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MAJOWI SOLENIZANCI

Judyta (6.05) – bibl i. ¿. hebrajskiego pochodzenia. Jego 
pierwotne znaczenie to ‘kobieta z Judei’ (Jehud), czyli ̄ ydówka, inni 
t³umacz¹ je jako ‘¯ydówka chwal¹ca’. Wg Biblii imiê to nosi³a 
niewiasta, która uratowa³a swoje miasto rodzinne zabijaj¹c 
podstêpnie asyryjskiego wodza Holofernesa. Zosta³a jej poœwiêcona 
jedna z ksi¹g w Starym Testamencie. Do j. polskiego zosta³o przejête 
poprzez greck¹ i ³aciñsk¹ formê Judith. Œr. Ÿr. pol. poœwiadczaj¹ je ju¿ 
w XI w jako Judyt (1085) oraz Judyta (1283). W œredniowieczu by³o 
to imiê popularne. Nosi³o je kilka ksiê¿niczek z rodu Piastów: m.in. 
córka Boles³awa Krzywoustego, córka Mieszka III Starego, córka 
Konrada Mazowieckiego. Imiê to by³o spotykane jeszcze
w XVIII w., a w XIX wysz³o praktycznie z u¿ycia. Dzisiaj nale¿y do 
imion bardzo rzadkich.

Zdrobnienia: Judytka

Juliusz (27.05) - im.m. ³aciñskiego pochodzenia, jego pierwotne 
znaczenie ³¹czy siê z ³aæ. Iulius – ‘pochodz¹cy z rodu Julia’; istnieje 
przypuszczenie, ¿e protoplast¹ tego rzymskiego patrycjuszowskiego 
rodu, by³ syn Eneasza Julus. Imiê to nosi³ cesarz rzymski Gaius Julius 
Cezar (100 – 44 p.Chr.) By³o ono tak¿e imieniem trzech papierzy.
W œr. Ÿr. pol. poœwiadczone w XIII w. jako Julijusz (1265). Bardziej 
popularne sta³o siê dopiero w XIX i XX w.  Nosili je: S³owacki, jeden 
z Kossaków, Rómmel – genera³ – obroñca Warszawy z  1939 r. 
Osterwa - aktor, re¿yser i pedagog, Kleiner- historyk i teoretyk 
literatury. Dziœ nale¿y do imion rzadkich.

Zdrobnienia: Julek, Julo, Jul (rzadkie).

«Grzmot w maju sprzyja urodzaju.

«Jak siê rozsierdzi Serwacy (13. 05), to wszystko

zmrozi i przeinaczy.

«W Urbana (25.05), mi³y ch³opie, siej len i konopie.

«Od Zielonych Œwi¹tek jajko wlaz³o w k¹tek.
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El¿bieta Pytka (1954-2004)

To sta³o siê tak nagle, nieoczekiwanie, niespodziewanie.
12 maja odesz³a od nas nasza Kole¿anka El¿bieta Pytka, 
pozostawiaj¹c po sobie pustkê i ¿al.

Do grona pracowników Gminnego Oœrodka Kultury
i zespo³u redakcyjnego „Echa Koñskowoli”, do³¹czy³a
w listopadzie 1999 roku. Do ostatnich chwil swego ¿ycia by³a 
pe³na werwy i pomys³ów na artyku³y prasowe i programy 
kabaretowe. W naszym zespole by³a t¹, która dba³a o czystoœæ 
jêzyka, bo mowê polsk¹ ukocha³a nade wszystko. Trudno dziœ 
wyliczyæ programy dla kabaretu „Onufry”, które wysz³y spod 
Jej pióra. Wszystkie by³y przepe³nione m¹droœci¹ i puent¹.
W znany sobie tylko sposób, Ela potrafi³a ukazaæ w krzywym 
zwierciadle satyry, s³aboœci i problemy naszej rzeczywistoœci. 
Teksty te uznawane by³y nie tylko przez lokaln¹ spo³ecznoœæ, 
ale równie¿ na ró¿nego rodzaju przegl¹dach i spotkaniach 
kabaretowych. Jej wena twórcza dawa³a o sobie znaæ jeszcze 
we wtorkowy wieczór, kiedy pe³na wigoru i humoru, 
nagrywa³a z cz³onkami kabaretu kolejny program na 
ogólnopolski przegl¹d.

Przy okazji setnego numeru „Echa” napisa³a sama o sobie: 
„Nie boli Pytki witka”. W jak¿e dobitny sposób, te s³owa
z krótkiego limeryku, podkreœla³y Jej osobowoœæ. Z wielk¹ 
pokor¹ znosi³a trudy codziennego ¿ycia. By³a otwarta na 
sprawy drugiego cz³owieka, gotowa iœæ z pomoc¹ w ka¿dej 
chwili. W pracy wykazywa³a siê wielk¹ sumiennoœci¹
i dok³adnoœci¹. Przy pisaniu tekstów czêsto pos³ugiwa³a siê 
cytatami z dzie³ wielkich pisarzy, bo literaturê, któr¹ 
doskonale zna³a, traktowa³a jak potrzebne do ¿ycia powietrze. 
Domen¹ Jej krótkiego ¿ycia by³y s³owa Ignacego Krasickiego: 
„Prawdziwa cnota krytyk siê nie boi”. Wszelkie uwagi 
przyjmowa³a z pokor¹ jako czynnik twórczy, a pochwa³y ze 
skromnoœci¹.

£agodnoœæ i przyjazne nastawienie do otaczaj¹cego œwiata, 
pewnie pozwoli naszej Eli opiewaæ piêkno Krainy 
£agodnoœci, w której z woli Pana jest teraz.

Kole¿anki i koledzy z Gminnego Oœrodka Kultury
w Koñskowoli
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Dochody gminy w roku 2003 zrealizowano w wysokoœci 
12.405.454,00 z³, co w stosunku do planu stanowi 100,4%.
W tej kwocie dochody w³asne (podatki i op³aty, dochody
z mienia i us³ug) stanowi³y 25,9% czyli 3.216.478 z³. 
Najwy¿szy wskaŸnik wœród dochodów stanowi³a subwencja 
Ministerstwa Finansów – 49,4% w kwocie 6.131.034 z³,
w tym subwencja oœwiatowa 4.618.809 z³ (37,2%). Dotacje na 
zadania zlecone, otrzymane przez gminê, wynosi³y 980.400 z³ 
(7,9%), zaœ dotacje celowe na dofinansowanie zadañ 
w³asnych (MENiS, Powiat, LUW, wp³aty mieszkañców) – 
1.089.599 z³ (8,8%).

Wydatki gminy w 2003 roku wynosi³y 13.408.862 z³, tj. 93% 
planu. Najpowa¿niejsze pozycje wœród wymienionych 
wydatków stanowi³y:

- budowa sieci kanalizacyjnej i wodoci¹gowej – 335.988 z³
(z bud¿etu gminy – 129.423, dotacja Powiatowego 
Funduszu Ochrony Œrodowiska – 130.000, œrodki Agencji 
Nieruchomoœci Rolnej-76.565),

- zakup energii i wody – 146.374 z³ (dla Wronowa z ZA – 
9.493; dla Skowieszyna z MPWiK w Pu³awach – 29.652; dla 
Koñskowoli, Rud, Starej Wsi ze SM w Koñskowoli – 
83.654)

- bie¿¹ce utrzymanie dróg i dotacja dla MZK – 322.779 z³,
- budowa dróg gminnych – 439.567 z³ (w tym œrodki 

pozyskane z programu Phare SSG 2000 – 208.506),
- utrzymanie Urzêdu Gminy  - 1.173.625 z³ (w tym: koszty 

osobowe i rzeczowe, m.in. wymiana stolarki okiennej),
- u t r zyman ie  Ocho tn i czych  S t r a¿y  Po¿a rnych

– 132.625 z³,

W³odarz na szóstkê
Tak¹ notê wystawi³a Rada Gminy Wójtowi Gminy Koñskowola, Stanis³awowi 

Go³êbiowskiemu za dokonania i sposób realizacji ubieg³orocznego bud¿etu. Ocena mia³a 
wyraz w jednog³oœnym udzieleniu absolutorium (przy 12 obecnych na sesji radnych). 
Uchwa³ê w sprawie absolutorium poprzedzi³a obszerna informacja wójta na temat 
realizacji bud¿etu za rok 2003, w której nasz gospodarz podtrzymywa³ wyra¿any ju¿ 
wczeœniej entuzjazm z realizacji zadañ. W podsumowaniu stwierdzi³, i¿ wykonanie 
bud¿etu, zarówno w dochodach jak i wydatkach, jest satysfakcjonuj¹ce.

Ten entuzjazm udzieli³ siê równie¿ radnym. W trakcie dyskusji nad sprawozdaniem, 
radny Henryk Bartuzi podkreœli³, ¿e gospodarka finansowa gminy by³a prowadzona ze 
wszech miar prawid³owo, a celowoœæ wydatków i gospodarnoœæ nie budzi zastrze¿eñ. 
Gratuluj¹c dokonañ wójtowi i wspó³pracownikom, u¿y³ s³ów: „Panie Wójcie trzymaæ tak 
dalej”.

66

- wydatki p³acowe i rzeczowe oraz us³ugi w placówkach 
oœwiatowych -  5.138.791 z³,

- wydatki inwestycyjne i zakupy w szko³ach  - 2.202.315 z³ 
(w tym wydatki roku 2003 na budowê gimnazjum i hali 
sportowej 2.187.820: z bud¿etu gminy - 915.507, dotacja 
MENiS - 320.000, kredyt – 952.313),

- dotacja dla Gminnego Oœrodka Zdrowia (ocieplenie 
budynku) 33.475 z³,

- przeciwdzia³anie alkoholizmowi – 67.348 z³,
- realizacja zadañ z zakresu opieki spo³ecznej

– 1.128.910 z³,
- utrzymanie œwietlic szkolnych i przedszkoli – 773.493 z³,
- gospodarka œciekowa – 234.719 z³ (w tym m.in.: koszt 

odbioru œcieków, przegl¹d i naprawa pomp, podatek od 
nieruchomoœci od sieci kanalizacyjnej),

- oœwietlenie wsi i konserwacja linii energetycznej
– 213.627 z³,

- dotacja na realizacjê zadañ oraz utrzymanie Gminnego 
Oœrodka Kultury i Biblioteki Publicznej – 436.670 z³,

- dotacja dla Klubu Sportowego „Powiœlak” – 35.000 z³.

Zad³u¿enie gminy na dzieñ 31.12.2003 r. wynosi³o 
1.514.231 z³, zaœ wolne œrodki pieniê¿ne – 1.166.823 z³.

Gmina Koñskowola posiada prawo w³asnoœci do 
nastêpuj¹cego mienia komunalnego: grunty – 138,15 ha, 
budynki – 47, wodoci¹gi – 58,9 km, g³ówny kolektor 
œ c i e k o w y  1 9 , 4 5 1  k m ,  k o l e k t o r  g r a w i t a c y j n y
– 11.291,82 mb, samochody OSP – 9 szt.

Bo¿enna Furtak

16 czerwca 2004 r. mija termin sk³adania wniosków o przyznanie p³atnoœci obszarowych. Wnioski z³o¿one po tym 
terminie (dopuszczalne opóŸnienie do 25 dni) spowoduj¹ obni¿enie p³atnoœci o 1%  za ka¿dy dzieñ opóŸnienia. Przed z³o¿eniem 
wniosku o p³atnoœci obszarowe nale¿y z³o¿yæ wniosek o wpis do ewidencji producentów (na 3 tygodnie wczeœniej), celem 
nadania numeru.

Miejsce sk³adania wniosków: Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Pu³awach. Pomocy
w wype³nianiu wniosków, rolnikom z terenu gminy Koñskowola, udzielaj¹ specjaliœci w: Urzêdzie Gminy, Gminnym Centrum 
Informacji (mieszcz¹cym siê w Oœrodku Kultury) oraz w Banku Spó³dzielczym.

Druki wniosków do pobrania w biurze ARiMR oraz na stronie internetowej: www.arimr.gov.pl

UWAGA ROLNICY!
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Szanowni Pañstwo

W zwi¹zku z rozpoczêciem w Gminie Koñskowola prac 
dotycz¹cych opracowania  Wielole tn iego Planu 
Inwestycyjnego (WPI) na lata 2005-2009, Wójt Gminy 
informuje, ¿e ustalony zosta³ podzia³ zakresu prac
i obowi¹zków zwi¹zany z realizacj¹ kolejnych etapów pracy.

Zestawienie wyników poszczególnych etapów prac 
pozwoli na stworzenie listy rankingowej inwestycji, ze 
wskazaniem na inwestycje priorytetowe mo¿liwe do realizacji 
œrodkami w³asnymi oraz inwestycje, których realizacja 
uzale¿niona bêdzie od pozyskania dodatkowych œrodków 
zewnêtrznych.

W zwi¹zku z koniecznoœci¹ rozpoznania wszystkich 
potrzeb inwestycyjnych gminy, zwracamy siê z uprzejm¹ 
proœb¹ o wype³nienie wniosku w celu poznania przez gminê 
planów inwestycyjnych poszczególnych jednostek 
organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy oraz 
wniosków mieszkañców. Prosimy o propozycje projektów 
inwestycyjnych o wartoœci powy¿ej 30.000 z³. Planowane 
nak³ady nale¿y przedstawiæ w formie szacunkowej bez 
dok³adnej kalkulacji kosztów. Wnioski nale¿y z³o¿yæ
w Sekretariacie UG Koñskowola w terminie do 31.05.2004 r.

Przedstawienie inwestycji we wniosku nie wi¹¿e siê
z automatycznym uruchomieniem jej realizacji, bêdzie mia³o 
natomiast znaczenie w okreœleniu problemów inwestycyjnych 
oraz zweryfikowaniu planów inwestycyjnych gminy na 
najbli¿sze lata.

Z powa¿aniem
Wójt Gminy
Stanis³aw Go³êbiowski

Post scriptum:
Wniosek powinien zawieraæ: nazwê wnioskodawcy, nazwê 

i lokalizacjê proponowanego przedsiêwziêcia, zakres 
rzeczowy (np. d³ugoœæ, powierzchnia, itp.), orientacyjny koszt 
w z³., uwagi i informacje uzasadniaj¹ce celowoœæ ujêcia 

Wójt Gminy Koñskowola podaje do publicznej 
wiadomoœci, i¿ przyjmuje oferty na realizacjê zadania 
publicznego w roku 2004 z zakresu kultury fizycznej, sportu
i rekreacji z wykorzystaniem obiektów sportowych na terenie 
gminy Koñskowola.

Ustalona w bud¿ecie Gminy kwota dotacji na realizacjê 
zadania wynosi 35.000 z³otych. Kwota dotacji przekazanej
w roku 2003 na realizacjê zadania tego samego rodzaju 
wynios³a 35.000 z³otych.

Oferty mog¹ sk³adaæ podmioty nie zaliczane do sektora 
finansów publicznych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia 
zysku, na zasadach okreœlonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 
2003r. o dzia³alnoœci po¿ytku publicznego i wolontariacie 
(Dz.U. Nr 96, poz. 873).

Termin realizacji zadania – 31.12.2004 r. Warunki realizacji 

zadania okreœla umowa, której wzór dostêpny jest w Urzêdzie 
Gminy, pok. 18, w godz. 8:00-14:00.

Termin sk³adania ofert – 15.06.2004. godz. 10:00. Oferty 
nale¿y sk³adaæ w zamkniêtych kopertach z adnotacj¹ : „Oferta 
na ... ... ... ... ... ... Nie otwieraæ przed 15.06.2004r. godz. 
10:00”. Wzór oferty okreœlony jest w za³¹czniku nr 1 do 
rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie wzoru 
oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru 
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru 
sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 193, poz. 
1891).

Ocena ofert zostanie dokonana na zasadach okreœlonych
w art. 15 ww. ustawy, w terminie 14 dni od up³ywu terminu do 
sk³adania ofert.

OG£OSZENIE

przedsiêwziêcia inwestycyjnego w WPI (cel spo³eczny, 
wp³yw na œrodowisko i rozwój gospodarczy gminy, 
mo¿liwoœæ uzyskania dotacji na dane zadanie), postulowany 
termin realizacji oraz podpis wnioskodawcy.

Projekt Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zostanie 
opracowany i przed³o¿ony Radzie Gminy przez powo³any 
przez wójta Zespó³ Koordynacyjny w sk³adzie: 
Przewodnicz¹cy – Grzegorz Nakonieczny – Zastêpca Wójta, 
cz³onkowie: Helena Wiktorko-Zaj¹c – Skarbnik Gminy, 
Stanis³awa Noworolnik – Sekretarz Gminy, Maria Nita – insp. 
UG ds. gosp. przestrz. i bud., Arkadiusz Ga³¹zka – insp. UG ds. 
inwestycji i zam. pub., Przemys³aw Pytlak – referent prawny 
UG, Zbigniew Skwarek – wiceprzewodnicz¹cy RG, Józef 
Szymañski - wiceprzewodnicz¹cy RG, Jan Ciotucha – radny, 
Tadeusz Gryglicki – mieszkaniec, Eugeniusz Polak – 
mieszkaniec.

Do zadañ Zespo³u nale¿y obs³uga procesu planowania,
a w szczególnoœci: przygotowanie danych, zbieranie
i archiwizowanie wniosków, ocena wniosków wg ustalonych 
kryteriów, u³o¿enie listy rankingowej zadañ wg priorytetów
i finansowo-technicznych mo¿liwoœci ich realizowania oraz 
przygotowanie wersji projektu WPI. Prace Zespo³u winny byæ 
zakoñczone do 31 paŸdziernika 2004 r.

Ka¿dy wniosek bêdzie oceniany przez Zespó³ wg 
nastêpuj¹cych kryteriów - w nawiasie maksymalna liczba 
punktów za poszczególne kryteria:
1) realizacja celów strategicznych (18)
2) inwestycja zaawansowana (16)
3) mo¿liwoœæ pozyskania dotacji pozabud¿etowych lub 

po¿yczki preferencyjnej (16)
4) pozytywny wp³yw na œrodowisko naturalne (10)
5) oddzia³ywanie inwestycji (8)
6) mo¿liwoœæ etapowania inwestycji (8)
7) pozyskane dofinansowanie zewnêtrzne (7)
8) dokumentacja formalno-prawna (6)
9) wp³yw inwestycji na bud¿et (6)
10) powi¹zanie zadania z innymi inwestycjami (5).

Wieloletni Plan Inwestycyjny
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- Komu i jakiego rodzaju 
p o r a d   u d z i e l a  P a n i
w Punkcie Informacyjno 
Konsultacyjnym?
Zg³aszaj¹ siê do mnie zarówno 
sami uzale¿nieni, jak ¿ony
i matki osób uzale¿nionych. 
Podpowiadam im, gdzie

i w jaki sposób mog¹ szukaæ pomocy, gdzie zg³osiæ osobê 
uzale¿nion¹ na przymusowe leczenie. Sugerujê propozycje 
terapii zarówno dla samych uzale¿nionych, jak i dla cz³onków 
ich rodzin.

Najczêœciej jest tak, ¿e do Poradni trafiaj¹ ludzie w takim 
momencie ¿yciowym, kiedy spiêtrzaj¹ siê kryzysy wynikaj¹ce 
z picia alkoholu, np. gdy ¿ona grozi rozwodem, albo 
wyprowadzeniem siê z domu, gdy traci siê pracê, gdy 
pojawiaj¹ siê jakieœ sprawy s¹dowe, gdy jest zatrzymane 
prawo jazdy… Natomiast problem alkoholowy zaczyna siê 
du¿o wczeœniej, wtedy, kiedy cz³owiek ³amie swoje 
postanowienie, ¿e ju¿ nie bêdzie pi³ i nie dotrzymuje s³owa, bo 
traci kontrolê nad rozpoczêtym piciem. Je¿eli do cz³owieka 
zaczynaj¹ docieraæ sygna³y, ¿e alkohol zbyt czêsto pojawia siê 
w jego ¿yciu, je¿eli rodzina daje do zrozumienia, ¿e cierpi
z tego powodu, wówczas nie ma ¿adnej w¹tpliwoœci, ¿e  
problem istnieje i trzeba szukaæ pomocy u specjalistów. 
Uœwiadomienie sobie problemu alkoholowego i koniecznoœci 
terapii, jest po³ow¹ sukcesu, choroba alkoholowa bowiem jest 
nazywana chorob¹ zaprzeczeñ. Mózg cz³owieka pij¹cego ca³y 
czas „produkuje” argumenty  przemawiaj¹ce za tym, ¿e nie ma 
problemu: przecie¿ pijê tak, jak inni; s¹ tacy, co pij¹ wiêcej. S¹ 
to myœli maj¹ce usprawiedliwiaæ kolejne picie.

Im spo³eczeñstwo jest biedniejsze, tym wiêcej tego alkoholu 
siê pojawia. Zdobyta w ró¿ny sposób niewielka iloœæ 
pieniêdzy nie zmieni w sposób zasadniczy ich ¿ycia. Zatem 
¿eby zapomnieæ o beznadziei, problemach i k³opotach 
finansowych, wydaj¹ zdobyte grosze na alkohol. Oczywiœcie 
s¹ to coraz gorsze rodzaje alkoholu, czêsto z przemytu, 
wyniszczaj¹ce organizm.

- Mówi¹c o chorobie alkoholowej mamy na myœli 
g³ównie mê¿czyzn. Czy to znaczy, ¿e kobiety pij¹ mniej?

Kobiety pij¹ podobne rodzaje alkoholi jak mê¿czyŸni, 
jednak bardziej w ukryciu. Czêœæ z nich wieczorem, po 
wykonaniu wszystkich swoich obowi¹zków domowych, 
kiedy dzieci ju¿ œpi¹, siêga po alkohol. Szybko staje siê to 
rutyn¹ prowadz¹c¹ do uzale¿nienia. Pojawi³a siê równie¿ 
nowa grupa dynamicznych kobiet pracuj¹cych zawodowo
i robi¹cych karierê, (tzw. biznes women), a w zwi¹zku z tym, 
prze¿ywaj¹cych du¿o stresów, napiêæ i frustracji, które 
³agodz¹ alkoholem. W którymœ momencie jednak trzeba 

IRENA £AWICKA, absolwentka Uniwersytetu Marii Curie – Sk³odowskiej 

(1980 r.) – psycholog, kierownik Poradni Odwykowej w Pu³awach. Od1999 r. 

prowadzi w Koñskowoli PUNKT INFORMACYJNO KONSULTACYJNY DLA 

OSÓB Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM I ICH RODZIN (w GOK, w ka¿d¹ 

œrodê od 8.30 – 10.30).  Mieszka w Pu³awach.

zap³aciæ za chwile odprê¿enia. Nagle okazuje siê, ¿e bez 
alkoholu nie mo¿na ju¿ zasn¹æ, œmiaæ siê, zatañczyæ, bo on 
staje siê podstawowym regulatorem takich stanów 
emocjonalnych. Wpaœæ w pu³apkê alkoholow¹ jest bardzo 
³atwo, poniewa¿ na pocz¹tku u¿ywania daje nam to, czego 
szukamy – zapomnienie. Szybko jednak  przychodzi moment 
konfrontacji z rzeczywistoœci¹ i okazuje siê, ¿e koszt, który 
trzeba zap³aciæ, jest niewspó³miernie wysoki w stosunku do 
pocz¹tkowych zysków. Warto pamiêtaæ, ¿e kobiety 
uzale¿niaj¹ siê znacznie szybciej od mê¿czyzn. Bywa, ¿e 
chc¹c zatrzymaæ pij¹cych mê¿ów w domu, same wpadaj¹
w pu³apkê alkoholow¹ siadaj¹c z nimi do sto³u i towarzysz¹c 
im w piciu. Jest to trzecia kategoria kobiet z problemem 
alkoholowym.

- A dzieci i m³odzie¿?
Z³¹ rzecz¹ jest piwo, przez wiele osób traktowane jako napój 

ch³odz¹cy, chocia¿ zawiera taki sam rodzaj alkoholu, jaki 
znajduje siê w wódce i winie. Wszechobecnoœæ zarówno piwa 
jak i jego reklam spowodowa³a, ¿e sta³o siê ono najczêœciej 
pitym trunkiem przez dzieci (ju¿ w szkole podstawowej)
i m³odzie¿.

Nale¿y sobie uœwiadomiæ, ¿e czêsty kontakt z alkoholem
w bardzo m³odym wieku, zwiêksza kilkakrotnie 
prawdopodobieñstwo uzale¿nienia w niedalekiej przysz³oœci. 
U cz³owieka doros³ego mo¿e to trwaæ oko³o 5 lat, natomiast
u takiego, który mia³ inicjacjê alkoholow¹ przed 18 rokiem 
¿ycia, trzykrotnie krócej – a wiêc nieca³e dwa lata czêstego
i doœæ regularnego picia. Je¿eli pojawi siê problem 
alkoholowy u takiego m³odego cz³owieka – leczenie jest 
trudne. Terapia dla m³odych ludzi nie mo¿e byæ prowadzona 
razem z osobami dojrza³ymi. Oœrodków, które zajmuj¹ siê 
m³odzie¿¹ uzale¿nion¹ jest ma³o. Bardzo trudno jest równie¿ 
namówiæ m³od¹ osobê do bycia ca³kowitym abstynentem. 
Miejsc, gdzie mo¿na siê zabawiæ bez alkoholu praktycznie nie 
ma, albo prawie nie ma. W zwi¹zku z czym, czêsto rezygnacja 
z alkoholu, jest rezygnacj¹ z ró¿nych form towarzyskich. 
Dlatego te¿, bez terapii, m³ody cz³owiek nie jest w stanie 
ca³kowicie odstawiæ alkoholu.  Wiêkszoœæ pij¹cych  m³odych 
ludzi, jest na etapie picia szkodliwego, czyli jest to 
nadu¿ywanie alkoholu bez (jeszcze!) cech uzale¿nienia. Ta 
grupa jest potê¿na. W jej kierunku powinny iœæ wszelkie 
oddzia³ywania profilaktyczne. Nie ustrze¿emy dzieci
i m³odzie¿y nie daj¹c im przyk³adu. Bardzo wa¿ne jest 
zarówno to, co dzieje siê w domu, jak i grupa rówieœnicza.
I szko³a, oczywiœcie. Na szczêœcie istnieje i jest wprowadzane 
w ¿ycie coraz wiêcej programów profilaktycznych na temat 
picia alkoholu i innych uzale¿nieñ kierowanych do dzieci
i m³odzie¿y, a promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia. Myœlê, ¿e za 
parê lat bêdziemy widzieæ efekty obecnych  oddzia³ywañ. 
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Picie szkodliwe bowiem mo¿e doprowadziæ do uzale¿nienia, 
ale jeszcze mo¿na je powstrzymaæ. W przeciwnym wypadku 
za parê lat z tej grupy du¿o i czêsto pij¹cej m³odzie¿y, bêdzie 
du¿a grupa uzale¿nionych, których trzeba bêdzie leczyæ. Tak 
wiêc przy nadu¿ywaniu alkoholu, dzia³ania profilaktyczne s¹ 
najwa¿niejsze.

- Pracuje Pani w zawodzie od 20 lat. Czy rola psychologa 
w terapii odwykowej jest ca³y czas taka sama?

Zmieni³o siê du¿o. Pocz¹tkowo liczy³o siê g³ównie leczenie 
farmakologiczne, wiêc rola psychologa by³a zdecydowanie 
mniejsza. Kiedy okaza³o siê, ¿e te metody prowadz¹ donik¹d, 
zosta³a zmieniona filozofia leczenia odwykowego. G³ówny 
nacisk po³o¿ony jest teraz na psychoterapiê, czyli rozpoznanie 
problemów pacjenta i naukê rozwi¹zywania tych problemów. 
Leczenie jest d³ugie, ale efektywne.

Psycholog w Poradni Odwykowej jest nieco innym 
psychologiem, ni¿ ten z Poradni Zdrowia Psychicznego.
W Poradni Odwykowej musimy byæ trochê dyrektywni, tzn. 
wyznaczaæ kierunki, okreœlaæ cele i pokazywaæ je pacjentom, 
szczególnie na pocz¹tku terapii. Pracujemy codziennie od 
godz. 7.30 do 18.15 w Przychodni na ulicy Ko³³¹taja 51
w Pu³awach. Do godz. 16.00- porady indywidualne, póŸniej - 
terapia grupowa.

- Uzale¿nienie od alkoholu nie jest jedynym 
uzale¿nieniem. Czy kierowana przez Pani¹ Poradnia 
udziela wsparcia osobom dotkniêtym innego rodzaju 
uzale¿nieniem?

Wsparcia tak, ale nie prowadzimy oddzielnej terapii. 
Uzale¿niæ mo¿na siê od wszystkiego: nikotyny, hazardu 
(nasilaj¹cego siê obecnie), internetu, od drugiego cz³owieka, 
toto-lotka, gazetowych zdrapek, a nawet mi³oœci … 
Mechanizmy psychologiczne stoj¹ce za uzale¿nieniem s¹ 
takie same. Zawsze jest to kwestia proporcji. Je¿eli czegoœ jest 
za du¿o, kosztem normalnego, zdrowego stylu ¿ycia, wtedy 
mo¿emy mówiæ o uzale¿nieniu.

- Czy na terenie naszej gminy s¹ widoczne efekty Pani 
pracy?

Gmina Koñskowola jest jedn¹ z wiod¹cych, je¿eli chodzi
o liczbê trzeŸwych alkoholików. To wielki sukces. Jest to du¿a 
i prê¿na grupa. Posiada w³asny klub. A¿ ¿al, ¿e nie s¹ 
zorganizowane osoby wspó³uzale¿nione (matki, ¿ony), ale 
brakuje kobiet z inicjatyw¹, które tak¹ w³aœnie grupê mog³yby 
stworzyæ.

W Koñskowoli mam równie¿ swoich „absolwentów” – 
ludzi po terapii, którzy s¹ jej prawdziw¹ wizytówk¹.

Dziêkuj¹c za rozmowê, ¿yczymy dalszych sukcesów

Bo¿enna Furtak, El¿bieta Pytka

Od 1 maja jesteœmy ju¿ formalnymi cz³onkami Unii 
Europejskiej. Niby na zewn¹trz nic siê nie zmieni³o. Wiosna 
taka sama jak za czasów komuny, czy króla Æwieczka, ale 
jednak. Cenowy ba³agan. Braki w zaopatrzeniu spowodowane 
nadmiernym popytem w obawie przed podwy¿kami – to tylko 
przejœciowe (miejmy nadziejê) trudnoœci. Mo¿emy ju¿ 
swobodniej, bo bez zbêdnych formalnoœci – jak to bywa³o
w latach ubieg³ych, planowaæ wakacje albo chocia¿ tylko krótki 
wypad w miejsca niegdyœ dla nas ma³o dostêpne. Ju¿ nie tylko 
Polska, ale ca³a niemal Europa jest dla nas domem. Wiêkszy 
dom, wiêksze obowi¹zki, ale i (w co staramy siê wierzyæ) 
wiêksze perspektywy na przysz³oœæ. Pozostaje tylko pytanie, 
jak w tym wiêkszym domu nas przyjm¹. ¯e nie oczekiwali nas
z tak¹ radoœci¹  jak bogatej cioci z Ameryki, to wiêcej ni¿ 
pewne, ale  tylko od nas samych zale¿y, czy bêdziemy 
postrzegani jako pe³noprawni, godni szacunku obywatele 
Europy, czy raczej jako „zaœciankowe cwaniaczki”, z którymi 
s¹ same k³opoty. Ktoœ w tym miejscu móg³by mi zarzuciæ, ¿e 
nie ma czego wymagaæ od prostego obywatela, je¿eli w 
œwiatowy eter „id¹” niemal dzieñ w dzieñ doniesienia o aferach 
tych, co stoj¹ nieco wy¿ej, lub ca³kiem wysoko. To fakt, ¿e 
mówi siê, i¿ ryba psuje siê od g³owy, a przyk³ad idzie z góry. 
Jednak¿e, je¿eli ju¿ jestem przy przyrodniczych porównaniach, 
to niech mi ktoœ wska¿e roœlinê, która ma zdrowe liœcie i kwiaty, 
a chory korzeñ. Nawet je¿eli, to jest to tylko chwilowe. Innymi 
s³owy zmianê naszego wizerunku w Europie powinniœmy 
zacz¹æ od siebie, co nie znaczy, ¿e na co dzieñ  musimy 
pachnieæ Chanel nr 5, ubieraæ siê u Diora, a poczciwego fiata 
zamieniæ na hondê. Nie chodzi tu bowiem o sam wygl¹d 
zewnêtrzny (chocia¿ i on nie jest bez znaczenia). Zlikwidowaæ 
zawiœæ, tumiwisizm, egoizm i warcholstwo naros³e w narodzie 
jest niezmiernie trudno. Od czegoœ jednak trzeba by zacz¹æ. 
Mo¿e na pocz¹tek, nie ogl¹daj¹c siê na tych co siedz¹c na górze 

sobie tylko rzepkê skrobi¹ o narodzie nie myœl¹c, spróbujmy 
dotrzymywaæ dawanego (sobie i innym) s³owa, bowiem 
³amanie wszelkiego rodzaju obietnic, sta³o siê chyba nasz¹ 
narodow¹ cech¹! Jakby to by³o wspaniale, gdyby ziœci³y siê 
wszelkie przedwyborcze programy!!!  Gdyby wszyscy lekarze 
dotrzymywali przysiêgi Hipokratesa, a prawnicy wiernie 
s³u¿yli Temidzie! Gdyby…Gdyby…Gdyby… No có¿, 
pomarzyæ ka¿demu wolno...

Skoro jednak mamy zacz¹æ do siebie...  Wchodzimy w ¿ycie 
z g³owami pe³nymi idea³ów o uczciwoœci, obiecujemy sobie, ¿e 
obowi¹zkowoœæ stanie siê nasz¹ drug¹ natur¹. Szybko jednak 
przestajemy dostrzegaæ to wszystko, co bezpoœrednio nas nie 
dotyczy. Dbamy o porz¹dek w mieszkaniu, ale nie przeszkadza 
nam, ¿e  gdzie dwa krzaki, tam dziki œmietnik. ¯e w lasach 
³atwiej znaleŸæ star¹ oponê, puszki po piwie i foliowe, pe³ne 
œmieci worki, ni¿ borowika. Przysiêgamy mi³oœæ i wiernoœæ 
przed o³tarzem, a rozwodów wcale nie ubywa... I nie zawsze 
jest  to wina tylko tej drugiej strony! Gdzieœ tam po drodze ktoœ 
o z³o¿onych przysiêgach zapomnia³... Obiecujemy zwróciæ 
po¿yczon¹ ksi¹¿kê zaraz po przeczytaniu, a najczêœciej jest tak, 
¿e w³aœciciel musi siê d³ugo o ni¹ upominaæ. Przyrzekamy 
dzieciom wspóln¹ zabawê, a potem wymigujemy siê brakiem 
czasu. Mo¿e, gdybyœmy zawsze sami dotrzymywali danego 
s³owa, nasze pociechy sprawia³yby mniej k³opotów, teœciowie 
byliby milsi, a szefowie czêœciej docenialiby nasz¹ pracê. Mo¿e 
wtedy by³oby nam ³atwiej wybraæ spoœród siebie tych, którzy 
reprezentuj¹c nas i nasz kraj na zewn¹trz, i nie tylko, zawsze 
byliby w porz¹dku. Mo¿e i ONI nauczyliby siê dotrzymywaæ 
dawanego wyborcom s³owa! Chyba, ¿e pójd¹ za rad¹ 
Napoleona Bonaparte, który powiedzia³: „Najlepszym 
sposobem, aby dotrzymaæ s³owa to nie dawaæ go”. Mo¿e tak, 
przynajmniej na pocz¹tek, by³oby uczciwiej?

El¿bieta Pytka
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Jak zachêciæ m³odzie¿ do kontynuacji zainteresowañ 
sportowych zaszczepionych w okresie szkolnym? – nad tym 
problemem zastanawia siê Wójt Gminy, dyrektorzy szkó³
i nauczyciele wychowania fizycznego oraz przedstawiciele 
Klubu „Powiœlak”. Dzieci i m³odzie¿ bardzo chêtnie bior¹ 
udzia³ w ró¿nego rodzaju rozgrywkach i zawodach 
sportowych organizowanych pod patronatem szkó³, graj¹ te¿ 
w pi³kê no¿n¹ w dru¿ynach trampkarzy i juniorów przy Klubie 
„Powiœlak”, ale najczêœciej na tym koñczy siê ich kariera 
sportowa. Problem tkwi w tym, ¿e m³odzi ludzie posiadaj¹cy 
predyspozycje i umiejêtnoœci sportowe, nie zasilaj¹ dru¿yny 
seniorów miejscowego klubu pi³karskiego. Ten w³aœnie klub 
musi czêsto siêgaæ po zawodników z zewn¹trz. A szkoda, bo 
obecnie ju¿ istniej¹ warunki do rozwoju sportowego,
a w niedalekiej przysz³oœci, bêdzie realizowany plan 
modernizacji istniej¹cego obiektu sportowego - stadionu. 
Wójt Stanis³aw Go³êbiowski, jak mówi, myœli o budowie 
budynku, w którym znajd¹ miejsce: szatnia z natryskami dla 
zawodników, pokój dla sêdziów, pomieszczenie dla Zarz¹du 
Klubu i ewentualnie balkon. Realizacja takiego zamierzenia 
bêdzie mia³a sens, pod warunkiem, ¿e z obiektu korzystaæ 
bêdzie szeroka rzesza lokalnej spo³ecznoœci.

Na spotkaniu w dniu 19 kwietnia, zorganizowanym
z inicjatywy wójta, pad³o kilka propozycji zmierzaj¹cych do 
rozwi¹zania tego problemu. Przedstawiciel „Powiœlaka” –
p. Miros³aw Skwarek, zaproponowa³, aby nauczyciele
w szko³ach w ramach umowy z klubem, prowadzili szkolenie 
m³odzie¿y – przysz³ej kadry pi³karskiej i cz³onków nowych 
sekcji. Rad¹ s³u¿y³ równie¿ ksi¹dz Wies³aw, sk¹din¹d 
wiadomo, zagorza³y zwolennik gry w pi³kê. Nauczyciele 
wychowania fizycznego podsunêli myœl, aby w gimnazjum 
utworzyæ klasy sportowe, z wiêkszym wymiarem godzin w-f. 
O s³usznoœci tej propozycji zosta³ przekonany wójt, o czym 
œwiadczy deklaracja uwzglêdnienia klas sportowych
w projekcie organizacyjnym na kolejny rok szkolny.

Na spotkaniu obecny by³ równie¿ przedstawiciel orkiestry 
dêtej – p. Marian Sykut, przybli¿aj¹c orkiestrowe bol¹czki. 
Nasza gminna orkiestra ci¹gle siê rozwija, co daje siê s³yszeæ 
na koncertach, ale jej szeregi siê kurcz¹. Brak jest m³odych 
osób chêtnych do gry na instrumentach dêtych. Aby temu 
zapobiec postanowiono, ¿e nauczyciel muzyki w Zespole 
Szkó³ w Koñskowoli – p. Pawe³ Pytlak, bêdzie prowadzi³ 
naukê gry na tych¿e instrumentach. Nie zagospodarowane
w orkiestrze instrumenty, zostan¹ przekazane szko³om.

Bo¿enna Furtak

Ju¿ od ponad 2 lat na bazie 
Zespo³u Szkó³ w Koñskowoli 
d z i a ³ a  Œ w i e t l i c a  
Œrodowiskowa.  Jest  ona 
finansowana przez GKPiRPA
w Koñskowol i .  Za j êc i a  
( tematyczne,  plastyczne,  

s p o r t o w e ,  w  p r a c o w n i  
komputerowej i inne) prowadzone s¹ 

przez pedagogów i odbywaj¹ siê 2 razy
w tygodniu. Naszym zadaniem jest takie zorganizowanie 
zajêæ, aby  zaspokoi³y wa¿ne potrzeby 
emocjonalne dzieci, a tak¿e stanowi³y 
alternatywê ich dotychczasowych prze¿yæ
i doœwiadczeñ. Dbamy równie¿ o stworzenie 
sytuacji umo¿liwiaj¹cych uwolnienie napiêæ 
emocjonalnych,  powsta³ych na t le 
niepowodzeñ w domu i w szkole. W czasie 
spotkañ dzieci ucz¹ siê rozwi¹zywania 
konfliktów, negocjowania, s³uchania siebie 
nawzajem, wymieniania pozytywnych 
informacji, mówienia otwarcie o sobie
i dzielenia siê doœwiadczeniami. Zajêcia 
œwietlicy œrodowiskowej odbywaj¹ siê tak¿e 
w terenie -  szczególnie lubiane przez dzieci 
s¹ wyjazdy na basen i wycieczki.

Ostatnio (24 kwietnia), braliœmy udzia³
w zorganizowanym przez PTTK, XV 
Rajdzie Adalbertowym, który mia³ na celu 
miêdzy innymi: uczczenie 85-tej rocznicy 

erygowania I-ej Parafii Rzymskokatolickiej w Pu³awach oraz 
25-tej rocznicy powo³ania Kazimierskiego Parku 
Krajobrazowego.         Na 13-kilometrowej trasie Pu³awy-
Zbêdowice-Bochotnica-Góry-Kazimierz Dolny, mieliœmy 
okazjê podziwiaæ piêkne w¹wozy. Pod kierunkiem 
doœwiadczonych przewodników oraz ornitologa 
poznawaliœmy uroki Kazimierskiego Parku Krajobrazowego 
w wiosennej szacie.

Spotkanie przy rajdowym ognisku, na zamku w Kazimierzu 
Dolnym, by³o okazj¹ do wymiany wra¿eñ. I pomimo 
zmêczenia dzieci zapewnia³y, ¿e na kolejny rajd te¿ pójd¹. 
Mo¿e z³apa³y turystycznego bakcyla...

Dorota Chyl i Anna Krawczyk

Fot. Dorota Chyl



Dobre odczytaj i koñcz w sobie.
(Cyprian Kamil Norwid)

XXIII Ma³y Konkurs Recytatorski na etapie gminnym 
zosta³ ju¿ rozstrzygniêty. Przyst¹pi³o do niego 48 dzieci (ze 
szkó³  podstawowych: Chrz¹chowa,  Koñskowoli
i Skowieszyna), które zosta³y ocenione (6 maja) w dwóch 

kategoriach: kl I – III i IV – VI. Trzeci¹ kategoriê stanowili 
gimnazjaliœci w liczbie 15 osób. Ich przes³uchanie i ocena 
odby³y siê 7 maja. W kategoriach szkó³ podstawowych, 
najlepiej przygotowani byli uczniowie klas I-III. Jurorzy mieli 
niema³o problemu z wytypowaniem tych najlepszych. 
Ostatecznie przyznali 8 nagród: pierwsze miejsce zaj¹³ 
Krzysztof Górski z Koñskowoli, drugie miejsce ex aequo 
zajêli: Katarzyna Butryn z Chrz¹chowa i Mateusz Furtas
z Koñskowoli. Ta trójka bêdzie reprezentowaæ nasz¹ gminê 24 
maja na Turnieju Powiatowym w Pu³awach. Na trzecim 
miejscu ex aequo uplasowali siê: Paulina Kozak
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Jak to jest byæ pisarzem…

Zgodnie z zapowiedzi¹, 23 kwietnia koñskowolski GOK 

goœci³ w swoich progach Krzysztofa Petka, zaproszonego na 

spotkanie z gimnazjalistami.  Przy pe³nej sali, przez prawie 

dwie godziny, m³ody autor poczytnych ksi¹¿ek dla m³odzie¿y 

ze swad¹ opowiada³ o swojej pracy, zbieraniu materia³ów

i obozach, które prowadzi. Tematy do swoich ksi¹¿ek czerpie 

z ¿ycia, a bohaterami jego powieœci s¹ autentyczni m³odzi 

ludzie, dziêki czemu problemy poruszane przez p. Krzysztofa, 

s¹ bliskie m³odemu wspó³czesnemu cz³owiekowi. Ciêty jêzyk 

natomiast, znakomite poczucie humoru i niemal

w mistrzowski sposób dozowanie napiêcia powoduj¹, i¿ jego 

ksi¹¿ki stale zyskuj¹ na popularnoœci. Dla tych, którzy nie 

mogli byæ na spotkaniu, a chcieliby siê czegoœ dowiedzieæ

o autorze, jego ksi¹¿kach i organizowanych przez niego 

obozach, Krzysztof Petek pozostawi³ swój adres internetowy: 

http://www.petek.prv.pl

S¹dz¹c po reakcji m³odzie¿y, spotkanie zorganizowane 

przez pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej

w Koñskowoli, nale¿a³o do bardzo udanych.

Lekcja jêzyka polskiego...

Po udanym spotkaniu autorskim K. Petek
chêtnie udzieli³ wywiadu gimnazjalistkom

Pracownice Gminnej Biblioteki Publicznej w Koñskowoli 

we wspó³pracy z p. Franczak-Paæ i Genowef¹ Flis – 

polonistkami i uczniami Gimnazjum, jak co roku 

przygotowali inscenizacjê fragmentu twórczoœci autora, 

którego imieniem zosta³ og³oszony bie¿¹cy rok. Poniewa¿ rok 

2004 (o czym pisaliœmy w poprzednim numerze Echa), zosta³ 

og³oszony rokiem Witolda Gombrowicza, 23 kwietnia 

(Œwiatowy Dzieñ Ksi¹¿ki i Praw Autorskich) mieliœmy okazjê 

obejrzeæ przedstawienie, którego treœci¹ by³a scena

z „Ferdydurke” (powieœci z 1937 r.) – lekcja jêzyka polskiego. 

Inscenizacja wzbogacona utworami rapowymi  napisanymi 

przez uczniów do muzyki p. Paw³a Pytlaka, zrobi³a na widzach 

wielkie wra¿enie. Uczniowie grali tak przekonywuj¹co jak 

doœwiadczeni aktorzy. Lataj¹ce na scenie kule papieru, 

charakteryzacja, scenografia, wreszcie zaanga¿owanie w grê 

m³odych mi³oœników sztuki teatralnej, a w przygotowania 

wy¿ej wymienionych, pozwoli³o na stworzenie prawdziwej 

pere³ki. A¿ chcia³o by siê powiedzieæ: Poka¿cie to nie tylko

w Koñskowoli. Gratulacje.

Najm³odsi laureaci



z Chrz¹chowa, Martyna JóŸwicka z Chrz¹chowa, Krzysztof 
Chabora ze Skowieszyna i Kinga Wojtowicz, równie¿ ze 
Skowieszyna.

W kategorii kl IV-VI jury przyzna³o pierwsze miejsce 
Agnieszce Seroka ze Skowieszyna, drugie Oldze Kozak
z Chrz¹chowa i trzecie ex aequo: Piotrowi Dymkowi

z Koñskowoli i Martynie Murat ze Skowieszyna. Oni 
równie¿ bêd¹ nas reprezentowaæ 24 maja w Pu³awach.
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Gimnazjaliœci, zapewne przez wzgl¹d na odbywaj¹ce siê
w tym samym czasie egzaminy, byli przygotowani nieco 
gorzej ni¿ w latach ubieg³ych. Trochê ich zawodzi³a (choæ nie 
wszystkich) pamiêæ! Tym niemniej jurorzy z prawdziw¹ 
przyjemnoœci¹ wys³uchali szeregu recytacji, a po dyskusji 
przyznali pierwsze miejsce Monice £yszcz z kl. II d, drugie 
miejsce ex aequo: Przemys³awowi Kotrowi z kl. II a
i Marzenie Kruk z kl. II a – ta trójka 25 maja bêdzie mia³a 
okazjê wykazaæ siê swoimi umiejêtnoœciami przed 
pu³awskimi jurorami. Trzecie miejsce równie¿ ex aequo 
zajêli: Paulina Jakubowska z kl. III d, Magdalena Go³¹b
z kl. III c i Anna Piech z klasy II a.

Wszystkim uczestnikom XXIII edycji Ma³ego Konkursu 
Literackiego i ich opiekunom serdecznie dziêkujemy, 
zwyciêzcom gratulujemy, a za tych, którzy bêd¹ 
reprezentowaæ nas na wy¿szym szczeblu (w Pu³awach) 
trzymamy kciuki!

Laureaci kategorii wiekowej IV-VI

Gminny Dzieñ Dziecka
Gmina Koñskowola oczywiœcie nie zapomina o swoich 

najm³odszych mieszkañcach. 1 czerwca na placu 

wystawowym WODR zostanie zorganizowany WIELKI  

FESTYN dla dzieci. Wœród wielu atrakcji t¹ najwiêksz¹ 

bêdzie widowisko pt. „WESO£E SMOCZYSKO” 

przygotowane przez Agencjê Artystyczn¹ „Scena Juno”

z Lublina. Co jeszcze? Niespodzianka. Zamawiamy równie¿ 

s³oñce i dobry humor u dzieci. PrzyjdŸcie, bo naprawdê warto! 

Zapraszamy.

Zmiana terminu Dni Koñskowoli
Po raz kolejny termin wyborów, tym razem do Parlamentu 

Europejskiego, wp³yn¹³ na zmianê terminu obchodów Dni 

Koñskowoli. Cykl imprez zapowiadany na po³owê czerwca, 

rozpocznie siê ju¿ 4, a zakoñczy 6 czerwca. Na te dni 

organizatorzy zaplanowali mnóstwo atrakcji, wœród których 

znajd¹ siê: uroczysta sesja Rady Gminy, fina³ Konkursu 

Wiedzy o Koñskowoli, wernisa¿ Wystawy Twórczoœci 

Rodzimych Artystów, rozgrywki sportowe, koncerty oraz 

festyn rodzinny. W trakcie tegorocznego festynu wyst¹pi¹: 

gwiazda dnia – Cygañski Zespó³ Pieœni i Tañca „TERNE 

ROMA” ze Szczecinka, Chor¹giew Rycerstwa Ziemi 

Lubelskiej z pokazem walk i broni, miejscowi artyœci, czyli: 

orkiestra dêta, „Œpiewaj¹cy Seniorzy”, kabaret „Onufry”, 

m³odzie¿owy zespó³ wokalny oraz zespól EKG.

B.F. i EP

ZAPRASZAMY!
Gimnazjaliœci na medal
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Dnia 22.04. br. w Gimnazjum w Koñskowoli odby³a siê
II M³odzie¿owa Sesja Naukowa pod has³em „¯yjmy zdrowym 
powietrzem”, o której wspominaliœmy w poprzednim 
numerze „Echa”. Sesji towarzyszy³a wystawa prac 
plastycznych pod has³em „�ród³a i skutki zanieczyszczeñ 
p o w i e t r z a ” ,  k o n k u r s  w i e d z y  o r a z  p i o s e n k i .
W przedsiêwziêciu przygotowanym przez uczniów klas 
trzecich, pod kierunkiem pañ M. Matraszek i J. Kopiñskiej, 
bra³y udzia³ delegacje uczniów z klas I, II, III oraz zaproszeni 
goœcie: pani M. Szpyra - Przewodnicz¹ca Rady Gminy, pani 
Jadwiga Dêbska-Próchniak - g³ówny specjalista ds. ekologii
z WODR w Koñskowoli oraz pan R. Polak - dyrektor 
Gimnazjum. Sesja rozpoczê³a siê od przedstawienia 
programu, a nastêpnie uczniowie omawiali przygotowane 
zagadnienia,  takie jak: sk³ad czystego powietrza 
atmosferycznego, rodzaje zanieczyszczeñ powietrza i ich 
wp³yw na zdrowie cz³owieka, przyczyny i skutki efektu 
cieplarnianego, regulacje prawne w sprawie ochrony 
powietrza atmosferycznego. Uczniowie bardzo powa¿nie 
potraktowali czêœæ konkursow¹ i uwa¿nie s³uchali oraz 
notowali najwa¿niejsze informacje, aby jak najlepiej 
rozwi¹zaæ zadania. Po czêœci konkursowej dziewczêta z chóru 

szkolnego zaœpiewa³y nam dwie „ekologiczne” piosenki, przy 
których wszyscy siê dobrze bawili, a pan dyrektor nawet 
zacz¹³ tañczyæ. Nastêpnie og³oszono wyniki. Spoœród trzecich 
klas  najlepsz¹ okaza³a siê IIId z drugich - IIa, z pierwszych – 
Ib. Wyró¿nienie otrzyma³a klasa IId. Na koniec wszyscy 
zwyciêzcy, jak równie¿ osoby przygotowuj¹ce ca³¹ sesjê, 
zostali nagrodzeni. Nagrody zosta³y ufundowane przez Urz¹d 
Gminy w Koñskowoli. Wrêczy³y je panie: M. Szpyra,
J. Dêbska- Próchniak.

Moim zdaniem, tego typu spotkania naukowe s¹ potrzebne, 
gdy¿ mo¿emy wiele dowiedzieæ siê o otaczaj¹cym nas 
œrodowisku. W ubieg³ym roku rozmawialiœmy o wodzie,

w tym o powietrzu, a za rok mo¿e nasi nastêpcy, kole¿anki
i koledzy z klas m³odszych, bêd¹ kontynuowali pomys³ 
m³odzie¿owych sesji naukowych i przygotuj¹ informacje np.
o glebie. Mamy nadziejê, ¿e tegoroczny projekt spodoba³ siê 
zarówno uczniom jak i zaproszonym goœciom. Podczas sesji 
wszystkim dopisywa³y œwietne humory, co oczywiœcie by³o 
te¿ wa¿ne.

Agnieszka Pêkala kl. III b

Zmagania matematyczne

na pó³metku
20 kwietnia br. odby³ siê konkurs matematyczny klas 

drugich gimnazjum. Wziê³o w nim udzia³ 23 uczniów. 
Gimnazjaliœci mieli do rozwi¹zania 7 zadañ (w czasie
90 minut), obejmuj¹cych zarówno algebrê jak i geometriê
w zakresie klasy pierwszej i drugiej.

Oko³o jedna trzecia pisz¹cych, potwierdzi³a swoj¹ doœæ 
dobr¹ formê w dziedzinie wiadomoœci i matematycznych 
umiejêtnoœci. Dowiedli, ¿e potrafi¹ czytaæ uwa¿nie i ze 
zrozumieniem zadania, dokonywaæ analizy, logicznie myœleæ
i wykonywaæ dzia³ania matematyczne, stosuj¹c odpowiednie 
prawa i twierdzenia. Rozwi¹zywali zadania poprawnie
z wyraŸnie zaznaczonym w³aœciwym tokiem myœlowym.

A oto lista uczniów, którzy osi¹gnêli najwiêksz¹ liczbê 
punktów ³¹cznie, na 20 mo¿liwych do zdobycia:

1. Poœlednik Krzysztof kl. II d – 16,5 pkt.
2. Kozak Katarzyna kl. II d – 13,0 pkt.
3. Sykut Olga kl. II a – 12,5 pkt.
4. Budzyñska Aleksandra kl. II b – 11,0 pkt.
5. Wiejak Martyna kl. II b – 10,5 pkt.
6. Abramek Joanna kl. II b – 9,5 pkt.
7. Bia³ek Aleksandra kl. II a – 9,5 pkt.
8. Sumorek Emilia kl. II b – 9,0 pkt.

O formê tych uczniów, przed próbnym testem kompetencji, 
nauczyciele: D. Polska i M. Bia³ota mog¹ byæ spokojni. S¹ to 
uczniowie ambitni, którzy równie¿ du¿o pracuj¹. Pozostali, to 
grupa, która wypad³a nieco s³abiej, ale nie na tyle, aby to 
pomniejsza³o zasadniczo ich szanse wykazania siê 5 maja na 
próbnym teœcie kompetencji klas drugich. Ci uczniowie 
sprawdzili swoje mo¿liwoœci na dzisiaj i wiedz¹ ju¿, nad czym 
musz¹ jeszcze popracowaæ, aby za rok, zarówno oni wszyscy 
jak równie¿ i nauczyciele, którzy prowadz¹ ich w wêdrówkach 
matematycznych w gimnazjum, byli z siebie zadowoleni. Na 
najbli¿szej uroczystoœci szkolnej,  wobec grona 
pedagogicznego i wszystkich uczniów szko³y, pierwszych 
piêæ osób z najwy¿sz¹ liczb¹ punktów otrzyma z r¹k 
nauczycieli organizatorów konkursu dyplomy i nagrody 
ksi¹¿kowe, a pozostali wyró¿nienia.

Organizator konkursu
Danuta Polska
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Og³oszony jeszcze w marcu konkurs, cieszy³ siê doœæ du¿ym 
powodzeniem, choæ organizatorzy, tzn. Zespó³ Szkó³ w Koñskowoli, 
Ksi¹dz Proboszcz i Gminny Oœrodek Kultury, liczyli na jeszcze 
wiêkszy odzew. Mieli nadziejê równie¿, ¿e owocami konkursu
w kategorii literackiej, bêd¹ ciekawe w¹tki historii i epizody z ¿ycia 
parafii,  dot¹d nie publikowane, czyli bardziej twórcze.

Czêœæ uczestników konkursu, a by³ on adresowany do dzieci
i m³odzie¿y, potraktowa³a swój udzia³ bardzo powa¿nie, wykonuj¹c 
prace solidnie i starannie. Niestety, byli i tacy, którzy próbowali 
pos³u¿yæ siê zlepkiem publikowanych ju¿ artyku³ów, zdjêæ czy 
opracowañ na temat parafii. Tak wykonane albumy niestety nie 
mog³y byæ oceniane. Jury z wielk¹ uwag¹ przeczyta³o i obejrza³o 
wszystkie prace, które bêd¹ teraz przedmiotem wystawy 
zorganizowanej w koœciele parafialnym. Oficjalnego og³oszenia 
wyników konkursu dokona³ ksi¹dz proboszcz Piotr Trela po Mszy 
œw. dla dzieci w dniu 9 maja. Laureaci, tego dnia odebrali równie¿ 
dyplomy i nagrody w postaci w³oskich krzy¿yków ze scenami 
Ostatniej Wieczerzy, ksi¹¿ek, kaset, d³ugopisów. A oto ci, którzy 
zdaniem jury zas³u¿yli na najwy¿sze noty:

Kategoria literacka
Na konkurs w tej kategorii wp³ynê³o 9 prac.
I miejsce: Justyna Sumorek, kl. VI b, Szko³a Podstawowa
w Koñskowoli, za wiersz „Historia naszego koœcio³a”,
II miejsce: Magdalena Kruk, Chrz¹chów, za wiersz „Moja parafia”,
III miejsce: Marlena Kozak, kl. III, Chrz¹chów, za wiersz „Kaplica”
Wyró¿nienia: - Praca zbiorowa „Moja parafia” autorstwa: Justyny 
Sumorek, Alicji Borzêckiej, Aleksandry Kopiñskiej, Agnieszki 
Karpiñskiej i Aleksandry Król, kl. VI b SP Koñskowola,
- Kasia Suszek kl. Id Gimnazjum, za pracê „Moja parafia dawniej
i dziœ”.
Kategoria - albumy
Ze zg³oszonych na konkurs 9 albumów, nagrodzono jeden – 
Honoraty Sadurskiej, kl. III b, SP Koñskowola.
Kategoria plastyczna
Ta kategoria cieszy³a siê najwiêkszym powodzeniem wœród 
uczestników, nap³ynê³o bowiem 50 prac. Prace oceniano
w nastêpuj¹cych grupach wiekowych:
Klasy 0 – III
I miejsce: Mateusz Suszek, kl. III, Chrz¹chów
II miejsce: Lidia Kaczmarska, kl. III a, Koñskowola
III miejsce: Agnieszka Je¿yna, kl. I, Wola Osiñska

El¿bieta Grabczak, kl. III, Chrz¹chów
Karolina Kozak, kl. III, Chrz¹chów

Wyró¿nienie: Rafa³ Kulpiñski, kl. 0, Wola Osiñska
Klasy IV – VI
I miejsce: Magdalena Kruk, kl. V, Chrz¹chów
II miejsce: Agata Chabros, kl. V, Po¿óg
III miejsce: Monika Kêsik, kl. V, Chrz¹chów
                   Magdalena Ogórek, kl. V, Chrz¹chów
                   Paulina Pêkala, kl. V, Chrz¹chów
Wyró¿nienie: Sylwia Kosyl, kl. IV c, Koñskowola
Gimnazjaliœci
I miejsce: Katarzyna Sykut, kl. I b
II miejsce: £ukasz Kaczmarek, kl. I b
III miejsce: Martyna Jarzyna, kl. I
Wyró¿nienia: Olga Piaseczna, kl. I

Mateusz Skwarek, kl. I b
Jury: G. Flis, M. Woch, A. Kaczmarska, B. Furtak, T. Or³owska

Historia naszego koœcio³a – Justyna Sumorek, kl. VI b. –
I nagroda
Fundator nieznany pieni¹dze darowa³,
aby ksi¹dz proboszcz drewniany koœció³ zbudowa³.
Andrzej z Têczyna w³aœciciel Koñskowoli
w szesnastym wieku murowany koœció³ postawiæ pozwoli³.
Do diecezji krakowskiej œwi¹tynia nale¿a³a,
no i 14 metrów wysokoœci mia³a.

A¿ do roku 1617 tak sta³a,
kiedy to po¿arowi ulec musia³a.
Dopiero ksi¹dz Stanis³aw z Zalesia Lisowicz,
w wieku XVII podj¹³ siê koœcio³a odbudowy.
Œwi¹tynia bazyliki przybra³a kszta³t,
parafia zadowolona z jej nowych szat.
Arcybiskup lwowski Jan Próchnicki farê konsekrowa³,
o³tarz wyposa¿y³a Agnieszka z Têczyñskich – Firlejowa.
Zofiê Lubomirsk¹ – kolatorkê fary,
pod kaplic¹ po³udniow¹ ksiê¿a pochowali.
W kaplicy pó³nocnej Suchodolski spocz¹³,
zafundowa³ szpital, nim ¿ycie w innym œwiecie rozpocz¹³.
W XVIII wieku spali³y koœció³ wojska grasuj¹ce.
Architektem by³ Mayer odbudow¹ kieruj¹cy.
Koœció³ i cmentarz murem okolone,
14 kapliczek drogi krzy¿owej posiada³y one.
A w 2000 roku wnêtrze zosta³o oz³ocone.
Œwiêta Anna i Marek czuwaj¹ nad koœcio³ami.
Modl¹ siê do nich wierni za swoimi sprawami.
Oto historia koœcio³a mojego,
ja z moj¹ rodzin¹ nale¿ê do niego.

Edukacja ekologiczna jest wa¿nym zadaniem dla szko³y, wrêcz 
kluczowym dla wychowania i wykszta³cenia wspó³czesnego ucznia. 
Jest jednoczeœnie szans¹ poprawy obecnego, niekorzystnego dla nas 
stanu naturalnego œrodowiska. Sama jednak wiedza nie wystarcza. 
M³odego cz³owieka nale¿y nauczyæ szacunku do otaczaj¹cego 
œwiata, w³aœciwego przestrzegania praw przyrody. Wa¿nym 
elementem tej edukacji jest równie¿ umiejêtnoœæ przestrzegania 
œwi¹t ekologicznych, dlatego te¿ uczniowie, co roku, oprócz 
sprz¹tania œwiata czynnie uczestnicz¹ w obchodach Dnia Ziemi. 
Œwiêto to zainicjowa³ Gaylord Nelson – senator USA, w celu 
zwrócenia uwagi i zainteresowania spo³eczeñstwa amerykañskiego 
problemami œrodowiska naturalnego. Po raz pierwszy obchodzono 
go 22 kwietnia 1970 roku.  Akcja spotka³a siê z wielkim 
zainteresowaniem m³odzie¿y i doros³ych uczestnicz¹cych
w organizowanych przez Kongres USA imprezach edukacyjnych 
oraz masowych demonstracjach. Dopiero w 1990 roku og³oszono ten 
dzieñ œwiêtem miêdzynarodowym. Has³o tegorocznego Dnia Ziemi 
brzmia³o: „Dary Ziemi”. Na to has³o odpowiedzieli równie¿ 
uczniowie Szko³y Podstawowej w Chrz¹chowie. Najm³odsi wziêli 
udzia³ w konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej. Wykonali 
plakaty ostrzegaj¹ce przed zaœmiecaniem œrodowiska, które ozdobi³y 
œciany naszej szko³y. Grupa starszych uczniów wybra³a te 
najciekawsze i nagrodzi³a wykonawców dyplomami. W ten sposób 
klasy m³odsze równie¿ w³¹czy³y siê w przygotowania uroczystoœci 
propaguj¹cych ekologiê. Klasa I wykona³a z folii i papieru  prace
pt. „Œmieciojadki”, które zosta³y rozwieszone na korytarzach szko³y, 
jako dodatkowe kosze na œmieci.

Na znak protestu przeciwko niszczeniu naszej planety, klasa 
trzecia zasadzi³a w ogrodzie szkolnym kilka m³odych drzewek, 
podarowanych przez rodziców. Niechaj te drzewka w górê rosn¹
i czyste powietrze nam przynosz¹.

22 kwietnia na sali gimnastycznej przedstawiona zosta³a 
inscenizacja p.t. „Szanujmy Ziemiê”, a w „debacie ekologów” 
uczniowie dyskutowali na temat problemów naszej planety. 
Poruszono problem koniecznoœci segregacji œmieci i dbania
o czystoœæ œrodowiska. Wszystko to przy akompaniamencie znanych 
wszystkim piosenek ekologicznych. W czasie apelu odby³ siê 
równie¿ konkurs sprawnoœciowy o tytu³ „Mistrza Segregacji 
Œmieci”. Otrzyma³ go uczeñ., który jako pierwszy w³aœciwie 
posegregowa³ œmieci do odpowiednich kontenerów.

Organizatorzy: Katarzyna Suszek, Magdalena Pioœ, Anna Su³ek, 
Janina Duda, El¿bieta Butryn.
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M a j o w e

Dawniej Zielone Œwi¹tki nazywano Pasch¹ Czerwon¹ (od 
koloru szat mszalnych). Nale¿¹ one do tzw. œwi¹t ruchomych – 
ich termin zale¿y od terminu Wielkanocy i pierwszej 
wiosennej pe³ni ksiê¿yca. Obchodzone s¹ w niedzielê
i poniedzia³ek, siedem tygodni po Wielkanocy (miêdzy 10 
maja i 13 czerwca). Jest to czas wiosny, bujnego rozkwitu 
roœlin. Ich najwa¿niejszym atrybutem (st¹d wziê³a siê nazwa), 
s¹ zielone ga³êzie. Z Zielonymi Œwi¹tkami ³¹czone s¹ liczne 
wierzenia, zwyczaje i obrzêdy ludowe: wegetacyjne, agrarne, 
pasterskie… S¹ tu tak¿e obecne momenty zalotne, 
matrymonialne oraz  obrzêdy zaduszne. Pocz¹tki tego œwiêta 
siêgaj¹ archaicznych obrzêdów wiosennych, zwi¹zanych
z kultem drzewa, zielonych ga³êzi, p³odnoœci – w przesz³oœci 
zwalczanych przez Koœció³. W polskiej tradycji ludowej 
zachowa³y siê liczne relikty jeszcze przedchrzeœcijañskich 
obrzêdów.

Tradycja majenia 
domów, zagród, krzy¿y 
i  k a p l i c z e k  
przydro¿nych œwie¿ymi 
ga³êziami, a nawet 
c a ³ y m i  m a ³ y m i  
drzewkami (brzozy, 
wierzby, leszczyny, 
œwierku) – to jedna
z nich. Powszechnie 
wierzono, ¿e zielone 
ga³êzie poprzybijane do 
drzwi wejœciowych, 

wrót, stodó³ i stajen, wk³adane byd³u pod ¿³oby, rozsypane na 
podwórku, chroni¹ od czarów, z³ych uroków, nieszczêœæ, 
klêsk ¿ywio³owych, a tak¿e odpêdz¹ z³o i choroby, bêd¹ 
sprzyja³y wegetacji i plennoœci roœlin. W takim samym celu,
a przy okazji dezynfekcji (przeciw pch³om, muchom
i komarom), œcie¿ki, które prowadzi³y do domu, psiej budy, 
obory, wyœcie³ano tatarakiem, czyli „kalmusowym zielem”. 
Dziœ pozosta³oœci¹ tego jest ustawianie w domach wazonów 
ze œwie¿ym tatarakiem.

Zwyczaje  pas tersk ie
i hodowlane.
Zielone Œwi¹tki w ca³ej 
Polsce obchodzone by³y 
j a k o  w i e l k i e  œ w i ê t o  
pasterzy. Byd³o majono 
zielonymi ga³¹zkami, na 
rogach krów wieszano 
wieñce z zió³ i kwiatów. 
Wypêdzaj¹c tego dnia byd³o 
na pastwiska, smagano je 
g a ³ ¹ z k a m i  j a r z ê b i n y,  
w i e r z b y  l u b  p a l m ¹  

wielkanocn¹; kropiono wod¹ œwiêcon¹; przepêdzano przez 
rozpalony na œcie¿ce ogieñ, do którego wrzucano poœwiêcone 
zio³a; okadzano je dymem z zió³ œwiêconych; toczono jajka po 
bokach krów i koni (dla zdrowia, si³y, na szczêœliwy, 
bezpieczny wypas). W podobnych intencjach smagano 
zielonymi ga³êziami i oblewano œwiêcon¹ wod¹ pasterzy. 
Gospodynie czêstowa³y ich jajecznic¹, a  na drogê i wieczorn¹ 
ucztê tzw. majówkê, dawa³y równie¿ jajka, chleb, ciasto
i s³oninê. W nocy poprzedzaj¹cej Zielone Œwi¹tki
w kierzankach, skopkach i innych naczyniach u¿ywanych do 
mleka i wyrobu mas³a, gotowano wywary zio³owe, mieszano 
je z zebran¹ przed œwitem ros¹ i rano dawano do picia krowom, 
wypowiadaj¹c nad ich g³owami zaklêcia (szeptuchy).

Zwyczaje i obrzêdy wegetacyjne.
W dzieñ Zielonych Œwi¹tek odbywa³y siê t³umne, uroczyste 

pochody mieszkañców wsi miedzami i granicami pól, 
t ³umaczone  j ako  re l ik t  wiosennych  obrzêdów
i praktyk magicznych, wegetacyjnych i rolniczych. Jeszcze
w po³owie XIX wieku, na Podlasiu, mieszkañcy wsi 
obchodzili swoje pola z obrazem œwiêtym i modlili siê
o urodzaj. Z czasem do obrzêdów tych przy³¹czyli siê ksiê¿a, 
staraj¹c siê zaszczepiæ w tradycyjnych praktykach rolniczych 
elementy religijne. W miejsce rytualnych obchodów pól
i pastwisk, wprowadzono procesje z udzia³em ksiê¿y, 
modlitw¹, pieœniami pobo¿nymi, b³ogos³awieñstwem
i œwiêceniem pól. W wegetacyjnych obrzêdach wa¿n¹ rolê 
odgrywa³ ogieñ. W sobotê przed Zielonymi Œwi¹tkami, na 
pastwiskach i leœnych polanach, rozpalano ogniska 
obrzêdowe – palinocki. Od ogni tych pasterze zapalali 
pochodnie i na pomyœlnoœæ zabiegów hodowlanych, i urodzaj, 
biegali z nimi wokó³ swoich stad.

Zwyczaje towarzyskie, zalotne, matrymonialne.
Na rozpalone noc¹ ogniska 
pasterskie przychodzili 
gospoda rze  z  ¿onami
i doros³ymi  córkami, przed 
którymi pasterze popisywali 
s i ê  z r ê c z n o œ c i ¹ ,  s i ³ ¹
i fantazj¹ - skakali przez 
ogieñ, urz¹dzali gonitwy, 
s i ³ o w a l i  s i ê .  Z w y k l e  
bawiono siê a¿ do œwitu – 
ucztowano, œpiewano pieœni 
o wioœnie: „zieleñ siê zieleñ, 
ty zielona rówieñ,  Ty 

dziewczyno moja, przechodŸ¿e siê po niej”. Koœció³ zwalcza³ 
z w y c z a j e  l u d o w e  Z i e l o n y c h  Œ w i ¹ t e k  j u ¿
w XV wieku, dopatruj¹c siê w nich pozosta³oœci wiosennych 
obrzêdów pogañskich. Palenia ogni zakazywa³a uchwa³a 
synodalna z 1408 roku, sygnowana przez biskupa 
krakowskiego Piotra Wysza. W czasie kazañ przestrzegano 
m ³ o d e  d z i e w c z ê t a  p r z e d  o g n i e m  p i e k i e l n y m



z pieniêdzmi, a kawalerowie stawali do zawodów we 
wspinaniu. Dla utrudnienia, s³up posmarowany by³ olejem lub 
myd³em. W Beskidzie, do tradycji nale¿a³y spotkania 
s¹siedzkie i rodzinne przy ognisku, po³¹czone ze sma¿eniem
i spo¿ywaniem jajecznicy na œwie¿ym powietrzu. Polsk¹ 
obrzêdowoœæ wzbogaci³y zabawy i poczêstunki urz¹dzane
w lasach, nad rzekami, a tak¿e zabawy podmiejskie - majówki.

Momenty zaduszkowe.
Zielonoœwi¹tkowe ognie palone by³y te¿ za dusze zmar³ych 

– by mog³y przy nich odpocz¹æ i ogrzaæ siê. Mia³o to miejsce 
zw³aszcza we wschodniej Polsce. Wierzono, ¿e Zielone 
Œwi¹tki s¹ czasem wzmo¿onej si³y i aktywnoœci z³ych 
duchów, dlatego te¿ nale¿a³o przedsiêwzi¹æ przeciwko nim 
ró¿ne œrodki ochronne – miêdzy innymi w³aœnie palono ognie.

T.D.
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rozmaitoœci

Maj. Miesi¹c czaru, poezji i dziewiczego piêkna. Pe³en 
kapeli s³owików, konwalii, bzów... Kuku³ki, zwane na 
wschodzie zazulami, przepowiadaj¹ dobr¹ przysz³oœæ
w przeciwieñstwie do sów, których wró¿ebny g³os brzmi 
groŸnie - zapowiada bowiem œmieræ. Podobnie z³¹ s³aw¹ i to 
ju¿ od czasów pogañskich, cieszy siê poczciwy gacek – 
nietoperz. Wierzono, ¿e jest to mysz, która zjad³a œwiêconego
i za karê do swej norki powróciæ nie mo¿e. S³owo „maj” to nie 
tylko nazwa miesi¹ca, ale i okreœlenie m³odej zieleni. 
„Chwalcie ³¹ki umajone” – s³yszymy w pieœni. W koœcio³ach 
mai siê o³tarze. Chaty s¹ strojone majem, a ma³e dziewczynki 
(obecnie ju¿ tylko na Œl¹sku), chodz¹ w niedzielê po chatach
z „moiczkiem” (gaikiem) – œwierczkiem ubranym  wst¹¿kami 
z kolorowego papieru i wydmuszkami jaj. W tym czasie 
us³yszeæ te¿ mo¿na jak roœnie trawa.  Wystarczy stan¹æ
o œwicie na wschodz¹cym polu, aby pos³yszeæ szmer 
rozsypuj¹cych siê grudek ziemi, ustêpuj¹cych pod naporem 
tysiêcy kie³ków. Maj, to równie¿ miesi¹c œw. Zofii, której imiê 
znaczy m¹droœæ. ¯y³a w Bizancjum, umêczona wraz
z córkami za panowania cesarza Dioklecjana. Jej córki to: 
Wiara, Nadzieja i Mi³oœæ. M¹droœæ zrodzi³a trzy najwiêksze 
cnoty... Lecz wiara polska przedstawia œw. Zofiê w innej 
szacie: ”Œwiêta Zofija k³osy wywija”. Chodzi skroœ zagonów
i chucha na ŸdŸb³a, ¿eby ros³y, ¿eby ju¿ mog³y skryæ siê w nich 
i zaj¹c i wrona... Pod oddechem Œwiêtej pszenica idzie
w kolanka, piórka jêczmienia zwijaj¹ siê œwidrowato, owies 
ciemnieje, ¿yto nabiera b³êkitnej barwy... Zoœka – dobra 
gospodyni. Niestety ma z³ych s¹siadów. To „Zimni Œwiêci”, 
„�li Ogrodnicy”, „Bracia MroŸni” - œwiêci: Pankracy, 
Serwacy i Bonifacy. Ci¹¿y na nich wina za powrotn¹ falê 
ch³odów i przymrozków, tak czêstych w po³owie maja, 
potrafi¹cych „zwarzyæ” m³odziutkie sadzonki. Co prawda 
gdzieniegdzie odpowiedzialnoœæ za tê plagê zrzucaj¹ z „Braci 
MroŸnych”  na tarninê. Bo zawsze jest zimno, gdy tarnina 
kwitnie. Ona naprowadza mróz! Równoczesnoœæ tych zjawisk 
jest istotnie zastanawiaj¹ca, ale co przyczyn¹, co skutkiem?

W ramach majowej zieleni tkwi¹ rocznice wielkich zdarzeñ. 

Najwa¿niejsze to Trzeci Maja. Ta rocznica nie zblednie, 
dopóki Polska istnieæ bêdzie. Zmieniaj¹ siê czasy, pojêcia, 
okolicznoœci. Przechodz¹ burze dziejowe. Do dawnych 
rocznic historycznych wci¹¿ dodajemy nowe daty, zacieraj¹c 
poprzednie. Lecz Trzeci Maja, pozostaje Trzecim Maja.
W czym le¿y si³a tej rocznicy? Uchwalenie Konstytucji, która 
nigdy nie wesz³a w ¿ycie, a tym samym nie wp³ynê³a na losy 
kraju id¹cego ku zag³adzie? By³y wielkie czyny orê¿ne
w przesz³oœci: Grunwald, Kircholm… Nie wszyscy pamiêtaj¹ 
te daty. Ale Trzeci Maja – to coœ wiêcej. Dzieñ ten upamiêtnia 
zwyciêstwo klasy rz¹dz¹cej narodem, odniesione nad samym 
sob¹. Zwyciêstwo nad egoizmem i prywat¹, dobrowolne 
wyrzeczenie siê w³asnego przywileju dla korzyœci ogó³u.
W tym le¿y znaczenie tego dnia. Zwyciêstwo nad samym 
sob¹.

Nieca³y tydzieñ dzieli Trzeci Maja od dnia szczególnego 
patrona Polski – œw. Stanis³awa biskupa. Znaczenie tego 
œwiêtego jest ogromne. Walczy³ on o to, by w³adcy œwieccy 
przestrzegali praw moralnych. O prymat spraw ducha nad 
sprawami doczesnymi. Wielu spoœród najlepszych s³ug 
koœcio³a odda³o ¿ycie w obronie tych wartoœci. W ich liczbie 
by³ biskup krakowski, Stanis³aw ze Szczepanowa.

Maj jest miesi¹cem poœwiêconym przede wszystkim Maryi. 
Jak Polska d³uga i szeroka, ludzie schodz¹ siê na wieczorne 
modlitwy, zwane nabo¿eñstwem majowym. Nabo¿eñstwo to 
– piêkne jak maj – przemawia do uczuciowoœci polskiej tak 
silnie, ¿e niejeden zdecydowany przeciwnik koœcio³a rad 
do³¹cza do œpiewaj¹cej gromady. Sprawia to maj. Miesi¹c 
czaru, poezji i dziewiczego piêkna.

i wiecznym potêpieniem, je¿eli zamiast modliæ siê do Ducha 
Œwiêtego, bêd¹ chodzi³y w nocy na pasterskie ogniska
i œpiewa³y przy nich „gorsz¹ce” pieœni. Palenia ogni 
zakazywali te¿ gospodarze – w obawie przed po¿arem.
W nocy z niedzieli na poniedzia³ek, w czasie Zielonych 
Œwi¹tek, na wiejskich placykach i przed domami ³adnych 
dziewcz¹t, kawalerowie stawiali kilkumetrowe s³upy majowe, 
zwane majówkami, wiuchami. Robiono je z okorowanych, 
m³odych pni  sosny lub jod³y, owiniêtych w girlandy z ¿ywych 
roœlin, a na wierzcho³ku przywi¹zywano wielki bukiet
z kwiatów i wst¹¿ek. S³up taki by³ form¹ oœwiadczyn, 
widocznym znakiem zamiarów matrymonialnych kawalera. 
Dziewczêtom, które by³y nie lubiane lub nie³adne, podrzucano 
na progu dziada ze s³omy lub grochowin na drwinê
i poœmiewisko. Za czasów panowania Augusta III, na czubku 
„maja” przywi¹zywano fant; flaszkê gorza³ki, buty, woreczek 

Najpiêkniejszy z miesiêcy...
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Arturo Perez-Reverte, hiszpañski dziennikarz i pisarz. 

Jego ksi¹¿ki przet³umaczono na 19 jêzyków i sprzedano na 

œwiecie w nak³adzie 6 milionów egzemplarzy. W swoich 

powieœciach „Klub Dumas”, „Ostatnia bitwa Templariusza”, 

„Szachownica”, „Fechmistrz” wskrzesi³ literaturê 

przygodow¹ i sensacyjn¹ w jej najlepszej formie. Jego 

najnowsza powieœæ „Królowa Po³udnia” opowiada o ¿yciu

i czynach Teresy Mendozy, Meksykanki z Culiacan w stanie 

Sinaloa, która za spraw¹ woli prze¿ycia, talentu do liczenia

i kilku lektur, zmienia siê ze zwyk³ej dziewczyny przemytnika 

w Królow¹ Po³udnia, najwiêkszego organizatora transportu 

narkotyków na Morzu Œródziemnym. Jednak normy œwiata 

mê¿czyzn, w którym siê znalaz³a, nie daj¹ jej specjalnych 

szans.

Anchee Minn urodzi³a siê w Szanghaju. W wieku 17 lat 

wybrana zosta³a do roli „Czerwonej Azalii”, rewolucjonistki, 

by³ej kochanki Mao Zedonga. Gra³a w filmach 

propagandowych. Po Smierci Mao popad³a w nie³askê, za 

pomoc¹ aktorki Joan Chen opuœci³a Chiny. Obecnie mieszka 

w USA ze swoim drugim mê¿em. Jej autobiografia wydana

w 1993 roku, sta³a siê miêdzynarodowym bestsellerem, 

prze³o¿onym na kilka jêzyków. W jej dorobku literackim s¹ 

cztery powieœci „Katherine”, „Madame Mao”, „Dziki Imbir” 

i „Cesarzowa Orchidea” – napisana w formie pamiêtnika 

sfabularyzowana historia pierwszych trzydziestu lat ¿ycia 

ostatniej chiñskiej cesarzowej znanej w historii jako Cixi,

a w powieœci nazywanej Orchidea. Po œmierci ojca by³ego 

gubernatora prowincji Wuhu, jej rodzina popada w ubóstwo. 

Nie chc¹c poœlubiæ siedemnastoletniego opóŸnionego

w rozwoju kuzyna, staje w Pekinie do ogólnokrajowego 

konkursu na przysz³¹ ma³¿onkê m³odego cesarza Xianfenga. 

Wybrana spoœród kilku tysiêcy kandydatek na na³o¿nice, 

zostaje jedn¹ z siedmiu oficjalnych ¿on cesarza. Mieszka

w przydzielonym jej Pa³acu Skoncentrowanego Piêkna, uczy 

siê dworskiej etykiety, zabiega o wzglêdy mê¿a. Jako jedyna

z jego ma³¿onek rodzi mu syna – nastêpcê tronu Tongzhi. 

Walczy o swoj¹ pozycjê na dworze, powiêksza zakres swojej 

w³adzy, zdobywa tytu³ Cesarzowej zachodu. Choæ 

wspó³czeœni uwa¿ali Cixi za despotkê, Min sportretowa³a j¹ 

jako pe³n¹ wdziêku i uczuæ kobietê, g³êboko kochaj¹c¹ kraj

i mê¿a, ale nie umiej¹c¹ odnaleŸæ siê w œwiecie coraz bardziej 

ulegaj¹cym wp³ywom obcych kultur.

Na pytania czytelników odpowiada Przemys³aw Pytlak. 
Jednoczeœnie informujemy, ¿e udzielane odpowiedzi na 
pytania prawne nie s¹ i nie mog¹ byæ traktowane jako porady 
prawne.

W jakiej odleg³oœci mo¿na sadziæ drzewa od p³otu 
dziel¹cego dwie posesje?

Czy jest to zale¿ne od gatunku drzewa?
Nie ma administracyjnych regulacji wskazuj¹cych, w jakiej 

odleg³oœci od granicy posesji mo¿na sadziæ drzewa. 
Decyduj¹ce s¹ tu normy Kodeksu Cywilnego. Uprawnia on 
w³aœciciela jakiejkolwiek rzeczy – w tym nieruchomoœci – do 
swobodnego z niej korzystania, jednak¿e w granicach 
okreœlonych przepisami prawa oraz zasadami wspó³¿ycia 
spo³ecznego. Ograniczeniem takim jest np. norma wyra¿ona 
w art. 144 Kodeksu, stanowi¹ca ¿e w³aœciciel nieruchomoœci 
powinien przy jej u¿ytkowaniu powstrzymywaæ siê od 
dzia³añ, które mog³yby ponad przeciêtn¹ miarê naruszyæ 
mo¿liwoœæ korzystania z s¹siednich posesji.

Co do zasady mo¿na wiêc u¿ytkowaæ dzia³kê - w tym 
oczywiœcie sadziæ na niej drzewa - zgodnie ze swoj¹ wol¹. 
Prawo to limitowane jest identycznym uprawnieniem s¹siada 
– oznacza to, ¿e je¿eli nasadzenia nie bêd¹ narusza³y jego 
uprawnienia do korzystania z posesji, to mog¹ byæ one 
prowadzone równie¿ na samej granicy nieruchomoœci.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku gdy korzenie lub ga³êzie 
zasadzonego drzewa przechodz¹ na grunt s¹siada, mo¿e on 
¿¹daæ ich usuniêcia, a w przypadku nie zastosowania siê do 
tego ¿¹dania, przys³uguje mu uprawnienie do usuniêcia ich na 
w³asny koszt (art. 150 Kodeksu cywilnego).

Je¿eli granicê dzia³ek wyznacza p³ot czy mur, nasadzenie 
nie powinno naruszaæ jego konstrukcji.

S¹siad mo¿e równie¿ ¿¹daæ- w przypadku gdyby
w przysz³oœci takie drzewo grozi³o niebezpieczeñstwem dla 
jego dzia³ki (prawdopodobieñstwo przewrócenia siê, 
oderwania siê ga³êzi) – usuniêcia takiego zagro¿enia.

04.04.2004 POWIŒLAK Koñskowola – GARBARNIA
Kurów 3 : 1,
br.: Jacek Banaœ, £ukasz Bodak,

Krzysztof Romanowski
18.04.2004 AUTO-MRÓZ Ryki – POWIŒLAK

Koñskowola 2 : 0
02.05.2004 POWIŒLAK Koñskowola – AMATOR

Leopoldów 0 : 3
09.05.2004 MAZOWSZE Stê¿yca – POWIŒLAK

Koñskowola 1 : 1, br. Jacek Banaœ

Wyniki meczów ligowych dru¿yny trampkarzy starszych:
OPOLANIN – POWIŒLAK 0 : 2
¯YRZYNIAK – POWIŒLAK 4 : 2
POWIŒLAK – CHODEL 5 : 1
KARCZMISKA – POWIŒLAK 1 : 1
STÊ¯YCA - POWIŒLAK 4 : 1

SPORT W GMINIE
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Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Sykut Marianna (83) Koñskowola
Gêbal Aniela (82) Sielce
Murat Stanis³aw (92) Witowice
Kowalik Celina (54) Stok
Zió³kowski Micha³ (23) Pulki
Kowalik Feliksa (88) Wronów
Siwiec Edward (77) Las Stocki
Kotelba Stanis³aw (89) Skowieszyn
Kozie³ Wies³aw (48) Stary Po¿óg
D¹browska Feliksa (82) Chrz¹chówek

Szanowni Pañstwo,

Przyst¹pienie do struktur Unii Europejskiej powoduje, ¿e 

oprócz licznych ju¿ regulacji wewnêtrznych, bezpoœrednie 

stosowanie do wszystkich czynnoœci zawieranych na obszarze 

Polski bêdzie mia³o ok. 2500 wspólnotowych aktów 

prawnych.

Systemy wsparcia przedsiêbiorców – m.in. pozyskiwanie 

œrodków finansowych pochodz¹cych z funduszy unijnych, 

pomoc w dokonywaniu zakupów us³ug, kontraktowaniu robót 

budowlanych oraz dostaw w trybie zamówieñ publicznych; 

prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy; nadzory 

budowlane i kosztorysowanie robót.

Systemy wsparcia rolnictwa i sektora ¿ywnoœciowego – 

kompleksowa pomoc w procesie dostosowywania 

prowadzonej dzia³alnoœci do wymogów nak³adanych 

normami prawa krajowego i wspólnotowego, w szczególnoœci 

wynikaj¹cych z: ustawy prawo ochrony œrodowiska, ustawy

o nasiennictwie, ustawy o ochronie roœlin uprawnych oraz 

ustawy o jakoœci handlowej artyku³ów rolno-spo¿ywczych; 

wdra¿ania systemu HACCP.

Zapraszamy do biura firmy, ul. Po¿owska 2 (naprzeciwko 

Urzêdu Gminy), I piêtro, w ka¿dy poniedzia³ek i œrodê
30 00w godzinach 15 - 17

S³u¿ymy Pañstwu pomoc¹ siedem dni w tygodniu

A. Ga³¹zka – tel. 0 502 591 425;

P. Pytlak – tel. 0 603 881 258

SYSTEMYSYSTEMY

WSPOMAGANIA

PRZEDSIÊBIORCZOŒCI
Wójt Gminy Koñskowola og³asza konkurs pod has³em 

„Naj³adniejsza posesja Gminy Koñskowola 2004”.
Celem konkursu jest podniesienie estetyki terenu ca³ej gminy 

i w³¹czenie wszystkich mieszkañców do prac porz¹dkowych
i upiêkszaj¹cych na w³asnych posesjach.

Warunki konkursu:
I. KATEGORIE KONKURSU

Konkurs swoim zasiêgiem obejmuje posesje na terenie ca³ej 
gminy w nastêpuj¹cych kategoriach:
1.Balkony
2.Ogródki przydomowe
3.Posesje gospodarstw rolnych
4.Posesje gospodarstw specjalistycznych ogrodniczo-

szkó³karskich.

II. UCZESTNICY KONKURSU:
1.W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ wszyscy w³aœciciele lub 

zarz¹dcy posesji po³o¿onych na terenie Gminy Koñskowola.
2.Zg³oszenia nale¿y dokonaæ pisemnie lub telefonicznie, 

osobiœcie lub za poœrednictwem Rad So³eckich,
w sekretariacie Urzêdu Gminy do dnia 31 maja br.

3.Zg³oszenie do konkursu winno byæ potwierdzone zgod¹ 
w³aœciciela lub zarz¹dcy posesji.

III. PRZEDMIOT KONKURSU
Ocenie konkursowej podlega balkon, ogródek oraz wygl¹d 

estetyczny i stan sanitarny ca³ej posesji wraz ze wszystkimi 
elementami znajduj¹cymi siê w jej obrêbie i najbli¿szym 
otoczeniu (budynek mieszkalny, miejsce do gromadzenia 
nieczystoœci, utrzymania terenu przyleg³ego tzn. chodnik, 
jezdnia, pobocze, sk³adowania maszyn i urz¹dzeñ rolniczych).

IV. CZAS TRWANIA KONKURSU
1.Konkurs bêdzie trwa³ do 15 lipca 2004 r.
2.W okresie trwania konkursu, ocena za bie¿¹ce utrzymanie 

czystoœci i porz¹dku (usuwanie chwastów i œmieci, koszenie 
trawy), bêdzie weryfikowana przez stale dzia³aj¹c¹ komisjê.

V. KOMISJA KONKURSOWA
1.Komisjê Konkursow¹ powo³uje Wójt Gminy Koñskowola.
2.Komisja dzia³a samodzielnie i niezale¿nie. Werdykt Komisji 

jest niepodwa¿alny.
3.W okresie trwania konkursu Komisja pracuje w sposób ci¹g³y 

bez zawiadamiania uczestników o terminach przegl¹du 
posesji.

4.Szczegó³ow¹ organizacjê pracy Komisji okreœla regulamin 
wewnêtrzny.

5.Wnioski i uwagi do Komisji mo¿na zg³aszaæ w sekretariacie 
Urzêdu Gminy.

VI. NAGRODY I ZWYCIÊZCY
1.Zwyciêzcami konkursu zostan¹ Ci w³aœciciele lub zarz¹dcy, 

których posesje Komisja oceni najwy¿ej.
2.Za zajêcie czo³owych miejsc w konkursie, przewidziane s¹ 

atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
3.Uroczyste rozstrzygniêcie konkursu nast¹pi w miesi¹cu 

lipcu, o czym laureaci zostan¹ powiadomieni.
4.Uroczyste og³oszenie wyników konkursu nast¹pi w trakcie 

festynu z okazji Œwiêta Ró¿ w dniu 18 lipca 2004 r.



Chlubn¹ tradycj¹ naszej lokalnej spo³ecznoœci jest 
uroczyste obchodzenie majowych œwi¹t. Od wielu ju¿ 
lat w dniu 3 maja w Koñskowoli czczone jest potrójne 
œwiêto: Królowej Polski, kolejnej rocznicy 
ustanowienia Konstytucji 3 Maja oraz Œwiêta 
Stra¿aka. To ostatnie obchodzone jest w wigiliê 
patrona stra¿aków - œwiêtego Floriana. W tym roku,
3 maja by³ równie¿ okazj¹ do uczczenia wejœcia 
Polski do Unii Europejskiej. W tym dniu nasza 
spo³ecznoœæ da³a dowód wielkiego patriotyzmu
i przywi¹zania do narodowych wartoœci, uczestnicz¹c 
bardzo licznie w uroczystoœciach, które rozpoczê³y 
siê Msz¹ œw. w koœciele parafialnym, a nastêpnie by³y 
kontynuowane w Oœrodku Kultury. Patriotyzm 
emanowa³ równie¿ z homilii ksiêdza proboszcza 
Piotra Treli, wyst¹pienia wójta Stanis³awa 
Go³êbiowskiego, referatu okolicznoœciowego
p. Anety Wijaszka, a przede wszystkim z radosnej 
czêœci artystycznej, wykonanej przez przedszkolaków 
i uczniów z Zespo³u Placówek Oœwiatowych
w Po¿ogu.  Bardzo licznie, w asyœcie pocztów 
sztandarowych, w uroczystoœci uczestniczyli druhny
i druhowie z jednostek OSP. Splendoru ca³oœci doda³a 
orkiestra w galowych mundurach, której gra jak 
zwykle poruszy³a serca.

B.F.

Od 1 maja br. na gmachu UG powiewaj¹ trzy flagi:
narodowa, unijna i nasza koñskowolska
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