu 29 wrzeúnia 2000 r. o godz. 930 w Szkole Podsta-
wowej w Woli Raniøowskiej odby≥o siÍ uroczyste pasowanie
pierwszkÛw. ålubowanie nastπpi≥o w przystrojonej sali gimna-
stycznej w obecnoúci zaproszonych goúci: rodzicÛw klas pierw-
szych, przedstawicieli Komitetu Rodzicielskiego, pani dyrek-
tor, nauczycieli klas I-III, reprezentantÛw klasy IV. Po przeciÍ-
ciu wstÍgi dyrektor mgr Stanis≥awa Stec ciep≥o i serdecznie
powita≥a pierwszoklasistÛw i zgromadzonych goúci. NastÍp-
nie uczennica klasy VI Michalina Grochala w kilku s≥owach
zapewni≥a maluchÛw, øe zawsze mogπ liczyÊ na pomoc i opie-
kÍ starszych kolegÛw.

Po wys≥uchaniu hymnu narodowego uczniowie klas pierw-
szych z≥oøyli uroczyste úlubowanie, a potem pani dyrektor
dokona≥a pasowania. Przy tej okazji wychowawczynie mgr
Krystyna Grπdziel i mgr Zofia Marut rozdawa≥y pamiπtkowe
dyplomy i upominki. NastÍpnie odby≥a siÍ czÍúÊ artystyczna.
Na jej zakoÒczenie uczniowie zbiorowo recytowali wiersz ÑDla
mamyî i przy s≥owach ÑÖ teraz ciÍ wyca≥ujÍ jak mogÍ najgo-
rÍcejÖî podbiegli do swoich mam, wrÍczyli im z≥ociste s≥o-
neczka i mocno uúciskali. Wzruszeni rodzice podziÍkowali
nuczycielkom za piÍknie przygotowanπ uroczystoúÊ i zaprosi-
li wszystkich na s≥odki poczÍstunek.

mgr Krystyna Grπdziel

WITAJCIE W SZKOLE PIERWSZAKI!

Dyrektor Stanis≥awa Stec pasuje na ucznia  AngelikÍ Pistor.
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zdoby≥ w koÒcÛwce spotkania najm≥odszy na boisku Mar-
cin Krudysz.

8 paüdziernika nasza druøyna podejmowa≥a na swo-
im boisku jednego z kandydatÛw do awansu - "Straøaka"
Niwiska. Faworyt okaza≥ siÍ za mocny i zainkasowa≥ kom-
plet punktÛw, wygrywajπc 1:4. Tylko w pierwszej po≥o-
wie nasza druøyna nawiπzywa≥a rÛwnπ walkÍ, i wÛwczas
to zdoby≥a kontaktowπ bramkÍ (20 min. Grzegorz Ko-
zak). Jednak tego remisu nie dotrzyma≥a do przerwy. Po
przerwie goúcie konsekwentnie bronili wyniku, a w koÒ-
cÛwce spotkania strzelili jeszcze dwie bramki.

TydzieÒ pÛüniej, 15 paüdziernika, "Raniøovia" wy-
jecha≥a na mecz do klubu "B≥ysk" GÛrki. Sprawi≥a kibi-
com mi≥π niespodziankÍ wygrywajπc na trudnym, mie-
leckim terenie 0:3. Juø na poczπtku spotkania inicjatywa
naleøa≥a do "Raniøovii", jednak nie mog≥a wykorzystaÊ
sytuacji  podbramkowych. Dopiero w 21 min. Krzysztof
Burek w sobie znany tylko sposÛb odebra≥ bramkarzowi
gospodarzy pi≥kÍ i zdoby≥ upragnione prowadzenie. Po
przerwie majπc za sobπ atut w≥asnego boiska, jak rÛw-
nieø mieleckich sÍdziÛw, bardziej zdecydowanie zaata-
kowali gospodarze. Jednak nie d≥ugo to trwa≥o, bo juø w
58 min. Tomasz Hajnowski zdobywajπc drugπ bramkÍ,
ca≥kiem za≥ama≥ gospodarzy, a sÍdzia wybi≥ z g≥owy "dru-
kowanie" meczu na korzyúÊ gospodarzy. Dalsza czÍúÊ
spotkania to juø kontrolowanie sytuacji na boisku przez
naszπ druøynÍ, a efektem tego by≥a trzecia bramka Grze-
gorza Soji, ktÛry ostatecznie ustali≥ wynik spotkania.

22 paüdziernika KS "Raniøovia" w ramach przed-
ostatniej kolejki rundy jesiennej podejmowa≥a na swoim
boisku "VictoriÍ" Czermin. Po zaciÍtym meczu nasza dru-
øyna zdoby≥a jeden punkt, remisujπc 1:1. Spotkanie roz-
poczÍ≥o siÍ bardzo udanie dla "Raniøovii". Juø w 7 min.
Tomasz Hajnowski pokona≥ bramkarza goúci. Jednak to
prowadzenie zosta≥o zniwelowane w 17 minucie, gdzie
raniøowska obrona nie upilnowa≥a napastnika "Victorii",
ktÛry strza≥em w d≥ugi rÛg wyrÛwna≥ wynik meczu. W
drugiej po≥owie przewaga na boisku naleøa≥a do "Rani-
øovii", jednak pi≥karze nie zdo≥ali zdobyÊ zwyciÍskiej
bramki. Na drodze stawa≥ bramkarz lub dwukrotnie po-
przeczka bramki goúci.

Sezon juniorÛw m≥odszych
zakoÒczony

9 wrzeúnia
"Sawa" Sonina - "Raniøovia" 0:3. Bramki: Marcin Kru-

dysz - 2, Grzegorz Sondej.

16 wrzeúnia

"Raniøovia" - "Wis≥ok" StrzyøÛw 0:1

23 wrzeúnia

"Chemik" PustkÛw - "Raniøovia" 2:1. Bramka: w 85
min. Waldemar Kasica.

30 wrzeúnia 2000 r.

"Raniøovia" - WÛlka HyøneÒska 2:0. Bramki: £ukasz Øy≥a
(1 min.), Rafa≥ Ryczek (40 min.).

Tabela

1.  "Zryw" Dzikowiec 24 35-14

2.  "Wis≥ok" StrzyøÛw 23 40-10

3.  "Stal" £aÒcut 21 41-7

4.  "Chemik" PustkÛw 19 26-11

5.  "Raniøovia" RaniøÛw 15 21-12

6.  "B≥Íkit" Øo≥ynia 10 19-28

7.  "Start" BrzÛza S. 10 12-22

8.  "Grodziszczanka" 6 7-37

9.  WÛlka HyøneÒska 2 11-28

10.  "Sawa" Sonina 1 7-46

Grzegorz Woú

SzkÛ≥ka Drzew

i KrzewÛw Ozdobnych

"Iglak"
posiada w sprzedaøy:

drzewka i krzewy ozdobne

w nastÍpujπcych gatunkach:
cyprysy, ja≥owce, tuje, úwierki, jod≥y

drzewa liúciaste: migda≥owiec, wierzby

krzewy liúciaste: bukszpan, forsycja

W poszczegÛlnych gatunkach polecamy
duøπ gamÍ odmian.

Adres szkÛ≥ki: RaniøÛw 23

tel. (0-17) 2285294, 2285040

SzkÛ≥ka czynna:

pon., wt., úr., czw. - od godz. 15
00

pt., sob. - od godz. 8
00

Zapraszamy

Tabela

1.  Borowa 12 27 28-13
2.  GoleszÛw 11 24 27-8
3.  Czermin 11 23 23-14
4.  Niwiska 11 22 31-10
5.  ChorzelÛw 11 21 23-20
6.  Kolbusz. II 11 20 29-17
7.  TrzeúÒ 11 16 24-23
8.  Siedlanka 11 11 20-27
9.  Tuszyma 11 11 9-29
10.  Ostrowy B. 11 10 12-20
11.  GÛrki 12 10 13-33
12.  RaniøÛw 11 8 17-22

13.  DÍbiaki 11 4 10-31



Wieúci Raniøowskie nr 10 (44)16

Wszyscy åwiÍci niezgodπ,
wiatry ze úniegiem przywiodπ.

DzieÒ Zaduszny bywa pluúny.

Na Zaduszki nie ma w ogrodzie ani pietruszki.

Na Zaduszki przychodzπ z tamtego úwiata
do koúcio≥a duszki.

Na Zaduszki s≥ota,
na Wielkanoc psota.

Na Zaduszki ziemia jeszcze sucha,
a na Marcina wiatr z po≥udnia

dmucha,
obaczyma, lekka bÍdzie zima.

W dzieÒ Zaduszny pogoda,
na Wielkanoc wygoda.

Gdy mrÛz na Marcina (11 XI),
bÍdzie tÍga zima.

Jeúli na Marcina sucho,
 to Gody z pluchπ.

Na dzieÒ úwiÍtego Marcina lepsza
gÍú, niüli zwierzyna.

Od úwiÍtego Marcina
zima siÍ zaczyna.

ìWieúci Raniøowskieî - pismo spo≥eczno-kulturalne. MiesiÍcznik. Wydawca: Gminny Oúrodek Kultury,
Sportu i Rekreacji w Raniøowie, tel. (017) 744 25 55. Redaguje ZespÛ≥. Teksty podpisane odzwierciedlajπ
poglπdy autorÛw. Przedruk dozwolony z podaniem ürÛd≥a. Adres internetowy: http://
www.kolbuszowa.biz.pl/abakus/html/prasa.html, e-mail: goksir@poczta.onet.pl Nak≥ad 350 szt.

Przys≥owia i prognozy
Do úwiÍtej Jadwigi (15 X) pozbieraj jab≥ka, orzechy i figi.

Jak úwiÍta Jadwiga, kuropatwa tylko miga.

Kto sieje na úwiÍtπ JadwigÍ, ten zbiera figÍ.

Zwykle oko≥o dnia úwiÍtej Jadwigi,
to babie ≥atko leci na wyúcigi.

Od úwiÍtej Urszuli (21 X) oczekuj
únieønej koszuli.

Po úwiÍtej Urszuli ch≥op siÍ koøuchem
otuli.

Po úwiÍtej Urszuli trudno wyjúÊ w
samej koszuli.

Urszula jaka, zima bÍdzie taka.

Po úwiÍtym Tadeuszu (28 X) trzeba
chodziÊ w kapeluszu.

Na Wszystkich åwiÍtych od zrÍbu utnij
ga≥πü dÍbu:
jeúli soku nie ma, bÍdzie tÍga zima.

We Wszystkich åwiÍtych, gdy siÍ deszcz
rozpada,
moøe s≥ota potrzymaÊ do koÒca
listopada.

DO KINA CZY NA FILM?

KINO "KUJAWIAK" ZAPRASZA
Data Godz. Tytu≥ filmu Prod. Od lat

5.XI 1800 CH£OPAKI NIE P£ACZ• POLSKA 15

12.XI 1500 STUART MALUTKI USA b/o

12.XI 1800 DZIEWI•TE WROTA FRANCJA 15

19.XI 1800 CZ£OWIEK Z KSI ØYCA USA 15

26.XI 1800 ERIN BROCKOVICH USA 15

Pan Stanis≥aw TÍcza jeszcze w dniu 18.10.2000 r.
znalaz≥ borowika szlachetnego o wadze 0,75 kg
i obwodzie kapelusza 75 cm.


