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« Grzmot paŸdziernikowy, niestatek zimowy.

« Na œwiêtego Franciszka (4.X) odlatuje pliszka.

« O œwiêtej Brygidzie (8.X) babie lato przyjdzie.

« Babie lato: w dzieñ ciep³o, w nocy przymrozek.

« Po œwiêtej Jadwidze (15.X) s¹ dojrza³e grzyby i rydze.

« Na œwiêtego Kryspina (25.X) szewc przy œwiecy poczyna.

Celia (Celina) (21.10)- imiê ¿eñskie ³aciñskiego 
pochodzenia. Z ³aciñskiego coelum, caelum znaczy niebo.

Imiê to w Polsce pojawia siê dopiero w XIX w., 
prawdopodobnie pod wp³ywem francuskim.

Dziœ rzadziej nadawane, ale spotykane w formie Celina .
Nosi³a je miêdzy innymi Celina Szymanowska (XIX w.), 

¿ona Adama Mickiewicza. Z literatury  piêknej znana jest 
Celinka ze „Szczeniêcych lat” M. Wañkowicza i z „Rêki ojca”  
W. ̄ ukrowskiego.

Zdrobnienie: Cela, Celinka, Celka.

Kryspin (25.10) – imiê mêskie ³aciñskiego pochodzenia , 
co znaczy³o –crispus – kêdzierzawy, maj¹cy kêdzierzawe 
w³osy. £aciñska forma Crispinus jest zdrobnieniem od 
Crispus. W zapisach polskich imiê to poœwiadczone jest jako 
Krzys(z)pin, Kryspin w XIII w.(1226). Œwiêty Kryspin wraz
z bratem Kryspianem s¹ patronami szewców, siodlarzy
i garbarzy. Imiê to jest w Polsce bardzo rzadkie. Nosi³ je 
Kryspin Szarffenberg (XVI w.), drukarz wroc³awski.

Zdrobnienia: Kryspinek, Kryspuœ

PaŸdziernikowa poezja
Wiersze wybrane z „Antologii poezji ludowej” 
Jana Szczawieja, stanowi¹cej zasób ludowej 
twórczoœci poetyckiej.

Edward Wrona
Jesienne blaski
Tam, gdzie czêsto dzik przemknie wœród kniei,
Zastyg³e smutkiem chwiej¹ siê ga³¹zki.
Jawor liœcie zrzuci³, szkieletem zas³uchany stoi,
Nad nim sierp miesi¹ca ukaza³ siê w¹ski.
Jesieñ, uœmiech dziewicy, dojrza³ego wina,
Rzêsami wstydliwie nakrywa Ÿrenice.
W karminowej os³onie na piórach marzenia,
W oczach p³omienne po³yskuj¹ znicze,
Ach, kwiaty w czarn¹ pustkê, zamar³¹ nadziej¹,
P³omieñ bursztynowy, przebrzmia³a uciecha,
Opiewany karmin w parnym poblasku piosenk¹,
Có¿ ¿e po niej nie zosta³o echa.

Maria Kozaczkowa
Wiejska jesieñ
Rozsiad³a siê na wrzosowisku
I czesze niæ babiego lata.
Jak transformator w kartoflisku
Co rozsia³ gwiazdy w wiejskich chatach.

Dzieci o miejsce przy ognisku
I o ziemniaki spory wiod¹,
A szrony strasz¹ na œciernisku
Jak dziadek nie ogolon¹ brod¹.

Gawrony kracz¹ nad œcierniskiem.
A matka grabi liœcie klonu:
Ojciec je k³adzie na ociszkê,
Otula bia³e œciany domu.

M³ocarnia szumi przed boiskiem,
Mno¿¹ siê wory zbo¿a w spichrzach.
Mg³a most rozci¹ga nad bagniskiem
I tempo pracy wieœ wycisza.

I nie odró¿nisz ju¿ w tym wszystkim
Przyrody praw od ludzkich losów,
Którymi po grób od ko³yski
Kieruj¹ cztery pory roku.

Klub Ma³ego Ksiêcia z Gimnazjum w Koñskowoli , w drug¹ 
rocznicê œmierci Dyrektora S³awomira Skwarka, wystawi 
spektakl teatralny pt. „Ma³y Ksi¹¿ê” na rzecz Hospicjum 
„Ma³ego Ksiêcia” w Lublinie.

Spektakl odbêdzie siê 6 listopada o godz. 17.00
w Gminnym Oœrodku Kultury w Koñskowoli.

Organizatorzy: B. Œwitka Pomorska, E. Owczarz,
T. Tomasiñski i pracownicy GOK serdecznie zapraszaj¹.

Ma³y Ksi¹¿ê na rzecz chorych dzieci
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W obradach ostatniej sesji Rady Gminy Koñskowola,
w dniu 28 wrzeœnia, uczestniczy³o 11 radnych. Porz¹dek sesji 
zaproponowany przez przewodnicz¹c¹ Ma³gorzatê Szpyra 
pozwala³ przypuszczaæ, ¿e bêdzie ona trwa³a krócej ni¿ 
zwykle, jednak zaanga¿owanie radnych w dyskusjê 
(szczególnie radego Jana Ciotuchy) sprawi³o, ¿e przed³u¿y³a 
siê do zmroku.

W sta³ym punkcie obrad, jakim jest sprawozdanie
z wykonywania zadañ przez wójta, wójt Stanis³aw 
Go³êbiowski poinformowa³, ¿e ostatni okres sprzyja³ 
realizacji inwestycji. Dobieg³y ju¿ koñca, zaplanowane na ten 
rok, prace przy budowie kanalizacji sanitarnej i wodoci¹gu
w Koñskowoli i M³ynkach. Inwestycje zosta³y ju¿ zg³oszone 
do odbioru (du¿o póŸniej ni¿ wynika³o to z umowy).
W ramach realizacji fundusze PHARE 2000 wykonano drogê 
w Lesie Stockim, której odbiór mia³ miejsce 27 wrzeœnia. 
Zdaniem wójta zosta³a wykonana „solidna robota”. 
Zakoñczono te¿ prace przy podbudowie t³uczniowej
w Po¿ogu – Koz³ówce. Obecnie trwaj¹ jeszcze prace przy 
budowie dróg w Stoku i Po¿ogu - Bimbrówce. Obie 
inwestycje realizowane s¹ przy wsparciu funduszu SAPARD. 
Wszystko wskazuje na to, ¿e bêdzie to kolejna solidna robota, 
a termin realizacji zadania (koniec paŸdziernika) zostanie 
dotrzymany. Planowo te¿ przebiega wymiana pokrycia 
dachowego na budynku szko³y w Koñskowoli, tu 
spodziewany jest krótszy termin realizacji.

Nieplanowe inwestycje
Wójt zwróci³ siê do Rady o opiniê w sprawie realizacji 

dwóch zadañ inwestycyjnych, które nie by³y ujête w planie na 
obecny rok. Pierwsze z nich to remont ulicy Zak³adowej
w Koñskowoli, która jest obecnie w najgorszym stanie. 
Mo¿liwoœæ remontu tej ulicy jawi³a siê ju¿ trzy lata temu, ale 
wówczas Rada oddali³a ten wniosek. Obecnie radni 
zaopiniowali wniosek jednog³oœnie i zobowi¹zali wójta do 
„poszukania” œrodków. Szacunkowy koszt remontu ulicy 
wyniós³by 60 tys. z³. W zwi¹zku z tym, ¿e dla przedsiêbiorstw 
drogowych koñczy siê niejako okres robót, to jest szansa na 
szybkie pozyskanie wykonawcy (w drodze przetargu), a tak¿e 
ewentualne od³o¿enie czêœci p³atnoœci na przysz³y rok.        
Drugi wniosek wójta dotyczy³ zakupu samochodu dla OSP 
Koñskowola. Zarz¹d Wojewódzki OSP oferuje do sprzeda¿y 
nowy samochód bojowy za cenê 367 tys. z³, deklaruj¹c 
jednoczeœnie dofinansowanie w kwocie 150 tys. z³. Wspólnota 
wiejska Koñskowoli równie¿ chce wspomóc ten zakup kwot¹ 
50 tys. z³. Pozosta³a czêœæ brakuj¹cych œrodków mo¿e 
pochodziæ z niskooprocentowanej po¿yczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Œrodowiska. Fundusz udzielaj¹c po¿yczek 
stosuje wysokie umorzenia, co jeszcze bardziej zwiêksza 
szanse na wspomniany zakup. Radny Zbigniew Zadura, 
jednoczeœnie Komendant Gminny OSP, uzasadniaj¹c potrzebê 
wyposa¿enia jednostki w Koñskowoli w nowy samochód u¿y³ 
nastêpuj¹cych argumentów: - obecny samochód jest jednym
z najstarszych w gminie, jest on wykorzystywany do 
odœnie¿ania dróg i ulic gminnych w okresie zimy, przez co 
jego zu¿ycie bardzo wzros³o; - jednostka z Koñskowoli nale¿y 
do krajowego systemu ratownictwa, co obliguje j¹ do 
posiadania sprawnego, wysokiej klasy sprzêtu; - Komenda 
Powiatowa Stra¿y Po¿arnej przy ostatniej kontroli stwierdzi³a, 
¿e koñskowolski samochód jest najgorszy, co grozi 
wycofaniem jednostki z krajowego systemu ratownictwa; - od 

nowego roku zapowiadany jest du¿y wzrost cen na samochody 
bojowe.

Radny Henryk Bartuzi, sw¹ pozytywn¹ opiniê w omawianej 
sprawie popar³ argumentem, ¿e zapewnienie bezpieczeñstwa 
jest obowi¹zkiem, co wynika równie¿ z naszej przynale¿noœci 
do Unii Europejskiej. Sprawny samochód s³u¿y nie tylko do 
niesienia pomocy w sytuacjach zagro¿enia po¿arami, ale 
równie¿ w wypadkach drogowych i innych zagro¿eniach.

Radny Jan Domañski zaj¹³ odmienne stanowisko w tej 
sprawie, uzasadniaj¹c je ma³¹ liczb¹ wyjazdów do akcji.

Konkluduj¹c dyskusjê wniosek zosta³ poddany pod 
g³osowanie, którego wyniki s¹ nastêpuj¹ce: za kupnem 
samochodu – 9 radnych, przeciw – 1, wstrzymuj¹cych siê – 1.

Wieloletni Plan Inwestycyjny
W numerze majowym „Echa” informowaliœmy o tym, ¿e 

Gmina Koñskowola rozpoczê³a prace nad opracowaniem 
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2005-2009, który 
jest warunkiem pozyskania funduszy strukturalnych. Ten plan 
sta³ siê ju¿ faktem. Zosta³ on po burzliwej dyskusji przyjêty 
przez Radê w drodze uchwa³y, nastêpuj¹cym stosunkiem 
g³osów: za – 10 radnych, przeciw – 1 (J. Ciotucha), 
wstrzymuj¹cych siê – 0. Plan jest swego rodzaju list¹ 
rankingow¹ inwestycji, które winny byæ wykonane
w najbli¿szych latach. Powsta³a ona w wyniku zestawienia 
wniosków sk³adanych przez mieszkañców i jednostki 
organizacyjne. Nap³ynê³o ponad 70 wniosków, które zosta³y 
ocenione, przez specjalnie do tego powo³any zespó³, wg z góry 
ustalonych kryteriów. O kolejnoœci na liœcie zadecydowa³a 
liczba zdobytych punktów. Zespó³ przygotowa³ dwa warianty 
planu. Obydwa zawieraj¹ te same inwestycje, w takim samym 
porz¹dku chronologicznym, a ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ 
sposobem finansowania inwestycji i terminami realizacji.
W pierwszym wariancie za³o¿ono, ¿e realizacja przebiegaæ 
bêdzie z 70% udzia³em œrodków zewnêtrznych i bez 
dodatkowych po¿yczek. Przy takim sposobie finansowania, 
do 2009 roku  zak³ada siê realizacjê 32 inwestycji, natomiast 
42 pozostaje do realizacji w latach nastêpnych.

Druga wersja planu zak³ada finansowanie z po¿yczek, 
zaci¹ganych przez gminê, w wysokoœci 1 mln w kolejnych 
latach i 75% dotacji ze œrodków pozabud¿etowych. W tej 
wersji przewidziano do realizacji, w okresie objêtym przez 
plan, 52 inwestycje, pozosta³e by³yby realizowane po 2009 
roku.

Suma nak³adów na zg³oszone we wnioskach inwestycje (wg 
szacunków zg³aszaj¹cych) to kwota 69 409 000 z³, z czego 
wartoœæ poszczególnych zadañ inwestycyjnych wynosi: 
kanalizacja – 11.799 tys. z³, wodoci¹gi – 9.134 tys. z³, drogi – 
18.749 tys. z³, pozosta³e – 31.077 tys. z³.

W jakich kategoriach: marzeñ czy rzeczywistoœci, nale¿y 
oceniaæ plan? Dziœ nikt nie jest w stanie odpowiedzieæ na to 
pytanie. Wszystko jest uzale¿nione od wysokoœci 
pozyskiwanych funduszy zewnêtrznych, kondycji gminy, 
zaanga¿owania mieszkañców. Bêdzie on weryfikowany
w ka¿dym kolejnym roku w celu uwzglêdnienia aktualnych 
uwarunkowañ, w szczególnoœci dotycz¹cych potrzeb 
rzeczowych oraz zasobów finansowych.

Nie mniej jednak pokazuje on ogrom potrzeb w zakresie 
inwestowania, i to potrzeb widzianych oczami mieszkañców, 
nie tylko w³adz gminy. Niew¹tpliwie, lata 2005-2009 bêd¹ 
bardzo pracowitym okresem, nawet przy za³o¿eniu, ¿e tylko 
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czêœæ inwestycji zostanie zrealizowana.
Dla zobrazowania potrzeb gminy w zakresie inwestycji, 

poni¿ej publikujemy I wariant planu (II wersja zak³ada do 
2009 r. realizacjê 52 zadañ z tej samej listy).

Ceny dla spó³dzielców
Spó³dzielnia Mieszkaniowa w Koñskowoli, jako 

przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, jest 
zobligowana odpowiednimi przepisami do ustalenia taryf za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodê i odprowadzanie œcieków, 
obowi¹zuj¹cych na okres 1 roku. Dotyczy to tych 
mieszkañców Koñskowoli, którzy za pobór wody
i odprowadzanie œcieków rozliczaj¹ siê ze Spó³dzielni¹. 
Taryfy te zosta³y ustalone na jednym poziomie dla wszystkich 
odbiorców na podstawie deklarowanych wielkoœci 
przychodów oraz przewidywanej iloœci zu¿ycia wody
i odprowadzanych œcieków. Op³aty te wzros³y i wynosz¹ 

2odpowiednio: za wodê – 2,06 z³/m  + 7% VAT, za œcieki – 6,19 

2z³/m  + 7% VAT. Podwy¿ka cen wynika g³ównie z trudnej 
sytuacji ekonomicznej w jakiej znalaz³a siê Spó³dzielnia. Dla 
przypomnienia podajemy, ¿e mieszkañcy gminy korzystaj¹cy 

2z gminnych sieci p³ac¹: za wodê 2,06 z³/m  + 7% VAT, za 
2 +œcieki – 4,00 z³/m   7% VAT.

Ustalone przez Spó³dzielniê ceny zosta³y przedstawione 
Radzie Gminy do zatwierdzenia, czego Rada nie uczyni³a. 
D³uga i burzliwa dyskusja, poprzedzona negatywn¹ opini¹ 
Komisji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony 
Œrodowiska, zakoñczy³a siê zdjêciem tej uchwa³y z porz¹dku 
obrad. Wszyscy radni byli zdania, ¿e ceny s¹ stanowczo za 
wysokie. Wymieniona Komisja i wójt zostali zobowi¹zani do 
podjêcia rozmów z prezesem Spó³dzielni w sprawie 
mo¿liwoœci utworzenia zak³adu gospodarki komunalnej, 
któremu by przekazano mienie Spó³dzielni. Takie posuniêcie 
pozwoli³oby obni¿yæ ceny dla odbiorców us³ug.

Bo¿enna Furtak

Wariant 1:

- mo¿liwoœci inwestycyjne gminy 976 1 117 1 551 1 574 1 591

- dofinansowanie zewntrzne 70% (min ZPORR) 70% 70% 70% 70% 70%

tys. Pln

Lp Inwestycja PRIORYTET Suma Realizacja

nak³adów 2005 2006 2007 2008 2009 PO 2009

INWESTYCJE PRIORYTETOWE

1 Budowa wodoci¹gu ul. Kurowska i Polna 64,6 544 544 0 0 0 0 0

2 Budowa kanalizacji w Koñskowoli -1,85 km (ul. Kurowska, Polna) 64,6 378 378 0 0 0 0 0

3 Budowa wodoci¹gu w m. Sielce - 7 km 59,6 750 750 0 0 0 0 0

4 Budowa wodoci¹gu w m. Stary Po¿óg (dokoñczenie) 59,4 300 300

5 Budowa ujêcia i stacji uzdatniania w m. Koñskowola 58,2 1 000 1 000 0 0 0 0 0

6 Budowa kanalizacji w m. Skowieszyn - 6 km 56,0 1 020 300 720 0 0 0 0

7 Budowa drogi w ul. Gêbokiej - Stara Wieœ 0,9 km 56,1 900 0 900 0 0 0 0

8 Budowa drogi "Osiedle przy Cmentarzu", Koñskowola 0,6 km 56,0 208 0 208 0 0 0 0

9 Budowa kanalizacji w m. Stary Po¿óg - 8 km 56,0 1 360 0 1 360 0 0 0 0

10 Budowa kanalizacji w m. Nowy Po¿óg - 7,8 km 56,0 1 326 0 500 826 0 0 0

11 Budowa wodoci¹gu w m. Witowice - 5 km 56,0 550 0 0 550 0 0 0

12 Budowa wodoci¹gu w m. Opoka - 4 km 56,0 450 0 0 450 0 0 0

13 Budowa wodoci¹gu w m. M³ynki - 7 km 56,0 750 0 0 750 0 0 0

14 Budowa kanalizacji w m. Witowice - 5 km 56,0 850 0 850 0 0 0

15 Budowa kanalizacji w m. Opoka - 4 km 56,0 680 0 0 680 0 0 0

16 Budowa wodoci¹gu w m. Pulki - (30 przy³.) 56,0 350 0 0 350 0 0 0

17 Budowa kanalizacji w m. M³ynki - 7 km 56,0 1 190 0 0 700 490 0 0

18 Budowa kanalizacji w m. Wronów - 5 km 56,0 850 0 0 0 850 0 0

19 Budowa kanalizacji w m. Sielce - 7 km 56,0 1 190 0 0 0 1 190 0 0

20 Budowa wodoci¹gu w m. Chrz¹chówek - 6,5 km 56,0 700 0 0 0 700 0 0

21 Budowa wodoci¹gu w m. Chrz¹chów - 6 km 56,0 650 0 0 0 650 0 0

22 Budowa wodoci¹gu w m. Las Stocki - 3 km 56,0 700 0 0 0 700 0 0

23 Budowa kanalizacji w m. Pulki - 3 km 56,0 510 0 0 0 510 0 0

24 Budowa kanalizacji w m. Chrz¹chówek - 6,5 km 56,0 1 105 0 0 0 200 905 0

25 Budowa kanalizacji w m. Chrz¹chów - 6 km 56,0 1 000 0 0 0 0 1 000 0

26 Budowa wodoci¹gu przed³. od Po¿oga w kier. Koñskowoli - 2 km 52,0 250 0 0 0 0 250 0

27 Budowa wodoci¹gu Nowy Œwiat - 1 km 52,0 120 0 0 0 0 120 0

28 Przebudowa wodocigu w m. Nowy Po¿óg 52,0 220 0 0 0 0 220 0

29 Budowa wodoci¹gu w m. Nowy Po¿óg - Koz³ówka 1,5 km 52,0 200 0 0 0 0 200 0

30 Budowa drogi "Bimbrówka" do drogi kr. nr 12 - Nowy Po¿óg 1,8 km 51,2 1 800 0 0 0 0 1 800 0

31 Remont zabytkowego ratusza w Koñskowoli 51,2 1 000 0 0 0 0 700 300

32 Odnowienie elewacji i docieplenie bud. GOK w Koñskowoli 49,2 90 0 0 0 0 90 0

RAZEM 1- 32 22 991 3 272 3 688 5 156 5 290 5 285 300

Finansowanie Gmina 6 807 976 1 117 1 551 1 574 1 591 0

Finansowanie ZPORR 15 884 2 290 2 582 3 609 3 703 3 700 0

Finansowanie - inne 0 6 -10 -4 13 -5 0

Plan inwestycyjny 2005-2009 Koñskowola
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INWESTYCJE DALSZE (REZERWOWE)

33 Budowa zbiornika (zalewu) rekreacyjnego 49,6 28 000 0 0 0 0 0 28 000

34 Modernizacja zbiorników wodnych - Stara Wieœ 49,2 450 0 0 0 0 0 450

35 Budowa drogi Skowieszyn-W³ostowice - 1,8 km 47,6 1 800 0 0 0 0 0 1 800

36 Budowa wodoci¹gu w ramach uzbrojenia terenu "Na Zap³ociu" - 2 km 47,6 250 0 0 0 0 0 250

37 Budowa kanalizacji w ramach uzbrojenia terenu "Na Zap³ociu" - 2 km 47,6 340 0 0 0 0 0 340

38 Budowa drogi Las Stocki-Wierzchoniów - 3,5 km 47,2 3 500 0 0 0 0 0 3 500

39 Budowa dróg w ramach uzbrojenia terenu "Na Zap³ociu" Rudy - 1,5 km 45,6 1 500 0 0 0 0 0 1 500

40 Budowa drogi -Ma³e Sielce - 1 km 45,6 600 0 0 0 0 0 600

41 Odnowienie elewacji i docieplenie budynku S.P. w Koñskowoli 45,2 115 0 0 0 0 0 115

42 Modernizacja c.o.w budynku S.P. w Koñskowoli 45,2 200 0 0 0 0 0 200

43 Modernizacja drogi przez wieœ Skowieszyn - 2,8 km 43,6 400 0 0 0 0 0 400

44 Budowa drogi Skowieszyn - ul. Górna Kol. w Pu³awach - 2,4 km 43,6 2 400 0 0 0 0 0 2 400

45 Modernizacja drogi w Stoku - 520 mb. 41,6 400 0 0 0 0 0 400

46 Budowa Centrum Targowego (wniosek Stow. Prod. Ró¿) - Koñskowola 39,6 100 0 0 0 0 0 100

47 Docieplenie budynku S.P. w Skowieszynie i bud.mieszkalnego 39,2 52 0 0 0 0 0 52

48 Odnowienie elewacji i docieplenie budynku S.P. w Po¿ogu 39,2 140 0 0 0 0 0 140

49 Budowa drogi w Stoku w kier. Las Stocki - 300 mb. 39,2 300 0 0 0 0 0 300

50 Budowa boiska sportowego- M³ynki 39,2 20 0 0 0 0 0 20

51 Budowa boiska - Stara Wieœ 39,2 20 0 0 0 0 0 20

52 Budowa kortu tenisowego i boiska do koszykówki - M³ynki 39,2 20 0 0 0 0 0 20

53 Budowa drogi -Pulki maj¹tek - 0,6 km 37,6 600 0 0 0 0 0 600

54 Budowa drogi kol. Koz³ówka - Stary Po¿óg 37,6 686 0 0 0 0 0 686

55 Budowa drogi równoleg³ej do istniej¹cej od strony po³udniowej - Witowice 1,4 km 34,0 1 400 0 0 0 0 0 1 400

56 Przebudowa drogi gminnej przez Po¿óg, Nowy Œwiat w kier. Zbêdowic - Stary Po¿óg 1 km 34,0 300 0 0 0 0 0 300

57 Budowa chodników wzd³u¿ wsi Stara Wieœ - 1 km 34,0 105 0 0 0 105

58 Budowa chodników wzd³u¿ wsi Rudy - 2 km 32,0 210 0 0 0 0 0 210

59 Budowa chodników w ul. Ró¿anej wzd³ó¿ wsi Stara Wieœ - 1 km 32,0 105 0 0 0 0 0 105

60 Budowa nowej nawierzchni z rowami - Chrz¹chów 3 km 30,0 600 0 0 0 0 0 600

61 Budowa chodnika wzd³u¿ wsi Zakierzki (kier. remiza OSP) - Stok 1,5 km 28,4 160 0 0 0 0 0 160

62 Budowa chodnika, naprawa nawierzchni - M³ynki 28,4 320 0 0 0 0 0 320

63 Pog³êbienie rowów od Skowieszyna w kier. Rud - Stara Wieœ 28,4 80 0 0 0 0 0 80

64 Budowa drogi ³¹cz¹cej ul. Kurowsk¹ z ul. Lubelsk¹ - Witowice - 0,5 km 25,6 60 60

65 Wymiana czêœci ogrodzenia S.P. w Koñskowoli 25,6 50 0 0 0 0 0 50

66 2Budowa nawierzchni na drodze t³uczniowej w œrodku wsi Stara Wieœ - 520 m 24,0 15 0 0 0 0 0 15

67 Budowa chodnika do S.P. Chrz¹chów - Chrz¹chówek - 0,9 km 22,0 300 0 0 0 0 0 300

68 Budowa oœwietlenia ulicznego (dokoñczenie) - Chrz¹chów 70 mb. 18,0 350 0 0 0 0 0 350

69 Rozbudowa oœwietlenia od szko³y w stronê Celejowa - Stok 18,0 120 0 0 0 0 0 120

70 Utwardzenie placu przed remiz¹ w Zakierzkach 12,0 3 0 0 0 0 0 3

71 Utwardzenie placu za budynkiem Stra¿nicy - M³ynki 13,6 250 0 0 0 0 0 250

72 Remont ³azienek w S.P. w Skowieszynie 7,6 32 0 0 0 0 0 32

73 Wykonanie opaski odwadniaj¹cej w S.P.- u³o¿enie chodnika - Skowieszyn 7,6 30 0 0 0 0 0 30

74 Remont ³azienek w S.P. w Po¿ogu 7,6 35 0 0 0 0 0 35

RAZEM POZOSTA£E 46 418 0 0 0 0 0 46 418

RAZEM WSZYSTKIE 69 409 3 272 3 688 5 156 5 290 5 285 46 718



Wszystko jest ju¿ jasne i wiadome. Uczniowie maj¹ ustalone plany 
lekcji w szko³ach, a wiêc i Gminny Oœrodek Kultury w Koñskowoli 
mo¿e zaproponowaæ konkretne godziny zajêæ amatorskiego ruchu 
artystycznego. I to w³aœnie niniejszym czynimy, zapraszaj¹c dzieci, 
m³odzie¿ i doros³ych do aktywnego uczestnictwa we wszystkich 
formach. W tym roku rozszerzamy nasz¹ ofertê, aby trafi³a ona do jak 
najwiêkszej grupy odbiorców z ró¿norodnymi umiejêtnoœciami
i zainteresowaniami. Przedstawia siê ona nastêpuj¹co:

Zespó³ „Œpiewaj¹cy Seniorzy”
Jak sama nazwa wskazuje, do zespo³u zapraszamy tych z Pañstwa, 

którzy nie musz¹ ju¿ paraæ siê prac¹ zawodow¹, ale mog¹ twórcz¹. 
Zespó³ spotyka siê w poniedzia³ki i czwartki o godz. 17.00 i pracuje 
pod kierunkiem instruktora muzyki, Tadeusza Salamandry. Te 
spotkania to nie tylko æwiczenie œpiewu, ale równie¿ ciekawa forma 
towarzyska.

Kabaret „Onufry”
Osoby z poczuciem humoru i chêci¹ „wytykania” ludzkich 

przywar, bêd¹ tu bardzo mile widziane, bo tym samym wnios¹ 
„œwie¿¹ krew” do grupy satyryków. Wzi¹wszy pod uwagê fakt, ¿e 
„Onufremu” ju¿ za kilka miesiêcy stuknie 10 lat, naprawdê warto siê 
zdecydowaæ na uczestnictwo w próbach, a potem wystêpach 
scenicznych. Kabaretowcy spotykaj¹ siê we wtorki i œrody o godz. 
19.00. Pracuj¹ pod kierunkiem instruktorów: Ma³gorzaty Stalêgi – 
scenariusze i re¿yseria oraz Tadeusza Salamandry – oprawa 
muzyczna.

Zespó³ tañca towarzyskiego
Zmieniamy nieco styl proponowanych zajêæ, po to, aby zdobyte na 

zajêciach umiejêtnoœci mo¿na by³o wykorzystaæ równie¿ w ¿yciu 
towarzyskim. Kto dziœ potrafi piêknie i zgodnie z regu³ami zatañczyæ 
walca, tango, rumbê …? Na pewno nasi instruktorzy, czyli Kamila
i Bart³omiej Rudny, którzy s¹ mistrzami klasy miêdzynarodowej,
i chc¹ swoje umiejêtnoœci w profesjonalny sposób przekazaæ 
uczestnikom zajêæ. Zachêcamy gor¹co do skorzystania z tej 
niebywa³ej okazji, naprawdê warto. Zajêcia odbywaj¹ siê dwa razy
w tygodniu: we wtorki o godz. 15.45 i w pi¹tki o 16.45, na dolnej sali 
do æwiczeñ.
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Zwi¹zek Nauczycielstwa Polskiego liczy 
sobie niemal 100 lat i jest jednym
z najstarszych w Polsce zwi¹zków, który 
przez lata systematycznie stawa³ w obronie 
pracownika oœwiaty.

Dla uczczenia tej rocznicy, tak wa¿nej dla 
p o l s k i e j  o œ w i a t y  i  s p o ³ e c z n o œ c i  
nauczycielskiej, bêd¹ organizowane 
uroczystoœci, spotkania i inne imprezy. 
Obchody stulecia Zwi¹zku na terenie 
województwa lubelskiego bêd¹ trwa³y od
1-go paŸdziernika 2004 r. do 30-go 
paŸdziernika 2005 r.

Ogromne zas³ugi ZNP sk³aniaj¹ do 
refleksji nad przebyt¹ drog¹ i dokonaniami 
d la  po lsk ie j  edukac j i  narodowej .  
Zobowi¹zuj¹ nas w okresie obchodów 
j u b i l e u s z o w y c h  d o  z a p o z n a n i a  
spo³eczeñstwa z ca³okszta³tem dorobku 
Z N P.  N a u c z y c i e l s k a  O rg a n i z a c j a  
Zwi¹zkowa w Koñskowoli, doceniaj¹c 
rangê rocznicy 100-lecia, postanowi³a 
uczciæ godnie ten jubileusz, przygotowuj¹c 
nastêpuj¹cy program:

Jubileusz stulecia
Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego

1. Zorganizowanie uroczystego spotkania 
inauguracyjnego w paŸdzierniku 2004 r.

2. Zamieszczenie w „Echu Koñskowoli” 
cyklu artyku³ów nt. historii ZNP oraz 
zaprezentowanie sylwetek nauczycieli 
zas³u¿onych dla oœwiaty i ZNP.

3. Opracowanie w zarysie monografii 
Oddzia³u ZNP w Koñskowoli.

4. Zorganizowanie wyjazdu do Teatru 
Muzycznego w Lublinie.

5. Wyeksponowanie  100-lecia  ZNP
w placówkach oœwiatowych.

6. Opracowanie „Biografii nauczycieli 
zas³u¿onych dla oœwiaty i œrodowiska 
gminy Koñskowola”.
W realizacji tego programu wezm¹ udzia³ : 

Zarz¹d Oddzia³u ZNP i Sekcja Emerytów
i Rencistów.

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
nauczycieli i pracowników oœwiaty do 
czynnego uczestnictwa w obchodach
100-lecia ZNP.

Zarz¹d Oddzia³u ZNP

Drzwi do Europy, w tym dla polskiego 
rolnictwa, otwieraj¹ siê coraz szerzej. 
Rolnicy maj¹ szansê pozyskania funduszy na 
rozwój w³asnych gospodarstw, ale sposób 
ich zdobycia jest czêsto niejasny, co nie 
znaczy ¿e niemo¿liwy. Wychodz¹c 
naprzeciw mieszkañcom wsi, Urz¹d 
Komi te tu  In t eg rac j i  Europe j sk ie j
w Warszawie organizuje cykl szkoleñ dla 
rolników. Takie szkolenia odbêd¹ siê
w  c z t e r e c h  w y b r a n y c h  g m i n a c h  
województwa lubelskiego, w tym w gminie 
Koñskowola. Poprowadzi je ekspert
z  Krajowego Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie – Kazimierz 
Witos³aw. Tematem spotkania bêd¹: 
fundusze  s t ruk tu ra lne  na  rozwój  
gospodarstw rolnych oraz program rozwoju 
obszarów wiejskich. Zapraszaj¹c do udzia³u 
informujemy, ¿e szkolenie odbêdzie siê w 
Gminnym Oœrodku  Kul tu ry  ( sa la  
widowiskowa) w dniu 22 listopada 
(poniedzia³ek) o godz. 11.00.

Europa
dla rolników

Dzieciêcy zespó³ wokalny To nowa forma, która cieszy siê ju¿ 
du¿ym powodzeniem, ale nam zale¿y na bardzo du¿ym uczestnictwie 
dzieci. Zapewniamy fajn¹ zabawê przy muzyce, pod kierunkiem 
instruktorki Ma³gorzaty Stalêgi, która w tej dziedzinie ma ju¿ du¿e 
osi¹gniêcia. Chcemy stworzyæ zespó³ na wzór „Arki Noego”, 
œpiewaj¹cy piosenki o bardzo ró¿nej, ale zawsze weso³ej tematyce, 
wzbogacony ruchem scenicznym. Próby zespo³u odbywaj¹ siê
w poniedzia³ki o godz. 14.45 i czwartki o godz. 14.30.

Zespó³ poezji œpiewanej
Prowadzi go równie¿ Ma³gorzata Stalêga, ale tu zapraszamy 

m³odzie¿ gimnazjaln¹ i starsz¹, która lubi lirykê i œpiew przy 
akompaniamencie gitary i fortepianu. Przy tego rodzaju muzyce 
mo¿na siê nieco wyciszyæ, ale to nie znaczy ¿e popaœæ w melancholiê. 
Na spotkania tej grupy wokalistów zapraszamy w pi¹tki
o godz. 14.30.

M³odzie¿owy zespó³ wokalny
Dla odmiany, ta grupa œpiewa bardziej rozrywkowe piosenki

z repertuaru znanych zespo³ów, jednym s³owem przeboje. M³odzie¿ 
chêtn¹ do uprawiania tego rodzaju formy scenicznej, instruktor 
Tadeusz Salamandra zaprasza w pi¹tki o godz. 16.00

Nauka gry na instrumentach
To jedyna forma odp³atna, prowadzona przez nasz Oœrodek. 

M³odzi adepci muzyki uczestnicz¹ w indywidualnych lekcjach nauki 
gry na nastêpuj¹cych instrumentach muzycznych: gitara, saksofon
i instrumenty klawiszowe, prowadzonych przez Tadeusza 
Salamandrê. Odp³atnoœæ za jedn¹ godzinê nauki wynosi 7 z³. 
Godziny zajêæ do ustalenia z instruktorem.

Kó³ko plastyczne
W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem t¹ form¹ sztuki, instruktor 

El¿bieta Urbanek jest gotowa do udzielania fachowych rad
i przekazywania wiadomoœci – codziennie, tzn. od wtorku do soboty 
od godz. 14.00.

Uczestnictwo w zajêciach (poza jedn¹ form¹) jest bezp³atne, ale 
obwarowane obowi¹zkami. Od wszystkich artystów amatorów 
oczekujemy aktywnego i systematycznego udzia³u w próbach. 
Zapewniamy te¿ przyjemnoœæ prezentowania dorobku na scenie
w trakcie imprez organizowanych przez GOK oraz na wszelkiego 
rodzaju przegl¹dach i konkursach. Podobno ludzie œpiewaj¹cy, 
tañcz¹cy i graj¹cy s¹ lepsi i maj¹ przyjazne nastawienie do œwiata. 
Zapraszamy zatem do powiêkszenia tego w³aœnie grona.

Dyrektor GOK Bo¿enna Furtak

Nasze podwoje
otwarte na oœcie¿
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Pierwsz¹ w Europie pañstwow¹ w³adz¹ oœwiatow¹ o charakterze 
odrêbnego ministerstwa, by³a Komisja Edukacji Narodowej, 
powo³ana przez Sejm 14 paŸdziernika 1773r. z inicjatywy króla 
Stanis³awa Augusta i „kó³ oœwieconych”. Mia³a za zadanie przejêcie
i wykorzystanie na cele oœwiatowe maj¹tku po zlikwidowanym 
wówczas zakonie jezuitów, opracowanie zasad programowych oraz 
organizacyjnych nowego systemu szkolnictwa. Pierwszym prezesem 
zosta³ bp I. Massalski, a od 1776r. zast¹pi³ go bp M. Poniatowski 
(póŸniejszy prymas). Najbardziej zas³u¿onymi cz³onkami KEN-u 
byli: A.K. Czartoryski, A. Zamoyski, I. Potocki.  Poprzez tê reformê 
chciano w du¿ym stopniu wp³yn¹æ na wykszta³cenie Polaków, którzy 
byliby œwiadomi swych obowi¹zków obywatelskich i posiadali 
wiedzê u¿yteczn¹, opart¹ na ówczesnych zdobyczach nauki. Do tego 
celu zorganizowano na nowo pañstwowe szko³y œrednie, tzw. 
wydzia³owe i podwydzia³owe, stworzono nowy program nauczania, 
który obj¹³ jêzyk polski (w tym te¿ jako jêzyk wyk³adowy), jêzyki 
obce, ze znacznym ograniczeniem ³aciny, przyrodoznawstwo, 
matematykê, fizykê, chemiê, geografiê, ojczyst¹ literaturê, ekonomiê 
oraz œwieck¹ „naukê moraln¹” o powinnoœciach cz³owieka-
obywatela wobec spo³eczeñstwa i pañstwa. KEN równie¿ 
zreformowa³a szkolnictwo wy¿sze. Reforma ta wprowadza³a jêzyk 
polski jako jêzyk wyk³adowy oraz spowodowa³a rozwój studiów

i badañ matematyczno-przyrodniczych. W 1775r. KEN powo³a³a 
Towarzystwo do Ksi¹g Elementarnych, na czele z I. Potockim
i sekretarzem G. Piramowiczem, którego zadaniem by³o 
opracowanie programów i  podrêczników szkolnych.
W rzeczywistoœci jednak przejê³o ono pieczê nad ca³ym procesem 
edukacyjnym, a z jego inicjatywy powsta³o wiele wartoœciowych 
ksi¹¿ek. Powsta³ te¿ pierwszy w Europie kodeks szkolny obejmuj¹cy 
ca³oœæ zagadnieñ administracyjnych i pedagogicznych zwi¹zanych
z funkcjonowaniem nowego systemu szkolnego. Wiele z tych 
wskazañ zawartych w „Ustawach” jest aktualnych do dziœ. Komisja 
Edukacji Narodowej dzia³a³a do 1794 r.

Od wielu lat dzieñ 14 paŸdziernika by³ obchodzony jako Œwiêto 
Nauczyciela. W 1982 roku Karta Nauczyciela wprowadzi³a now¹ 
nazwê – Dzieñ Edukacji Narodowej, który jest œwiêtem wszystkich 
pracowników oœwiaty i dniem wolnym od pracy.

Szczere s³owa serdecznych ¿yczeñ, wrêczenie nagród dla 
najlepszych i aktów nadania kolejnego stopnia awansu oraz stosowna 
czêœæ artystyczna, to w skrócie program obchodów œwiêta
w Koñskowoli. Mia³y one miejsce w dniu 14 paŸdziernika
w goœcinnych progach Oœrodka Kultury. Zaproszeni goœcie, czyli 
pracownicy placówek oœwiatowych z naszego terenu, nauczyciele 
emeryci, w³adze gminy i przedstawiciele Rady Gminy, stawili siê
w pe³nej gali, jak na œwiêto takiej rangi przysta³o. By³a to okazja 
wys³uchania refleksji i ciep³ych s³ów na temat odpowiedzialnej pracy 
nauczycieli, ale równie¿ wymiany doœwiadczeñ i integracji.

M.S.

Reforma – aktualna do dziœ

Nauczycielem jest ktoœ taki,
Kto siê na wszystkim zna.
Wie dlaczego lataj¹ ptaki,
Ile jest dwa razy dwa…
Czemu rzeki p³yn¹ do morza,
Sk¹d siê bior¹ chmury,
Jak chleb robi siê ze zbo¿a,
Sk¹d na ziemi wziê³y siê góry.
Gdzie s³oñce w nocy siê chowa,
Co sprawia, ¿e lampa œwieci,
Jak z liter uk³ada siê s³owa…
Czy bocian przynosi dzieci,
O czym mówi¹ nam piêkne baœnie,
Czemu kot tak zaœ … mruczy…
Tego wszystkiego On nas
W szkole próbuje nauczyæ.
Takimi prostymi s³owami pracê nauczyciela opisa³ jeden

z uczniów. Wielu z nas na pewno przyzna mu racjê. Wszyscy 
doskonale wiedz¹ jak wygl¹da praca nauczyciela, bowiem ka¿dy
z nas uczêszcza³, b¹dŸ uczêszcza do szko³y. Oczywiœcie zdajemy 
sobie sprawê, ¿e praca w szkolnictwie jest zró¿nicowana. Zale¿y ona 
od poziomów wiekowych zaczynaj¹c od przedszkola i szko³y 
podstawowej, poprzez gimnazjum i szko³ê œredni¹, a¿ do szkó³ 
wy¿szych. Innego przygotowania merytorycznego i praktycznego 
wymagaj¹ dzieci, innego m³odzie¿, a jeszcze innego studenci. Czasy
i rozwój sytuacji gospodarczo-ekonomicznej naszego kraju równie¿ 
przyczyni³y siê do wielu zmian i sposobu edukacji w szkolnictwie, do 
pewnych modyfikacji. Zmieniono d³ugoœæ nauki w szko³ach 
poszczególnych szczebli. Modyfikacji uleg³ równie¿ sam program
i sposób nauczania - wprowadzono edukacjê blokow¹. Niew¹tpliwie, 
pomimo wielu jeszcze niedoskona³oœci, ma to wiele zalet. Ponadto 
dzieci ju¿ od najm³odszych lat ucz¹ siê jêzyków obcych, informatyki, 
rozwijaj¹ swoje zainteresowania i pasje na zajêciach pozalekcyjnych.

Zarówno nasze czasy jak i sami uczniowie stawiaj¹ przed 
nauczycielami coraz wiêksze poprzeczki. Wszechstronnoœæ 
pedagoga i podnoszenie jego kwalifikacji zawodowych poprzez 
dokszta³canie, to nie tylko koniecznoœæ ustawowa, ale przede 
wszystkim potrzeba sprostania oczekiwaniom. Nierzadko nauczyciel 
przesiaduje godzinami nad ró¿nego rodzaju literatur¹, aby na 

lekcjach uczniowie mogli siê jak najwiêcej i w jak najciekawszy 
sposób dowiedzieæ na dany temat, dane zagadnienie. Ktoœ móg³by 
powiedzieæ, ¿e przecie¿ na tym polega praca nauczyciela. 
Oczywiœcie, ¿e z takim stwierdzeniem mo¿na by siê zgodziæ, 
jednak¿e jest pewne „ale”, które wskazuje, ¿e w ka¿dej pracy, w tym
i edukacyjnej, mo¿na siê ograniczyæ do minimum, co jest  spotykane, 
albo dawaæ z siebie wszystko. Najwiêkszym celem pedagoga jest 
chêæ przekazania m³odemu pokoleniu tego, co najlepsze zarówno
z wiedzy jak i z samego ¿ycia, w sposób zwiêz³y i praktyczny oraz 
mo¿liwie  najciekawszy. Niejednokrotnie na nauczyciela w pewien 
sposób spada ciê¿ar odpowiedzialnoœci za wychowanie m³odego 
cz³owieka, którego rodzice s¹ czêsto zabiegani i zapracowani. Szko³a 
bowiem nie tylko kszta³ci, ale równie¿ wychowuje i przygotowuje do 
¿ycia. Z tym jednak czêsto, pomimo najszczerszych chêci i starañ 
wychowawców, niestety bywa ró¿nie, gdy¿ nasze kochane 
dzieciaczki, zarówno te ma³e jak i te starsze, nie zawsze daj¹ siê 
wychowywaæ, traktuj¹c szko³ê jako tzw. „z³o konieczne”,
a nauczycieli jako tych, którzy nie maj¹ prawa wtr¹caæ siê w ich ¿ycie 
i zwracaæ im uwagi, gdy coœ robi¹ nie tak. Wielokrotnie nauczyciel 
stara siê robiæ wszystko, co jest w stanie zrobiæ i niestety…pora¿ka.

W tym momencie nasuwa siê pytanie: „Czy dzisiejsza m³odzie¿ 
jest taka sama jak kiedyœ?” Jedni powiedz¹, ¿e inna, bo i inne czasy 
nasta³y, inni, ¿e praktycznie taka sama jak kiedyœ, niewiele siê ró¿ni, 
a jeszcze inni, ¿e jest du¿o gorsza i trzeba coœ z tym zrobiæ, ¿eby nie 
by³o jeszcze gorzej. Obserwuj¹c dzieci i m³odzie¿ mo¿na stwierdziæ, 
¿e uczniowie zawsze byli ró¿ni, nie mniej jednak czasy i obecnie 
panuj¹ca w spo³eczeñstwie mentalnoœæ, na pewno maj¹ wp³yw na 
tych m³odych ludzi. Z moich obserwacji wynika, ¿e autorytet
i poszanowanie jak¿e niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy 
nauczyciela, w dzisiejszych czasach znacznie zmala³o. Jeszcze 
kilkanaœcie lat temu nikomu by nawet nie przysz³o do g³owy, by na 
lekcji odezwaæ siê w sposób bezczelny, b¹dŸ wulgarny, albo ¿eby
w pedagoga rzucaæ kred¹ czy papierkami, o czym nierzadko zdarza 
nam siê us³yszeæ w mediach. Dzieci i m³odzie¿ czêsto zapominaj¹, ¿e 
wychowawca tak naprawdê jest po to, by im pomóc. Warto wiêc 
przez ca³y rok pamiêtaæ o trudzie i sercu jaki wk³adaj¹ w swoj¹ pracê, 
a nie tylko przy okazji Dnia Nauczyciela.

M.S.

Praca nauczyciela „od podszewki”
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Lata szkolne to okres, do którego my doroœli wracamy czêsto i chêtnie. Z tymi wspomnieniami nierozerwalnie zwi¹zane s¹ 

postacie naszych nauczycieli, którzy uczyli nas stawiaæ pierwsze literki i cyfry. Oni maj¹ równie¿ z tego okresu wspomnienia, 

jakie one s¹ - zapytaliœmy o to kilku emerytowanych nauczycieli, pracuj¹cych w ma³ych i du¿ych szko³ach gminy Koñskowola.

Nauczyciel – to piêkny zawód

Seweryna Próchniak

n a u c z y c i e l k a  n a u c z a n i a  
p o c z ¹ t k o w e g o ,  a b s o l w e n t k a  
pedagogiki na KUL, która prawie 
ca³e ¿ycie zawodowe, 35 lat, 
przepracowa³a w ma³ej szkole we 
Wronowie, przez wiele lat pe³ni¹c 
funkcjê kierownika. Rozpoczyna³a tu 
pracê w 1959 roku. Od 18 lat jest ju¿ 
na emeryturze.

- Wronów to dla mnie druga rodzinna wioska, druga Ma³a 
Ojczyzna. A dzieci w szkole to by³y w³aœciwie moje dzieci. 
Nauczyciele z du¿ych szkó³ dziwili siê: co ja tu robiê?
A przecie¿ nauka w czterech pocz¹tkowych klasach, bo tyle 
by³o we Wronowie, to podwaliny na ca³e ¿ycie. Stawiaæ domu 
bez podwalin nie mo¿na. Przez ponad 15 lat prowadzi³am tê 

szko³ê sama, ucz¹c w klasach ³¹czonych garstkê dzieci, od 20 
do 24. Praca w takich klasach jest bardzo trudna. Trzeba 
samemu tego doznaæ. Plusem klas ³¹czonych by³o to, ¿e trzeba 
by³o nauczyæ dzieci samodzielnego myœlenia.

Rozpoczynaj¹c pracê w tej szkole za³o¿y³am sobie trzy cele 
do realizacji, które chyba w dobrym stopniu osi¹gnê³am. 
Pierwszym celem by³o osi¹gniêcie dobrych wyników
w nauce, wszechstronne przygotowanie dzieci, a nie 
zaszufladkowanie. Moje dzieci, wszystkie bez wyj¹tku, bra³y 
udzia³ w uroczystoœciach, to byli sami artyœci. Poniewa¿ te 
dzieci by³y takie wspania³e, mo¿na z nimi by³o wszystko 
zrobiæ, dlatego postanowi³am pracowaæ równie¿ z m³odzie¿¹. 
To by³ mój drugi cel. W wolnym pomieszczeniu, we 
wspó³pracy z „RUCH”-em, uruchomiliœmy œwietlicê. Pierwsi 
w powiecie, a drudzy w województwie zebraliœmy pieni¹dze 
na Fundusz Budowy Szkó³, za co w nagrodê otrzymaliœmy 
telewizor – pierwszy we wsi. Stanowi³ on wyposa¿enie 
œwietlicy. Tam siê spotyka³a m³odzie¿, organizowa³a ró¿ne 
spotkania i konkursy, tam kwit³o ¿ycie kulturalne wsi. Praca

z rodzicami, to trzeci cel. Chcia³am przygarn¹æ 
rodziców do szko³y. Po zapoznaniu dzieci, w przeci¹gu 
miesi¹ca, dotar³am do ka¿dego mieszkania. Z czasem 
doprowadziliœmy do porz¹dku budynek szko³y
i pobudowaliœmy budynek gospodarczy. Zosta³a te¿ 
rozbudowana szko³a. Spo³eczeñstwo mia³am 
wspania³e. Choæ mówiono mi, ¿e lekkiego kawa³ka 
chleba we Wronowie nie bêdê mia³a, to mnie siê tam 
pracowa³o œwietnie. Ludzie szli do ka¿dej pracy, na 
wszystkie uroczystoœci szkolne, a dzieci chcia³y siê 
uczyæ. Naprawdê przyjemnie wspominam te lata. 
Zawsze pozostanie taki mój Wronów, choæ ju¿ od 
dawna tam nie mieszkam.

Gdybym mia³a szansê wyboru zawodu po raz drugi, 
to bym wybra³a ten sam zawód, bo bardzo lubi³am 
dzieci. Moje najwiêksze doznania i satysfakcja 
wyp³ywa³y z wiêzi miêdzy dzieæmi i rodzicami.

Pani Próchniak i uczniowie ca³ej szko³y we Wronowie, 1963 r.

n a u c z y c i e l k a  n a u c z a n i a  
pocz¹tkowego, jêzyka rosyjskiego
i muzyki. Sta¿ w zawodzie – 38 lat,
z  c z e g o  1 2  w  P o ¿ o g u ,  2 6
w Koñskowoli. Absolwentka Liceum 
P e d a g o g i c z n e g o ,  S t u d i u m  
Nauczycielskiego i  Instytutu 
Kszta³cenia  Nauczyciel i .  Na 
emeryturze od 7 lat.

Zofia Lewak

- Mi³oœæ do dzieci zadecydowa³a o wyborze mojego 
zawodu, a piosenka „Zbudujemy now¹ Polskê” o dostaniu siê 
do Liceum Pedagogicznego, bo œpiewa³am j¹ na egzaminie 
wstêpnym. Bardzo kocha³am m³odsze dzieci, one by³y takie 
wdziêczne, ¿e ca³e ¿ycie mog³abym uczyæ tylko pierwsz¹ 

klasê. Z okresem pracy w szkole kojarz¹ mi siê przyjemne 
wspomnienia, choæ czasem by³y te¿ dni pochmurne, ale wiêcej 
pogodnych. W trosce o rozwój dzieci organizowa³am 
wycieczki turystyczne, wyjazdy do kina i teatru, bo z ramienia 
ZNP odpowiada³am za kulturê. Przez 7 lat by³am 
komendantem hufca ZHP w Koñskowoli. Zbiórki, kontakty 
przy ogniskach, biwaki i obozy wêdrowne uczy³y dzieci 
samodzielnoœci i wp³ywa³y na ich rozwój. Jeden z rodziców 
kiedyœ mi powiedzia³, ¿e nie zapisze dziecka do harcerstwa, bo 
bêdzie mia³o komunistyczne wychowanie. Ja takiego 
wychowania nie prowadzi³am, mnie chodzi³o o to, aby dzieci 
kszta³towa³y swoj¹ osobowoœæ, nabywa³y umiejêtnoœci
i tworzy³y rodzinê. Na jednym z obozów, w Pobierowie nad 
morzem, mia³am 200 dzieci. Spa³am wtedy sama w namiocie 
ze wszystkimi  pieniêdzmi. Zdarzy³o siê i tak, ¿e jedno z dzieci 
zosta³o w szpitalu w Kamieniu Pomorskim, bo lekarz wyda³ 
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mu nieprawdziwe zaœwiadczenie, ono pojecha³o z nami chore. 
Innym razem, na obozie wêdrownym w Górach 
Œwiêtokrzyskich, zgin¹³ (?) nam jeden uczestnik. Zdarza³o siê 
i tak, ¿e w namiotach zasta³a nas burza z piorunami i namioty 
pop³ynê³y. To by³a wielka odpowiedzialnoœæ, ale
i przyjemnoœæ. Bardzo mile wspominam pracê w Po¿ogu, 
spo³eczeñstwo by³o przychylnie nastawione do pracy 
nauczyciela i otwarte na wspó³pracê. Kiedyœ nauczyciel mia³ 
wiêkszy autorytet, a uczniowie czuli respekt. Obecnie dzieci 
maj¹ wiêcej swobody i s¹ gorzej nastawione do nauczycieli. 
Myœlê, ¿e jest to z³y wp³yw œrodków masowego przekazu.

Zawód nauczyciela jest piêknym zawodem, daje satysfakcjê 
i wewnêtrzne zadowolenie. Gdybym mia³a wybieraæ jeszcze 
raz, chyba bym wybra³a ten sam, bo siê w nim spe³ni³am. 

nauczycielka geografii i historii, 
w y k s z t a ³ c e n i a  w y ¿ s z e  
pedagogiczne, sta¿ w zawodzie 
nauczyciela 39 lat (od 1953 r.). 
Kolejne miejsca pracy: Zamoœæ, 
Lubartów, Michów, Kazimierz, 
Karmanowice, Koœmin (gdzie 
podjê³a siê trudnego zadania – 
remontu domu Zofii Kossak-
Szcuckiej). Od 1972 r. dyrektor 
szko³y w Po¿ogu. Na emeryturze 
od 1991 r.

- Od dziecka mia³am opiekuñczy instynkt i talent do 
skupiania uwagi na sobie. Ju¿ w szkole podstawowej, mój 
nauczyciel, który by³ dla mnie wzorem stwierdzi³, ¿e mam 
predyspozycje do nauczania. Jak siê kocha dzieci, to ka¿dy 
dzieñ jest sukcesem. Tych sukcesów by³o wiele. Szko³a
w Po¿ogu rywalizowa³a z Koñskowol¹, mieliœmy wielu 
laureatów olimpiad przedmiotowych. Pierwszy komputer
w gminie by³ zakupiony dla szko³y w Po¿ogu, sama uczy³am 
dzieci pracy na nim. W szkole panowa³a atmosfera pracy, 
¿yczliwoœci, zadziornoœci te¿. Ka¿dy dzieñ dla szko³y jest 
wa¿ny, ale najwa¿niejszym wydarzeniem by³o nadanie 
imienia szkole w Po¿ogu. Propozycja rady i moja by³a taka, 
aby naszym patronem by³ Jan Kochanowski. W 1974 r. 
rozpoczêliœmy ju¿ przygotowania. Ale rada wojewódzka 
podjê³a uchwa³ê, ¿e patronem bêdzie Maksymiuk – milicjant, 
który zgin¹³ w Lesie Stockim w obronie w³adzy ludowej. 
Zosta³am zmuszona do podjêcia dzia³añ w tej sprawie, jednak 
mnie to nie odpowiada³o. Poniewa¿ jestem dociekliwa, wiêc 
chcia³am dotrzeæ do rodziny, zdobyæ ¿yciorys, zorganizowaæ 
k¹cik pamiêci. Napisa³am do Warszawy i Lublina. Nic w tej 
sprawie nie by³o wiadomo, jego ¿yciorys by³ nieczytelny. 
Okaza³o siê, ¿e nie by³ Polakiem. Delegacja czterech panów 
poinformowa³a mnie wkrótce, ¿e sprawy nie by³o. 
Uchroniliœmy siê od takiego bohatera. Zbli¿a³a siê 450 
rocznica urodzin Kochanowskiego, powróciliœmy szybko do 
podjêtej wczeœniej akcji i jakby nic siê nie sta³o, z ma³ym 
poœlizgiem, w 1975 r. szkole nadano imiê Kochanowskiego. 
By³a wielka feta z udzia³em 3 orkiestr. Szko³a otrzyma³a 
wtedy nagrodê 200 tys. z³otych. To by³ ogrom pieniêdzy. 
Wszystko zmieniliœmy, ca³y wystrój, meble. Wielkim 
wydarzeniem by³o te¿ spo³eczne zaanga¿owanie nauczycieli
i dzieci przy budowie pomnika ku czci pomordowanych 
mieszkañców Po¿oga.

W swojej pracy odwa¿nie siêga³am do Ÿróde³, gdzie mo¿na 
by³o znaleŸæ wiêcej ni¿ podawa³y podrêczniki. Nigdy nie 
przekazywa³am fa³szywych wieœci, moje dzieci wiedzia³y
o Katyniu. Historia to mój konik. M³odzie¿ co roku pisa³a 
kroniki Po¿oga z rysem historycznym, geograficznym
i spo³ecznym. By³am urodzonym harcerzem, prowadzi³am 
wiele obozów. ¯a³ujê, ¿e upad³o harcerstwo. By³a to 
wspania³a akcja wychowawcza, tego nic nie zast¹pi. Tej straty 
nie da siê odrobiæ. By³am jedn¹ z inicjatorek budowy pomnika 
i bitej drogi w R¹blowie. To nie by³ komunistyczny pomnik, to 
by³ pomnik ku czci wszystkich pomordowanych.

Moim osi¹gniêciem jest to, ¿e przez tyle lat pracy, nigdy nie 
uderzy³am ¿adnego dziecka, nie poderwa³am w³osa, nie 
nazwa³am nikogo inaczej jak imieniem, a najwy¿ej 
pseudonimem, ale miêciutkim. To pozwoli³o mi przetrwaæ 
wœród dzieci i rodziców.

Wspomnieñ wys³ucha³a (i mocno je skróci³a)
Bo¿enna Furtak

Kazimiera Wiercioch

Pierwsi wychowankowie Pani Lewtak, Po¿óg 1962 r.

Pani Wiercioch wœród uczniów jednej z klas, 1988 r.
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DRODZY NAUCZYCIELE   !!!
Z okazji Œwiêta Komisji Edukacji Narodowej
wszyscy uczniowie Gimnazjum sk³adaj¹ Wam serdeczne ¿yczenia
pomyœlnoœci w ¿yciu prywatnym oraz zawodowym, zdrowia,
spe³nienia marzeñ i sukcesów osobistych.

Samorz¹d Uczniów Gimnazjum w Koñskowoli

Nauczyciel, którego darzê sympati¹, to Pani od historii. Na 
swoich lekcjach zabiera nas do ró¿nych czasów, pokazuj¹c 
kultury i obyczaje poprzednich pokoleñ. Czasem opowiada 
nam o ludziach, którzy ¿yli przed milionami lat. Mo¿emy siê 
od niej du¿o dowiedzieæ, poniewa¿ Pani potrafi do nas 
dotrzeæ. Jest mi³a, dlatego dobrze nam siê wspó³pracuje [...]

Uczennica Gimnazjum

Nauczycielem,  którego podziwiam jes t  moja  
wychowawczyni. Lubiê j¹ za to, ¿e jest mi³a, sympatyczna
i sprawiedliwa. Gdy proszê j¹ o pomoc, nigdy nie odmawia, 
zawsze wyt³umaczy to, czego nie rozumiem.

Oprócz tego, ¿e jej praca polega na nauczaniu, nasza Pani 
zawsze stara siê nas wychowywaæ na ludzi o wra¿liwych
i szlachetnych sercach.

Nigdy nikogo nie przekreœla, w ka¿dym z nas umie dostrzec 
coœ dobrego i wartoœciowego [...]

Wychowanka

Nauczycielem, którego najbardziej lubiê, jest moja 
wychowawczyni. Uczy biologii. Ma ona ciemnoczerwone 
w³osy, ciemne oczy i szczup³¹ sylwetkê. Ubiera siê zawsze 
elegancko. Do uczniów ma ciep³y i mi³y stosunek, lecz stawia 
im równie¿ wysokie wymagania. Uczniowie mojej klasy 
bardzo j¹ lubi¹, poniewa¿ pomaga s³abszym i odrzuconym 
przez klasê. Jest zawsze cierpliwa wobec nas. Chêtnie 
wspó³pracujemy na lekcjach, a za to zawsze jesteœmy 
wynagrodzeni dobr¹ ocen¹. Nasza Pani czêsto organizuje nam 
spotkania klasowe, imprezy okolicznoœciowe oraz wycieczki. 
Czasami oczywiœcie siê zdenerwuje, ale wówczas wina le¿y 
zawsze po naszej stronie. Zawsze powinniœmy j¹ za to 
przeprosiæ. Wychowawczyni wspó³pracuje równie¿
z samorz¹dem klasowym, który nigdy nie pozostaje obojêtny 
wobec spraw klasowych i szkolnych. Mam nadziejê, ¿e do 
koñca nauki w gimnazjum utrzymaj¹ siê miêdzy nami 
przyjazne stosunki i w ¿aden sposób nie pozwolimy tego 
zepsuæ.

Paulina Szczygielska, Ia

Portret s³owami malowany
- o nauczycielu, którego podziwiam

Drodzy nauczyciele,
macie cierpliwoœci wiele!
Gdy na lekcji siê wœciekamy
Chcecie wezwaæ nasze mamy,
Lecz ich pewno nie wezwiecie.
Bo wy o tym dobrze wiecie,
¯e wyszaleæ siê musimy,
I nic na to nie poradzimy!
Dziœ Wasze œwiêto mamy,
I ¿yczenia Wam sk³adamy:
Uœmiechu bez liku,
Mniej sprawdzianów na stoliku,
Wiêcej szczêœcia, a mniej z³oœci,
Na poprawach ma³o goœci.
Dziœ Wam za wszystko dziêkujemy,
I kwiaty podarowaæ chcemy.

Uczennice z kl.Ib

Naszym nauczycielom

Nasi nauczyciele s¹ najlepsi!
Nie jedz¹ chipsów nie pij¹ pepsi
wstawiaj¹ dobre oceny
bo ka¿dy nauczyciel ma to wpisane w 

geny
[...]
Mamy najlepszych nauczycieli na 

œwiecie
lepszych na pewno nie znajdziecie.

Jan Bernat i £ukasz Górecki, kl. Ib

Mówi³eœ, ¿e w szkole
jesteœ grzeczny i mi³y,
to dlaczego nauczycielki
ci¹gle siê skar¿y³y?

Radek G³uski, kl.b

Oda o naszej szkole

O uczniu

Jeœli siê uczysz, jako mi powiadasz,
czemu tak czêsto dwójki „zarabiasz”

Radek G³uski, kl.Ib

Jakoby te¿ rok bez szko³y mieæ 
chcieli,

którzy by ucznia bez „lufy” nie mieli
Marek Sikora, kl.Ib

- Kto ten g³az kolosalny
na szkole po³o¿y³?
- Uczeñ, bo siê boi,
¿eby duch sprawdzianów nie o¿y³.

£ukasz Górecki i Jan Bernat, kl.Ib

Na prymusa

Na ucznia

Obawa
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Grypa to ostra choroba zakaŸna wywo³ana wirusem, który z powodu 
ró¿nic w budowie oznacza siê jako A, B, C.

Wirus grypy A atakuje ssaki (w tym cz³owieka) i ptaki, a wywo³uje 
epidemiê o nag³ym, szerokim i ciê¿kim przebiegu. Wirus grypy B jest 
niebezpieczny tylko dla ludzi, ale ma ³agodniejszy przebieg i mniejszy 
zasiêg, wirusem C zaœ przewa¿nie zara¿aj¹ siê œwinie i rzadko choruj¹ 
ludzie.

Cech¹ niekorzystn¹ z punktu widzenia epidemiologii jest bardzo du¿a 
mo¿liwoœæ zmian antygenowych wirusa,  umo¿liwiaj¹ca 
rozprzestrzenianie siê nowych szczepów (podgrup) wywo³uj¹cych 
epidemie lub pandemie. Zachorowania na grypê nasilaj¹ siê w okresach
o zmiennej temperaturze, du¿ej wilgotnoœci i du¿ych nasileniach wiatru. 
W Polsce zachorowania na grypê wystêpuj¹ od listopada do kwietnia.

Wirus grypy przenosi siê drog¹ bezpoœrednich kontaktów
z zaka¿onymi, okres wylêgania choroby wynosi od kilku do czterdziestu 
oœmiu godzin.
Chorobê cechuj¹:

- gwa³towne pogorszenie samopoczucia
- ogólne os³abienie
- uczucie rozbicia
- gor¹czka
- dreszcze
- bóle g³owy, miêœni, stawów, czasami kaszel, ból gard³a
- charakterystyczne jest pieczenie spojówek, œwiat³owstrêt.
Obraz choroby mo¿e byæ bardzo ³agodny, jak równie¿ ciê¿ki,

z licznymi powik³aniami. Nie powik³ana grypa trwa kilka dni, a pe³ny 
powrót do zdrowia nastêpuje ju¿ po tygodniu. Jeœli zjadliwoœæ wirusa 
by³a du¿a, a kondycja pacjenta i jego odpornoœæ – s³abe, mo¿e dojœæ do 
powik³añ uk³adu oddechowego, kr¹¿enia, nerwowego. U ma³ych dzieci 
czêstym powik³aniem grypy jest zapalenie ucha.

W przypadku grypy zalecany jest odpoczynek, przebywanie w ³ó¿ku, 
du¿a iloœæ snu, ograniczenie aktywnoœci fizycznej. Nale¿y czêsto 
wietrzyæ pomieszczenia, dbaæ o higienê otoczenia i osobist¹. Zaleca siê 
dietê lekkostrawn¹, picie du¿ej iloœci soków, herbatek zio³owych
z miodem i cytryn¹. Sprawdzone okaza³y siê: sok malinowy, sok
z kwiatów czarnego bzu, dodatek czosnku do potraw.

Jeœli ostre objawy choroby nie ustêpuj¹ w ci¹gu 2 – 3 dni nale¿y 
bezwzglêdnie zg³osiæ siê do lekarza.

Najlepszym sposobem na to, aby nie zachorowaæ lub z³agodziæ 
przebieg choroby jest szczepienie przeciwko grypie. Co roku 
produkowane s¹ szczepionki na dany rok zachorowania na podstawie 
specjalistycznych badañ i analiz. Najlepiej szczepiæ siê jesieni¹ – 
wrzesieñ, paŸdziernik, pocz¹tek listopada. Po up³ywie 7 – 10 dni od 
zaszczepienia pojawia siê w organizmie cz³owieka odpornoœæ, która trwa 

oko³o roku. Mo¿na siê równie¿ zaszczepiæ, jeœli epidemia ju¿ twa, ale 
osoba taka musi byæ zdrowa i nie powinna mieæ kontaktu z chorym na 
grypê w ci¹gu ostatnich dni.
Szczepiæ bezwzglêdnie powinni siê:

- przewlekle chorzy (astma, cukrzyca, niewydolnoœæ kr¹¿enia uk³adu 
oddechowego lub nerek)

- osoby w podesz³ym wieku
- w sytuacjach obni¿onej odpornoœci
- osoby pracuj¹ce w du¿ych skupiskach ludzi.

Przeciwwskazaniem do szczepienia jest:
- ostra infekcja aktualnie trwaj¹ca
- zaostrzenie choroby pierwotnej
- uczulenie na sk³adniki szczepionki
- niepo¿¹dane odczyny po poprzednich szczepieniach
- dzieci poni¿ej 6 m-ca ¿ycia
- ci¹¿a (po konsultacji z lekarzem prowadz¹cym)
Zachêcamy wszystkich na tê formê profilaktyki do Oœrodka Zdrowia 

w Koñskowoli, gdzie w gabinecie zabiegowym i punkcie szczepieñ 
mo¿na wykonaæ szczepienie po cenie promocyjnej. Doroœli szczepi¹ siê 
raz w ci¹gu roku, natomiast dzieci do 8 – go roku ¿ycia, które nie by³y 
wczeœniej szczepione, powinny przyj¹æ 2 dawki szczepionki w odstêpie 
miesi¹ca, a latach nastêpnych bêd¹ szczepiæ siê tylko 1 raz w roku.

Szczepienia wykonujemy codziennie w godz. 8 – 17. Zachêcamy
i zapraszamy, aby mo¿na by³o kichaæ na grypê.

Wasza Pielêgniarka
Ma³gorzata Szpyra

Na podstawie „Magazyn Pielêgniarki i Po³o¿nej”
Nr 10/2003 i 7,8/2004.

Kichaj na grypê!

W zwi¹zku ze zmianami w s³u¿bie zdrowia informujê, ¿e 
zachodzi koniecznoœæ wymiany DRUKÓW DEKLARACJI DO 
LEKARZA, PIELÊGNIARKI I PO£O¯NEJ na nowe. Z tego 
powodu proszê Pañstwa o zg³aszanie siê w terminach i miejscach, 
które bêd¹  podane w póŸniejszym czasie, celem podpisania 
nowych deklaracji. Rozpoczêcie zbierania podpisów planujemy 
oko³o 18.10.2004 r.

Bardzo proszê o wyrozumia³e podejœcie do mojej proœby
i jednoczeœnie przepraszam za uci¹¿liwoœci wynikaj¹ce
z zaistnia³ej sytuacji.

Kierownik lek. med. M. Skwarek

Komunikat Kierownika Oœrodka Zdrowia
w Koñskowoli

Od lat kwiaty doniczkowe towarzysz¹ nam w naszych domach, na 
balkonach, czy na tarasach. Niejednokrotnie, w dowód ¿yczliwoœci
i pamiêci, zostajemy nimi obdarowani przez najbli¿szych lub znajomych. 
Jednak bardzo czêsto siê zdarza, ¿e dan¹ roœlinkê widzimy po raz 
pierwszy i na jej temat wiemy niewiele. Wychodz¹c naprzeciw 
mi³oœnikom kwiatów, rozpoczynamy cykl „Moje hobby
w doniczce”, w którym zaprezentowane zostan¹ wybrane, 
ma³o znane roœliny wraz z poradami na temat ich 
pielêgnacji.

Pierwszym gatunkiem podejmowanym w tym cyklu jest 
aralia - zimotrwa³a roœlina pokojowa. 

Dizygoteka najwytworniejsza (³ac. Aralia elegantissima, 
Dizygotheca elegantissima) – ju¿ sama nazwa du¿o mówi
o wygl¹dzie tej roœliny. Jest rzeczywiœcie jedn¹
z najpiêkniejszych i najbardziej okaza³ych roœlin 
doniczkowych. Na stosunkowo prostej ³ody¿ce, na d³ugich 
ogonkach osadzone s¹ cienkie listki przypominaj¹ce 
kszta³tem palce z z¹bkowanymi brzegami. W warunkach 
domowych osi¹ga ponad metr wysokoœci i bardzo szybko 
przyrasta. Chocia¿ dizygoteka nie kwitnie, to jednak potrzebuje miejsca
z du¿¹ iloœci¹ œwiat³a, lecz nie bezpoœrednio nas³onecznionego.
W okresie wzrostu wymaga temperatury powy¿ej 20°C, zim¹ zaœ ni¿szej. 
W lecie nale¿y zapewniæ jej du¿¹ wilgotnoœæ, podlewaj¹c co najmniej 
dwa razy na tydzieñ i dokarmiaj¹c j¹ co dwa tygodnie p³ynnym nawozem, 

w zimie zaœ nale¿y ograniczyæ podlewanie (raz na tydzieñ), lecz nie 
wolno dopuœciæ do przesuszenia bry³y korzeniowej. Aralia bardzo lubi 
codzienne zraszanie. Istotne znaczenie ma wybór odpowiedniego 
pod³o¿a, ¿yznego, ale lekkiego: najodpowiedniejsza jest mieszanka 
ziemi inspektowej, kompostu oraz ziemi darniowej z dodatkiem piasku
i torfu. Zbyt wyci¹gniête lub niesfornie rosn¹ce pêdy mo¿na wyci¹æ, by
w ten sposób nadaæ roœlinie odpowiedni kszta³t, który bêdzie nas cieszy³ 
co najmniej 3-4 lata. Rozmna¿a siê j¹ z nasion lub sadzonek, jednak¿e nie 

jest ono ³atwe. Bardzo dobrze znosi towarzystwo innych 
roœlin. Najlepiej roœnie w mieszanych grupach np.
z filodendronem, figowcami i bluszczami.

A oto kilka krótkich porad, gdy z nasz¹ roœlin¹ jest coœ nie 
tak:

1. Gdy liœcie opadaj¹ – prawdopodobnie jest zbyt zimno 
lub zbyt gor¹co i wilgotnoœæ powietrza te¿ nie jest 
dostateczna. Nale¿y sprawdziæ temperaturê, ewentualnie 
zmieniæ pomieszczenie, w którym przebywa i nasz¹ roœlinê 
czêsto zraszaæ.

2. Gdy liœcie s¹ opuszczone – to znak, ¿e ziemia jest zbyt 
mokra. Nale¿y wiêc pozwoliæ przeschn¹æ pod³o¿u
i rzadziej je podlewaæ.

3. Gdy roœliny powoli rosn¹ i m³ode liœcie s¹ zbyt ma³e – 
wówczas roœlina wymaga dokarmiania nawozem.

4. Gdy liœcie usychaj¹ i siê krusz¹ – prawdopodobnie w pomieszczeniu 
jest zbyt gor¹co i zbyt sucho. Nale¿y przenieœæ nasz¹ roœlinê do 
pomieszczenia ch³odniejszego, podlewaæ j¹ i zraszaæ.

M.S.

Moje hobby w doniczce
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Pa Ÿ d z i e r n i k o w e

...Wesele siê odby³o, nasta³a chwila zgubna
- ja dot¹d jeszcze nie wiem, co to jest noc poœlubna...

W dawnej Polsce pok³adziny by³y jednym z obrzêdów 
towarzysz¹cych zawarciu ma³¿eñstwa - podkreœla³y fakt jego 
fizycznego spe³nienia. Jeszcze w XVI wieku pok³adziny 
mia³y ogromne znaczenie. Akt p³ciowy, potwierdzony przez 
œwiadków (goœci weselnych) czyni³ ma³¿eñstwo 
prawomocnym. Ma³¿eñskie 
prawo maj¹tkowe dopiero po 
pok³adzinach dawa³o mê¿owi 
prawo do posagu ¿ony, ¿onie 
do zapisu wiana, a obojgu do 
w z a j e m n e g o  z a p i s u  
do¿ywocia.  W wiekach 
œ r e d n i c h  p o k ³ a d z i n y  
odbywa³y siê we wszystkich 
stanach, tak¿e na dworze 
k ró lewsk im i  dworach  
ksi¹¿êcych. Ma³¿eñstwa 
królewskie i ksi¹¿êce czêsto 
by³y zawierane „per procura” 
(w zastêpstwie) przez pos³ów 
l u b  p e ³ n o m o c n i k ó w
w imieniu (przewa¿nie 
ma³oletniego) ma³¿onka. 
Poniewa¿ ma³¿eñstwa te 
zawierane by³y czêsto poza granicami kraju, pok³adziny 
wygl¹da³y tak - pe³nomocnik królewski lub ksi¹¿êcy
w zastêpstwie ma³¿onka wchodzi³ na chwilê do ³o¿a 
oblubienicy; rycerskim obyczajem k³ad¹c miêdzy ni¹ a siebie 
obna¿ony miecz; czasem dotyka³ tylko ³o¿a kolanem. Te 
symboliczne pok³adziny by³y aktem  prawomocnym zawarcia 
ma³¿eñstwa, potwierdza³y umowê matrymonialn¹.

Pok³adziny  koñczy³y uroczystoœci weselne. Odbywa³y siê 
w ró¿nych terminach; w pierwsz¹ lub drug¹ noc wesela; przed 
oczepinami lub po nich; po przenosinach czy zwozinach 
(przeprowadzce m³odej do domu mê¿a), a to oznacza³o, ¿e 
mog³y odbywaæ siê nawet w kilka lub kilkanaœcie dni po 
œlubie. Termin pok³adzin w pewnym stopniu zale¿a³ te¿ od 
sposobu interpretacji tzw. „tobiaszowych nocy”, czyli 
zalecanej przez Koœció³ wstrzemiêŸliwoœci seksualnej (przez 
jedn¹ lub kilkanaœcie nocy po œlubie koœcielnym).

Pok³adziny w Polsce mia³y wiele lokalnych wariantów. 
Zawsze jednak odbywa³y siê wed³ug utrwalonego przez 
tradycjê schematu.  Na weselu szlachty, po s³odkiej kolacji 
goœcie weselni pod przewodnictwem starosty, przy dŸwiêkach 
poloneza, odprowadzali pañstwa m³odych do ³o¿nicy 
(sypialni), œpiewaj¹c na jej progu pieœñ o chmielu. Na 
weselach ch³opskich tak¿e przestrzegano, aby pierwszy akt 

p³ciowy m³odej pary mia³ cechy jawnoœci i odbywa³ siê pod 
spo³eczn¹ kontrol¹. Na kilka godzin przed pok³adzinami 
dru¿bowie, druhny, starsi bracia i siostry rozpoczynali 
przygotowanie ³o¿nicy (komory, miejsca w stodole, 
spichlerzu) oraz pos³ania – którym mog³y byæ zarówno 
rozsypane na ziemi grochowiny („..nie poduszczyny, nie 
pierzyny, zbierajcie siê spaæ na grochowiny...”), siano, s³oma - 
jak i ³o¿e; z obleczonymi w czyste p³ótno pierzynami
i poduchami. Czêsto dla ¿artu z ³ó¿ka wyjmowano deskê. 
Za³amanie siê ³ó¿ka pod nowo¿eñcami by³o powodem do 
œmiechu, ¿artów i swawolnych komentarzy o ich 
temperamencie. Pod poduszki wk³adano ró¿ne rzeczy: 

szmacian¹ lalkê – aby 
podczas pok³adzin poczête 
zosta³o dziecko; snopek nie 
m³óconego zbo¿a; pieczywo 
zwane stulinami; jab³ka – aby 
z a c h o w a æ  p ³ o d n o œ æ
i dostatek; obrazek œwiêty – 
aby Bóg pob³ogos³awi³ 
zwi¹zkowi ;  ba t  –  aby  
pierworodnym by³ ch³opiec; 
chustkê, siekierê – aby by³a 
dziewczynka. Niekiedy do 
tak przygotowanego ³o¿a 
k³ad³ siê na chwilê starosta, 
aby je m³odym wygrzaæ. 
O b y c z a j  t e n  n i e k i e d y  
t ³ u m a c z y ³ o  s i ê  j a k o  
pozosta³oœæ dawnego prawa 
p i e r w s z e j  n o c y,  k t ó r e

w przesz³oœci przys³ugiwa³o ( zamiast panu m³odemu) 
najstarszemu z rodu, naczelnikowi plemienia, dziedzicowi. 
Kiedy nadchodzi³ moment udania siê m³odej pary na 
spoczynek, panna m³oda (tak by³o w zwyczaju)  manifestuj¹c 
¿al i strach przed utrat¹ dziewiczego wianka, próbowa³a 
uciekaæ, chowaæ siê , wyrywaæ trzymaj¹cym j¹ staroœcinom. 
Mimo protestów prowadzono j¹ do ³o¿a, do pana m³odego, 
œpiewaj¹c przy tym pieœni zawieraj¹ce aluzje do po¿ycia 
ma³¿eñskiego:

Oj gaœcie woskowe œwiece,
idzie Marysia w ³o¿nice
a idzie ona nie id¹cy,
swego wianeczka ¿a³uj¹cy

Niekiedy na progu ³o¿nicy wrêczano m³odej wrzeciono
z k¹dziel¹, a m³odemu cep. Pañstwo m³odzi musieli wykazaæ 
siê umiejêtnoœciami w przêdzeniu i m³óceniu - by³ to dowód 
ich gotowoœci do podjêcia prac gospodarskich i obowi¹zków 
ma³¿eñskich. Rozwi¹zywano m³odemu pas, pannie m³odej 
zapaskê, a kiedy po³o¿yli siê do ³ó¿ka, matka m³odej lub 
staroœcina okrywa³a ich p³acht¹ lub ko¿uchem. Gaszono 
œwiat³o, zamykano m³odych na klucz – zostawiano ich 
samych. Goœcie bawili siê dalej.

Pok³adziny



przypadku wiele zale¿a³o od postawy pana m³odego. Jeœli 
wzi¹³ na siebie utratê dziewictwa ¿ony przed œlubem, 

przeprosi³ ród dziewczyny, z³o¿y³ 
stosowny okup albo wybaczy³ 
pannie m³odej utratê wianka
z innym mê¿czyzn¹ – opinia 
publiczna szybko zapomina³a
o przedœlubnych grzechach m³odej. 
M u s i a ³  j e d n a k  l i c z y æ  s i ê
z  drwinami i  obraŸl iwymi 
komentarzami.

G³ówn¹ intencj¹ pok³adzin by³o 
spo³eczne przyzwolenie na 
seksualne po¿ycie m³odej pary
w zwi¹zku, zawartym zgodnie
z zasadami obowi¹zuj¹cego prawa, 
wiary, tradycji  i  obyczaju. 
Z w a l c z a n e  p r z e z  K o œ c i ó ³  
pok³adziny zaczê³y znikaæ z naszej 
obyczajowoœci na prze³omie XVIII 
i XIX wieku. Najd³u¿ej zachowa³y 

siê na weselach ch³opskich – na wschodnich rubie¿ach Polski 
odbywa³y siê jeszcze na pocz¹tku XX wieku.

T.D.

Zgodnie z tradycj¹ i obowi¹zuj¹cym dawniej prawem, 
pok³adziny by³y sprawdzianem dziewictwa panny m³odej
i sprawnoœci ma³¿eñskiej pana 
m³odego. Kontrola aktu odbywa³a 
siê na drugi dzieñ rano po otwarciu 
³o¿nicy. Ocena dokonanych 
pok³adzin nale¿a³a do starosty lub 
staroœciny wesela na podstawie 
oglêdzin przeœcierade³, obserwacji 
zachowania m³odych.  Jeœl i  
m a ³ ¿ e ñ s t w o  z o s t a ³ o  
skonsumowane, a panna m³oda do 
œlubu zachowa³a cnotê, og³aszano 
to z radoœci¹ wszystkim obecnym, 
na drzwiach ³o¿nicy wieszaj¹c 
czerwon¹ chustê. Jeœli dziewczyna 
jednak posz³a do œlubu bez 
dziewiczego wianka, wymierzano 
ka rê  poprzez  p i ê tnowan ie  
publiczne za z³e prowadzenie; 
nak³adano jej na szyjê chomonto
i musia³a staæ przed domem. Restrykcje w Polsce dla 
niecnotliwych panien by³y ³agodniejsze ni¿ w  innych krajach 
europejskich (np. we W³oszech, na Sycylii). W Polsce w takim 
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rozmaitoœci

Coœ chyba wisi w powietrzu, bo tego lata wœród moich 
przyjació³ nast¹pi³ prawdziwy wysyp œlubów. Niemal¿e 
tydzieñ po tygodniu mia³am zaszczyt uczestniczenia w tych 
uroczystych chwilach, kiedy to oficjalnie pieczêtowali swoj¹ 
mi³oœæ. Bêd¹c na kolejnym ju¿ œlubie, ocieraj¹c ³zy 
wzruszenia, zaczê³am myœleæ o pewnych regu³ach, które jak 
siê okazuje, wystêpuj¹ przy okazji takich uroczystoœci.

Z tych obserwacji oraz z autopsji wiem, ¿e wiêcej odwagi
i pewnoœci siebie wykazuj¹ w takich chwilach kobiety. 
Sytuacja wygl¹da nastêpuj¹co: Ona, urodzona aktorka, 
traktuje swój œlub trochê jak œwiatow¹ premierê swojego 
spektaklu. Jest w nim gwiazd¹ graj¹c¹ g³ówn¹ rolê. Ma piêkny 
kostium, z gwarancj¹, ¿e ¿adna z obecnych pañ nie pojawi siê 
w identycznej kreacji. Ma œwietnego suflera, który podyktuje 
Jej tekst. Ona jedynie w³o¿y weñ ca³e serce i sprawi, ¿e 
wszyscy pomyœl¹, i¿ s³yszeli go po raz pierwszy w ¿yciu. Wie 
równie¿ Panna M³oda, ¿e publicznoœæ jest po jej stronie. A co 
najwa¿niejsze – ma u swojego boku najwspanialszego 
amanta, którego zreszt¹ sama obsadzi³a w tej roli.

Idzie wiêc pewnym krokiem przez koœció³, rozdaje 
uœmiechy i patrz¹c Mu prosto w oczy rozpromieniona mówi 
to, co czuje od tak dawna. Fakt, i¿ czyni to publicznie jest 
jedynie dodatkow¹ podniet¹: wreszcie mo¿na pochwaliæ siê 
ukochanym przed kole¿ankami z pracy, które mo¿e nawet 
bêd¹ odrobinê zazdroœciæ takiego ogromu szczêœcia.

Istnieje ewentualnoœæ, i¿ nie trac¹c z Nim kontaktu 

wzrokowego chce zwyczajnie mieæ pewnoœæ, ¿e On nie ulotni 
siê w ostatniej chwili…

Jeœli zaœ chodzi o Niego, to zupe³nie inna historia. Speszony 
i zestresowany czuje siê nieswojo w tej sytuacji. Ludzi 
zdecydowanie za du¿o, ten garnitur i krawat w dodatku; ksi¹dz 
pods³uchuje i jeszcze mikrofon podstawia, bo s³abo s³ychaæ
w tylnych rzêdach (!). A przecie¿ dla Niego mêczarni¹ jest ju¿ 
samo wyznanie, ¿e kocha, i ¿e na zawsze…

Ksi¹dz wci¹¿ przerywa, rêce poc¹ siê niemi³osiernie, g³os 
siê ³amie. No i ta teœciowa w pierwszej ³awce, czekaj¹ca na 
ka¿de, najmniejsze nawet potkniêcie. Przez ca³e lata 
wypominaæ Mu bêdzie, ¿e ³ajza z Niego, bo na w³asnym œlubie 
wys³owiæ siê nie móg³! Stoi wiêc taki nieszczêœnik z tym 
nat³okiem myœli i recytuj¹c s³owa przysiêgi patrzy to na buty, 
to na ksiêdza. Szuka pewnie ratunku z jakiejkolwiek strony. 
Obuwie swej Ukochanej obserwuje z nadziej¹, ¿e siê porusz¹, 
co oznaczaæ by mog³o, i¿ w akcie desperacji Ona tak¿e planuje 
ucieczkê sprzed o³tarza. Lecz gdy buty wci¹¿ s¹ nieruchome, 
szuka pomocy u ksiêdza: mo¿e chocia¿ mikrofon wy³¹czy…

Jednak kiedy w koñcu spojrzy na Ni¹ i ujrzy w Jej oczach 
bezkresn¹ i bezwarunkow¹ mi³oœæ, nagle odkryje, ¿e jest 
najszczêœliwszym facetem pod s³oñcem. Zdziwiony zaczyna 
rozumieæ (o ile nie jest daltonist¹), i¿ mo¿na widzieæ œwiat
w ró¿owych barwach. No i, ¿e teœciowa ca³kiem przyjaŸnie siê 
uœmiecha…

To siê nazywa magia.
Monika Anasz
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SPORT W GMINIE

Pó³metek jesiennych rozgrywek pi³karskich mamy ju¿ za 
sob¹. Czas wiêc na pewne podsumowania wystêpów 
reprezentantów naszej gminy – dru¿yn „Powiœlaka” 
Koñskowola.

Po bardzo dobrym pocz¹tku (trzy kolejno wygrane mecze) 
seniorzy uczestnicz¹cy w rozgrywkach o mistrzostwo klasy 
„A”, zanotowali dwie przegrane i remis. W konsekwencji 
zajmuj¹ w tabeli 6 miejsce. Zarówno w³adze Klubu jak
i trenerzy uwa¿aj¹, ¿e nie ma powodu do niepokoju, gdy¿ maj¹c 
na uwadze uk³ad meczów jak i odm³odzony sk³ad, taki rozwój 
sytuacji by³ wkalkulowany w za³o¿enia przed rozpoczêciem 
sezonu.

Z nadziej¹ natomiast i zadowoleniem patrzymy na wyniki 
trampkarzy, którzy w 5 dotychczas rozegranych meczach 
ligowych odnieœli 5 zwyciêstw (bramki 29:2), w tym m.in.
z dru¿ynami „Pu³awiaka” Pu³awy, „Polesia” Kock czy 
„Legionu” Tomaszowice.

Wyniki „m³odzie¿ówki” nie s¹ jednak przypadkowe, 
albowiem s¹ efektem dobrze przepracowanego okresu 
przygotowawczego. Mianowicie, na prze³omie lipca i sierpnia 
bie¿¹cego roku, blisko 30-osobowa grupa trampkarzy 
uczestniczy³a w obozie sportowym w Jab³onowcu
k. Garwolina, zorganizowanym przez Klub przy wsparciu 
Gminy Koñskowola, Banku Spó³dzielczego w Koñskowoli 
oraz rodziców. Godne odnotowania s¹ wyniki meczów 
kontrolnych rozegranych podczas zgrupowania, m.in.
z dru¿ynami seniorów „Sêpa” ¯elechów (beniaminek V ligi) – 
wygrana 1:0 oraz „Legii’ Warszawa (rocznik 1988) – wygrana 
2:1 !!!

Wyniki ligowe trampkarzy nie by³yby mo¿liwe do 
osi¹gniêcia, gdyby nie fakt, i¿ od d³u¿szego ju¿ czasu
w zajêciach treningowych, odbywaj¹cych siê 2 razy
w tygodniu, regularnie uczestniczy grupa ok. 20 zawodników. 
Zaznaczyæ te¿ nale¿y, ¿e coraz wiêksza liczba uczestnicz¹cych 
w treningach, to nie tylko dzieci z samej Koñskowoli, ale
i z innych miejscowoœci z terenu gminy.

Wychodz¹c te¿ naprzeciw rosn¹cemu zainteresowaniu 
zajêciami pi³karskimi, rozpoczêliœmy nabór m³odych pi³karzy 
urodzonych w roku 1992 i m³odszych. Zajêcia prowadzone 
bêd¹ 2 razy w tygodniu (œroda i pi¹tek od godz. 15:30) na 
stadionie przy ul. ¯yrzyñskiej w Koñskowoli. Wszystkich 
chêtnych serdecznie zapraszamy!

Arkadiusz Ga³¹zka

Sukcesy i pora¿ki „POWIŒLAKA”

11.09.2004
POWIŒLAK Koñskowola – SPKS D¹browica 2 : 0,
br. Jacek Banaœ, Ryszard M¹czka
18.09.2004
¯YRZYNIAK ̄ yrzyn – POWIŒLAK Koñskowola 1 : 0
25.09.2004
POWIŒLAK Koñskowola – AMATOR Leopoldów Rososz  
0 : 0
03.10.2004
BOGUCIN Bogucic – POWIŒLAK Koñskowola   3 : 1
br. Sebastian Su³ek
10.10.2004
POWIŒLAK Koñskowola : GARBARNIA Kurów,  0 : 1

Wyniki meczów seniorów

Mistrzowie gry w tenisa sto³owego a¿ siê palili do kolejnego 
turnieju. I bardzo dobrze, bo zdopingowali tym sposobem 
organizatorów do organizacji kolejnych rozgrywek, które
w poprzednich latach by³y wiosennymi, a w tym roku sta³y siê 
jesiennymi. Obecne warunki lokalowe (nowa sala gimnastyczna i jej 
wyposa¿enie) stwarzaj¹ mo¿liwoœci  naboru nieograniczonej liczby 
zawodników. Powiêkszy³o siê równie¿ grono organizatorów turnieju, 
a tym samym fundatorów pucharów. 9 paŸdziernika, do rozgrywek
w Gminnym Turnieju Tenisa Sto³owego, przyst¹pi³o 55 zawodniczek 
i zawodników. Po raz kolejny wykazali mistrzowsk¹ klasê, a przy tym 
prawdziwie sportowe podejœcie do sprawy. Mimo tego, ¿e ojcowie 
walczyli  na równi z w³asnymi dzieæmi, to nikt nikomu z ³atwoœci¹ 
nie ulega³. Momentami wydawa³o siê, ¿e s¹ to rodzinne zawody, 
rodzina Matraszków contra Adamczyków. Po kilku godzinach 
rozgrywek wy³oniono zwyciêzców, a tym samym zdobywców 
pucharów, którymi w poszczególnych kategoriach okazali siê:
- Kobiety OPEN – puchar dyrektora Gimnazjum – Anna Matraszek 

(Koñskowola)
- Mê¿czyŸni OPEN – puchar dyrektora GOK – Emil Matraszek 

(Koñskowola)
- Dziewczêta ze szkó³ podstawowych – puchar dyrektora Szko³y 

Podstawowej – Monika Kêsik (Chrz¹chów)
- Ch³opcy ze szkó³ podstawowych – puchar dyrektora Zespo³u Szkó³ 

– Sylwester Cho³aj (Chrz¹chów)
Turniej móg³ siê odbyæ dziêki du¿emu zaanga¿owaniu nauczycieli 

wf z Zespo³u Szkó³ w Koñskowoli, którym nale¿¹ siê s³owa uznania
i podziêkowania. Ci panowie to: Wojciech Krasiñski, Grzegorz 
Kozak, Andrzej Szymajda i Tomasz Grzêda. Gratuluj¹c mistrzom 
wyra¿amy nadziejê, ¿e starczy im zapa³u do kolejnych rozgrywek
w przysz³ym roku.

Organizatorzy

Znów pokazali mistrzowsk¹ klasê

Zdobywcy pucharów, od lewej: Emil Matraszek, Anna Matraszek,
Monika Kêsik, Sylwester Cho³aj

Turniej rozgrywano w iœcie sportowej atmosferze
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Norman Davies – „Powstanie 44” – Powstanie 
Warszawskie to jedno z najbardziej dramatycznych wydarzeñ 
drugiej wojny œwiatowej, w którym ogniskuj¹ siê historyczne 
konflikty tamtego czasu. Chocia¿ z ró¿nych powodów na 
Zachodzie i Wschodzie starano siê o Powstaniu zapomnieæ – 
jego skutki by³y trwa³e, a jego echa brzmi¹ po dzieñ dzisiejszy. 
Historyczne znaczenie Powstania w zwi¹zku z si³ami 
dzia³aj¹cymi w obrêbie antyhitlerowskiej koalicji lepiej widaæ 
dziœ, z perspektywy czasu. Davies umieœci³ historiê Powstania 
na obszernym tle zdarzeñ od 1939 do 1956 roku, rozszerzaj¹c 
narracjê do czasów wspó³czesnych. „Ostatecznie 
zdecydowa³em – pisze – ¿e podstawowe pytanie, jakie nale¿y 
postawiæ, brzmi nie „dlaczego powstañcy nie zdo³ali osi¹gn¹æ 
swoich celów?”, lecz „dlaczego w ci¹gu dwóch miesiêcy 
wahañ i  deliberacji zwyciêzcy alianci nie zorganizowali 
pomocy?”. Powsta³a ksi¹¿ka pasjonuj¹ca, która ukazuje znane 
– wydawa³oby siê – wydarzenia w nowym œwietle
i jednoczeœnie, dziêki po³¹czeniu historycznej  panoramy
z osobist¹ perspektyw¹ i losami poszczególnych uczestników 
Powstania, jest g³êboko poruszaj¹ca.

J. T. LeRoy – „Sara” – Maj¹c piêtnaœcie lat J.T. LeRoy sta³ 
siê narkomanem. Z pomoc¹ przyszed³ mu psychiatra, który 
namówi³ go do napisania swoich prze¿yæ z tego okresu, tym 
samym ratuj¹c mu ¿ycie i otwieraj¹c go na œwiat literatury. Tak 
w³aœnie powsta³a „Sara”, debiutancka powieœæ, któr¹ nale¿y 
przeczytaæ koniecznie i to nie tylko z powodu pozytywnych 
recenzji. „Sara” to opowieœæ o dziecku wychowanym
w œrodowisku prostytutek. Dorastaj¹c w tym œwiecie ch³opiec 
nie dostrzega nic zdro¿nego w profesji matki, znajomych
i kolegów. Marzy tylko o jednym ... by staæ siê najlepsz¹ 
mêsk¹ prostytutk¹ w okolicy, obs³uguj¹c¹ kierowców 
wielkich ciê¿arówek, zdobyæ uznanie i sympatiê swego 
sutenera, bo mo¿e wtedy matka zauwa¿y jego istnienie. Mo¿e 
nawet go pokocha...

Isabel Allende – „Miasto Bestii” – autorka z niezwyk³¹ 
umiejêtnoœci¹ tworzy œwiaty, które nie maj¹ prawa obok siebie 
egzystowaæ. W jej ksi¹¿kach przeplataj¹ siê ze sob¹ tak 
doskonale i pewnie, jakby zawsze istnia³y nie oddzielone 
kruch¹ granic¹ wyobraŸni. Tym razem zabiera nas w podró¿
z Aleksandrem Coldem, piêtnastoletnim Amerykaninem, 
który z powodu  ciê¿kiej choroby  matki zostaje oddany pod 
opiekê ekscentrycznej babki, dziennikarki i podró¿niczki. 
Razem wyruszaj¹ w pe³n¹ przygód i tajemniczych wydarzeñ 
wyprawê do Amazonii, by udokumentowaæ istnienie Bestii, 
ogromnego mitycznego stworzenia o przenikliwym zapachu.
I tu  historia obyczajowa zmienia siê w magiczn¹ opowieœæ
o dorastaniu, nauce szacunku dla œwiata starszego ni¿ nasze 
pojmowanie, m¹droœci i akceptacji tego, co inne. Aleks 
wkracza do amazoñskiej puszczy jako zarozumia³y ignorant, 
opuszcza j¹ jako Jaguar, niemal doros³y mê¿czyzna bogaty
w wiarê, ¿e wci¹¿ istniej¹ smoki lataj¹ce poœród korytarzy 
prowadz¹cych do El Dorado, ¿e niebo z szeœcioma ksiê¿ycami 
jest równie prawdziwe jak Ÿród³o wody ¿ycia, Ludzie z Mg³y 
potrafi¹ byæ niewidzialni, a najwiêksz¹ besti¹ okazuje siê 
zach³anny bia³y cz³owiek.

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Su³ek Kazimierz  56 Wronów
Wociór Jan  79 Skowieszyn
Próchniak Marian  41 Chrz¹chów
Leszczyñski Józef  73 Koñskowola
Bia³ucha Hieronima 91 Koñskowola 

przyjmuje:
- pi¹tek w godz. 16 – 19
- sobota w godz. 10 – 19
Us³ugi w zakresie:
• leczenie zachowawcze
   - z endodoncj¹ (leczenie kana³owe, nowe metody)
   - leczenie ¿elem Carisolv bez u¿ycia wiert³a
   - nowoœæ – leczenie ozonem (maksymalnie w ci¹gu 120 
     sekund bez u¿ycia wiert³a) - tylko w gabinecie
     w Lublinie
• ORTODONCJA, aparaty zdejmowane w ci¹gu 7 dni
• protetyka – protezy szkieletowe, osiadaj¹ce, korony
  i mosty porcelanowe i akrylowe
• profilaktyka
• stomatologia estetyczna
   - wybielanie zêbów
   - ultradŸwiêkowe usuwanie kamienia
   - bi¿uteria nazêbna 
• chirurgia (proste zabiegi)

OG£OSZENIE
W dniu 29.09.2004r w Gminnym Oœrodku Kultury

w Koñskowoli odby³o siê zebranie szkó³karzy drzew owocowych 
zorganizowane przez Zarz¹d Zrzeszenia Producentów Ró¿, 
Materia³u Szkó³karskiego Owocowego i Ozdobnego 
„Koñskowola”. Celem zebrania by³o omówienie strategii 
sprzeda¿y na sezon  2004-2005r., ustalenie cen zbytu na materia³ 
szkó³karski, przedstawienie mo¿liwoœci eksportowych oraz 
zorganizowanie targów szkó³karskich w Koñskowoli w ka¿d¹ 
sobotê miesi¹ca.

Na zebraniu opracowany zosta³ cennik ramowy na drzewka 
owocowe :

Wiœnia wybór I cena 4-5 z³
Œliwa wybór I cena 4-5,50 z³
Czereœnia wybór I cena 6-7 z³
Grusza wybór I cena 6-7 z³
Brzoskwinia wybór I cena 7-9 z³
Morela wybór I cena 5 z³
Jab³onie wybór I cena 4-5z³

Pragniemy nadmieniæ, ¿e wywo³ywana panika nadprodukcji jest 
bezzasadna, a wyprodukowany w tym roku materia³ na pewno 
znajdzie swojego nabywcê.  Nie mo¿na wykonywaæ nerwowych 
ruchów i schodziæ z cen¹ poni¿ej kosztów produkcji. Dlatego te¿ 
apelujemy do wszystkich producentów owocówki o utrzymanie 
proponowanych cen sprzeda¿y.

Zarz¹d Zrzeszenia

LEKARZ stomatolog
Iwona Krawczyk
I stopieñ specjalizacji

Koñskowola, ul. Sk³odowskiej 19

Telefon: 881-61-15
Zapraszam
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W „Kolporterze” wszystko znajdziesz
czego intelektualnie pragniesz.
Inne rzeczy równie¿ mamy
PrzyjdŸ – zobaczysz – zachêcamy

Kiosk
spo¿ywczo-przemys³owy

  ul. Lubelska 93

• prasê •

• art. szkolne •

• bilety MZK •

• znaczki pocztowe •

• art. chemiczne, zabawki, znicze •

• s³odycze •

• karty TP S.A., telekarty •

Zajrzyj do nas, wszystko mamy,
o klienta dobrze dbamy!

Kiosk „Ruch”
ul.Lubelska 93

poleca:


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

