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Nasze osiągnięcia ...                              

 
KONKURSY PRZEDMIOTOWE 

 
W tym roku po raz drugi odbyły się konkursy przedmioto-

we: humanistyczny (28.X) i matematyczno – przyrodniczy 
(29.X). Po przeprowadzeniu eliminacji szkolnych, naszą szkołę 
na szczeblu gminnym reprezentowali: Kamil Klimczyk,       
D a m i a n  S t a c i w a ,  G r z e g o r z  K u p c z y k .  
W konkursie humanistycznym pierwsze miejsce zajął Kamil 
Klimczyk i przeszedł do etapu powiatowego, który odbędzie 
się w styczniu. Trzymamy kciuki! 

 
/Damian S./ 

Nasze osiągnięcia c.d.                           
 
KONKURSY SPORTOWE 

 
W dniu 7 października 2004 roku, chłopcy z naszej szkoły brali 
udział w sztafetowych biegach przełajowych 
w Olesznie. Był to etap gminny, na którym "wybiegali"  
I miejsce. Oto skład naszej drużyny: 
1. Klimczyk Kamil 
2. Cygan Hubert 
3. Ptak Mateusz 
4. Stolarczyk Marcin 
5. Ciszek Jan 
6. Larecki Radosław 
7. Frączek Dawid 
8. Jedliński Łukasz 
9. Grad Krystian 
10. Larecki Damian 
 
Rezerwowi: 
11. Sobczyk Grzegorz 
12. Robak Michał 
 
Dzięki temu wynikowi przeszliśmy do etapu powiatowego, ale 
tam nie poszło nam już tak dobrze.  
Do poprzedniego składu dołączyli: Mazur Arkadiusz i Kot Ar-
tur. 
                                                                                                                        /Dawid F./ 



Relacje ...                                               
 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
 

Dnia 19.10.2004 r. odbyła się w naszej szkole akademia z 
okazji święta Edukacji Narodowej.  
Przygotowywali ją uczniowie klas IV-VI. Nad całością czuwała 
pani mgr W. Wilczyńska oraz mgr I. Kukla. Występom towarzy-
szyły gromkie brawa i wybuchy śmiechu, gdyż mieliśmy możli-
wość obejrzenia strojów uczniowskich od prehistorii do współ-
czesności.  
   

Bardzo ucieszyliśmy się, gdy usłyszeliśmy słowa uznania 
od Pani Dyrektor dla naszych nauczycieli. W tym roku przyzna-
no "Nagrody Dyrektora"  p. Agacie Frączek,  
p. mgr Agacie Szymczyk oraz p. mgr Wandzie Wilczyńskiej. 

 

Wywiady ...                        
                  

WYWIAD Z PANEM CZESŁAWEM KUKLĄ 
 

- Jaki ma pan zawód? 
- Obecnie jestem na emeryturze, ale przez 35 lat pracowałem 

jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Mieczynie. Nie 
wiem czy wiecie, ale w tej szkole była przez wiele lat Zasad-
nicza Szkoła Rolnicza, a nawet internat.  

- Jakich przedmiotów pan uczył? 
- Byłem absolwentem Akademii Rolniczej w Lublinie  

i uczyłem głównie biologii i chemii. 
- Wiemy, że był pan naszym radnym. 
- Tak, prze dwie kadencje reprezentowałem interesy mieszkań-

ców naszej miejscowości. 
- Jaką funkcję pan pełnił ? 
- W pierwszej kadencji(1994 – 1998) byłem członkiem Komisji 

Informacyjnej oraz członkiem Komisji Planowania Budżetu i 
Inwentaryzacji. W drugiej kadencji (1998 – 2000) byłem 
członkiem Zarządu Rady Gminy i członkiem Komisji Przetar-
gowej. 

- Czym zajmują się radni? 
- Każdy radny pracuje w komisjach, nie więcej niż w dwóch, 

przygotowując materiały na najbliższą sesję. Radny bierze 
czynny udział w sesji – obradach Rady Gminy,  
w opracowywaniu materiałów i uchwał oraz ich zatwierdza-
niu lub nie, na zasadzie głosowania jawnego.    

 



Krzyżówka ... 
 
 

KRZYŻÓWKA MATEMATYCZNA 
 
 

Od tego numeru naszej gazetki będziemy zamieszczać 
krzyżówki przedmiotowe, przygotowane przez nauczycieli róż-
nych specjalności. Krzyżówkę do tego numeru przygotowała p. 
Marianna Kukla. 
 

 

POZIOMO 
2 – znak odejmowania 
5 – wynik dzielenia 
7 – iloraz 303 i 101 
8 – ma 365 dni 
 
POZIOMO 
1 – wynik dodawania 
3 – wynik mnożenia 
4 – dostaniesz, jeśli dobrze rozwiążesz tę krzyżówkę 
6 – iloraz liczb 0 i 362  

 
 

Po  rozwiązaniu krzyżówki, prosimy policzyć, ile razy 
występuje litera S. Odpowiedzi – na specjalnym kuponie – 
prosimy przynosić do p. M. Kukli tylko do środy t.j. do 
22.12.04. 

Wywiady c.d.             
 
 
- Ilu jest radnych w naszej gminie? 
- Do ostatnich wyborów tzn. do 11.10.2002r. było 22 członków. 

Obecnie mamy 15 radnych.  
- Jak często radni obradują? 
- Sesje odbywają się przynajmniej raz w kwartale, praktycznie 

raz w miesiącu. Poszczególne komisje odbywają posiedzenia 
przed sesją Rady Gminy, celem omówienia materiałów i ich 
zatwierdzenia na najbliższą sesję z danego działu, np. sprawy 
d o t y c z ą c e  o ś w i a t y  
i zdrowia omawia Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej 
Oświaty i Kultury, sprawy dotyczące rolnictwa – Komisja 
Rolnictwa. 

- Dziękujemy za rozmowę.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/wywiad przeprowadzili uczniowie klasy VI/ 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUPON NR 3/2004 
KRZYŻÓWKA MATEMATYCZNA 
ODPOWIEDŹ : ................................................................. 
IMIĘ I NAZWISKO: ......................................................... 
KLASA: ....................... 
 

Słowniczek gwarowy ... 
 
1) bedzie – będzie                                                

2) chlif – chlew                                               

3) chłodźze – chodź                                   

4) copka – czapka                                 

5) dóm – dom                                           

6) drwol – drwal 

7) godać – mówić 

8) jo – ja 

9) kawołek – kawałek, część 

10) klinkać – klękać 

11) kochom – kocham 

12) un – on 

13) una – ona 

14) wioł – wiał 

15) wzion – wziął 

16) źmioki - ziemniaki 



Przepisy babuni ... 
 

PALUSZKI Z KMINKIEM 
 
 

0,5 kg mąki 
25 dag masła lub margaryny 
1 jajo 
1 żółtko 
szklanka kwaśnej śmietany 
kminek 
szczypta soli 
jajo do smarowania ciasta 
 

Mąkę posiekać z tłuszczem, dodać sól, żółtko, jajko, kmi-
nek, śmietanę i szybko zagnieść ciasto. Rozwałkować na gru-
bość 0,5 cm, pokroić na paseczki szerokości 1 cm  
i długości około 10 cm. Posmarować roztrzepanym jajkiem, 
wstawić do piekarnika i upiec na rumiano w temperaturze 200 
stopni C. Podawać do czerwonego barszczu. 

 
 

SMACZNEGO! 

Okruchy ...                                 
 

 Jestem jak ser ciągle się topię. 
                              Krzysiek K. 

 
 
Jestem jak but często się rozklejam. 
Jestem miękki jak papier toaletowy. 
Moje życie jest jak piłka. Pokopane. 

                                   Grzesiek K. 
 
 
Jestem jak ogień, który nie wygasa. 

                                        Michał R. 
 
 
Jestem jak pędzel, którym malujesz serce swe. 
Nieprzytomne serce me wlekę co popołudnie jak gałąź 
do domu.  

                                                          Justyna P. 



Okruchy c.d.                   
 
Czuję się jak parasol, który broni swego pana przed 
deszczem. 
Jestem jak pies uwiązany na smyczy. 

Anna S. 
 
Jestem szorstki jak papier ścierny. 
Jestem kruchy jak ciastko. 

                                     Kamil K. 
 
 
Jestem jak zeszyt, w którym miłość przekręca kartki. 

                                                        Małgorzata K. 
                                                         
 
Moja ręka pisze sama jak pani dyktuje od rana. 

                                                       Damian S. 
 
 
Mówiłeś, że nigdy się nie zakochasz. A potem złapałeś 
mnie za rękę i odprowadziłeś do domu. 
                                                   
     Weronika S.  

Humor ...                                             
 

 

NIE MA POJĘCIA 
W klinice medycznej profesor 
mówi do lekarza: 
-    Przecież pana pacjent wy-

zdrowiał, więc nie rozu-
miem czym się pan tak de-
nerwuje? 

-    Bo nie mam pojęcia co mu 
pomogło, panie profesorze. 

ZACZĄŁ 
Przychodzi bezrobotny do 
urzędu zatrudnienia i pyta 
urzędnika: 
-    Czy znajdę tutaj pracę? 

-    Oczywiście! Dostanie pan 
„komórkę”, 10 tysięcy zło-
tych miesięcznie  
i samochód służbowy. 

-    Pan chyba żartuje! 

-    Tak, ale to pan zaczął. 
  

 
  

SKRADŁ 
Sędzia pyta złodzieja: 
-    Co to ma znaczyć, że 

oskarżony skradł poszko-
dowanemu portmonetkę, a 
potem ją wyrzucił? 

-    To proste, był pusta. 

SZANSE 
Chłopak do dziewczyny: 
-    Kochanie, jesteś jedna na 

milion. 
-    Takie same są twoje szan-

se, odpowiedziała dziew-
czyna. 

    



Ogłoszenia ... 

 
UWAGA KONKURS ! 
 

Ogłaszamy konkurs na gazetkę ścienną pod hasłem 
„Higiena osobista naszą domeną” . Udział może wziąć cała 
klasa lub jej przedstawiciele. Rozstrzygnięcie konkursu  
w marcu 2005 roku. Nagrodzona praca ozdobi szkolny kory-
tarz. 

Więcej informacji można uzyskać u p. Agaty Szymczyk lub 
p. Ireny Kukli.  

 
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! 
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