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- Gdy zamarznie pierwszy grudnia, wyschnie niejedna studnia.

- MroŸny grudzieñ i wiele œniegu, ¿yzny roczek bêdzie w biegu.

- Suchy grudzieñ, sucha wiosna i suche lato.

- Œwiêta Barbara po wodzie, Bo¿e Narodzenie po lodzie.

Kaja (31.XII) zdrobnia³a forma imienia Katarzyna, imiê ¿eñskie 

pochodzenia greckiego. Pochodzi od s³owa catharos tzn. czysty, 

niepokalany, bez skazy. W œredniowiecznych Ÿród³ach polskich 

poœwiadczone od XIII w. Utworzone podobnie jak Maja od imienia 

Maria. W ostatnich latach czêsto spotykane jako samodzielne. 

Niewykluczone, ¿e jest to ¿eñska forma od imienia Kai, Kaj

(o niejasnej etymologii), spotykanego w Niemczech i krajach 

skandynawskich.

Edmund (1.XII)  imiê mêskie ze staroangielskiego. Ead oznacza 

maj¹tek, bogactwo, szczêœcie oraz  mund - obroñca, opiekun, czyli 

obroñca szczêœcia, obroñca bogactwa. W œredniowiecznych Ÿród³ach 

polskich poœwiadczone w XIV w. W 1365 roku nosi³ je przeor 

klasztoru w Jêdrzejowie (frater Edmundus). Pojawia siê ponownie 

dopiero w XVIII w., a popularnoœæ zdobywa pod koniec XIX w. i w 

okresie miêdzywojennym. Dziœ nadawane rzadko, ale bywa spotykane 

u mê¿czyzn starszego pokolenia. Zdrobnienia: Mundek, Mundzio

Serdecznie dziêkujê wszystkim Wyborcom, 

którzy oddali na mnie swój g³os w I i II turze 

wyborów na Wójta Gminy Koñskowola.

Krzysztof Zawadzki

Anio³owie, anio³owie biali,

na  coœcie to tak u ¿³obka czekali,

po coœcie tak skrzyde³kami trzepocz¹c

p³atki œniegu rozsypali czarn¹ noc¹?

*

Czyœcie blaskiem drogê chcieli zmyliæ

tym przeklêtym, co krwi¹ rêce zbrudzili?

Czyœcie kwiaty, srebrne liœcie posiali

na mogi³ach tych rycerzy ze stali,

na mogi³ach tych rycerzy pochodów,

co od bata poginêli i g³odu?

*

Ciemne noce, anio³owie, w naszej ziemi,

ciemne gwiazdy i œnieg ciemny, i mi³oœæ,

i pod tymi ob³okami ciemnemi

nasze serce w ciemnoœæ siê zmieni³o.

*

Anio³owie, anio³owie biali,

o! przyœwieæcie blaskiem skrzyde³ swoich,

by do Pana trafi³ ten zgubiony

i ten, co siê oczu podnieœæ boi,

i ten, który bez nadziei czeka,

i ten rycerz w rozszarpanej zbroi,

by jak cz³owiek szed³ do Boga - Cz³owieka,

anio³owie, anio³owie biali.
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Uroczysta, I sesja Rady Gminy Koñskowola IV kadencji,
w dniu 22 listopada rozpoczê³a siê odegraniem hymnu 
pañstwowego. Pierwsz¹ jej czêœæ poprowadzi³ radny senior 
Henryk Bartuzi. Zastêpca przewodnicz¹cego Gminnej 
Komisji Wyborczej, Ryszard Rokita, wrêczy³ wójtowi oraz 
wszystkim nowo wybranym radnym zaœwiadczenia
o wyborze. Przed przyst¹pieniem do wype³niania 
obowi¹zków, radni z³o¿yli œlubowanie.

Po odczytaniu przez radnego seniora tekstu œlubowania: 
„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, 
œlubujê uroczyœcie obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, 
rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy
i jej mieszkañców”, kolejno wszyscy radni wypowiadali 
s³owa "œlubujê", dodaj¹c s³owa: „Tak mi dopomó¿ Bóg”.

Œlubowa³ równie¿ wójt Stanis³aw Go³êbiowski, 
wypowiadaj¹c s³owa: „Obejmuj¹c urz¹d wójta gminy, 
uroczyœcie œlubujê, ¿e dochowam wiernoœci prawu,
a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla dobra 
publicznego i pomyœlnoœci mieszkañców gminy. Tak mi 
dopomó¿ Bóg”.

Na wniosek radnego Jana Domañskiego, jeszcze przed 
ukonstytuowaniem siê Rady, zosta³a podjêta pierwsza 
uchwa³a w tej kadencji, dotycz¹ca diet radnych. W wyniku 
g³osowania zdecydowano (15 g³osów za), ¿e zrycza³towana 
dieta Przewodnicz¹cego Rady wynosiæ bêdzie 800,00 z³ 
miesiêcznie, zaœ dieta radnego: za udzia³ w sesji 80,00 z³, za 
posiedzenie komisji problemowej 70,00 z³.

Na przewodnicz¹cego Rady zg³oszono 3 kandydatury: 
Ma³gorzatê Szpyrê, Henryka Bartuziego i Zbigniewa Zadurê. 
Radny Bartuzi nie przyj¹³ propozycji, w zwi¹zku z czym 
dokonywano wyboru z poœród dwóch kandydatur. W wyniku 
tajnego g³osowania funkcjê przewodnicz¹cej Rady Gminy 
powierzono radnej Ma³gorzacie Szpyra, która otrzyma³a 11 
g³osów. Od tego momentu obrady poprowadzi³a nowo 
wybrana przewodnicz¹ca, dziêkuj¹c za zaufanie. Tylko dwóch 
radnych, z poœród szeœciu zg³oszonych, wyrazi³o wolê 
kandydowania na funkcje wiceprzewodnicz¹cych Rady. Po 
przeprowadzonym g³osowaniu tajnym, w którym obaj 
kandydaci otrzymali maksymaln¹ liczbê g³osów (po 15), 
funkcje te objêli (a tym samym miejsce przy stole 
prezydialnym): Józef Szymañski i Zbigniew Skwarek.

Kolejna uchwa³a podjêta na pierwszej sesji dotyczy³a sk³adu 
komisji problemowych. Radni dobrowolnie wybierali 
komisje, w których chc¹ pracowaæ. Sk³ady przedstawiaj¹ siê 
nastêpuj¹co:
Komisja Rewizyjna
Bartuzi Henryk - przewodnicz¹cy
Zadura Zbigniew - z-ca przewodnicz¹cego
Dêbski Piotr
Kopiñski Waldemar
Rodzik Zenon
Komisja Bud¿etu, Finansów i Inwestycji
Domañski Jan - przewodnicz¹cy
Pajurek Roman - z-ca przewodnicz¹cego
Ciotucha Jan
Polak Jadwiga
Skindzier Zofia
Skwarek Zbigniew
Komisja Oœwiaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Spo³ecznej
Szymajda Andrzej - przewodnicz¹cy

Skindzier Zofia - z-ca przewodnicz¹cego
Szpyra Ma³gorzata
Szymañski Józef
Zadura Zbigniew
Komisja Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 
Œrodowiska
Wiejak Mieczys³aw - przewodnicz¹cy
Rodzik Zenon - z-ca przewodnicz¹cego
Bartuzi Henryk
Domañski Jan
Polak Jadwiga

W zwi¹zku z wygaœniêciem poprzedniego stosunku pracy, 
Rada uchwali³a wysokoœæ wynagrodzenia wójta. Nale¿y tu 
wspomnieæ, ¿e radni poprzedniej kadencji nie byli zbyt 
szczodrzy dla w³odarza naszej gminy i przez dwa ostatnie lata 
nie podnosili jego wynagrodzenia. Choæ zakres obowi¹zków
i odpowiedzialnoœci wójta w obecnej kadencji jest o wiele 
wiêkszy, to wynagrodzenie podwy¿szono mu tylko o 10%. 
Wynosiæ ono bêdzie 5.062 z³ brutto.

W najbli¿szym czasie now¹ Radê czeka podjêcie 
najpowa¿niejszej uchwa³y, jak¹ jest uchwalenie bud¿etu 
gminy na 2003 r. Co prawda ustêpuj¹cy Zarz¹d przed³o¿y³ ju¿ 
jego projekt, ale obecni radni maj¹ prawo wnieœæ do niego 
poprawki. Nieoficjalnie wiadomo, ¿e Komisja Bud¿etu
i Finansów propozycje zmian ju¿ wnios³a. ¯yczeniem wójta 
jest, aby projekt uzyska³ ostateczny kszta³t i móg³ byæ 
uchwalony jeszcze w tym roku.

Bo¿enna Furtak

Kolejne w tym roku wybory, które mia³y miejsce 8 grudnia, 
nie cieszy³y siê niestety wielkim zainteresowaniem. Czy to 
oznacza, ¿e nasze spo³eczeñstwo ma doœæ wyborów, czy po 
prostu nie wierzy w skutecznoœæ gremium, które by³o ostatnio 
wybierane? A wybierani byli cz³onkowie do Rad 
Powiatowych Lubelskiej Izby Rolniczej. Naszej gminie 
przypad³y w udziale dwa mandaty i tylko dwóch kandydatów 
zosta³o zg³oszonych. W tych wyborach nie by³ wymagany 
¿aden próg iloœci zdobytych g³osów, a wiêc obydwoje 
kandydaci uzyskali mandaty. Na powiatowym szczeblu Izby 
Rolniczej gminê Koñskowola reprezentowaæ bêd¹:
- El¿bieta Michalska, lat 52 z Rud
- Antoni Borzêcki, lat 49 z Witowic.
Obydwoje, zgodnie z wymaganiami s¹ rolnikami i byli 
wybierani przez rolników. A na co bêd¹ mieli wp³yw 
cz³onkowie? Krótko mo¿na rzec, ¿e na sprawy zwi¹zane
z funkcjonowaniem rolnictwa. Szczegó³owa lista mo¿liwoœci 
jest doœæ d³uga, wystarczy wymieniæ, ¿e na: rz¹dowe projekty 
aktów prawnych z zakresu produkcji roœlinnej oraz rynku 
rolnego poprzez ich opiniowanie, kszta³t edukacji i doradztwa 
rolniczego, rozwój infrastruktury obszarów wiejskich, 
poprawê œrodowiska przyrodniczego, godne warunki ¿ycia na 
wsi. Na ile sprawdz¹ siê w praktyce wznios³e za³o¿enia? Czas 
poka¿e.

B.F.
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Czwarta kadencja na stanowisku wójta to dowód 
zaufania spo³eczeñstwa do Pana jako profesjonalisty. Czy 
powszechne poparcie jest wiêkszym obci¹¿eniem 
psychicznym?

Wydaje mi siê, ¿e wprost przeciwnie. Ju¿ w czasie kampanii 
wyborczej czu³em to spo³eczne poparcie. Wielu ludzi 
spotykanych na ulicy dodawa³o mi otuchy, co mnie 
przekona³o, ¿e to, co do tej pory robi³em dla mieszkañców 
naszej gminy jest doceniane, ¿e jestem szanowany
i uznawany. W zwi¹zku z tym tak to odbieram, a nie jako 
obci¹¿enie psychiczne. Swoj¹ rolê - wójta, zawsze widzia³em 
jako s³u¿ebn¹ wobec spo³eczeñstwa. Stara³em siê s³uchaæ na 
zebraniach opinii, wniosków, oczekiwañ i w miarê 
mo¿liwoœci finansowych transformowaæ je na dzia³alnoœæ.

Jednoosobowe zarz¹dzanie gmin¹ jest zdaniem Pana 
u³atwieniem czy utrudnieniem?

Myœlê, ¿e w nowym uk³adzie kompetencyjnym mamy 
wiêksz¹ klarownoœæ, kto, za co odpowiada. Mnie osobiœcie 
troszeczkê brakuje Zarz¹du, przynajmniej na razie. W tej 
chwili przygotowujemy projekty uchwa³ oko³obud¿etowych, 
czyli podatkowych na przysz³y rok i konsultacje z Zarz¹dem
w tej kwestii by³yby, moim zdaniem, korzystne. Mo¿e nasz 
siedmioosobowy Zarz¹d by³ za du¿y jak na tak¹ gminê, ale 
trzyosobowy móg³by pozostaæ. Myœlê jednak, ¿e jest to 
kwestia przyzwyczajenia siê. W tej chwili konsultujê to
z pracownikami. Podchodzimy do stawek podatkowych 
rozwa¿nie.

Projekt bud¿etu gminy na 2003 rok zosta³ ju¿ 
przed³o¿ony Radzie. Proszê powiedzieæ coœ wiêcej na 
temat podatków, które zosta³y tam ujête.

Opracowuj¹c projekt bud¿etu musieliœmy za³o¿yæ 
wskaŸnikowe wzrosty dochodów i wydatków. W zasadzie 
porz¹dek powinien byæ taki, ¿e zaczynamy od uchwa³ 
oko³obud¿etowych i na ich podstawie przygotowujemy 
projekt. Niestety, u nas w kraju trwa ci¹gle prowizorka. 
Rozporz¹dzenia na temat maksymalnych stawek 
proponowanych przez Urz¹d Rady Ministrów, zosta³y 
opublikowane dopiero pod koniec listopada, a do 15 listopada 
byliœmy zobowi¹zani przed³o¿yæ projekt. Jeœli chodzi
o stawki, bêdzie to przedmiotem obrad najbli¿szej sesji 
grudniowej, zak³adany wzrost jest bardzo minimalny,
w wiêkszoœci przypadków proponujemy utrzymanie stawek
z roku poprzedniego. Ponadto zdecydowaliœmy siê na pewn¹ 
innowacjê. Proponujê wprowadzenie rocznych wakacji 
podatkowych dla nowo powstaj¹cych podmiotów. By³aby to 
nowoœæ. W ubieg³ym roku wprowadziliœmy zwolnienie
z podatku niektórych zak³adów, takich jak: kowalskie, 
szewskie, krawieckie, szklarskie. Niestety, nie ma chêtnych 
do kontynuowania takiej dzia³alnoœci. Mam pewne obawy 
zwi¹zane z funkcjonowaniem proponowanych wakacji, bo 
wi¹¿e siê z to z mo¿liwoœci¹
spekulacji, ale bêdziemy to obserwowaæ. Mam nadziejê, ¿e 
takie zwolnienie zainicjuje powstawanie nowych zak³adów
i nowych miejsc pracy.

Siedem osób w Radzie to przedstawiciele Pañskiego 
Komitetu Wyborczego. Czy oznacza to, ¿e pañskie plany 
rozwoju gminy maj¹ pe³ne szanse realizacji?

Nie jestem tego pewien, nawet tego nie oczekujê, ¿e 

Rozmowa z wójtem Stanis³awem Go³êbiowskim

wszyscy radni z mojego komitetu bêd¹ szli jednym frontem. 
Zawsze liczy³em na zdrowy rozs¹dek radnych. Z drugiej 
strony nie uwa¿a³em siebie za alfê i omegê, za kogoœ, kto siê na 
wszystkim zna i nie potrzebuje wskazówek. Wprost 
przeciwnie, zawsze stara³em siê s³uchaæ Rady, a kluby 
partyjne nie odgrywa³y u nas decyduj¹cej roli. Radni
w poprzedniej kadencji kierowali siê poczuciem 
odpowiedzialnoœci i gospodarnoœci, a nie partyjnoœci¹. Myœlê, 
¿e tak dalej pozostanie. Liczê oczywiœcie na œciœlejsz¹ 
wspó³pracê z radnymi z mojego komitetu, ale w sensie 
doradzania i opiniowania. Natomiast nie wyobra¿am sobie, 
¿ebym narzuca³ moim radnym, tak ich nazwijmy, sposób 
g³osowania.

Jedna z gazet jeszcze przed wyborami poda³a 
informacjê, ¿e bêdzie Pan dokonywa³ zmian personalnych. 
Na ile jest to prawdziwe?

Chyba mnie z kimœ pomylili. Zdajê sobie sprawê z tego, ¿e 
przy obecnym postêpie w technice biurowej nie wszyscy 
nad¹¿aj¹. Urzêdnicy te¿ to czuj¹. Ale z drugiej strony zawsze 
ceni³em i szanowa³em czynnik ludzki, dlatego podchodzê do 
tego z wyrozumia³oœci¹. W ostatnim czasie, w sposób 
naturalny kilka osób odesz³o na emerytury, w przeci¹gu 2-3 
najbli¿szych lat bêd¹ odchodziæ nastêpni. W ten sposób 
nastêpuje wymiana pracowników na m³odych, bardziej 
wykszta³conych, biegle pos³uguj¹cych siê urz¹dzeniami typu 
komputer, znaj¹cych internet. Urz¹d ju¿ siê trochê odm³odzi³, 
ale m³odzi pracownicy z kolei musz¹ nabywaæ doœwiadczenia. 
Nigdy nie oszczêdza³em na bie¿¹cych szkoleniach 
urzêdników i w dalszym ci¹gu nie mam zamiaru tego robiæ. 
Musimy nad¹¿aæ za zmianami ustaw i przepisów.

Ustawa przewiduje zatrudnienie zastêpcy wójta. Czy 
podj¹³ Pan ju¿ kroki w tym kierunku?

Z tego, co s³ysza³em ju¿ w czasie kampanii i tu¿ po 
wyborach, temat zastêpcy wójta budzi wiele emocji. 
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e w najbli¿szym czasie nie 
przewidujê zatrudnienia swojego zastêpcy. Czy tak 
pozostanie przez ca³¹ kadencjê, trudno mi w tej chwili 
powiedz ieæ .  Za t rudnien ie  zas têpcy  wi¹za ³bym
z reorganizacj¹, przesuniêciem obowi¹zków. Z drugiej strony 
przyznam, ¿e nie widzê w najbli¿szym otoczeniu kandydata. 
Powinien to byæ ktoœ z naszej gminy, nie chcia³bym siêgaæ do 
Pu³aw czy Lublina. Myœla³em o tym, ¿eby og³osiæ konkurs.

Jakie wymagania stawia Pan przed kandydatem?
Wykszta³cenie wy¿sze, najlepiej wielokierunkowe. Na 

pewno musi posiadaæ znajomoœæ zagadnieñ samorz¹dowych
i przynajmniej piêcioletni¹ praktykê. Tak to sobie wyobra¿am. 
Poza tym powinien to byæ m³ody cz³owiek, który móg³by 
mnie uzupe³niaæ swoj¹ energi¹ i nowoczesnym spojrzeniem.

Przemawia przez Pana w tym momencie skromnoœæ...
Mo¿e tak to wygl¹da, ale nie jest tajemnic¹, ¿e w kampanii 

by³em nazywany starym wójtem.
Min¹³ ju¿ termin oddania sali gimnastycznej przez 

wykonawcê. Czy zosta³ on dotrzymany i czy budowa 
przebiega³a zgodnie z harmonogramem? Kiedy zatem sala 
zostanie oddana do u¿ytku?

Ca³a inwestycja, budowa sali gimnastycznej i gimnazjum, 
przebiega zgodnie z harmonogramem. Sala mia³a byæ 
wykonana do 30 listopada. Wykonawca zg³osi³ ju¿ gotowoœæ 
do odbioru. Termin ustaliliœmy na 14 grudnia. W pe³ni 
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zostanie ona oddana do u¿ytku po oddaniu budynku 
dydaktycznego, bo ca³e zaplecze, tzn. szatnia, ³azienki
i magazynek, znajduj¹ siê w ³¹czniku budowanym z blokiem 
dydaktycznym. Po odbiorze, do 20 grudnia, sala ma byæ 
wyposa¿ona w podstawowy sprzêt typu: drabinki, tablice do 
kosza, s³upki do siatki, os³ony na okna. Myœlê, ¿e pierwsze 
mecze mog¹ siê odbyæ jeszcze przed œwiêtami. Oczywiœcie, 
bêdzie to uci¹¿liwe korzystanie ze wzglêdu na brak zaplecza, 
ale maj¹c na uwadze tempo budowy i perspektywê 

ca³kowitego zakoñczenia, to taka uci¹¿liwoœæ jest do 
zniesienia. Jestem zadowolony z technologii, wykonawca 
w³aœciwie realizuje zadanie. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e nie 
szkoda mi tych pieniêdzy, które zosta³y wydane. Sala mi siê 
podoba.
Dziêkujê za rozmowê. ¯yczê dalszych sukcesów
w realizacji zadañ, które stoj¹ przed Panem i Rad¹ Gminy.

Rozmawia³a Bo¿enna Furtak

Ma³gorzata Szpyra - lat 40, mieszkanka Koñskowoli, wykszta³cenie 
wy¿sze. Pracuje zawodowo na etacie pielêgniarki w Gminnym 
Oœrodku Zdrowia w Koñskowoli. Jest szczêœliw¹ mê¿atk¹ i matk¹ 
dwójki dzieci w wieku szkolnym. Redaguje równie¿ k¹cik 
„Pielêgniarka radzi” w koñskowolskim „Echu”.

Jest Pani pierwsz¹ kobiet¹ pe³ni¹c¹ funkcjê przewodnicz¹cej 
Rady Gminy w Koñskowoli. Z pewnoœci¹ jest to du¿a 
satysfakcja, ale czy nie ³¹czy siê ona z obaw¹?

Ka¿da nowa rola dla cz³owieka jest czymœ niezwyk³ym, 
fascynuj¹cym, rzucaj¹cym wyzwanie. Mój wybór na 
przewodnicz¹c¹ Rady Gminy bardzo mnie ucieszy³ i jednoczeœnie 
zmobilizowa³. Ju¿ po raz drugi otrzyma³am du¿e poparcie
w wyborach samorz¹dowych. Odebra³am to jako zaufanie ludzi do 
mojej osoby, tego, co robiê, jak ¿yjê. Bycie pierwsz¹ kobiet¹, 
przewodnicz¹c¹ Rady, to bardzo mi³e. Jeœli mam jakieœ obawy, to
o ludzk¹ zawiœæ i niezrozumienie. Bardzo chcia³abym nie tyle 
sprawdziæ siê, co nie zawieœæ. Do³o¿ê wszelkich starañ, by 
sumiennie wywi¹zywaæ siê z podjêtych zobowi¹zañ.

Wœród radnych obecnej kadencji s¹ i tacy, którym mandat 
powierzono  po  raz  ko le jny  i  s¹  n i ekon ieczn ie  
zdyscyplinowanymi dyskutantami. Czy ma Pani ju¿ jakiœ 
sposób, aby zapanowaæ nad ich emocjami?

Ludzie dziel¹ siê na tych, którzy s³uchaj¹ i tych, którzy chc¹ byæ 
s³uchani. Problem w tym, aby pracy Rady nie zdominowa³y osoby
z drugiej grupy. Mamy przyk³ady ja³owych tyrad wyg³aszanych 
czasami w Sejmie, które niczemu nie s³u¿¹. Praca Rady Gminy 
powinna zmierzaæ do jednego: poprawy ¿ycia w naszym 
œrodowisku. Jeœli ktoœ przy okazji bêdzie chcia³ za³atwiæ swoje 
prywatne sprawy, bêdê jak rozgniewana matka - ostra, ale nie 
pamiêtaj¹ca.

Na szczeblu gminy do tej pory nie uwidacznia³y siê podzia³y 
polityczne, ale s¹dz¹c po ostatniej kampanii wyborczej mo¿e 
byæ ró¿nie. Jakie jest Pani zdanie na ten temat?

Ca³a polityka, to sztuka manipulowania ludŸmi. Nie nale¿ê do 
¿adnej partii i œwiat widzê prosto. Tyle ró¿nych rzeczy mówi siê

o partiach, a przecie¿ partia to ludzie, dobrzy albo Ÿli. Myœlê, ¿e 
nasza Rada nie powinna bazowaæ tylko na uk³adach koalicyjnych, 
b¹dŸ opozycyjnych. Szanujê innoœæ ka¿dego radnego, bo 
reprezentuj¹ oni inne œrodowiska, inne spo³ecznoœci lokalne. Ka¿dy 
powinien mieæ w³asne zdanie, ale w dyskusji powinien zwyciê¿yæ 
zdrowy rozs¹dek i „dobro wy¿sze”. Wierzê, ¿e tak w³aœnie bêdzie.

Jakie problemy i zagadnienia ujê³a Pani w planie pracy 
Rady?

Trudno mówiæ o planach dalekich, b¹dŸ szczegó³owych, bo tych 
jeszcze nie wypracowaliœmy. Gdy powstan¹, zapoznam z nimi 
mieszkañców gminy.

Czy któraœ z instytucji lub zadañ bêdzie traktowana przez 
Pani¹ priorytetowo?

Domyœlam siê, co Pani ma na myœli. Odpowiem tak: wed³ug 
teorii Maslov'a najbli¿sze cz³owiekowi s¹ potrzeby podstawowe: 
zaspokojenie g³odu, poczucia bezpieczeñstwa, a szczyt piramidy, to 
potrzeby wy¿sze: samorealizacji, uznania, kultury. Takie jest prawo 
natury. Najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest posiadanie pracy, a co za tym 
idzie œrodków do godziwego ¿ycia. Wtedy to ludzie bêd¹ m¹drzy, 
zdrowi i kulturalni. Nie chcia³abym, aby uto¿samiano mnie tylko
z Oœrodkiem Zdrowia, choæ to nieuniknione z racji mojej profesji. 
Pielêgniarka zawsze jest pielêgniark¹, ale chcê byæ obiektywna
i sprawiedliwa.

Czy ³atwo bêdzie Pani pogodziæ obowi¹zki s³u¿bowe, 
rodzinne i te wynikaj¹ce z funkcji przewodnicz¹cej?

Zawsze by³am osob¹ poszukuj¹c¹. Z takim „genem” ³atwiej jest 
podejmowaæ nowe wyzwania. Mam obietnicê mojej rodziny, ¿e 
udzieli mi wsparcia w wype³nianiu funkcji. Zawód, który 
wykonujê, jest s³u¿ebny wobec cz³owieka i nie pozwala na 
jakiekolwiek zaniedbania. Spraw ¿ycia i zdrowia nie da siê od³o¿yæ 
do jutra. Nie bêdzie zapewne ³atwo, ale gdyby ¿ycie by³o ³atwe, nie 
mia³oby takiej wartoœci. Tylko to, co powstaje w trudzie jest piêkne
i jeœli moja praca bêdzie trudna, to pragnê jedynie, aby z Bo¿¹ 
pomoc¹ by³a dobra.

Dziêkuj¹c za rozmowê ¿yczê spe³nienia tego pragnienia.
Rozmawia³a Bo¿enna Furtak
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W poprzednim numerze Echa wyra¿a³am niepokój, ¿e do 
Rady Powiatu z naszej gminy wszed³ tylko jeden radny. Dziœ 
wyra¿am zadowolenie, ¿e w Zarz¹dzie Powiatu mamy dwóch 
cz³onków wywodz¹cych siê z gminy Koñskowola.

W³adze powiatowe ukonstytuowane
Jak wiadomo, ¿adne z ugrupowañ w Radzie Powiatu nie 
uzyska³o przewa¿aj¹cej wiêkszoœci mandatów, potrzebnej do 
skutecznego zarz¹dzania. Zasz³a koniecznoœæ zawarcia 
koalicji. Z zakulisowych informacji wynika, ¿e jej losy 
(koalicji) wa¿y³y siê niemal do ostatniej chwili. 
Przys³owiowym jêzyczkiem u wagi sta³o siê znów Polskie 
Stronnictwo Ludowe. O jego „wzglêdy” zabiega³a zarówno 
lewica jak i prawica. Ostatecznie zosta³a zawarta umowa 
miêdzy PSL, a prawic¹, która jako klub radnych przybra³a 
nazwê Wspólnota Prawicy.

Na inauguracyjnej sesji w dniu 19 listopada dokonano 
wyboru prezydium Rady i Zarz¹du Powiatu. W sk³ad 
prezydium Rady weszli :  Pawe³ Nakonieczny -  
przewodnicz¹cy, Krzysztof Szulowski i Mieczys³aw 
Tomaszewski - wiceprzewodnicz¹cy. W czteroosobowym 
Zarz¹dzie pracuj¹: Marian ¯aba - starosta, Tomasz Jaremek - 
wicestarosta oraz cz³onkowie - Ma³gorzata Sadurska i Witold 
Popio³ek (obydwoje z gminy Koñskowola). Nast¹pi³a zmiana 
na stanowisku sekretarza, obecnie tê funkcjê powierzono 
Leszkowi £uczywkowi, zaœ Teresa Kuflewska nadal bêdzie 
pracowaæ na stanowisku skarbnika. Przed samorz¹dem 
powiatowym stoi trudna kadencja. Na dzieñ dobry
w przysz³ym roku brakuje w bud¿ecie oko³o 2 mln z³otych. 
Najtrudniejsza sytuacja jest w oœwiacie, na realizacjê zadañ
z tego zakresu jeszcze w tym roku musi byæ zaci¹gniêty 
kredyt. Nowy starosta ju¿ dziœ zapowiada zmiany 
organizacyjne, które maj¹ pomóc w uzdrowieniu 
powiatowych finansów.

Bo¿enna Furtak

Pytanie to zapewne ju¿ nied³ugo na dobre zagoœci wœród 
g³ównych tematów rozmów tegorocznych trzecioklasistów 
szkó³ gimnazjalnych. Wybór szko³y œredniej bêdzie pierwsz¹ 
tak powa¿na decyzj¹ w ¿yciu tych m³odych ludzi. Wskazówki 
nauczycieli, zajêcia z orientacji zawodowej prowadzone na 
godzinach wychowawczych, sugestie rodziców i starszych 
kolegów, typ szko³y, odleg³oœæ do szko³y od miejsca 
zamieszkania czy silne wiêzi przyjaŸni /mi³oœci - to tylko 
czêœæ elementów, które w znacz¹cy sposób wp³yn¹ na 
ostateczne decyzje. Podobne dylematy mieli uczniowie, 
którzy w czerwcu bie¿¹cego roku ukoñczyli II etap 
edukacyjny. Nie do koñca sprecyzowane przepisy dotycz¹ce 
naboru do szkó³ ponadgimnazjalnych (m.in. brak 
wczeœniejszej informacji o liczbie punktów potrzebnych do 
przyjêcia do szko³y) powodowa³y doœæ du¿e zamieszanie
i nerwowoœæ wœród absolwentów gimnazjów i ich rodziców. 
Ale summa summarum wszystko skoñczy³o siê dobrze
i prêdzej czy póŸniej wszyscy dowiedzieli siê, gdzie bêd¹ 
kontynuowaæ naukê, albo œciœlej rzecz ujmuj¹c, co bêd¹ robiæ 
po wakacjach.

Gimnazjum w Koñskowoli ukoñczy³o w tym roku 127 
uczniów. 97,6% z nich uczy siê dalej w liceach, technikach lub 
szko³ach zawodowych. Troje absolwentów zakoñczy³o póki 
co edukacjê i albo przyucza siê do zawodu, albo spêdza wolny 
czas zupe³nie beztrosko. Najwiêksz¹ popularnoœci¹, i trudno 
siê temu dziwiæ, cieszy³y siê wœród naszych absolwentów 
szko³y pu³awskie - wybra³o je a¿ 86% uczniów. Pozostali 
uczniowie uczêszczaj¹ do szkó³ w Klementowicach (8), 
Janowcu (3), Kazimierzu Dolnym (2), ¯yrzynie, Lublinie
i Kijanach (po 1 uczniu).
Jeœli wzi¹æ pod uwagê typ szko³y to mo¿na zauwa¿yæ, ¿e 
najchêtniej wybierano licea ogólnokszta³c¹ce - 52 uczniów, 
czyli 42%. W grupie tego typu szkó³ na pierwszym miejscu 
pod wzglêdem liczby przyjêtych absolwentów naszego 
gimnazjum, znalaz³o siê I LO im. Ks.  A.J. Czartoryskiego. 
Tu¿ za nim znalaz³o siê III LO, czyli tzw. „Pi¹tka”, II LO im. 
KEN oraz licea w Zespole Szkó³ Chemicznych i Zespole Szkó³ 
nr. 3 im. M. D¹browskiej. Du¿ym zainteresowaniem ciesz¹ siê 
tak¿e technika (23,5%), a szczególnie te w Zespole Szkó³ 
Chemicznych i Zespole Szkó³ w Klementowicach.
W szko³ach zawodowych znalaz³o swe miejsce 22 naszych 
absolwentów - 7 w Zespole Szkó³ nr 2 (tzw. „Budowlanka”)
i 15 w Zespole Szkó³  nr 1. Im. S. Sempo³owskiej. 
Najmniejszym jak na razie powodzeniem ciesz¹ siê powsta³e 
w tym roku licea profilowane (16%)  - I-sze w Zespole Szkó³ 
nr. 1 i IV w Zespole Szkó³ Chemicznych oraz  III w Zespole 
Szkó³ nr.3, II w Zespole Szkó³ nr.2 i liceum   profilowane
w Kazimierzu Dolnym.

Patrz¹c na to zestawienie mo¿na stwierdziæ, ¿e pierwsi 
absolwenci Gimnazjum w Koñskowoli postawili sobie 
wysokie wymagania w zakresie edukacji. Wypada wiêc tylko 
pogratulowaæ im dokonanych wyborów, ¿yczyæ powodzenia
i dok³adaæ wszelkich starañ, aby kolejni absolwenci naszej 
szko³y dorównali tym z rocznika 2002.

p.o. dyrektor Robert Polak

Od 1 grudnia 2002 roku Gmina Koñskowola zaistnia³a w globalnym 
spo³eczeñstwie internetowym.  Z inicjatywy Paw³a Sieniuty
i Przemys³awa Pytlaka, przy wspó³pracy Urzêdu Gminy, tworzony 
jest Regionalny Portal Gminy Koñskowola. Na tej obszernej stronie 
internetowej, mo¿emy przeczytaæ historiê Koñskowoli, dowiedzieæ 
siê o wydarzeniach kulturalnych (dzia³ tworzony pod redakcj¹ Pani 
Bo¿enny Furtak) i sportowych. Pewnym novum jest dzia³ e-Gmina - 
Wirtualny Urz¹d Gminy Koñskowola, gdzie obok prezentacji Wójta
i Rady Gminy, umieszczane s¹ najwa¿niejsze informacje dotycz¹ce 
dzia³alnoœci Urzêdu Gminy w Koñskowoli, a tak¿e og³oszenia
o przetargach i oferty dla inwestorów. Mo¿na bêdzie tam równie¿ 
znaleŸæ akty prawa miejscowego. Swoj¹ stronê w portalu ma równie¿ 
Parafia (dzia³ tworzony pod redakcj¹ Ks. Proboszcza Zbigniewa 
Cholewy). Publikowane tam s¹ najwa¿niejsze wiadomoœci z ¿ycia 
koñskowolskiej parafii. Mieszkañcy gminy jak i goœcie ogl¹daj¹cy 
ten portal, mog¹ porozmawiaæ na specjalnym Chacie. Portal ten jest 
wizytówk¹ naszej gminy. W pierwszych dniach dzia³alnoœci portalu, 
obejrza³o go ponad 1000 osób, przy czym ok. 750 spoza naszej 
gminy. Wirtualn¹ wêdrówkê po Koñskowoli mo¿na odbyæ po 
w p i s a n i u  w  p r z e g l ¹ d a r c e  i n t e r n e t o w e j  a d r e s u  
www.konskowola.fri.pl. Portal nieodp³atnie wykonali i utrzymuj¹ 
Pawe³ Sieniuta i Przemys³aw Pytlak. 
Autorzy portalu sk³adaj¹ podziêkowania wszystkim, którzy 
przyczynili siê do powstania tego portalu, a tak¿e tym, którzy 
takiemu przedsiêwziêciu nie byli przeciwni.

PS i PP
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Zainaugurowane w poprzednim roku powiatowe œwiêto pn. 
Powiatowy Dzieñ Kultury, znów zebra³o ogromne rzesze 
publicznoœci. 20 listopada br., Pu³awski Oœrodek Kultury „Dom 
Chemika” rozbrzmiewa³ gwarem, muzyk¹ i œpiewem, jednym 
s³owem dorobkiem kulturalnym regionu. Wœród zgromadzonej 
publicznoœci przewa¿a³a m³odzie¿ szkolna, bo przedpo³udniowe
i wczesne popo³udniowe godziny imprezy, na pewno nie by³y 
odpowiednie dla ludzi pracy.
Nie mniej jednak ci, którzy znaleŸli trochê czasu na przyjemnoœæ, 
nie ¿a³owali tego. By³o tu co ogl¹daæ, czego pos³uchaæ, a nawet 
pojeœæ. Na scenie sali widowiskowej prezentowa³y siê bardzo 
liczne zespo³y artystyczne (by³o ich a¿ 20!). Koncert otworzy³a 
orkiestra dêta z Kurowa, a potem niczym z rêkawa, sypa³y siê: 
widowiska teatralne, nowoczesne i ludowe formacje taneczne, 
radosne piosenki m³odzie¿owe i smutne przyœpiewki wiejskich 
zespo³ów œpiewaczych. Na takiej gali nie mog³o zabrakn¹æ 
naszych artystów, reprezentowali nas: „Œpiewaj¹cy Seniorzy” 
oraz Basia Kêsik i Monika Urbanek - solistki zespo³u wokalnego 
z GOK. Na holu, Oœrodki Kultury z ca³ego powiatu, na stoiskach 
promocyjnych, reklamowa³y plastyczny dorobek - swój
i artystów ludowych oraz lokalne wydawnictwa. Na stoisku 
urz¹dzonym przez GOK z Koñskowoli, mo¿na by³o obejrzeæ: 
obrazy Uli Sykut, p.Beaty Gryki i p.Andrzeja Packa, hafty 
p.Ma³gosi Paneckiej, rzeŸby p.Kazimierza Chamu³ko, ikony 
p.Paw³a Gryki, witra¿e p.Marcina Kostyry, rysunki 

gimnazjalistów, wydawnictwa Koñskowolskiego Towarzystwa 
Regionalnego („Dzieje Koñskowoli” i zak³adki do ksi¹¿ek), 
„Echo Koñskowoli” oraz wystawê fotograficzn¹ p.Teresy 
Or³owskiej zatytu³owan¹ „Nasze dziedzictwo”. Plastyczny 
artyzm uwydatni³y kolorowe roœliny ze szkó³ki pp. Lucjana
i Grzegorza Kurowskich. Poza uciech¹ dla ducha, niektóre stoiska 
(¯yrzyn i W¹wolnica)  proponowa³y coœ dla podniebienia. 
Wyœmienicie smakowa³y serwowane tam pierogi z soczewic¹ czy 
chleb ze smalcem, popijane napojem z leœnych owoców.

Najwa¿niejszym i najbardziej oczekiwanym momentem tego 
kulturalnego wydarzenia by³o wrêczenie nagród starosty
w dziedzinie kultury za 2002 rok. Przyznano ich w tym roku 11,
a wrêcza³ je osobiœcie nowy starosta Marian ̄ aba, dla którego ten 
dzieñ by³ pierwszym dniem urzêdowania. „W uznaniu zas³ug dla 
rozwoju i propagowania kultury naszego regionu przyznajê 
Nagrodê w Dziedzinie Kultury. Sk³adam podziêkowania za 
dotychczasow¹ pracê, ¿yczê nadal wiele satysfakcji
i zadowolenia oraz pomyœlnoœci w ¿yciu osobistym” - to treœæ 
dyplomów, które otrzymywali dzia³acze kultury. Trzema 

nagrodami uhonorowano przedstawicieli naszej gminy, 
otrzymali je: w kategorii zespó³ artystyczny - „Œpiewaj¹cy 
Seniorzy”, w kategorii animator kultury - Teresa Or³owska 
(fotograf), w kategorii wydarzenie kulturalne - II Wystawa 
Rodzimych Artystów.
Pozosta³e nagrody otrzymali: w kategorii Towarzystwa 
Regionalne - Krzysztof Boreczek (Kurów) i Bo¿ena Kursa 
(Na³êczów), w kategorii zespó³ artystyczny: kapela „Retmany”, 
formacja taneczna „Pokus”, Harcerski Zespó³ Pieœni i Tañca 
„Grzeœ” (wszystkie z Pu³aw), w kategorii animator kultury: 
Wiktor Jakubczyk (Na³êczów) i Ryszard Stêpieñ (Go³¹b) oraz 
Bohdan Zadura z Pu³aw w kategorii twórczoœæ literacka.

Organizatorzy, czyli Wydzia³ Edukacji i Kultury Starostwa 
Powiatowego w Pu³awach, zadbali o bardzo sprawny przebieg 
imprezy, która bez w¹tpienia by³a wartoœciowa, sympatyczna
i godna powielania. Mo¿e jednak warto by by³o pokusiæ siê
o zorganizowanie jej latem w plenerze, a wówczas przekazywane 
wartoœci trafi³y by do szerszej grupy odbiorców.

Bo¿enna Furtak

Stoisko Koñskowoli by³o bardzo urozmaicone

Pani Teresa Or³owska odbiera nagrodê z r¹k starosty Mariana ¯aby

Laureaci nagrody - „Œpiewaj¹cy Seniorzy” na scenie POK
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Mada nie wiedzia³a jak i kiedy wydosta³a siê z ulic Lublina. 
Nie wiedzia³a równie¿, gdzie znajduje siê razem ze swoim 
wys³u¿onym oplem. W œwietle reflektorów miga³y oœnie¿one 
drzewa jakiegoœ lasu i grube, leniwie wiruj¹ce p³atki œniegu, 
pracowicie spychane wycieraczkami z przedniej szyby. 
Przes³ania³y widocznoœæ podobnie jak ³zy sp³ywaj¹ce jej po 
twarzy. Nie pomaga³o intensywne mruganie. W chwili, kiedy 
po raz kolejny usi³owa³a wytrzeæ nos, ujrza³a na jezdni jakiœ 
ruch. Coœ ma³ego, przestraszonego, usi³owa³o uciec jej spod 
kó³. Odruchowo zaczê³a hamowaæ. Nie by³o to ³atwe na 
pokrytej œniegiem i lodem drodze. Samochód obróci³ siê
o dziewiêædziesi¹t stopni i si³¹ bezw³adnoœci zsun¹³ siê na 
lew¹ stronê pustej na szczêœcie jezdni. Trudno zreszt¹ o du¿y 
ruch na podrzêdnej, zagubionej wœród lasów drodze, 24 
grudnia o godzinie 20.15.

Samochód w koñcu zatrzyma³ siê, 
ustawiony pod dziwnym k¹tem
z przednimi ko³ami w przydro¿nej 
zaspie. Mada opar³a na moment 
g³owê na kierownicy usi³uj¹c siê 
uspokoiæ, ale ju¿ w nastêpnej chwili 
wyskoczy³a z samochodu i œlizgaj¹c 
siê na oblodzonej jezdni w cienkich 
pantofelkach, podbieg³a do le¿¹cego 
na poboczu zwierz¹tka. To by³ ma³y, 
zabiedzony kundelek. Mada w jednej 
chwili opad³a przed nim na kolana
i delikatnie dotknê³a sko³tunionej, 
zlepionej b³otem i œniegiem d³ugiej 
sierœci. Nawet poprzez rêkawiczkê, 
bez trudu wyczu³a ¿ebra, pod 
obci¹gniêt¹ na nich skór¹.
- No, malutki, powiedz, ¿e nic ci siê 
nie sta³o...
Jakby w odpowiedzi ,  ps iak  
z a p i s z c z a ³ .  C i ¹ g l e  j e s z c z e  
zdenerwowana, podnios³a delikatnie 
ma³e, chude i dr¿¹ce z zimna cia³ko. 
To zakrawa³o na cud, ale chyba 
rzeczywiœcie nic mu siê nie sta³o. -I co ja mam teraz z tob¹ 
zrobiæ? Przecie¿ ciê tu nie zostawiê.

Powoli usiad³a za kierownic¹. Ma³a kupka nieszczêœcia 
le¿¹ca na jej kolanach nie przestawa³a dr¿eæ, ale
w wpatrzonych w Madê oczach widaæ by³o ju¿ oprócz strachu 
nieœmia³¹ nadziejê. Nawet zamerda³ kikutem ogonka. Mada 
uœmiechnê³a siê przez ³zy i pog³aska³a go po brudnym ³ebku. 
W tej samej chwili dostrzeg³a zatrzymuj¹cy siê samochód. 
Spanikowa³a widz¹c wysiadaj¹c¹ z niego sylwetkê. 
Trzês¹cymi siê rêkoma usi³owa³a zrobiæ kilka rzeczy 
jednoczeœnie. Wyprowadziæ samochód z zaspy, przenieœæ psa 
na s¹siednie siedzenie, wydobyæ z dna sporej codziennej torby 
zakopany wœród mnóstwa drobiazgów pojemnik z gazem, 
trzymany tam na wszelki wypadek. Drgnê³a, kiedy us³ysza³a 
pukanie w przedni¹ szybê.
- Mogê pani w czymœ pomóc?  Hej, weso³ych œwi¹t! Mada, co 
ty tu robisz, na tej zapomnianej przez wielkich z powiatu, 
drodze?
- Marcin?! - ulga, która sp³ynê³a na ni¹ wraz ze œwiadomoœci¹, 
¿e nie stanie siê ³atwym ³upem jakiegoœ zbira, prawie 

pozbawi³a j¹ tchu. Odblokowa³a drzwiczki po stronie pasa¿era 
i ju¿ po chwili, niedŸwiedziowatej postury kolega jeszcze ze 
szko³y œredniej, siedzia³ w œrodku szczerz¹c radoœnie zêby 
b³yskaj¹ce w mi³ej, piegowatej twarzy. Jego uœmiech powoli 
zamiera³ na widok ³ez na bladych policzkach Mady.
- Sta³o siê coœ? 
- O ma³o co nie przejecha³am psa...
- Rozumiem. - Popatrzy³ z sympati¹ na brudny, mokry k³êbek 
le¿¹cy w dalszym ci¹gu na kolanach Mady i ponownie 
przeniós³ wzrok na jej zap³akan¹ twarz. - S¹dz¹c po tym, co 
widzê, to pies mia³ wiêcej szczêœcia ni¿ móg³ siê spodziewaæ. 
Przypuszczam, ¿e w³aœnie przesta³ byæ bezpañski. Ale to nie 
tylko pies, prawda? Dlaczego nie siedzisz teraz przy 
wigilijnym stole z najbli¿szymi?

- A ty? - spyta³a wrogo, ale ju¿ po 
chwili zawstydzi³a siê swojego tonu. 
To przecie¿ nie jego wina, ¿e w³aœnie 
dzisiaj dowiedzia³a siê o zdradzie 
Piotra. Mieli zjeœæ razem kolacjê. 
Pod choink¹ czeka³ na niego 
zrobiony przez ni¹ w³asnorêcznie 
ciep³y sweter. Usma¿ony karp
styg³ na piêknie udekorowanym 
stole, kiedy zadzwoni³ telefon... 
Mada wzdrygnê³a siê usi³uj¹c 
zmieniæ tok myœli. Marcin coœ 
mówi³...
- Przepraszam, zamyœli³am siê.
- Mówiê, ¿e ju¿ jestem po. Wracam 
w³aœnie od rodziców. Nie mog³em 
zostaæ d³u¿ej. S³uchaj. Mieszkam 
nieca³e dwa kilometry st¹d. I tobie
i psiakowi przyda³oby siê coœ 
gor¹cego. Napijemy siê herbaty
i porozmawiamy. Co ty na to? 
Wykaraskasz siê samodzielnie z tej 
zaspy, czy mam ci pomóc?
- Dam sobie radê. Nie wiem tylko czy 
powinnam jechaæ do ciebie...

- Zapewniam ciê, ¿e nie gryzê, a w domu nie czeka zazdrosna 
¿ona. Kawaler jestem. Spróbuj wycofaæ. Œwietnie sobie 
radzisz - doda³ po chwili. Tylko nie próbuj mi uciec, bo i tak ciê 
znajdê.

Mada uœmiechnê³a siê. Jecha³a powoli wpatrzona w œwiat³a 
samochodu Marcina, nie bêd¹c pewna, czy dobrze robi. 
Wszystko jednak by³o lepsze od powrotu do pustego 
mieszkania. Gdyby nie za³atwi³a Agacie pracy w firmie Piotra, 
w której sama pracuje, a w³aœciwie pracowa³a, bo przecie¿ ju¿ 
tam nie pójdzie, gdyby nie bra³a dodatkowych zleceñ, gdyby 
mia³a wiêcej czasu, gdyby Piotr zadzwoni³ kilka dni 
wczeœniej. Gdyby, gdyby, gdyby... Ostatecznie na Piotrze nie 
koñczy siê œwiat. Jest t³umaczem jêzyka angielskiego. Pracê 
znajdzie wszêdzie! Niepotrzebnie zrobi³a z siebie idiotkê.
O ma³y w³os nie zabi³a psa i w ogóle gdzie ona w³aœciwie jest?

Trzy godziny póŸniej, siedz¹c na dywanie, pod choink¹
w du¿ym domu Marcina z wyk¹panym i nakarmionym psem 
b³ogo œpi¹cym na jej kolanach, zorientowa³a siê, ¿e w³aœciwie 
nie wiadomo kiedy wyrzuci³a z siebie ca³y gniew, frustracjê
i ura¿on¹ dumê. Jak przyjemnie i bez wysi³ku rozmawia³o siê
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z Marcinem! Rozumieli siê doskonale. W³aœciwie jego 
pomys³, by razem prowadziæ gospodarstwo agroturystyczne 
nie jest taki z³y...
- Mada, nie ma siê nad czym zastanawiaæ. Sam nie dam rady. 
Muszê kogoœ zatrudniæ. Sama mówisz, ¿e do firmy tego 
bêcwa³a ju¿ nie wrócisz. Niech sobie ¿yje w zdrowiu
i szczêœciu z t¹ twoj¹ niby przyjació³k¹. W koñcu jest Wigilia. 
Mo¿emy przecie¿ im ¿yczyæ szczêœcia. A t³umaczenia mo¿esz 

robiæ wszêdzie. Ten dom jest du¿y. Nie tylko pokój, ale
i ³azienkê mo¿esz mieæ w³asn¹. Proponujê ci uczciwy uk³ad. 
WprowadŸ siê, choæby dziœ. Jemu te¿ tu bêdzie dobrze.
- Jej. Obawiam siê, ¿e to jest suczka.- Mada uœmiechnê³a siê
i uœcisnê³a wyci¹gniêt¹ do siebie d³oñ. - Myœlê, ¿e... Myœlê, ¿e 
szczegó³y obgadamy po œwiêtach.

Jagoda

Czasy, w których ¿yjemy, zmieniaj¹ siê bardzo szybko. Nasta³a 
era samolotów odrzutowych, komputerów, internetu, 
telefonów komórkowych... Powoli w zapomnienie odchodz¹ 
dawne zwyczaje i tradycje. W jakim stopniu zmieni³o siê nasze 
najbardziej wzruszaj¹ce Œwiêto - Wigilia? Z tym pytaniem 
zwróci³am siê do najstarszego pokolenia naszej gminy.

Kukuryku, kukuryku, ju¿ jesteœmy po poœniku.
Pani Adela Ch¹dzyñska pochodzi z Sielc i jak 
twierdzi, obyczaje œwi¹teczne niewiele siê 
zmieni³y od czasów jej m³odoœci. Potrawy 
wigilijne pozosta³y te same. Ubo¿eje 
jednak¿e sama oprawa œwi¹t. Dzieci pani 
Adeli, urz¹dzaj¹c œwiêta u siebie, ju¿ nie 
rozk³adaj¹ na wszystkich  rogach 
wigilijnego sto³u po kawa³ku ciasta, 
chleba i op³atka (zjada³y je póŸniej 
krowy), jak to czyni do dziœ ich matka. 
Nikt ju¿ nie wybiega po wigilijnej 
kolacji na podwórko z radosnym 
krzykiem „Kukuryku, kukuryku ju¿ 
jesteœmy po poœniku”. Nie ma zabaw 
na porozk³adanej w pokoju œwie¿ej 
s³omie (le¿¹cej do Szczepana). Nikt 
nikogo nie wi¹¿e wœród radosnych 
pisków i gromkiego œmiechu uwitymi 
na prêdce powrós³ami. Nikt nie 
wychodzi do sadu, by powa¿nie 
t³umaczyæ swoim jab³onkom „jak bêdziesz 
rodziæ to bêdziesz, a nie to ciê zetnê”. Coraz 
czêœciej po zjedzeniu wigilijnej kolacji, 
obowi¹zkowym zaœpiewaniu i ods³uchaniu kilku 
kolêd, rozpakowaniu prezentów (a w³aœnie prezentów 
dawniej nie bywa³o), spêdza siê godziny przy telewizorze, a¿ 
do czasu wyjœcia na pasterkê. Dawniej, mniej smako³yków 
sta³o na stole, ale chyba ludzie prze¿ywali je bardziej.

Moja choinka
Dobrze pamiêtam dom w Chocianowie (woj. wroc³awskie), 

z którym zwi¹zane s¹ wspomnienia rodzinne, prze¿yte 
wszystkie Œwiêta Bo¿ego Narodzenia. W dniu Wigilii 
ubieraliœmy choinkê w ró¿ne ozdoby zrobione tydzieñ 
wczeœniej. By³y to koszyczki z pude³ek od zapa³ek obci¹gane 
bibu³k¹, miko³ajki i anio³ki z wydmuszek, kolorowe ³añcuchy, 
ciasteczka swojego wypieku... By³y to radosne chwile, 
chocia¿ czasy w latach piêædziesi¹tych by³y ciê¿kie.

Z pojawieniem siê na niebie pierwszej gwiazdki, siadaliœmy 

do nakrytego bia³ym obrusem sto³u. 
Podczas Wigilii towarzyszy³a nam 
mieszkaj¹ca samotnie s¹siadka. 
G³ówn¹ potraw¹ by³a kutia. Jej 
zapach i smak pamiêtam do dzisiaj. 

Ponadto kompot z suszonych owoców, sma¿ona ryba, barszcz 
z uszkami, kluski z makiem i pierogi z kapust¹ i grzybami. 
Wspólnie œpiewaliœmy kolêdy i wspólnie wychodziliœmy na 
Pasterkê.

Dzisiaj w moim domu podczas Wigilii jest równie weso³o, 
chocia¿ wydmuszki i kolorowe koszyczki zosta³y zast¹pione 
b³yszcz¹cymi bombkami, a miejsce kutii w œwi¹tecznym 

jad³ospisie zaj¹³ makowiec - ulubione ciasto moich 
wnuków.

Helena Bisek
Ptasie mleko

Niewiele zmieni³o siê w obyczajach 
wigilijnych od czasu mojego dzieciñstwa. 
W³aœciwie jedynie jakoœæ potraw na stole 
i sposób ubierania choinki. Zamiast 
kolorowych bombek i puszystych 
³añcuchów, by³y ozdoby robione 
w³asnorêcznie przez wszystkich 
cz³onków rodziny. Nie mog³o na 
cho ince  zabrakn¹æ  o rzechów
i czerwonych jab³ek wieszanych, jak 
powiada³a moja mama „na pami¹tkê 
tego, jak Ewa skusi³a Adama”. 
Potrawy natomiast by³y takie, na jakie 
aktualnie by³o staæ moich rodziców. 
Pamiêtam, ¿e kiedyœ, w czasach 

s z c z e g ó l n i e  b i e d n y c h ,  m a m a  
przygotowa³a nam miêdzy innymi ptasie 

mleko. By³ to rozgotowany na wodzie 
siemieñ (nasiona konopi) z dodatkiem kaszy 

gryczanej i cukru. Prawdê mówi¹c nie bardzo 
nam to smakowa³o w przeciwieñstwie do innej 

potrawy, któr¹ w postaci nieco zmodyfikowanej 
przyrz¹dzam do dziœ. Kiedyœ by³ to ¿o³¹dek wieprzowy 

nape³niony startymi ziemniakami, przesma¿on¹ ze skwarkami 
cebulk¹ i odrobin¹ m¹ki. Upieczony w piecu chlebowym, 
czeka³ do pierwszego dnia œwi¹t, aby po pokrojeniu
i przysma¿eniu stanowiæ g³ówny sk³adnik œniadania. Wigilia 
w domu moich rodziców kojarzy mi siê równie¿ z bajkowym 
niemal nastrojem, w jaki wprowadza³ nas ojciec œpiewaj¹c 
piêkne kolêdy. Takie, jakich dzisiaj ju¿ nikt prawie nie zna, a¿ 
chcia³o siê wyjœæ z domu, odszukaæ tych pastuszków i iœæ
z nimi gdzieœ daleko, a¿ do stajenki z Jezusem. Có¿ wiêcej 
mogê powiedzieæ? Wbrew pozorom ludzie s¹ dziœ 
zamo¿niejsi, a przygotowywane potrawy wykwintniejsze.

HP
Rozmawia³a El¿bieta Pytka
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W wigilijny wieczór,
œwi¹teczna wieczerza,
pierwsza gwiazdka na niebie,
pocz¹tek wymierza.

Niecierpliwie szukamy,
a gdy ju¿ ujrzymy,
biegniemy do domu
œwiece zapalimy.

Siadamy do sto³u,
odœwiêtnie ubrani,
czytamy S³owo Bo¿e,
¿yczenia sk³adamy,
bielusieñkim op³atkiem,
wszyscy siê dzielimy
i piêkn¹ kolêdê wspólnie zanucimy.

„Bóg siê rodzi”
radoœæ wielka
z narodzin Pana Naszego.

Agnieszka Pajurek kl. Id

1 grudnia obchodzony jest jako Œwiatowy Dzieñ AIDS. Ten 
powszechnie znany skrót w jêzyku angielskim brzmi Acquired 
Immune Deficjency System, czyli Zespó³ Nabytego 
Upoœledzenia Odpornoœci. Wirus HIV, który przyczynia siê do 
powstania tej groŸnej choroby to Human Immunodeficiency 
Virus, co znaczy Ludzki Wirus Upoœledzenia Odpornoœci.

Po raz pierwszy doniesiono o wystêpowaniu AIDS na 
kontynencie amerykañskim i w Afryce w 1980 r. W nastêpnych 
latach notowano coraz liczniej wystêpuj¹ce zachorowania na 
kontynencie europejskim.

Wirusem HIV mo¿e zaraziæ siê ka¿dy niezale¿nie od wieku, 
kraju, koloru skóry czy œrodowiska, w którym mieszka. 
Dzisiejsza medycyna nie potrafi wyleczyæ osoby chorej, nie 
potrafi usun¹æ wirusa z organizmu. Leki mog¹ jedynie 
przed³u¿yæ ¿ycie i ³agodziæ objawy choroby. W Polsce wirusem 
HIV zaka¿onych jest ok. 15 -30 tys. osób. Wobec tak du¿ej grupy 
ludzi seropozytywnych, nie mo¿emy powiedzieæ, ¿e „AIDS to 
nie nasz problem”.
Jak mo¿na zakaziæ siê wirusem HIV? S¹ trzy g³ówne drogi jego 
przekazywania:
- poprzez krew (miedzy innymi - narkomania do¿ylna),
- poprzez matkê nosicielkê - dziecku (w czasie ci¹¿y, porodu, lub 

karmienia piersi¹),
- poprzez wszelkiego rodzaju kontakty seksualne.

M³odzi ludzie stanowi¹ najwiêksz¹ grupê osób przenosz¹cych 
wirusa HIV w³aœnie poprzez kontakty seksualne. Od momentu 
wtargniêcia HIV do organizmu mo¿e min¹æ nawet 10 - 12 lat 
(cz³owiek jest wówczas nosicielem). W organizmie cz³owieka 
wirus uszkadza uk³ad odpornoœciowy atakuj¹c limfocyty T4. Ich 
liczba maleje z 600 - 1500 tysiêcy, nawet do 200 komórek

3w 1 mm  krwi. Powoduje to znaczne obni¿enie zdolnoœci 
organizmu do zwalczania zaka¿eñ. Chory na AIDS ma przed sob¹ 
ok. 2 lat ¿ycia.

Podstawowe przyczyny rozprzestrzeniania siê tej groŸnej
i tragicznej choroby to: swoboda seksualna, rozchwianie 
moralne, nieuznawanie autorytetów, zbyt du¿y i negatywny 
wp³yw mediów zw³aszcza na psychikê m³odego cz³owieka. Przed 
zaka¿eniem wirusem HIV drog¹ p³ciow¹ chroni wy³¹cznie:
- abstynencja seksualna,
- trwa³y zwi¹zek z jednym, niezaka¿onym partnerem, oparty na 

wzajemnej wiernoœci,
- poprawne u¿ywanie prezerwatyw, które jednak nie stanowi¹ 

ca³kowitej ochrony.
W kontaktach codziennych z osob¹ zaka¿on¹ czy chor¹ na AIDS 
nie zarazimy siê. Nie jest to te¿ mo¿liwe podczas podawania rêki, 
przytulania, czy te¿ wspólnego mieszkania. HIV nie przenosi siê 
przez uk¹szenie komara. Wirus ginie po wyschniêciu œrodowiska, 

ow którym ¿yje (np. krew, sperma), ginie te¿ w temperaturze 56 C, 
niszcz¹ go œrodki czystoœci. Osoby zaka¿one winny ¿yæ tak, by 
nie zaraziæ innych.

Wiedza i odpowiedzialnoœæ za siebie oraz innych, a tak¿e 
wysoki poziom zagro¿enia AIDS to najlepsza broñ do walki z t¹ 
nieuleczaln¹ chorob¹. Dla tych przyczyn zorganizowaliœmy
w naszym Gimnazjum konkurs na temat wiedzy o AIDS i HIV. 
Uwa¿amy,  ¿e pozwoli on uczniom nie tylko sprawdziæ w³asn¹ 
wiedzê na ten temat, ale równie¿ sta³ siê dobrym pretekstem do 
zainteresowania siê tym jak¿e istotnym problemem. Konkurs 
zosta³ poprzedzony gazetk¹ szkolna pod has³em: „AIDS - o tym 
siê mówi. Prawda czy mit” oraz pogadankami na temat „wiedza
o AIDS i HIV” przeprowadzonymi przez wychowawców we 
wszystkich klasach.

Do I etapu konkursu przyst¹pi³o 42 uczniów wybranych z kl. I, 
II, III Gimnazjum. Uczniowie otrzymali test z 29 pytaniami. Po
I etapie zosta³o 16 osób. Drugi etap konkursu odbêdzie siê 
10.12.2002r. Nasi uczniowie wykazali siê du¿¹ wiedz¹ na temat 
AIDS.

Sk³adamy podziêkowania Pani Dyrektor GOK-u za 
udostêpnienie sali dla uczniów pisz¹cych test.

Organizatorzy: Katarzyna Barszcz, Joanna Kopiñska,    
Izabela Czerwonka  

W tym wspania³ym dniu Pañskiego Narodzenia pragniemy, aby malutki Jezus obdarzy³ 

Was Bo¿ym B³ogos³awieñstwem, si³¹ i wytrzyma³oœci¹ w nieustannym rodzeniu siê 

Mi³oœci, z której wszystko bierze swój pocz¹tek.

Niechaj Wszechpotê¿ny obdarzy wszystkie Rodziny szczêœciem, radoœci¹ i pokojem. 

Op³atek zaœ, którym siê podzielicie, niech otworzy „w niebie z³ote wierzeje i sam Pan 

Jezus zawita do Was”

Tego ¿yczy Samorz¹d Gimnazjum



ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI 1111

Sk³adanie sobie ¿yczeñ jest piêknym zwyczajem. 
Kultywujemy go przy okazji urodzin, imienin, Nowego Roku, 
a przede wszystkim Wigilii. Kiedy sk³adamy ¿yczenia 
najbli¿szym w tym szczególnym dniu, ³ami¹c siê op³atkiem, 
czujemy, ¿e s¹ one naprawdê  wa¿ne, ¿e wyp³ywaj¹ z serca. 
Czego w³aœciwie sobie ¿yczymy? Sonda przeprowadzona 
wœród ludzi w ró¿nym wieku wykaza³a, ¿e: dzieci ¿ycz¹ 
starszym zdrowia i pieniêdzy, starsi swoim dzieciom - pi¹tek 
w szkole, zdania matury, dostania siê na studia, m³odzie¿
(a szczególnie dziewczêta) w ¿yczeniach nie zapominaj¹
o sukcesach towarzyskich szczególnie w odniesieniu do p³ci 
przeciwnej, ludzie w œrednim wieku oprócz ¿yczeñ zdrowia
i pieniêdzy dodaj¹ jeszcze „du¿o sukcesów w pracy”, b¹dŸ 
samej pracy, a tak¿e zadowolenia z mê¿a (kobietom), czy 
wyrozumia³ej ¿ony (mê¿czyznom), dla najstarszych 
najwa¿niejsze jest zdrowie i pociecha z dzieci. ̄ yczymy sobie 
równie¿ spe³nienia marzeñ. To ostatnie ¿yczenie, chocia¿ 
bardzo ogólne jest jednoczeœnie odbierane w sposób jak 
najbardziej indywidualny. S³ysz¹c je mamy wra¿enie, ¿e ten 
ktoœ, kto nam w³aœnie tego ¿yczy, musi nas dobrze znaæ, 
wiedzieæ, co jest dla nas wa¿ne, chocia¿ to nie do koñca jest 
prawd¹. Nie da siê ukryæ, ¿e ¿yjemy w nie naj³atwiejszych 
czasach. Mamy ca³e mnóstwo problemów rodzinnych
i zawodowych. Na co dzieñ stykamy siê z licznymi ludŸmi, nie 
tylko  prywatnie i s³u¿bowo. Niestety, zbyt czêsto siê zdarza, 
¿e w tych kontaktach brakuje jednego - zwyk³ej ludzkiej 
¿yczliwoœci. W biurach i urzêdach napotykamy na mur 
obojêtnoœci. Traktowanie petentów jako z³a koniecznego, 
które najwygodniej jest scedowaæ na kole¿ankê pracuj¹c¹ 
piêtro ni¿ej, nie nale¿y do rzadkoœci. W autobusach, na 
szczêœcie ju¿ nie tak bardzo przepe³nionych jak kiedyœ, widok 
stoj¹cej starszej kobiety z wypchan¹ torb¹, obok siedzeñ 
zajêtych przez rozeœmian¹ m³odzie¿, to równie¿ codzienny 
widok. ¯yczliwoœci¹ tak¿e nie mo¿na nazwaæ celowego 
wprowadzania w b³¹d naiwnych ludzi, poprzez oferowanie im 
ró¿nych towarów i us³ug po wyj¹tkowo „korzystnych” 
cenach. Zdaje siê, ¿e akurat w tych dziedzinach (handel
i us³ugi), wyj¹tkowo mocno zakorzeni³o siê prawo buszu, 
które z ¿yczliwoœci¹ nie ma nic wspólnego. Byæ mo¿e wœród 
najbli¿szej rodziny jest nieco lepiej. Ale tylko nieco. Zbyt 
czêsto bowiem informujemy siê o ró¿nych rzeczach, zamiast 
zwyczajnie porozmawiaæ. Równie¿ tkwi¹cy w ka¿dym 
cz³owieku egoista sprawia, ¿e czêœciej mówimy sami, chocia¿ 
nie o sobie, ni¿ ws³uchujemy siê w to, co inni maj¹ nam do 
powiedzenia. Brakuje nam równie¿ uœmiechu, który jest 
nieod³¹cznym elementem ¿yczliwoœci. Czy nie by³oby 
wspaniale, gdyby na ka¿dym kroku spotyka³y nas drobne 
dowody sympatii? Uœmiech i „proszê”, „dziêkujê”, 
„przepraszam”, zamiast warczenia, kamiennych spojrzeñ, 
skrzywionych min i zas³aniania siê paragrafami w momencie, 
kiedy odrobina ¿yczliwoœci potrzebna jest równie mocno jak 
powietrze do oddychania. Skorzystajmy wiêc z okazji i 24 
grudnia podczas sk³adania ¿yczeñ, ¿yczmy sobie równie¿ 
¿yczliwoœci.

El¿bieta Pytka

Przewa¿nie w tej rubryce proponujemy ksi¹¿ki dla rodziców, 
starszego rodzeñstwa, a troszkê zapomnieliœmy o tych najm³odszych, 
którzy jeszcze sami czytaæ nie potrafi¹. Biblioteka chcia³aby siê 
przy³¹czyæ do apelu „ca³a Polska czyta dzieciom” - jest to równie¿ 
nasza proœba do rodziców. ZnajdŸmy chwilê czasu, wy³¹czmy 
telewizor, usi¹dŸmy razem z dzieckiem i poczytajmy mu (im). Dzieci 
naprawdê bardzo to lubi¹. W ma³ym dziecku ³atwo jest „zaszczepiæ” 
bakcyla czytania. Najpierw bêdzie ono tylko uwa¿nie s³uchaæ, potem 
jest okres udawania, ¿e ono te¿ czyta, a kiedy troszkê uroœnie i pozna 
literki - naprawdê nie bêdziemy mu ju¿ do czytania potrzebni. 
Wydawnictwa staraj¹ siê, aby ksi¹¿ki dla dzieci by³y atrakcyjne, 
kolorowe, mia³y du¿e litery, du¿¹ iloœæ obrazków (niekiedy wiêcej 
ni¿ treœci do czytania). Ten czas, który teraz poœwiêcimy na czytanie, 
w przysz³oœci zaowocuje. Dzieci, które du¿o czytaj¹ - czytaj¹ 
p³ynnie. A p³ynne czytanie oznacza, ¿e tekst jest dla dziecka 
zrozumia³y. Dziecko ³atwo zrozumie treœæ zadania z matematyki, czy 
treœæ czytanki. Bêdzie posiada³o du¿y zasób s³ów i ³atwiej 
porozumiewa³o siê z rówieœnikami. I nam, czas który poœwiêcimy 
dziecku, te¿ przyniesie wymierne korzyœci. Zacieœnimy z nim wiêŸ 
rodzinn¹, przeniesiemy siê choæ na chwilê w krainê bajek, na moment 
zatrzyma siê dla nas czas. Oto nasza propozycja na zimowe wieczory:

GRZEGORZ  KASDEPKE - „MITY  DLA  DZIECI”. 
Cz³owiek zawsze pyta³ o to, jak powsta³ œwiat, sk¹d siê wziêli 
bogowie, zwierzêta, roœliny... Ró¿ne ludzkie wyobra¿enia, 
cz³owiecze poszukiwanie prawdy, znalaz³o swój wyraz
w opowieœciach przekazywanych z ust do ust, z pokolenia na 
pokolenie. Ktoœ wyobrazi³ sobie jak¹œ sytuacjê czy postaæ, 
opowiedzia³ o niej, komuœ innemu wyobraŸnia podsunê³a nowe 
szczegó³y... I tak wêdrowa³y te pradawne historie. Nios³y odpowiedŸ 
na nurtuj¹ce pytania.

W tej niezwyk³ej ksi¹¿ce dzieci poznaj¹ staro¿ytny œwiat greckich 
bogów i bohaterów. Znalaz³y siê w niej mity najwa¿niejsze dla 
kultury antycznej Grecji. Historie o powstaniu œwiata, narodzinach 
bogów, puszce Pandory, nici Ariadny, Dedalu i Ikarze, powinien 
poznaæ ka¿dy. Dziêki wspania³ym, pe³nym humoru opowieœciom 
Grzegorza Kasdepke, mity greckie na stale zagoszcz¹ w sercach
i wyobraŸni m³odych czytelników. 

EWA  NOWACKA - „LEGENDY  RYCERSKIE”. Zdarza siê 
czasem us³yszeæ, ¿e ktoœ zachowa³ siê po rycersku: honorowo, 
godnie i mê¿nie, jak bohater. Mówimy, ¿e na kimœ mo¿na polegaæ jak 
na Zawiszy - bo zawsze dotrzymuje danego s³owa, postêpuje 
honorowo, wyci¹ga pomocn¹ d³oñ, gdy znajdziemy siê w potrzebie.

Rycerz to postaæ z dawnych wieków, sprzed wielu setek lat,
a jednak wci¹¿ nam bliska. My, ludzie nowoczeœni, zapatrzeni w cuda 
techniki, zafascynowani mo¿liwoœciami ludzkiego umys³u, 
wracamy do rycerskiego kodeksu honorowego, rycerskich 
obyczajów, rycerskich legend. Chcia³oby siê czasem w naszym 
dzisiejszym, wspó³czesnym œwiecie, spotkaæ ludzi honoru, którzy 
dotrzymuj¹ s³owa, nie k³ami¹, s¹ gotowi poœwiêciæ ¿ycie w obronie 
s³usznej sprawy.

Rycerze, o których opowiada ta ksi¹¿ka, zas³ynêli w ca³ej Europie. 
Imiona niektórych - Marcina, Jerzego, Ryszarda Lwie Serce, 
Zawiszy Czarnego - po dziœ dzieñ przekazuj¹ dzieciom dziadkowie
i rodzice. Imiona innych zatar³ czas, choæ czynami i s³aw¹ 
dorównywali najwiêkszym tego œwiata. Oto otwieraj¹ siê przed nami 
prastare opowieœci, staj¹ przed nami prastarzy bohaterowie, którzy 
broni¹ prastarych praw.

CA£A  POLSKA  CZYTA  DZIECIOM

BIBLIOTEKA
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BIBLIOTEKA

PROPONUJE
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Nasi pradziadowie, adwentowe wieczory wype³niali 
graniem na instrumencie ludowym - ligawce. Nazywano j¹ te¿ 
trombit¹, aerofonem ustnikowym lub drewnian¹ tr¹b¹. 
Szczególnie ta ostatnia nazwa oddawa³a charakter 
instrumentu, który wykonywano z wierzbowego drewna. Jak 
opowiada³ mój dziad, na ligawkê wybierano dorodn¹, 
"zadart¹" do góry ga³¹Ÿ, któr¹ nale¿a³o wydr¹¿yæ w œrodku (po 
przeciêciu), œcisn¹æ drutem, a nastêpnie wmontowaæ ustnik. 
Aby wydawa³a donoœny dŸwiêk, jej d³ugoœæ nie mog³a byæ 
mniejsza ni¿ 1,5 m do 3 m. Na takim instrumencie, w³aœnie
w adwentowe wieczory, wygrywano melodiê „Aby do Gód”. 
Od pierwszej niedzieli adwentu a¿ do Wigilii, na wszystkich 
wsiach rozbrzmiewa³a znana melodia. Poniewa¿ ligawka by³a 
u¿ywana tylko w adwencie, przed graniem trzeba j¹ by³o 
namoczyæ w korycie z wod¹, bo przez lato mocno wysch³a. 
Granie to uznawano za honor, a instrument przechodzi³
z pokolenia na pokolenie. Wytworzy³a siê wówczas forma 
rywalizacji, kto ³adniej gra, czyja ligawka ma ³adniejszy
i donioœlejszy dŸwiêk. Co niektórzy uznawani byli za 
mistrzów w tej sztuce. DŸwiêki by³y tak g³oœne, ¿e s³yszano je 
w s¹siednich wsiach. Wówczas rozpoczyna³ siê regionalny 
koncert, bo trêbacze odgrywali sobie nawzajem znan¹ 
melodiê.
Mówi siê, ¿e to g³ównie górale umi³owali sobie to granie, nie 
jest to do koñca prawd¹. Równie¿ na LubelszczyŸnie,
i w innych regionach Polski te¿, by³ to bardzo 
rozpowszechniony zwyczaj. W okresie okupacji niemieckiej 
granie na ligawce by³o zakazane. Dopatrywano siê w nim 
porozumiewawczych sygna³ów. Jeden z mieszkañców Opoki, 
p.Baækowski, by³ tak rozmi³owany w tej polskiej tradycji, ¿e 
nie zastosowa³ siê do zakazu i gra³ w piwnicy. Niemcy 
aresztowali go za to i wywieŸli na Majdanek, gdzie zgin¹³. Po 
wyzwoleniu zwyczaj powróci³, ale by³ ju¿ coraz rzadszy.
Na szczêœcie mi³oœnicy tej gry, a mo¿e bardziej zwyczaju, s¹ 
jeszcze wœród nas, ale nale¿¹ do wyj¹tków. Za przyk³ad takich 
mi³oœników mo¿na uznaæ panów Andrzeja Ambroziaka
z Wronowa i Stanis³awa Chabrosa z Po¿oga Nowego. Pan 
Andrzej, jak sam opowiada, tradycjê gry na ligawce przej¹³ od 
ojca. Bêd¹c ma³ym ch³opcem najpierw podtrzymywa³ wielk¹ 
tr¹bê, a potem próbowa³ graæ na niej. Matka, z obawy ¿e 
dostanie rozedmy p³uc, por¹ba³a instrument. Ojciec zrobi³ 
nowy, na którym obaj dalej grali. W latach 50. koñskowolsk¹ 
ligawk¹ (bo p.Ambroziak mieszka³ wówczas w Koñskowoli) 
zainteresowa³o siê muzeum z Kazimierza Dolnego, do 

którego i rodzina przekaza³a instrument. Mo¿na go tam do 
dziœ ogl¹daæ. Aby dalej podtrzymywaæ tradycjê, p.Andrzej 
zrobi³ sobie kolejn¹ ligawkê, która z czasem spróchnia³a. Nie 
poprzesta³, zrobi³ nastêpn¹, ale tym razem plastikow¹, d³ug¹ 
na 1,5 m. To na niej w³aœnie gra obecnie, przypominaj¹c
i podtrzymuj¹c stary zwyczaj. Pan Stanis³aw „zarazi³ siê” 
ligawkowym graniem za czasów kawalerskich od 
mieszkañców Po¿oga - panów Jana Kap³ona i Jana Rodzika. 
Korzystaj¹c z narzêdzi stolarskich, pozostawionych przez 
dziadka, wykona³ ju¿ 4 ligawki, na których gra do dziœ. 
Wed³ug pana Stanis³awa najlepszy dŸwiêk wydobywa siê
z sosnowego instrumentu, chocia¿ najpopularniejszym 
materia³em jest wierzba i lipa. Ca³¹ sztuk¹ w wykonaniu 
prawid³owej ligawki jest ustnik, wystrugany z twardego 
drewna. Aby uzyskaæ odpowiedni dŸwiêk, nale¿y przed 
graniem instrument przelaæ wod¹ i zmroziæ. W³aœnie warstwa 
lodu, która tworzy siê wewn¹trz ligawki, pozwala na 
uzyskanie efektu „Aby do Góóód”.
Jedn¹ z wykonanych przez siebie ligawek, pan Stanis³aw 

przekaza³ do Gminnego Oœrodka Kultury. Mo¿na j¹ tam 
obejrzeæ, do czego zapraszamy.
Mam mo¿liwoœæ s³uchaæ tej gry, sprawia ogromne wra¿enie
i du¿¹ przyjemnoœæ, a przede wszystkim cieszy, ¿e s¹ wœród 
nas tacy, którzy nie zapominaj¹ o polskiej, kulturowej tradycji.

Bo¿enna Furtak

Pan Stanis³aw Chabros gra na ligawce

Ptaki niby dzwoneczki ciesz¹ siê kolêd¹

Chrystus nam siê narodzi³ i nowe dni bêd¹

Dzieñ 24 grudnia rozpoczyna³ okres œwi¹teczny nazywany 
godami, koladk¹, œwiêtymi wieczorami. Czas ten trwa³ 
dwanaœcie dni - do œwi¹t Trzech Króli i by³ to okres, który 
wyró¿nia³ siê w ci¹gu roku najwiêkszym natê¿eniem obchodów
i praktyk magicznych.

Przyszed³ na œwiat Zbawiciel i oto zaczyna siê nowy czas. Wigilia 

Bo¿ego Narodzenia by³a dniem, w którym nastêpowa³o 

odnowienie dziejów (jest to dzieñ pierwszy - tak jak w raju by³ 

dzieñ pierwszy) - i wszystko zaczyna siê od pocz¹tku. W raju nie 

by³o œmierci i podzia³u na ¿ywych i umar³ych, nie by³o wrogoœci 

miêdzy ludŸmi i zwierzêtami. Wszystko otacza³a mi³oœæ.

W ch³opskiej œwiadomoœci wigilia by³a powtórzeniem rajskiej 

sytuacji. Uczta wigilijna odzwierciedla³a pojednanie: ¿ywych

i umar³ych (puste miejsce przy stole), ludzi i zwierz¹t (zwierzêta 

mówi¹ ludzkim g³osem, a ludzie dziel¹ siê z nimi op³atkiem).

W dniu wigilii wszyscy pracowali tak jak w ka¿dy inny dzieñ



termin wygaœniêcia umów o pracê. Wiêc parobek 
(choæ i tak najmowa³ siê od nowa w dniu œw. 
Szczepana) nie by³ w³aœciwie w tym momencie 
parobkiem - na krótki czas stawa³ siê wolnym cz³owiekiem. Pi³, 
hula³ i psoci³. Takie ma³e zamieszanie w sferze wiejskich 
stosunków spo³ecznych by³o tak¿e nawi¹zaniem do rajskiej 
równoœci wszystkich ludzi - w raju nikt do pracy nie by³ 
najmowany.

Pod bielutkim obrusem szeleœci³o sianko, na stole parowa³y 
garnki. W zale¿noœci od zamo¿noœci gospodarza potraw mog³o byæ 
7 (u ch³opów), 9 (szlachta), 11 (pañski stó³), ale w ka¿dym domu bez 
wyj¹tku by³y to dania postne, przygotowane z darów lasów, pól, 
ogrodów, rzek i jezior. Nie godzi³o siê jeœæ miêsa - bo w tym dniu 
miedzy ludŸmi, a zwierzêtami panowa³a jednoœæ. Gospodynie 
wszelkie jad³o krasi³y olejem z siemienia lnianego, konopnego lub 
makowego (czasem mieszano je razem).

Rodzaj, liczba i kolejnoœæ potraw na wigilijnym stole zale¿a³y od 
lokalnej tradycji. Przewa¿nie pierwsz¹ potraw¹ by³a polewka 
migda³owa lub rybna, barszcz lub zupa grzybowa. Potem 
podawano potrawy z grochu, m¹ki, z kapusty, kasze pod ró¿nymi 
postaciami, gotowan¹ suszon¹ rzepê (obowi¹zkowo, aby nikt
w przysz³ym roku nie mia³ „bolaków”). Na wszystkich sto³ach te¿ 
znajdowa³ siê mak (z kluskami, w postaci ³amañców, czy te¿ kutii)
i ryby (pieczone, gotowane, sma¿one na oleju). Kolacja wigilijna 
by³aby niepe³na, gdyby nie by³o na niej strucli. W ten wieczór nie 
zapominano o zwierzêtach domowych. Bardzo o nie dbano. 
Krowom i koniom dawano specjalny op³atek. Niekiedy pieczono 
krowom specjalny chleb (z dzik¹ ró¿¹ lub g³ogiem, albo z cebul¹

i olejem). Podawany po kawa³ku od wigilii Bo¿ego Narodzenia do 
œwiêta Trzech Króli, mia³ zwiêkszaæ ich mlecznoœæ. Syte krowy 
drzema³y, najedzony koñ uk³ada³ ³eb na œwie¿ej s³omie, pies 
wygrzewa³ siê w k¹cie ciep³ej obory, zadowolony, ¿e siê w tak 
zimn¹ noc wygrzewa przy cieple bij¹cym od byd³a. B³oga, œwiêta
i cudowna noc.

W mieszkaniach te¿ nie by³o tak jak zwykle. Wszystkie k¹ty 
piêknie wysprz¹tane. Jad³a (choæ postnego) by³o w bród. Od pieca 
bi³o ciep³o. £ojowe œwiece rozprasza³y mrok. Czuæ by³o, ¿e to œwiêta, 
zw³aszcza gdy rozgrzana domowym ciep³em choinka roztacza³a 
wokó³ siebie zapach ¿ywicy. Jest to jedyny zapach na œwiecie, który 
przypomina beztroskie dzieciñstwo, chwile pe³ne mi³oœci, sytoœci
i ciep³a. Ile to razy w doros³ym ¿yciu chcia³oby siê wróciæ do tych 
chwil, zapomnieæ o wszystkim co z³e, choæ na krótki czas. Niestety 
takie powroty s¹ niemo¿liwe, a up³ywaj¹cy czas ¿³obi bruzdy nie 
tylko na ludzkich twarzach.

T.D.
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(ale tylko do zmroku), nawet mo¿e trochê ciê¿ej, bo trzeba by³o 
naszykowaæ paszy dla zwierz¹t na dwa nastêpne dni. Poniewa¿
w raju zwierzêta mia³y pod dostatkiem soczystej trawy, gospodarz 
k³ad³ za drabinê pachn¹ce siano, a na pod³ogê œwie¿¹ s³omê. Polska 
tradycja nakazuje, aby w wigiliê poœciæ. Obowi¹zuje post iloœciowy 
- do ukazania siê pierwszej gwiazdki, oraz jakoœciowy - zakaz 
spo¿ywania potraw miêsnych do pó³nocy. Rano dokonywano 
symbolicznego podzia³u jab³ka - przy krojeniu nie wolno by³o 
uszkodziæ ¿adnej pestki, bo to grozi³o chorobami lub innymi 
nieszczêœciami w ci¹gu roku. Zanim na niebie ukaza³a siê pierwsza 
gwiazda, oznaczaj¹ca, ¿e ju¿ czas zasiadaæ do wieczerzy, trzeba 
by³o dope³niæ kilku wa¿nych, nakazanych tradycj¹ obowi¹zków. 
Do nich miêdzy innymi nale¿a³o budzenie drzew w sadzie (o tym 
ju¿ pisaliœmy). Kiedy ju¿ powi¹zano wszystkie drzewa, wracano do 
domu i wi¹zano ³awkê lub stó³ na którym jadano. Wygl¹da³o to tak: 
garœæ najpiêkniejszego ¿yta w k³osie i s³omie rozk³adano równiutko 
na ³awie lub stole, przykrywano go naj³adniejsz¹ garœci¹ owsa, na 
owsie rozk³adano proœniankê, a na tym siano. Ten pok³ad równano
i starannie przywi¹zywano do sto³u trzema s³omianymi 
powrós³ami. Pod jednym z powróse³ umieszczano ¿ytni chleb, a do 
jego skórki przyk³adano starannie wyczyszczone ostrze no¿a, i na to 
dopiero k³adziono op³atek. Ca³oœæ owijano czyst¹ chusteczk¹ (by³ 
to tzw. pokarm dla Dzieci¹tka Jezus) i zostawiano pod powrós³em 
do skoñczenia œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Nie przeszkadza³o to
w zastawianiu sto³u jedzeniem, bo dawniej nikt tak suto nie 
zastawia³ sto³u jak dziœ siê to robi. Po Bo¿ym Narodzeniu 
rozbierano zawini¹tko i sprawdzano, jakie znamiona powsta³y na 
no¿u. Jeœli ostrze by³o zupe³nie czyste, wró¿ono w nastêpnym roku 
piêkny urodzaj na wszystko zbo¿e. Jeœli nó¿ by³ zardzewia³y od 
strony chleba - nie urodzi siê ¿yto, jeœli od strony op³atka - pszenica, 
a rdza z obu stron oznacza³a rok nieurodzaju. Po powi¹zaniu ³awki 
lub sto³u, domownicy zabierali siê do nabijania tzw. kop - tj. 
Ÿdziebe³ s³omy w szpary miêdzy stragarzem, a powa³¹. Kto nabi³ 
wiêcej kop, móg³ siê spodziewaæ wiêcej zbo¿a podczas 
nadchodz¹cych ¿niw. Pod wieczór koñczono wszystkie prace 
gospodarskie tak, aby z ukazaniem siê na niebie pierwszej gwiazdki 
zasi¹œæ do wieczerzy. Pierwsza gwiazda - wyznacza granice miêdzy 
codziennoœci¹, a œwiêtem, miêdzy œwiatem znanym, a œwiatem 
cudów. Jej blask nape³nia ludzi niepokojem, a zarazem radoœci¹, ¿e 
oto sta³o siê, narodzi³ siê nam Zbawiciel! Czas zatrzyma³ siê na 
moment i za chwilê wszystko zacznie siê od nowa. Zaœwieci³a ta 
pierwsza gwiazda - mo¿na usi¹œæ do uroczystej wieczerzy.
W domach magnackich, szlacheckich, mieszczañskich i wszêdzie 
tam, gdzie ktoœ potrafi³ czytaæ, wieczerzê zaczynano od wspólnej 
lektury Ewangelii wed³ug œw. £ukasza. Nastêpnie dzielono siê 
op³atkiem. Jest to do dzisiaj najwa¿niejsza chwila wieczerzy - 
symboliczne wszechpojednanie. Op³atki wypiekano na plebaniach 
i w klasztorach. Nie mo¿na ich by³o kupiæ w sklepie. Po domach 
roznoszone by³y przez organistów, koœcielnych, ministrantów
i siostry zakonne. To te¿ mia³o swoja wymowê - wspólnota 
parafialna dzieli³a siê chlebem. Zwyczaj dzielenia siê chlebem - 
op³atkiem jest prawie tak stary jak historia Koœcio³a. Op³atki s¹ 
pozosta³oœci¹ po eulogiach staro chrzeœcijañskich (by³y to chleby 
ofiarne sk³adane na o³tarzu). Czêœæ z tych chlebów konsekrowano
i rozdawano jako Eucharystie, a pozosta³¹ czêœæ œwiêcono po mszy 
œwiêtej i rozdawano tym, którzy nie przyjêli komunii œwiêtej. 
Posy³ano je te¿ do domów wiernych, którzy na mszy nie byli. By³a 
to jakby komunia duchowa - od przyjmuj¹cego j¹ wymagano 
szczególnego usposobienia duchowego. Eulogie stanowi³y symbol 
mi³oœci i jednoœci chrzeœcijañskiej. Cechy te przej¹³ wigilijny 
op³atek jednocz¹cy w ¿yczliwoœci wszystkich ludzi. Podzieliwszy 
siê op³atkiem i ¿yczeniami zasiadano do wigilijnego sto³u. Parobek 
i gospodarz przy jednym stole - to zdarza³o siê tylko w cudowny 
wigilijny wieczór. Akurat tego dnia (wg. zwyczaju) przypada³ 
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Œwiêto Seniorów
Ludzie starsi, jak rzadko która grupa spo³eczna, s¹ otwarci 

na kontakty z innymi. Dali  na to kolejny dowód seniorzy
z naszej gminy, bawi¹c siê w ostatni¹ listopadow¹ niedzielê
w Oœrodku Kultury. Okazja ku temu wspania³a - Dzieñ 
Starszego Cz³owieka, na którym honory gospodyni pe³ni³a 
przewodnicz¹ca Ko³a Gminnego Zwi¹zku Emerytów
i Rencistów - p. Irena Stefanek. Seniorów zaszczycili swoj¹ 
obecnoœci¹ liczni goœcie, w tym miêdzy innymi: 
przewodnicz¹ca Rady Gminy Ma³gorzata Szpyra, wójt 
Stanis³aw Go³êbiowski, kierowniczka Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej Marta Kozak oraz przedstawiciele Zwi¹zku 
Emerytów z Pu³aw. Wspania³e ¿yczenia od goœci uzupe³ni³ 
koncert dedykowany seniorom, w którym wyst¹pili 
„Œpiewaj¹cy Seniorzy” i kabaret „Onufry”. Lekarze twierdz¹, 
¿e dwie godziny siedzenia (a prawie tyle trwa³ koncert), to 
zguba dla krêgos³upa, dlatego trzeba by³o zadbaæ o lekarstwo. 
Jakie? Taniec oczywiœcie.

Andrzejkowe granie
Zespó³ ALTERNATYWA, to grupa m³odych ludzi, którzy 

wolne chwile wype³niaj¹ sobie graniem muzyki rockowej. 
Rodzaj muzyki, któr¹ wybrali, jest w³aœnie form¹ 
alternatywn¹ wobec muzyki s³uchanej na co dzieñ. Ma ona 
swoich zwolenników. Dla nich w andrzejkowy wieczór 
ch³opcy z zespo³u dali koncert w sali GOK, wystêpuj¹c
w sk³adzie: Piotr Komsta, Daniel Lewtak, Andrzej Farion, 
£ukasz Hamerka. Zespó³ w swym repertuarze ma obecnie 
przede wszystkim w³asne - autorskie utwory, których poziom 
jest wysoko oceniany przez znawców.

Choæ bez sañ i reniferów, ale ...
Zgodnie z  t radycj¹ ,  6  grudnia w godzinach 

przedpo³udniowych, nasz¹ urocz¹ miejscowoœæ odwiedzi³ 
Œwiêty Miko³aj we w³asnej osobie w towarzystwie elfa. Jak 
przysta³o na tak dostojnego goœcia, by³ witany z uœmiechem
i radoœci¹. W tym roku Miko³aj, mimo swego wieku, tryska³ 
humorem, dla ka¿dego (w zak³adach pracy, szko³ach, 
przedszkolu, na ulicy) znalaz³ dowcipne s³owa i s³odkie 
prezenty. Rózgi u¿ywa³ w ostatecznoœci. Zdradzimy na ucho, 
¿e w postaæ Miko³aja wcieli³ siê p.Marek Makuch, 
wolontariusz prowadz¹cy zajêcia z terapii integracyjno - 
spo³ecznej w Œrodowiskowym Domu Samopomocy
w Koñskowoli.

Miko³ajkowy prezent
Prezent pod poduszk¹ znaleziony rankiem 6 grudnia, 

prezent od kolegi w szkole, który poprzedzi³o losowanie, to 
wspania³e miko³ajkowe niespodzianki. Ale to nie wszystko, 
co Miko³aj przyniós³ naszym grzecznym dzieciom. Kolejny 
prezent przyjecha³ 7 grudnia w sobotê (¿eby nie burzyæ 
pi¹tkowej radoœci), a¿ z Bia³egostoku. A by³ to „worek”
z polskimi legendami, czyli spektakl teatralny w wykonaniu 
czterech zawodowych aktorów teatru CONIECO. Legendy:
o smoku wawelskim, kwiecie paproci i Popielu, rozbawi³y nie 
tylko dzieci, ale równie¿ ich opiekunów. W wype³nionej po 
brzegi sali widowiskowej miejscowego Oœrodka Kultury 
panowa³a atmosfera zabawy, któr¹ dope³nii³ sam „brodaty 
dziadek” (czyli pani Ela) zapraszaj¹c po wra¿eniach 
artystycznych do ruchowych gier i zabaw.

Hej kolêda, kolêda
5 stycznia 2003 r., na zaproszenie Oœrodka Kultury, zawita 

do Koñskowoli m³odzie¿owy chór z Kijowa im. Stanis³awa 
Moniuszki, dyrygowany przez p.Wiktoriê Jurkowsk¹.
W sk³ad chóru wchodzi m³odzie¿ polskiego pochodzenia. 
Nasi goœcie, dziêki przychylnoœci ksiêdza proboszcza, dadz¹ 
koncert kolêd w koœciele parafialnym, bezpoœrednio po Mszy 
œw. o godz. 9.00. Serdecznie zapraszamy.

PrzyjdŸ 12 stycznia
Ju¿ dziœ anonsujemy koncert na rzecz Wielkiej Orkiestry 

Œwi¹tecznej Pomocy. Bêdziemy graæ 12 stycznia w Gminnym 
Oœrodku Kultury od godz. 15.00. Zapraszamy na koncert i do 
udzia³u w koncercie. Zespo³y, które tego dnia chcia³yby u nas 
zagraæ, prosimy o kontakt telefoniczny 88-162-69.

Znowu zima, œniegu jeszcze nima - jak mawia³ stary bajarz
z Warchold (kiedy to piszê, na dworze bia³oœci ani krzty). Coraz 
wiêkszymi krokami zbli¿amy siê do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Jest to 
czas, w którym siê radujemy, darzymy mi³oœci¹, robimy naszym 
bliskim i przyjacio³om prezenty. Ale tak naprawdê nie o tym chcê pisaæ. 
Jak wiadomo, co roku do œwi¹t przygotowujemy siê z wielk¹ uwag¹. To 
okres bardzo napiêty. I w tym miejscu, jako reprezentant „ch³opstwa” 
pragnê nadmieniæ, ¿e wiem jako to jest (do panów kierujê te s³owa...) 
kiedy moja kobieta biega po mieszkaniu jak opêtana, próbuj¹c ogarn¹æ 
fizycznie i psychicznie ciasta, smako³yki, œledzie i inne potrawy. 
Panowie!- jaki to ciê¿ki okres dla nas. Mój kolega, wpad³ jakiœ czas 
temu na doœæ „wytworny” pomys³. A mianowicie, umawia siê
z kolegami, którzy dzwoni¹ do niego i symuluj¹ dy¿ur w pracy. No bo 
przecie¿ musi pracowaæ ktoœ, by móg³ nie pracowaæ ktoœ. On chc¹c 
odwdziêczyæ siê im, dzwoni do nich na drugi dzieñ. Jakie z tego plusy? 
Ano, schodzimy kobiecie z oczu, mamy œwiêty spokój, mija nas 
ugniatanie mas do ciasta (brrr...). Ja w tym miejscu do³o¿y³bym jeszcze 
mistrzostwa œwiata w pi³ce no¿nej. Mo¿na by by³o gdzieœ w zacisznym 
k¹cie delektowaæ siê sportem.

Ch³opacy, pamiêtajcie jeszcze o jednym! Trza coœ kupiæ kobitce pod 
choinkê, dziêki temu humor zaraz bêdzie mia³a lepszy, mimo tego, ¿e 
nas nie by³o w domu. Nie wolno kupowaæ jej scyzoryków, kompletu 
œrubokrêtów, itp. No i koniecznie musi byæ do tego ³adne opakowanie, 
koniecznie w serduszka.  ¯yczê Wam, Paniom i Panom z okazji Œwi¹t 
Bo¿ego Narodzenia wszystkiego dobrego i by ten artyku³ by³ czyst¹, 
wybuja³¹ moj¹ fantazj¹.

MO
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W listopadzie na terenie gminy Koñskowola mia³y miejsce 
nastêpuj¹ce wykroczenia i przestêpstwa:

- 5/6 .11. w Starym Po¿ogu nieznany (nn) sprawca w³ama³ siê do 
skrzynki kolportera prasy i skrad³ pieni¹dze w kwocie 250 z³ 
oraz gazety o wartoœci 450 z³.

- 7/8.11. w Po¿ogu Nowym nn dokona³ kradzie¿y przewodów 
linii elektrycznej na d³ugoœci 200 m, na sumê strat 1.500 z³, na 
szkodê Zak³adu Energetycznego w Pu³awach.

- 10/11.11. w Starym Po¿ogu, z parnika zosta³y skradzione: 
szlifierka, wiertarka, rower, wêdka i ko³owrotek, na ³¹czn¹ sumê 
strat 1.100 z³.

- W okresie 15.10. - 15.11. w Rudach nn sprawcy skradli 24 szt. 
daszków z uli o wartoœci 960 z³ na szkodê Instytutu 
Pszczelarstwa w Pu³awach.

- 16.11. oko³o godz. 23 w Stoku nn sprawcy usi³owali dokonaæ 
w³amania do sklepu spo¿ywczego. Zostali sp³oszeni przez 
alarm.

- 16/17.11. w Stoku mia³a miejsce kolejna próba w³amania do 
innego sklepu. W jej wyniku zosta³y uszkodzone: krata i k³ódka. 
Uszkodzenia oszacowano na 200 z³.

-  18/19.11. w Stoku nn sprawcy skradli z pola 34 szt. drzewek 
ozdobnych, ró¿nych gatunków, o wartoœci 750 z³.

- 20/21.11. w Stoku dokonano kradzie¿y 200 szt. drzewek 
ozdobnych, z tej samej plantacji. Wartoœæ szkody - 2.000 z³.

- W okresie 23-27.11. z plantacji w Po¿ogu Starym, wyciêto
i skradziono 6000 szt. ga³êzi z porzeczek. W³aœciciele 
oszacowali szkodê na 600 z³.

- 29.11. w Po¿ogu Nowym, z prywatnego mieszkania skradziono 
2.000 dolarów. Prawdopodobnie sprawczyniami czynu by³y 
dwie kobiety narodowoœci cygañskiej.

- 08.11. oko³o godz. 17 w Koñskowoli na ul. Lubelskiej, 
samochód osobowy skoda felicja potr¹ci³ pieszego, który 
dozna³ z³amania nogi.

- 17.11. w Koñskowoli oko³o godz. 0.30, na skrzy¿owaniu ulic 
Lubelskiej i Po¿owskiej, dosz³o do zderzenia autobusu 
mercedes z samochodem osobowym opel kadet.

- 24.11. w Po¿ogu Nowym kieruj¹cy samochodem polonez trak, 
wykonuj¹c manewr cofania, potr¹ci³ kobietê, która dozna³a 
obra¿eñ.

Z notatnika policjanta
LEKARZ stomatolog

Iwona Krawczyk
Koñskowola, ul. Sk³odowskiej 19

(drugie wejœcie od ul. Lubelskiej,

naprzeciw by³ego m³yna)

przyjmuje:
- pi¹tek w godz. 12 - 20
- sobota w godz. 10 - 19

Us³ugi w zakresie:
- stomatologia zachowawcza
* przegl¹d zêbów - gratis (promocja)
* NOWOŒÆ - leczenie ¿elem Carisolv bez u¿ycia 

wiert³a
- ORTODONCJA - aparaty zdejmowane, szybko

- w ci¹gu 1 tygodnia
- protetyka
- chirurgia stomatologiczna (proste zabiegi)
- KOSMETYKA
* wybielanie wszystkich zêbów
* nak³adanie bi¿uterii nazêbnej

Informacja i zapisy telefonicznie oraz w dniach 
otwarcia gabinetu. Telefon: 881-61-15

Zapraszam

Polak Zofia (55) Sielce
Kozak Czes³aw (72) Chrz¹chów
Maj Janusz (57) Rudy
Próchniak Marek (52) Rudy
Owczarz Marianna (66) Rudy

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników



Wójt i Rada Gminy Koñskowola tu¿ po œlubowaniu. Siedz¹ od lewej: Jadwiga Polak, Ma³gorzata Szpyra, Wójt Stanis³aw Go³êbiowski, Zofia 
Skindzier. Stoj¹ od lewej: Jan Ciotucha, Waldemar Kopiñski, Zenon Rodzik, Henryk Bartuzi, Piotr Dêbski, Zbigniew Skwarek, Andrzej 

Szymajda, Józef Szymañski, Roman Pajurek, Zbigniew Zadura, Jan Domañski, Mieczys³aw Wiejak.
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