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Dreszcz wiosny. Wierzba puszcza ju¿ kosmate bazie,
Woñ ostra i upojna tchnie z brunatnej skiby,
Pachn¹c niby pot pracy i wilgotne grzyby.
Ciep³e, deszczowe niebo œpi na krajobrazie. (...)
                                   (Leopold Staff „Przedwioœnie”)
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Samanta (09.III) - imiê ¿eñskie aramejskiego pochodzenia, które 
znaczy³o pierwotnie s³uchaj¹ca. Jest obecnie szczególnie popularne 
w krêgu jêzyka angielskiego, zw³aszcza w Stanach Zjednoczonych.

W Polsce bywa nadawane od drugiej po³owy XX w., a to za przyczyn¹ 
wielu bohaterek filmów angielskich i amerykañskich nosz¹cych to imiê. 
Samanta jest osob¹ uczuciow¹, subteln¹, ale te¿ lubi¹c¹ ¿ycie i modne 
ciuszki. Czêsto buja w ob³okach. Dobra z niej aktorka, lubi s³uchaæ innych 
i chce by j¹ s³uchano.

Zdrobnienia; Samanta, Samancia, Samantka.

Anatol (20.III) - imiê mêskie greckiego pochodzenia. Jego pierwotne 
znaczenie, z greckiego anatolios- wschodni (od rzeczownika anatole- 
wschód s³oñca).Do ³aciny przejête w postaci Anatolius, a do polszczyzny 
jako Anatoliusz, Anatol. Nale¿y dziœ do imion rzadkich, pojawi³o siê 
dopiero w XIX w., wczeœniej nie poœwiadczone. Nosi³ je miêdzy innymi 
Anatol Stern (1899-1968), poeta, t³umacz, Anatol France, pisarz francuski. 
W latach szeœædziesi¹tych XX w. imiê to spopularyzowa³y filmy produkcji 
polskiej o panu Anatolu („Kapelusz pana Anatola” itp.) z T. Fijewskim 
w roli g³ównej.

Anatol to prawdziwy pracuœ i dusza twórcza. Nie znosi k³amstw i hu-
laszczego trybu ¿ycia. W przyjaŸni ostro¿ny. Lubi¹ go dziewczêta- on je te¿.

Zdrobnieniami tego imienia s¹: Anatolek, Tolek, Tolo. 

WIOSNA
Znu¿ony czekaniem w ciemnej chacie

Wyszed³ na pole ch³op stary

I spojrza³ w oddal szar¹

- sz³a wiosna.

Topnia³y ostatnie p³aty œniegu,

Bielej¹ce w dolinach, jak p³ócienne namioty,

A w górze, w s³onecznym b³êkicie

P³ynê³o jakieœ granie,

Niby dzwonków radosne bicie,

Niby Bogu serdeczne westchnienie:

To wieczny pielgrzym - wicher

Odmawia³ modlitwy ciche

I p³aka³ za dawne winy

U wrót b³êkitnej œwi¹tyni...

I œpiewa³ szary skowronek

Piosenkê dzwoni¹c¹...

I p³ynê³y bia³e ob³oki

W stronê s³oñca...

I patrzy³, w³odarz, jak ziemia szeroka,

Ze snu zbudzona,

Pi³a moc ¿ycia

Ze s³oñca rozognionego,

Zawieszonego w b³êkitach.

A potem ukl¹k³ na czarnej jej piersi

Pe³nej s³oñca i wilgoci

I pocz¹³ szeptaæ ciche b³aganie

Pe³ne wiary i mocy:

Z b³êkitu nieba zmieszana,

Pojona moc¹ powietrza

Obdarz nas ziemio - matulu kochana,

Chlebem czarnym - smacznym,

Jak nektar...

A my ci za to wiernie bêdziem s³u¿yæ,

Nie szczêdz¹c potu ani krwi,

A¿ rozkwitniesz tysi¹cem bogatych miast

I milionami wsi 

Przys³owia na marzec:
«

«

«

«

 Marzec uparty stroi z p³ugiem ¿arty, a kwiecieñ 
przychodzi i w chlew go zawodzi.

 Na œwiêtego Kazimierza (04.03) wylezie skowronek spod 
perza.

 Na œwiêty Józek (19.03) czasem œniegu, czasem trawy 
wózek.

 Kiedy ¿urawie wysoko lataj¹, prêdkiej siê wiosny ludzie 
spodziewaj¹.

MARCOWI SOLENIZANCI

Marcowa poezja
Jan Pocek

PODZIÊKOWANIE
Rada Rodziców i uczniowie Gimnazjum w Koñskowoli 
serdecznie dziêkuj¹ Zarz¹dowi Zak³adów Miêsnych 
„KOÑSKOWOLA” za przekazan¹ darowiznê.
Dziêki okazanej pomocy uda³o siê nam zorganizowaæ 
zabawê choinkow¹ dla m³odzie¿y. Jesteœmy bardzo 
wdziêczni za okazany gest dobrej woli i mamy nadziejê, ¿e 
nasza wspó³praca prze³o¿y siê na lata nastêpne.
Zarz¹d Rady Rodziców przy Gimnazjum w Koñskowoli
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Pi¹t¹ sesjê Rady Gminy Koñskowola, w dniu 21 lutego br., 
wype³ni³y emocje. Ich powodem by³ zamiar podjêcia przez 
Radê uchwa³y w sprawie utworzenia Zespo³u Szkó³ 
w Koñskowoli. Za³o¿ono, ¿e Zespó³ powstanie z dwóch 
istniej¹cych obecnie placówek oœwiatowych: Szko³y 
Podstawowej i Gimnazjum. G³osowanie nad uchwa³¹ 
poprzedzi³a dyskusja radnych oraz oœwiadczenia Rad 
Pedagogicznych szkó³, Rad Rodziców i przedstawiciela 
zwi¹zków zawodowych, zaproszonych na sesjê. Z owych 
oœwiadczeñ wynika, ¿e nauczyciele obydwóch szkó³ s¹ 
nastawieni negatywnie do po³¹czenia. Najczêœciej u¿ywane 
argumenty przeciw to: minimalne korzyœci ekonomiczne 
wyp³ywaj¹ce z powo³ania Zespo³u, brak mo¿liwoœci 
integracji œrodowisk szkolnych, potencjalna szkodliwoœæ 
wspólnego przebywania ma³ych dzieci i m³odzie¿y, 
postêpowanie wbrew za³o¿eniom reformy (mia³o byæ 
rozdzielenie dzieci i m³odzie¿y), utrudnienie w podmiotowym 
traktowaniu dzieci. W oœwiadczeniu nauczycieli 
gimnazjalnych pad³o stwierdzenie: „Nie chcemy byæ 
uszczêœliwiani na si³ê”. Emerytowana nauczycielka zada³a 
pytanie: „Czy dobry jest taki du¿y konglomerat?„ Nauczyciele 
uwa¿aj¹, co wynika z ich oœwiadczeñ, ¿e jeœli radni nie wezm¹ 
pod uwagê przytoczonych racji, to znaczy, ¿e wype³niaj¹ tylko 
swój  obl iga tory jny  obowi¹zek .  Z  wypowiedzi  
przedstawicielki ZNP wyp³ynê³o wiele pytañ, m.in.: Czy nikt 
z pracowników nie straci pracy? Czy placówki bêd¹ 
funkcjonowaæ bezpiecznie? Czy bêdzie zwiêkszona pula 
pieniêdzy na dodatki dla nauczycieli? Przedstawiciele 
rodziców wyra¿ali obawy, czy aby nie ulegn¹ pogorszeniu 
poziom nauczania i bezpieczeñstwo dzieci, bo przecie¿ dzieci 
s¹ dobrem najwy¿szym.

Wójt Stanis³aw Go³êbiowski nie ukrywa³ zaskoczenia 
postaw¹ nauczycieli i ich obaw¹ przed zwolnieniami. Jak 
wyjaœni³, w po³¹czeniu upatruje sprawnego zarz¹dzania oraz 
oszczêdnoœci finansowych, a nie zmian kadrowych 
nauczycieli. Jeœli natomiast takie bêd¹ mia³y miejsce, to 
wynikn¹ z rzeczywistoœci, bo nadchodzi ni¿ demograficzny. 
Przypomnia³, ¿e przez dwa lata zabiega³ o budowê gimnazjum 
na oddzielnej dzia³ce, ¿eby spe³niæ za³o¿enia reformy, ale 
wtedy nauczyciele opowiedzieli siê przeciw temu projektowi. 
Budowa, która kosztowa³a gminê wiele wyrzeczeñ, jest ju¿ na 
ukoñczeniu. W tym momencie trzeba ustaliæ, kto, za co jest 
odpowiedzialny. Z ustawy wynika obowi¹zek przekazania 
szko³om terenu w u¿ytkowanie. Jeœli bêdzie to jedna placówka 
nie trzeba bêdzie dokonywaæ podzia³u dzia³ki. W po³¹czonej 
szkole wszyscy nauczyciele (ze Szko³y Podstawowej 
i Gimnazjum) bêd¹ mieli jednego pracodawcê, a wiêc bêdzie 
mo¿liwoœæ uzupe³niania brakuj¹cych godzin. Gimnazjaliœci 
bêd¹ siê uczyæ w oddzielnych salach, wspólna pozostanie 
sto³ówka.

Radny Bartuzi zg³osi³ wniosek formalny o oddalenie 
podjêcia uchwa³y na póŸniejszy termin i przeprowadzenie 
dodatkowej debaty na ten temat. Wniosek nie zyska³ 
akceptacji Rady. Po dyskusji projekt uchwa³y zosta³ poddany 
pod g³osowanie. Za utworzeniem Zespo³u Szkó³ 
w Koñskowoli opowiedzia³o siê 10 radnych, 3 wstrzyma³o siê 
od g³osu (2 by³o nieobecnych). Wynik g³osowania przes¹dzi³ 

o jego utworzeniu. W najbli¿szym czasie zostanie og³oszony 
konkurs na stanowisko dyrektora Zespo³u.

Kolejn¹ uchwa³¹ Rada nanios³a zmiany w bud¿ecie gminy 
na rok obecny. Po stronie wydatków umieszczono nowe 
zadania, s¹ to m.in.: budowa kanalizacji w Koñskowoli - 200 
tys. z³, remont Gminnego Oœrodka Zdrowia - 40 tys. z³, zakup 
komputerów dla Urzêdu Gminy - 25 tys. z³, promocja gminy - 
10 tys. z³, dokoñczenie budowy remizy w Opoce - 20 tys. z³, 
wymiana okien w budynku szko³y w Skowieszynie - 100 tys. 
z³, oddzielenie centralnego ogrzewania w mieszkaniach 
zajmowanych przez nauczycieli w Skowieszynie - 20 tys. z³. 
Dodatkowe zadania s¹ efektem wy¿szej ni¿ przewidywano 
nadwy¿ki bud¿etowej (wynik bilansowy), dofinansowania 
z Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska, zmniejszenia 
kosztów budowy drogi w Lesie Stockim (w wyniku przetargu 
wy³oniono koszty ni¿sze ni¿ planowano) oraz dofinansowania 
zadañ zleconych. Za wprowadzeniem wymienionych zmian 
w bud¿ecie g³osowa³o 12 radnych.

Rada Gminy obecnej kadencji po raz pierwszy na forum 
sesji zosta³a zapoznana z zakresem us³ug œwiadczonych przez 
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Prezentacji dokona³a kierownik 
Marta Kozak. Sprawozdanie z pracy zosta³o przyjête 
z uznaniem, ze szczególnym podkreœleniem zas³ug pani 
kierownik. O pracy Oœrodka piszemy na str. 4.

W ramach interpelacji radny Jan Domañski zaproponowa³ 
rozwa¿enie mo¿liwoœci organizowania targów na placu 
Wojewódzkiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego 
w Koñskowoli.

Radny Zenon Rodzik zg³osi³ potrzebê remontu odcinka 
drogi w Stoku, zaœ radny Roman Pajurek prosi³ 
o uwzglêdnienie Chrz¹chówka w planach budowy 
wodoci¹gu. 

Radny Jan Ciotucha skierowa³ s³owa krytyki pod adresem 
radnych, którzy nie wziêli udzia³u w dyskusji nad projektem 
bud¿etu na poprzedniej sesji (dyskutowa³o 4 radnych). 
Powo³uj¹c siê na zadania stoj¹ce przed Rad¹, namawia³ „do 
wspó³odpowiedzialnoœci za gminê, do wspó³rz¹dzenia i pracy 
na jej rzecz„. Wytkn¹³ równie¿ b³êdy (w ocenie radnego 
Ciotuchy) Zarz¹dów poprzednich kadencji, wymieniaj¹c 
chybione inwestycje lub ich brak.

Radny Henryk Bartuzi - przewodnicz¹cy Komisji 
Rewizyjnej, przedstawi³ stanowisko kierowanej przez siebie 
Komisji, która dokona³a wstêpnej oceny budowy sali 
gimnastycznej i gimnazjum. Niepokój radnych budzi fakt 
gromadzenia siê wody w pomieszczeniu kot³owni 
w buduj¹cym siê obiekcie. Wytkniêto niefrasobliwoœæ 
projektanta, który znaj¹c teren, a konkretnie jego podmok³oœæ, 
nie zastosowa³ odpowiednich rozwi¹zañ. Zastrze¿enia KR 
budzi równie¿ aneks do umowy w zwi¹zku z odwodnieniem 
budynku. Komisja dokona ponownej kontroli po 
rozmarzniêciu gruntu i nie wyklucza powo³ania bieg³ego.

Interpelacje i wolne wnioski radnych zwykle s¹ ostatnim 
punktem porz¹dku obrad, tak by³o te¿ tym razem.  

Bo¿enna Furtak

Emocje opad³y
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Nowa w³adza na wsiach
- Sielce - Stanis³aw Chabros (bez zmian)
- Wronów - Henryk Stalêga (bez zmian)
- M³ynki - Jan Kap³on, dotychczas Józef Su³ek
- Rudy - Marzena Ciszewska, dotychczas Jadwiga Suszek
- Stara Wieœ - Henryk Adamczyk (bez zmian)
- Skowieszyn - Leszek Murat, dotychczas Henryk Czernobil
- Koñskowola - Helena Bisek, bez zmian
- Nowy Po¿óg - Janina Szachtsznajder, dotychczas 

      Stanis³aw Chabros
- Stary Po¿óg - Czes³awa Rusek, dotychczas Jerzy Spasówka
- Stok - Kazimierz Syku³a, bez zmian
- Las Stocki - Stanis³aw Lewtak (bez zmian).

Wszystkim so³tysom gratulujemy.
Zebrania wiejskie by³y równie¿ okazj¹ do bezpoœredniego 

spotkania z wójtem i pracownikami Urzêdu Gminy, a tak¿e 
sposobnoœci¹ wymiany pogl¹dów na tematy nurtuj¹ce lokalne 
spo³ecznoœci.

 Bo¿enna Furtak

PODZIÊKOWANIE
Serdecznie dziêkujê mieszkañcom Koñskowoli, którzy na 

zebraniu wiejskim w dniu 16 lutego, powierzyli mi po raz kolejny 
funkcjê so³tysa. Odbieram to jako dowód zaufania dla mnie,  
postaram siê nie zawieœæ.

Helena Bisek 

Najmniejsz¹ jednostk¹ terytorialn¹ jest so³ectwo, czyli wieœ. 
W myœl ustawy ka¿de so³ectwo ma swoj¹ w³adzê wykonawcz¹ w 
osobie so³tysa oraz wspomagaj¹c¹ go radê so³eck¹. Zarówno so³tys 
jak i rada so³ecka s¹ wybierani w g³osowaniu tajnym przez zebranie 
wiejskie na okres kadencji, która trwa 4 lata.

Pierwsze miesi¹ce tego roku to w³aœnie okres wyborów so³tysów. 
We wszystkich wsiach naszej gminy odby³y siê ju¿ zebrania, których 
g³ównym punktem by³y wybory. Trzeba przyznaæ, ¿e obecnie funkcja 
so³tysa cieszy siê powa¿aniem, bo kandydatów do niej nie 
brakowa³o. A co so³tys mo¿e, a raczej co powinien robiæ? Do jego 
obowi¹zków nale¿y m.in.: zwo³ywanie zebrañ wiejskich 
i wykonywanie jego uchwa³, gospodarowanie maj¹tkiem so³ectwa, 
kierowanie pracami rady so³eckiej, informowanie mieszkañców wsi 
o sprawach istotnych dla gminy oraz zbieranie podatków i op³at. Za 
wykonywanie tego ostatniego zadania so³tys otrzymuje prowizjê 
w wysokoœci 7% od zebranej kwoty, pomniejszon¹ o podatek od 
wynagrodzeñ. So³tysi mog¹ uczestniczyæ w pracach Rady Gminy, 
bez prawa g³osowania.  

A oto osoby, które w poszczególnych wsiach zosta³y obdarzone 
najwiêkszym zaufaniem, a tym samym powierzono im funkcje 
so³tysów:

- Witowice - Jan Kozak (bez zmian)
- Chrz¹chów - Waldemar Figiel (bez zmian)
- Chrz¹chówek - Józef Pajurek (bez zmian)
- Opoka - Boles³aw Rodzoœ (bez zmian)
- Pulki - Joanna Rusek, dotychczas S³awomir Oleksiak

Oœrodek zosta³ powo³any uchwa³¹ Rady Gminy 19 marca 1990 
roku i stanowi odrêbn¹, gminn¹ jednostkê organizacyjn¹. Wczeœniej 
opiekê spo³eczn¹ sprawowali pracownicy socjalni podlegli resortowi 
zdrowia, natomiast sprawy administracyjne z tym zwi¹zane le¿a³y 
w gestii Urzêdu Gminy. Obecnie Oœrodek zatrudnia 9 pracowników, 
w tym 4 pracowników socjalnych i 2 instruktorów terapii. Na 
stanowisku kierownika od pocz¹tku istnienia pracuje pani Marta 
Kozak.

Oœrodek realizuje zadania zlecone (finansowane z bud¿etu 
pañstwa) oraz zadania w³asne (finansowane z bud¿etu gminy). Przy 
realizacji tych zadañ nacisk k³adziony jest na efektywnoœæ pomocy, 
m.in. poprzez stosowanie niepieniê¿nych form œwiadczeñ w postaci 
talonów, zleceñ na leki, wêgiel czy op³at za œwiat³o.

Poza œwiadczeniem pomocy materialnej, pracownicy udzielaj¹ 
rodzinom ró¿nych form wsparcia, k³ad¹c du¿y nacisk na pracê 
socjaln¹, której efektem ma byæ blokowanie eskalacji uzale¿niania 
siê od pomocy spo³ecznej. Tê metodê mo¿na porównaæ do dawania 
wêdki, a nie ryby. Celem pomocy osobom i rodzinom dotkniêtym 
chorob¹ alkoholow¹, zosta³ zorganizowany Punkt Konsultacyjny, 
w którym zatrudniono psychologa. Wyspecjalizowana kadra 
Oœrodka koncentruje siê na udzielaniu pomocy dzieciom, która 
przybiera formy: do¿ywianie w szko³ach, zakup artyku³ów 
szkolnych i lekarstw, finansowanie letniego wypoczynku. Uwadze 
nie uchodz¹ równie¿ osoby stare i chore, wymagaj¹ce us³ug 
opiekuñczych oraz rodziny, w których wystêpuje zjawisko przemocy.

Kto mo¿e byæ klientem pomocy spo³ecznej?
Tê sprawê reguluje ustawa o pomocy spo³ecznej. Najogólniej 

mówi¹c z pomocy spo³ecznej mog¹ korzystaæ rodziny, których 
dochód nie przekracza okreœlonego ustaw¹ kryterium dochodowego, 
waloryzowanego w czerwcu ka¿dego roku. Na dzieñ dzisiejszy to 
kryterium wynosi:

- na osobê samotnie gospodaruj¹c¹ - 461,00 z³,
- na pierwsz¹ osobê w rodzinie - 418,00 z³,
- na drug¹ osobê i dalsze powy¿ej 15 lat - 294,00 z³,
- na ka¿d¹ osobê poni¿ej 15 lat - 210,00 z³.
Drugim warunkiem do przyznania pomocy jest wystêpowanie 

13 lat Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej
w rodzinie dysfunkcji, takich jak: ubóstwo, sieroctwo, bezdomnoœæ, 
potrzeba ochrony macierzyñstwa, bezrobocie, niepe³nosprawnoœæ, 
d³ugotrwa³a choroba, bezradnoœæ w sprawach opiekuñczo-
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, 
zw³aszcza w rodzinach niepe³nych i wielodzietnych, alkoholizm, 
narkomania, trudnoœci w przystosowaniu do ¿ycia po opuszczeniu 
zak³adu karnego, klêska ¿ywio³owa lub ekologiczna, zdarzenie 
losowe.

Sytuacja w gminie
Analizuj¹c zestawienia udzielonych œwiadczeñ przez miejscowy 

Oœrodek w ci¹gu ostatnich 3 lat widaæ, ¿e liczba rodzin 
korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej oraz liczba œwiadczeñ z roku na 
rok wzrasta. Mo¿e to œwiadczyæ o ubo¿eniu naszego lokalnego 
spo³eczeñstwa. G³ównymi powodami przyznawania pomocy w 2002 
roku by³y: ubóstwo (202 rodziny), bezrobocie (107), 
niepe³nosprawnoœæ (124), bezradnoœæ w sprawach opiekuñczo-
wychowawczych i prowadzeniu gospodarstw domowych (77), 
d³ugotrwa³a choroba (44), alkoholizm (65), narkomania (4). Ze 
statystyki Oœrodka wynika, ¿e w 2002 roku na terenie naszej gminy 
odnotowano 2 przypadki bezdomnoœci.

Œrodowiskowy Dom Samopomocy
Odrêbn¹ komórk¹ Oœrodka Pomocy Spo³ecznej jest 

Œrodowiskowy Dom Samopomocy, utworzony w styczniu 2002 
roku. Jest to oœrodek wsparcia dla osób niepe³nosprawnych 
psychicznie, z którego korzysta 17 osób z terenu ca³ej gminy. Celem 
realizowanej w tej placówce rehabilitacji œrodowiskowej jest 
maksymalne usamodzielnienie osób, ich socjalizacja i integracja 
spo³eczna. Uczestnicy zajêæ spotykaj¹ siê codziennie i pod 
kierunkiem instruktorów terapii wykonuj¹ ró¿nego rodzaju zajêcia 
domowe, jak: gotowanie, pieczenie, szycie. Zajmuj¹ siê równie¿ 
pracami artystycznymi, czyli maluj¹, haftuj¹, recytuj¹ oraz uprawiaj¹ 
zabawê w teatr.

Dom Samopomocy w Koñskowoli jest jednym z 17 
funkcjonuj¹cych w województwie.

Bo¿enna Furtak
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Czym dla rodzimej produkcji, jak¹ jest uprawa ró¿ 
i materia³u szkó³karskiego, bêdzie wejœcie do Unii 
Europejskiej - szans¹ czy zagro¿eniem? Na to i na wiele 
innych pytañ starano siê odpowiedzieæ na pierwszym zebraniu 
bran¿owym, które odby³o siê 27 lutego 2003 r. w siedzibie 
WODR w Koñskowoli. Zainteresowanie omawian¹ 
problematyk¹ przeros³o najœmielsze oczekiwania 
organizatorów, przyby³o ponad 200 osób. Zebranie prowadzi³ 
Krzysztof Zawadzki. Za-ca Dyrektora ODR dr Eugeniusz 
Polak zwróci³ uwagê na koniecznoœæ zrzeszania siê (bo tylko 
z wiêkszymi grupami bêdzie siê liczyæ Unia), a mgr in¿. 
Krystyna Rysak - specjalista z zakresu organizacji grup 
producenckich, wyg³osi³a wyk³ad na temat form zrzeszania. 
In¿. Lucjan Kurowski, notabene Prezes Krajowego Zrzeszenia 
Szkó³karzy, stwierdzi³, ¿e tylko w zespole mamy szanse na 
przetrwanie. Z chwil¹ wejœcia do Unii ka¿dy producent 
materia³u szkó³karskiego musi uzyskaæ paszport b¹dŸ 
certyfikat dla swojej szkó³ki. Sprzeda¿ za wschodni¹ granicê 
bêdzie odbywa³a siê na nie zmienionych zasadach, wystarczy 
œwiadectwo kwarantanny. Przejœcie poprzez procedury unijne 
bêdzie ³atwiejsze dla grupy zrzeszonej ani¿eli dzia³anie 
w pojedynkê. Pan Kurowski kilkakrotnie podkreœla³, ¿e 
w dzisiejszych czasach ³atwo jest produkowaæ, ale bardzo 
trudno jest sprzedawaæ. Z mocnych stron, jakie posiada nasz 
region, jest historia bran¿y szkó³karskiej, doœwiadczenie 
i produkcja bardzo dobrego materia³u. Natomiast s³abe strony 
to brak reklamy i marketingu, rozbicie producentów, które 
prowadzi do wzajemnego obni¿ania ceny, co wykorzystuj¹ 
podmioty skupowe. Popiera³ tworzenie organizacji dzia³aj¹cej 
formalnie, która bêdzie broniæ szkó³karzy, bo to nie my boimy 
siê Unii, tylko Unia boi siê nas. Powo³anie zrzeszenia daje 
szanse, lecz nie wp³ynie na op³acalnoœæ produkcji z dnia na 
dzieñ. Jest to proces d³ugofalowy i na jego efekty trzeba bêdzie 
poczekaæ. Ponadto chcemy poinformowaæ, ¿e tacy potentaci 
rynku europejskiego jak Rosen Tantau czy Piet Schreurs 
Holding B.V. zg³osili ju¿ w COBORU wykaz odmian ró¿ 
gruntowych podlegaj¹cych ochronie zgodnie z ustaw¹ 
o nasiennictwie (Dz.U. Nr 149 poz.724). Sprzeda¿ krzewów 
ró¿ gruntowych uprawianych przez producentów nie 
uprawnionych przez hodowcê (którym nie udzielono licencji), 
a tak¿e produkcja zarówno na sprzeda¿ jak i do nasadzeñ 
w³asnych, bez pisemnej zgody hodowcy, jest sprzeczna 
z obowi¹zuj¹cym w Polsce prawem i karalna.

Kontynuuj¹c rozpoczête dzia³ania, w dniu 05.03.2003 
zebra³a siê  grupa inicjatywna  w liczbie 15 osób, wybrana  na 
pierwszym spotkaniu, i pod przewodnictwem pani mgr in¿. 
Krystyny Rysak wypracowa³a formê prowadzonej 
dzia³alnoœci i opracowa³a projekt statutu. Zebranie, podczas 
którego bêdzie zatwierdzony statut i wybrany Zarz¹d, 
odbêdzie siê w dniu 28 marca 2003 r. o godz.10 w sali 
widowiskowej Gminnego Oœrodka Kultury w Koñskowoli.

Wszystkich producentów materia³u szkó³karskiego 
serdecznie zapraszamy.

Krzysztof Zawadzki

W³adze wojewódzkie zapowiada³y spotkanie na 
wysokim szczeblu, z udzia³em ministrów i pos³ów, 
a w rezultacie przekaza³y pa³eczkê na dó³.

W spotkaniu informacyjnym, maj¹cym na celu przybli¿enie 
zagadnieñ zwi¹zanych z integracj¹ europejsk¹ oraz rozwianie 
w¹tpliwoœci i obaw, które mia³o miejsce 23 lutego 
w Koñskowoli w Gminnym Oœrodku Kultury, wziê³o udzia³ 
wielu mieszkañców gminy, i nie tylko. A¿eby mogli 
œwiadomie podj¹æ decyzjê, któr¹ wyra¿¹ w referendum, 
mieszkañcy naszej gminy otrzymali propozycjê spotkania 
z osobami, które mia³y swój udzia³ w negocjowaniu polskiego 
stanowiska akcesyjnego. Niestety, nikt z zapowiadanych osób 
nie przyby³. Urz¹d Wojewódzki reprezentowa³a pani 
Agnieszka Wyszomirska, która przedstawi³a historiê Unii 
Europejskiej, a nastêpnie opuœci³a spotkanie w trakcie jego 
trwania, jeszcze przed rund¹ pytañ. Wœród s³uchaczy na sali 
byli obecni m.in.: Starosta Pu³awski Marian ¯aba, lekarz 
weterynarii Wies³aw G¹sior, Krystyna Grobel z Pañstwowej 
Inspekcji Ochrony Roœlin. Rolê gospodarza spotkania pe³ni³ 
wójt Stanis³aw Go³êbiowski, zaœ realizacjê g³ównego punktu 
wziêli na siebie pracownicy Wojewódzkiego Oœrodka 
Doradztwa Rolniczego w Koñskowoli. Dyrektor Andrzej Ryl, 
w bardzo ciekawym wyst¹pieniu, popartym œrodkami 
audiowizualnymi, przedstawi³ wyniki negocjacji 
w najtrudniejszej dziedzinie, jak¹ jest rolnictwo. Mówi³ 
miêdzy innymi o limitach produkcyjnych i warunkach 
finansowych. Polscy rolnicy, po wejœciu do Unii, otrzymaj¹ do 
ka¿dego hektara ziemi w dobrej kulturze dop³aty podstawowe 
oraz uzupe³niaj¹ce do sektora roœlinnego i zwierzêcego. Aby 
otrzymaæ dop³atê, ka¿dy rolnik musi z³o¿yæ wniosek do 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 
posiadaæ uregulowane sprawy w³asnoœci ziemi. Dop³aty 
otrzymaj¹ równie¿ dzier¿awcy, jeœli ten fakt zostanie 
potwierdzony notarialnie. Przyk³adowo podano, ¿e rolnik 
gospodaruj¹cy na 7 hektarach mo¿e rocznie otrzymaæ 2.151 z³ 
dop³aty. Z wyk³adu powia³o optymizmem, utwierdzonym 
dodatkowo sparafrazowanym powiedzeniem: „Czy siê œpi, 
czy siê le¿y, to dop³ata siê nale¿y”. Wyk³ad trwa³ ponad 
godzinê, trudno by by³o go streœciæ w krótkim artykule. 
Dyrektor zapewni³, ¿e pracownicy WODR bêd¹ s³u¿yæ 
pomoc¹ rolnikom i na przyk³adzie konkretnych gospodarstw 
pokazywaæ korzyœci i zagro¿enia.

Z pytañ padaj¹cych z sali mo¿na wywnioskowaæ, ¿e 
problemy poruszane na wyk³adzie nie by³y ca³kiem obce 
mieszkañcom gminy. Da³o siê jednak wyczuæ brak wielkiego 
optymizmu. S³uchacze byli szczególnie zainteresowani 
zmianami w ustawodawstwie, podatkami, p³yn¹cymi 
z integracji korzyœciami dla m³odych rolników. Hodowca koni 
z trosk¹ wypowiada³ gorzkie s³owa o niszczeniu polskich ras 
zwierz¹t i jednoczeœnie przestrzega³ przed kontynuacj¹ tego 
procederu. Problemy z innych dziedzin podlegaj¹cych 
negocjacjom nie mog³y byæ wyjaœnione z bardzo prostej 
przyczyny, zabrak³o kompetentnych osób.

Bo¿enna Furtak

Unijne dywagacje

W zrzeszeniu si³a
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Lata 1939 - 1945 w pamiêci polskiej ludnoœci Kresów 
Po³udniowo - Wschodnich II Rzeczypospolitej, tkwi¹ jak ostra 
zadra. W tamtych tragicznych latach Polacy doznali znacz¹cych 
krzywd od Organizacji Ukraiñskich Nacjonalistów (OUN), jej 
zbrojnego ramienia UPA i tzw. Samoobronnych Kuszczowych 
Widdi³ów (SKW). Te organizacje dokona³y zbrodni 
ludobójstwa na polskiej ludnoœci. Tylko na Wo³yniu w 1943 r. 
wymordowa³y ok. 60 tysiêcy ludnoœci wiejskiej, g³ównie kobiet, 
dzieci i starców. Rok póŸniej la³a siê krew polska 
w województwach: tarnopolskim, stanis³awowskim 
i lwowskim, a tak¿e rzeŸ rozszerzy³a siê na powiaty 
województwa lubelskiego i rzeszowskiego.

W roku bie¿¹cym przypada 60-ta rocznica rozpoczêcia 
i najwiêkszego nasilenia mordów wo³yñskich. Na szczeblu 
pañstwowym powsta³ komitet obchodów tragicznego 
jubileuszu. Prezydent RP  Aleksander Kwaœniewski wyrazi³ 
zgodê na objêcie patronatem obchodów szeœædziesi¹tej rocznicy 
znamiennych wydarzeñ. Z r¹k wojowników UPA, zginê³a 
ogromna rzesza obywateli II Rzeczypospolitej. Szacunkowe 
dane mówi¹ o oko³o 200 tysi¹cach Polaków. Dok³adniejsze dane 
dotycz¹ ¯ydów - oko³o 70 tysiêcy i Ukraiñców - oko³o 30 
tysiêcy.

W latach 1943 - 1944 trudno znaleŸæ dzieñ, w którym by nie 
dokonano mordów ludnoœci polskiej, a by³y dni, w których 
zabito tysi¹ce. Tak by³o 10, 11, 12 lipca i 28, 29 i 30 sierpnia 
1943 r. Ale na 11 lipca przypada apogeum zbrodni na Kresach. 
By³a to najkrwawsza niedziela w historii Narodu Polskiego pod 
wzglêdem liczby zamordowanych, bestialstwa oprawców 
i zasiêgu terytorialnego. Zbrodnie dokonane w tamt¹ niedzielê, 
przewy¿szaj¹ wszystkie inne zbrodnie dokonane na ludnoœci 
polskiej, w tak krótkim czasie. W stu kilkudziesiêciu 
miejscowoœciach Wo³ynia, wsiach, koloniach i osadach, w tê 
niedzielê najbardziej okrutnymi sposobami wymordowano 
kilka tysiêcy osób. W kilku koœcio³ach naziœci z OUN - UPA 
zabili kilkaset osób, nie oszczêdzaj¹c dzieci, ani ksiê¿y. 
W koœciele w Prycku podczas Mszy œw., upowcy otworzyli 
ogieñ do wiernych z broni rêcznej i maszynowej, zabijaj¹c 222 
osoby. Ksi¹dz Szaw³owski zmar³ z odniesionych ran. Podpalony 
koœció³ z zabitymi i rannymi ugasi³a ulewa. W Kisieliñskim 
koœciele napadniêci podjêli desperack¹ obronê, dziêki której 
czêœæ z nich ocala³a, napastnicy zamordowali jednak 80 osób. 
W koœciele w Zab³ociach upowcy zamordowali 276 wiernych 
i ks. Józefa Aleksamdrowicza. W kaplicy w Krzymnie ofiar¹ 
oprawców pad³o 40 osób. W Chrynowie - 150 wiernych i ks. 
Kotwicki.

W tamt¹ krwaw¹ niedzielê OUN - UPA - SKW mordowa³y 
ludnoœæ polsk¹ w wielu miejscowoœciach. W Dominopolu 
uœmiercili 250 osób, ocala³o zaledwie kilka, które zamordowano 
w miesi¹c póŸniej. W Gucinie zabili 146 osób, w tym w starej 
kuŸni spalono 40 mê¿czyzn. W Górowie - 200, Wygnance -157, 
Sadowej - 161, Stasinie - 107.

Przera¿aj¹co d³uga jest lista miejscowoœci, w których 
dokonano okrutnych, masowych rzezi w tê niedzielê. Ale 
nastêpne dni by³y równie krwawe. Opowiada o tych dniach 
grozy mieszkaniec Pu³aw pan Mieczys³aw Fotyma, który jako 
jeden z licznej rodziny ocala³. Na cmentarzu komunalnym na 
Wólce Profeckiej zbudowa³ okaza³y, symboliczny grób - 
pomnik, na pami¹tkê rzezi 12 lipca 1943 r. Pomnik poœwiêci³ 
ojcu, matce, braciom i siostrom oraz ich wnukom. Razem 15 
osób.

Pan M. Fotyma urodzi³ siê w m. Szorcówka, pow. Zamoœæ, 
w 1920 r. W 1926 r. rodzice kupili ziemiê z parcelowanego 
maj¹tku w m. Maria Wola, gm. Mikulicze, pow. W³odzimierz 
Wo³yñski. Gospodarowali na 12 ha ziemi. W 1943 r., maj¹c 23 
lata, zosta³ aresztowany przez policjê ukraiñsk¹, za podejrzenie 
o przynale¿noœæ do AK. Aresztowanych Polaków by³o wielu. 
Kiedy wieziono ich furmankami do W³odzimierza Wo³yñskiego 
do Gestapo, podjêli desperack¹ próbê ucieczki. Z kilkunasto 
osobowej grupy, uda³o siê zbiec tylko dwóm wiêŸniom. 
Mieczys³awowi Fotymie i Czes³awowi Jakubowskiemu. Od tej 
chwili musieli siê ukrywaæ w polnych kryjówkach lub 
u zaprzyjaŸnionych Ukraiñców.

12 lipca 1943 r. - opowiada pan Fotyma - zmêczony ci¹g³ym 
czuwaniem, zbli¿a³em siê do swoich zabudowañ, bacznie 
obserwuj¹c okolicê. Nagle zobaczy³em, ¿e nasz dom siê pali. 
Ukry³em siê w zbo¿u. S³ysza³em nawo³ywania banderowców, 
wydawanie rozkazów, pojedyncze strza³y, krzyki, p³acz kobiet 
i dzieci. Widzia³em morderców je¿d¿¹cych konno 
i wyszukuj¹cych Polaków w zbo¿ach. Dopiero póŸnym 
wieczorem krzyki i ha³asy ucich³y. Nad ranem zdecydowa³em 
siê zbli¿yæ do spalonego gospodarstwa. S¹dzi³em, ¿e 
„bohaterowie” s¹ ju¿ zmêczeni. W blasku dopalaj¹cych siê 
budynków wszed³em na podwórze. Dom dogorywa³. Znalaz³em 
i obejrza³em zwêglone zw³oki ojca w domu. Na podwórzu 
pokaza³y siê matka i siostra, które wysz³y z ukrycia. Zaczê³y mi 
opowiadaæ tragizm tego zdarzenia - p³acz¹c. Nagle matka 
zobaczy³a zbli¿aj¹cych siê banderowców na koniach. 
Natychmiast uciek³em w zbo¿a. Matka z siostr¹ nie zd¹¿y³y siê 
ukryæ. Myœla³em, ¿e oszczêdz¹ kobiety. Zabrali je ze sob¹ i œlad 
po nich zagin¹³.

Maria Wola by³a koloni¹. Zamieszkiwa³o j¹ 45 - 46 polskich 
i 15 ukraiñskich rodzin. Czêœæ z tych rodzin przyby³a 
z Zamojszczyzny w latach dwudziestych, kiedy parcelowano 
maj¹tek w tej miejscowoœci.

18 kwietnia 1945 r. zosta³ zamordowany, jako pierwszy, 
Stefan Kijach - lat 32. 12 lipca, w poniedzia³ek, oko³o godz. 
15.00, kolonia zosta³a okr¹¿ona przez grupy upowskie, 
wspomagane przez ukraiñskich ch³opów z okolicy, a nastêpnie 
ludnoœæ polska by³a mordowana przy u¿yciu broni palnej, 
siekier, no¿y, wide³, dr¹gów itp. Zginê³o 227 - 228 osób. 30 
osób, wœród których znajdowa³ siê Józef Korniak z ¿on¹, zosta³o 
wrzuconych ¿ywcem do studni na terenie jego gospodarstwa

Jan Bia³ow¹s

Wo³yñski krwawy lipiec 1943 roku!
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 i w niej zarzuconych kamieniami. Studnia mia³a g³êbokoœæ 25m 
i szerokoœæ 2m. 13 mê¿czyzn, którzy pracowali przy 
sianokosach, powi¹zano i zamkniêto w stodole Osuchowskiego, 
któr¹ podpalono - wszyscy spalili siê ¿ywcem. Kilka rodzin 
spêdzono do domu Kodeñca i po wymordowaniu ludzi, dom 
podpalono (uda³o siê wydostaæ na zewn¹trz rannej Józefie 
Kodeniec, która podczas rzezi udawa³a martw¹). Z pewnej 
liczby kobiet i dzieci, którym w pierwszej chwili uda³o siê uciec 
w pola, mordercy na koniach wy³apali oko³o 30 osób i bestialsko 
zamordowali. Osiemnaœcioro dzieci, w wieku 3 - 12 lat, które 
ocala³y z pogromu, napastnicy wy³apali w zbo¿u, za³adowali je 
na du¿y drabiniasty wóz i wywieŸli do ukraiñskiej wsi Czesny 
Krest. Tam wszystkie dzieci zosta³y zamordowane wid³ami 
i siekierami. Sprawcy zbrodni odznaczali siê wyj¹tkowym 
zwyrodnieniem i okrucieñstwem. Ucieczka Polaków do 
W³odzimierza Wo³yñskiego by³a utrudniona, bo miasto 
odgradza³y stawy i jezioro, a drogi i mosty by³y obstawione 
przez upowców. Jednak uratowa³o siê kilkanaœcie osób. Domy 
i gospodarstwa by³y spl¹drowane przez miejscowych 
Ukraiñców. W domu Kudybów podczas grabie¿y Ukrainki 
pobi³y siê o garnki. Wszystkie domy wraz z zamordowanymi 
zosta³y spalone.

Pan Mieczys³aw dr¿¹cym g³osem snu³ opowieœæ, patrz¹c 
przed siebie. Stwierdzi³, ¿e jak film przesuwaj¹ mu siê 
w pamiêci tragiczne obrazy, których nie zapomni do œmierci.  
Spisuj¹c opowieœæ porównujê w³asne doœwiadczenia 
z prze¿yciami p. Mieczys³awa. Ró¿ni¹ siê por¹ roku. W Marii 
Wola, na Wo³yniu, mord Polaków odbywa³ siê latem 1943 r. 
W mojej wsi IHROWICA na  Podolu, w wigiliê Bo¿ego 
Narodzenia 1944 r. Pan Fotyma uciek³ mordercom w ostatniej 
chwili.  Ja z rodzin¹ równie¿, bo kiedy mordercy rozbijali drzwi 
wejœciowe od po³udnia, uciekaliœmy przez okno na pó³noc 
domu. Z mojej najbli¿szej rodziny nie zgin¹³ nikt - z dalszej 
wielu. Pan Fotyma zosta³ sam. W Marii Wola wymordowano 
218 Polaków. W mojej wsi w powiecie tarnopolskim 89 
Polaków.

Pani senator Maria Berny w dniu 3.10.2002 r.,  na posiedzeniu 
Senatu, podziêkowa³a Prezydentowi Aleksandrowi 
Kwaœniewskiemu za patronowanie obchodom, w których 
chcemy uczciæ pamiêæ tych, którzy zginêli za to jedynie, ¿e byli 
Polakami. Nie bêdzie przesad¹ - mówi ona - "¿e jest w Polsce 
oko³o dwóch milionów obywateli, którzy osobiœcie lub na 
skutek wiêzów rodzinnych, zwi¹zani s¹ racjonalnie 
i emocjonalnie z ofiarami tamtych mordów".

Usprawiedliwionym jest fakt, ¿e na wielu cmentarzach 
w dzisiejszej Polsce, budowane s¹ symboliczne pomniki 
poœwiêcone rodzicom, braciom, siostrom czy przyjacio³om. 
Postawienie na grobach pomordowanych w dzisiejszej 
Ukrainie, choæby zwyk³ego krzy¿a, wi¹¿e siê z wielkimi 
trudnoœciami w za³atwieniu zezwolenia.

W nacjonalistycznej prasie ukraiñskiej pojawiaj¹ siê artyku³y 
mówi¹ce, ¿e Polaków mordowa³a NKWD, podszywaj¹c siê 
i udaj¹c "bohaterów" UPA. Tak zak³amywane s¹ oczywiste 
fakty, w czasie w którym ¿yj¹ jeszcze naoczni œwiadkowie 
zbrodni UPA.

Kresowianie maj¹ nadziejê, ¿e w czasie odbywaj¹cych siê 
uroczystoœci  60-tej  rocznicy rozpoczêcia mordów na Polakach 
przez OUN - UPA - SKW, zostanie wreszcie wypowiedziane 
przez najwy¿sze w³adze w Polsce s³owo LUDOBÓJSTWO, 
zaliczone do zbrodni przeciwko ludzkoœci, którego przez 
szeœædziesi¹t lat unikano.

Okresem szczególnie niebezpiecznym 
dla naszych koñczyn, zarówno dolnych jak 
i górnych, jest zima. Wtedy to iloœæ z³amañ 
koœci, zwichniêæ i nadwyrê¿eñ jest 
wyraŸnie wiêksza. Ale nie tylko œliska 

powierzchnia drogi czy chodnika mo¿e byæ przyczyn¹ urazu. 
Poœpiech, gwa³towne ruchy, zbyt intensywne æwiczenia, czy 
wreszcie nieuwaga, przez ca³y rok mog¹ przyczyniaæ siê do 
ró¿nego rodzaju uszkodzeñ koœci, miêœni, wiêzade³ stawów. 
A oto kilka rad jak nale¿y wówczas postêpowaæ.

Z³amanie i zwichniêcie
Przerwanie ci¹g³oœci lub pêkniêcie koœci to w³aœnie z³amanie. 

Gdy skóra w okolicy z³amania pozostaje nienaruszona, mówimy 
o z³amaniu prostym lub zamkniêtym. Analogicznie z³amanie 
otwarte wystêpuje wtedy, gdy powierzchnia skóry zostaje 
uszkodzona samym urazem lub z³aman¹ koœci¹. Ten rodzaj 
z³amania jest groŸny z powodu najczêœciej rozleg³ego 
uszkodzenia tkanek okalaj¹cych z³aman¹ okolicê 
i pojawiaj¹cego siê wtedy krwotoku. Typowym objawem 
z³amania jest silny ból potêguj¹cy siê przy próbach ruchu.

Pierwsz¹ zasada przy udzielaniu pierwszej pomocy jest 
unieruchomienie okolicy z³amania. Jeœli z³amaniu uleg³a któraœ z 
koñczyn, delikatnie, staraj¹c siê jak najmniej poruszaæ ni¹, 
obwi¹zujemy koñczynê banda¿em z przy³o¿on¹ do koñczyny 
deseczk¹, szyn¹ lub czymkolwiek, co zapewni usztywnienie 
koñczyny. Unieruchomienie z zasady powinno obejmowaæ dwa 
stawy, pomiêdzy którymi dosz³o do z³amania, np.: z³amane 
przedramiê - unieruchomienie obejmuje staw ³okciowy 
i nadgarstek, z³amanie koœci uda - unieruchomienie powinno 
siêgaæ od stawu biodrowego do kolana. Przy z³amaniu pojawia 
siê silny ból, który mo¿na z³agodziæ podaj¹c œrodek przeciw-
bólowy, a na okolicê z³amanej koœci zastosowaæ zimny ok³ad np. 
z lodu. Aby zmniejszyæ narastanie obrzêku w okolicy urazu, 
koñczyna powinna byæ uniesiona wy¿ej, ponad poziom serca

W przypadku zwichniêcia stawu (najczêœciej skokowego, 
kolanowego, biodrowego, barkowego i stawów kciuka) zasada 
udzielania pierwszej pomocy jest podobna jak przy z³amaniach. 
Pamiêtaæ nale¿y, aby nie staraæ siê zmieniaæ ustawienia 
uszkodzonego stawu.

Wylewy krwawe, które pojawiaj¹ siê w przypadku w/w urazów 
musz¹ byæ leczone cierpliwie. Koñczyny po urazie winny byæ 
uniesione, mo¿na stosowaæ zimne wysychaj¹ce ok³ady i nale¿y 
staraæ siê ograniczaæ poruszanie uszkodzon¹ koñczyn¹.

Nieszczêœliwy uraz mo¿e tak¿e spowodowaæ uszkodzenie 
wiêzade³, œciêgien lub torebek stawowych. Staw, który nie ma 
odpowiedniej naturalnej ochrony jest wiotki, niestabilny 
i podatny na dodatkowe urazy. W miejscu urazu pojawia siê ból 
obrzêk, krwiak. Wykonanie najprostszego ruchu jest niemo¿liwe 
lub bardzo ograniczone. Powrót do zdrowia trwa zazwyczaj 
d³ugo, wymaga czasami unieruchomienia, stosowania zabiegów 
fizykoterapeutycznych, ró¿nego rodzaju æwiczeñ.

Aby nie dopuœciæ do tak powa¿nych (i kosztownych) zdarzeñ 
nale¿y przewidywaæ niektóre sytuacje. W zimie lepiej chodziæ 
w butach na p³askim obcasie z podeszw¹ antypoœlizgow¹ i nie 
biec do autobusu gdy jest œlisko (bo mo¿na siê przecie¿ ³atwo 
przewróciæ!). Szczególnie ostro¿ne winny byæ osoby w starszym 
wieku, u których koordynacja ruchowa jest ograniczona, 
a dodatkowo fizjologicznie wystêpuje wiêksza ³amliwoœæ koœci. 
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e urazy lecz¹ siê d³ugo, pozostawiaj¹ czasami 
trwa³e ograniczenie funkcji danej koñczyny czy stawu, a do 
nieszczêœliwego wypadku dochodzi bardzo, bardzo szybko.

Dlatego polecam stosowanie zasady: wolniej i ostro¿niej, ale 
dalej i d³u¿ej, bo urazy mog¹ pojawiaæ siê nawet wtedy, gdy zima 
minie.

Wasza pielêgniarka
Ma³gorzata Szpyra

Pielêgniarka radzi

Urazy - nie tylko
zimowe



• szeroki asortyment œrodków

ochrony roœlin i nawozów ogrodniczych

• du¿y wybór nasion kwiatów,

warzyw, zió³ i traw ogrodowych

• folie ogrodnicze, torf, korê,

ziemiê kwiatow¹ i warzywn¹

• donice ozdobne i produkcyjne

• opryskiwacze, kosiarki, glebogryzarki

• meble ogrodowe

• narzêdzia i artyku³y

do produkcji ogrodniczej

24-130 Koñskowola, ul. Po¿owska 2
tel./fax 081 881-61-11

Tak Koñskowolê przedstawili gimnazjaliœci w pracach konkursowych.
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Profilaktyka
w szkole – nowe
spojrzenie

Reforma oœwiaty nak³ada na szko³y coraz to nowe 
obowi¹zki. Po wewn¹trzszkolnych systemach oceniania, 
programach wychowawczych, szkolnych zestawach 
programów nauczania i innych jeszcze dokumentach 
reguluj¹cych funkcjonowanie placówek, przysz³a kolej na 
zastanowienie siê nad problemami profilaktyki.

Rozporz¹dzenie MEN z dnia 31.01.2002 r zmieniaj¹ce 
rozporz¹dzenie w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkó³ nak³ada na wszystkie 
szko³y obowi¹zek tworzenia szkolnego programu 
profilaktyki. Ma to byæ dokument uchwalony przez radê 
pedagogiczn¹, zaopiniowany przez radê rodziców i samorz¹d 
uczniowski, uwzglêdniaj¹cy wspó³czesne pogl¹dy na sprawy 
profilaktyki oraz dostosowany do potrzeb naszego œrodowiska 
lokalnego. Dotychczasowe dzia³ania profilaktyczne nie 
zawsze przynosi³y zamierzone efekty z kilku powodów:

- akcyjnoœci,
- braku wspó³pracy z rodzicami,
- braku dzia³añ systemowych,
- braku ewaluacji dzia³añ.
Obecnie tworzymy program profilaktyki, który bêdzie 

uwzglêdnia³ opinie uczniów i rodziców. WeŸmiemy pod 
uwagê g³osy wszystkich, którzy zechc¹ w tej kwestii z nami 
wspó³pracowaæ.

Tworzony w Szkole Podstawowej w Koñskowoli program 
profilaktyki, w przeciwieñstwie do modelu dotychczasowego 
/tradycyjnego/, zamiast zwalczania patologii, bêdzie 
promowa³ zdrowy styl ¿ycia i wskazywa³ alternatywne formy 
spêdzania czasu wolnego. Jego podstawowym za³o¿eniem 
bêdzie siêganie do przyczyn u¿ywania œrodków 
uzale¿niaj¹cych. W efekcie realizacji programu spodziewamy 
siê, ¿e uczeñ nabêdzie umiejêtnoœæ odmawiania, bêdzie 
w stanie œwiadomie powiedzieæ "nie", bêdzie mia³ poczucie 
w³asnej wartoœci, nabêdzie wiedzê o uzale¿nieniach.      
Zamiast dotychczasowego jednostronnego pokazu i biernego 
odbioru informacji, wprowadzimy formy czynne tj. aktywne 
metody pracy, dialog. Spróbujemy dzia³ania profilaktyczne 
prowadziæ systematycznie, wyeliminowaæ sporadyczne akcje. 
Realizacj¹ szkolnego programu profilaktycznego zajm¹ siê 
wszyscy nauczyciele i wychowawcy. Uœwiadomimy 
odbiorcom programu, ¿e w obecnym œwiecie uzale¿niaj¹ nie 
tylko alkohol, papierosy i narkotyki, ale tak¿e czyhaj¹ na nas 
inne uzale¿nienia, chocia¿by od hazardu, leków, czy 
komputera. Bardzo istotn¹ spraw¹ przy realizacji programu 
jest kontrola efektów jego wdra¿ania i prowadzona na bie¿¹co 
ewaluacja. Obecnie zbieramy informacje od uczniów, ich 
rodziców i nauczycieli dotycz¹ce potrzeb w zakresie 
profilaktyki. Znalaz³a siê doœæ liczna grupa nauczycieli 
chc¹cych zaj¹æ siê tym problemem. Powsta³ w ten sposób 
zespó³, którego jestem cz³onkiem, zaœ nad ca³oœci¹ czuwa 
pedagog szkolny. Naszym celem jest stworzenie jeszcze 
w bie¿¹cym roku szkolnym dobrego programu 
profilaktycznego, skonsultowanie go ze œrodowiskiem 
szkolnym i pozaszkolnymi instytucjami zajmuj¹cymi siê 
profilaktyk¹, a nastêpnie zatwierdzenie do realizacji 
pocz¹wszy od nowego roku szkolnego.  

      Beata Antolak

Na szkolnictwie polskim spoczywa obowi¹zek realizacji 
ustawy o systemie oœwiaty z dn. 7 wrzeœnia 1991r., która mówi 
o tym, i¿ „oœwiata s³u¿y rozwijaniu u m³odzie¿y poczucia 
odpowiedzialnoœci, mi³oœci Ojczyzny oraz poszanowania dla 
polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym 
otwarciu siê na wartoœci kultur Europy i œwiata”. Treœci 
zawarte w tej ustawie spotykaj¹ siê z aprobat¹ i zrozumieniem 
u nauczycieli.

Obowi¹zkiem wspó³czesnej szko³y jest wyrobienie 
u wychowanków nawyków nie tylko zachowania w³asnej 
kultury, ale i jej przekazywania nastêpnym pokoleniom jako 
dziedzictwa kulturowego. Regionalizm, jako szeroko pojêty 
ruch spo³eczny na rzecz dziedzictwa kulturowego w³asnego 
regionu, jest wyrazem naszej wiêzi z wielowiekowym 
dziedzictwem. Obecnie wyraŸnie widoczny jest renesans 
„regionalnoœci”, okreœlany niekiedy pojêciami „przebudzenie 
etniczne”, „powrót do korzeni”, „zakorzenienie w ma³ej 
OjczyŸnie”.

Jako nauczyciel historii i wiedzy o spo³eczeñstwie w szkole 
podstawowej od kilku lat w³¹czam siê czynnie z m³odzie¿¹ we 
wszystkie uroczystoœci regionalne (obchody Dni Koñskowoli, 
Do¿ynki Powiatowe, Rajdy szlakiem twórców Konstytucji 3 
Maja, konkursy „M³ody Regionalista”, „Nasz Powiat” i inne). 
Obecnie 17 uczniów SP w Koñskowoli bierze udzia³ 
w Krajowym Konkursie Kultury Regionalnej „Gniazdo”, 
którego celem jest „propagowanie polskich tradycji, 
obrzêdów i zabytków jako wartoœci ponadnarodowych”. 
Uczniowie wykonali albumy korzystaj¹c z prasy lokalnej 
(„Echo Koñskowoli”), ró¿nych tematycznych folderów 
pokazuj¹cych piêkno naszej ma³ej Ojczyzny, a tak¿e 
z w³asnych zdjêæ i rysunków. Wykazali siê przy tym wielkim 
zaanga¿owaniem i sumiennoœci¹ w poznawaniu w³asnego 
regionu.

Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone do 31 maja 2003 r.

Moja Ojczyzna - EUROPA
„Moja Ojczyzna - Europa” to has³o ogólnopolskiego 

konkursu historycznego „KR¥G”, który odby³ siê 20 lutego. 
Mia³ on formê jednorazowego testu ³¹cz¹cego tematykê 
dotycz¹c¹ Unii Europejskiej, historii Polski i naszego regionu. 
Wziê³o w nim udzia³ 17 uczniów pod kierunkiem nauczyciela 
przyrody p. K. Suszek, nauczyciela historii p. H. Suszek i p. 
Arkadiusza Ga³¹zki - oficera do spraw integracji z Uni¹ 
Europejsk¹. Zgodnie z regulaminem prace uczniów zosta³y 
odes³ane do Warszawy. Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone 
do 30 kwietnia 2003r.

 Halina Suszek

Kto kocha Ojczyznê?
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Poezja jest t¹ dziedzin¹ twórczoœci literackiej, która 
daje mo¿liwoœæ zadumy, refleksji, ale jednoczeœnie 
ukazuje piêkno i radoœæ ¿ycia. A je¿eli jej twórc¹ jest 
osoba duchowna, to do przytoczonych wartoœci nale¿y 
dodaæ p³yn¹c¹ z niej otuchê i nadziejê. Gminna 
Biblioteka Publiczna i Wydawnictwo Benedyktynów 
"Tyniec" zapraszaj¹ na spotkanie z tak¹ w³aœnie poezj¹, 
która wysz³a spod pióra O. Hieronima St. Kreisa. 4 
kwietnia - pi¹tek - o godz. 12.00 w Gminnym Oœrodku 
Kultury w Koñskowoli, sam autor - O. Hieronim, bêdzie 
czyta³, specjalnie dla Koñskowolan, wybrane wiersze z tomiku "Co siê sta³o". 
Spotkanie zosta³o po³¹czone ze sprzeda¿¹ tomiku (26 z³).

O. Hieronim St. Kreis urodzi³ siê 12.10.1954 r. w Kroœnie n/ Wis³okiem. W 1989 
przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie w Tyñcu. Od pocz¹tku istnienia Wydawnictwa 
Benedyktynów "Tyniec", tj. od 1991 r., pracuje w nim. Od 1990 r. zajmuje siê ikeban¹ 
stosowana do liturgii. Wyda³ podrêcznik "Kwiaty w koœciele - tajemnice uk³adania" 
(3 tomy, w planie 5). Debiut poetycki w grupie "Antologia polskiego haiku"  - 
Warszawa 2001 r. Debiut autorski - "Strumienie ¿ó³tego piasku" - 2002 r. Oprócz tego 
wyda³ jeszcze 2 tomiki poezji; "Jak leci" i "Co siê sta³o"(2003r.)

Spotkanie z poezj¹
Oto jeden z wierszy z tomiku „Co siê sta³o”

jak mo¿na do tañca nie zaprosiæ ziemi
przeoranej grzechem
³amanej ko³ami wojen
nasyconej krwi¹ w labiryntach b³ota
troskliwie chroni¹cej relikwie koœci
przed wiatrem ptakiem i brakiem pamiêci

ziemi co siê nie wyprze trwogi
ostatniej modlitwy
ani pod p³aszczem nocy zasypanego guzika
w zbiorowym grobie

ziemi rodz¹cej w cierpkim bólu
a nieustêpliwie patrz¹cej w niebo
snem bia³ym o ³asce

jak nabrzmia³a p¹kami
ciernista ga³¹Ÿ tarniny

Nie wywo³uj wilka z lasu...
Ka¿dy dzieñ przynosi coœ innego, jakieœ nowe zdarzenia, 

nowe problemy, do których musimy siê ustosunkowaæ. Jedni
z nas wychodz¹ z za³o¿enia, ¿e los jest ³askawy i jakoœ to bêdzie, 
a egzystencja z dnia na dzieñ jest najlepszym sposobem na 
¿ycie, czyni bowiem cz³owieka wolnym i niezale¿nym. Inni 
uwa¿aj¹, ¿e losu nie da siê przechytrzyæ - co ma byæ, to i tak 
bêdzie, bo wszystko, co nas czeka, jest gdzieœ tam w górze 
zapisane. Ci równie¿ niespecjalnie martwi¹ siê o jutro. Nie 
widz¹ takiej potrzeby, skoro jak s¹dz¹, na to „jutro” i tak maj¹ 
niewielki wp³yw. Jeszcze inni spodziewaj¹ siê, ¿e ¿ycie nie 
przyniesie im nic dobrego. Zawsze, w ka¿dej sytuacji, oczekuj¹ 
tylko tego, co najgorsze. Teœciowa zapowiedzia³a siê z wizyt¹? 
Z ca³¹ pewnoœci¹ placek bêdzie mia³ zakalec, zupa na pewno 
zostanie przesolona, a pieczeñ bêdzie przypominaæ star¹ 
zelówkê! Zapowiadaj¹ mo¿liwoœæ epidemii grypy? „No jasne, 
w³aœciwie, to czujê, ¿e chyba zaraz zacznie boleæ mnie g³owa. 
Gdzie s¹ te pigu³ki?”

Przyk³ady mo¿na by mno¿yæ! Czasami s¹ to sprawy 
zwyczajne, jak na przyk³ad wizyta u cioci, która chc¹c nas 
uhonorowaæ, wyci¹ga ze swojego przepastnego kredensu 
najlepszy serwis do kawy. Ten, który jeszcze jej œwiêtej pamiêci 
mamusia dosta³a w prezencie œlubnym. Ciocia kocha ten serwis, 
jest z niego dumna. My, wiedz¹c, ile 
on dla niej znaczy, jak sama siê 
z nim obchodzi, tak bardzo staramy 
siê, aby niczego nie st³uc, ¿e dr¿y 
nam rêka i odstawiana delikatnie 
fili¿anka niebezpiecznie uderza 
o talerzyk. Ciocia patrzy ze zgroz¹ 
w oczach. Nam coraz bardziej trzês¹ 
siê rêce i w rezultacie nieszczêœcie 
gotowe. W najlepszym wypadku 
rozlewamy kawê na œnie¿nobia³y 
obrus .  Spodziewal iœmy  s iê  
nieszczêœcia i proszê bardzo. Jest. 
Dobrze, ¿e tylko na tym siê 
skoñczy³o! Ukochany serwis cioci 
ocala³. Jest nadzieja, ¿e na d³u¿ej, bo 
najprawdopodobniej du¿o czasu 
up³ynie, zanim ciocia wyci¹gnie go 

specjalnie dla nas, przy okazji naszej kolejnej wizyty.
Spieszymy siê na jakieœ wa¿ne dla nas spotkanie. SpóŸnienie 

w ogóle nie wchodzi w rachubê. My jednak wierzymy, ¿e przy 
naszym pechu coœ siê na pewno stanie. No i zaczyna siê. 
Grzebieñ wypada nam z rêki. W najlepszych rajstopach leci 
oczko. Klucze le¿¹ce zazwyczaj pod rêk¹, raptem zmieni³y 
swoje miejsce, a ostatni ³yk herbaty o ma³o nie poplami³ 
spódnicy. Rezultat? Oczywiœcie spóŸniamy siê. Dlaczego tak siê 
dzieje, ¿e kiedy nam na czymœ nie zale¿y - wszystko gra, 
a w jakiejkolwiek stresuj¹cej sytuacji jest wrêcz przeciwnie? 
Byæ mo¿e sami jesteœmy temu winni, bo dlaczego w³aœciwie 
wrodzonym optymistom generalnie ³atwiej jest ¿yæ? 
Prawdopodobnie dlatego, ¿e w przeciwieñstwie do pesymistów 
wierz¹, ¿e to co robi¹ z pewnoœci¹ im siê uda. Znajd¹ ³atwiej 
pracê, bo s¹ pewni, ¿e gdzieœ tam na nich czeka. Wystarczy tylko 
poszukaæ. Mniej choruj¹, bo nie truj¹ siê pigu³kami bez 
wyraŸnej potrzeby i zdecydowanie czêœciej siê œmiej¹. £atwiej 
zdaj¹ wszelkie egzaminy, bo nie koncentruj¹ siê przed wejœciem 
na salê na tym, czego akurat nie zd¹¿yli przygotowaæ. Innymi 
s³owy wierz¹ w swoje szczêœcie. I byæ mo¿e t¹ wiar¹ je 
przyci¹gaj¹. Wszyscy bez wyj¹tku znawcy natury ludzkiej, 
równie¿ lekarze i terapeuci, zalecaj¹ pozytywne myœlenie jako 

receptê na ¿ycie. I nie jest to recepta 
wymyœlona przez wspó³czesnego 
cz³owieka, o czym œwiadcz¹ 
chocia¿by stare przys³owia typu „nie 
wywo³uj wilka z lasu”. ̄ ycie jest zbyt 
krótkie na to, aby martwiæ siê na 
zapas. Cieszmy siê z tego, co mamy, a 
do problemów podchodŸmy jak do 
ko l e jnego  egzaminu ,  k tó ry  
oczywiœcie zdamy. Zawsze na 
wszelki wypadek mo¿emy odpukaæ 
w niemalowane drewno, ale przede 
wszystkim wierzmy w szczêœcie, 
je¿eli chcemy, by ono nas nie 
opuszcza³o!

                                                                                                       
                El¿bieta Pytka

Unijna wystawa 
W dniach 1 - 3 kwietnia w Gminnym Oœrodku Kultury bêdzie 

mia³a miejsce wystawa "Unia Europejska". Wystawa zosta³a 
zorganizowana z myœl¹ o uczniach Gimnazjum. Celem wystawy 
jest przedstawienie:

- idei unijnego zjednoczenia
- historycznego rozwoju Unii Europejskiej

- Ÿróde³ informacji o Unii w Polsce oraz w Regionie Lubelskim
- podstawowej bibliografii unijnej dostêpnej w Bibliotekach 

Publicznych województwa.
Wystawê sk³adaj¹c¹ siê z 8 plansz przygotowa³a Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna im. Hieronima £opaciñskiego. Autorami 
s¹: Krystyna Szubka, Urszula Iwan (dzia³ instrukcyjno 
metodyczny), opracowanie plastyczne Jacek J. Wa³dowski. 
Wszystkich chêtnych serdecznie zapraszamy. 
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Ksi¹¿ka lepsza od filmu
Na d³ugo przed premier¹ pojawi³y siê informacje na temat 

nowego filmu „Harry Poter i komnata tajemnic”. Po udanej 
ekranizacji pierwszej czêœci sagi, wszyscy niecierpliwie czekali 
na dalszy ci¹g.

 W ciemnoœci sali kinowej, przenieœliœmy siê w tajemniczy 
œwiat Harrego Potera, który zwiedzaliœmy przez trzy godziny. 
Treœæ filmu, to masa niesamowitych zdarzeñ, przygód i epizodów 
po³¹czonych osob¹ Harrego. Ksi¹¿ki J. F. Rowling ciesz¹ siê 
takim powodzeniem na ca³ym œwiecie, poniewa¿ nie opowiadaj¹ 
o niesprawdzonej przysz³oœci, ale o wydarzeniach, które mog¹ 
dziaæ siê w chwili obecnej. Jednak ani w ksi¹¿ce, ani w filmie nie 
zawarto opisów prze¿yæ wewnêtrznych ch³opców, albo 
przynajmniej wstêpnej analizy ich charakterów. Ju¿ bardziej 
uczuciowe i z³o¿one s¹ postacie drugoplanowe. Próba 
„ucz³owieczenia” Harrego nie powiod³a siê autorom filmu. Ma³y 
czarodziej staje przed trudnymi 
wyborami i choæ decyduje 
s³usznie, twórcy nigdy nie 
wspominaj¹ o jego moralnych 
dylematach. Oto przyk³ad: Harry 
staje do œmiertelnego pojedynku 
ze starszym cz³owiekiem, a ma³y 
mag nie czuje lêku i staje do walki 
z dziwn¹ obojêtnoœci¹ nad swoim 
losem. Byæ mo¿e to zamierzony 
efekt autorki, by w obecnych 
czasach nie okazywaæ strachu 
przed œmierci¹, ale to trochê 
nierealne.

Efekty specjalne i muzyka s¹ na 
wysokim poziomie. Widaæ tutaj 
artyzm specjalistów, którzy maj¹ 
na swoim koncie wiele s³ynnych 
dzie³: „Gwiezdne Wojny”, „Obcy 
- ósmy pasa¿er Nostromo”, i inne.  
John Williams pokaza³, co znaczy 
wspó³granie wizji z foni¹. 
Aktorzy, zw³aszcza ze starszego pokolenia, budz¹ mój podziw. 
Natomiast m³odszym aktorom zdarzaj¹ siê czasem drobne 
potkniêcia. Scenariusz nieznacznie odbiega od treœci ksi¹¿ki, ale 
wierna adaptacja udaje siê tylko niektórym i to naprawdê rzadko. 
Re¿yser podzieli³ film tak, ¿e brakuje ci¹g³oœci akcji, co utrudnia 
orientacjê w kolejnoœci zdarzeñ.

„Komnata Tajemnic” jest raczej przeznaczona dla starszych 
widzów, poniewa¿ dzieci mog¹ siê przeraziæ brutalnych scen. 
G³ówne przes³anie ksi¹¿ek J. R. Rowling czyli zwyciêstwo 
przyjaŸni, zaufania i panowania nad z³em, zosta³o osi¹gniête. 
A gdybym mia³ oceniæ Harrego w szkolnej klasyfikacji, da³bym 
filmowi czwórkê. Jest to obraz widowiskowy, ale niezbyt wielki. 
Szczêœciem dla niego, ukaza³ siê na prze³omie roku, bo gdyby jego 
premiera opóŸni³a siê i zbieg³a z premier¹ „Dwóch wie¿” wg 
Tolkiena , to wygra³by ten drugi.

Je¿eli macie doœæ czasu, to mo¿ecie obejrzeæ ten film, ja jednak 
radzê przeczytaæ ksi¹¿kê.

                                                                                                                        
Bart³omiej Szpyra kl.IIIB

Czy warto obejrzeæ film „Harry Potter 
i komnata tajemnic”. 

Ju¿ na pocz¹tku rzuca siê w oczy g³ówny mankament filmu. Jest 
nim opuszczenie wielu scen w porównaniu z ksi¹¿k¹. Z drugiej 
jednak strony usuniêcie niektórych ma³owa¿nych scen doda³o 
trochê dynamiki. Wiêcej jest tak¿e napiêcia, które w ksi¹¿ce 
³agodzone jest d³ugimi przerwami miêdzy wydarzeniami. Co do 
widowiskowoœci filmu to trzeba przyznaæ, ¿e fachowcy od 
efektów specjalnych musieli siê nieŸle napracowaæ. Wspania³a 
i bardzo emocjonuj¹ca scena ucieczki przed paj¹kami da³a mi 
niez³y zastrzyk adrenaliny. Nale¿y te¿ wspomnieæ, ¿e scenarzyœci 
nie zapomnieli dodaæ odrobiny humoru i niektóre teksty g³ównych 
bohaterów wzbudza³y na widowni salwy œmiechu. Najlepiej 
widaæ to w³aœnie w scenie z paj¹kami. Elementem buduj¹cym 
nastrój powinna byæ te¿ scenografia, lecz osobiœcie nie 
zauwa¿y³em niczego rewelacyjnego. A teraz s³owo o muzyce. Jest 

to element, który najbardziej 
m i  s i ê  p o d o b a ³  
w poprzedniej czêœci i tak 
samo jest w tej. Mo¿e nie jest 
j a k o œ  s p e c j a l n i e  
wyeksponowana ,  l ecz  
wtedy, kiedy j¹ s³ychaæ, 
bardzo pasuje do sytuacji. 
Inne efekty dŸwiêkowe te¿ 
s¹ odpowiednio dobrane. 
Nie podoba³ mi siê natomiast 
dubbing. Druga czêœæ jest 
b a r d z i e j  m r o c z n a  
i przera¿aj¹ca. Rzecz jasna 
ty lko  d la  m³odszych ,  
poniewa¿ na starszych 
widzach nie  zrobi  to  
wra¿enia. Na film warto 
pójœæ z kilku powodów. Po 
pierwsze, je¿eli ktoœ jest 
fanem ser i i  o  ma³ym 
czarodzieju, to wiadomo, ¿e 

bêdzie chcia³ zobaczyæ swego ulubieñca w akcji. Ktoœ, kto 
zastanawia siê, dlaczego ksi¹¿ka odnios³a taki sukces, byæ mo¿e 
po obejrzeniu filmu dostanie odpowiedŸ. Je¿eli nie interesuj¹ nas 
ani ksi¹¿ka, ani przyczyna jej popularnoœci, to pójdŸmy obejrzeæ 
ciekawy film z widowiskowymi efektami specjalnymi, 
dynamiczn¹ akcj¹ i ciekaw¹ muzyk¹. Doros³ym mo¿e siê nie 
spodobaæ prostota fabu³y, a dzieciom „ciê¿szy” klimat ni¿ 
w poprzedniej czêœci. Ja jednak zachêcam z powodów 
wymienionych powy¿ej i w mojej szeœciostopniowej skali 
stawiam piêæ mniej (minus za usuniêcie wielu scen i inne drobne 
wpadki, piêæ za ogólnie pojêt¹ jakoœæ filmu).

£ukasz Piech
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Ulgi gminne w komunikacji

 L.p. Rodzaj biletu 
Teren gminy
Koñskowola
cena biletu z³

Pu³awy-Rudy/
Koñskowola
cena biletu z³

Pu³awy-M³ynki/Wronów/
Witowice/Po¿óg

cena biletu z³

Bilet jednorazowy normalny
Bilet jednorazowy - ulga 37%
Bilet jednorazowy ulgowy - 78%
Bilet jednorazowy ulgowy - 95%
Karnet 11-przejazdowy normalny
Karnet 11-przejazdowy ulgowy
Bilet miesiêczny imienny normalny:
   - na jedn¹ liniê
   - na dwie linie
Bilet miesiêczny ulgowy - ulga 50%
   - na jedn¹ liniê
   - na dwie linie
Bilet miesiêczny ulgowy - ulga 37%
   - na jedn¹ liniê
Bilet jednorazowy za przewóz baga¿u
lub wózka a wy³¹czeniem wózka z dzieckiem
i wózka inwalidzkiego
Op³ata manipulacyjna za nabycie biletu
od kierowcy autobusu - 0,30 z³

1
2
3
4
5
6
7

8

9

10

11

1,60        
1,00
0,35
0,10

16,30
10,20

52,00
58,00

26,00
29,00

33,00

1,60

1,50
1,00
0,35
0,10

15,30
10,20

48,00
54,00

24,00
27,00

30,00

1,50

3,00
2,00
0,70
0,20

30,60
20,40

96,00
108,00

48,00
54,00

60,00

3,00

Na mocy uchwa³y Zarz¹du Spó³ki "MZK-Pu³awy" od dnia 8 marca 2003 r. na terenie gminy Koñskowola obowi¹zuj¹ nowe 
ulgi na przejazdy autobusami komunikacji miejskiej (potocznie zwanymi emkami). Ceny biletów na terenie gminy i trasach 
Pu³awy a miejscowoœæ docelowa przedstawia tabela:

Uprawnienia do ulg
Uwaga! Na terenie naszej gminy zosta³o zlikwidowane 

uprawnienie do bezp³atnych przejazdów dla osób starszych. 
Ulga ustawowa, o której mowa ni¿ej, dotyczy obszaru ca³ego 
kraju, ulga gminna dotyczy tylko obszaru gminy i dojazdów 
do Pu³aw.

 Z ulgi 100% (przejazd bezp³atny) korzystaj¹ dzieci w 
wieku do lat 4 (pod warunkiem, ¿e nie zajmuj¹ oddzielnego 
miejsca siedz¹cego), pos³owie i senatorowie oraz pracownicy 
MZK Pu³awy

Do przejazdów ulgowych, na podstawie biletów 
jednorazowych z ulg¹ 95% uprawnieni s¹ opiekunowie 
towarzysz¹cy osobom niewidomym i inwalidom I grupy.

Z ulgi 78%, na podstawie biletów jednorazowych, 
ustawowo korzystaj¹ mundurowi, inwalidzi wojenni I grupy, 
opiekunowie dzieci niepe³nosprawnych w drodze do i ze 
szko³y, dzieci niepe³nosprawne w drodze do szko³y 
i z powrotem.

Do ulgowych przejazdów z biletami jednorazowymi 

i ulg¹ 37% ustawowo uprawnieni s¹: dzieci od 4 lat do 
rozpoczêcia nauki w szkole, inwalidzi II i III grupy 
inwalidzkiej, kombatanci.

Ulga ta dla mieszkañców naszej gminy zosta³a rozszerzona 
o ulgê gminn¹. Z biletami tañszymi o 37%, autobusami 
miejskimi kursuj¹cymi na terenie gminy (na dzieñ dzisiejszy 
linia 6 i 10), mog¹ teraz jeŸdziæ nastêpuj¹ce uprawnione 
osoby: dzieci i m³odzie¿ szkolna wszystkich typów szkó³, 
studenci do ukoñczenia 26 roku ¿ycia, inwalidzi I grupy, 
osoby niewidome, emeryci, renciœci II i III grupy 
inwalidzkiej.

Do ulgowych przejazdów z ulg¹ 50% (ulga gminna) na 
podstawie biletów miesiêcznych imiennych s¹ uprawnione 
nastêpuj¹ce osoby: dzieci i m³odzie¿ ucz¹ca siê we wszystkich 
typach szkó³ (do ukoñczenia 24 roku ¿ycia), studenci do 
ukoñczenia 26 roku ¿ycia, renciœci II i III grupy inwalidzkiej.

Na mocy ustawy, do przejazdów z ulg¹ 37%, na podstawie 
biletów miesiêcznych, uprawnieni s¹ wszyscy nauczyciele.

Wybr. B.F.

Kontraktacja jêczmienia
Lubelska Izba Rolnicza informuje, ¿e w oparciu o elewator 

w Trawnikach, firma UNEX United Exporters rozpoczyna 
kontraktacjê jêczmienia browarnego jarego ze zbiorów 2003. 
Jêczmieñ winien byæ wyprodukowany z wykwalifikowanego 
i certyfikowanego materia³u siewnego odmiany Madonna (jako 
alternatywn¹ dopuszcza siê odmianê Brenda) zakupionego 
w miejscu wskazanym przez UNEX.

Przedmiotem kontraktacji bêdzie jêczmieñ browarny 
spe³niaj¹cy parametry jakoœciowe, m.in.: ziarno zdrowe bez 
zapachu stêch³ego lub obcego, bez ziaren uszkodzonych i bez 
szkodników, o wilgotnoœci max. 14,5%, o zawartoœci bia³ka w s.s. 
max. 11,5%. Szczegó³owe warunki zakupu bêd¹ okreœlane 
w umowie. UNEX oœwiadcza, ¿e za dostarczony do elewatora 
w Trawnikach jêczmieñ zap³aci cenê podstawow¹ 540 z³ za tonê.

Bli¿szych informacji na temat kontraktacji i zakupu materia³u 
siewnego mo¿na zasiêgn¹æ w firmie UNEX w Lublinie, ul. 
Zwi¹zkowa 23, tel. 747 94 62, 743 36 75 lub u Pani El¿biety 
Michalskiej - cz³onka Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej, 
tel. 881 65 91.

                                       

OG£OSZENIE

Wójt Gminy Koñskowola podaje do publicznej 
wiadomoœci, ¿e przyjmuje oferty na realizacjê zadañ 
publicznych na rok 2003 z zakresu kultury fizycznej, sportu 
i rekreacji,  z wykorzystaniem stadionów w Koñskowoli.

Ustalona w bud¿ecie Gminy kwota dotacji na realizacjê 
zadania wynosi 35.000 z³

Oferty mog¹ sk³adaæ podmioty nie zaliczane do sektora 
finansów publicznych, nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia 
zysku, zgodnie z warunkami okreœlonymi uchwa³¹ Nr 14 /94/ 
99 Rady Gminy Koñskowola z dnia 10.12.1999r.

Termin sk³adania ofert - 17.03.2003r. godz. 10.00
Miejsce sk³adania ofert - Urz¹d Gminy Konskowola, 

ul. Po¿owska 3 a, Sekretariat.
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Rzewna pieœñ „Góralu czy ci nie ¿al” wysz³a spod pióra 
Micha³a Ba³uckiego w ubieg³ym wieku. Hymnem (póŸno 
nocnym) towarzysz¹cym coraz to wiêkszemu p³ukaniu garde³ 
sta³a siê w wiele lat póŸniej. Polak pi³ i nie oszczêdza³ g³osu od 
bardzo dawna. Historia nasza (niestety) pod tym wzglêdem 
chwalebna nie jest. Zajêciu picia poœwiêcaliœmy nie ma³o 
czasu. Na dodatek, kiedy zasiadaliœmy do picia woleliœmy 
bardziej morza ni¿ cienkie strumyczki. Nasze dzieje nie 
stanowi¹ wzoru godnego naœladowania i jakbyœmy siê nie 
t³umaczyli, nale¿ymy do narodu, w którym zawsze by³o pe³no 
osobników o mniej lub bardziej chwiejnym sposobie bycia. 
W pa³acach, w izbach szlacheckich, czy mieszczañskich, nie 
brakowa³o nigdy ró¿nych: tr¹bochlajów i kwartopijów, 
hausto³yków i s¹czykuflów, doligarde³ i moczymord itd. Jedni 
dyskretnie (ale czêsto) „korek w¹chali”, inni dawali sobie „w 
gaz”, jeszcze inni „zalewali ze smêtem robaka”, kurowali siê 
na zapas „odgrypiaczami”, czcili „matuchnê” lub nawet „tatê 
z mam¹”. Pi³o siê na zdrowie, lub nawet z Panem Bogiem, 
wychyla³o siê nasze kawalerskie. Trzeba by³o sobie goln¹æ 
zwyczajnie „no to cyk” albo na 
toast „za piêkne panie”.

Trudno wymieniæ wszystkie 
nazwy, spieszczenia, metafory, 
które powsta³y przez wieki. Piliœmy 
du¿o, tak, ¿e œwiat zacz¹³ nas 
uwa¿aæ za wyj¹tkowo gorliwych 
mi³oœników Bachusa. Powsta³o 
powiedzonko „pijany jak Polak” - 
uchybia³o to nam wszystkim 
i nieraz musowo by³o z tego 
powodu broniæ honoru przed 
c u d z o z i e m c a m i .  M i s t r z  
Paderewski zachowa³ siê kiedyœ 
piêknie w s³ynnym dialogu 
z Clemascau (fr. polityk). Kiedy 
Clemascau b¹kn¹³ coœ o jego 
czaruj¹cej grze, dodaj¹c przy tym, 
¿e nies³usznie dot¹d mniema³, jakoby wszyscy Polacy umieli 
tylko piæ, us³ysza³ w odpowiedzi od naszego artysty uprzejme 
podziêkowanie, a zarazem zapewnienie, i¿ on z kolei 
nies³usznie dot¹d s¹dzi³ , jakoby wszyscy Francuzi byli dobrze 
wychowani. Mistrz broni³ nas nie bez podstaw, ale sami 
wiemy, ¿e pe³na obrona by³a niemo¿liwa nawet przy 
akompaniamencie dŸwiêków fortepianu.

Pito, a w zasadzie ¿³opano stale. Pañskie bankiety, ch³opskie 
jarmarki, szewskie poniedzia³ki - ka¿da okazja by³a dobra. Ale 
¿eby tylko wtedy, ¿eby ciszej. ̄ ³opano, a¿ siê kurzy³o ze ³bów. 
Piwo traktowano na przyk³ad jako napój œniadaniowy: 
wareckie, pi¹tkowskie, ³owickie, skierniewickie, 
g³owaczowskie, kazimierskie, koñskowolskie - to s¹ piwa , 
które w po³owie XVII wieku spija³a Warszawa, nie licz¹c 
jeszcze kilku gatunków obcych. Wœród piw najwiêksz¹ s³aw¹ 
cieszy³o siê piwo wareckie. Nawet postarano siê o reklamê. 
Legenda mówi, ¿e œwiêty Jan Kapistron, goszcz¹c w Warce, 
na proœbê mieszkañców poœwiêci³ wodê, któr¹ czerpali do 
wyrobu piwa. Poza piwem, panowie pili wêgrzyny, ma³mazje 
( staropolska nazwa s³odkich win), miody, zaœ kmiotkowie - 
gorza³kê.

Onufry Zag³oba herbu Wczele (najwiêkszy popijbrat 
w literaturze polskiej) oburzy³ siê kiedyœ

„...Co za czas! (...) Chamy taki miód pij¹! Bo¿e, Ty to 
widzisz i nie grzmisz!”. Dzia³o siê to na trakcie do 

Jarmoliniec, kiedy od przygodnych weselników z jakiegoœ 
sio³a dosta³ kwartê (chyba niejedn¹).

Ale pañskie garde³ka lubi³y te¿ wódkê: korzenn¹, 
szumówkaê, goŸdzikow¹, cytwarow¹, ¿ubrówkê, kminkówk¹ 
i najpospolitsz¹ - ¿ytniówkê. La³a siê wiêc gorza³ka w pañskie 
gard³a, ale nie tyko, w gard³a kmiotków te¿ - ci ostatni raczyli 
siê w karczmach. Szlachta dba³a o to by w ich w³oœciach tych 
przybytków nie brakowa³o, a klientela w p³ótniakach na brak 
towaru nie narzeka³a. Oczywiœcie dziedzic mia³ w tym swój 
interes - czerpa³ z karczmy zyski. Posiada³ przywilej 
propinacyjny - prawo pana do wytwarzania i sprzedawania 
alkoholu w swojej wsi. Kiedy ju¿ te napoje trafia³y do 
karczmy, us³u¿ni arendarze dwoili siê i troili aby zdobyæ 
klientów. Napojów (tych wyskokowych) musia³o byæ pod 
dostatkiem. Poza tym w karczmie by³a  „muzyka” - czyli 
osoba graj¹ca na dudach i skrzypek, którym p³aci³y osoby 
tañcz¹ce. Ale obowi¹zkiem karczmarza by³o muzykê 
utrzymaæ, aby ludzie gdzie indziej siê nie oddalili. By³o nawet 
dawniej powiedzenie „szynk bez muzyki, wóz bez 

smarowid³a, taniec bez dziewki - 
nie stoi”.

Wci¹¿ obawiano siê, ¿e klientów 
zabraknie. Aby zwabiæ ch³opów do 
karczmy stosowano ró¿ne sposoby 
zachêcaj¹ce: polewano karczmê 
wywarami z zió³ spod miot³y 
czarownicy, kropiono karczmy 
eliksirami z mrówek, aby „pijusy 
przychodzi³y zewsz¹d jak one do 
kopców”. No i naczelna zasada - piæ 
nale¿a³o tylko w swojej wsi. 
W zwi¹zku z tym wydano stosowny 
dekret. G³osi³ on „...kto by siê 
wa¿y³ tego, ¿eby œmia³ nad 
zakazami pójœæ do cudzy karczmy 
na piwo albo na gorza³kê oprócz 
s w o i  k a r c z m y,  a  b ê d z i e  

poœwiadczony przez kogo, tedy ma wzi¹æ plag dwanaœcie 
dobrych przy gromadzie bez zw³oki...”

Dawne czasy przeminê³y. Zmieni³y siê obyczaje. Dziœ ju¿ 
nikt nie rozbija pucharu o w³asn¹ g³owê, wypiwszy zdrowie 
szczególnie szanowanego goœcia. Nikt nie podtyka bliŸnim 
potê¿nych kulawców, z których piæ nale¿a³o do dna - naczynia 
te nie mia³y nóg. Nie s³ychaæ o kawaleryjskiej „szabli” - wypiæ 
trzeba by³o wszystkie kieliszki ustawione wzd³u¿ ukochanej 
broni. Nikt nie zabawia siê piwem „po szlachecku” - ³yk 
pierwszy ze szklanki i muœniêcie prawego w¹sa, drugi ³yk 
i muœniecie lewego, trzeci ³yk i trzeba by³o posun¹æ palcem od 
czo³a do brody, uderzyæ w stó³ z wierzchu i od spodu, 
nastêpnie tupn¹æ nog¹ i zawo³aæ „piwo”. Podawano dwie 
szklanki i trzeba by³o wykonaæ te same gesty tylko 
zwielokrotnione. W przypadku jakiejkolwiek pomy³ki w tym 
rytuale zaczynano wszystko od pocz¹tku. Nie oznacza to, ¿e 
wytrzeŸwieliœmy, ¿e góral nie ¿a³uje hal. Jeszcze od czasu do 
czasu us³yszeæ mo¿na pieœñ:

„Gospodarzu nasz, czy nas to nie znasz?
  Gospodarzu nasz, czy nam wina dasz?
  Gospodarzu, wina ma³o,

           coœmy pili, wyszumia³o,
  gospodarzu nasz, czy nam wina dasz?”.

                                                                                 T.D..

JAK PI£ KUBA DO JAKUBA
Marcowe
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Po³owa ludzkoœci to kobiety. Kobiety typu „bo ja jestem 
taka ma³a” - zrzucaj¹ce ca³y ciê¿ar ¿ycia na mê¿ów i kobiety 
silne, odwa¿ne, walcz¹ce ramiê w ramiê z mê¿czyznami. 
Kobiety takie, dla których istot¹ ¿ycia s¹ dzieci i takie, które 
realizuj¹ siê jedynie w pracy zawodowej. Wiêkszoœæ z nas jest 
najprawdopodobniej ka¿d¹ z tych wymienionych wczeœniej 
kobiet po trochu. W zale¿noœci od sytuacji jesteœmy s³odkimi 
kobietkami, lub tyranami mocno st¹paj¹cymi po ziemi. I tak 
chyba powinno byæ, albowiem „kobieta zmienn¹ jest” - o 
czym wiemy z w³asnego doœwiadczenia. 
A co na ten temat ci mniej lub bardziej znani?

Jan Sztaudynger, jak typowy mê¿czyzna, 
nie wdaj¹c siê niepotrzebnie w dywagacje na 
temat kobiet po prostu stwierdza: „Có¿ mi 
tam boskie najstraszniejsze gniewy, Bóg 
Adamowi raj wzi¹³, nie wzi¹³ Ewy”.  Mi³o 
jest byæ a¿ tak docenian¹, bo jak by sobie 
w³aœciwie biedny, wspó³czesny Adam, 
poradzi³ bez wspó³czesnej Ewy? Kobiety, 
która mo¿e wszystko? W³aœnie to „wszystko” 
z w³aœciwym sobie poczuciem humoru 
opisuje Joanna Chmielewska: „Szczêœliwa 
z pe³ni ¿ycia kobieta, p³awi¹ca siê w orgii 

p r a w  p o l i t y c z n y c h  
i obywatelskich, w jednej d³oni 
dzier¿¹ca odkurzacz, a w drugiej 
kalkulator, trzeci¹ z czu³ym 
uœmiechem na ustach nalewa herbatê 
mê¿owi, czwart¹ poprawia dziecku 
b³êdy w szkolnym zeszycie, pi¹t¹ wi¹¿e 
tobó³ z brudami, ¿eby je odwieŸæ do 
pralni, szóst¹... nie, zaraz, czy nie pomyli³o 
mi siê z oœmiornic¹...? A, co tam, szóst¹ robi 
sobie kunsztowny makija¿, siódm¹ podlewa 
kwiatki... Ósm¹ zmywa”. No có¿, równoupraw-
nienia same chcia³yœmy... Mê¿czyŸni mog¹ siê tylko cieszyæ. 
Wydatki mniejsze, inwencji z siebie ju¿ tak bardzo krzesaæ nie 
musz¹, bo kobiety same z w³asnej woli, czêœæ zawodowych 
obowi¹zków przejê³y, a przecie¿ ¿aden z nich nie rwie siê 
entuzjastycznie do zajêæ, przez wieki ca³e uwa¿anych za 
damskie. Tego samego zdania jest Barbara Wrzesiñska. 

Zapytana, o czym marz¹ kobiety - 
odpar³a: - „Kobiety ¿yj¹ teraz na ogó³ bez 
marzeñ. Natomiast domyœlam siê, co 
stanowi marzenie mê¿czyzn: Utrzymaæ 
kobietê za jej ciê¿ko zarobione 
pieni¹dze”.

Mimo wszystko nie dajmy siê drogie 
panie, ¿eby nie by³o tak, jak w tej znanej 
fraszce Sztaudyngera:

„Obchodzimy ku chwale ojczyzny
Jeden dzieñ kobiet, ca³y rok 

   mê¿czyzny”.
El¿bieta Pytka

BIBLIOTEKA

PROPONUJE
ROGER  HIGHFIELD - podobnie jak J.K. Rowling, autor 

ksi¹¿ki „Harry Potter, Nauka i magia”, jest Anglikiem. 
Uzyska³ doktorat na Uniwersytecie w Oksfordzie, ale od wielu 
lat zajmuje siê popularyzacja nauki, pracuj¹c w londyñskim 
„The Daily Telegraph” i pisz¹c ksi¹¿ki. Do najs³ynniejszych 
nalez¹: „Granice z³o¿onoœci”, „Strza³ka czasu” oraz bestseller 
„Prywatne ¿ycie Alberta Einsteina” 

„Harry Potter. Nauka i magia” - za spraw¹ J.K. Rowling 
nasz œwiat ponownie zape³ni³ siê smokami, lataj¹cymi 
miot³ami, magicznymi zaklêciami, cudownymi eliksirami, no 
i czarodziejami. Ta ksi¹¿ka jest niezwyk³ym zaproszeniem do 
krainy magii Howgartu - zachowuj¹c jej atmosferê, pozwala 
dog³êbnie j¹ poznaæ i jeszcze bardziej polubiæ. Powinna 
znaleŸæ siê na pó³ce ka¿dego mi³oœnika magicznego œwiata 
Harry'ego Pottera, bo czy¿ nie zas³uguje na uwagê to, ¿e:

- wyczyny miot³y Nimbus 2000 zaczynaj¹ byæ bardziej 
zrozumia³e, skoro uczeni próbuj¹ "wy³¹czyæ" si³ê ci¹¿enia,

- peleryna-niewidka Harry'ego, mo¿e okazaæ siê tkanin¹ 
z cienkich w³ókien œwiat³owodów - czymœ z czym zaczynaj¹ 
sobie radziæ nawet mugole,

- jesteœmy o krok od poznania tajemnicy fasolek wszystkich 
smaków Bertiego Botta.

IRENA  MATUSZEWSKA - „Dziewczyny do 
wynajêcia” - Zuzanna, g³ówna bohaterka  powieœci, wkracza 

w doros³e ¿ycie z wianem do pozazdroszczenia. Ma dyplom 
magistra (co prawda filologii polskiej, ale zawsze), 
kochaj¹cych rodziców, rozkochanego ch³opaka (przystojny 
lekarz, i ju¿ na etacie!), niedrogo wynajêt¹ kawalerkê, nawet 
pracê (wprawdzie w szkole, ale rzecz siê dzieje dzisiaj we 
W³oc³awku...). O urodzie, rozs¹dku i wszelkich cnotach, 
nawet w koœcielnym  - poza jedn¹ - rozumieniu, wspominaæ 
nie ma potrzeby. Zuza to wszystka ma. Ma te¿ siostrê 
przyrodni¹, z któr¹ niekoniecznie siê dogaduje. Weronika 
pracuje i mieszka na szczêœcie w Toruniu, tam tez ¿yj¹ jej dwie 
przyjació³ki od serca. Kiedy wiêc Weronika zaprasza siostrê 
do siebie, Zuzanna jedzie z radoœci¹. I ani jej przemknie przez 
myœl, w co siê pakuje, jak¹ perfidn¹ grê rozpoczyna w³aœnie 
Weronika.....

DOROTHEA BENTON FRANK - „Pojednanie” - 
w 1855 roku William Oliver Kent podarowa³ plantacjê 
Wysokie Sosny swej córce Elizabeth, gdy wychodzi³a za m¹¿ 
za Henry'ego Wrighta Heywarda. Po latach posiad³oœæ 
przesz³a w rêce ich córki, Olivii, a potem maj¹tek 
przekazywano kolejnym spadkobierczyniom w linii ¿eñskiej. 
Ostatnia w³aœcicielka, ekscentryczna Lavinia Ann Boswell, 
tak¿e ma córkê. Ale Caroline mieszka w Nowym Jorku, 
za³o¿y³a rodzinê, ¿yje wed³ug w³asnych zasad i nie zamierza 
wracaæ do rodzinnego domu. Ju¿ dawno utraci³a emocjonaln¹ 
wiêŸ z matk¹, a mo¿e nigdy nie by³y sobie bliskie...Okazuje siê 
jednak, ¿e despotyczna i niezale¿na „Miss Lavinia” jest 
powa¿nie chora. Przyjazd na ukochan¹ plantacjê w sercu 
Po³udniowej Karoliny, do domu, gdzie rodzinne tajemnice 
oraz starannie ukrywane prawdy, k³amstwa i zdrady k³êbi¹ siê 
jak wody rzeki Edisto, staje siê dla Caroline okazj¹ do 
gruntownego przemyœlenia i ca³kowitej zmiany w³asnego 
¿ycia.

Kobiety, kobiety...
(...)Spêtana ciemnym instynktem macierzyñstwa,
spragniona czu³oœci, jak astmatyk powietrza,
z jakim mozo³em budujê w sobie
swój piêkny cz³owieczy egoizm,
zastrze¿ony od wieków 
dla mê¿czyzny. (...)
              Anna Œwirczyñska
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Kontynuujemy udzielanie odpowiedzi na nurtuj¹ce naszych 
czytelników pytania prawne. Odpowiedzi udzielaj¹: 
Przemys³aw Pytlak i Pawe³ Sieniuta. Na pañstwa pytania 
bêdziemy starali siê odpowiadaæ jêzykiem prostym 
i zrozumia³ym. Jednoczeœnie informujemy, ¿e udzielane 
odpowiedzi na pytania prawne nie s¹ i nie mog¹ byæ 
traktowane jako porady prawne. Osoby udzielaj¹ce 
o d p o w i e d z i  i  R e d a k c j a  „ E c h a ”  n i e  p o n o s z ¹  
odpowiedzialnoœci za skutki wynik³e z zastosowania siê do 
opublikowanych w tym dziale treœci, a udzielane tu 
odpowiedzi maj¹ na celu jedynie przybli¿enie czytelnikom 
niektórych rozwi¹zañ prawnych. Listy z pytaniami prosimy 
kierowaæ na adres Redakcji „Echa”. 

Czy podczas okresu wypowiedzenia pracodawca mo¿e na 
mój wniosek skróciæ okres wypowiedzenia?

Takie dzia³anie jest dopuszczalne, reguluje to art. 36 § 6 
Kodeksu pracy:

„Strony mog¹ po dokonaniu wypowiedzenia umowy 
o pracê przez jedn¹ z nich ustaliæ wczeœniejszy termin 
rozwi¹zania umowy; ustalenie takie nie zmienia trybu 
rozwi¹zania umowy o pracê” 

Jestem po rozwodzie i chcia³abym powróciæ do mojego 
panieñskiego nazwiska, w jaki sposób mogê to zrobiæ?

W ci¹gu trzech miesiêcy od chwili uprawomocnienia siê 
orzeczenia stwierdzaj¹cego rozwód, rozwiedziony  
ma³¿onek, który wskutek zawarcia ma³¿eñstwa zmieni³ swoje 
dotychczasowe nazwisko, mo¿e przez oœwiadczenie z³o¿one 
przed kierownikiem urzêdu stanu cywilnego powróciæ do 
nazwiska, które nosi³ przed zawarciem ma³¿eñstwa.

W jakim czasie mo¿na cofn¹æ darowiznê? 
Art. 898 Kodeksu cywilnego dopuszcza odwo³anie 

darowizny wykonanej, nie ograniczaj¹c tego prawa w czasie 
od daty wykonania darowizny. Przes³ank¹ odwo³ania 
wykonanej darowizny jest ra¿¹ca niewdziêcznoœæ 
obdarowanego (np. pope³nienie przestêpstwa albo ciê¿kiego 
naruszenia obowi¹zków rodzinnych wzglêdem darczyñcy lub 
osoby mu bliskiej). Uprawnienie do odwo³ania darowizny 
wygasa wskutek przebaczenia obdarowanemu przez 
darczyñcê oraz z up³ywem jednego roku od dnia, w którym 
darczyñca dowiedzia³ siê o niewdziêcznoœci obdarowanego.

Odwo³anie darowizny nastêpuje przez z³o¿enie 
oœwiadczenia woli obdarowanemu na piœmie. Nie mo¿na 
odwo³aæ darowizny, która jest zgodna z zasadami wspó³¿ycia 
spo³ecznego (np. darowizna dokonana w zamian za 
uratowanie ¿ycia). 

Mój 12 - letni syn stanie wkrótce przed s¹dem, poniewa¿ 
uderzy³ kolegê z klasy. Jakie prawa przys³uguj¹ nam jako 
rodzicom i naszemu  synowi w postêpowaniu przed s¹dem 
rodzinnym?

Ustawa z dnia 26 paŸdziernika 1982 r. o postêpowaniu 
w sprawach nieletnich (Dz. U. z 1982 Nr 35 poz. 228), 
reguluje w sposób szczegó³owy tryb postêpowania oraz prawa 
i obowi¹zki stron postêpowania. Stanowi ona w art. 30 § 1 pkt 
2, ¿e stron¹ obok nieletniego s¹ tak¿e rodzice. Powinni oni 
zostaæ poinformowani o wszczêciu postêpowania (art. 23 § 1) 
i z tego powodu przys³uguje im prawo przegl¹dania akt 
sprawy po uzyskaniu zezwolenia s¹du (art. 36 § 2 ustawy). 
Jedynie nieletniemu mo¿e zakazaæ s¹d wykonywania tego 
uprawnienia, je¿eli przemawiaj¹ za tym wzglêdy 
wychowawcze (art. 30 § 3 ustawy). Zgodnie z przepisami 
kodeksu postêpowania cywilnego, które stosuje siê 
odpowiednio w tym postêpowaniu, strona mo¿e z³o¿yæ 
wniosek o ustanowienie dla niej adwokata, o ile wczeœniej 
uzyska³a zwolnienie od kosztów s¹dowych (w tym celu nale¿y 
z³o¿yæ odpowiednio umotywowany wniosek, i¿ strona nie jest 
w stanie ponieœæ kosztów procesu bez uszczerbku utrzymania 
koniecznego dla siebie i rodziny; oœwiadczenie powinno 
obejmowaæ dok³adne dane o stanie rodzinnym, maj¹tku 
i dochodach - art. 117 § 1 k.p.c.). Je¿eli jednak sprawa 
nieletniego ma byæ rozpatrzona w trybie poprawczym, to 
nieletni musi mieæ obligatoryjnie obroñcê (art. 49 ustawy). 
Przes³uchania nieletniego mo¿e dokonaæ Policja, 
a w wyj¹tkowych przypadkach tak¿e organ administracji 
pañstwowej. Przes³uchanie takie powinno odbyæ siê 
w obecnoœci rodziców, opiekuna lub obroñcy (art. 39 ustawy). 
Nadzór nad t¹ czynnoœci¹ sprawuje s¹d rodzinny, do którego 
mo¿na skierowaæ za¿alenie, je¿eli zosta³y naruszone prawa 
nieletniego czy te¿ jego rodziców. Obecnoœæ nieletniego i jego 
obroñcy jest obligatoryjna jedynie w postêpowaniu 
poprawczym (art. 51 § 2 ustawy), w pozosta³ych przypadkach 
jedynie wtedy, gdy zostanie wezwany przez s¹d. 

Zamierzam wybudowaæ ogrodzenie wokó³ mojej posesji. 
Czy ogrodzenie mogê wybudowaæ na granicy mojej dzia³ki 
i dzia³ki s¹siada czy te¿ muszê zachowaæ jak¹œ odleg³oœæ?

Nie musi Pan zachowywaæ ¿adnej odleg³oœci. Mo¿e Pan 
budowaæ ogrodzenie na granicy, a Pana s¹siad nie ma racji 
¿¹daj¹c odst¹pienia 0,50m od granicy. Podstawa prawna: § 41. 
ROZPORZ¥DZENIA MINISTRA GOSPODARKI 
PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA z dnia 14 grudnia 
1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.99.15.140 
z póŸn. zmianami) „Ogrodzenie dzia³ki nie powinno 
przekraczaæ granicy dzia³ki oraz linii rozgraniczaj¹cej ulicy 
lub placu b¹dŸ innej linii ustalonej w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego”.

- W nocy 25/26.01. w Koñskowoli przy ul. Po¿owskiej, dwóch 
sprawców dokona³o uszkodzenia radiowozu policyjnego.

- 02/03.02. na drodze nr 17 Warszawa - Lublin, na wysokoœci 
m. Sielce, nieznany sprawca uszkodzi³ opony samochodu 
dostawczego marki Mercedes.

- 04.02. w Koñskowoli w sklepie przy ul. Lubelskiej sprawca 
dokona³ kradzie¿y 4 szt. czekolady.

- 09/10.02. w Opoce nieznani sprawcy dokonali uszkodzenia 
samochodu BMW na znaczn¹ kwotê.

- 14/15.02. w M³ynkach nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y 
60 litrów oleju napêdowego ze zbiornika paliwa samochodu 
ciê¿arowego marki Star.

- 15/16.02. w Koñskowoli na ul. Mickiewicza, dokonano 
kradzie¿y dekodera.

- 18.02. w Koñskowoli przy ul. Lubelskiej ze sklepu 
spo¿ywczego sprawca (doros³y!) skrad³ czekoladê.

- 19/20.02. w Lesie Stockim uszkodzono samochód osobowy 
marki Polonez Caro.

- 21.02. ok. godz. 21.15, na drodze w okolicy Rud, zosta³ 
pobity mê¿czyzna przez 3 napastników, w wyniku czego 
dozna³ obra¿eñ cia³a.

- 04.03. w Koñskowoli w kiosku przy ul. Lubelskiej sprawca 
wybi³ 2 szyby.

- W miesi¹cu lutym na terenie gminy zatrzymano trzech 
nietrzeŸwych kieruj¹cych samochodami: 09.02. we 
Wronowie, 15.02. w Po¿ogu Starym, 19.02. we Wronowie. 



ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI 15

Szybkimi krokami zbli¿a siê wiosenna runda rozgrywek 
pi³karskiej ligi klasy „A”. Zespó³ „Powiœlaka” rozpocz¹³ 
przygotowania ju¿ na pocz¹tku stycznia. Wyniki dotychczas 
rozegranych meczów kontrolnych mog¹ wskazywaæ, i¿ id¹ 
one w dobrym kierunku. W pierwszej wyjazdowej konfrontacji 
z zespo³em „Opolanina” nasza dru¿yna wygra³a 4 : 3. 
W kolejnych meczach pad³y nastêpuj¹ce wyniki: 
z „Pu³awiakiem”  1: 2, z  „Garbarni¹”  Kurów 4 : 2 , z „Cisami” 
Na³êczów 1 : 1.

W tym miejscu nale¿¹ siê szczególne podziêkowania 
z naszej strony dla w³adz Gminy, zw³aszcza Pana Wójta - 
Stanis³awa Go³êbiowskiego, Spó³dzielni Mieszkaniowej 
w Koñskowoli i Pana Prezesa - Andrzeja Noworolnika, za 
pomoc w zorganizowaniu meczów i przygotowaniu boiska 
przy ulicy Po¿owskiej do ich rozegrania w trudnych, 
zimowych warunkach.

S³owa podziêkowania nale¿¹ siê te¿ Dyrekcji Szko³y 
Podstawowej w Koñskowoli - Pani Dyrektor Beacie Antolak 
i Gimnazjum - Panu Dyrektorowi Robertowi Polakowi, za 
udostêpnienie sal gimnastycznych na prowadzenie zajêæ 
treningowych.

Tradycyjnie ju¿ w pierwszych dniach lutego na stadionie 
MOSiR w Pu³awach odby³ siê turniej pi³karski o Puchar 
Starosty Powiatu Pu³awskiego. Spoœród 8 dru¿yn, które wziê³y 
udzia³ w zawodach, „Powiœlak” zaj¹³ III miejsce, wygrywaj¹c 
w fina³owym meczu z „¯yrzyniakiem”  2 : 1. 

Dzia³ania Klubu, maj¹ na celu przede wszystkim pokazanie 
dzieciom i m³odzie¿y, ale i starszym mieszkañcom gminy, 
sportu jako sposobu spêdzania wolnego czasu. Proponujemy 
sport jako alternatywê dla trybu ¿ycia, w którym ruch 
i rekreacja schodz¹ na dalszy plan lub s¹ w nim ca³kowicie 
nieobecne, i nie tylko w d³ugie, zimowe wieczory, ale 
i w okresie letnim. Pamiêtajmy! Sport jaki popieramy na 
poziomie naszej gminy, to nie sposób na ¿ycie, ale pewien styl 
¿ycia, jego zdrowy i wychowawczy element. Dlatego te¿ dobra 
wspó³praca ze szko³ami, któr¹ uda³o nam siê nawi¹zaæ, jest dla 
nas szczególnie wa¿na. Ale decyduj¹ce znaczenie dla 
efektywnoœci tych poczynañ ma zainteresowanie 
i zaanga¿owanie ze strony rodziców naszych podopiecznych. 
Warto tu zauwa¿yæ, i¿ takie dzia³ania zosta³y poczynione 
i pierwsze efekty s¹ ju¿ widoczne. Frekwencja na zajêciach 
treningowych systematycznie roœnie, zaœ grupa trampkarzy na 
zaproszenie innych klubów uczestniczy³a ju¿ w szeregu 
turniejów halowych, m.in. w Lublinie, Garbowie czy 
Pu³awach. Co wiêcej, jeden z zawodników ww. grupy po kilku 
zgrupowaniach przygotowawczych zosta³ powo³any do 
reprezentacji Lubelskiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej na dwumecz 
z reprezentacj¹ Mazowieckiego Zwi¹zku Pi³ki No¿nej.

A co nas czeka w ci¹gu najbli¿szych tygodni? W niedzielê 16 
marca zespó³ seniorów rozegra ostatni sparingowy mecz 
z dru¿yn¹ z W¹wolnicy, a ju¿ 29 lub 30 marca w wyjazdowym 
meczu w Stê¿ycy zainauguruje wiosenn¹ rundê rozgrywek 
(szczegó³owy terminarz rozgrywek podamy w kolejnym 
wydaniu).

Przypomnijmy jak wygl¹da czo³ówka tabeli grupy II po 
rundzie jesiennej:

1. Zawisza Garbów 29 39 : 17
2. Powiœlak Koñskowola 25 21 : 13
3. D¹browica 25 24 : 11

Zarz¹d K.S. „Powiœlak” w Koñskowoli

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Kowalik Czes³aw               (62)      Sielce
Bartuzi Renata                  (28)      Stara Wieœ
Ciotucha Apolonia            (76)      Sielce
Groszek Agnieszka            (15)      Koñskowola
Strza³kowski Henryk         (66)      Stary Po¿óg
Suszek Bronis³awa             (80)      Stary Po¿óg
Sadurska Ma³gorzata         (98)      Stary Po¿óg
Sadurska Marianna           (81)      M³ynki
Kilian Jan                          (72)     Sielce
Bociañska Leokadia           (84)     Chrz¹chów
Or³owska Anna                  (76)    Koñskowola

Firma us³ugowa-handlowa
Jadwiga Wojciechowicz

Po¿óg Nowy 95B, 24-130 Koñskowola
Tel. 0-81 8812745; 0 604 958 271; 

e-mail bhp-lex@wp.pl

Oferujemy

Kompleksowa obs³uga firm w zakresie BHP: 
- nadzór nad bezpieczeñstwem i higien¹ 

pracy
- prowadzenie i dokumentowanie szkoleñ 

w zakresie bhp
- opracowywanie kart ryzyka zawodowego
- sporz¹dzanie planów poprawy warunków 

bhp
- sporz¹dzanie wykazów (np. prac 

szczególnie niebezpiecznych)
- w³aœciwy dobór i wyposa¿enie pracowników 

w odzie¿ robocz¹ i œrodki ochrony 
indywidualnej

- przeprowadzanie i dokumentowanie 
postêpowania powypadkowego

- oraz wszelkie inne sprawy na ¿yczenie 
zleceniodawcy/pracodawcy.

Zapraszamy do wspó³pracy.

Bhp-lexPI£KARSKA „WIOSNA”

Kole¿ance  TERESIE OR£OWSKIEJ
wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu œmierci MATKI sk³adaj¹:
Dyrekcja i pracownicy

Gminnego Oœrodka Kultury w Koñskowoli.



• szeroki asortyment œrodków

ochrony roœlin i nawozów ogrodniczych

• du¿y wybór nasion kwiatów,

warzyw, zió³ i traw ogrodowych

• folie ogrodnicze, torf, korê,

ziemiê kwiatow¹ i warzywn¹

• donice ozdobne i produkcyjne

• opryskiwacze, kosiarki, glebogryzarki

• meble ogrodowe

• narzêdzia i artyku³y

do produkcji ogrodniczej

24-130 Koñskowola, ul. Po¿owska 2
tel./fax 081 881-61-11

Tak Koñskowolê przedstawili gimnazjaliœci w pracach konkursowych.
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