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Najpiêkniej bowiem jest, kiedy

Piêkna nie czuje siê zgo³a

i tylko jest siê, po prostu

tak, jak jest wszystko doko³a.

         (Leopold Staff „Czucie niewinne”)
Fot. Lucjan Kurowski 
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«W marcu jak w garncu.
«Kto sieje groch w marcu, bêdzie go gotowa³ w garncu,

a kto w maju, w jaju.
«Na œwiêtego Kazimierza (4.03.) czajka przybie¿a.
«Jak na œwiêty Józef (19.03.) bociek przyleci, to na skrzyd³ach 

resztki œniegu przynosi.
«Jedna jaskó³ka wiosny nie uczyni.

Balbina (11, 31. III) – imiê ³aciñskiego pochodzenia, jego pierwotne 
znaczenie balbus – j¹ka³a. W Polsce czêœciej spotykane dopiero w XVIII w., 
ale ju¿ w drugiej po³owie XIX w. uwa¿ane za staromodne. Przypomniane 
zosta³o w siedemdziesi¹tych latach, kiedy to G¹ska Balbinka  sta³a siê 
ulubion¹ postaci¹ dzieci w telewizyjnej Wieczorynce. Dziœ jest bardzo rzadko 
nadawane. Nosz¹ca to imiê jest osob¹ towarzysk¹, ale nie bardzo 
samodzieln¹. Lubi mieæ podporê w kimœ wp³ywowym.

Zdrobnienie: Balbinka, Balbinia, Bina, Binka.

Rados³aw (2. III.) – s³owiañskie imiê mêskie z³o¿one z dwóch cz³onów: 
Rado -rad oraz -s³aw -s³awa. W polskich Ÿród³ach poœwiadczone od XII w. 
jako Rados³aw (1173) i Redos³aw (1324). Imiê to w œredniowieczu mia³o 
nastêpuj¹ce warianty: Rac³aw, Racs³aw, Ras³aw, które mog³y te¿ pochodziæ 
od imienia Racis³aw.

Imiê Rados³aw pojawia siê znów w XIX w. w zwi¹zku z mod¹ na imiona 
s³owiañskie i przetrwa³o do dziœ. Rados³aw bywa przyjacielski, zawsze s³u¿y 
dobr¹ rad¹. Nie przejawia wiêkszej chêci do nauki, woli uczyæ siê tego, co sam 
lubi. Wychodzi jednak na swoje i osi¹ga sukcesy w pracy.

Zdrobnienie: Radek, Raduœ, Radeczek.

Ferdynand G³odzik

Kura domowa

Rzeknê wam teraz o sobie s³owo.
Jestem zwyczajn¹ kur¹ domow¹;
Zamiast poezji rozwijaæ skrzyd³a,
Ja siedzê w domu – robiê powid³a.

Nikt nie zapyta, nikt nie chce wierzyæ,
Czy takiej kurze coœ siê nale¿y.
Marzyæ lub pragn¹æ? To przecie¿ bzdura!
Czegó¿ chcieæ mo¿e od ¿ycia kura!

Kura nie broni swojej pozycji.
Nie chce awansów, nie ma ambicji.
Kurê uciszy siê ciep³ym s³owem,
Bo kura lubi ciep³o domowe!

Skromna, ³agodna, cicha z natury;
Takie s¹ w³aœnie domowe kury,
Póki nie stanie kurze na progu
jakiœ cudowny, rasowy kogut!

Sk³oni siê nisko, przyg³adzi pióra,
ju¿ w siódmym  niebie domowa kura.
Nie mo¿e dobyæ ju¿ z siebie g³osu.
Kura rozp³ywa siê wtedy w rosó³.

Kura siê cieszy, bo jej siê zdaje,
¯e dalsze ¿ycie stanie siê rajem.
Jednak do kuchni trafi, niestety,
Bêdzie gotowaæ, sma¿yæ kotlety.

Gdy kogut kurê weŸmie za ¿onê,
Stanie siê przy niej t³ustym kap³onem.
A dla tej kury znowu – o zgrozo!
Poezja ¿ycia stanie siê proz¹.
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Dochody i wydatki 2004 roku
Podjêcie uchwa³y bud¿etowej to najwa¿niejsza decyzja 

Rady Gminy w roku. Zwykle towarzyszy jej zainteresowanie 
szerszej grupy spo³eczeñstwa. Tak te¿ by³o w przypadku sesji 
bud¿etowej na obecny rok. Cz³onkowie Rady stawili siê
w komplecie – 15 radnych, obecni byli równie¿ kierownicy 
wszystkich jednostek organizacyjnych gminy, niektórzy 
so³tysi oraz przedstawiciele mieszkañców. Na pocz¹tku sesji 
pad³ wniosek o od³o¿enie uchwa³y bud¿etowej na inny termin, 
ale zosta³ odrzucony. Mimo, zdawa³oby siê pechowego 
terminu, bo sesja odbywa³a siê 13 i w dodatku w pi¹tek, radni 
bardzo szybko doszli do konsensusu w tej sprawie. By³o to 
efektem wczeœniejszych, wnikliwych prac wszystkich komisji 
i ich pozytywnych opinii na temat bud¿etu. Tak¹ te¿ opiniê 
wyda³a Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie. 
Przedstawiony przez wójta Stanis³awa Go³êbiowskiego 
projekt bud¿etu zosta³ przyjêty jednog³oœnie.

Dochody bud¿etu gminy na 2004 rok przyjêto w kwocie 
11.288.000,00 z³. Pochodz¹ one miêdzy innymi
z nastêpuj¹cych Ÿróde³: wp³ywy z podatków i op³at lokalnych 
– 2.720.640 z³, udzia³ gminy w podatku stanowi¹cym dochód 
bud¿etu pañstwa – 1.265.309 z³, subwencja oœwiatowa
z bud¿etu pañstwa - 4.159.377 z³, subwencja wyrównawcza
z bud¿etu pañstwa – 1.584.745 z³, dotacje na zadania zlecone
z zakresu administracji rz¹dowej – 695.105 z³, wp³ywy za 
dostarczanie wody i odprowadzanie œcieków – 340.000 z³, 
wp³ywy z us³ug œwiadczonych przez przedszkola – 75.000 z³, 
œrodki na dofinansowanie inwestycji gminnych pozyskane
z innych Ÿróde³ – 240.000 z³.

Planowane wydatki gminy znacznie przewy¿szaj¹ dochody 
i wynosz¹ 12.466.380 z³. Na realizacjê poszczególnych zadañ 
przewidziano nastêpuj¹ce kwoty: infrastruktura 
wodoci¹gowa i kanalizacyjna wsi – 920.000 z³, dostarczanie 
wody – 318.950 z³, drogi gminne – 749.000 z³, plany 
zagospodarowania przestrzennego – 92.000 z³, administracja 
publiczna (wydatki bie¿¹ce Urzêdu Gminy zwi¹zane
z realizacj¹ zadañ w³asnych i zleconych oraz Rady Gminy) – 
1.424.465 z³, utrzymanie jednostek OSP – 141.700 z³, obs³uga 
kredytów i po¿yczek – 70.000 z³, rezerwa – 124.000 z³, 
wydatki zwi¹zane z utrzymaniem szkó³, przedszkoli
i dowo¿eniem uczniów – 6.137.750 z³, przeciwdzia³anie 
alkoholizmowi – 75.000 z³, pomoc spo³eczna (utrzymanie 
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, wyp³ata zasi³ków i pomoc
w naturze) – 943.935 z³, œwietlice szkolne – 257.900 z³, 
odprowadzanie œcieków – 270.600 z³, oœwietlenie ulic i dróg – 
276.000 z³, dotacja dla Gminnego Oœrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej – 397.200 z³, dotacja na zadania
z zakresu sportu – 35.000 z³.

Inwestycje gminne w 2004 roku
W roku 2004 bêd¹ realizowane nastêpuj¹ce zadania 

inwestycyjne:
1.Budowa sieci  wodoci¹gowo – kanal izacyjnej

w Koñskowoli i opracowanie projektów - ³¹czny  koszt tej 
inwestycji przewidziano na kwotê 820.000 z³, z czego 
329.320 z³ pochodzi z bud¿etu gminy,  490.680 z kredytu 
bankowego i 4.000 z³ z Lubelskiego Urzêdu 
Wojewódzkiego.

2.Budowa dróg gminnych – wydatki w kwocie 100.132,26 z³ 
zostan¹ pokryte z bud¿etu gminy.

3.Zakup programu geodezyjnego – koszt 90.000 z³.
4.Budowa remizy OSP w Opoce – 28.700 z³.
5.Wyposa¿enie gimnazjum – 150.000 z³.
6.Budowa drogi w Po¿ogu Nowym – ³¹czne nak³ady 

finansowe  547.456,08 z³, z czego 284.677,16 z³ pokryje 
bud¿et gminy, a 262.778,92 to œrodki pozyskane z programu 
SAPARD.

7.Budowa drogi w Lesie Stockim – koszt zadania 400.373,65 
z³, z czego 204.190,58 z³ to œrodki gminne, 196.183,07 
œrodki pozyskane z programu SAPARD.

8.W bud¿ecie gminy na ten rok ujêto równie¿ wydatki
w kwocie 100.000 z³ na zadanie „Infrastruktura sanitarna 
gminy”, które kontynuowane bêdzie w latach nastêpnych. 
Przewidywany koszt tego przedsiêwziêcia wynosi 
6.100.000 z³. Realizowane ono bêdzie w ramach 
porozumienia kilku gmin z terenu powiatu pu³awskiego.

Likwidacja filii szkolnych
O tym, ¿e ma³e wiejskie szko³y maj¹ niewielkie szanse na 

przetrwanie, s³yszymy i czytamy na co dzieñ w mediach. Ich 
los uzale¿niony jest od liczby dzieci, a tych jest coraz mniej. 
Mo¿na zatem powiedzieæ, ¿e decyzje o likwidacji szkó³ 
podyktowane s¹ demografi¹, a konkretnie ni¿em 
demograficznym. Ministerstwo Edukacji przekazuje gminom 
subwencjê oœwiatow¹ liczon¹ na jednego ucznia, a wiêc im 
mniej dzieci, tym mniej pieniêdzy na utrzymanie danej szko³y. 
Ten problem dotyka równie¿ szkó³ naszej gminy i jest 
tematem dyskusji od kilku lat. Jeszcze Rada Gminy 
poprzedniej kadencji rozwa¿a³a sprawê likwidacji filii
w Stoku i Sielcach. Wtedy zdania by³y podzielone. 
Ostatecznie w lutym 2001 roku podjêto uchwa³ê mówi¹c¹
o tym, ¿e do tematu bêdzie mo¿na powróciæ po wybudowaniu 
gimnazjum. Nikt chyba wówczas nie przypuszcza³, ¿e stanie 
siê to tak szybko. Zgodnie z postanowieniami wspomnianej 
uchwa³y, Rada Gminy Koñskowola obecnej kadencji 
ponownie rozwa¿a³a sprawê likwidacji dwóch szkó³ – w Stoku 
i Sielcach. Podjêcie decyzji poprzedzi³y spotkania z osobami 
najbardziej zainteresowanymi tematem, czyli rodzicami 
dzieci. Takie spotkania odby³y siê z inicjatywy wójta i z Jego 
udzia³em.

Spo³ecznoœæ Stoku podesz³a do sprawy ze zrozumieniem
i wyrazi³a zgodê na likwidacjê szko³y (z analizy urodzeñ 
dzieci wynika, i¿ zdarzaj¹ siê roczniki z jednym dzieckiem). 
Opinia mieszkañców u³atwi³a Radzie podjêcie uchwa³y
w sprawie zamiaru likwidacji (wynik g³osowania: za – 14, 
wstrzymuj¹cych siê – 1). Od nowego roku szkolnego, czyli od 
1 wrzeœnia 2004 roku, dzieci ze Stoku i Lasu Stockiego bêd¹ 
dowo¿one do szko³y w Po¿ogu i do³¹cz¹ do istniej¹cych ju¿ 
klas. Nauczyciele te¿ znajd¹ pracê w tej szkole, bêd¹ 
zatrudnieni w miejsce odchodz¹cych na emeryturê. Budynek 
szko³y, którego w³aœcicielami czuj¹ siê mieszkañcy Stoku, 
pozostanie do dyspozycji wsi.

Nieco inaczej wygl¹da sprawa w Sielcach. Tam nie by³o 
zrozumienia problemu, dlatego wójt zaproponowa³ 
organizacjê tzw. ma³ej szko³y w ramach stowarzyszenia, które 
nie podlega³oby Karcie Nauczyciela. Zorganizowano nawet 
wycieczkê do istniej¹cej szko³y tego typu w Przypisówce 
(gmina Firlej), po której rodzice prosili o czas na 
zastanowienie. Swoj¹ decyzjê oznajmili na sesji Rady w dniu 
13 lutego. W skrócie jest ona nastêpuj¹ca: chc¹ aby szko³a
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w Sielcach zosta³a i bêd¹ próbowaæ organizowaæ tzw. ma³¹ 
szko³ê, jednoczeœnie bêd¹ siê staraæ minimalizowaæ koszty jej 
utrzymania.

Po tej deklaracji, wójt i Komisja Oœwiaty zg³osili gotowoœæ 
pomocy przy organizacji szko³y nowego typu. Jeœli nie 
dojdzie do utworzenia takiej placówki, to filia zostanie jeszcze 
przez jeden rok.

Uchwa³a o zamiarze likwidacji Szko³y Filialnej w Sielcach 
zosta³a jednak na wszelki wypadek podjêta (wynik 
g³osowania: za – 10, przeciw – 2, wstrzymuj¹cych siê – 3). Jest 
to zabezpieczenie siê, a nie ostateczna decyzja.

W przypadku likwidacji tej filii, dzieci z Sielc dowo¿one by 
by³y do Koñskowoli, choæ w trakcie sesji pojawi³a siê 
koncepcja skierowania ich do Chrz¹chowa. Pod znakiem 
zapytania stoi równie¿ istnienie szko³y w Skowieszynie, ale to 
bêdzie przedmiotem dyskusji w latach nastêpnych.

Profilaktyka alkoholowa
Rada Gminy œwiadoma zagro¿eñ jakie niesie nadu¿ywanie 

spo¿ywania napojów alkoholowych i traktuj¹c trzeŸwoœæ jako 
niezbêdny warunek moralnego i materialnego dobra 
spo³eczeñstwa, przyjê³a Gminny Program, Profilaktyki
i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w naszej gminie 
na rok 2004. Jego g³ównym celem jest zapobieganie 
powstawania nowych problemów alkoholowych
i zmniejszenie rozmiarów aktualnie istniej¹cych. Realizacj¹ 
programu zajmuje siê specjalnie do tego powo³ana komisja, 
która na obecny rok ma do dyspozycji na ten cel 75.000 z³. 
Œrodki te pochodz¹ z koncesji na sprzeda¿ napojów 
alkoholowych i nie mog¹ byæ wydane na inne zadania.

Stawiamy na turystykê
Rada naszej gminy postanowi³a utworzyæ wspólnie

z innymi gminami Lokaln¹ Organizacjê Turystyczn¹ Ziemi 
Pu³awskiej. Ma ona na celu kreowanie wizerunku regionu, 
jako atrakcyjnego turystycznie. Nikt chyba nie w¹tpi w to, ¿e 
nasza gmina jest turystycznie atrakcyjna, mamy wiele 
wspania³ych zabytków i urokliwych miejsc, które warto 
poleciæ innym. Zainteresowanie nimi turystów mo¿e 
przynieœæ wymierne korzyœci mieszkañcom. Powo³ana 
organizacja jest stowarzyszeniem posiadaj¹cym osobowoœæ 
prawn¹. Bêdzie zabiegaæ o zewnêtrzne œrodki finansowe na 
rozwój turystyki. Jej siedzib¹ jest miasto Pu³awy.

Informacje wójta
Z informacji z³o¿onej przez wójta wynika, ¿e zosta³ 

rozstrzygniêty przetarg na wyposa¿enie pracowni
w Gimnazjum - fizycznej, chemicznej i biologicznej. Monta¿ 
zostanie zakoñczony w pierwszych dniach marca. W ramach 
tego przetargu zakupiono: meble i ³awki do wymienionych 
pracowni, katedry dla nauczycieli, korkowe tablice, 15 
mikroskopów, 9 komputerów i pomoce naukowe. Zdaniem 
dyrektora Roberta Polaka obecny stan wyposa¿enia (³¹cznie
z zakupionym) zaspakaja potrzeby Gimnazjum i pozwoli na 
prowadzenie lekcji w obrêbie nowego budynku. Nie bêdzie 
ju¿ koniecznoœci korzystania z sal lekcyjnych szko³y 
podstawowej. Pracownia komputerowa wyposa¿ona jest w 14 
komputerów, przy których jednoczeœnie mo¿e pracowaæ 28 
uczniów.

Zosta³a opracowana dokumentacja na remont dachu na 
budynku szko³y w Koñskowoli i starej sali gimnastycznej.
W bud¿ecie gminy zabezpieczono na ten cel 90.000 z³, istnieje 
te¿ mo¿liwoœæ pozyskania œrodków z MEN i Programu 

Aktywizacji Obszarów Wiejskich, o które gmina bêdzie siê 
staraæ.

W zwi¹zku z tym, ¿e po okresie przejœciowym w UE nie 
bêdzie dop³at bezpoœrednich do dzia³ek o szerokoœci mniejszej 
ni¿ 20 m, wójt zaproponowa³ mieszkañcom Chrz¹chowa, 
Chrz¹chówka i Witowic wdro¿enie programu przebudowy 
wsi. Program polega na komasacji gruntów, a jego za³o¿eniem 
jest poprawa warunków rolniczej dzia³alnoœci i pozyskanie 
gruntów na cele publiczne, miêdzy innymi na drogi 
(obwodnica). W tej sprawie odby³y siê ju¿ dwa spotkania
z przedstawicielami wymienionych wsi.

Po serii zebrañ stra¿ackich wójt sugeruje, aby czêœæ 
jednostek OSP wy³¹czyæ z dzia³añ operacyjnych, 
pozostawiaj¹c im funkcje reprezentacyjne i spo³eczne. Takie 
rozwi¹zanie zwolni³oby gminê z obowi¹zku wyposa¿ania
w sprzêt.

Wieloletni Plan Inwestycyjny
Potrzeba opracowania takiego planu podyktowana jest 

wymogami funduszy strukturalnych. Jeœli gmina posiada plan, 
w którym zawarte s¹ priorytety i hierarchia zadañ (a niewiele 
gmin w Polsce posiada), to ma podstawê do aplikowania
o œrodki zewnêtrzne z Unii Europejskiej na realizacjê zdañ 
roz³o¿onych w czasie. Po obszernym objaœnieniu zagadnienia 
przez zastêpcê wójta Grzegorza Nakoniecznego, radni 
jednog³oœnie zdecydowali, ¿e Gmina Koñskowola powinna 
przyst¹piæ do opracowania takiego programu. Tworzenie 
programu potrwa kilka miesiêcy, powinni w nim uczestniczyæ 
radni i mieszkañcy gminy, bêdzie te¿ wymagaæ konsultacji
z doœwiadczonymi specjalistami.

Wspó³praca z powiatem
Zaproszony na sesjê cz³onek Zarz¹du Powiatu Witold 

Popio³ek poinformowa³, ¿e w ramach wspó³pracy gminy 
Koñskowola z Powiatowym Zarz¹dem Dróg, w obecnym roku 
na naszym terenie zostan¹ wykonane: nak³adka bitumiczna na 
ul. Kurowskiej w Koñskowoli (od ul. Krótkiej do mostu)
i nowa nawierzchnia w Chrz¹chowie o d³ugoœci 600-1000 m. 
Koszt wymienionych robót wyniesie 260 tys. z³ i bêdzie 
pokryty po po³owie. Przy udziale Rejonu Dróg zostanie 
po³o¿ona nawierzchnia na pozosta³ej czêœci drogi
w M³ynkach. Gmina mo¿e te¿ liczyæ na wsparcie w budowie 
kanalizacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Œrodowiska
w kwocie 200 tys. z³.

Bo¿enna Furtak

Od redakcji
W grudniowym numerze „Echa Koñskowoli” podaliœmy 

informacjê, ¿e listopadowa sesja Rady Gminy Koñskowola 
trwa³a dwa dni. Ta informacja zosta³a b³êdnie zrozumiana 
przez jednego z naszych czytelników, który wystosowa³ list do 
Przewodnicz¹cej Rady Gminy i redakcji (opatrzony tylko 
inicja³ami) z proœb¹ o jego opublikowanie. Nadawca listu 
nies³usznie zarzuca radnym, ¿e celowo roz³o¿yli obrady na 
dwa dni, aby pobraæ dwie diety.

Po konsultacji z Przewodnicz¹c¹ Rady informujemy, ¿e 
obrady sesji pierwszego dnia zosta³y przerwane (a nie 
zamkniête), a drugiego dnia by³y kontynuowane. By³a to 
zatem jedna sesja, a radni za dwa dni pracy otrzymali jedn¹ 
dietê.

Jednoczeœnie przypominamy, ¿e na ³amach „Echa” nie 
publikujemy anonimów. Nadawca listu ma prawo zastrzec 
swoje nazwisko tylko do wiadomoœci redakcji.
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Zjawisko agresji wœród dzieci i m³odzie¿y istnia³o od 
dawna. Jednak¿e z coraz wiêksz¹ brutalizacj¹ ¿ycia 
codziennego przesta³o byæ traktowane jako zjawisko 
incydentalne.

Przyczyn agresji jest kilka. Wa¿ny wp³yw na powstawanie 
zachowañ agresywnych ma otoczenie, szczególnie 
œrodowisko rodzinne. Dzieci, które czuj¹ siê bezpiecznie
w domu s¹ mniej agresywne i lepiej radz¹ sobie z emocjami. 
Gdy otacza siê je mi³oœci¹ i zainteresowaniem maj¹ ma³o 
powodów do wrogoœci. Uciekaj¹ siê do niej wtedy gdy boj¹ 
siê, s¹ osamotnione lub maj¹ siln¹ potrzebê akceptacji. Dzieci 
powinny nauczyæ siê, ¿e zachowania skierowane do innych 
ludzi nie powinny przekraczaæ okreœlonych granic.        
Równie¿ szko³a mo¿e przyczyniæ siê do powstawania 
zachowañ agresywnych. Wp³ywaj¹ na to takie czynniki jak: 
zbyt du¿a liczba uczniów w klasach, ograniczona ruchliwoœæ, 
poziom ha³asu, brak jasnych i przestrzeganych regu³ ¿ycia 
szkolnego.

Nastêpn¹ wa¿n¹ przyczyn¹ s¹ gry komputerowe, telewizja
i inne œrodki masowego przekazu. Badania psychologów 
wykazuj¹, ¿e przemoc na ekranie mo¿e wp³ywaæ na 
zachowanie agresywne i t³umiæ wra¿liwoœæ. W dziecku 
wytwarza siê przekonanie, ¿e cz³owiek jest niezniszczalny, 
„zabili go i uciek³”. Musi te¿ byæ „twardzielem”- 
najwa¿niejsza jest si³a, pieni¹dze, w³adza. Nie licz¹ siê 
uczucia i sentymenty. Przemoc na ekranie jest niestety 
codziennoœci¹.  Ofiary przemocy to osoby najczêœciej z nisk¹ 
samoocen¹, niepewne i wra¿liwe. Czêsto s¹ obiektem 
dokuczania, nosz¹ brzydkie przezwisko. Inni urz¹dzaj¹ 
zabawy ich kosztem, potr¹caj¹, popychaj¹, kopi¹. Nosz¹ na 
sobie œlady przemocy: siñce, zadrapania, podarte ubranie. Ich 
osobiste rzeczy s¹ niszczone lub rozrzucane. Trzymaj¹ siê 
blisko doros³ych (nauczycieli), spóŸniaj¹ siê, chodz¹ do 

szko³y inn¹ tras¹. Czêsto skar¿¹ siê na bóle brzucha, g³owy 
(zw³aszcza rano), nie maj¹ apetytu. Domagaj¹ siê od rodziców 
dodatkowych pieniêdzy, które zanosz¹ agresorowi.

Agresorzy to osoby o du¿ej energii, chc¹cy panowaæ nad 
otoczeniem. Czêsto wychowuj¹ siê w rodzinach z licznymi 
problemami (alkoholizm, przestêpstwa, brak wiêzi 
emocjonalnych itp.) i znajduj¹ siê w trudnych warunkach 
materialnych. To mo¿e wywo³ywaæ w nich wrogoœæ wobec 
otoczenia. Agresorzy czerpi¹ korzyœci materialne i psychiczne 
ze swojej przemocy. Ich ofiary musz¹ dostarczaæ im 
pieni¹dze, papierosy lub inne rzeczy. S¹ zwykle silniejsi od 
rówieœn ików.  Maj¹  po t rzebê  s i lne j  dominac j i
i podporz¹dkowywania sobie innych. £atwo popadaj¹
w z³oœæ, s¹ impulsywni, maj¹ nisk¹ tolerancjê. S¹ postrzegani 
jako „twardzi”, maj¹ ma³e poczucie wstydu. Czêsto
w m³odym wieku anga¿uj¹ siê w dzia³ania aspo³eczne jak 
wandalizm, picie alkoholu. Wchodz¹ w „z³e towarzystwo”. 
Maj¹ pozytywny obraz w³asnej osoby. Dokuczaj¹, 
wyœmiewaj¹, bij¹, popychaj¹ –swoj¹ agresjê kieruj¹ g³ównie 
na s³abych i bezbronnych.

Zjawisku agresji wœród dzieci i m³odzie¿y nale¿y 
zapobiegaæ. Wa¿na jest tutaj postawa rodziców, nauczycieli
i otoczenia. Nale¿y jasno przekazywaæ i wyjaœniaæ jakie 
zachowania s¹ krzywdz¹ce dla innych, co jest dobrem, a co 
z³em. Osi¹gniemy to przez w³asny przyk³ad, dziel¹c siê
z innymi, pomagaj¹c s³abszym, zauwa¿aj¹c tych, którzy stoj¹ 
z boku. Wa¿ne jest zdecydowane i konsekwentne 
przeciwstawianie siê agresji poprzez zwracanie uwagi, 
komentarze, brak akceptacji dla z³ych zachowañ. Dzieci, które 
przestrzegaj¹ norm wspó³¿ycia z innymi nale¿y nagradzaæ 
poprzez ró¿norodne pochwa³y.

Danuta Serwacka

Mi³oœæ do roœlin, poparta wieloletni¹, ciê¿k¹ prac¹ 
wymagaj¹c¹ wiele cierpliwoœci i zaanga¿owania, przynosi nie 
tylko wymierne korzyœci i satysfakcjê, ale przyczynia siê 
równie¿ do promocji regionu. Mowa oczywiœcie o panach 
Lucjanie i Grzegorzu Kurowskich, którzy w pe³ni zas³u¿yli na 

odebrany 25 lutego tytu³ Laureata Nagrody 
Gospodarczej Wojewody Lubelskiego

w kategorii Gospodarstwo Rolne. 
Zg³oszenia gospodarstwa dokona³ 
miejscowy WODR, który jak nikt 
i n n y ,  m o ¿ e  w  n a j b a r d z i e j  
kompetentny sposób oceniæ dzia³alnoœæ 
szkó³karsk¹. Przyznanie nagrody poprzedzi³a 
lustracja szkó³ki, której dokona³ rektor Akademii 
Rolniczej w Lublinie prof. Targoñski.

Decyzja Kapitu³y nie jest zaskoczeniem, 
poniewa¿ Gospodarstwo Szkó³karskie panów 
Kurowskich istniej¹ce od 1960 roku, zebra³o ju¿ 
wiele dyplomów, medali i pucharów, nie tylko
w Polsce, ale i poza jej granicami. Asortyment roœlin 
ozdobnych oferowanych przez szkó³kê  odbiorcom 
krajowym i zagranicznym jest bardzo bogaty (ponad 
tysi¹c gatunków) i ci¹gle poszerzany. Szkó³ka mo¿e 
p o s z c z y c i æ  s i ê  w i e l o m a  p r z e z  s i e b i e  
wyhodowanymi odmianami.

S¹dzimy, ¿e nie jest to ostatni laur w tym 
konkursie, bo jak nam wiadomo, Urz¹d Wojewódzki zg³osi³ 
Gospodarstwo Szkó³karskie panów Kurowskich do Narody 
Prezydenta RP.

Gratuluj¹c ¿yczymy kolejnego tytu³u Laureata.
Redakcja



Decyzj¹ ksiêdza arcybiskupa, 
z dniem 7 lutego 2004 roku,
z naszej parafii odszed³ ksi¹dz 
Piotr Siwko. Tego samego dnia 
pracê duszpastersk¹ rozpocz¹³
Ksi¹dz mgr Ryszard Ciostek

Ksi¹dz Ryszard urodzi³ siê
w 1959 roku w Piotrawinie 
(gmina £aziska), gdzie wzrasta³ 
w  k u l c i e  l e g e n d y  œ w.  
Stanis³awa. Ju¿ jako trzyletni 
ch³opiec mówi³, ¿e chce byæ 
ksiêdzem, a wewnêtrzny g³os, 
który zdecydowa³ o wyborze 
drogi ¿yciowej poczu³ w III 
klas ie  l iceum. Ukoñczy³  
Wy¿sze Seminarium Duchowne 
na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim. Tematem pracy magisterskiej ksiêdza Ryszarda by³a 
historia liturgii, a w szczególnoœci kult œw. Stanis³awa i legenda
o wskrzeszeniu Piotra Strzemieñczyka, zwi¹zana z rodzinn¹ 
parafi¹. Œwiêcenia kap³añskie przyj¹³ 17 grudnia 1983 roku. 
Dotychczas pracowa³ w dwóch parafiach: w Œwidniku 
(01.01.1984 – 30.03.1996) i w Wojs³awicach (01.04.1996 - 
06.02.2004). Nie ukrywa, ¿e do Koñskowoli szed³
z potê¿nymi obawami, które podyktowane by³y wielkimi 
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tradycjami tej miejscowoœci i rozbudowan¹ struktur¹ parafii. 
Pierwsze zderzenie z obecnym œrodowiskiem ocenia jako „ze 
wszech miar na plus”, a tutejsz¹ rzeczywistoœæ jako diametralnie 
inn¹ od tej na Ziemi Che³mskiej, gdzie ostatnio pracowa³.

Ksi¹dz Ciostek w parafii koñskowolskiej opiekuje siê 
Legionem Maryi, m³odszymi ministrantami oraz przygotowuje 
dzieci do I Komunii œw. Sprawuje te¿ opiekê nad kaplic¹
w Sielcach, gdzie prowadzi równie¿ lekcje katechezy
w miejscowej szkole.

Dziedzin¹, szczególnie blisk¹ ksiêdzu Ryszardowi, jest 
historia, dlatego te¿ wolny czas spêdza na czytaniu ksi¹¿ek 
historycznych. W trosce o tê¿yznê fizyczn¹ amatorsko gra
w siatkówkê. Wielk¹ sympati¹ darzy równie¿ pi³kê no¿n¹, któr¹ 
kiedyœ uprawia³ czynnie, graj¹c przez cztery lata
w ligowym klubie Druga Stal z Poniatowej na pozycji bramkarza. 
Zosta³o to okupione kontuzj¹ kolana. W tym te¿ czasie po raz 
pierwszy zetkn¹³ siê z Koñskowol¹, rozgrywaj¹c mecz na 
miejscowym stadionie. Przyznaje, ¿e wtedy przepuœci³ cztery 
bramki. Nie jest Mu obca równie¿ muzyka, w tym lekki rock z lat 
70-80., bo w czasie pobierania nauki gra³ w m³odzie¿owym 
zespole muzycznym na perkusji. Swoimi umiejêtnoœciami 
muzycznymi wspiera³ trzy zespo³y muzyczne, istniej¹ce przy 
koœciele w Wojs³awicach.

Z sentymentem wraca do rodzinnych stron, uroczych 
kamienio³omów i zabytkowego koœcio³a z 1440 roku, oddalonego 
od rodzinnego domu o 2 minuty drogi. O Koñskowoli mówi „to s¹ 
prawie moje rodzinne strony”.

Bo¿enna Furtak

Wielki Post rozpoczyna siê w œrodê  
popielcow¹ i trwa 40 dni. W tym czasie 
rozmyœ lamy o  Mêce  Pana  Jezusa
i przygotowujemy siê do Wielkanocy. Jest to 
czas pokuty, nawrócenia i odnowienia ³aski 
sakramentu chrztu. Pomoc¹ s¹ rekolekcje
i nabo¿eñstwa pasyjne oraz osobiste 
postanowienia i wyrzeczenia.

Droga Krzy¿owa
W Jerozolimie chrzeœcijanie wprowadzili 

zwyczaj odwiedzania miejsc œwiêtych 
zwi¹zanych z Mêk¹ Pana Jezusa. Zwyczaj ten 
jest znany tak¿e w Polsce. Drogê Krzy¿ow¹ 
odprawia siê w pi¹tki Wielkiego Postu.
W koœciele parafialnym w Koñskowoli:
* dla dzieci i m³odzie¿y gimnazjalnej o godz. 

16.00
* dla pozosta³ych parafian o godz. 17.00

Gorzkie ̄ ale
Gorzkie ¯ale odprawia siê w niedziele 

Wielkiego Postu, przed wystawionym 
Najœwiêtszym Sakramentem. Nabo¿eñstwo 
to powsta³o na pocz¹tku XVIII wieku
w koœciele œw. Krzy¿a w Warszawie.

W koœciele parafialnym w Koñskowoli
o godz. 16.30.

Wielki Czwartek jest dniem ustanowienia 
Sakramentu Eucharystii i Kap³añstwa.

Uroczysta Msza o godz. 18.00
Po Mszy œw. Najœwiêtszy Sakrament zostanie 
przeniesiony do Ciemnicy, na pami¹tkê 
modlitwy w Ogrójcu  i uwiêzienia Chrystusa.

Wielki Pi¹tek to dzieñ œmierci Pana Jezusa na 
krzy¿u za nasze grzechy. W tym dniu na znak 
¿a³oby nie odprawia siê Mszy œw., 
obowi¹zuje post œcis³y.

Uroczyste nabo¿eñstwo o godz. 18.00

Wielka Sobota to dzieñ spoczynku Pana 
Jezusa w Grobie. W koœciele panuje œwiêta 
cisza. Chrystus zstêpuje do otch³ani, aby 
wyprowadziæ z czyœæca dusze, które ju¿ 
odpokutowa³y swoj¹ karê. Pamiêtajmy
o naszych zmar³ych, o ich grobach na 
cmentarzach. Na pami¹tkê Paschy, któr¹ 
spo¿y³ Jezus z uczniami, œwiêcimy pokarmy.
Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 18.00

Na liturgiê Wielkiej Soboty zabieramy ze 
sob¹ œwiece.

Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego. 
Procesja rezurekcyjna wyrusza z Grobu 
Pañskiego przy œpiewie pieœni Weso³y nam 
dzieñ dziœ nasta³. W czasie procesji niesione 
s¹ symbole religijne, bij¹ dzwony, a wszyscy 
zebrani id¹ wokó³ koœcio³a. Procesja 
symbolizuje nasz¹ drogê za Chrystusem. Po 
liturgii gromadzimy siê wspólnie na uroczyste 
œniadanie i sk³adamy sobie ¿yczenia.

Rekolekcje Wielkopostne 2004
W kaplicach w: Chrz¹chowie, Woli Osiñskiej, 
Sielcach 14 – 16 marca
14. 03. 2004 - niedziela
Chrzachów - Msza œw. godz.  9.00
Wola Osiñska - 10.30
Sielce - 11.45
15. 03. 2004 - poniedzia³ek – spowiedŸ
Chrz¹chów - Msza œw. godz. 9.00 z udzia³em 
dzieci szkolnych i  godz. 16.00
Wola Osiñska - 10.30 i 17.30
Sielce - 11.45 i 18.30
16. 03. 2004 - wtorek
Chrz¹chów - Msza œw. godz. 9.00 z udzia³em 

dzieci szkolnych i godz. 16.00
Wola Osiñska - 10.30 i 17.30
Sielce - 11.45 i 18.30

W koœciele parafialnym w Koñskowoli
i w kaplicy w Po¿ogu 18 – 21. 03. 2004 r.
18. 03. 2004 - czwartek
Po¿óg - godz. 8.00 dzieci szkolne
Koñskowola - godz. 10.00 m³odzie¿ 
gimnazjalna; 11.30 dzieci szkolne
19. 03 2004 - pi¹tek
Koñskowola
godz. 9.00 Msza œw.
godz. 10.00 Droga Krzy¿owa z udzia³em 
dzieci i m³odzie¿y gimnazjalnej
godz. 11.30 Msza œw.
godz. 17.00 parafialna Droga Krzy¿owa
godz. 18.00 Msza œw.
Po¿óg
godz. 10.00 Droga Krzy¿owa z udzia³em 
dzieci szkolnych
godz. 10.30 i 16.00 Msze œw.

20. 03. 2004 - sobota – spowiedŸ
Koñskowola
godz. 9.00 Msza œw.
godz. 11.30 nabo¿eñstwo pokutne z udzia³em 
dzieci i m³odzie¿y gimnazjalnej
godz. 18.00 Msza œw.
Po¿óg
godz. 10.15 i 16.00 Msze œw.

21. 03. 2004 - niedziela
Koñskowola – Msze œw. o godz. 7.00, 9.00, 
11.30, 17.00
Po¿óg
godz. 10.15-  Msza œw.
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Kolejn¹ instytucj¹ „pomocow¹”, której dzia³alnoœæ 
chcia³ybyœmy przedstawiæ jest Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie (PCPR). Mamy nadziejê, ¿e informacje na temat 
zakresu dzia³alnoœci tej placówki, u³atwi¹ osobom, które znalaz³y 
siê w trudnej sytuacji bytowej, rodzinnej czy zdrowotnej, dotarcie 
tam, gdzie otrzymaj¹ pomoc w rozwi¹zaniu nêkaj¹cych je 
problemów. Celem dzia³alnoœci Centrum jest bowiem:

- udzielanie osobom i rodzinom takiego wsparcia, które 
umo¿liwi im egzystencjê daj¹c¹ szansê na zaspokojenie 
podstawowych potrzeb, aktywnoœæ spo³eczn¹, skuteczn¹ 
realizacjê ról spo³ecznych oraz doprowadzi w miarê mo¿liwoœci 
do ¿yciowego usamodzielnienia osób, rodzin i ich integracji ze 
œrodowiskiem,

- umo¿liwienie osobom i rodzinom przezwyciê¿ania trudnych 
sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ w stanie pokonaæ 
wykorzystuj¹c w³asne œrodki, mo¿liwoœci i uprawnienia oraz 
zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest jednostk¹ 
organizacyjn¹ Powiatu Pu³awskiego i realizuje zadania powiatu
z zakresu  pomocy spo³ecznej, okreœlone w ustawie o pomocy 
spo³ecznej z dnia  29 listopada 1990 r.  oraz zadania na rzecz osób 
niepe³nosprawnych przy pomocy œrodków PFRON, okreœlone
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997r.

Jednym z zadañ wynikaj¹cych z przytoczonych wy¿ej ustaw 
jest  organizowanie opieki nad dzieckiem ca³kowicie lub 
czêœciowo pozbawionym opieki rodziców: w rodzinach 
zastêpczych i placówkach opiekuñczo – wychowawczych. PCPR 
przygotowuje i szkoli kandydatów na rodziny zastêpcze. 
Szkolenie prowadzone przez pracowników placówki jest 
bezp³atne i obejmuje cykl 9 spotkañ w przeci¹gu oko³o trzech 
miesiêcy. Centrum Pomocy udziela równie¿ rodzinie zastêpczej 
pomocy w rozwi¹zywaniu zg³aszanych przez ni¹ problemów 
(bezp³atne wsparcie socjalne, wychowawcze i psychologiczne). 
Rodzina zastêpcza otrzymuje pomoc pieniê¿n¹ na czêœciowe 
pokrycie kosztów utrzymania ka¿dego przyjêtego dziecka, 
niezale¿nie od dochodu. Nie jest to wiêc forma zap³aty za pobyt 
dziecka w rodzinie. W przypadku z³ego jej wykorzystywania, 
pomoc pieniê¿na mo¿e byæ zawieszona  lub przekazywana
w formie rzeczowej. Jej wysokoœæ wynosi obecnie:
* w przypadku dziecka w wieku do 7 lat – 927,6 z³.
* w przypadku dziecka niepe³nosprawnego w wieku do 7 lat - 

1296,8 z³
* w przypadku dziecka zdrowego w wieku 7-18 lat - 648,4 z³
* rodzinie niespokrewnionej z dzieckiem przys³uguje 162,1 z³ 

miesiêcznie dodatku za osobiste sprawowanie opieki.
Wychowankowie opuszczaj¹cy rodziny zastêpcze i placówki 

opiekuñczo – wychowawcze, objête s¹ przez PCPR pomoc¹
w integracji ze œrodowiskiem oraz pomoc¹ pieniê¿n¹ na 
usamodzielnienie lub kontynuowanie nauki. PCPR œwiadczy 
tak¿e pomoc repatriantom i uchodŸcom.

Z pomocy i poradnictwa PCPR korzystaæ mog¹ równie¿ 
rodziny naturalne, mieszkaj¹ce na terenie powiatu pu³awskiego, 
które zg³osz¹ siê same lub zostan¹ skierowane przez 
pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, kuratorów 
s¹dowych. Poradnia oferuje bezp³atn¹ pomoc psychologiczno – 
terapeutyczn¹, diagnozê sytuacji rodzinnej, terapiê indywidualn¹ 
i rodzinn¹, pomoc w przypadkach istniej¹cej w rodzinie 
dysfunkcji np. uzale¿nienia, przemocy oraz bezp³atne 
poradnictwo prawne.

Powiatowe Centrum przy pomocy œrodków PFRON œwiadczy 
wiele form pomocy osobom niepe³nosprawnym, posiadaj¹cym 

aktualne orzeczenie o stopniu niepe³nosprawnoœci, grupie 
inwalidztwa lub niezdolnoœci do pracy równie¿ w rolnictwie. 
Jedn¹ z nich jest dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie 
rehabilitacyjnym, którego celem jest aktywna forma rehabilitacji 
z elementami wypoczynku. Osoba zainteresowana tego typu 
turnusem sk³ada w PCPR wniosek o jego przyznanie. Na 
zalecenie lekarskie dofinansowanie mo¿e byæ równie¿ 
przydzielone opiekunowi osoby niepe³nosprawnej. PCPR mo¿e 
udzieliæ równie¿ dofinansowania do sprzêtu rehabilitacyjnego, 
przedmiotów ortopedycznych i innych œrodków pomocniczych.

Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania 
osoby niepe³nosprawnej oraz barier w komunikowaniu siê, to 
kolejne zadania Centrum. Realizuje je poprzez okreœlon¹ pomoc 
finansow¹  z przeznaczeniem na wszelkie prace adaptacyjne, 
budowlano - instalacyjne, maj¹ce na celu prawid³owe 
przystosowanie powierzchni mieszkalnych, sanitarnych oraz 
dogodnego wejœcia do domu dla osób maj¹cych problemy
w poruszaniu siê. Likwidacja barier w komunikowaniu siê  
dotyczy osób z dysfunkcj¹ narz¹du s³uchu, mowy, wzroku
i polega na umo¿liwieniu tym osobom samodzielnego ¿ycia
w spo³eczeñstwie. Wysokoœæ dofinansowania likwidacji tych 
barier mo¿e wynosiæ do 80% kosztów. Powiatowe Centrum 
dofinansowuje równie¿ organizacjê sportu, kultury, rekreacji
i turystyki dla osób niepe³nosprawnych. Wynosi ona do 60% 
kosztów przedsiêwziêcia. Osoba niepe³nosprawna mo¿e ubiegaæ 
siê w PCPR o po¿yczkê na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej 
lub rolniczej. Musi byæ jednak zarejestrowana w Powiatowym 
Urzêdzie Pracy jako bezrobotna lub poszukuj¹ca pracy i nie 
pozostaj¹ca w zatrudnieniu. Osoba niepe³nosprawna, która 
prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ lub rolnicz¹ mo¿e staraæ siê 
tak¿e o dofinansowanie do wysokoœci 50% oprocentowania 
kredytu bankowego zaci¹gniêtego na kontynuowanie 
dzia³alnoœci gospodarczej lub rolniczej.

O dofinansowanie ze œrodków PFRON mog¹ ubiegaæ siê 
pracodawcy, którzy przystosuj¹ stanowiska pracy dla osób 
niepe³nosprawnych.

Adres PCPR: 24-100 Pu³awy, Al. Królewska 3 tel. 888 04 92,
Poradnia Rodzinna – 888 34 88
Porady prawne – 888 53 06

El¿bieta D³ugosz, El¿bieta Pytka

Dla pasjonatów pi³ki no¿nej nie ma z³ej pogody, potrafi¹ 
kopaæ pi³kê z wielkim zapa³em nawet przy kilkustopniowym 
mrozie i opadach œniegu. Taka bowiem pogoda panowa³a 14 
lutego, kiedy siedem dru¿yn (6 z powiatu pu³awskiego i 1
z Garbowa) rywalizowa³o o Puchar Starosty Powiatu 
Pu³awskiego. Te rozgrywki sportowe wesz³y ju¿ na sta³e do 
kalendarza imprez sportowych i stanowi¹ preludium do 
wiosennej rundy rozgrywek ligowych. W pierwszym etapie 
dru¿yny rozgrywa³y mecze w dwóch grupach eliminacyjnych. 
Najlepszymi w  poszczególnych grupach okazali siê: 
goœcinnie wystêpuj¹cy zespó³ ZAWISZA Garbów
i POWIŒLAK Koñskowola. W szranki walki o puchar stanê³y 
obydwie najlepsze dru¿yny, a ostatecznie Puchar Starosty 
Pu³awskiego zdobyli pi³karze z Garbowa, koñskowolanie 
zajêli drugie miejsce, te¿ nagrodzone pucharem. Ten mecz 
zakoñczy³ siê wynikiem 8:4. Bior¹c pod uwagê fakt, ¿e 
ZAWISZA to zespó³ z poza powiatu, mo¿na œmia³o rzec: 
POWIŒLAK TO NAJLEPSZY ZESPÓ£ W POWIECIE 
PU£AWSKIM. Gratulujemy!

Redakcja
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Inny ni¿ zwykle termin (druga po³owa lutego), 
ferie w trakcie trwaj¹cego ju¿ semestru (który 
rozpocz¹³ siê wraz z koñcem stycznia), epidemia 
grypy czy zimowa aura? Co sprawi³o, ¿e zmala³o 
z a i n t e r e s o w a n i e  d z i e c i  i  m ³ o d z i e ¿ y  
proponowanymi im na czas ferii atrakcjami? Te 
pytania nasuwaj¹ siê organizatorom licznych 
imprez i zajêæ, w których bra³a udzia³ mniejsza ni¿ 
w latach poprzednich liczba dzieci i m³odzie¿y.
A propozycji ciekawego spêdzenia wolnego czasu 
by³o wiele.

Szko³y proponowa³y zajêcia plastyczne, 
teatralne, komputerowe (!) i gry sportowe. Mimo 
przerwy w zajêciach lekcyjnych klasy têtni³y 
¿yciem. Tu najwiêkszym powodzeniem cieszy³y 
siê sale gimnastyczne.

Gminny Oœrodek Kultury proponowa³ liczne 
konkursy, zabawy muzyczne, imprezy kulturalne
i bezp³atne treningi karate. Warto w tym miejscu 
przypomnieæ, ¿e Koñskowolê odwiedzi³y dwa 
profesjonalne teatry: CONIECO z Bia³egostoku 
ze sztuk¹ „Do trzech razy królewna” i Studio 
„ART-RE” z Krakowa ze sztuk¹ „Doktor Dolittle
i przyjaciele”. Ci, którzy tego nie obejrzeli niech 
naprawdê ¿a³uj¹! Niebywa³¹ gratk¹ by³ koncert 
scholi  „Radoœæ” ze Stê¿ycy, laureata wielu 
nagród. Ponad trzydziestoosobowa grupa dzieci 
pod kierunkiem katechetki p. Jadwigi 
Ko³odziejek, bawi³a spor¹ grupê widzów, równie¿ 
doros³ych, œpiewem i zabaw¹ ruchow¹. Wspólne 
œpiewanie przebojów „Arki Noego” wysz³o na 
pi¹tkê!

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej we 
wspó³pracy ze szko³¹ i GOK zorganizowa³ 
z a b a w ê  k a r n a w a ³ o w ¹  d l a  d z i e c i  
niepe³nosprawnych. Poza tañcem i zabawami 
przy muzyce, (przygrywa³ p.Tadeusz Salamandra 
ze swoj¹ siostr¹), dzieciom zaproponowano 
konkursy i s³odki poczêstunek.

Gminne Centrum Informacji te¿ zadba³o
o ciekaw¹ formê zorganizowania wolnego czasu. 
Wœród propozycji znalaz³y siê komputerowe 
konkursy na plakat antynikotynowy i prezentacjê 
w³asnej przygody ¿yciowej. Nagrodami dla 
zwyciêzców by³o bezp³atne korzystanie
z komputerów GCI, którego wymiar czasu zale¿a³ 
od lokaty, dla zdobywcy I nagrody wynosi³ 4 godz.

Jak widaæ atrakcyjnych ofert by³o bardzo du¿o, 
mo¿na by³o w nich przebieraæ i korzystaæ zgodnie 
z indywidualnymi zainteresowaniami. Nie 
wszyscy z nich skorzystali, bo niew¹tpliw¹ 
konkurencj¹ dla lokalnych imprez by³a telewizja
i domowe komputery. Mo¿na te¿ by³o wreszcie 
ulepiæ ba³wana i pojeŸdziæ na sankach, a przecie¿ 
to jedna z wa¿niejszych rozrywek ferii zimowych. 

Serdecznie dziêkujê Panu Marcinowi Kostyrze 
za inicjatywê i bezinteresowne prowadzenie zajêæ 
Tang Soo Do w trakcie ferii.

Bo¿enna Furtak

Pirat (z krakowskiego „ART-RE”) i kandydaci na majtków (z Koñskowoli)

Nic dziwnego, ¿e schola ze Stê¿ycy przyjê³a nazwê „Radoœæ”

W naszej gminie bawi¹ siê wszystkie dzieci
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- Jakby mnie coœ popycha³o 
do telefonu, coœ kusi³o – tak 
pani Halina Iwanowska, 
emerytowana nauczycielka
z Rud, wspomina dzieñ 10 
lutego bie¿¹cego roku. Tego 
dnia rankiem, pani Halina 
us³ysza³a w Radiu Lublin 
og³oszenie o radiowym 
konkursie zatytu³owanym 
„Poznajemy i promujemy 
Lubelszczyznê”. W ramach 
konkursu na ¿ywo, s³uchacze 
przekazywali telefonicznie 
ró¿ne historie i legendy 
z w i ¹ z a n e  z  m a ³ y m i  
ojczyznami. I wówczas pani¹ 
Halinê ogarnê³o natchnienie
i nieodparta chêæ przekazania 

znanej sobie legendy o powstaniu Koñskowoli. Coœ J¹ – jak 
powiedzia³a – popchnê³o do telefonu. Numer Radia Lublin by³ 
wolny… Po kilku minutach na antenie radiowej us³ysza³a swój 
g³os:

- Prawdopodobnie oko³o XV wieku, przez dzisiejsz¹ 
Koñskowolê przeje¿d¿a³a ksiê¿niczka w karocy ci¹gniêtej przez 
konie. Kiedy dojecha³a do górki, na jej szczycie konie uklêk³y
i nie chcia³y ruszyæ z miejsca. Nie pomog³y groŸby i proœby. 
Wtedy ksiê¿niczka wysiad³a z karocy i obieca³a koniom, ¿e na tej 
górce wybuduje koœció³. Konie pokiwa³y g³owami i na znak 
zgody ruszy³y dalej. Ksiê¿niczka dotrzyma³a obietnicy. W tym 
miejscu do dnia dzisiejszego stoi koœció³ek œw. Anny. Od tej pory 
miejscowoœæ ta by³a nazywana Koni¹ Wol¹, póŸniej Koniñsk¹ 
Wol¹, a jeszcze póŸniej Koñskowol¹. Ta ostatnia nazwa u¿ywana 
jest do dnia dzisiejszego. Oprócz koœcio³a œw. Anny, ze s³ynnym 
odpustem w lipcu, jest jeszcze w Koñskowoli drugi piêkny 
koœció³ pod wezwaniem Znalezienia Krzy¿a. Jad¹c z Pu³aw do 
Lublina warto zatrzymaæ siê w Koñskowoli i zwiedziæ te i inne  
jeszcze zabytki i ciekawe miejsca. Zapraszamy.

Ta legenda i zaproszenie do Koñskowoli uzyska³y najwy¿sz¹ 
ocenê jurorów, a pani Halina Iwanowska zosta³a laureatk¹ 
nagrody za I miejsce. Nagrodê w postaci kubka z nadrukiem RL
i kasety z filmem „Cia³o”, otrzyma³a dwa dni póŸniej drog¹ 
pocztow¹.

Pani Halina nie ukrywa zadowolenia z faktu, ¿e przyczyni³a siê 
do promocji swojej ma³ej Ojczyzny i dodaje: - To by³o takie 
zaiskrzenie jak miêdzy zakochanymi.

Ale, czy¿ lokalnego patriotyzmu nie mo¿na okreœliæ mianem 
mi³oœci?

Bo¿enna Furtak

¯yj¹ wœród nas ludzie, którzy myœl¹c o przysz³oœci, czêsto wracaj¹ 
do przesz³oœci. Nie, to nie pomy³ka ani przejêzyczenie. To pasjonaci 
historii przez ma³e „h”, czêsto poszukiwacze wartoœci i idea³ów 
zamkniêtych w niepozornych kszta³tach przykurzonych
i zapomnianych przedmiotach codziennego u¿ytku naszych babæ
i dziadków. Przypominaj¹ one, a czêœciej œwiadcz¹ o tym, ¿e to nie my 
byliœmy pierwsi, ¿e przed nami ktoœ swoj¹ ciê¿k¹ prac¹ 
przygotowywa³ nam, swoim nastêpcom, lepsz¹ przysz³oœæ. Dzisiaj, 
kiedy w pogoni za dobrobytem i ³atwym ¿yciem, nie mamy czasu dla 
siebie, dla rodziny, dla… przedmioty te, dziêki pasji takich 
cudownych ludzi, choæ na chwilê „zatrzymuj¹” czas w swym 
historycznym zwierciadle. Czy my umiemy siê w nim odnaleŸæ?

S³owa „ocaliæ od zapomnienia”, wypowiadane przez wielu ludzi, 
którzy kultywuj¹ dawne tradycje, pad³y równie¿ w domu pana 
Gustawa Bartuziego. Goœci³ on cz³onków Koñskowolskiego 
Towarzystwa Regionalnego na spotkaniu wyjazdowym w dniu 14 
lutego 2004r. G³ówn¹ jego prac¹ jest warzywnictwo i ogrodnictwo 
we w³asnym gospodarstwie. Natomiast jego pasja to 
kolekcjonowanie dawnych sprzêtów gospodarstwa, których 
u¿ywano na polskich wsiach. Zebrane eksponaty, odnowione
i zabezpieczone, wisz¹ na odpowiednio przygotowanych œcianach 
budynków gospodarskich. S¹ to sprzêty codziennego u¿ytku  
gospodarza i gospodyni: metalowa tara,  rêczna drewniana 
maglownica, niecki drewniane, sprzêt do miêdlenia lnu i konopi, 
lampa i latarka naftowa, wagi, cepy, ¿elazko na duszê i wêgiel 

drzewny, ¿eliwne garnki, uprzê¿ konna, ko³owrotek do przêdzenia 
lnu, konopi i we³ny. Zwróciliœmy tak¿e uwagê na ligawkê, która 
s³u¿y³a do muzykowania w okresie adwentu przed Bo¿ym 
Narodzeniem. Gospodarz ma szerokie zainteresowania. 
Kolekcjonuje monety i banknoty krajowe i zagraniczne. W domu na 
œcianach wyeksponowane s¹ poro¿a rodzimej zwierzyny p³owej – 
kozio³ków i jeleni. Podró¿uje, zwiedza zabytkowe miejsca w Polsce
i na œwiecie. W 2002 roku odby³ pielgrzymkê do Œwiêtego Miasta 
Jerozolimy, przyjmuj¹c prawo do tytu³u Pielgrzyma 
Jerozolimskiego. Zwiedzi³ prawie ca³¹ Europê i czêœæ Afryki 
(Tunezja, Egipt). Od 35 lat jest stra¿akiem. Przez ten czas zdoby³ 
wiele odznaczeñ i medali. Obecnie prowadzi kronikê stra¿ack¹. 
Przyjemne rozmowy o zachowaniu tradycji odbywa³y siê przy stole. 
¯ona pana Gustawa czêstowa³a nas gor¹c¹ herbat¹ i kaw¹, 
domowymi p¹czkami nadziewanymi ró¿¹ i w³asnorêcznie 
przerobionymi owocami.  Rozmowom naszym przys³uchiwa³a siê 
wnuczka pañstwa Bartuzich – Kasia.  Mo¿na powiedzieæ, ¿e dziecko 
to id¹c w przysz³oœæ bêdzie wiele wiedzia³o o przesz³oœci z ¿ycia 
swojej rodziny (dziadków),  którzy mówi¹ ciep³o o tradycji i s¹ jej 
pasjonatami.

Z pobytu w domu Krystyny i Gustawa Bartuzich wyci¹gnêliœmy 
istotne wnioski. W ka¿dej naszej rodzinie s¹ znane ró¿ne tradycje 
zwi¹zane z ¿yciem danej spo³ecznoœci. Powinno siê je przypominaæ
i przekazywaæ pokoleniu dzieci i wnuków w myœl has³a „Potrzeba 
tradycji w nowoczesnoœci”.

Krystyna Bartuzi, Miros³aw Król
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W dniu Waszego œwiêta
Cieszcie siê uœmiechem s³oñca
Wyrzuæcie smutki na wiatr!
W dniu Waszego œwiêta
Jest ktoœ, kto o Was pamiêta
I œle Wam ¿yczenia, aby
Spe³ni³y siê wszelkie marzenia!
¯ycie w szczêœciu i w mi³oœci
A uœmiech niech Wam ¿ycie uproœci!

Tego z okazji Dnia Kobiet kole¿ankom i wszystkim Paniom 
¿ycz¹ ch³opcy z Samorz¹du Szkolnego Gimnazjum
w Koñskowoli.

Jakie by³oby ¿ycie bez kobiet – smutne, szare i bezbarwne. 
Wiêc pamiêtajmy o kobietach: tych du¿ych i tych ma³ych, nie 
tylko od œwiêta. Dajmy im nasz serdeczny uœmiech, czas
i pomocn¹ d³oñ. Nie przysparzajmy Im k³opotów, zmartwieñ, 
nie b¹dŸmy powodem ³ez i nieprzespanych nocy. Niech dziêki 
nam codziennie na ich twarzach zagoœci radoœæ.

Piotr Litwiñski kl. Ic

KOBIETA, KTÓR¥ PODZIWIAM

Moim idea³em jest Matka Teresa z Kalkuty. Ta kobieta da³a 
ubogim i chorym nadziejê. Dziêki Niej trêdowaci i biedni 
doœwiadczyli choæ odrobinê  szczêœcia, bo Ona jedna nie 
mija³a ich szerokim ³ukiem. Chorzy na AIDS zostali
z mi³oœci¹ przytuleni. Matka Teresa stara³a siê ze wszystkich 
si³ ul¿yæ ich cierpieniom, wlaæ w serca opuszczonych otuchê
i mi³oœæ. Ta loretanka z Indii utworzy³a piêædziesi¹t domów 
dla opuszczonych dzieci, oœrodki dla trêdowatych, a tak¿e 
pierwszy na œwiecie oœrodek dla chorych na AIDS. Jej œmieræ 
w 1997r. by³a dla nas wielk¹ strat¹, ale na szczêœcie Jej dzie³o 
jest kontynuowane przez Siostry Misjonarki Mi³oœci.

Wojciech Ko³odziej kl. Id

Kobiet¹, która podziwiam jest królowa Jadwiga. D¹¿y³a 
Ona z wielkim uporem do pojednania dwóch potêg - 
Królestwa Polskiego i Zakonu Krzy¿ackiego. By³a osob¹ 
znacz¹c¹ zarówno dla Polaków jak i dla rycerzy zakonnych. 
Podziwiam J¹ za duchowe piêkno i skromnoœæ. By³a bardzo 
religijna, potrafi³a oprzeæ siê nawet najwiêkszym pokusom. 
Zawsze silna duchowo i pe³na mi³oœci wobec poddanych. Jej 
postawa sprawia³a, ¿e do Krakowa ci¹gnê³y t³umy ludzi
z najodleglejszych miast, by byæ razem z Ni¹, zaœ królowa 
nigdy nie odmawia³a im swojej pomocy.

S³awomir Noworolnik kl. Id

Kobiet¹, która podziwiam jest moja Mama – osoba cicha
i skromna oraz odpowiedzialna. Bez niej moje dzieciñstwo 
by³oby ponure. Potrafi przebaczaæ moje b³êdy, zawsze 

rozumie moje problemy. Nawet gdy siê k³ócimy, wiem ¿e Ona 
nie traktuje tego serio i szybko siê godzimy. Przez ca³y czas 
jest moim przyjacielem na dobre i na z³e.

Karol Krzysztoñ kl. IIc

Kobieta, któr¹ podziwiam to Maria Sk³odowska – Curie, 
poniewa¿ mimo wielu przeciwnoœci odnios³a œwiatowy 
sukces. W latach, w których ¿y³a w Warszawie, kobietom nie 
wolno by³o studiowaæ, dlatego postanowi³a wyjechaæ do 
Francji, gdzie rozpoczê³a naukê na Sorbonie. W 1903 roku, 
jako pierwsza kobieta otrzyma³a nagrodê Nobla z fizyki za 
badania nad promieniotwórczoœci¹. By³a kobiet¹ niez³omn¹
i wytrwa³¹. Ludzkoœæ zawdziêcza Jej wielki postêp naukowy. 
Dlatego zas³uguje na szacunek i podziw potomnych.

Piotr Leszczyñski kl. IIb

Maria Sk³odowska – Curie by³a wybitn¹ uczon¹. Jej ciê¿ka 
praca stworzy³a podstawy pod wspó³czesne metody leczenia. 
W wielu wyst¹pieniach podkreœla³a, ¿e jest Polk¹. Kraj nasz 
wtedy nie istnia³ – by³ pod zaborami, lecz gdy odzyska³ 
niepodleg³oœæ powróci³a do Polski, gdzie z Jej inicjatywy 
powsta³ jeden z pierwszych na œwiecie Instytut Radowy. Tam 
leczono i nadal siê leczy ludzi z nowotworami.

Miko³aj Kuœmierz kl. Ic

Kobieta, któr¹ podziwiam, to moja Mama. Podziwiam j¹ 
dlatego, ¿e udaje Jej siê pogodziæ obowi¹zki domowe, 
wychowanie dzieci i pracê zawodow¹.

Micha³ Bia³ek kl. Ib

Bardzo kocham moja Mamê za to, ¿e troszczy siê o moje 
wychowanie i wykszta³cenie. Jestem dumny z Niej  i s¹dzê, ¿e 
ka¿dy móg³by to samo powiedzieæ o swojej mamie.

Krzysztof Poœlednik kl IId

Kobieta, któr¹ podziwiam jest moja Babcia. Jest osob¹ 
upart¹ i konsekwentn¹, jednoczeœnie jest skromna i umie 
wys³uchiwaæ innych ludzi. Nigdy nie zostawia tych, którzy 
potrzebuj¹ pomocy. W³aœnie za to J¹ podziwiam.

Rafa³ Duda kl. IId

PODZIÊKOWANIE

M³odzie¿ Gimnazjum w Koñskowoli wraz z rodzicami 

sk³ada serdeczne podziêkowanie Zak³adom Miêsnym

w Koñskowoli i pp Piotrowi i Annie Jaœkowskim z Firmy 

Handlowej „Jaœ” za udzielony sponsoring zabawy 

choinkowej.
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D¹¿eniem wspó³czesnej szko³y jest  przygotowanie dzieci 
do ¿ycia w dzisiejszej rzeczywistoœci i korzystania z jej 
dorobku kulturowego oraz osi¹gniêæ technicznych, a wiêc 
ukszta³towanie osobowoœci wszechstronnej, aktywnej, 
otwartej. D¹¿enie to mo¿e byæ zrealizowane jedynie na drodze 
maksymalnego zaktywizowania dzieci – przez dobór 
odpowiednich do ich mo¿liwoœci treœci poznawczych oraz 
s to sowan ie  me tod  pobudza j ¹cych  wyobraŸn iê
i zainteresowania.

W procesie kszta³towania osobowoœci dziecka nie mo¿e 
zabrakn¹æ miejsca na kontakt ze sztuk¹, gdy¿ wyros³a ona
z prze¿yæ, uczuæ, doœwiadczeñ i myœli ludzkich. Prze¿ycia 
wynikaj¹ce z kontaktu z ró¿nymi jej dziedzinami przynosz¹ 
satysfakcjê i wyzwolenie z napiêæ. Percepcja sztuki przenosi 
odbiorcê w œwiat wyobraŸni, fantazji i korzystnych stanów 
emocjonalnych. Jest to konieczne dla utrzymania równowagi 
psychicznej ka¿dego cz³owieka.

Proces dydaktyczno – wychowawczy w szkole, zw³aszcza 
w nauczaniu zintegrowanym, powinien stanowiæ jednolit¹ 
ca³oœæ. Wszystkie przedmioty maj¹ zd¹¿aæ do tego samego 
celu – do rozwoju osobowoœci dziecka. Jednak w ka¿dej
z poszczególnych edukacji, oprócz celów ogólnych, mo¿na 
okreœliæ jeszcze cele specyficzne dla danej dyscypliny. Takim 
specyficznym celem nauczania muzyki w szkole jest 
przygotowanie dzieci do œwiadomego korzystania z dorobku 
œwiatowej kultury muzycznej oraz wytworzenie potrzeby 
aktywnego uczestnictwa w ¿yciu muzycznym kraju. 
Osi¹gniêcie tego celu bêdzie dokonywaæ siê poprzez 
realizacjê celów etapowych, w³aœciwych dla poszczególnych 
faz rozwojowych. W pierwszej fazie nauczania obejmuj¹cej 
klasy I – III, g³ówny nacisk powinien byæ po³o¿ony na 
kszta³towanie pozytywnych motywacji, rozwijanie 
muzykalnoœci oraz podstawowych uzdolnieñ i zainteresowañ 
muzycznych.

Twórcza aktywnoœæ mo¿e najlepiej wyra¿aæ siê podczas 
zajêæ muzycznych, kiedy dziecko ma mo¿liwoœæ wypowiadaæ 
siê g³osem, gr¹ na instrumentach oraz ruchem. Wiek

7 - 9 lat jest bardzo istotny dla rozwoju uzdolnieñ
i zainteresowañ muzycznych dzieci. W tym okresie bowiem 
rozwijaj¹ siê podstawowe funkcje sfery intelektualnej, analiza 

i synteza wzrokowa, s³uchowa i kinestetyczno – ruchowa. 
Powstaje wiele nawyków, rozwijaj¹ siê  procesy poznawcze, 
cechy osobowoœci jak równie¿ nastêpuje szybki rozwój 
fizyczny. W celu zaspokojenia potrzeb dzieci wynikaj¹cych
z faz ich rozwoju psychicznego i fizycznego konieczne jest 
zapewnienie im bezpoœredniego kontaktu z muzyk¹ w formie 
ró¿norodnej dzia³alnoœci muzycznej. Zatem konieczne jest 
objêcie wychowaniem muzycznym wszystkich dzieci, mniej
i bardziej uzdolnionych oraz pobudzanie ich do prze¿ywania 
zjawisk artystycznych. Chodzi o to aby wszystkie dzieci same 
odkry³y muzykê i p³yn¹c¹ z niej radoœæ, aby improwizowa³y
i uczy³y siê muzyk¹ reagowaæ na wszystko, co je otacza, by 
treœæ muzyki, któr¹ same wykonuj¹, wyraziæ mog³y ruchem 
lub gestem w sobie w³aœciwy twórczy sposób. Troska o rozwój 
wyobraŸni ruchowej, potrzeby i umiejêtnoœci ekspresji przy 
u¿yciu w³asnego cia³a, troska o jego sprawnoœæ, szybk¹ 
reakcjê, czyni¹ z zajêæ ruchowo  - muzycznych kszta³tuj¹c¹
i artystycznie piêkn¹ formê umuzykalniania dzieci.

Pobudzenie wyobraŸni dziecka i wyzwolenie jego 
spontanicznej reakcji przy prze¿ywaniu muzyki – s¹ to 
wartoœci rzutuj¹ce na kszta³towanie osobowoœci. Dziecko t¹ 
drog¹ wyzwala siê z kompleksów psychicznych, kszta³ci siê
w nim twórcza inicjatywa, fantazja i pomys³owoœæ. Jak 
wiadomo struktura uzdolnieñ muzycznych jest bardzo 
skompl ikowana ,  r ozma ic i e  t e ¿  k sz t a ³ t u j e  s i ê
u poszczególnych jednostek. Aby dziecko odnalaz³o
w muzyce to, co mu najbardziej odpowiada, w czym mog³oby 
odnosiæ sukcesy, powinno zetkn¹æ siê z ró¿nymi formami tej 
dzia³alnoœci. Nale¿y wiêc od pierwszej klasy zachêcaæ dzieci 
do wspólnego œpiewu, uczyæ je gry na instrumentach, 
s³uchania muzyki, pozwoliæ im bawiæ siê przy muzyce, 
przygotowaæ do samodzielnego operowania materia³em 
muzycznym i twórczego jego przekszta³cania. Ka¿da z tych 
form dzia³alnoœci rozwija nieco inne predyspozycje
i umiejêtnoœci. Stosowanie ich wszystkich daje szansê 
stworzenia podstaw wszechstronnego rozwoju osobowoœci, 
zarówno pod wzglêdem muzycznym jak i ogólnym, co jest 
szczególnie wa¿ne w m³odszym wieku szkolnym, w którym 
wrodzone predyspozycje muzyczne dzieci s¹ jeszcze 
niesprecyzowane.

El¿bieta Butryn

Szko³a Podstawowa w Po¿ogu jest kolejn¹ „Szko³¹ z klas¹” w naszej gminie.
W roku szkolnym 2002/2003 braliœmy udzia³ w akcji organizowanej pod 

patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez „Gazetê Wyborcz¹”
i Fundacjê Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W ramach realizacji 6-ciu wybranych zadañ zorganizowano Festiwal Nauki, 
podczas którego uczniowie prezentowali swoje osi¹gniêcia. W miesi¹cach kwiecieñ 
- maj odbywa³y siê tygodnie poœwiêcone wybranym pañstwom Unii Europejskiej. 
Realizowano zadania zwi¹zane z bezpieczeñstwem w szkole, wspó³prac¹ miêdzy 
uczniami.

Szczegó³owe sprawozdania z realizacji poszczególnych zadañ mo¿na znaleŸæ pod 
adresem www.gazeta.pl/klasa.

Opracowa³y: mgr Beata Kowalik
i mgr Alicja Kopiñska.
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ŒRÓDPOŒCIE
Czwarta niedziela wielkiego postu w wyobra¿eniach ludu 

polskiego by³a dniem walki zimy z wiosn¹, walki na œmieræ
i ¿ycie, st¹d te¿ druga nazwa tego dnia  - Œmiertelna Niedziela. 
Spragnieni ciep³a i zieleni ludzie dokonywali zabiegów 
magicznych, aby wspomóc wiosnê w tej walce. Pragnêli 
okie³znaæ zimê.  Robili kuk³ê  -  rusztowanie na kszta³t krzy¿a 
obleczone w s³omê, które przystrajali  paroma elementami 
upodabniaj¹cymi j¹ do kobiecej postaci, i ju¿ personifikacja zimy 
-  Marzanna - by³a gotowa. Marzanna uosabia³a œmieræ, porê 
roku, w której wszystko jest martwe. Wszyscy wierzyli, ¿e jeœli 
zniszczy siê Marzannê - wróci ¿ycie.

Po niedzielnej Mszy zbiera³a siê pod karczm¹ 
odœwiêtnie ubrana  m³odzie¿, ale jeszcze
w ko¿uchach i czapkach. Marzanna powstawa³a 
poprzedniego dnia – teraz wynoszono j¹ na s³oñce. 
Marzanna przedstawiaj¹ca œmieræ zrobiona by³a
z ¿yciodajnej roœliny. Nale¿a³o jednak okazaæ jej 
trochê szacunku, wiêc na chwilê, na placu przed 
karczm¹, zalega³a  cisza. PóŸniej dawa³y siê 
s³yszeæ szepty, coraz czêstsze i donoœniejsze, 
pó³g³osy, ³agodne okrzyki – wreszcie wrzawa jak 
na targowisku - krzyk. Wyci¹gniête do Marzanny 
rêce, szarpa³y j¹, ci¹gnê³y, a¿  oderwano od niej 
ostatni¹ s³omkê, tak, ¿e zostawa³ tylko nagi dr¹g. 
Wiatr rozwiewa³ szcz¹tki po polu, deszcz je 
moczy³, gni³a, a¿ nie zosta³ po niej ¿aden œlad. Zdarza³o siê, ¿e 
chc¹ca uwolniæ siê od pêt zimy i œmierci, gromada topi³a 
Marzannê w najbli¿szej wodzie. Nie by³o ju¿ Marzanny i œmierci. 
Nie mog³a jednak zostaæ pustka, wierzono wiêc, ¿e oto nadchodzi 
nowe i zielone latko. By³o takie powiedzenie: „Marzanna ze wsi, 
a lateczko do wsi”. Lateczko by³o m³odym, niedu¿ym 
œwierczkiem, przybranym w ró¿nokolorowe bibu³ki, aby by³o 
³adniejsze, oraz pisanki (w których jak wiemy jest zaklête ¿ycie). 
Ch³opcy obnosz¹c drzewko po wsi œpiewali:

Wynieœliœmy ju¿ z wioski œmieræ –
Niesiemy nowe Lato.
K³aniamy siê majowym dniom
I kolorowym kwiatom.
Na te s³owa otwiera³y siê szeroko drzwi chat. Gospodynie 

dawa³y ch³opcom drobne podarki, ka¿dy z radoœci¹ wita³ tych, 
którzy nieœli nowe nadzieje. Czasem zamiast zielonego drzewka 
przynoszono z lasu piêknie wystrojon¹ lalkê – Dziewannê 
(nazywano j¹ tak od imienia s³owiañskiej bogini wiosny). Teraz 
ona mia³a zaj¹æ miejsce Marzanny.

Co rok, w œródpostn¹ niedzielê, rozgrywa³a siê walka obu 
panien.  Marzanna zawsze przegrywa³a. Ludnoœæ 

wiejska uwa¿a³a œmieræ za uzupe³nienie ¿ycia
i równoczeœnie warunek konieczny, by ¿ycie 
mog³o siê odrodziæ. Dlatego czêsto szcz¹tki 
Marzanny rozrzucano po polach, wierz¹c, ¿e to 
spowoduje wiêksze urodzaje, bo po œmierci musi 
przyjœæ odrodzenie. Taki jest porz¹dek Bo¿ego 
œwiata.

Bia³a Niedziela by³a dniem wyj¹tkowym,
o czym dobrze wiedzia³y gospodynie. Jeœli któraœ
z nich mia³a krowy, w tym dniu sporz¹dza³a krzy¿ 
z ¿ytniego ciasta. Robi³o siê go w nastêpuj¹cy 
sposób: gospodyni toczy³a dwa wa³eczki, uk³ada³a 
je w krzy¿ i piek³a w piecu. Wypiek ten nale¿a³o 
daæ byd³u jeszcze tego samego dnia, a ju¿ 

najpóŸniej w dniu, kiedy pierwszy raz wyganiane by³o na 
pastwisko. ̄ ytnie krzy¿e chroni³y byd³o od chorób. Zdarza³o siê, 
¿e gospodarze sami zjadali po kawa³ku, chc¹c zabezpieczyæ siê 
od bólów w³asnych krzy¿y.

W miastach w tym dniu powracano do niektórych zwyczajów 
ze œrody popielcowej; po ulicach biegali ch³opcy i dziewczêta
z garnuszkami pe³nymi popio³u i ciskali nimi o drzwi domów. 
Bury tuman przys³ania³ wszystko, za jego kurtyn¹ swawolnicy 
zawsze zd¹¿yli uciec i bez obaw, ¿e ich ktoœ rozpozna, rzuciæ
w nastêpne drzwi.

ZWIASTOWANIE  PAÑSKIE
25 marca w nazareñskim domu modli³a siê m³odziutka 

dziewczyna. Kiedy us³ysza³a szum, przelêk³a siê. Ujrza³a wielki 
blask, w jego wnêtrzu œwietlist¹ istotê, która powiedzia³a: „B¹dŸ 
pozdrowiona, pe³na ³aski! Pan z Tob¹, b³ogos³awiona jesteœ 
miêdzy niewiastami”. Widz¹c jej trwogê doda³: „Nie bój siê 
Maryjo, znalaz³aœ ³askê u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna,
i nadasz mu imiê Jezus. Stanie siê On wielkim i bêdzie nazywany 
Synem Najwy¿szego...”. Wiemy z Ewangelii, ¿e Maryja 
wys³uchawszy do koñca s³ów Archanio³a Gabriela pokornie 
schyli³a g³owê i odpowiedzia³a: „Oto ja s³u¿ebnica 
Pañska, niech mi siê stanie wed³ug s³owa 
Twego”. Wtedy Archanio³ odst¹pi³ od Niej. 
Dokona³o siê nowe przymierze Boga
z ludŸmi. Bóg po raz pierwszy od czterech 
tysiêcy lat wyci¹gn¹³ do ludzi pomocn¹ 
d³oñ. Cztery tysi¹ce lat cierpienia za 
grzech Adama i Ewy. Na pami¹tkê tej 
chwili codziennie na wszystkich wie¿ach 
koœcielnych bij¹ serca dzwonów. 
„Zdrowaœ Maryjo.. .”,  powtarzaj¹ 
zakonnicy we wszystkich klasztorach. 
„Zdrowaœ Maryjo..”, powtarzaj¹ matki ucz¹c 
swoje dzieci. „Zdrowaœ Maryjo...”, powtarzaj¹ przechodnie, do 
których dobiega dŸwiêk dzwonów i wielu, wielu ludzi, nawet nie 
przerywaj¹c swojej pracy.

Maryja, która sama jest matk¹, patronuje nabrzmia³ej p¹kami 
przyrodzie, ¿eby i ona mog³a zaowocowaæ.  Ludzie wierz¹, ¿e 
pomaga ziemi w rodzeniu. Sami te¿ chcieli byæ po¿yteczni. 
Dlatego w Dniu Matki Boskiej Roztwornej (bo i tak okreœlany jest 
ten dzieñ) w niektórych okolicach Polski rozwi¹zywano
w stodo³ach snopy (w chatach, gdzie rodzi³y kobiety, wszystkie 
wêz³y musia³y byæ rozpl¹tane), aby zapewniæ urodzaje zbó¿. 
Ludowi twórcy przedstawiali Matkê Bosk¹ Roztworn¹
z kluczami – jak otwiera ziemiê. Dziêki Niej jaskó³ki, o których 
mówiono, ¿e zimuj¹ w b³ocie, mog³y wyfrun¹æ pod niebo. 25 

marca oczekiwano  przylotu bocianów. Kurpiowskie 
gospodynie formowa³y z ciasta bocianie ³apy, 

zwane te¿ „bustowymi” ³apami. Piek³y  
miniatury narzêdzi rolniczych: bron, p³ugów, 
sierpów, kos. Gor¹ce jeszcze ciastka dzieci 
wynosi³y na podwórze i zajadaj¹c je 
oczekiwa³y na przylot bocianów. Co jakiœ 
czas jakiœ maluch wpada³ do izby, ³apa³
w rêkê „bustow¹” ³apê i szybko wybiega³. 
Ciasto parzy³o, wiêc szybko przerzuca³ je

z rêki do rêki w celu wystudzenia. Na 
podwórzu g³owa malca ca³y czas zadarta by³a do 

góry, a oczy a¿ bola³y od tego wypatrywania. 
Ojciec w tym czasie poprawia³ ko³o na stodole, bo trochê siê przez 
zimê przekrzywi³o. Dobrze bêdzie jeœli bociany w nim 
zamieszkaj¹. One przynios¹ szczêœcie. To nic, ¿e w chacie czêsto 
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wiele brakowa³o i dzieciaki czêsto siedzia³y g³odne na 
przypiecku, ale bez bocianów niedostatek by³by jeszcze 
wiêkszy... Wiedzia³y o tym dzieci i dlatego wabi³y ptaka. 
Wznosi³y do góry rêce potrz¹saj¹c „bustow¹” ³ap¹ i krzycza³y co 
si³: bocian, bocian. Przylatuj¹cy bocian potwierdza³, ¿e ju¿ jest 
wiosna, ¿e ¿ycie pokona³o  œmieræ.

Pamiêtano te¿, ¿e jest to dzieñ wiosennego zrównania dnia
z noc¹. Dzieñ pokona³ noc, wiosna wypar³a zimê. Przylatuj¹ce 

ptaki rozwesela³y Matkê Bosk¹. Ci¹gnê³y skrzydlate gromady,
a ludzie widz¹c to z zadowoleniem kiwali g³owami, bo wszystko 
spe³ni³o siê tak, jak powinno: „W œwiêto Zwiastowania pliszka, 
usiad³szy na gniazdo bocianie, przynosi wiosnê z dalekiego 
nieba”. Ten dzieñ, kiedy od wilgotnej ziemi unosi³ siê zapach 
m³odych roœlin, który za kilka miesiêcy mia³ przerodziæ siê w woñ 
chleba, by³ dla wszystkich wielkim radosnym œwiêtem.

T.D.

XVIII wiek

Futro z rysia, zêby smoka…
Wymagania same

Ludy pierwotne

Lecz czy¿ mogê ja odmówiæ
Takiej piêknej damie!

VI wiek

Przed s³ugami ty przysiêgnij
¯e ciê czasem bijam

By mój honor nie ucierpia³
Gdy nie wezmê kija!

XIV wiek

El¿bieta Pytka

By zadba³a o me s³ugi
Z ca³ym swym oddaniem

G³upi, sam jej nakaza³em
Tu¿ przed polowaniem

On bogaty, moja duszko
Nie chc¹c go, wrêcz grzeszysz

A gdy rych³o owdowiejesz
Œwiatem siê nacieszysz!

Czasy PRL-u

Jak do partii siê zapiszê
Taka to logika

Kupiê franiê i trabanta
Dzisiaj masz goŸdzika.

I teraz...

Choæ ubierasz siê w lumpeksie
Jablonexa nosisz

Z ¿yciem co dzieñ siê borykasz
Mêskie serca kosisz.
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1. Idea przewodnia
Œw. Pawe³ w Liœcie do Koryntian porównuje Koœció³ do 

jednego organizmu. „Wy przeto jesteœcie Cia³em Chrystusa
i poszczególnymi Jego cz³onkami”(1Kor 12,27). Wszystkie 
cz³onki Cia³a s¹ jednakowo wa¿ne.

Najmniejsz¹ cz¹stk¹ Koœcio³a Powszechnego jest Parafia 
jako wspólnota Koœcio³a lokalnego. Parafia w swej istocie 
stanowi jedn¹ rodzinê, jest jednym organizmem. Jej ¿ycie 
zale¿y od ka¿dego z jej cz³onków. Tak jak ka¿da rodzina, 
parafia ma swoich cz³onków – kap³anów i lud Bo¿y. Z niej 
wychodz¹ nowe pokolenia, czêsto wielkich ludzi. Tu 
wyrastaj¹ tak¿e nowi kap³ani czy siostry zakonne i id¹
w œwiat, a ci co pozostali, nawet o nich nie wiedz¹.

Jak ka¿da rodzina, parafia ma swoje terytorium i swój dom – 
koœció³, kaplice. Maj¹ one swoj¹ historiê. S¹ w nich ró¿ne 
dzie³a sztuki sakralnej. Specyfik¹ ka¿dej rodziny s¹ jej 
tradycje, zwyczaje, obrzêdy. Ulegaj¹ one zmianom z biegiem 
lat. Podobnie jest z parafi¹. Jej ¿ycie wyznaczaj¹ uroczystoœci, 
nabo¿eñstwa, nie tylko w koœciele, ale i w kaplicach i przy 
przydro¿nych figurach.

Czy znamy historiê naszej parafii? Co wiemy o jej obecnym 
¿yciu? Czy znamy naszych kap³anów dawnych i obecnych? 
Czy wiemy jakie grupy dzia³aj¹ w naszej parafii, kto do nich 
nale¿y i na czym polega ich dzia³alnoœæ? Jak¹ rolê w naszej 
parafii odgrywaj¹ Siostry Benedyktynki? Jakie s¹ tradycje
i zwyczaje, obrzêdy? Co wiemy o naszych koœcio³ach, 
kaplicach, figurkach?

2. Cele
- Rozbudzenie poczucia wiêzi ze wspólnot¹ parafialn¹

i odpowiedzialnoœci za ni¹,
- poznanie jej historii, dziedzictwa duchowego

i materialnego,
- integracja wspólnoty parafialnej i lokalnej oraz 

wspólnot rodzinnych,

- zachêcenie uczniów do twórczych poszukiwañ,
- rozwijanie umiejêtnoœci poszukiwania informacji

i wykorzystywania ró¿nych Ÿróde³ wiedzy,
- rozwijanie indywidualnych uzdolnieñ.

3. Zasady uczestnictwa
Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów naszej 

Parafii. Prace bêd¹ oceniane w trzech kategoriach wiekowych, 
zgodnie z trzema etapami kszta³cenia.

Konkurs obejmuje ró¿ne kategorie:
– literacka (wiersz, opowiadanie, wywiad itp.),
– albumy,
– prace plastyczne wykonane dowoln¹ technik¹.
Mog¹ byæ równie¿ prace przestrzenne. W swoich pracach 

mo¿na wykorzystaæ technikê komputerow¹. Prace literackie – 
najlepiej w formie wydruku komputerowego.

4. Terminy
Termin nadsy³ania prac – do 20 kwietnia 2004r. Prace 

podpisane (imiê, nazwisko autora, klasa, szko³a, nazwisko 
nauczyciela – opiekuna) prosimy sk³adaæ u osób 
odpowiedzialnych za organizacjê konkursu – Szko³a 
Podstawowa w Koñskowoli – p. Anna Kaczmarska, 
Ma³gorzata Woch, Beata Gryka.

Rozstrzygniêcie konkursu – w po³owie maja 2004 r. 
Uczestnicy zostan¹ poinformowani o szczegó³ach.

5. Nagrody
Publikacja prac na ³amach „Echa Koñskowoli”, na stronie 

www parafii, wystawa prac w koœciele, w GOK, a tak¿e 
dyplomy, podziêkowania, nagrody rzeczowe.

Serdecznie zapraszamy do w³¹czenia siê w nasz¹ inicjatywê 
i  zachêcenia uczniów do uczestnictwa w konkursie.

Organizatorzy

Zespó³ Szkó³ w Koñskowoli we wspó³pracy z Ksiêdzem Proboszczem
i Gminnym Oœrodkiem Kultury w Koñskowoli og³asza

Gminna Biblioteka Publiczna i GOK w Koñskowoli, 
og³aszaj¹ otwarty konkurs fotograficzny pod has³em „Co
w trawie piszczy?” Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ze 
szkó³ naszej gminy. Tematyka konkursu jest otwarta, liczymy 
na oryginalne i ciekawe potraktowanie tematu.

Warunki konkursu:
1.Fotografia czarno-bia³a lub kolorowa w formacie 13x18 cm.
2.Zdjêcia naturalne bez obróbki komputerowej.
3.Podpisane prace (imiê, nazwisko, wiek, miejscowoœæ) 

nale¿y z³o¿yæ osobiœcie lub wys³aæ poczt¹ na adres Gminna 
Biblioteka Publiczna w Koñskowoli, ul. Lubelska 93,
24-130 Koñskowola.

4.Maksymalna liczba zdjêæ zg³aszanych przez uczestnika 

konkursu - do 5 sztuk.
5.Termin sk³adania prac up³ywa 23 

maja 2004 roku,
6.R o z s t r z y g n i ê c i e  k o n k u r s u  

p rzewidz iane  j es t  w  dn iu
1 czerwca 2004 roku.

7.Wystawa pokonkursowa zostanie zorganizowana
w budynku GOK-u w Koñskowoli.

8.Wrêczenie nagród zwyciêzcom konkursu odbêdzie siê
w czasie obchodów „Dni Koñskowoli 2004”.

Spróbuj swoich si³!
I ty mo¿esz zostaæ paparazzi!
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Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Z notatnika POLICJANTA

JOSEPH  MURPHY – „Potêga ludzkiego ducha”.
Dr Joseph Murphy – religioznawca, filozof – zdoby³ na 
œwiecie miliony czytelników. Jego ksi¹¿ki sk³aniaj¹ do 
pozytywnego myœlenia, budowania uczuciowego
i duchowego ¿ycia w oparciu o modlitwê i wiarê. „Wszelka 
rzecz bierze swój pocz¹tek z ducha, choæ w³aœciwie nie 
wiemy, czym jest istota tego, co nazywamy duchem. Nie 
mo¿emy przeanalizowaæ tej si³y pod mikroskopem ani jej 
zdobyæ. A przecie¿ odczuwamy jej istnienie. Potrafimy 
odkryæ, w jaki sposób dzia³a. Tym samym docieramy do 
Ÿród³a ukrytej si³y, która wznosi nas na wy¿yny szczêœcia, 
wolnoœci i spokoju wewnêtrznego. Ta ksi¹¿ka wyjaœnia, w jaki 
sposób mo¿na skutecznie pos³ugiwaæ siê w³asn¹ si³¹ 
duchow¹”.

James Patterson – znany amerykañski pisarz, wyda³ 
dotychczas kilkanaœcie powieœci sensacyjnych, które szybko 
okaza³y siê bestsellerami na rynku amerykañskim.
W przek³adzie polskim ukaza³y siê m. in. „Czarny rynek”, 
„Ca³uj dziewczêta”, „Kot i mysz”, „Nocny klub”, „£asica”. 
„Pamiêtnik pisany mi³oœci¹” – to wyj¹tkowa ksi¹¿ka
w dorobku tego autora, adresowana g³ównie do kobiet. 
Niezapomniana historia mi³osna, tragiczna, a zarazem pe³na 
nadziei. Nie³atwo jest kobiecie spotkaæ idealnego mê¿czyznê. 
Katie Wilkinson uda³o siê, ale có¿ z tego, skoro pewnego dnia 
ukochany Matt odchodzi bez wyjaœnienia, zostawiaj¹c jej 
tylko pamiêtnik... Okazuje siê, ¿e dziennik ów napisa³a m³oda 
matka, Suzanne Bedford, z myœl¹ o swoim maleñkim synku. 
Kobieta we wzruszaj¹cy sposób opowiada o w³asnym ¿yciu,
o pocz¹tkach znajomoœci z ojcem dziecka i radoœciach 
zwi¹zanych z macierzyñstwem. Podczas czytania tych 
chwytaj¹cych za serce wyznañ Katie nagle uœwiadamia sobie, 
¿e utracony przez ni¹ ukochany to m¹¿ i ojciec z pamiêtnika! 
Podczas dalszej lektury, przera¿ona i pe³na nadziei, próbuje 
zrozumieæ, co w³aœciwie zasz³o. Zastanawia siê równie¿, czy 
jej mi³oœæ ma szansê na przetrwanie.

Tom Grace – twórca nowego gatunku powieœci 
sensacyjnej: przygodowego technothrillera szpiegowskiego. 
Okrzykniêto go nowym rywalem Crichtona, Cusslera, 
Clancy’ego. Mistrzowska intryga, osza³amiaj¹ce tempo i lekki 
styl dowodz¹ talentu pisarza. Powieœæ „Sieæ paj¹ka” jest 
debiutem m³odego pisarza. Sta³a siê przebojem minionego 
roku w USA. Super program komputerowy otwiera dostêp do 
tysiêcy baz danych na ca³ym œwiecie. Zastêpuje setki agentów. 
Para szpiegów przemys³owych ³amie zabezpieczenia 
prototypu. CIA musi za wszelk¹ cenê odzyskaæ kontrolê nad 
Paj¹kiem. W sam œrodek wywiadowczej gry trafia m³ody 
programista Nolan Kilkenny, by³y komandos SEAL. Nie wie, 
¿e zmierza wprost w mordercz¹ pu³apkê. I ¿e sam jest celem 
tych, których œciga...

przyjmuje:
      - pi¹tek w godz. 13 – 19
      - sobota w godz. 10 – 19

Us³ugi w zakresie:

- stomatologia zachowawcza
    

* z endodoncj¹ (leczenie kana³owe)
       

* leczenie ¿elem Carisolv (bez u¿ycia wiert³a)
         

- ORTODONCJA
    
- protetyka

   
- profilaktyka

   
- stomatologia estetyczna

    
* wybielanie zêbów

      
* ultradŸwiêkowe usuwanie kamienia

       
* bi¿uteria nazêbna

      
- chirurgia (proste zabiegi)

     

Telefon: 881-61-15
Zapraszam

W lutym na terenie naszej gminy mia³y miejsce nastêpuj¹ce 

zdarzenia:

- 22.02. 04 r. w Starej Wsi wybuch³ po¿ar w budynku 

mieszkalnym.

- 29.02. 04 r. w Chrz¹chowie zosta³ potr¹cony pieszy przez 

samochód osobowy.

Prosimy mê¿czyznê, który by³ œwiadkiem wypadku,

o skontaktowanie siê z posterunkiem.

- Zatrzymano jednego pijanego rowerzystê i jednego 

nietrzeŸwego kieruj¹cego samochodem.

Kruk Helena 89 Skowieszyn
Pilarski Piotr 55 Koñskowola
Kowalik Marianna 76 Sielce
Sumorek Stanis³aw 77 Chrz¹chów
Abramek Józef 68 Opoka
Suszek Stanis³awa 65 Stara Wieœ
Gêbal Jan 77 M³ynki
Ko³odyñski Stanis³aw 74 Las Stocki
Grajewska Józefa 76 Koñskowola
Ciotucha Stefania 83 Witowice
Kopik Zdzis³aw 69 Las Stocki
Kozak Leokadia 79 Stary Po¿óg



Szczegó³owe informacje otrzymacie Pañstwo w placówce banku

Nasz Bank czynny jest:
15 30Poniedzia³ki, œrody, pi¹tki 7  - 16

15 00Wtorki i czwartki 7  - 14

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY

BANK SPÓ£DZIELCZY

W KOÑSKOWOLI
24-130 KOÑSKOWOLA
UL. LUBELSKA 91A
TEL./FAX (081) 881 62 19
e-mail: bs@koñskowola.pl, www.bankbps.pl

SZANOWNI PAÑSTWO!

    Bank Spó³dzielczy w Koñskowoli, jako najbli¿szy partner finansowy rolników 

prowadz¹cych gospodarstwa na terenie gminy Koñskowola i gmin s¹siednich, 

proponuje otwarcie rachunku bie¿¹cego - EUROKONTO,

na który trafi¹ œrodki pieniê¿ne z Unii Europejskiej w formie dop³at 

bezpoœrednich.

• Rachunek powy¿szy:

• jest niezbêdnym warunkiem otrzymania dop³at bezpoœrednich

• u³atwi dokonywanie rozliczeñ finansowych zwi¹zanych z prowadzeniem 

gospodarstwa rolnego

• daje mo¿liwoœæ:

• zaci¹gniêcia kredytu w rachunku

• za³o¿enia lokaty terminowej

• sk³adania sta³ych zleceñ p³atniczych i poleceñ zap³aty

• otrzymania karty p³atniczej

• otrzymanie doradztwa finansowego

• Stosujemy preferencyjne warunki:

• nie pobieramy op³at za za³o¿enie i prowadzenie rachunku do koñca 2004 roku

• istnieje mo¿liwoœæ korzystania z kredytów okolicznoœciowych na dogodnych 

warunkach

Udzielamy pomocy przy wype³nianiu „Wniosku o wpis do ewidencji producentów”

oraz „Wniosku powierzchniowego o przyznanie p³atnoœci obszarowych”
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