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Radni w gali – uroczysta sesja inauguruj¹ca Dni Koñskowoli 2004

Przewodnicz¹ca Rady Gminy Ma³gorzata Szpyra wrêcza nagrodê Rafa³owi 
Respondowskiemu – laureatowi XI Konkursu Wiedzy o Koñskowoli w kat. Gimnazjum

Turniej Koszykówki Kobiet o Puchar Dyrektora GOK – puchar dla dru¿yny
gimnazjalistek wrêcza Bo¿enna Furtak

Dorota Chyl, przewodnik PTTK, bardzo ciekawie opowiada o naszych zabytkach

Artyœci i zwiedzaj¹cy – wernisa¿ IV Wystawy Twórców Rodzimych Artystów

Fragment wystawy

Uciech by³o co nie miara! Okazji do œwiêtowania te¿ wiele, bowiem 
tegoroczne Dni Koñskowoli obchodzono w roku jubileuszów: 35-lecia 
Gminnego Oœrodka Kultury i 10-lecia „Echa Koñskowoli”. Ka¿dy, kto 
chcia³ siê bawiæ, móg³ znaleŸæ coœ dla siebie w trzydniowym maratonie 
imprez kulturalnych. Organizatorzy zadbali o ró¿norodnoœæ 
oferowanych imprez, od tych pog³êbiaj¹cych wiedzê o historii 
Koñskowoli ( uroczysta sesja z referatem na temat sieci osadniczej, fina³ 
Konkursu Wiedzy o Koñskowoli, zwiedzanie zabytków) poprzez 
doznania artystyczne (wernisa¿ IV Wystawy Rodzimych Artystów), 
imprezy sportowe (mecze pi³ki no¿nej i Turniej Koszykówki), wystêpy 
artystyczne na scenie GOK (gimnazjaliœci i „Z³y Sen”) po festyn 
rodzinny z bogatym programem. Niedzielny festyn, poprzedzony 
barwnym korowodem z udzia³em orkiestry i zaprzêgu konnego, 
niew¹tpliwie zgromadzi³ najwiêcej mieszkañców i goœci. Swoj¹ 
obecnoœci¹ zaszczycili nas: Jerzy Zygmunt Szymañski – pose³ na Sejm 
RP i Waldemar Banach – dyrektor WODR w Koñskowoli. Gospodarz 
uroczystoœci, wójt Stanis³aw Go³êbiowski, zapraszaj¹c do wspólnej 
zabawy, na czas imprezy przekaza³ klucze symbolicznej postaci – 
Onufremu Zag³obie. Atrakcji tego dnia by³o wiele. Rycerze z Chor¹gwi 
Rycerstwa Ziemi Lubelskiej dzielnie walczyli, a¿ lecia³y iskry, i g³oœno 
strzelali z armaty, stwarzaj¹c wra¿enie prawdziwej wojny starych wojów. 
Bogdan Trojanek i jego Cygañski Zespó³ Pieœni i Tañca „Terne Roma” ze 
Szczecinka (odleg³ego od Koñskowoli o 600 km) w porywaj¹cym, 
pó³toragodzinnym koncercie, wype³nionym oryginalnymi tañcami, 
œpiewem i gr¹, porywa³ publicznoœæ do zabawy. Nie mniej okazale 
prezentowa³y siê i bawi³y widzów miejscowe zespo³y, czyli: Gminna 
Orkiestra Dêta, „Œpiewaj¹cy Seniorzy”, kabaret „Onufry” lustruj¹cy 
Koñskowolê, zespó³ wokalny, czy wreszcie „Czerwone Kapturki”, czyli 
rodzice przedszkolaków.

Patronat medialny nad imprez¹ obj¹³ „Dziennik Wschodni”. 
Reporterzy przeprowadzili konkurs z nagrodami sprawdzaj¹cy wiedzê
o tej gazecie oraz wykonali zdjêcie rozbawionej publicznoœci, które 
mogliœmy ogl¹daæ w poniedzia³kowym wydaniu „Dziennika”. Charakter 
imprez najlepiej oddadz¹ zdjêcia, wykonane przez fotografa 
profesjonalistê – Teresê Or³owsk¹. Zamieszczamy je na str: 1, 2 i 15.

Bo¿enna Furtak
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Ostatnie postanowienia Rady

Klamka zapad³a. W dniu 14 maja br. Rada Gminy podjê³a 
uchwa³y w sprawie likwidacji szkó³ filialnych w Stoku
i w Sielcach. Obydwie samorz¹dowe placówki oœwiatowe 
przestaj¹ funkcjonowaæ z dniem 31 sierpnia 2004 roku. 
Uczniowie zlikwidowanej szko³y w Stoku bêd¹ kontynuowaæ 
naukê w Zespole Placówek Oœwiatowych w Po¿ogu, 
natomiast dzieci z Sielc bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ nauki
w niepublicznej szkole podstawowej, której organizacjê
i prowadzenie powierzono Dorocie Gaik z Poniatowej. 
Organizatorce szko³y oddano w u¿yczenie na czas 
nieokreœlony zabudowan¹ nieruchomoœæ gruntow¹
o powierzchni 0,84 ha (za wyj¹tkiem lokali mieszkalnych 
znajduj¹cych siê w budynku szkolnym).

Mienie ruchome, stanowi¹ce wyposa¿enie szko³y w Stoku, 
zostanie rozdysponowane zgodnie z zarz¹dzeniem wójta, zaœ 
o przeznaczeniu mienia nieruchomego, czyli budynku szko³y
i dzia³ki o powierzchni 0,27 ha, zadecyduje Rada Gminy.

Sieæ publicznych przedszkoli i oddzia³ów 
przedszkolnych

Zgodnie z uchwa³¹ Rady Gminy, do publicznych 
przedszkoli i oddzia³ów przedszkolnych zorganizowanych
w szko³ach podstawowych, bêd¹ uczêszczaæ dzieci
z nastêpuj¹cych miejscowoœci:

Szko³a Podstawowa w Koñskowoli (5 godzinny oddzia³ 
przedszkolny) – Koñskowola, Stara Wieœ, Rudy, M³ynki, 
Opoka, Witowice, Wronów, Pulki, Sielce;

Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Po¿ogu (przedszkole) – 
Stary Po¿óg, Nowy Po¿óg, Stok, Las Stocki;

Szko³a Podstawowa w Chrz¹chowie (5 godzinny oddzia³ 
przedszkolny) – Chrz¹chów, Chrz¹chówek;

Szko³a Podstawowa w Skowieszynie (5 godzinny oddzia³ 
przedszkolny) – Skowieszyn;

Gminne Przedszkole w Koñskowoli – Koñskowola, Stara 
Wieœ, Rudy, M³ynki, Opoka, Witowice, Wronów, Pulki, 
Sielce.

Œcieki spó³dzielcze tañsze
W zwi¹zku z tym, ¿e do gminnych urz¹dzeñ 

kanalizacyjnych wprowadzane s¹ hurtowo œcieki przez 
Spó³dzielniê Mieszkaniow¹ w Koñskowoli, Rada Gminy 

3ustali³a op³atê za 1 m  œcieków, która od 14 maja wynosi
2,90 z³ + VAT, czyli brutto 3,10 z³.

Powy¿sza cena zosta³a ustalona na podstawie kalkulacji,
3w której wziêto pod uwagê: obecn¹ op³atê za 1 m  œcieków

w MPWiK (2,32 z³), iloœæ odprowadzanych œcieków, koszt 
energii, koszt materia³ów i us³ug. Wymieniona cena jest cen¹ 
hurtow¹ dla Spó³dzielni. Cenê detaliczn¹ dla odbiorców 
indywidualnych ustali Spó³dzielnia.

Nowi dyrektorzy
W poprzednim miesi¹cu zosta³y og³oszone dwa konkursy na 

stanowiska dyrektorów szkó³: w Po¿ogu i Chrz¹chowie. 
Rozstrzygniêcie konkursów mia³o miejsce w dniu 9 czerwca. 
Z dniem 1 wrzeœnia 2004 roku stanowisko dyrektora Zespo³u 
Placówek Oœwiatowych w Po¿ogu obejmie Bo¿ena Chabros, 
a Szko³y Podstawowej w Chrz¹chowie Miros³awa Baca.

Korzystna zamiana
Celem utworzenia dróg dojazdowych, które umo¿liwi¹ 

mieszkañcom Koñskowoli zamieszka³ym przy ul. 
¯yrzyñskie j  swobodny dostêp do posiadanych 
nieruchomoœci, decyzj¹ Rady Gminy dokonano zamiany 
gruntów. Zamiana polega na tym, ¿e: - Parafia 
Rzymskokatolicka w Koñskowoli przekaza³a na rzecz Gminy 
4 dzia³ki o ³¹cznej powierzchni 0,20 ha (drogi wyznaczone
w rejonie ul. ¯yrzyñska – Do³y, powsta³e przy podziale 
gruntów parafialnych na dzia³ki budowlane), - Gmina 
Koñskowola przekaza³a na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej 
dzia³kê o pow. 0,01 ha (przejœcie miêdzy koœcio³em
a wikariatem ³¹cz¹ce ul. Lubelsk¹ z ul. Kurowsk¹)

Ekologia – zadanie priorytetowe
„Stan œrodowiska w gminie Koñskowola jest ogólnie 

korzystny” – takie stwierdzenie zawiera projekt „Programu 
ochrony œrodowiska i plan gospodarki odpadami dla Gminy 
Koñskowola”, który jest w fazie wstêpnego opracowania. 
Korzystny, to nie znaczy bardzo dobry, dlatego w³adze gminy 
zamierzaj¹ podejmowaæ kolejne dzia³ania zmierzaj¹ce do 
poprawy. Wspomniany program zawiera d³ugoterminow¹ 
(10-cio letni¹) i krótkoterminow¹ (4-ro letni¹) politykê 
ochrony œrodowiska oraz uwzglêdnia cele i priorytety 
ekologiczne, rodzaj i harmonogram dzia³añ ekologicznych 
oraz œrodki niezbêdne do osi¹gniêcia celów. Celem 
strategicznym opracowania i jego realizacji jest 
wykorzystanie potencja³ów rozwojowych gminy dla poprawy 
warunków i jakoœci ¿ycia jej mieszkañców. Kluczowymi 
zadaniami, które trzeba wykonaæ aby problemy 
œrodowiskowe nie sta³y siê barier¹ rozwoju gminy, s¹ przede 
wszystkim: rozwi¹zanie problemu œcieków bytowych
i skanalizowanie ca³oœci gminy, ograniczenie emisji 
zanieczyszczeñ, przyjazne œrodowisku zagospodarowanie 
gruntów wy³¹czonych z produkcji ¿ywnoœci oraz systemowe 
rozwi¹zanie gospodarki odpadami.

O wadze problemu zwi¹zanego z ochron¹ œrodowiska 
najlepiej œwiadcz¹ liczby. Oto bilans niektórych odpadów 
komunalnych „wyprodukowanych” w 2003 roku na terenie 
naszej gminy (w Mg): odpady kuchenne ulegaj¹ce 
biodegradacji – 236, tworzywa sztuczne nie bêd¹ce 
opakowaniami – 135, opakowania z tworzyw sztucznych – 58, 
opakowania ze szk³a – 101, odpady mineralne – 147, popió³ – 
472, odpady budowlane – 280, ³¹cznie (z innymi odpadami nie 
wymienionymi) – 1947. Prognozy na lata nastêpne przewiduj¹ 
ci¹g³y wzrost iloœci odpadów komunalnych.

Omawiany program  zosta³ zaprezentowany w dniu 27 maja 
w Urzêdzie Gminy. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli 
ró¿nych œrodowisk, w tym miejscowych przedsiêbiorców, ale 
niestety, na zaproszenie nie odpowiedzia³o wiele osób 
(obecnych by³o 12 osób, w tym 4 radnych, 4 pracowników 
UG). Program jest obszernym opracowaniem, z którym 
mo¿na siê zapoznaæ na podmiotowej stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznych Urzêdu Gminy 
Koñskowola: http://konskowola.bip.e-zeto.com

Wszyscy mieszkañcy naszej gminy mog¹ zg³aszaæ swoje 
uwagi do omawianego programu do koñca czerwca br.,
a przyjmuj¹ je pracownicy Urzêdu. Po naniesieniu poprawek, 
program zostanie uchwalony przez Radê Gminy i skierowany 
do realizacji.

Bo¿enna Furtak
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Laureaci Nagrody Gospodarczej Wojewody Lubelskiego, 
panowie Lucjan i Grzegorz Kurowscy, w³aœciciele Gospodarstwa 
Szkó³karskiego w Koñskowoli, decyzj¹ Kapitu³y z dnia 19 
kwietnia br. zostali nominowani do Nagrody Gospodarczej 
Prezydenta RP w kategorii „Gospodarstwo Rolne”.

Tegoroczna Nagroda Prezydenta by³a ju¿ VII Edycj¹, 
rozgrywan¹ w 8 kategoriach, a jej ostatnim etapem by³o 
wy³onienie laureatów przez Prezydenta RP Aleksandra 
Kwaœniewskiego oraz wrêczenie 25-kilogramowych nagród, 
zaprojektowanych i wykonanych przez Pracowniê Sztuk 
Plastycznych w Warszawie. Mia³o to miejsce 14 czerwca 2004 r. 
na Miêdzynarodowych Targach Poznañskich.

Nagroda zosta³a ustanowiona w 1998 roku jako wyraz uznania 
i  s z a c u n k u  d l a  o s i ¹ g n i ê æ  o r a z  w k ³ a d u  p r a c y
w unowoczeœnienie i rozwój polskiej gospodarki dla polskich 
businessmanów, pracowników, rolników, wynalazców oraz 
inwestorów zagranicznych. Jest ona instrumentem promocji, 
budowania presti¿u, wiarygodnoœci i zaufania do polskich firm, 
produktów i ca³ej polskiej gospodarki.

W grupie trzech nominowanych w kategorii „Gospodarstwo 
Rolne”, oprócz gospodarstwa panów Kurowskich, znalaz³y siê 
równie¿ gospodarstwa: DANKO Hodowla Roœlin z woj.. 
wielkopolskiego i Gosp. Rolno-Hodowlane Krzysztof Banach
z woj. podlaskiego. Sama nominacja jest ju¿ zaszczytem, bo 
wymienione gospodarstwa zosta³y wybrane spoœród 22. 
Wszystkie reprezentuj¹ najwy¿szy œwiatowy poziom
i znakomicie sobie radz¹, a nagrodê otrzyma³o gospodarstwo 
DANKO.

A czym panowie Kurowscy zas³u¿yli sobie na nominacjê? 
OdpowiedŸ jest prosta – wytrwa³¹, wieloletni¹ prac¹. 
Gospodarstwo zosta³o za³o¿one w 1960 roku, wówczas na 
powierzchni 35 arów. Dziœ prosperuje na 24 hektarowym areale,
z czego 12 ha zajmuje uprawa pojemnikowa. Gospodarstwo 
posiada kolekcje – mateczniki ponad 1000 gatunków, odmian 
drzew i krzewów ozdobnych. Na przestrzeni lat w szkó³ce 

wyhodowano 5 nowych odmian, nad kolejnymi trwaj¹ badania. 
Corocznie do produkcji wprowadza siê ok. 25 nowych odmian.

Gospodarstwo jest dobrze wyposa¿one w specjalistyczne 
maszyny i narzêdzia, posiada ch³odnie, mno¿arki
i przechowalnie, niezale¿ne ujêcie wody i komputerowo 
sterowany system podlewania. Nowoczesne technologie 
produkcji gwarantuj¹ wysok¹ jakoœæ materia³u szkó³karskiego, 
odpowiadaj¹cego europejskim i œwiatowym normom, o czym 
œwiadczy sprzeda¿ eksportowa do 16 krajów.

Roczna produkcja gospodarstwa  wynosi ponad 700.000 sztuk 
roœlin, z której przychód w roku 2003 wyniós³ 2.850.000 z³, zaœ 
nak³ady inwestycyjne 700 tys. z³. Gospodarstwo zatrudnia
w sezonie ok. 40 osób. Przyjmuje równie¿ uczniów
i studentów celem odbycia praktyk zawodowych.

Odwiedzaj¹cym wycieczkom (ok. 30 rocznie) udostêpniana 
jest kolekcja dendrologiczno-dydaktyczna. W³aœciciele 
prowadz¹ wielostronn¹ dzia³alnoœæ charytatywn¹ i spo³eczn¹ na 
rzecz wielu instytucji. S¹ inicjatorami i organizatorami 
urz¹dzania zieleni wokó³ polskich szkó³ i miejsc pamiêci 
narodowej na Wschodzie, m.in.: Grodno, Wilno, Bar, 
Baranowicze, Lwów, dok¹d przekazali kilka tysiêcy drzew
i krzewów.

Lucjan Kurowski jest dzia³aczem wielu organizacji 
zawodowych, m.in. Zwi¹zku Szkó³karzy Polskich, Polskiego 
Towarzystwa Mi³oœników Ró¿, cz³onkiem Kapitu³y Polskiej 
Niezapominajki oraz autorem artyku³ów i wyk³adów
o tematyce ogrodniczej.

Wœród licznych nagród w posiadaniu w³aœcicieli znajduje siê: 
16 z³otych medali, 3 srebrne, 3 br¹zowe, wiele pucharów
i dyplomów. Zaszczytne tytu³y to: Mistrz Agroligi Województwa 
Lubelskiego i Wicemistrz Krajowy 2001, Laureat Nagrody 
Gospodarczej Wojewody Lubelskiego 2004. Do posiadanych 
tytu³ów panowie Kurowscy do³¹czyli kolejny: nominowani do 
Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. Gratulujemy!

Bo¿enna Furtak

Nominowani do Nagrody Prezydenta

W czerwcu 2004 roku obywatele pañstw 
c z ³ o n k o w s k i c h  U n i i  E u r o p e j s k i e j
w demokratycznym, bezpoœrednim, 
powszechnym g³osowaniu, wybierali 
Parlament Europejski. Parlament jest 
organem przedstawicielskim, jego kadencja 
trwa 5 lat. Obecnie zasiada w nim 626 
deputowanych, docelowo bêdzie liczy³ 732 
pos³ów, w tym 54 reprezentantów Polski. 
Parlament wspó³pracuje z Rad¹ Unii 
Europejskiej i Komisj¹ Europejsk¹ przy 
stanowieniu prawa wspólnotowego przez 
k o n s u l t a c j ê ,  w s p ó ³ p r a c ê
i  wspó³decydowanie .  Uprawnienia  
bud¿etowe Parlamentu polegaj¹ na akceptacji 
ostatecznego projektu bud¿etu oraz 
u d z i e l a n i u  K o m i s j i  E u r o p e j s k i e j  
absolutorium z wykonania bud¿etu. Zakres 
uprawnieñ kontrolnych odnosi siê do ca³oœci 
pracy KE.

O tym, kto z Polaków zasi¹dzie
w Parlamencie Europejskim 13 czerwca 
decydowaliœmy równie¿ my, mieszkañcy 
Gminy Koñskowola. Jak dalece nasze g³osy 
wp³yn¹ na ostateczny kszta³t reprezentacji 

Jak g³osowaliœmy w wyborach do Parlamentu Europejskiego

kraju? Sceptycznie mówi¹c niezbyt dalece, 
bo tylko 19,5% uprawnionych do 
g³osowania wziê³o udzia³ w wyborach.

G³osy oddane na poszczególne Komitety 
Wyborcze i ich kandydatów przedstawiaj¹ 
siê nastêpuj¹co (przedstawiamy tylko tych 
kandydatów, którzy uzyskali najwiêksz¹ 
liczbê g³osów na danej liœcie):
1. K o m i t e t  Wy b o r c z y  P l a t f o r m a  

Obywatelska RP – 136
• Zaleski Zbigniew – 69
• Pi¹tek Dariusz – 32

2. KW Polska Partia Pracy – 5
3. KW Samoobrona RP – 253

• Kuc Wies³aw – 76
• Sadowska Ma³gorzata – 72

4. KKW SLD – UP – 58
• Wojtoñ Boles³aw – 23

5. KW Unii Polityki Realnej – 10
6. Narodowy Komitet Wyborczy – 9
7. KW IDP – 2
8. KW Wyborców Socjaldemokracji 

Polskiej – 20
• Gallant Jacek – 7
• Dobrzañska-Czernicka Zofia – 5

9. KW Wyborców Prawo i Sprawiedliwoœæ 
– 289
• Sadurska Ma³gorzata – 244
• Poncyliusz Pawe³ – 23

10. KW Liga Polskich Rodzin – 238
• Piotrowski Miros³aw – 174
• Mandecka Maria – 20

11. KW Ogólnopolski Komitet Obywatelski 
„OKO” – 4

12. KW UW – 11
• Cywiñski Piotr – 8

13. KW PSL – 361
• Podkañski Zdzis³aw – 285
• Ko³tun Jan – 34
• Stefaniuk Franciszek – 27

14. KKW KPEiR – PLD – 6
17. KWW Konfederacja ROB – 9

Nasz gminny ranking Komitetów 
Wyborczych wygl¹da nastêpuj¹co: I – PSL, 
II – Prawo i Sprawiedliwoœæ, III- 
Samoobrona RP, IV – Liga Polskich Rodzin, 
V – Platforma Obywatelska, zaœ liderzy 
uplasowali siê w kolejnoœci: I - Podkañski 
Zdzis³aw, II – Sadurska Ma³gorzata, III – 
Piotrowski Miros³aw.
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Od 1 maja 2004r. obowi¹zuje nowy system przyznawania
i wyp³acania œwiadczeñ rodzinnych. Zgodnie z obecnie 
obowi¹zuj¹cymi przepisami realizatorem tych œwiadczeñ jest 
gmina. W wiêkszoœci samorz¹dów, w tym tak¿e i w naszej 
gminie, zadanie to zosta³o zlecone Oœrodkom Pomocy 
Spo³ecznej.

Poni¿ej podajemy informacje dotycz¹ce zasad ich 
przyznawania:

ZASI£EK RODZINNY  przys³uguje rodzicom, 
opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka albo osoby 
ucz¹cej siê do uzyskania przez dziecko 18 lat. Okres jego 
pobierania mo¿e byæ przed³u¿ony do 21 roku ¿ycia, jeœli 
dziecko uczy siê w szkole, lub do 24 roku ¿ycia, jeœli 
kontynuuje naukê w szkole lub szkole wy¿szej, a dodatkowo 
ma orzeczony umiarkowany lub znaczny stopieñ 
niepe³nosprawnoœci.

Zasi³ek rodzinny nie bêdzie przys³ugiwaæ w ogóle, gdy 
dziecko przebywa w instytucji zapewniaj¹cej ca³odobowe 
utrzymanie, rodzinie zastêpczej lub pozostaje w zwi¹zku 
ma³¿eñskim.

Kwota œwiadczenia od maja 2004r. do sierpnia 2005r. 
wynosi:

1) 43,00z³. – na pierwsze i drugie dziecko,
2) 53,00z³. – na trzecie dziecko,
3) 66,00z³. – na czwarte i ka¿de nastêpne dziecko.
Kryterium dochodowe (obowi¹zuj¹ce przy zasi³ku 

rodzinnym i 7 dodatkach do zasi³ku) wynosi: 504,00 z³ lub 
583,00 z³ gdy cz³onkiem rodziny jest dziecko 
niepe³nosprawne.

7 DODATKÓW DO ZASI£KU RODZINNEGO
1. Z tytu³u urodzenia dziecka - osoba, której urodzi³o siê 

dziecko, ma rok na to, by uzyskaæ œwiadczenie z tego 
tytu³u.

Kwota œwiadczenia – 500,00 z³ jednorazowo na ka¿de 
urodzone dziecko. Kryterium dochodowe jak wy¿ej.
2. Z tytu³u opieki nad dzieckiem w okresie korzystania

z urlopu wychowawczego - przys³uguje pod warunkiem, 
¿e dana osoba przebywa na urlopie wychowawczym. 
Maksymalny okres wyp³aty dodatku wynosi:
1) 24 miesi¹ce kalendarzowe,
2) 36 miesiêcy je¿eli opieka sprawowana jest nad wiêcej 

ni¿ jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego 
porodu,

3) 72 miesi¹ce, jeœli uprawniony opiekuje siê dzieckiem 
posiadaj¹cym orzeczenie o niepe³nosprawnoœci albo
o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci.

Kwota œwiadczenia 400,00 z³ miesiêcznie. Kryterium 
dochodowe jak wy¿ej.
3. Z tytu³u samotnego wychowywania dziecka i utraty 

prawa do zasi³ku dla bezrobotnych na skutek up³ywu 
ustawowego okresu jego pobierania.

Nie jest wymagany pobyt danej osoby na urlopie 
wychowawczym. Dodatek przys³uguje przez 3 lata, ale nie 
d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia przez dziecko 7 lat. Dodatek nie 
przys³uguje, jeœli:

1) osoba zainteresowana z³o¿y³a wniosek po up³ywie 30 
dni od ustania prawa do zasi³ku dla bezrobotnych,

2) nie jest zarejestrowana w powiatowym urzêdzie 

pracy jako poszukuj¹ca pracy,
3) ma ustalone prawo do renty socjalnej, emerytury, renty 

lub œwiadczenia pielêgnacyjnego.
W przypadku podjêcia zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej prawo do dodatku ulega zawieszeniu.
Kwota œwiadczenia: 400,00 z³ miesiêcznie. Kryterium 
dochodowe jaj wy¿ej.
4. Z tytu³u samotnego wychowywania dziecka
Dodatek nie przys³uguje, jeœli dziecko albo osoba ucz¹ca siê 
ma ustalone prawo do renty lub renty socjalnej. Kwota 
œwiadczenia: 170,00z³. lub 250,00z³. (miesiêcznie), je¿eli 
dziecko posiada orzeczenie o niepe³nosprawnoœci albo
o znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci. Kryterium 
dochodowe jak wy¿ej.
5. Z tytu³u kszta³cenia i rehabilitacji  dziecka 

niepe³nosprawnego
Dodatek przys³uguje na dziecko w wieku:

1) do ukoñczenia 16 roku ¿ycia, je¿eli legitymuje siê 
orzeczeniem o niepe³nosprawnoœci,

2) powy¿ej 16 roku do ukoñczenia 24 lat, jeœli posiada 
orzeczenie o umiarkowanym lub o znacznym stopniu 
niepe³nosprawnoœci.

Kwota œwiadczenia: 50,00z³. (miesiêcznie) – na dziecko
w wieku do ukoñczenia 5 roku ¿ycia, lub 70,00z³. 
(miesiêcznie) na dziecko w wieku powy¿ej 5 lat. Kryterium 
dochodowe jak wy¿ej.
6. Z tytu³u rozpoczêcia roku szkolnego
Kwota œwiadczenia: 90,00 z³ jednorazowo. Dodatek 
wyp³acany jest we wrzeœniu. Kryterium dochodowe jak 
wy¿ej.
7. Z tytu³u podjêcia przez dziecko nauki w szkole poza 

miejscem zamieszkania
Mo¿e byæ przyznany na pokrycie kosztów ponoszonych przez 
osoby uprawnione w zwi¹zku z:

1) zamieszkaniem dziecka w miejscowoœci, w której 
znajduje siê siedziba szko³y ponadpodstawowej albo 
ponadgimnazjalnej,

2) zapewnieniem dziecku mo¿liwoœci dojazdu z miejsca 
zamieszkania do miejsca pobierania nauki.

Kwota œwiadczenia: 80,00z³., w zwi¹zku z zamieszkaniem 
lub 40,00z³. w zwi¹zku z dojazdem (wyp³acany przez 10 
miesiêcy w roku – od wrzeœnia do czerwca). Kryterium 
dochodowe jak wy¿ej.

ŒWIADCZENIA OPIEKUÑCZE
1. Œwiadczenie pielêgnacyjne
Przys³uguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub 

prawnemu dziecka  pod warunkiem, ¿e nie podejmuje lub 
rezygnuje z zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej w celu 
sprawowania opieki nad dzieckiem posiadaj¹cym orzeczenie 
o niepe³nosprawnoœci z zaznaczonymi wskazaniami,
o których mowa w art. 6b ust. 3 pkt 7 i 8 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych. Kwota œwiadczenia: 
420,00 z³ miesiêcznie. Kryterium dochodowe jak przy zasi³ku 
rodzinnym.
2. Zasi³ek pielêgnacyjny
Przys³uguje:

1) niepe³nosprawnemu dziecku,

Œwiadczenia rodzinne po nowemu
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2) osobie niepe³nosprawnej w wieku powy¿ej 16. roku 
¿ycia, je¿eli legitymuje siê orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepe³nosprawnoœci,

3) osobie, która ukoñczy³a 75 lat,
4) uprawnionym do zasi³ku jest tak¿e osoba 

niepe³nosprawna powy¿ej 16 lat posiadaj¹ca 
o r z e c z e n i e  o  u m i a r k o w a n y m  s t o p n i u  
niepe³nosprawnoœci, jeœli niepe³nosprawnoœæ 
powsta³a przed ukoñczeniem 21. roku ¿ycia.

Kwota œwiadczenia: 144,00 z³ miesiêcznie. Kryterium 
dochodowe nie obowi¹zuje.

Ustalenie prawa do œwiadczeñ rodzinnych oraz ich wyp³ata 
nastêpuj¹ odpowiednio na wniosek ma³¿onków, jednego
z ma³¿onków, rodziców, jednego z rodziców, opiekuna 

faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, osoby 
ucz¹cej siê, pe³noletniej osoby niepe³nosprawnej lub innej 
osoby upowa¿nionej do reprezentowania dziecka lub 
pe³noletniej osoby niepe³nosprawnej.

Osoby ubiegaj¹ce siê o zasi³ek rodzinny od 1 maja 2004r. 
sk³adaj¹ wniosek o ustalenie uprawnieñ do zasi³ku rodzinnego 
wraz z kompletem dokumentów. Wniosek powinien zawieraæ 
dane dotycz¹ce:
1) osoby wystêpuj¹cej o przyznanie œwiadczeñ rodzinnych, 

w tym m. in.: imiê, nazwisko, datê urodzenia, numer 
PESEL, numer NIP,

2) dzieci pozostaj¹cych na utrzymaniu w tym m. in.: imiê, 
nazwisko, datê urodzenia, numer PESEL.

Informacji na temat wymaganych dokumentów udzielaj¹ 
pracownicy Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej.

Mianem azbestu okreœla siê w³ókniste minera³y z grupy 
serpentynów lub amfiboli, które wykazuj¹ wiele przydatnych 
w³aœciwoœci. Wystêpuj¹ w postaci d³ugich, cienkich i elastycznych 
w³ókien elementarnych, tzw. fibryli, o œrednicy od 0,01 do 0,40 µm 
i d³ugoœæ od kilku milimikronów do kilkunastu centymetrów.

Ró¿nice w budowie poszczególnych grup maj¹ wp³yw na  
w³aœciwoœci fizyczne i chemiczne oraz sposób ich wykorzystania. 
Najwiêksze znaczenie przemys³owe ma azbest serpentynowy 
(chryzotylowy), który jest elastyczny, ognioodporny, Ÿle 
przewodzi ciep³o, elektrycznoœæ i dŸwiêk, jest odporny na alkalia, 
ale rozk³ada siê w kwasie solnym. Z niego najczêœciej wykonuje 
siê izolacje cieplne, gdy¿ dziêki du¿ej zawartoœci tlenku magnezu 
jest odporny na wysokie temperatury. Azbest amfibolowy, 
znacznie mniej rozpowszechniony, ze wzglêdu na du¿¹ 
kwasoodpornoœæ u¿ywany jest w przemyœle chemicznym.

Azbest stosowany jest od przesz³o 100 lat w ró¿nych ga³êziach 
gospodarki, w latach 80-tych jego roczne wydobycie wynosi³o 
oko³o 4 mln ton. G³ówni producenci to ówczesny ZSRR i Kanada. 
Najwiêcej azbestu na g³owê mieszkañca u¿ywa³a wtedy NRD 
(ponad 3 kg), dla przyk³adu Polska ok. 1,5 kg i lokowa³a siê na 15 
miejscu na œwiecie. W poszczególnych wyrobach zawieraj¹cych 
azbest jego udzia³ jest ró¿ny. I tak:
- p³yty dachowe w budownictwie (eternit) zawieraj¹ 10-15%,
- os³ony œcian, ci¹gów wentylacyjnych, ok³adziny i elementy 

grzejne 12-15%,
- izolacje ognioodporne, elektryczne i akustyczne 12-100%,
- elementy cierne do hamulców i sprzêgie³ 15-75%,
- uszczelnienia i szczeliwa 4,5-5%,
- odzie¿ ochronna do pracy z chemikaliami 65-100%.

Pocz¹tkowo azbest nie by³ traktowany jako substancja 
szkodliwa. Dopiero lata 80 i 90-te obecnego stulecia doprowadzi³y 
do zajêcia zdecydowanego stanowiska w tej sprawie przez s³u¿by 
sanitarno-medyczne. Azbest jest substancj¹ o udowodnionym 
dzia³aniu rakotwórczym i stanowi¹cym powa¿ne zagro¿enie dla 
zdrowia przy oddzia³ywaniu na drogi oddechowe. Stopieñ 
zagro¿enia zale¿y od rodzaju py³u, wielkoœci w³ókien, stopnia 
zapylenia i czasu oddzia³ywania. W pêcherzykach p³ucnych 
odk³adaj¹ siê g³ównie ziarna o wymiarach od 1-10 µm, z czego a¿ 
90% stanowi¹ cz¹stki poni¿ej 5 µm. Zwiêkszenie osiadania py³u
w p³ucach zachodzi w stanach chorobowych dróg oddechowych. 
Równie¿ palenie tytoniu zwiêksza niebezpieczeñstwo 
zachorowalnoœci u osób nara¿onych na dzia³anie py³ów 
azbestowych (uczeni amerykañscy twierdz¹, ¿e a¿ 17-krotnie).
W efekcie oddzia³ywania py³ów azbestowych stwierdzono 
mo¿liwoœæ wystêpowania nastêpuj¹cych chorób: pylica 

azbestowa, azbestoza, rak p³uc i miêdzyb³onniaki op³ucnej. 
Badania wykaza³y, ¿e w³ókna azbestu mog¹ przemieszczaæ siê 
równie¿ drogami wodnymi i znajdowaæ siê w osadach dennych 
zbiorników naturalnych, z których czerpana jest woda pitna. Mog¹ 
siê te¿ one uwalniaæ z istniej¹cych ruroci¹gów azbestowo- 
cementowych. Wch³anianie azbestu drog¹ pokarmow¹ nie stanowi 
w œwietle dzisiejszej wiedzy medycznej wiêkszych zagro¿eñ dla 
cz³owieka.

Obecnie podejmowane s¹ ró¿ne dzia³ania ograniczaj¹ce 
wprowadzenie azbestu do atmosfery. W Polsce azbest zaliczono do 
grupy piêciu substancji, za wprowadzenie których pobierane s¹ 
najwy¿sze op³aty. Po ustawowym zaprzestaniu przemys³owego 
wykorzystywania azbestu w Polsce (28.09.1998 r.), najwiêkszym 
zagro¿eniem pozostaje jego emisja pochodz¹ca z: uszkodzonych 
dachów eternitowych, niezorganizowanych wysypisk odpadów 
azbestowych, elementów izolacji cieplnej, z ch³odni kominowych 
elektrowni, z elementów ciernych uk³adów hamulcowych 
samochodów i wagonów. W Polsce w ubieg³ych latach istnia³o 
bardzo wiele zak³adów produkuj¹cych wyroby azbestowo-
cementowe, ale najwa¿niejsze z nich to te, które produkowa³y p³yty 
dachowe. W latach 80-tych roczna produkcja 6-ciu takich 
zak³adów (Trzemeszno, Szczucin, Wierzbica, Ma³kinia, 

2Ogrodzieniec, Lublin) wynosi³a nawet 50 mln m . Szacuje siê, ¿e 
2na polskich dachach le¿y ok. 2,5 mld m  p³yt azbestowo-

cementowych, z których najstarsze maj¹ 80 lat; wiele z nich jest 
bardzo ju¿ uszkodzonych - emituj¹cych azbest.

Problemem chwili jest usuwanie takich zagro¿eñ. Prace 
polegaj¹ce na usuwaniu lub naprawie tych wyrobów mog¹ byæ 
wykonywane wy³¹cznie przez firmy posiadaj¹ce odpowiednie 
wyposa¿enie techniczne oraz zatrudniaj¹ce przeszkolonych 
pracowników. Szczególne wymogi dotycz¹ prac polegaj¹cych na 
usuwaniu wyrobów zawieraj¹cych azbest z obiektów o ³¹cznej 

2powierzchni pow. 500 m , gdy¿ wtedy wykonawca zobowi¹zany 
jest do przed³o¿enia wyników stê¿eñ azbestu po zakoñczeniu prac 
przy jego usuwaniu, a w³aœciciel obiektu wyniki te musi 
przechowywaæ przez co najmniej 5 lat. Odpady azbestowe nale¿y 
zbieraæ do szczelnych worków polietylenowych, oznakowanych 
specjaln¹ etykiet¹ ostrzegawcz¹. Transport odpadów tego typu jest 
mo¿liwy wy³¹cznie przez firmy posiadaj¹ce stosowne zezwolenia, 
do miejsc do tego przeznaczonych. W Polsce, podobnie jak
w innych krajach europejskich, stosuje siê metodê sarkofagowania 
tych odpadów na specjalnie przygotowanych sk³adowiskach 
odpadów niebezpiecznych. Odpady azbestowe nie ulegaj¹ 
zmianom w procesach sk³adowania, dlatego sk³adowiska winny 
byæ trwale wy³¹czone z jakiegokolwiek u¿ytkowania mog¹cego 
naruszyæ ich stan.

Ma³gorzata Wenerska

Wszechobecny azbest



ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI 7

Fot. Dorota Chyl„Œpi¹ca Królewna” na scenie GOK

W tym roku szkolnym w gimnazjum utworzy³yœmy ,,Klub 
Ma³ego Ksiêcia’’. Celem naszej dzia³alnoœci by³o rozwijanie
u m³odzie¿y ró¿nych zainteresowañ oraz organizowanie zajêæ 
pozalekcyjnych.

Z perspektywy roku mo¿emy powiedzieæ, i¿ chyba nam siê to 
uda³o. Kiedy og³osi³yœmy nasz¹ dzia³alnoœæ chêtnych by³o 
niewielu. Jednak z biegiem czasu, po ró¿nych spotkaniach 
zaczê³o ich przybywaæ. Obecnie mamy wielu aktywnych 
cz³onków, którzy z ochot¹ pracuj¹ w naszym Klubie.

Nasza praca skupia siê na wspó³pracy z przedszkolem. 
Dziewczêta z klasy Ib Kasia Sykut, Ma³gosia Suszek, Kasia Gil, 
Monika Staniak i Karolina Pawelec w pi¹tki czytaj¹ 
przedszkolakom bajki. Uczestniczy³y w balu karnawa³owym.

Dziêkuj¹c za ¿yczliwe wsparcie naszej dzia³alnoœci przez pani¹ 
dyr. przedszkola Annê Próchniak, wyra¿amy nadziejê, ¿e
w przysz³ym roku tak¿e bêdziemy wspó³pracowaæ. 

Przygotowa³yœmy dwie inscenizacje z okazji Miko³aja 
,,Królewna Œnie¿ka’’ oraz na Dzieñ Dziecka ,,Œpi¹ca Królewna’’, 
które pokaza³yœmy przedszkolakom i dzieciom z m³odszych klas 
ze wszystkich szkó³ podstawowych gminy. Ostatnia inscenizacja 
zosta³a równie¿ zaprezentowana na scenie GOK w trakcie Dni 
Koñskowoli.

Aby uczniowie nie nudzili siê po lekcjach, raz w miesi¹cu 
organizowa³yœmy czwartkowe spotkania przy œwiecach; i tak
w paŸdzierniku odwiedzi³ nas dziennikarz z Telewizji Pu³awskiej 
pan S³awomir Serechyn, w maju mieliœmy wspania³e spotkanie
z panem Paw³em Sadurskim – konstruktorem pojazdu na 
warszawski ,,Wyœcig Mydelniczek’’.

Ponadto na naszych spotkaniach by³y: wró¿by andrzejkowe, 
bal przebierañców i wiele ró¿nych imprez.

Wydajemy równie¿ gazetkê szkoln¹ ,,Gim – Kurier’’, w której 
zamieszczamy ró¿ne artyku³y oraz sprawy z ¿ycia szko³y. Jest
w niej sta³y k¹cik ortograficzny pod kierunkiem pani Henryki 
Zubrzyckiej i k¹cik matematyczny pod kier. pani Haliny Mrozek. 
Dziewczêta pisz¹c teksty na komputerach korzystaj¹ z pomocy 
pana Tadeusza Tomasiñskiego oraz pana Grzegorza Próchniaka. 

Musimy siê tak¿e pochwaliæ, ¿e dziewczêta Ewelina 
Banaszkiewicz i Patrycja Ciuba przeprowadzi³y wywiad z panem 
Kazimierzem Kowalskim i panem Marianem Opani¹, i nawet 
otrzyma³y ich autografy.

Nasza praca by³a owocna. Dziêki spotkaniom czwartkowym
i gazetce Gim – Kurier, oraz pysznym ciastkom, (które upiek³y 
mamy) zarobiliœmy pieni¹dze, które przeznaczy³yœmy na wyjazd 
do Lublina do Telewizji Lubelskiej – byliœmy w studiu Panoramy 
Lubelskiej, w studiu, gdzie nagrywany jest Teleturniej 1:10

El¿bieta Owczarz
Barbara Œwitka - Pomorska

Poczynania Ksiêcia
Wejœcie Polski do Unii Europejskiej wymaga, by fakt ten 

uczyniæ tak¿e elementem edukacji szkolnej. Wskazanie Ÿróde³ 
wspólnej historii oraz jednoœci kulturowej pañstw 
europejskich, ma na celu uœwiadomienie uczniom ich 
przynale¿noœci nie tylko narodowej, ale tak¿e europejskiej. 
Wskazanie owych wspólnych korzeni powinno te¿ utwierdziæ 
uczniów w przekonaniu, ¿e Polska „d¹¿¹c” do Europy, zawsze 
w niej by³a. Pokazanie m³odym ludziom Europy jako pewnej 
jednoœci kulturowej ma na celu kszta³towanie postawy 
m³odego Europejczyka, zachowuj¹cego jednak w³asn¹ 
narodow¹ to¿samoœæ.

Prowadz¹c spo³ecznie ko³o europejskie szerzê wœród 
uczniów wiedzê o pañstwach UE, uczê szacunku i tolerancji 
dla odmiennych kultur. Otaczaj¹ca nas rzeczywistoœæ podlega 
systematycznie przemianom, co stawia przed szko³¹ nowe 
zadania i poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ poszukiwania nowych, 
efektywnych rozwi¹zañ. W stworzeniu ciekawej sytuacji 
dydaktycznej brali udzia³ uczniowie szkó³ podstawowych 
naszej gminy. Trzyosobowe dru¿yny (wy³onione przez 
nauczycieli, których zaprosi³am do wspó³pracy –A.Kopiñska
i P.Szyszkowski) spotka³y siê 26 maja w Szkole Podstawowej 
w Koñskowoli, by zmierzyæ siê w Gminnym Konkursie 
Europejskim pod has³em „Ró¿norodnoœæ tworzy jednoœæ”.

I etap konkursu wiedzy o UE odby³ siê w szko³ach 10 marca 
w formie testu. Fina³owe pytania ocenia³o powo³ane jury
w sk³adzie: B.Antolak – Dyrektor ZS w Koñskowoli, 
G.Nakonieczny – wice wójt, E.Wawer – Przewodnicz¹ca 
Rady Rodziców. Uczniowie odpowiadali na pytania
z kategorii: ciekawostki, s³ynne postacie, malarstwo, 
kompozytorzy. I miejsce zajê³a dru¿yna ze SP w Koñskowoli, 
II miejsce wywalczyli uczniowie z Po¿oga, III z Chrz¹chowa, 
IV ze Skowieszyna. Ka¿dy uczestnik konkursu otrzyma³ 
nagrodê ksi¹¿kow¹ i pami¹tkowy dyplom.

Atrakcyjn¹ form¹ towarzysz¹c¹ obchodom Dnia 
Europejskiego by³y przygotowane przez uczniów w wersji 
angielskiej przedstawienia oraz prezentacja kultury Grecji, 
któr¹ w ciekawy sposób pokazali uczniowie z Po¿oga.

W ramach tego konkursu zorganizowa³am równie¿ 
konkursy plastyczne: „Walory turystyczne pañstw 
œródziemnomorskich” oraz „Mój region oferuje Europie”. 
Prace przygotowane przez uczniów zaprezentowane zosta³y 
na sali gimnastycznej i tworzy³y odpowiedni wystrój miejsca.

Ucz¹c o krajach UE nie mo¿na zapominaæ, ¿e przy otwarciu 
na wartoœci Europy i œwiata, obowi¹zkiem nauczyciela jest 
kszta³cenie i rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialnoœci, 
mi³oœci ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 
dziedzictwa kulturowego. Przemierzaj¹c „szkolnym 
ekspresem” po Europie i tak wrócimy:

„… tutaj, nad Wis³ê,
Gdzie Stare Miasto… Most Œwiêtokrzyski
I gdzie od wieków nasz polski orze³
Nad kontynentem fruwa³ niezgorzej …
I dziœ do Unii dolecia³ godnie –
Byle rozwa¿nie, byle swobodnie !!!”

Katarzyna Suszek

Ró¿norodnoœæ tworzy jednoœæ
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Omawiany rejon le¿y na skraju najwczeœniej 
zagospodarowanego i najlepiej zaludnionego pasa 
wy¿ynnego osadnictwa lubelskiego, koncentruj¹cego siê 
wzd³u¿ osi Kazimierz Dolny-W¹wolnica-Lublin. Jego 
rozwojowi sprzyja³y korzystne na ogó³ warunki glebowe. 
Zw³aszcza na po³udnie od Koñskowoli nad rzek¹ Bystr¹, 
wystêpuj¹ p³aty lessu, których walory dostrzegali ju¿ 
neolityczni rolnicy. Wa¿ne znaczenie mia³a te¿ bliskoœæ 
strategicznego w œredniowieczu szlaku komunikacyjnego, 
prowadz¹cego od przepraw wiœlanych w kierunku Lublina. 
Warunki naturalne omawianego obszaru powodowa³y, ¿e ich 
mieszkañcy mieli równie¿ mo¿liwoœæ poszukiwania œrodków 
do ¿ycia poza rolnictwem. Wystêpowa³y tutaj bowiem doœæ 
rozleg³e obszary ³¹k, w oparciu o które mo¿na by³o prowadziæ 
gospodarkê pastersk¹. �ród³a œredniowieczne wyraŸnie 
odró¿niaj¹ ³¹ki podmok³e (bagienne) od suchych 
(gruntowych), po³o¿onych zwykle w lasach lub w ich 
bezpoœrednim s¹siedztwie. Wy¿szy o oko³o 1-2 m poziom 
wód powierzchniowych w póŸnym œredniowieczu
w porównaniu ze stanem obecnym oraz bardziej wilgotny 
klimat powodowa³, ¿e zw³aszcza ³¹k podmok³ych by³o 
znacznie wiêcej ni¿ wspó³czeœnie. Jednak brak umiejêtnoœci 
ich melioracji oraz trudny dostêp sprawia³, ¿e dawa³y one 
ma³e zbiory siana, które nie mog³o stanowiæ dostatecznej bazy 
paszowej. Dlatego ceniono szczególnie ³¹ki suche.

Znaczne mo¿liwoœci gospodarcze stwarza³o na tym 
obsza rze  i s t n i en i e  obsza rów l e œnych .  � ród ³a  
póŸnoœredniowieczne opisuj¹ce lasy w Lubelskiem 
konsekwentnie dziel¹ je na kompleksy z dominacj¹ drzew 
liœciastych oraz bory. W pierwszych z nich dominowa³y dêby
i buki. Owoce tych drzew (¿o³êdzie i buczyna) w dawnych 
czasach by³y podstawow¹ pasz¹ dla œwiñ, wypasanych
w lasach przez oko³o siedem miesiêcy w roku, od koñca marca 
do paŸdziernika. Równie¿ byd³o rogate, zw³aszcza zim¹, 
dokarmiano liœæmi tych drzew a ponadto ga³¹zkami wierzby, 
pêdami i m³odymi ga³êziami drzew liœciastych. Rozleg³e lasy 
by³y terenem polowañ na grubsz¹ zwierzynê. Z kolei 
drzewostan iglasty sprzyja³ zak³adaniu barci. By³y te¿ 
naturalnym obszarem prowadzenia ró¿nych dziedzin 
przemys³u (smolarstwo, dziegciarstwo itd.) Ponadto drewno 
stanowi³o nie tylko g³ówny budulec i œrodek ogrzewania 
domostw, lecz tak¿e (zw³aszcza drewno bukowe) 
podstawowy noœnik energii przy wytopie ¿elaza. Opis 
naturalnych uwarunkowañ osadnictwa w okolicach 
Koñskowoli nale¿y jeszcze uzupe³niæ o stwierdzenie, ¿e 
wystêpuj¹ce tutaj rzeki i nawet niewielkie cieki wodne 
umo¿liwia³y rozwój m³ynarstwa i zwi¹zanej z nim gospodarki 
stawowej.

Ludnoœæ s³owiañska przyby³a na te obszary zapewne w VI 
w. n.e. Jej obecnoœæ w najstarszym, przedpiastowskim 
okresie, przypadaj¹cym na II-po³owê X w., poœwiadczaj¹ 
zabytki archeologiczne z nieodleg³ego Skowieszyna
i W³ostowic. Znacznie wiêcej materia³ów pozyskano dla 
okresu póŸniejszego, przypadaj¹cego na XI-XIII stulecie,
w ramach kompleksowych badañ powierzchniowych, 

wchodz¹cych w zakres Archeologicznego Zdjêcia Polski. 
Zabytki przede wszystkim ceramiczne siêgaj¹ce tego okresu 
pozyskano na terenie wspó³czesnych osad: Chrz¹chowa, Lasu 
Stockiego, Koñskowoli, M³ynek, Opoki, Pulek, Skowieszyna, 
Rud, Sielc, Starego Po¿oga, Stoku i Witowic. Potwierdza to 
tezê o wczesnym zasiedleniu omawianego obszaru, chocia¿ 
nie ma pewnoœci, w jakim stopniu te œlady osadnicze zwi¹zane 
s¹ bezpoœrednio z obecnie istniej¹cymi wsiami.

W przypadku niektórych wsi ich odleg³¹ metrykê poœrednio 
potwierdzaj¹ te¿ nieliczne dla obszaru Lubelskiego Ÿród³a 
pisane siêgaj¹ce wczeœniejszego œredniowiecza. Oddawanie 
przez ch³opów z Witowic, Skowieszyna i Stoku w XV w. 
dziesiêcin dla klasztoru œwiêtokrzyskiego na £ysej Górze 
wynika, w œwietle gruntownych badañ M. Derwicha,
z siêgaj¹cego XII-XIII w. uposa¿enia tej instytucji koœcielnej. 
Oznacza to, ¿e ju¿ w tym odleg³ym okresie znajdowa³y siê 
tutaj sta³e osady rolnicze, mo¿e ju¿ o identycznych jak 
wspó³czeœnie nazwach. Pierwsze wzmianki o omawianych 
wsiach, zaprezentowane w kilku cennych pracach autorstwa 
A. Sochackiej, pojawi³y siê znacznie póŸniej. Witowice 
odnotowano w 1406, Stok w 1380, zaœ Skowieszyn w 1409 r. 
(Warto zaznaczyæ ¿e Skowieszyn w 1470 r. wystêpuje jako 
Sobielszczyce). Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e Witowice istnia³y 
ju¿ w XIV w. i by³y ju¿ wtedy dobrze zagospodarowan¹ wsi¹, 
skoro w 1409 r. wzmiankowana jest jej osada filialna o nazwie 
Wola Witowska, powsta³a zapewne w drugiej po³owie 
poprzedniego stulecia na gruntach starszej wsi.

Tak jak w przypadku innych osad zawieraj¹cych w swojej 
nazwie s³owo Wola lokowano j¹ na prawie czynszowym 
(niemieckim). Jego najwa¿niejszymi cechami by³o 
rozmierzenie ziemi ornej w ³any (oko³o 20 ha) i jej uprawa 
przy pomocy systemu zwanego trójpolówk¹ regularn¹, 
na³o¿enie na uprawiaj¹cych j¹ ch³opów jako podstawowej 
powinnoœci czynszu w pieni¹dzu o œciœle okreœlonej wartoœci, 
wreszcie przeszczepienie na grunt wiejski instytucji 
samorz¹dowych. Najwa¿niejsz¹ by³ autonomiczny s¹d 
rozpatruj¹cy sprawy wieœniaków zwany ³aw¹ wiejsk¹ na czele 
z so³tysem oraz zebrania gromadzkie, w których decyduj¹cy 
g³os posiadali najzamo¿niejsi ch³opi zwani kmieciami.

Znaczenie Woli Witowskiej jako lokalnego centrum klucza 
dóbr ju¿ w tym okresie musia³o byæ znaczne, skoro na jej 
obszarze powsta³ koœció³ parafialny, erygowany zapewne
w latach 1393-1412, zaœ wed³ug niepotwierdzonej Ÿród³owo 
tradycji w 1389 r. Uposa¿ono go wtedy w dziesiêciny
z okolicznych wsi. W ten sposób dowiadujemy siê, ¿e ju¿ na 
prze³omie XIV/XV w. istnia³y wsie Po¿óg (obecnie: Stary 
Po¿óg) i Rudy. Zapewne te¿ w sk³ad parafii wchodzi³y 
wzmiankowane na pocz¹tku XV w. Chrz¹chów (1430) oraz 
po³o¿one poza terenem wspó³czesnej gminy Osiny.

Prze³omowym okresem w dziejach Lubelskiego by³a unia 
polsko-litewska z lat 1385-1386. Skutkiem tego wydarzenia 
nasz teren znalaz³ siê w centrum pañstwa polsko-litewskiego. 
Usta³y najazdy pustosz¹ce Lubelskie we wczeœniejszym 
okresie, których skutkiem by³o znaczne wyludnienie tej ziemi. 
Wiek XV przyniós³ szybki rozwój, którego w przypadku wsi 

Grzegorz Jawor
Rozwój sieci osadniczej na obszarze gminy Koñskowola

od wczesnego œredniowiecza po czasy wspó³czesne.
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najbardziej widocznym przejawem by³o powstawanie 
nowych osad oraz przebudowa wczeœniej istniej¹cych wed³ug 
zasad dopiero co wspomnianego prawa czynszowego.  
Zapewne tak¹ now¹ wsi¹ by³ Chrz¹chówek - osada filialna 
Chrz¹chowa, wzmiankowany po raz pierwszy w 1457 r. 
Cztery lata wczeœniej pojawi³a siê w Ÿród³ach wieœ Sielce
(w latach 1453-1564 zwane te¿ Siedlce lub Siedliska) i Opoka.

W tym samym roku w lesie po³o¿onym na granicy Woli 
Witowskiej i Sielc istnia³y m³yny rudnicze, co potwierdza 
funkcjonowanie na tym obszarze ga³êzi wytwórczoœci 
zajmuj¹cej siê wytopem ¿elaza. Pozyskiwano je
z wystêpuj¹cych powszechnie na podmok³ych terenach rud 
darniowych, które ze wzglêdu na bardzo nisk¹ zawartoœæ tego 
metalu obecnie nie maj¹ znaczenia gospodarczego. Wytop 
odbywa³ siê w dymarkach i wymaga³ znacznych iloœci wêgla 
drzewnego, wytwarzanego z rosn¹cych w okolicznych lasach 
drzew liœciastych, zw³aszcza dêbów i buków. Po pewnym 
czasie, gdy w najbli¿szej okolicy wyczerpano zasoby leœne, 
rudnicy przenosili siê w inne miejsce, zaœ na wylesionym
i zdewastowanym przez nich obszarze osiadali rolnicy. W ten 
sposób powo³ano do ¿ycia kmiec¹ osadê M³ynki, 
wzmiankowan¹ jako wieœ w 1469 r. Zapewne w ten sam 
sposób powsta³a równie¿ wymieniona wy¿ej osada Rudy,
o czym jednoznacznie œwiadczy jej nazwa (Miejsce 
pozyskiwania i przetwarzania rud ¿elaza nazywano wówczas 
Rud¹ lub Rudnic¹) .

W po³owie XV stulecia powsta³a kolejna wieœ. W 1473 r. 
przy Woli Witowskiej (zwanej te¿ Koniñsk¹) pojawi³a siê 
bowiem jeszcze jedna Wola. Charakterystyczne, ¿e z czasem 
starsza Wola Witowska wyzby³a siê swojej pierwotnej nazwy
i obecnie jest to Stara Wieœ, zaœ nowa osada z czasem przejê³a 
nazwê Koniñskiej lub Witowskiej Woli. To w³aœnie na jej 
terenie lokowano póŸniej miasto. W sumie ju¿ w koñcu XV w. 
omawiany obszar osi¹gn¹³ znaczny stopieñ nasycenia 
osadniczego, zaœ powsta³a w œredniowieczu sieæ osad 
wiejskich nie uleg³a do dzisiaj istotnym przemianom. To 
spostrze¿enie znajduje potwierdzenie w postaci niewielkiej 

l i c z b y  l o k a c j i  n o w y c h  w i o s e k  w  o k r e s i e  
wczesnonowo¿ytnym, to znaczy w ci¹gu XVI-XVIII w., co 
bezpoœrednio wi¹¿e siê z gwa³townym rozwojem 
œredniowiecznego osadnictwa i tym samym powstaniem 
sytuacji, gdy na nowe osady nie zosta³o ju¿ wiele miejsca.
W XVI w. podjêto tylko dwie udane inicjatywy lokacyjne, 
skutkiem czego pojawi³a siê osada Pulki, wzmiankowana
w 1552 r. jako Wola Chrz¹chowska. Dopiero oko³o 1674 r. 
przyjê³a ona wspó³czesn¹ nazwê. Tego samego okresu siêgaj¹ 
te¿ pocz¹tki Wronowa, odnotowanego w Ÿród³ach po raz 
pierwszy w 1563 r. Równie¿ w po³owie tego stulecia (ok. 1550 
r.) dostrzegamy istnienie Woli Siedliskiej - niewielkiego 
osiedla zwi¹zanego z Sielcami. Po tej dacie s³uch o nim 
zagin¹³.

Stagnacja osadnicza trwa³a a¿ do pocz¹tków XX w. 
Zapewne przed pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹, na prze³omie XIX
i XX w. wyodrêbni³a siê wieœ kolonialna o nazwie Las Stocki, 
ujêta w materia³ach pierwszego po odzyskaniu przez Polskê 
niepodleg³oœci spisu powszechnego, przeprowadzonego
w 1921 r. Z kolei podzia³ starej osady Po¿óg na dwie odrêbne 
gromady: Stary Po¿óg i Nowy Po¿óg, w œwietle posiadanych 
informacji, nast¹pi³ dopiero po drugiej wojnie œwiatowej. Jako 
odrêbne wsie pojawiaj¹ siê one w wykazach urzêdowych 
pocz¹wszy od 1961 roku.

Ukazany w niniejszym szkicu rozwój osadnictwa na 
obszarze wchodz¹cym wspó³czeœnie w sk³ad gminy 
Koñskowola ukazuje jak bardzo nawet odleg³a przesz³oœæ 
wp³ywa na wspó³czesny stan i ulokowanie przestrzenne 
siedzib ludzkich. W przypadku naszego obszaru nast¹pi³o to 
ostatecznie ju¿ w póŸnym œredniowieczu, zaœ póŸniejsze 
inicjatywy osadnicze tylko w niewielkim stopniu ów 
wczeœniejszy stan uzupe³ni³y. Wspó³czeœni mieszkañcy 
gminy s¹ wiêc deponentami d³ugiej i wspania³ej lokalnej 
historii. Tym bardziej powinno to zachêcaæ do refleksji
i zainteresowania tym co przesz³o, ale jednak ¿yje w ka¿dym
z nas.

Fragment zabudowy Koñskowoli

Referat dr Grzegorza Jawora na sesji Rady Gminy
odczyta³a Krystyna Bartuzi.

W tle wystawa fotograficzna „Ocaliæ od zapomnienia”
Teresy Or³owskiej
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W dniu 9 czerwca 2004 roku o godz. 18.00, m³odzie¿ 
trzecich klas  gimnazjalnych parafii p.w. Znalezienia Krzy¿a 
œw. w Koñskowoli, otrzyma³a z r¹k J.E. ks. Bpa Artura 
Miziñskiego, sakrament bierzmowania.

Czym jest bierzmowanie?
Z jêzyka ³aciñskiego confirmatio, czyli umocnienie. Polska 

nazwa – bierzmowanie, pochodzi od dawniej u¿ywanego 
s³owa bierzmo (bierwiono), którym okreœlano porzeczn¹ 
belkê podtrzymuj¹c¹ w drewnianych domach wszystkie belki 
stropu.

Definicja zaœ g³osi: Bierzmowanie jest to sakrament,
w którym Duch œw. umacnia chrzeœcijanina, aby wiarê swoj¹ 
mê¿nie wyznawa³, broni³ jej i wed³ug niej ¿y³.

Wynika st¹d, ¿e sakrament ten stanowi wa¿ny fundament 
rozwoju chrzeœcijañskiego ¿ycia. Jest sakramentem 
dojrza³oœci chrzeœcijañskiej.

Do przyjêcia tego sakramentu m³odzie¿ przygotowywa³a 
siê w ci¹gu ca³ego roku poprzez pierwszopi¹tkow¹ spowiedŸ
i komuniê œw., przyswajanie treœci katechizmowych i próby
w koœciele.

Ks. W. Nowicki

Jak istotny jest to moment w ich ¿yciu, odczytajmy
z poni¿szych wypowiedzi:

W tym roku przyjê³am sakrament bierzmowania, do którego 
przygotowywa³am siê od d³u¿szego czasu. Na pocz¹tku by³am 
wkurzona, ¿e tak ogromny nacisk k³adzie siê na odbycie 
comiesiêcznej spowiedzi, dog³êbn¹ realizacjê i zrozumienie 
tematów katechezy, czy udzia³ w wa¿niejszych koœcielnych 
œwiêtach. Dziwi³am siê, dlaczego dopiero teraz bêdziemy 
przyjmowaæ ten sakrament, skoro dawno mogliœmy to zrobiæ. 
Na szczêœcie odpowiedŸ przysz³a sama.

Przez ten rok wiele siê nauczy³am, zrozumia³am, ba, 
powiem nawet, ¿e nieco dojrza³am. Bierzmowanie, czyli 
przyjêcie Ducha Œwiêtego, ma za zadanie umocniæ 
chrzeœcijanina, „aby wiarê swoj¹ mê¿nie wyznawa³, broni³ jej 
i wed³ug niej ¿y³”. Ja naprawdê ju¿ odczu³am tê si³ê. Tak jak
w Komunii œw. przyjmujê Chrystusa, tak teraz dope³ni³a siê 
Trójca Œwiêta w mojej osobie. Dla mnie to wydarzenie jest nie 

tylko kolejnym rozdzia³em w ¿yciu chrzeœcijañskim, ale 
przede wszystkim zbli¿y³o mnie do tajemnicy wiary, dla której 
tak wielu odda³o ¿ycie. Co jest w tej religii, ¿e warto dla niej siê 
poœwiêciæ, czy rzeczywiœcie przynosi ona zrozumienie
i ukojenie? Czêsto stawia³am sobie podobne pytania, ale 
przedtem nie potrafi³am na nie odpowiedzieæ. Teraz, dziêki 
otrzymaniu ³aski uœwiêcaj¹cej, ³atwiej jest mi wyt³umaczyæ 
pewne zjawiska. Przygotowania do bierzmowania sprawi³y, 
¿e wyciszy³am siê wewnêtrznie, zaczê³am s³uchaæ swojego 
wewnêtrznego g³osu. Coraz czêœciej podchodzê z dystansem 
do rzeczy, które kiedyœ zajmowa³y ca³¹ moj¹ uwagê. 
Wyodrêbni³am zjawiska najwa¿niejsze i teraz w³aœnie im 
poœwiêcam wiêkszoœæ swojego czasu.

Ten rok przyniós³ mi tak wiele, a sam sakrament 
bierzmowania jest ukoronowaniem tego fascynuj¹cego 
okresu i otworzy³ nowy rozdzia³ w mojej wierze – bêdê 
czynnym, œwiadomym i przyk³adnym wyznawc¹ Chrystusa.

Katarzyna Szpyra kl. III b

Przyjêcie sakramentu bierzmowania by³o dla mnie 
szczególnym wydarzeniem, zw³aszcza, ¿e jestem w pe³ni 
œwiadoma, jakie dary otrzyma³am od Ducha Œwiêtego: 
m¹droœæ, rozum, dobra rada, umiejêtnoœæ, mêstwo, 
pobo¿noœæ, bojaŸñ bo¿a. Teraz dopiero naprawdê wyczuwam 
obecnoœæ Jezusa w moim ¿yciu. Od momentu przyjêcia 
bierzmowania mam za zadanie troszczyæ siê sama o w³asne 
zbawienie, a tak¿e pomagaæ tym, którzy do wiary jeszcze nie 
doszli. To wspania³e, ¿e mogê pomóc drugiej osobie
w odnalezieniu Jezusa, bo jak powiedzia³ francuski filozof
i matematyk – Kartezjusz: „Ka¿dy cz³owiek jest zobowi¹zany 
przyczyniaæ siê ile w jego mocy, do dobra drugich, i zaiste nic 
nie jest wart ten, kto nikomu nie jest u¿yteczny”.

A jakim stopniu my przyczynimy siê dla dobra bliŸniego? 
W³aœnie, w tym ma nam pomóc otrzymany sakrament 
bierzmowania.

Ma³gorzata Sykut kl. III b

Bierzmowanie jest drugim wa¿nym sakramentem dla 
m³odego cz³owieka, jest sakramentem umocnienia. 
Przygotowania i przyst¹pienie do bierzmowania, zjednoczy³y 
nas z Chrystusem i pog³êbi³y wiêŸ z Koœcio³em. Przyjmuj¹c 
sakrament bierzmowania staliœmy siê odpowiedzialnymi 
chrzeœcijanami – mo¿emy zostaæ rodzicami chrzestnymi, 
œwiadkami podczas bierzmowania innych, wychowywaæ 
kogoœ w wierze Koœcio³a – poniewa¿ przygotowania jakie 
odbyliœmy, umocni³y nasz¹ wiarê, pozwoli³y poznaæ 
obowi¹zki chrzeœcijanina.

Jako uczniowie III klasy gimnazjum, od pocz¹tku roku 
szkolnego byliœmy uœwiadamiani -na czym polega sakrament 
bierzmowania. Na lekcjach katechezy uczyliœmy siê o tym, co 
i jak robiæ, aby godnie go przyj¹æ. Dziêki przygotowaniom
i œwiadomoœci umocnienia przez Ducha œw., wielu z nas 
zaczê³o czêœciej chodziæ do koœcio³a, spowiadaæ siê
i uczestniczyæ we mszy œw. Umocniliœmy swoj¹ wiarê, 
staliœmy siê odpowiedzialniejsi za swoje czyny i zbli¿yliœmy 
siê do Boga.

Agnieszka Piech kl. III b

Bierzmowanie
„Otrzymacie Jego moc”
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LAUREN WEISBERGER ukoñczy³a Cornell University
w 1999 roku. Przez blisko rok by³a asystentk¹ Anny Wintour, 
szefowej brytyjskiej edycji popularnego magazynu mody Vouge. 
Nastêpnie podjê³a pracê w czasopiœmie podró¿niczym 
Departures, uczestniczy³a w warsztatach literackich. Mieszka
w Nowym Jorku, sporo podró¿uje.

„Diabe³ ubiera siê u Prady”, jest debiutem literackim pisarki. 
¯ywa, inteligentna narracja natychmiast wci¹ga czytelnika
w œwiat, gdzie chodzi siê wy³¹cznie na wysokich obcasach. 
Andrea Sachs, dziewczyna z ma³ego miasteczka, poszukuje
w Nowym Jorku  pracy w bran¿y dziennikarskiej. 
Nieoczekiwanie zdobywa posadê asystentki u Mirandy Priestly, 
wp³ywowej redaktor naczelnej miesiêcznika „Runway”, jednego 
z najbardziej presti¿owych pism zajmuj¹cych siê mod¹. Szybko 
przekona³a siê, ¿e Miranda to klasyczny szef „z piek³a rodem”. 
Swoich pracowników traktuje jak s³u¿¹cych, wymaga ca³kowitej 
dyspozycyjnoœci, nie uznaje sprzeciwu. Presja, by byæ piêknym
i szczup³ym, nosiæ stroje od Prady, Versace’a i Armaniego, 
wygl¹daæ jak zawodowa modelka, jest ogromna, brakuje 
natomiast zwyk³ej ¿yczliwoœci. Za nieodpowiednie szpilki mo¿na 
wylecieæ z pracy. Andrea ¿yje w strasznym stresie, wiedz¹c, ¿e 
jeœli przetrwa rok, zostanie zaprotegowana do pracy w dowolnie 
wybranej gazecie...

EWA NOWAK jest pedagogiem-terapeut¹. Jej felietony, 
opowiadania i odpowiedzi na listy mo¿na czytaæ m.in. w pismach: 
„Cogito”, „Victor”, „Junior”, „13”, „Edukacja Twojego 
Dziecka”.

„Lawenda w chodakach” to ju¿ czwarta powieœæ Ewy Nowak. 
Jest lipiec. Autorka wysy³a dwie zakochane pary na wspóln¹ 
wakacyjn¹ podró¿ po Europie. Magda i Kuba s¹ ju¿ zarêczeni,
a Wiktor i Damroka dopiero siê docieraj¹. W czasie tych beztrosko 
zapowiadaj¹cych siê chwil bohaterowie powieœci bêd¹ musieli 
odpowiedzieæ sobie na nastêpuj¹ce pytania: Co w³aœciwie znaczy 
byæ razem? Czego wolno nam wymagaæ od osób, które kochamy? 
Jak byæ uczciwym wobec samego siebie? Jak omin¹æ uczuciowe 
pu³apki, które zastawiaj¹ na nas inni ludzie?

ANNA KATARZYNA EMMERICH urodzi³a siê 8 wrzeœnia 
1774 roku w ubogiej rodzinie w wiosce Flamske, w diecezji 
Munster w Westwalii, w pó³nocno-wschodnich Niemczech. Od 
czwartego roku ¿ycia mia³a czêste wizje historii Zbawienia. Po 
wielu trudnoœciach w wieku 28 lat wst¹pi³a ona do klasztoru 
augustianek w Dulmen. Od 1813 roku do koñca ¿ycia ciê¿ka 
choroba przyku³a j¹ do ³ó¿ka. By³a naznaczona stygmatami Mêki 
Pañskiej i otrzyma³a charyzmat niesienia pociechy licznie 
odwiedzaj¹cym j¹ goœciom. Oficjalne badania stygmatów 
wykaza³y ich autentycznoœæ. Pocz¹wszy od 1813 roku jedynym 
pokarmem, który przyjmowa³a, by³a Komunia Œwiêta. Anna 
Katarzyna najpierw próbowa³a sama spisywaæ codzienne wizje 
spraw nadprzyrodzonych, jednak czu³a, ¿e to zadanie przerasta jej 
mo¿liwoœci. Kiedy dowiedzia³ siê o tym znany niemiecki pisarz, 
Klemens Brentano, odwiedzi³ j¹, pod jej wp³ywem nawróci³ siê
i w rezultacie lata 1818-1824 spêdzi³ przy ³ó¿ku stygmatyczki, 
spisuj¹c jej relacje. Anna Katarzyna Emmerich zmar³a 9 lutego 
1824 roku. Po jej œmierci Brentano zebra³ i uporz¹dkowa³ zapiski, 
i opublikowa³ je pod tytu³em „Bolesna mêka Pana Naszego 
Jezusa Chrystusa” (1833). Ksi¹¿ka sta³a siê, jakbyœmy dziœ 
powiedzieli, „œwiatowym bestsellerem”. Jednym z owoców jej 
trwaj¹cej do dziœ popularnoœci jest film Mela Gibsona, „Pasja”.

Nasze dzieci mia³y kolejn¹ okazjê przekonaæ siê, ¿e s¹ bardzo 
dla wszystkich wa¿ne i przez wszystkich kochane. Dowodem na to 
by³ festyn z okazji Dnia Dziecka. Zaproszono wówczas wszystkie 
dzieci, te ucz¹ce siê w szko³ach, uczêszczaj¹ce do przedszkoli oraz 
te pozostaj¹ce w domach. Na placu wystawowym Wojewódzkiego 
Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Koñskowoli, spor¹ gromadê 
dzieci rozbawiali artyœci ze Sceny JUNO z Lublina. Organizatorzy 
co prawda oczekiwali bardziej konkretnej, bogatszej w treœæ 
czêœci artystycznej, ale dzieciaczki wydawa³y siê byæ zadowolone 
z weso³ych piosenek, obecnoœci na scenie smoka oraz zabaw
i konkursów z nagrodami w postaci s³odkoœci. Po dwugodzinnym 
zabawowym programie, dziewczêta z zespo³u wokalnego 
pracuj¹cego w GOK, pochwali³y siê swoimi osi¹gniêciami, 
zachêcaj¹c w ten sposób do udzia³u w zajêciach pod okiem pana 
Tadeusza. Imprezie towarzyszy³a pokonkursowa wystawa prac 
plastycznych „Moja wymarzona podró¿” oraz wrêczenie nagród 
laureatom konkursu. Pani dyrektor Szko³y Podstawowej Anna Saj, 
sprawi³a ogromn¹ radoœæ dzieciom przekazuj¹c gratulacje
i przeœliczne maskotki autorom naj³adniejszych prac.

M³odzie¿ gimnazjalna swoje œwiêto spêdzi³a na rozgrywkach 
sportowych na stadionie.

B.F.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Koñskowoli 

sk³ada podziêkowanie dla EUROPEJSKIEGO 

CENTRUM In f . -  Hand l .  –  Spó ³ka  z  o . o .  

„INFOCENTRUM” za sponsorowanie upominków

z okazji Dnia Dziecka

Gminny Dzieñ Dziecka

Z³y smoku, trzeba ciê skróciæ o g³owê!

„Moja wymarzona podró¿” – I miejsce w konkursie,
autorka pracy Paulina Kuna z kl. II SP w Chrz¹chowie



musia³y siê te¿ bawiæ. Mo¿e to nas zdziwi, ale zawsze bawi³y 
siê w to samo, nie broni¹c siê przy tym przed wzorami
z innych krajów. Wincenty Kad³ubek odnotowa³ w swej 
kronice, ¿e ch³opcy je¿d¿¹ na kijach. Trudno tê hippikê uznaæ 
za wymys³ czysto polski, bo w innych krajach ta zabawa te¿ 
by³a znana. W „ciuciubabkê”  bawili siê ju¿ Grecy
i Rzymianie, a pierwsze wzmianki o „budowaniu mostów” 
znajduj¹ siê ju¿ w œredniowiecznych zapiskach w³oskich. Jest 
wiêc to bardzo stara zabawa – pewien duñski pastor naliczy³ 
siê jej 150 odmian w Europie.

Dzieci nale¿a³o te¿ straszyæ: diab³em, czarownic¹, dziadem 
z torb¹, wilkiem. Niebezpieczne by³y „boba” – kud³ate 
stworki o kocich kszta³tach i pomarszczonych twarzach. 
Zadawa³y siê z wiedŸmami i zwykle wy³azi³y zza pieców. Oto 
przyk³ad ko³ysanki – i bardzo mnie dziwi, jak po takim czymœ 
mo¿na by³o zasn¹æ:

„Dodo moje, dodo
Œciga³o mnie bobo.
Rêce nogi mia³o,
Ukochaæ mnie chcia³o
Sadzi³o na lipie
Wytrzeszcza³o œlipie”

Nawet niewinny krasnoludek uchodzi³ za szkaradnika, 
który jakoby trudni³ siê kidnaperstwem. Jeszcze w XIX 
wieku wierzono, ¿e krasnoludki, podobnie jak boginki, 
kradn¹ dzieci i podk³adaj¹ w zamian jakieœ monstra. Trzeba 
by³o wiele wysi³ku, zw³aszcza Marii Konopnickiej, ¿eby 
dzieci oswoi³y siê ze skrzatami i nie ba³y siê ich wygl¹du
i poczynañ. No có¿, za czasów Marii Konopnickiej nie by³o 
wspó³czesnych bajek na dobranoc, bo przy dzisiejszych, 
budz¹cych  nierzadko autentyczn¹ grozê bohaterach bajek 
dla naszych milusiñskich, takie boba to zwyczajna miêta
z bobem. Dzisiaj jednak¿e, pomimo rozlicznych 
obowi¹zków (przedszkole, szko³a, pomoc w domu), dzieci,
a przynajmniej wiêkszoœæ z nich, ma swoje dzieciñstwo pe³ne 
mi³oœci, zabawek, oddanych rodziców i ¿yczliwych 
doros³ych. A dla tych, które maj¹ nieszczêœcie urodziæ siê
w patologicznej rodzinie, lub spotkaæ z krzywd¹ wyrz¹dzon¹ 
przez doros³ych, pañstwo utrzymuje ca³y asortyment 
organizacji i zak³adów zajmuj¹cych siê zarówno udzielaniem 
pomocy jak i karaniem tych, którzy swoich praw nadu¿yli.

Zdecydowanie ³atwiej jest byæ dzieckiem w XXI wieku, 
prawda?

T.D.
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C z e r w c o w e

Co widzimy kiedy przygl¹damy siê dzieciom ze starych rycin 
i obrazów? Dzieci szlacheckie – puco³owate, wystrojone jak 
doroœli (ciê¿ko, przesadnie) – patrz¹ surowymi oczami i wydaje 
siê nam, ¿e one wcale nie wiedz¹, co to jest uœmiech. Podobnie 
wygl¹daj¹ kupieckie czy te¿ ch³opskie latoroœle – nachmurzone 
powag¹, ustrojone nie po dzieciêcemu, niewiele maj¹ w sobie
z naszych dzisiejszych pociech. Jednak¿e i dawniej cieszono siê 
z przyjœcia na œwiat dzieci. Narodziny niektórych witano  nawet 
wystrza³ami z moŸdzierzy, ale zaraz potem traktowano je jako 
niezbyt wa¿ny, ale nieodzowny dodatek do œwiata. Jeœli nie 
wchodzi³y w grê sprawy dziedzictwa (nie mówiê tu tyko
o nastêpcach tronu), rzadko bywa³y przys³owiowym „oczkiem 
w g³owie”. Du¿o czasu up³ynê³o, zanim dostrze¿ono, ¿e nale¿¹ 
im siê specjalne wzglêdy, a dzieciñstwo nie jest jakimœ dzikim 
okresem. Dawniej nie przejmowano siê za bardzo tym, ¿e Bóg 
„dawa³” i „zabiera³” dzieci czy „darzy³y siê” one rok po roku. 
Nikt nie stara³ siê ich rozpieszczaæ. Rzadko mo¿na je by³o te¿ 
ujrzeæ na harcach z rówieœnikami.

Po krótkim piastowaniu w ko³ysce, dzieci przestawa³y byæ 
dzieæmi i przystêpowano do twardego modelowania ich natur. 
Musia³y jeœæ z miski to co wszyscy, nie odró¿nia³y siê strojem od 
doros³ych – w ogóle ¿y³y na podobieñstwo swoich opiekunów. 
Jeœli by³y to dzieci plebejskie – uczestniczy³y od rana do 
wieczora we wszystkich domowych pracach. Dzieci pañskie 
asystowa³y w ró¿nych uroczystoœciach, stoj¹c gdzieœ z boku ze 
znudzonymi minami. Uczy³y siê dobrych manier pod okiem 
guwernerów albo wa³êsa³y siê poœród lokajów, kucharek, 
stajennych. A¿ do czasów stanis³awowskich to „rozkoszne” 
wychowanie stroni³o od szko³y. Nauka szkolna nie wydawa³a 
siê potrzebna szlachetnie urodzonym, którzy i bez niej zyskiwali 
tytu³y i urzêdy. Na luksus nauki decydowa³y siê jedynie osoby 
œwiatlejsze, dla ni¿szych sfer dostêp do ksi¹g by³ z natury 
utrudniony. W takiej sytuacji dzieci wyrasta³y w swoich 
domach, ojciec zaœ z ca³¹ patriarchaln¹ moc¹, wyznacza³ im 
kolejne obowi¹zki i egzekwowa³ ich wykonanie. Jego ca³owa³o 
siê w rêkê i czci³o pok³onem czy te¿ wstaniem z miejsca. On te¿, 
groŸny i niedostêpny, najmniejszym skinieniem móg³ nakazaæ 
milczenie lub pójœcie precz z oczu. Przy czym pañska 
pedagogika nie ró¿ni³a siê niczym od ch³opskiej, a zwyk³a rózga 
i rzemienny bizun czêsto by³y w u¿yciu. Pokpiwa³ z tych 
praktyk Adam Naruszewicz w odzie s³awi¹cej bizuna:

       „...O z wieku cudotworny synu byczej skóry!
       Z³ych duchów egzorcysto, poprawco natury!
       Stró¿u dumnej m³odoœci, proszku doskona³y,
       Na upór, na muchy w nosie, mi³osne zapa³y..
       ...Tak przez ró¿ne przechodz¹c pletnie i batogi
       Traci wiek w pó³ szalony z wolna swe na³ogi,
       A¿ siê te¿ po¿egnawszy z namiêtnoœci t³umem,
       Pocz¹³ za przewodniczym iœæ tyko rozumem”
Te oœwieceniowe wersety  dociera³y do licznych 

zwolenników rzemiennej dyscypliny. Dostawa³o siê od pana 
ojca z herbem, ³oi³ skórê porz¹dnie tatulo w p³ótniakach, bili na 
mocy prawa i obyczaju wyznaczeni przez nich zastêpcy, 
wreszcie nauczyciele, majstrowie, gospodarze. Lanie by³o 
zdarzeniem popularnym i ma³o kogo razi³ jego rozmach
i czêstotliwoœæ.

Dzieci, choæ patrz¹ smutno na nas z dawnych obrazów, 

Ech dzieci, dzieci



zu¿ywane s¹ substraty, zmniejsza 
pobieranie wody przez kwiaty.

W sklepach mo¿na kupiæ gotowe 
preparaty zwiêkszaj¹ce trwa³oœæ 
kwiatów. Wp³ywaj¹  one na poprawê 
bilansu wodnego roœlin poprzez 
zwiêkszenie dro¿noœci naczyñ oraz 
z m n i e j s z e n i e  i n t e n s y w n o œ c i  
transpiracji. W swoim sk³adzie 
zawieraj¹ cukier. Kwiat pobiera go
i spala w procesie oddychania, dziêki 
czemu uzyskuje niezbêdn¹ energiê do 
dalszego rozwoju. Dop³yw cukru wraz 

z wod¹ pozwala roœlinie 
zaoszczêdziæ w³asne substancje 
zapasowe, których rozk³ad 
spowodowa³by przedwczesne 

przekwitniêcie. Preparaty czêsto
w swoim sk³adzie zawieraj¹ hormony, 

które zapobiegaj¹ procesom starzenia, a u niektórych 
gatunków ¿ó³kniêciu liœci, a tak¿e substancje, które hamuj¹ 
l ub  un iemo¿ l iw ia j ¹  rozwój  mik roo rgan izmów 
odpowiedzialnych za œluzowacenie ³odyg i brzydki zapach 
wody. Zwi¹zki chemiczne obecne w tych preparatach równie¿ 
zabezpieczaj¹ kwiaty przed szkodliwym dzia³aniem etylenu. 
Najpopularniejsze œrodki chemiczne to: Pro-Flovit Universal 
(polski), Chrysal, Everbloom, Floralife. W przypadku gdy nie 
mamy gotowego preparatu mo¿emy dodaæ do wody cukier 
(œrednie stê¿enie roztworu cukru 3%), kwas cytrynowy (500 
mg/l), a tak¿e kropelkê p³ynu do mycia naczyñ (zmniejsza  
napiêcie powierzchniowe wody). Tak dokarmione kwiaty 
zachowaj¹ na d³u¿ej swoj¹ wartoœæ dekoracyjn¹.

Nie wszystkie kwiaty znosz¹ siê wzajemnie, tymczasem 
biologiczna tolerancja wp³ywa na trwa³oœæ kompozycji. 
Wiadomo powszechnie, ¿e tulipany po³¹czone z narcyzami 
szybciej przekwitaj¹. Substancje wydzielane do wody przez 
narcyzy szkodz¹ tulipanom. Konwalie szkodz¹ fio³kom, które 
szybciej obumieraj¹. Z ró¿, goŸdzików i lilii w miarê 
mo¿liwoœci, nale¿y tworzyæ kompozycje jednogatunkowe. 
Groszek pachn¹cy powoduje szybkie starzenie siê kwiatów 
innych gatunków. Natomiast cyprysik nadzwyczajnie 
zwiêksza trwa³oœæ tulipanów. Stosunki s¹siedzkie kryj¹ wiele 
zagadek.

Wazony do kwiatów trzeba czyœciæ, poniewa¿ w wodzie 
rozwijaj¹ siê mikroorganizmy, które równie¿ bez wody mog¹ 
zachowaæ ¿ywotnoœæ d³ugi czas, aby po ponownym 
nape³nieniu unikn¹æ natychmiastowego zaka¿enia wody. Po 
ka¿dym u¿yciu naczynie nale¿y dok³adnie oczyœciæ, najlepiej 
umyæ gor¹c¹ wod¹ z myd³em.  Bardzo brudne wazony szklane 
czyœci siê rozcieñczonym kwasem solnym. Po u¿yciu ka¿dego 
œrodka czyszcz¹cego wazon nale¿y dok³adnie op³ukaæ czyst¹ 
wod¹.

Mam nadzieje, ¿e wskazówki przedstawione powy¿ej oka¿¹ 
siê przydatne i pozwol¹ Pañstwu cieszyæ siê kwiatami jak 
najd³u¿ej.

Ma³gorzata Spasówka
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rozmaitoœci

Kwiaty to piêkne s³owa,
To hieroglify natury,
Którymi nam ona wyznaje,
Jak bardzo jesteœmy jej drodzy...
(Goethe)
Lato budzi w nas zami³owania 

florystyczne. W ogrodzie kwiaty
o ciep³ych jasnych barwach, na polach 
ró¿e, zapraszaj¹ do eksperymentowania 
w dziedzinie kompozycji roœlinnych. 
Istniej¹ sposoby, dziêki którym  
m o ¿ e m y  p r z e d ³ u ¿ y æ  w a r t o œ æ  
dekoracyjn¹ kwiatów w wazonie.

W œciêtym kwiecie przebiegaj¹ te 
same procesy fizjologiczne, co na 
roœlinie, pobiera on wodê, transpiruje, 
oddycha i wydziela etylen. Na trwa³oœæ 
po zbiorcz¹  kwiatów ciêtych wp³ywaj¹ 
warunki przed zbiorem (uprawa roœlin, ca³a 
agrotechnika, zdrowotnoœæ i nawo¿enie) jak i po zbiorze. Po 
œciêciu kwiatu oddychanie i transpiracja trwaj¹ nadal, ale 
dop³yw wody wraz ze sk³adnikami mineralnymi zostaje 
gwa³townie przerwany. Powstaje niedobór wody, co 
powoduje wiêdniêcie. Zbiór kwiatów powinien odbywaæ siê 
w godzinach porannych, poniewa¿ czêœci roœlin w pe³nym 
turgorze lepiej znosz¹ przerwanie dop³ywu wody. Pewne 
hormony roœlinne (cytokininy) wytwarzane s¹ stale
w korzeniach i przenoszone do liœci i kwiatów, gdzie reguluj¹ 
gospodarkê wodn¹ oraz powoduj¹ odp³yw szkodliwych 
substancji powstaj¹cych w miarê starzenia siê kwiatów. Rano 
zawartoœæ cytokinin w roœlinie jest du¿a i dzia³aj¹ one
w kwiecie jeszcze przez pewien czas po oddzieleniu go od 
roœliny. Równie¿ z tego wzglêdu, zalecany jest poranny zbiór 
kwiatów. Transpiracja odbywa siê przez szparki  liœci, tote¿ 
natychmiastowe usuniêcie z ³odyg czêœci liœci, zmniejsza 
transpiracjê i poprawia bilans wodny. Nie nale¿y œcinaæ 
kwiatów w czasie opadów, poniewa¿ szparki s¹ otwarte. Nie 
zawsze mo¿emy zebraæ kwiaty rano, robimy to wówczas 
wieczorem. Bez wzglêdu na porê zbioru trzeba mo¿liwie jak 
najszybciej dostarczyæ œciêtym kwiatom wodê.

Jednym z najwa¿niejszych czynników decyduj¹cych
o trwa³oœci jest jakoœæ wody.  Generalnie woda powinna byæ 
czysta, miêkka lub dejonizowana, nie chlorowana i nie 
fluorowana. Wiêkszoœæ roœlin znosi wodê o twardoœci 400 mg 
CaO w 1 l. Gatunki wra¿liwe na zawartoœæ soli mineralnych, 
jak gerbera, anturium, reaguj¹ zmniejszon¹ trwa³oœci¹ na 
zawartoœæ soli wynosz¹c¹ 200 mg/l. Badania wykaza³y, ¿e 
woda kwaœna jest lepiej pobierana, zalecana dawka kwasu 
cytrynowego to 500 mg/l. Prawie wszystkie kwiaty reaguj¹ 
ujemnie na bardzo zimn¹ wodê, doznaj¹c szoku, optymalna 
temperatura wody to zbli¿ona do pokojowej .

Wszystkie kwiaty ciête s¹ bardzo wra¿liwe na dzia³anie 
etylenu. Gaz ten wydzielany jest przez dojrza³e owoce, 
zranione tkanki , obecny jest w powietrzu przy ruchliwych 
ulicach. Etylen powoduje przyœpieszanie procesów starzenia 
tkanek i organów, intensyfikuje  oddychanie przez co szybciej 

Przed³u¿ anie trwa³oœ ci kwiatów ciêtych
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materia³ów i zmiany tytu³ów.

Pamela (1.06) – imiê ¿eñskie angielskiego pochodzenia. Jego 
znaczenie nie jest jasne. Jest to zapewne imiê literackiej 
proweniencji. Znajdujemy je w powieœci Philipa Disneya „Arkadia” 
(1590 r.), sk¹d zosta³o przejête przez Samuela Richardsona do jego 
epistolarnej powieœci pt. „Pamela, czyli cnota nagrodzona” (1740). 
W ten sposób imiê to zosta³o spopularyzowane w Europie. W Polsce 
nie by³o nadawane, jednak w ostatnich latach spotyka siê je i u nas. 
Niektórzy jego pochodzenie ³¹cz¹ z jêzykiem greckim.

Bogumi³ (10.06) – s³owiañskie imiê mêskie, z³o¿one z dwóch 
cz³onów: Bog(u) – bogactwo, szczêœcie, dola oraz -mi³ -mi³y. 
Niektórzy uwa¿aj¹, ¿e jest to odpowiednik greckiego imienia 
Theophilos. W œredniowiecznych Ÿród³ach polskich poœwiadczone 
od XII wieku jako: Bogumi³ (1136 – Bulla gnieŸ.), Bogomi³ (1146), 
Bogmi³ (1232) oraz w postaci wschodnios³owiañskiej i czeskiej 
Bohumi³. Imiê rzadkie, lecz w formie Bogumi³ u¿ywane do dziœ.

Nosili je m.in.: Samuel Bogumi³ Linde (1771-1847) – autor 
„S³ownika jêzyka polskiego”, Bogumi³ Kobiela (1931-1969) – aktor 
filmowy, postaæ literacka Bogumi³ Niechcic – bohater „Nocy i dni” 
M. D¹browskiej.

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Aleksandrowicz Janina (79) Wronów
Kowalski Bogdan (68) Witowice
Iwan Tadeusz (70) Sielce
Raczyñski Jan (84) Koñskowola
Kuta Bronis³aw (82) Chrz¹chówek
Kuœmierz Stanis³aw (72) Koñskowola
Suszek Helena (87) Pulki
Kruk Zygmunt (55) Witowie
Wójcik Anna (83) Witowice
Kotelba Teresa (54) Skowieszyn
Skindzier Boles³aw (71) Chrz¹chów
Su³ek Jan (77) M³ynki
Adamowicz Mariusz (33) Koñskowola

16.05.2004
POWIŒLAK Koñskowola – SEROKOMLA Janowiec
2 : 0; Bramki: Robert Cyman, Ryszard M¹czka

23.05.2004
POWIŒLAK Koñskowola – MOTOR Lublin  0:0

30.05.2004
POWIŒLAK Koñskowola – WAWER W¹wolnica  7 : 2
Bramki: Jacek Banaœ (2), Krzysztof Romanowski (2), 
Sebastian Œwi¹tek, Ryszard M¹czka, Arkadiusz Ga³¹zka.

05.06. – Dni Koñskowoli
Trampkarze POWIŒLAK Koñskowola – ORION Niemce
7 : 2
M³odziki POWIŒLAK Koñskowola – WISE£KA Pu³awy
1 : 0
W trakcie ostatniego meczu rozstrzygniêto konkurs na 
najlepszych zawodników dru¿yny POWIŒLAKA, otrzymali oni 
nagrody w postaci sprzêtu sportowego.

06.06.2004
KS Bogucic – POWIŒLAK Koñskowola  1 : 1
Br. Krzysztof Romanowski

13.06.2004
POWIŒLAK Koñskowola – SPKS D¹browica  4 : 0
Br. Robert Cyman, Jacek Banaœ, Arkadiusz Ga³¹zka, Krzysztof 
Romanowski.

lek. med.

Anna Ró¿yñska-Polak
specjalista pediatra

Specjalistyczny
Gabinet Pediatryczny

Stara Wieœ 140
(dojazd od ul. Ró¿anej)

889-20-33

0 602 78-78-51
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Symboliczne przekazanie kluczy i w³adzy przez wójta Stanis³awa Go³êbiowskiego
Imæ Onufremu Zag³obie – Janowi Skorupskiemu

„Taki dzieñ siê zdarza raz” – zespó³ „Œpiewaj¹cy Seniorzy” z Koñskowoli

„Z drogi pacho³ku, jaœnie pañstwo id¹” – Chor¹giew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej

Zag³oba, Wilk, Ma³goœka, Szkot i Zeus stanêli w szranki konkursu
o kubek „Dziennika Wschodniego”

Ach te Cyganki ...i ich falbanki – Bogdan Trojanek z Zespo³em „Terne Roma”

„Cztery” w skali Beauforta – Justyna, Ania, Kasia i Karolina

Czerwone Kapturki wszystkich krajów po³¹czy³y siê

To nie strza³a Kupidyna ale piorun Zeusa, tak bardzo nasz kabaret porusza
(przed lustracj¹ Koñskowoli)

DNI KOÑSKOWOLI 2004DNI KOÑSKOWOLI 2004DNI KOÑSKOWOLI 2004DNI KOÑSKOWOLI 2004



BANK SPÓ£DZIELCZY

w KOÑSKOWOLI

Bank Spó³dzielczy w Koñskowoli
Jesteœmy do Twojej dyspozycji: w poniedzia³ki, œrody, pi¹tki

15 30 15 00od 7  do 16  oraz we wtorki i czwartki od 7  do 14
24-130 Koñskowola, ul. Lubelska 91 a

tel./fax (81) 881 62 19
e-mail: bs@koñskowola.pl, www.bankbps.pl

Szanowni Pañstwo!

Bank Spó³dzielczy w Koñskowoli ma przyjemnoœæ
poinformowaæ o nowych produktach
przygotowanych z myœl¹ o naszych Klientach:

Lokata oszczêdnoœciowa

„DOP£ATA”

Nowoœæ 
!

Otwierana na 6 lub 12 miesiêcy
    Minimalna kwota wp³aty: 100 z³

     Wp³aty uzupe³niaj¹ce w wysokoœci nie mniejszej
  ni¿ wp³ata minimalna

Nowoœæ 
! Lokata oszczêdnoœciowa

„STANDARD”

Dla osób fizycznych posiadaj¹cych rachunek
oszczêdnoœciowo-rozliczeniowy

           Otwierana na: 14 dni lub 1, 2, 3, 6, 12, 24, 36
miesiêcy

   Minimalna wp³ata: 100 z³

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY

Wiêcej informacji mog¹ Pañstwo uzyskaæ na stanowisku „oszczêdnoœci” w placówce banku


	1: 2-15
	2: 14-3
	3: 4-13
	4: 12-5
	5: 6-11
	6: 10-7
	7: 8-9
	8: Okładka
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16

