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STYCZNIOWI  SOLENIZANCI

Styczniowa poezja

Nina (14.01.)- imiê ¿eñskie o niewyjaœnionej etymologii i pochodzeniu.
W niektórych opracowaniach jest ³¹czone z imieniem mitycznego za³o¿yciela 
Niniwy i asyryjskiego imperium Ninosa. W Polsce jest przede wszystkim 
skrócon¹ form¹ od ¿eñskiego  imienia Antonina lub Janina, a poœwiadczone 
jako Nina od 1398 r.

Francuska wersja tego imienia znana jest z pieœni œpiewanej m.in. przez 
Jana Kiepurê pt. „Ninon”.

Znan¹ aktork¹ nosz¹c¹ to imiê jest Nina Andrycz.
Zdrobnienia: Nineczka, Ninka.

Fabian (20.01.)- imiê mêskie ³aciñskiego pochodzenia, jego pierwotne 
znaczenie ³¹czy³o siê  z nazw¹ rzymskiego rodu Fabiuszów. Fabius znaczy³o 
nale¿¹cy do Fabiusza, Fabiuszów, jak te¿ Fabius kojarzy siê z ³aciñskim 
wyrazem - faba, czyli bób. W Polsce notowane od XIV w. jako Fabijan (1397) 
i Pabijan (1374). W ostatniej formie mamy zastêpstwo ³aciñskiego f przez 
polskie p, poniewa¿ w najwczeœniejszym okresie historycznym jêzyka 
polskiego system fonetyczny nie posiada³ dŸwiêku f. W przesz³oœci imiê to 
wystêpowa³o g³ównie na Pomorzu i Mazowszu. Od XIX w. nale¿y do imion 
rzadkich.

Œwiêty Fabian by³ czczony w dawnej Polsce jako patron chorych na zarazê 
morow¹.

By³ on papie¿em w latach 236- 250, obejmuj¹c tron po œmierci œw. Antera. 
Poniós³ œmieræ mêczeñsk¹ w roku 250, w siódmym przeœladowaniu 
zarz¹dzonym przez cesarza Decjusza.

Imiê to nosili te¿ m.in.: Sebastian Fabian Klonowic (1545-1602)- pisarz, 
autor m.in. „Worka Judaszowego”, Fabian Birkowski (1566-1636)- pisarz, 
nadworny kaznodzieja W³adys³awa IV. Zdrobnienia: Fabianek, Fabi.

« Kiedy w styczniu roœnie trawa, licha w lato jest postawa.

« Na stycznie i lute trzeba mieæ konie kute.

« Fabiana i Sebastiana (20.I.) - nie ¿a³uj dla byd³a siana.

« Dzieñ jeœli jasny w œwiêto Wincentego (22.I.),

urodzaj wina bêdzie obfitego.

« Œwiêty Pawe³ (25.I.) nawróci³ siê do Boga,

a dzieñ do nas.

Oto Królowa Mrozu idzie przez ulicê,

otoczona przez dzik¹ œnie¿ycê.

Usta ma blade, zaciœniête twardo

i kapelusz z zaœnie¿on¹ kokard¹ - w rêku list. Czarne s³owa 

na bia³ym papierze,

z których mróz swój pocz¹tek bierze.

Idzie prêdko ku rzece. Zamarz³e ma oczy. Rzeka stanie, gdy 

Królowa w ni¹ skoczy.

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Królowa Mrozu

Tegoroczny, jubileuszowy, X Przegl¹d Artystyczny 

„ZIMOWE NASTROJE” odbêdzie siê w dniach

22 i 23 stycznia 2004 r. w Gminnym Oœrodku Kultury. 

Chêtnych, chc¹cych podziwiaæ wystêpy m³odych artystów

z przedszkoli i szkó³ w kategoriach teatralnej i wokalnej, 

serdecznie zapraszamy. Przegl¹dowi towarzyszyæ bêdzie 

wystawa prac plastycznych o tematyce bo¿onarodzeniowej

i zimowej (otwarta do koñca lutego). Nagrodzone prace 

literackie i plastyczne oraz nazwiska laureatów wszystkich 

kategorii zaprezentujemy na ³amach lutowego „Echa”.

Pa³ac na lodzie
Spiralny mój pa³acyk na ró¿owym lodzie

stoi mocno w zawiejach, a dr¿y przy pogodzie - 

i ma skoœne balkony i krzywe sypialnie

w których œpi¹ ¿ywe dreszcze i sny nietykalne.

S³oñce stoi pod kloszem w najjaœniejszym k¹cie

a ksiê¿yc z okna strychu wystawia dwa koñce - 

W jadalni przy œniadaniu siedzi œmiech majowy

z³ote ptaszki fruwaj¹ po klatce schodowej

pod oknami na œniegu kwitn¹ œnie¿ne ró¿e

a chustki od ³ez mokre susz¹ siê na sznurze.

Motyle ku nim lec¹ poœród bia³ych harcy

Bo chustki od ³ez szczêœcia s³odkie s¹ jak narcyz.

„ZIMOWE NASTROJE” po raz X
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- Panie Wójcie, miniony 
rok by³ pierwszym w nowej 
kadencji, w której pañskie 
kompetencje jako wójta 
gminy zosta³y rozszerzone. 
Czy znalaz³o to odbicie
w pañskim dzia³aniu?

Z a w s z e  p o w a ¿ n i e  
traktowa³em to co robiê
i stara³em siê respektowaæ 

kompetencje Rady i Zarz¹du Gminy. Nie widzê bezpoœredniego 
zwi¹zku i wiêkszej ró¿nicy w tym, co realizowaliœmy w ci¹gu 
ostatniego roku z ustawowymi zmianami wprowadzaj¹cymi wiêksze 
uprawnienia dla wójta i likwiduj¹cymi Zarz¹d.

- Jak Pan ocenia miniony rok?
Rok 2003 oceniam bardzo pozytywnie. By³ on wyj¹tkowo 

pomyœlny dla Gminy Koñskowola. Przede wszystkim 
zrealizowaliœmy, zgodnie z planem i w krótkim okresie, najwiêksz¹ 
inwestycjê w historii gminy, jak¹ by³a budowa gimnazjum i sali 
gimnastycznej. Jest to naprawdê du¿y sukces. Drug¹ inwestycj¹ pod 
wzglêdem wielkoœci by³o wykonanie, we wspó³pracy z Funduszem 
PHARE, oko³o 3 kilometrów piêknej nawierzchni drogi w Lesie 
Stockim. Oprócz tego uda³o siê zrealizowaæ wiele zadañ, które nie 
znajdowa³y odzwierciedlenia w naszych pierwotnych planach
i bud¿ecie. Mam tu na myœli odcinki dróg utwardzone i wykoñczone 
nawierzchni¹ asfaltow¹, tzn.: ul. Pó³nocn¹, dwie uliczki w Starej Wsi, 
drogi w Starym Po¿ogu i w Po¿ogu Nowym. Celem usuniêcia 
zagro¿enia powodziowego, stwarzanego przez wody opadowe
i roztopowe, wykonaliœmy wiele przydro¿nych rowów. I tak, we 
wspó³pracy z Generaln¹ Dyrekcj¹ Dróg i Autostrad, takie rowy 
wykonaliœmy w Koñskowoli przy ul. Lubelskiej, przy udziale 
Powiatowego Zarz¹du Dróg w Po¿ogu i w Skowieszynie oraz przy 
drogach gminnych w Rudach, Chrz¹chówku, Wronowie
i w Koñskowoli przy ul. Ró¿anej i G³êbokiej. Ponadto wykonaliœmy 
studnie ch³onne i dwa odcinki kolektorów odwadniaj¹cych
w Chrz¹chowie i na osiedlu Kopernika w Koñskowoli. We Wronowie 
wykonaliœmy uk³ad chodników przy drodze wojewódzkiej, przez co 
zosta³ poprawiony stan bezpieczeñstwa mieszkañców, szczególnie 
dzieci szkolnych. Zaawansowane s¹ tak¿e prace przy budowie 
chodnika na po³¹czeniu Chrz¹chówka z Chrz¹chowem przy drodze 
warszawskiej. Prawdopodobnie ta inwestycja zostanie wykonana we 
wspó³pracy z GDDiA w roku 2004. Uda³o nam siê te¿ wykonaæ ca³y 
wachlarz prac remontowych w oœwiacie. W uchwale bud¿etowej na 
2003 rok, uwzglêdniona by³a tylko wymiana okien w szkole
w Skowieszynie, ale w ci¹gu roku znalaz³y siê œrodki na wymianê 
okien w budynku mieszkalnym przy szkole w Po¿ogu i budynku SP
w Koñskowoli oraz w budynku Urzêdu Gminy. W ramach remontu 
ogrzewania, w Sielcach i w Skowieszynie oddzielono budynki szko³y 
od czêœci mieszkalnej, a w szkole w Koñskowoli na skutek awarii 
zosta³ wymieniony piec co. Z bud¿etu gminy zosta³y te¿ przekazane 
œrodki na wymianê okien elewacji frontowej, budowê podjazdu dla 
wózków inwalidzkich i modernizacjê instalacji grzewczej w Oœrodku 
Kultury oraz na wykonanie docieplenia i elewacji Oœrodka Zdrowia.

- Jakiego rzêdu œrodki Gmina Koñskowola pozyska³a
z zewn¹trz na realizacjê tych zadañ?

Dokonania, plany i marzenia
Rozmowa z Wójtem Gminy Koñskowola -

Stanis³awem Go³êbiowskim

W sumie w ci¹gu roku 2003, dochody bud¿etu gminy
w stosunku do planu wzros³y o 1.218.888 z³ i by³y to œrodki
z zewn¹trz. Pochodzi³y one z Ministerstwa Edukacji Narodowej
i Sportu, rezerwy subwencji oœwiatowej, Narodowego Funduszu 
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych oraz Funduszu PHARE.

- Obecny rok jest trzynastym rokiem pañskiej pracy na 
stanowisku wójta. Czy wi¹¿e Pan z nim szczególne plany
i nadzieje?

Do trzynastki mam stosunek obojêtny. Nie jestem przes¹dny. 
Natomiast jeœli chodzi o plany na rok 2004, to nie planujemy 
rozpoczynaæ  nowych wielkich inwestycji. Pozostaje nam sp³ata 
kredytów zaci¹gniêtych na budowê gimnazjum. To bardzo powa¿nie 
rzutuje na nasz bud¿et w roku obecnym, ale oczywiœcie bêdziemy 
kontynuowaæ inwestycje wczeœniej zaplanowane, które znalaz³y siê
w projekcie bud¿etu. Bêdzie dokoñczona budowa kanalizacji
i wodoci¹gu na ulicach: ¯yrzyñskiej, M³yñskiej i Brzezinki. Dwa 
wnioski, z³o¿one przez nas do Funduszu SAPARD, na modernizacjê 
500 metrów drogi w Stoku i budowê oko³o 1200 metrów drogi
w Po¿ogu Nowym na kolonii Bimbrówka, s¹ wstêpnie 
zakwalifikowane do realizacji. W projekcie bud¿etu gminy jest 
zabezpieczony nasz udzia³ w tych inwestycjach. W przygotowaniu 
jest projekt dalszej budowy kanalizacji i wodoci¹gu na ul. 
Kurowskiej i Polnej. Ta inwestycja nie jest wpisana w projekt 
bud¿etu, ale jeœli zjawi¹ siê mo¿liwoœci finansowania jej przy udziale 
funduszy zewnêtrznych, to spróbujemy j¹ wykonaæ. W projekcie 
bud¿etu zabezpieczyliœmy te¿ pewne œrodki na opracowanie 
projektów  na budowê wodoci¹gu w Sielcach, kanalizacji
w Skowieszynie i Po¿ogu oraz budowê ul. G³êbokiej. Chcemy mieæ 
gotowe projekty, aby w chwili og³oszenia naboru wniosków przez 
fundusze, byæ w gotowoœci. W pierwszej kolejnoœci powinna byæ 
zrealizowana inwestycja, oczywiœcie w miarê posiadania œrodków, 
która zosta³a zawieszona w ubieg³ym roku, tj. utwardzenie ulic na 
osiedlu w Koñskowoli. By³a ona przygotowana do realizacji
w ramach programu SAPARD, ale nie zosta³a zakwalifikowana ze 
wzglêdu na to, ¿e fundusz ten uczestniczy w budowie dróg gminnych, 
a nie osiedlowych.

Jedn¹ z trudniejszych spraw jakie nas czekaj¹ w najbli¿szym 
czasie, bêdzie dyskusja nad likwidacj¹ szkó³ filialnych. Rada 
poprzedniej kadencji rozwa¿a³a ju¿ ten temat i podjê³a zobowi¹zanie, 
¿e po oddaniu budynku gimnazjum, wrócimy do sprawy. Niestety 
demografia wskazuje na to, ¿e utrzymanie tych szkó³ jest bardzo 
drogie.

- Jakie s¹ pañskie marzenia?
Takim realnym marzeniem, oczywiœcie zwi¹zanym z prac¹ na 

stanowisku wójta, jest realizacja przedsiêwziêcia, które podjêliœmy 
wspólnie z czterema gminami, a mianowicie integracja gminnych 
istniej¹cych i projektowanych systemów kanalizacji sanitarnej
z oczyszczalni¹ œcieków w Pu³awach. Jest to du¿e przedsiêwziêcie, 
którego realizacjê planowaliœmy pierwotnie z oœmioma gminami, 
ostatecznie zosta³y tylko gminy: Koñskowola, ¯yrzyn, Pu³awy
i Miasto Pu³awy. To przedsiêwziêcie powinno byæ zrealizowane
w ca³oœci w latach 2004 - 2007. Wniosek jest ju¿ z³o¿ony i wstêpnie 
zakwalifikowany przez Fundusz Spójnoœci. Obecnie zosta³ 
rozstrzygniêty przetarg na studium wykonalnoœci. By³by to ogromny 
wysi³ek, bo wed³ug wstêpnych szacunków koszt inwestycji na 
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terenie naszej gminy wyniós³by 42 miliony z³otych, w tym nasz 
udzia³ w³asny  25% - reszta œrodków pochodzi³aby z zewn¹trz. Mam 
nadziejê, ¿e ta kwota po przetargu bêdzie du¿o ni¿sza. Jest to realne 
marzenie, którego realizacja pozwoli³aby na kompleksowe
i docelowe rozwi¹zanie problemu kanalizacji na terenie gminy. 
Wysi³ek bêdzie jeszcze wiêkszy ni¿ budowa gimnazjum.

- A marzenia bardziej odleg³e?
Moim marzeniem jest uzyskanie takiego stanu infrastruktury

w gminie, aby wszystkie pilne inwestycje zosta³y wykonane, a 

w³adze gminy mog³y siê zajmowaæ bie¿¹cym administrowaniem
i doskonaleniem tego, co osi¹gniêto.

- Jak Pan s¹dzi, ile lat potrzeba na realizacjê tego marzenia?
Prognoza jest trudna, bo zale¿y od wielu czynników. 

Optymistycznie, przy dobrym wykorzystaniu œrodków unijnych
i trafnym inwestowaniu, powinny wystarczyæ dwie kadencje.

- ¯yczê, aby te dwie kadencje nale¿a³y do Pana i aby te 
marzenia siê ziœci³y. Dziêkujê za rozmowê.

  Rozmawia³a Bo¿enna Furtak

W ostatnim miesi¹cu poprzedniego roku Rada Gminy 
obradowa³a na dwóch sesjach. Pierwsza z nich, a w kolejnoœci 
trzynasta w tej kadencji, mia³a miejsce 10 grudnia
i uczestniczy³o w niej 13 radnych. Na tym posiedzeniu radni 
debatowali g³ównie nad stawkami podatków obowi¹zuj¹cych 
mieszkañców gminy w 2004 roku. Stawki uchwalone przez 
Radê s¹ podstaw¹ do uchwalenia bud¿etu, którego projekt 
zosta³ skonstruowany jeszcze w listopadzie. W projekcie 
przyjêto stawki, które w wielu przypadkach zosta³y przez 
Radê obni¿one, co oznacza spadek dochodów gminy, a tym 
samym rezygnacjê z niektórych przyjêtych w planie zadañ. 
Jakie to bêd¹ zadania dowiemy siê po podjêciu uchwa³y 
bud¿etowej. Na dziœ wiadomo ju¿, ¿e obowi¹zuj¹ce na terenie 
Gminy Koñskowola stawki podatkowe s¹ nastêpuj¹ce:

1. Podatek rolny
Cena skupu ¿yta stanowi¹ca podstawê do obliczenia 

podatku rolnego zosta³a utrzymana na poziomie roku 
poprzedniego i wynosi 32,00 z³. Oznacza to, ¿e rolnicy 
posiadaj¹cy gospodarstwa o powierzchni powy¿ej 1 ha, 
opodatkowani s¹ rocznie kwot¹ 80,00 z³ za ka¿dy hektar 
przeliczeniowy, zaœ posiadacze gospodarstw do 1 ha - 160,00 
z³/ha.

Warto w tym miejscu nadmieniæ, ¿e ustawowa stawka ceny 
skupu ¿yta ustalona przez Urz¹d Statystyczny wynosi 34,57 
z³. Obni¿enie ustawowej stawki radni uzasadniali obawami 
wynikaj¹cymi z wejœcia Polski do Unii Europejskiej. Na dzieñ 
dzisiejszy wiadomo ju¿, ¿e wzrosn¹ sk³adki KRUS, ¿e nie 
bêdzie kredytów preferencyjnych ani dop³at do bonów 
paliwowych.

2. Podatek leœny - 23,69 z³ (w roku poprzednim 24,47 z³).
3. Podatek od nieruchomoœci:
- od gruntów zwi¹zanych z dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ - 

0,55 z³/m kw. (w roku 2003 - 0,50 z³),
- od gruntów pod jeziorami - 3,41 z³ (2003 - 3,38 z³),
- od pozosta³ych gruntów - 0,07 z³/m kw. (2003 - 0,05 z³),
- od budynków mieszkalnych - 0,35 z³/m kw.

(2003 - 0,30 z³),
- od budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci 

gospodarczej - 15 z³/m kw. (2003- 13,00 z³),
- od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci

w zakresie materia³u siewnego - 8,11 z³/m kw.
(2003 - 8,06 z³),

- od budynków zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci 
gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ 
zdrowotnych - 3,49 z³/m kw. (2003 - 3,46 z³),

- od pozosta³ych budynków - 2,50 z³/m kw. (2003 - 2,00 z³),

- od budowli - 2% wartoœci (na poziomie roku 2003).
Z podatku od nieruchomoœci zwolnione zosta³y: budynki 

OSP, instytucji kultury i œwietlic wiejskich, warsztaty 
kowalskie, krawieckie i szklarskie.

4. Podatek od posiadania psów - 20 z³ od jednego psa.
Podatek nie jest pobierany:
- od psów bêd¹cych przewodnikami dla osób 

niepe³nosprawnych,
- od jednego psa, jeœli w³aœciciel ma wiêcej ni¿ 65 lat

i prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe (za 
nastêpne podatek obowi¹zuje),

- od dwóch psów, jeœli w³aœciciel posiada gospodarstwo 
rolne.

5. Podatek od œrodków transportowych - podwy¿ka
o 10% w stosunku do roku poprzedniego.

6. Op³ata targowa
Dzienna stawka op³aty targowej wynosi:
- od sprzeda¿y prowadzonej z wozów konnych, pojazdów 

samochodowych lub przyczep - 20,00 z³ za ka¿dy pojazd,
- od pozosta³ych sprzedaj¹cych, za ka¿dy metr kw. 

powierzchni zajêtej przez stoisko lub ekspozycjê 
handlow¹ 8,00 z³.

Op³atê targow¹ pobieraj¹ pracownicy Urzêdu Gminy: Piotr 
Próchniak i Stanis³aw Kruk.

7. Op³ata za wodê i œcieki
Podjêcie uchwa³y w tej sprawie zosta³o poprzedzone 

informacj¹ na temat rzeczywistych kosztów. W 2003 roku 
3œredni koszt zakupu 1 m  wody wyniós³ 2,32 z³ netto, zaœ koszt 

3odprowadzania œcieków - 4,73 z³/m . Po d³ugiej dyskusji,
w której wziêli równie¿ udzia³ mieszkañcy Koñskowoli, 
ustalono, ¿e w 2004 roku obowi¹zywaæ bêd¹ nastêpuj¹ce 
ceny:

3- woda - 2,06 z³ + VAT/m
3- œcieki - 4,00 z³ + VAT/m

8. Op³ata za pobyt dzieci w przedszkolu, tzw. 
miejscówka.

W 2004 roku rodzice dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola 
bêd¹ wnosiæ op³aty:

- w Koñskowoli: 75,00 z³ miesiêcznie za jedno dziecko
i 65,00 z³ za ka¿de nastêpne,

- w Po¿ogu: 65,00 z³ za jedno dziecko i 60,00 z³ za ka¿de 
nastêpne.

Jak poinformowa³ radny Zbigniew Zadura - Komendant 
Gminnego Zwi¹zku OSP, w styczniu i lutym, we wszystkich 
jednostkach Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej odbêd¹ siê zebrania 
sprawozdawcze, na które stra¿acy zapraszaj¹ mieszkañców 
poszczególnych miejscowoœci. Terminy zebrañ s¹ 
nastêpuj¹ce: Chrz¹chów - 10.01. godz.17.00, Po¿óg - 17.01. 
godz. 17.00, Chrz¹chówek - 18.01. godz. 16.00, Koñskowola - 
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24.01. godz. 17.00, Stok - 25.01. godz. 16.00, M³ynki - 31.01. 
godz. 17.00, Rudy - 01.02. godz. 16.00, Sielce - 07.02. godz. 
17.00, Skowieszyn - 08.02. godz. 16.00 , Witowice - 14.02. 
godz. 17.00, Opoka - 21.02. godz. 17.00.

Komendant Zadura poprosi³ Radê o upowa¿nienie 
stra¿aków do przeprowadzenia kontroli posesji. Taka kontrola 
bêdzie mia³a miejsce na wiosnê.

Druga grudniowa sesja (29.XII) przebiega³a w innym ni¿ 
zwykle nastroju, bo œwi¹tecznym. Na jej miejsce wybrano salê 
widowiskow¹ Gminnego Oœrodka Kultury. Stó³ obrad zdobi³y 
œwierkowe stroiki i betlejemski ogieñ pokoju, przekazany 
przez  koñskowolskich harcerzy. W obradach oprócz 
gospodarzy, czyli radnych, wójta gminy i pracowników 
Urzêdu Gminy, wziêli udzia³ zaproszeni goœcie. Zaproszenie 
przyjêli: pose³ Zygmunt Jerzy Szymañski, Ma³gorzata 
Sadurska - cz³onek Zarz¹du Powiatu Pu³awskiego, Zygmunt 
Sitarski - Komendant Powiatowy Policji w Pu³awach, ksi¹dz 
proboszcz Piotr Trela, Eugeniusz Polak - dyrektor WODR
w Koñskowoli, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek 
organizacyjnych, so³tysi oraz nieliczne grono mieszkañców 
Koñskowoli.

W czêœci merytorycznej wójt Stanis³aw Go³êbiowski z³o¿y³ 
sprawozdanie z wykonania remontów i inwestycji gminnych 
w 2003 roku, a radni uchwalili statuty so³ectw i zasady 
wynagradzania pracowników gminnych placówek 
oœwiatowych. Najd³u¿ej trwa³ ostatni punkt porz¹dku, czyli 
sprawy ró¿ne. P³ynê³y wówczas podziêkowania za 
wspó³pracê i ¿yczenia na nowy rok. Sk³ada³ je zarówno 
w³odarz naszej gminy jak i goœcie. By³y to ciep³e s³owa 
wyra¿aj¹ce uznanie za dokonania w minionym roku. 
Szczególne s³owa podziêkowania skierowa³ wójt Stanis³aw 
Go³êbiowski pod adresem pos³a Jerzego Zygmunta 
Szymañskiego. To w³aœnie m.in. pose³ Szymañski pomóg³
w pozyskaniu œrodków z rezerwy oœwiatowej Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Sportu na wyposa¿enie gimnazjum
w Koñskowoli oraz w pozyskaniu nowego samochodu dla 
Posterunku Policji w Koñskowoli. Pose³ nie pierwszy raz 
goœci³ w naszej miejscowoœci, by³ obecny równie¿ na Œwiêcie 
Ró¿´2003 oraz na uroczystoœci otwarcia nowego budynku 
gimnazjum.

S³owa uznania wójt skierowa³ te¿ pod adresem odchodz¹cej 

W œwi¹tecznym nastroju

Wszyscy wszystkim œl¹ ¿yczenia -
na pierwszym planie pose³ Z. Szymañski i dyr. WODR E. Polak

Szczere ¿yczenia ksiêdza proboszcza dla spo³ecznoœci

Szczególne podziêkowania dla pos³a Szymañskiego

na emeryturê, d³ugoletniej pracownicy Urzêdu Gminy -
p. Danuty Próchniak, obs³uguj¹cej przez wiele lat biuro Rady 
Gminy.

Dope³nieniem œwi¹tecznej atmosfery by³ koncert kolêd
w wykonaniu zespo³u „Œpiewaj¹cy Seniorzy” oraz dzielenie 
siê op³atkiem. Symboliczna lampka szampana, któr¹ 
wzniesiono toast za powodzenie w nowym 2004 roku, niech 
bêdzie zapowiedzi¹ pasma sukcesów i dobrobytu, zarówno 
dla naszych gminnych decydentów jak i ca³ej spo³ecznoœci.

Bo¿enna Furtak



Z  w i e l k i m  ¿ a l e m
i smutkiem spo³ecznoœæ 
G m i n y  K o ñ s k o w o l a  
po¿egna³a 27 grudnia 2003 
roku, Pani¹ Zofiê Popio³ek, 
pedagoga z wielkim sercem. 
Odesz³a od nas nagle, po 
prze¿yciu 59 lat, w noc 
wigilijn¹, zd¹¿ywszy jeszcze 
po³amaæ siê op³atkiem
z najbli¿szymi.

Pani Zofia Popio³ek swoj¹ 
pracê zawodow¹ rozpoczê³a 
1 wrzeœnia 1964 roku, 
pocz¹ tkowo w Szkole  

Podstawowej w Sielcach, a od 1973 roku w szkole
w Koñskowoli. Zaczyna³a jako absolwentka Studium 
Nauczycielskiego, a w 1974 roku ukoñczywszy studia na 
UMCS-ie w Lublinie otrzyma³a tytu³ magistra fizyki. Uczy³a 
g³ównie matematyki i fizyki, a przez ostatnie cztery lata 
pe³ni³a funkcjê wicedyrektora Szko³y Podstawowej
w Koñskowoli. Przez ca³y czas pracy zawodowej wykszta³ci³a 
i wychowa³a kilka pokoleñ mieszkañców naszej gminnej 
spo³ecznoœci. Znali J¹ i cenili nie tylko uczniowie i ich 
rodzice, ale i kuratorzy oœwiaty, przyznaj¹c Jej liczne nagrody 
i wyró¿nienia.
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Z chwil¹  œmierci Pani Zofii, straciliœmy nie tylko 
wybitnego pedagoga, ale i wspania³ego cz³owieka. By³a 
¿yczliwym, bezinteresownym doradc¹ i przyjacielem dla 
swoich kole¿anek i kolegów, a Jej radoœæ ¿ycia i pogoda ducha 
udziela³a siê wszystkim. Wœród wielu wartoœci jakim Pani 
Zofia by³a wierna w ca³ym swoim ¿yciu, na pierwszy plan 
wysuwa³y siê troska o uczniów i o w³asn¹ rodzinê, któr¹ 
darzy³a bezgraniczn¹ mi³oœci¹ i oddaniem, a tak¿e  g³êboki 
humanitaryzm. Dla ka¿dego, kto siê do Niej zwróci³ mia³a 
zawsze dobr¹ radê, a nierzadko wymiern¹ pomoc. Z uporem
i uœmiechem na ustach pokonywa³a trudy codziennego ¿ycia 
bêd¹c dla innych przyk³adem oddanej matki i ¿ony, a tak¿e 
wzorem pedagoga, kochaj¹cego swoj¹ pracê. W naszych 
sercach i w naszej pamiêci bêdzie ¿y³a jeszcze bardzo d³ugo.

Grono Pedagogiczne Zespo³u Szkó³ w Koñskowoli

Prezesowi Zarz¹du Powiatowego

i Gminnego PSL

Koledze Witoldowi Popio³kowi
z powodu œmierci

¯ONY
wyrazy wspó³czucia sk³ada

Zarz¹d Gminny PSL

Po wys³aniu mojej ksi¹¿ki pt. „Krwawa Podolska Wigilia
w Ihrowicy w 1944 roku”, Kresowiakowi, Arcybiskupowi 
Ignacemu Tokarczukowi z Przemyœla, otrzyma³em mi³e 
podziêkowanie wraz z materia³ami o zbrodniach UPA
w okolicach Zbara¿a, a tak¿e o znajduj¹cym siê w pobli¿u 
Przemyœla Sanktuarium Matki Bo¿ej Zbaraskiej. Zastanowi³a 
mnie zbie¿noœæ losów Kresowych Madonn ze Zbara¿a
i Ihrowicy...

Smutne oczy Pani Zbaraskiej
Trzy kilometry za Przemyœlem w kierunku Sanoka rozci¹ga siê 

malowniczo po³o¿ona miejscowoœæ Pra³kowce. Stoi tam 
koœció³ek filialny Katedry Przemyskiej. W 1968 roku zosta³ on 
rozbudowany i przekazany Zgromadzeniu Ksiê¿y Michalitów. 
Koœcio³owi nadano patriotyczny wygl¹d. W skromnym wystroju 
œwi¹tyni rzuca siê w oczy du¿y p³at blachy miedzianej, 
symbolizuj¹cy wycinek ojczystego nieba. Tabernakulum
w kszta³cie kielicha, z którego sp³ywa bia³o-czerwona wst¹¿ka, 
zawiera grudkê ziemi ze Zbara¿a. W 1972 roku do koœcio³a
w Pra³kowcach zosta³ uroczyœcie wprowadzony ³askami s³yn¹cy 
obraz Matki Bo¿ej Zbaraskiej od wieków czczony przez 
wiernych z Podola i Wo³ynia.

W Zbara¿u (woj. Tarnopolskie) od wieków sta³ zamek 
zabezpieczaj¹cy wschodnie tereny Rzeczypospolitej przed 
napadami Tatarów, Turków czy wojsk moskiewskich.
W naszej narodowej pamiêci szczególnie utrwali³o siê oblê¿enie 
zbaraskiej twierdzy przez wojska kozacko-tatarskie. Po 
bohaterskiej obronie trwaj¹cej od 10 lipca do 22 sierpnia 1649 

roku, oblê¿enie przerwano w wyniku podpisania ugody 
zbaraskiej. Opis oblê¿enia Zbara¿a piêknie przedstawi³ Henryk 
Sienkiewicz na kartach powieœci „Ogniem i mieczem”.

Obraz Matki Boskiej Zbaraskiej zosta³ namalowany
w XVI w., kiedy Zbara¿ nale¿a³ jeszcze do rodziny Zbaraskich. 
Przyjmuje siê, ¿e twórcami obrazu s¹ malarze szko³y krakowskiej 
o nieznanych nazwiskach. Wizerunek w stylu Czarnej Madonny 
ró¿ni siê szczegó³ami od obrazu z Jasnej Góry. Twarze Madonny
i Dzieci¹tka posiadaj¹ jaœniejsz¹ karnacjê. Brak te¿ 
charakterystycznych ciêæ na twarzy Madonny. Jej szata 
ozdobiona jest szeœcioramiennymi z³otymi gwiazdami,
a sukienka Dzieci¹tka - z³otymi rozetami. Nimby otaczaj¹ce 
g³owy s¹ tylko zakreœlone w z³otym kolorze.

Oczy Madonny Zbaraskiej sprawiaj¹ wra¿enie, jakby 
spogl¹da³a Ona na ka¿dego, kto znajduje siê przed obrazem. 
Oblicze Matki Bo¿ej jest smutne, zatroskane, jakby wyra¿a³o 
ogrom tragedii mieszkañców polskich Kresów nêkanych przez 
wieki ci¹g³ymi wojnami, napadami, doœwiadczanych niewol¹
i okrutnymi rzeziami. Wed³ug s³ów wiersza ks. Ferdynanda 
Ocha³y:

Ten obraz ca³y modlitwami nasi¹kniêty,
Ten obraz spotkaniami z Matk¹ Bo¿¹ œwiêty,
W tym obrazie zastyg³y szepty i westchnienia
I ³zy gorzkie wylane przez pokolenia.
W XVII wieku obraz zosta³ ozdobiony przez króla Micha³a 

Korybuta Wiœniowieckiego sukieneczkami wykonanymi przez 
z³otników kijowskich w bogato z³oconym srebrze. Ciekawe, ¿e 
obrazu nie zniszczy³y czêste kataklizmy - wojny i po¿ary. Cudem 

Jan Bia³ow¹s

Dwie Kresowe Madonny



ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI 7

ocala³, gdy w 1575 roku koœció³ w Zbara¿u zosta³ zniszczony 
przez Tatarów. Podobnie sta³o siê w 1657 roku, kiedy Zbara¿ 
z³upili Turcy, Tatarzy i Kozacy. Cudowny obraz wraz z o³tarzem 
opar³ siê te¿ p³omieniom w czasie po¿aru koœcio³a w 1789 roku.

Szczególnym czcicielem Matki Bo¿ej Zbaraskiej jest ks. abp 
Ignacy Tokarczuk, wieloletni metropolita przemyski (obecnie na 
emeryturze). Przed Jej obrazem modli³ siê najpierw jako dziecko, 
po tem jako  uczeñ  g imnaz jum oo .  Bernardynów
w Zbara¿u, a w koñcu jako alumn Seminarium Duchownego we 
Lwowie.

W 1946 roku wysiedleni ze Zbara¿a oo. Bernardyni zabrali 
obraz i zdeponowali go w klasztorze w Le¿ajsku. Po 26 latach, 
gdy abp Tokarczuk by³ ju¿ ordynariuszem przemyskim, nast¹pi³o 
uroczyste przeniesienie obrazu do przygotowanego uprzednio 
koœcio³a w Pra³kowcach. Od tego czasu Sanktuarium nabra³o 
rozg³osu i sta³o siê znanym miejscem pielgrzymek i nawiedzeñ 
wiernych diecezji przemyskiej, a tak¿e Kresowian z ca³ej Polski.

W Sanktuarium znajduje siê pami¹tkowa tablica z br¹zu, 
ufundowana przez abp Tokarczuka, a poœwiêcona wspó³rodakom 
i krewnym z £u¿nik Wy¿szych k/Zbara¿a, zamordowanym
w 1944 roku przez UPA. Zginê³o tam ok. 30 osób, w tym trzej 
bracia stryjeczni ksiêdza arcybiskupa: Jakub, Karol i Miko³aj 
Tokarczukowie.

Nawet w zbiorowej mogile pomordowanych Polaków
w Ihrowicy pogrzebana zosta³a rodzina Sienkiewiczów z £u¿nik 
Wy¿szych. Rodzice i dwie nieletnie córki. Zamordowani zostali 
w wigiliê Bo¿ego Narodzenia 1944 roku. Uciekali przed 
niebezpieczeñstwem œmierci z w³asnego domu do Ihrowicy lub 
Tarnopola. Po drodze mieli nieszczêœcie spotkaæ „bohaterskich” 
Bur³akiw (sotnia UPA), którzy ich uœmiercili.

Dziêki ks. abp Tokarczukowi w Pra³kowcach pod Przemyœlem 
pozosta³ dla przysz³ych pokoleñ Polaków i Ukraiñców trwa³y 
œ lad Golgoty  Polaków na Ziemiach Wschodnich
II Rzeczypospolitej. Wieki przemin¹, ale pozostan¹ œlady 
tamtych tragicznych dni ...

Ciebie Matuchno Bo¿a tutaj nie zostawiê
Wraz z moj¹ rodzin¹ mieszkaliœmy wtedy w Ihrowicy, 

kilkanaœcie kilometrów od Zbara¿a. Do koñca mych dni nie 
zapomnê wigilii Bo¿ego Narodzenia 1944 r. Ojciec by³ na wojnie. 
Do wieczerzy mia³a zasi¹œæ mama, siostra i ja z m³odszymi 
braæmi. Mama trzyma³a ju¿ w d³oniach op³atek, którym nie 
zd¹¿y³a siê z nami podzieliæ... Nie wiedzieliœmy, ¿e w czasie 
naszych przygotowañ do wigilii, trwa³o ju¿ skryte mordowanie 
Polaków przez bandytów z Ukraiñskiej Powstañczej Armii. ̄ ycie 
uratowa³ nam ks. Stanis³aw Szczepankiewicz, nasz proboszcz, 
który w czasie rozbijania drzwi budynku plebani, zacz¹³ dzwoniæ 
na trwogê zawieszon¹ na strychu sygnaturk¹. Ks. Stanis³aw
z matk¹, siostr¹ i bratem, poniós³ mêczeñsk¹ œmieræ pod 
ukraiñskimi toporami, ale dziêki alarmowi uratowa³ od œmierci 
wielu Ihrowiczan. Ca³a moja rodzina przez okno uciek³a z domu 
ratuj¹c ¿ycie. Rodzinny nasz dom zosta³ spl¹drowany, a nastêpnie 
spalony.

Po napadzie Grzegorz B³aszkiewicz, jeden z ocalonych
z rzezi Polaków, wszed³ do sprofanowanego przez banderowców 
koœcio³a. Wnêtrze by³o zdemolowane. Na posadzce le¿a³y 
porozrzucane paramenty li turgiczne oraz str¹cona
z podwy¿szenia figurka Matki Boskiej, któr¹ tak czcili 
Ihrowiczanie. B³aszkiewicz przyklêkn¹³, podniós³ figurkê, 
uca³owa³ i przyrzek³: "Ja Ciebie Matuchno Bo¿a tutaj nie 
zostawiê, zabiorê Ciê do Polski". Przed wyjazdem pod os³on¹ 
nocy, z ma³oletnim wówczas synem Franciszkiem, wykradli 
figurkê Matki Bo¿ej z obserwowanego przez Ukraiñców 
koœcio³a. PrzywieŸli j¹ do Polski i zdeponowali za 
pokwitowaniem w koœciele parafialnym w M¹kolnie k/Z³otego 
Stoku, w miejscu swojego nowego zamieszkania. Ihrowiczanie 
przy ró¿nych okazjach odwiedzaj¹ ten koœció³ i modl¹ siê przed 
swoj¹ Ihrowick¹ Pani¹. Niestety tych, którzy s¹ uczuciowo 
zwi¹zani z t¹ œwiêt¹ pami¹tk¹ z ka¿dym rokiem ubywa...

P.S.
Z b ro d n i e  U PA w  w o j e w ó d z t w i e  Wo ³ y ñ s k i m

i Tarnopolskim
W jednym z poprzednich numerów „Echa” zamieœci³em 

artyku³ pt. „Nie tylko Wo³yñ”. Pisa³em o uroczystych obchodach 
60 .  roczn icy  mordów wo³yñsk ich  w 1943  roku
z udzia³em prezydentów Polski i Ukrainy. Dla uzmys³owienia 
skali tego ludobójstwa przypomnê, ¿e tylko w dniach z 11 na 12 
lipca 1943 r., sotnie UPA zaatakowa³y Polaków w 167 
miejscowoœciach na Wo³yniu i zamordowa³y ponad 10 tysiêcy 
osób. Mordy Polaków na Wo³yniu trwa³y do koñca 1943 roku
i poch³onê³y co najmniej 60-80 tys. ofiar. Ich dok³adna liczba nie 
jest znana.

Warto te¿ wiedzieæ, ¿e eksterminacja ludnoœci polskiej na 
Kresach, nie dotknê³a tylko Polaków na Wo³yniu. Po 
„wyzwoleniu” przez Armiê Czerwon¹, gdy tylko przesz³y 
oddzia³y frontowe, rzezie Polaków znów siê nasili³y. Walec 
zb rodn i  zacz¹ ³  p rze t aczaæ  s i ê  na  po ³udn ie ,  do
woj. Tarnopolskiego. Jako jedne z pierwszych zaatakowano 
okolice Zbara¿a.

Tymczasem trwa³a wojna. Polacy w wieku od 18 do 55 lat byli 
zmobilizowani do WP. Polskie wsie i rodziny by³y praktycznie 
bezbronne.  Dlatego tak ³a two by³o „bohaterom”
z UPA oczyszczaæ - przez zabijanie - Kresy z polskich rodzin. 
Poniewa¿ w miastach stacjonowa³y garnizony wojskowe, 
mordowano g³ównie ludnoœæ ch³opsk¹, przewa¿nie kobiety, 
dzieci i starców. W straszliwych mêczarniach na Kresach zginê³o 
co najmniej 120 tys. Polaków. Nie mo¿emy zapomnieæ ich 
martyrologii!



ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI8

Pani Helena Przygodzka œpiewa³a stare, nieznane pastora³ki

Bo z dziewczynami nigdy nie wiadomo

Kto da wiêcej za ten wspania³y tort?

11 stycznia w ca³ym kraju, i nie 
tylko, znów rozbrzmiewa³a Wielka 
Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy, tym 
razem ju¿ po raz XII. Trudno jest 
wymieniæ wszystkie dobrodziejstwa 

jakich owa Orkiestra przysporzy³a najm³odszym pacjentom
i personelom wszystkich polskich szpitali. Niech ogrom tych 
dobrodziejstw przybli¿¹ liczy:

44 miliony dolarów - to wartoœæ zakupionego przez 
Fundacjê sprzêtu przez 11 lat trwania akcji,

26 982 wykonane operacje kardiochirurgiczne w ci¹gu
11 lat,

10 000 urz¹dzeñ pracuj¹cych w polskich szpitalach, w tym 
a¿ 2 743 zakupionych w 2003 roku,

600 pomp insulinowych zakupionych dla najm³odszych 
dzieci,

kilkadziesi¹t karetek, ambulansów i pojazdów 
ratowniczych kupionych dla ratowania poszkodowanych
w wypadkach drogowych,

ca³a populacja polskich dzieci urodzonych w 2003 roku 
zosta³a przebadana na okolicznoœæ wad s³uchu (rekord 
œwiata).

Czy  t e  l i czby  n ie  rob i¹  wra¿en ia?  S¹  one
w nieprawdopodobny sposób przeliczalne na uratowane 
¿ycie. Dowodz¹ równie¿ tego, ¿e warto by³o przez te 
wszystkie lata graæ, i ¿e ma to ogromny sens. Przytoczone 
wy¿ej liczby daj¹ równie¿ œwiadectwo wiary ogromnej rzeszy 
ludzi wielkich serc, ¿e przys³owiowa z³otówka te¿ mo¿e 
komuœ pomóc. Bo na tê ogromn¹ sumê 44 milionów dolarów, 
sk³adaj¹ siê tak¿e z³otówki wrzucane do puszek na ulicy b¹dŸ 
w trakcie koncertów. S¹ w niej te¿ nasze datki, datki 
mieszkañców Koñskowoli i okolic, zbierane przez 
wolontariuszy na ulicach lub na koncertach w Oœrodku 
Kultury. W ci¹gu ostatnich dziewiêciu lat na samych 
koncertach w GOK, uzbieraliœmy 13.347,77 z³., nie licz¹c 
wp³ywów z ofiarowanej z³otej bi¿uterii. Nikt nie jest w stanie 
nam powiedzieæ ile pieniêdzy trafi³o do puszek na naszych 
koñskowolskich ulicach, mo¿na s¹dziæ ¿e du¿o, bo na 
koncertach nie goœcimy przecie¿ ca³ej spo³ecznoœci naszej 
gminy. Tegoroczne granie mia³o na celu zbiórkê pieniêdzy na 
zakup sprzêtu medycznego dla niemowl¹t i dzieci m³odszych. 
W przygotowanie koncertu w Koñskowoli, w³¹czy³y siê jak co 
roku wszystkie zespo³y amatorskiego ruchu artystycznego, 
pracuj¹ce w GOK i nie tylko, a wiêc: Orkiestra Dêta, p. Helena 
Przygodzka, „Œpiewaj¹cy Seniorzy”, kabaret „Onufry”, 
m³odzie¿owy zespó³ wokalny, dzieciêcy zespó³ tañca 
nowoczesnego „Fantazja” i grupa karateków. Ponadto 
zorganizowane zosta³o stoisko z pracami plastycznymi dzieci 
i podopiecznych Œrodowiskowego Domu Samopomocy.
W trakcie koncertu przeprowadzona zosta³a aukcja gad¿etów 
orkiestrowych i tortu podarowanego przez PSS „SPO£EM”, 
która jak zwykle cieszy³a siê du¿ym zainteresowaniem. 
S¹dz¹c po liczbie uczestników koncertu, któr¹ mo¿na œmia³o 
okreœliæ „pospolitym ruszeniem”, w naszej lokalnej 
spo³ecznoœci nie brak ludzi wielkich serc.

Nasz tegoroczny wk³ad w zbiórkê na zakup sprzêtu 
medycznego wyniós³ 1.860,28 z³. (w roku poprzednim 
2.131,72 z³) st¹d uwaga w tytule, ¿e graliœmy ciszej, choæ 
bardzo g³oœno.

B.F., E.P.

Znów graliœmy - ale ciszej
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Uczniowie Szko³y Podstawowej w Chrz¹chowie s¹ dumni
z licznych tradycji i zwyczajów kultywowanych
i wzbogacanych w ich szkole. I chocia¿ mamy ju¿ styczeñ, 
cofnijmy siê do grudnia, aby przyjrzeæ siê kilku wa¿nym 
wydarzeniom, jakie s¹ od lat udzia³em uczniów w tym w³aœnie 
miesi¹cu. Od 1989 roku  najm³odsi uczniowie szko³y bior¹ 
udzia³ w donios³ym wydarzeniu jakim jest dla nich 
„Pasowanie na Czytelnika”. Aby zachêciæ najm³odszych do 
jak najczêstszego korzystania z ksiêgozbioru szko³y, 
bibliotekarka p. Ewa Kozak nie tylko zapoznaje uczniów
z regulaminem biblioteki, zasadami wypo¿yczania ksi¹¿ek
i obchodzenia siê z nimi, ale równie¿ organizuje jak¹œ ciekaw¹ 
inscenizacjê. W tym roku szkolnym by³ to „Kot w butach” - 
przygotowany przez starszych kolegów, podobnie jak
i zak³adki do ksi¹¿ek, które dzieci otrzyma³y po z³o¿eniu 
przyrzeczenia. Inna tradycja istniej¹ca ju¿ od 10 lat, to 
konkurs dla uczniów klas IV - VI na naj³adniejsz¹ szopkê 
bo¿onarodzeniow¹. W tym roku szkolnym na konkurs 
wp³ynê³o 14 prac, a jury pod kierunkiem g³ównego 
pomys³odawcy i organizatora p. Aldony Pi³at, mia³o trudne 
zadanie z przyznaniem pierwszego, drugiego i trzeciego 
miejsca. Naj³adniejsz¹ bodaj tradycj¹ SP w Chrz¹chowie,
w której bierze udzia³ ca³a spo³ecznoœæ szko³y, s¹ klasowe 
wigilie przygotowywane g³ównie przez  rodziców. Wspólnie z 
wychowawcami, uczniowie s³uchaj¹ ewangelii, dziel¹ siê 
op³atkiem, sk³adaj¹ sobie ¿yczenia i zasiadaj¹ do przykrytego 
bia³ym obrusem sto³u... Na zakoñczenie przedœwi¹tecznego 

Grudniowe tradycje w SP w Chrz¹chowie

okresu wszyscy uczestnicz¹ w apelu, na którym obowi¹zkowo 
wystawiane s¹ „Jase³ka”, przekazywane ¿yczenia od 
Samorz¹du Uczniowskiego i wrêczane noworoczne  prezenty 
dyrektorowi i nauczycielom (w³asnorêcznie przez uczniów 
wykonane stroiki œwi¹teczne i kalendarzyki na nowy rok).

Wszystkie te grudniowe tradycje maj¹ce na celu 
zjednoczenie spo³ecznoœci szkolnej i w³¹czenie w ¿ycie 
szko³y rodziców, doskonale spe³niaj¹ swoje zadanie.

Samorz¹d Uczniowski
SP w Chrz¹chowie

Ju¿ dawno odszed³ do lamusa stereotypowy 
wizerunek siwow³osej babci uczesanej

w koczek, w ciemnej d³ugiej spódnicy, 
drucianych okularach na nosie, siedz¹cej

w bujanym fotelu i robi¹cej na drutach ciep³e 
skarpety dla wnuków. Dzisiejsze (przynajmniej te najm³odsze) 
babcie, s¹ w wiêkszoœci równie modnie ubrane jak ich córki czy 
synowe i podobnie jak dziadkowie, s¹ najczêœciej aktywne 
zawodowo. Nie ceruj¹ skarpet, bo tego nikt ju¿ nie robi, ani nie 
opowiadaj¹ bajek w tajemniczym œwietle lampy naftowej. Czy 
wobec tego Dzieñ Babci i Dziadka jest w dzisiejszych czasach 
prze¿ytkiem? O tym najwiêcej mogliby powiedzieæ ci, którzy 
ani pisaæ, ani nawet dobrze mówiæ nie potrafi¹, czyli 
najm³odsza grupa naszego spo³eczeñstwa, albo... oni sami, tak 
zwane trzecie pokolenie... Poniewa¿ sama ju¿ jestem babci¹ 
mam chyba prawo coœ na ten temat napisaæ. Myœlê, ¿e istota 
mi³oœci ³¹cz¹cej  najm³odszych i najstarszych w rodzinie nie 
zmieni³a siê. Niepisane prawo pozwala babciom i dziadkom 
bezkrytycznie kochaæ swoje wnuki mi³oœci¹, która nie musi byæ 
ograniczana licznymi nakazami i zakazami, jak to bywa
w przypadku rodziców, na których spoczywa obowi¹zek 
wychowywania swoich pociech. Babcie i dziadkowie 
natomiast mog¹ je do woli rozpieszczaæ. I chocia¿ najczêœciej 
maj¹ równie ma³o czasu, jak rodzice dziecka, to jednak nie 
przychodzi im do g³owy odmówiæ przeczytania od deski do 
deski po raz enty tej samej bajki, czy powtarzania jakiejœ 
zabawy, tak d³ugo jak d³ugo wywo³uje ona salwy œmiechu
u zachwyconego brzd¹ca. Tylko babcia czy dziadek pozwol¹ po 
raz kolejny namówiæ siê na „ostatniego ju¿” cukierka, dadz¹ do 

zabawy ukochane korale, czy zegarek
i z uœmiechem na ustach, bez zmêczenia, 
bêd¹ odpowiadaæ na setki pytañ. Nigdy nie 
znudzi im siê przypatrywanie jak rosn¹,
a z wyczynów wnuczki lub wnuka s¹ bez ma³a 
bardziej dumni ni¿ z osi¹gniêæ swoich w³asnych 
dzieci. Ich wyrozumia³oœæ, cierpliwoœæ i ciep³o s¹ tym 
cenniejsze im bardziej rodzice dziecka s¹ „zaganiani”. Dzieci 
czuj¹ tê mi³oœæ instynktownie i odpowiadaj¹ tym samym. 
Potrafi¹ jednak równie¿ jej nadu¿ywaæ. W obecnoœci dziadków 
bowiem, czuj¹ ¿e mog¹ pozwoliæ sobie na wiêcej, ¿e nie spotka 
ich praktycznie ¿adna krytyka, a w razie czego, dziadkowie 
obroni¹ ich przed gniewem rodziców. Szkoda, ¿e ta wiêŸ, 
najsilniejsza, gdy wnuczki s¹ maleñkie, ulega z czasem 
os³abieniu. A byæ mo¿e jest równie silna, tylko nastoletni 
wnukowie wstydz¹ siê uzewnêtrzniania uczuæ, czego tak 
bardzo pragn¹ babcie i dziadkowie.

Œwiêto Babci i Dziadka powinno byæ jednoczeœnie œwiêtem 
wnuków, bo bez jednych, nie by³oby drugich. I chocia¿ 
nastoletnim wnukom wydaje siê czasami, ¿e pogl¹dy na ¿ycie 
babci, czy dziadka delikatnie mówi¹c tr¹caj¹ myszk¹, powinni 
zawsze pamiêtaæ o tym, ¿e zajmuj¹ w ich sercach sta³e, bardzo 
wa¿ne miejsce.

Zatem Babciom, Dziadkom i wszystkim wnukom 
(szczególnie tym starszym) ¿yczê, aby zawsze o sobie 
pamiêtali.

El¿bieta Pytka

Babciom i dziadkom...
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W  G i m n a z j u m  w  K o ñ s k o w o l i  o d b y ³  s i ê  
miêdzyprzedmiotowy konkurs pod has³em „ABC zdrowia
i profilaktyki”. Sk³ada³ siê on z trzech etapów. W pierwszym
z nich uczniowie rozwi¹zywali test z³o¿ony z dwudziestu 
zadañ. W drugim odpowiadaliœmy na siedem pytañ
(w dwuosobowych grupach). Do etapu trzeciego przesz³o 
szeœæ osób. Mia³y one za zadanie rozwi¹zaæ krzy¿ówkê
z piêtnastoma has³ami plus has³o g³ówne. Moim zdaniem 
najtrudniejszy by³ pierwszy etap. Pytania dotyczy³y zakresu 
wiadomoœci z klas I - III gimnazjum. Mimo tego, ¿e jestem 
uczennic¹ trzeciej klasy i ca³kiem nieŸle siê uczê, to jednak 
pytania konkursowe sprawi³y mi k³opot, a co dopiero uczniom 
klas II i I, którzy tak¿e stanêli do rywalizacji. Okaza³o siê 
jednak, ¿e moi koledzy z m³odszych klas poradzili sobie
z trudnymi zadaniami. Wszyscy uczniowie stanêli na 
wysokoœci zadania, dlatego te¿ mia³am trudnych rywali. 
Jednak chyba by³am najlepiej przygotowana, bo zajê³am
I miejsce.

Katarzyna Kowalska kl. IIIA

21 listopada 2003 r. wziê³am udzia³ w  konkursie „ABC 
zdrowia i profilaktyki”. Muszê przyznaæ, ¿e kiedy konkurs 
zosta³ og³oszony, wiedzia³am ¿e chcê wzi¹æ w nim udzia³. 
Podane tematy bardzo mnie interesuj¹. Nie musia³am 
poœwiêcaæ du¿o czasu na przygotowanie, gdy¿ potrzebne mi 
wiadomoœci by³y przypomnieniem trzech lat nauki
w gimnazjum.  Konkurs odœwie¿y³ mi zebrane do tej pory 
wiadomoœci. Bardzo mi siê to przyda³o w zwi¹zku ze 
zbli¿aj¹cymi siê egzaminami trzecich klas. W konkursie 
zajê³am II miejsce z czego bardzo siê cieszê.

Paulina Jarzyna kl IIIE

chcia³by ¿yczyæ w nowym 2004 roku wszystkim 
mieszkañcom gminy oraz uczniom Gimnazjum du¿o 
szczêœcia, pomyœlnoœci oraz wszystkiego dobrego.
Niechaj ten Nowy Rok bêdzie dla wszystkich nas 

szans¹ na spe³nienie marzeñ, pragnieñ i oczekiwañ.
Mieszkañcom ¿yczymy du¿o radoœci, mniej trosk

i k³opotów ¿ycia codziennego oraz bogactw, zarówno 
tych duchowych jak i materialnych.

Uczniom niech ten Nowy Rok przyniesie dobre 
stopnie w dzienniku i same sukcesy w nauce.

A dla Polski niechaj 2004 rok bêdzie rokiem rozwoju 
oraz wielkich mo¿liwoœci.

Samorz¹d Uczniowski Gimnazjum w Koñskowoli

5 grudnia 2003r. w Gimnazjum w Koñskowoli 
zorganizowany zosta³ II Miko³ajkowy Turniej charytatywny 
w koszykówce, po³¹czony ze zbiórk¹ darów dla 
wychowanków Domu Dziecka w Pu³awach oraz dzieci
z Zak³adu Wychowawczego „Caritas”. W ramach turnieju na 
sali gimnastycznej Gimnazjum rozegrano 4 mecze:

- nauczyciele Gimnazjum kontra uczniowie,
- nauczycielki Gimnazjum kontra uczennice,
- pracownicy Urzêdu Gminy i radni Gminy Koñskowola 

kontra nauczyciele Gimnazjum,
- pracownicy i radni kontra uczniowie.
Biletem wstêpu na te wyj¹tkowe spotkania by³y dary 

rzeczowe (s³odycze, przybory szkolne, kosmetyki, œrodki 
czystoœci) zbierane na potrzeby dzieci z pu³awskich oœrodków 

opiekuñczo wychowawczych. Nasi gimnazjaliœci wykazali siê 
nie tylko wol¹ walki i sportowego ducha, ale przede 
wszystkim du¿¹ wra¿liwoœci¹ i hojnoœci¹ godn¹ œw. Miko³aja.

W ramach tegorocznej zbiórki zgromadzono m.in.: 46 
czekolad, 52 batony, 146 myde³, 65 o³ówków i d³ugopisów, 
111 zeszytów, a tak¿e cukierki, pasty do zêbów, proszki do 
prania  itp. Zebrane dary w nastêpnym tygodniu dostarczono 
do wspomnianych placówek.

Podziêkowania od dyrekcji, a przede wszystkim od 
obdarowanych dzieci by³y najlepszymi dowodami na to, ¿e 
akcja „Œwiêtym Miko³ajem mo¿esz zostaæ i Ty”, zakoñczy³a 
s iê  pe³nym sukcesem, zaœ t rud przygotowania
i przeprowadzenia imprezy nie poszed³ na marne.

Organizatorzy akcji - Szkolne Ko³o PCK, Samorz¹d 
Uczniowski, pedagog szkolny Gimnazjum oraz nauczyciele 
wychowania fizycznego, sk³adaj¹ serdeczne podziêkowania 
radnym i pracownikom Urzêdu Gminy za udzia³
w rozgrywkach, pracownikom Gminnego Oœrodka Kultury za 
przekazane dary, a wszystkim gimnazjalistom i ich 
wychowawcom za pomoc przy zbiórce.

Organizatorzy: Katarzyna Barszcz - opiekun SU, Joanna 
Kopiñska, Izabela Czerwonka, Agnieszka Franczak - Paæ

"Œwiêtym Miko³ajem mo¿esz byæ i Ty"

O konkursie „ABC zdrowia i profilaktyki”
- laureaci
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GKRPAiP to instytucja powo³ana przez Wójta Gminy na 
mocy Ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdzia³aniu 
alkoholizmowi z dnia 26 paŸdziernika 1982 roku. Jej 
zadaniem jest koordynowanie dzia³añ zwi¹zanych
z profilaktyk¹, rozwi¹zywanie problemów alkoholowych oraz 
podejmowanie czynnoœci zmierzaj¹cych do orzekania
o zastosowaniu wobec osoby uzale¿nionej od alkoholu, 
obowi¹zku poddania siê leczeniu.

Komisja jest organem spo³ecznym. W jej sk³ad wchodz¹ 
osoby przeszkolone do pracy w tego rodzaju instytucji: 
przewodnicz¹cy-kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej, cz³onkowie: policjant, radny, pielêgniarka, 
pracownik GOK oraz dwie osoby reprezentuj¹ce œrodowisko 
abstynenckie.

Komisje istniej¹ we wszystkich gminach w Polsce
i realizuj¹ swoje zadania zgodnie z corocznie uchwalanym 
przez rady gmin programem profilaktyki i rozwi¹zywania 
problemów alkoholowych.

G³ówne zadania zawarte w programie komisji dzia³aj¹cej w 
Gminie Koñskowola to:

1. Zwiêkszenie dostêpnoœci terapeutycznej dla osób 
uzale¿nionych od alkoholu i ich rodzin.

Realizacja tego zadania odbywa siê miêdzy innymi poprzez:
- kierowanie na badania pozwalaj¹ce ustaliæ stopieñ 

uzale¿nienia od alkoholu, - kierowanie do s¹du wniosków 
o wszczêcie postêpowania w sprawach obowi¹zku 
poddania siê leczeniu odwykowemu,

- wspó³pracê z Porani¹ Odwykow¹ w Pu³awach oraz  
S¹dem Rejonowym w celu zwiêkszenia skutecznoœci 
leczenia osób uzale¿nionych,

- pomoc w funkcjonowaniu istniej¹cej grupy AA,
- wspieranie dzia³alnoœci Klubu Abstynenta ,,AKRON”.
2. Udzielanie wieloaspektowej pomocy rodzinom,

w których wystêpuj¹ problemy alkoholowe. Niektóre formy 
tej pomocy to:

- prowadzenie interwencji domowych w sytuacjach 
przemocy w rodzinie,

- kierowanie cz³onków rodzin osób uzale¿nionych i ofiar 
przemocy do odpowiednich instytucji,

- udzielanie pomocy materialnej osobom uzale¿nionym, 
podejmuj¹cym leczenie,

- finansowanie uczestnictwa dzieci w koloniach 
terapeutycznych i innych spotkaniach integracyjnych.
3. Prowadzenie dzia³alnoœci profilaktycznej, informacyjno- 
edukacyjnej.
Komisja koncentruje swoj¹ uwagê nie tylko na osobach 

wymagaj¹cych leczenia i terapii, ale tak¿e na tych, którzy
w przysz³oœci mog¹ mieæ podobne problemy. Uznaje za 
celowe wspieranie dzia³alnoœci profilaktycznej na terenie 
szkó³. Wiele dzia³añ zwi¹zanych z tym zadaniem jest 
prowadzonych w szko³ach  w formie programów 
profilaktycznych, pozwalaj¹cych na takie zajmowanie siê 
dzieæmi i m³odzie¿¹, które rozwija ich umiejêtnoœci radzenia 
sobie z trudnymi sytuacjami i problemami, mog¹cymi 
sprzyjaæ siêganiu po alkohol, narkotyki i inne substancje 
szkodliwe dla zdrowia. Komisja finansuje  programy 

profilaktyczne: Spójrz Inaczej, NOE, Drugi Elementarz oraz 
dzia³alnoœæ œwietlic œrodowiskowych. Wspomaga równie¿ 
szko³y w organizowaniu imprez i akcji profilaktycznych, 
refunduj¹c koszty spektakli o charakterze profilaktycznym. 
Organizuje tak¿e choinki dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

4. Podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczania 
dostêpnoœci spo¿ycia alkoholu.

Nale¿¹ do nich: - kontrolowanie zasad usytuowania
i funkcjonowania miejsc sprzeda¿y i spo¿ywania alkoholu na 
terenie gminy,

- podejmowanie interwencji w stosunku do osób ³ami¹cych 
przepisy ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci
i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi,

- opiniowanie wydawania zezwoleñ na prowadzenie 
sprzeda¿y napojów alkoholowych.

5. Wspomaganie wspólnych inicjatyw realizowanych na 
rzecz rozwi¹zywania problemów alkoholowych 
organizowanych we wspó³pracy z instytucjami, 
stowarzyszeniami i osobami fizycznymi. Zadanie to dotyczy 
takich instytucji jak: szko³y, Koœció³ Katolicki, Policja.

Gminna Komis ja  Rozwi¹zywania  Problemów 
Alkoholowych i Profilaktyki jest pierwszym organem
w postêpowaniu przymusowym wobec osób uzale¿nionych 
od alkoholu. Osoby, które chc¹ siê poddaæ terapii z w³asnej 
woli, nie trafiaj¹ do komisji. Mog¹ bez skierowania korzystaæ 
z ró¿nych placówek stacjonarnych i ambulatoryjnych 
(przychodni i szpitali). Mog¹ równie¿ zg³aszaæ siê do 
Gminnego Punktu Konsultacyjnego, który mieœci siê w GOK 
(czynny w œrody w godz. 8.30- 10.30), a tak¿e do Klubu 
Abstynenta, Grupy Wsparcia itp. Natomiast w stosunku do 
osób, które nie wyra¿aj¹ zgody na podjêcie terapii, GKRPAiP 
wszczyna na wniosek rodziny, Policji, OPS lub innej 
instytucji, postêpowanie przymusowe. Pierwszym jego 
etapem jest wezwanie przed komisjê, gdzie motywuje siê 
osobê uzale¿nion¹ do podjêcia leczenia stacjonarnego. 
Wyra¿enie zgody nastêpuje w formie podpisania 
zobowi¹zania do zg³oszenia siê w wyznaczonym terminie do 
poradni odwykowej. Jeœli wezwany nie wyrazi zgody na 
terapiê lub nie wywi¹¿e siê ze zobowi¹zania, wysy³any jest do 
bieg³ego w celu wydania opinii w przedmiocie uzale¿nienia 
od alkoholu (do bieg³ego mo¿e byæ doprowadzony przez 
policjê). Nastêpnie sprawa trafia do s¹du, który orzeka co do 
formy leczenia. Wniosek o skierowanie na leczenie sk³ada siê
w Urzêdzie Gminy. Wszelkich porad w tym zakresie udziela 
psycholog zatrudniony w Punkcie Konsultacyjnym, 
cz³onkowie GKRPAiP, pracownicy OPS. Potrzebne 
informacje mo¿na uzyskaæ równie¿ telefonicznie.

Nr. telefonów: GOPS w Koñskowoli tel. 881-69-09
Punkt Konsultacyjny tel. 881-67-59
Klub Abstynenta tel. 881-67-59
Poradnia Odwykowa w Pu³awach ul. Ko³³¹taja 51
tel. 887-20-78

El¿bieta D³ugosz,
El¿bieta Pytka

GMINNA KOMISJA ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH I PROFILAKTYKI
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Styczniowe rozmaitoœci

Kiedy zaczyna siê karnawa³? Zaraz po Bo¿ym Narodzeniu? 
Po Nowym Roku? A mo¿e po Trzech Królach? Zdania s¹ 
zaskakuj¹co ró¿ne, ale na pewno wiemy (i z tym siê wszyscy 
zgadzaj¹), ¿e trwa nieustannie do Œrody Popielcowej.

Wiek XIX to szczyt karnawa³owych ceremonia³ów. 
O¿ywia³y siê salony, resursy, teatry, co bardziej renomowane 
knajpki, by pañsko - mieszczañskim goœciom nie brakowa³o 
zimowych wra¿eñ. Wszyscy - arystokracja, kupcy, inteligenci 
na posadach - zdawali siê tylko czekaæ na pierwsze takty 
poloneza, którym nieodmiennie rozpoczynano bale - bale 
proszone, bale sk³adkowe, bale panieñskie, bale kawalerskie, 
bale okreœlonych sfer i grup zawodowych, a wreszcie bale 
odbywane w poszumie raz po raz napieraj¹cej filantropii. 
„Czas” z roku 1873 podaje, ¿e ówczesny karnawa³ przyniós³ 
Krakowowi nastêpuj¹ce bale publiczne: „na dochód 
towarzystwa wzajemnej pomocy uczniów UJ”, „na dochód 
stowarzyszenia wzajemnej pomocy rêkodzielników
i przemys³owców”, „na korzyœæ ubogiej m³odzie¿y Instytutu 
Technicznego”, „na dochód stra¿y ogniowej”, „biblioteki 
uczniów wydzia³u lekarskiego”, i jeszcze wiele innych. 
Najœwietniejszy z nich to bal „na korzyœæ” m³odych techników 
- tryska³a fontanna z wod¹ koloñsk¹, a omdla³e damy 
wynoszono po pl¹sach. By³y to jedyne okazje do spotkañ, 
gdzie wysoko urodzeni mogli bawiæ siê z innym œwiatem, bo 
w tamtych czasach nie by³o mowy, aby na balu hrabiostwa X, 
zjawi³ siê bezherbowy profesor uniwersytetu, czy wyst¹pi³y 
nawet najelegantsze kupcówny. Nie bêdê tu opisywaæ (nawet 
nie jestem w stanie) tej jak¿e odleg³ej atmosfery, tak 
etykietalnych niuansów tego dziwnego korowodu, 
zd¹¿aj¹cego do wielkiego kufra historii. Muzyka, girlandy 
kwiatów, piêkne œwiat³a, lustra w z³otych oprawach, trunki
w kryszta³ach, wystawne toalety i fraki, jeszcze miejsce
w karnetach i wodzirej wspaniale panuj¹cy nad sal¹.

Dawno ju¿ zanik³y (w koñcu bardzo przydatne) tañce,
o których zgryŸliwie pisa³ pewien siedemnastowieczny autor 
w ksi¹¿eczce pt. „Gorzka wolnoœæ m³odzieñcza”. Radzi³ on 
tak: „A mój mi³y bracie wzdyæ dosyæ ma czasu i okazjej  
przypatrzeæ siê tym pannom. Na toæ to biesiady, na to 
konwersacyje, na to ró¿ne tañce, ¿ebyœcie siê im s³usznie 
przypatrzyli. Na to œwieczkowy, ¿eby jeœli który nie dojrzy, 
lepiej j¹ widzia³ przy œwiecy. Na to mieniony, ¿eby z boku 
obaczy³ tym lepiej jak chodzi. Na to goniony, ¿eby widzia³, 
jeœli nie kalika albo nie dychawiczna. Na to œpiewany kowal, 
¿eby s³ysza³, jeœli nie niemota...”

W œwiat³ach dziewiêtnastowiecznego salonu, wodzirej 
chc¹c skusiæ niektórych  do z³otego jarzma ma³¿eñskiego, 
zaprasza³ do innych tañców, takich jak: mazur, kadryl, lansjer, 
kotylion, polka, polka zwyk³a, polka warszawska, polka - 
mazurka... By³ tak¿e ulubiony drabant z figurami: 
„przeskakiwanie chustki”, „kotek i myszka”, „okrêcanie siê 
przez rêce”, „figura z czepkiem” i „picie wina z trzewika” - a 
dok³adniej z kieliszeczka wstawionego w trzewikopodobn¹ 
namiastkê. Bal trwa³... Kiedy b³ysn¹³ pierwszy œwit, goœcie 
wsiadali do karet.

T.D.

Jeszcze na pocz¹tku poprzedniego stulecia, uroczystoœci 
Bo¿ego Narodzenia trwa³y nie tylko w obrzêdach 
koœcielnych, ale i w ¿yciu domowym - a¿ do Trzech Króli. 
D³ugie zimowe wieczory w tamtym okresie nazywa³y siê 
„œwiêtymi wieczorami” i obchodzone by³y w szczególny 
sposób. W domach surowo przestrzegano, aby po zachodzie 
s³oñca nikt nie prz¹d³, nie mota³ przêdziwa, nie szy³ i nie 
pracowa³ ostrymi narzêdziami. Mówiono, ¿e jeœli ktoœ w takie 
wieczory przêdzie i mota, to bêd¹ mu siê mota³y wilki do 
obory. Czas (w te wieczory) spêdzano przy ognisku 
domowym na œpiewaniu kolêd oraz innych nabo¿nych pieœni, 
opowiadaniu baœni, wzajemnych odwiedzinach i rozrywkach 
domowych. By³ to jak gdyby dalszy ci¹g Godów, ale œwiêcony 
ju¿ tylko wieczorami.

Szczodry wieczór by³ ostatnim ze „œwiêtych wieczorów”. 
Stanowi³ wigiliê Trzech Króli - nale¿a³o wiêc obowi¹zkowo 
spêdziæ go na œpiewaniu kolêd i na zabawie towarzyskiej. 
Wszyscy cz³onkowie rodziny, ich krewni i s³u¿ba, zbierali siê 
przy stole na tradycyjne pierogi z sera, albo na tzw. sójki, czyli 
pieczone w piecu chlebowym pierogi z kapusty, czy buraków
i kaszy jaglanej. Dzieci w tym dniu otrzymywa³y drobne 
upominki oraz orzechy - ¿eby by³y jêdrne i zdrowe, jab³ka - 
aby nie cierpia³y na ból gard³a, oraz specjalne placki, 
przewa¿nie w kszta³cie zwierz¹t lub lalek - zwane 
szczodrakami. Gdy do tych szczodraków przymawia³ siê 
³akomczuch „pod w¹sem”, wrêczano mu cepy, przyniesione 
do domu i ukryte w k¹cie, gdy¿ takie sytuacje by³y 
przewidywane.

Szczodrym dniem nazywano kiedyœ dzieñ Trzech Króli na 
pami¹tkê hojnoœci trzech mêdrców Wschodu: Kacpra
z Arabii, Melkono (przerobionego przez naszych przodków na 
Melchiora) z Persji i Baltazara z Indii, którzy przynieœli
i w³asnorêcznie z³o¿yli Dzieci¹tku Jezus w stajence 
betlejemskiej mirrê, kadzid³o i z³oto. Tego dnia po 
œwi¹tecznym obiedzie bawiono siê w „króla migda³owego”. 
Zebrane przy stole osoby czêstowano ciastem - rogalami
z pszennej m¹ki. W jednym z nich znajdowa³ siê migda³. Ten, 
komu on przypad³, zostawa³ „królem” lub „królow¹ 
migda³ow¹”. Ale jak to czêsto bywa przy ró¿nych wyborach - 
tak i w tym wypadku, œlepemu losowi dopomaga³y nieraz  
sprytne d³onie manipulantów. Gospodyni, lub ktoœ
z domowników, tak zrêcznie podsuwa³ goœciom pó³misek
z rogalami, ¿e migda³ trafia³ siê osobie przewidzianej na 
monarchê. W niektórych domach gospodynie umieszcza³y 
migda³ w ka¿dym rogalu. Wiedzieli o tym wszyscy, oprócz 
tego, kogo miano okrzykn¹æ królem. Gdy uradowany 
oznajmia³, co znalaz³ w cieœcie, sk³adali mu gratulacje nie 
ujawniaj¹c swoich znalezisk. Zwykle zaszczycano wyborem 
króla osobê, która umia³a poznaæ siê na rzeczy i rewan¿owa³a 
siê uczt¹.

W Warszawie bawiono siê inaczej. Podawano z pó³misków 
ciasta - jeden dla pañ, drugi dla panów. Los kojarzy³ parê 
królewsk¹, a zebrani wznosili toast za jej zdrowie i szczêœliwe 
królowanie, a¿ do szczodrego dnia roku nastêpnego. Panny  
spragnione ma³¿eñstwa, nawet migda³ki w placku 
wykorzystywa³y do wró¿b. Powsta³o porzekad³o: „która 
dosta³a migda³a, dostanie i Micha³a”.

Szczodry wieczór,
                              szczodry dzieñ...

Œwiat z karnetów
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BARAN (21.03 - 20.04)

Twoim patronem w tym roku jest Merkury. Ta 

gor¹ca planeta odpowiada miêdzy innymi za stan 

Twoich finansów. Znalezione na ulicy pieni¹dze 

natychmiast wydaj na toto - lotka. Z pewnoœci¹  nie 

stracisz! SprawdŸ koniecznie kolor krawata tego, kto 

bêdzie uwodzi³ Ciebie w kwietniu podczas pe³ni 

ksiê¿yca: jasny - awans, ciemny - spadek, brak - 

wszystko co najlepsze przed Tob¹! Szczêœliwy dzieñ - 

sobota.

BYK (21.04 - 21.05)

W tym roku na pilnowanie Twoich spraw 

zdecydowa³ siê Pluton. Ta planeta, acz zimna

i odleg³a, wniesie do Twojego ¿ycia wiele ciep³a. 

Dama spod znaku Panny bruŸdzi Ci w pracy i nie 

tylko? Zneutralizujesz jej wp³ywy nonszalanckim 

zachowaniem i tajemniczym uœmiechem. Nie 

przegap oczu wpatrzonych w Ciebie ju¿ od jakiegoœ 

czasu! Oj, mo¿e byæ zamieszanie! Szczêœliwy kolor - 

amarant.  

BLI�NIÊTA  (22.05 - 22.06)

Bêdziesz pod szczególn¹ opiek¹ swojej ojczystej 

planety - Ziemi. Kie³kuj¹ce plany rozkwitn¹ bujnie

i wydadz¹ nadspodziewanie dorodne owoce. 

Wykorzystaj w wiêkszym stopniu ksi¹¿kê kucharsk¹

i swój wdziêk! W pracy i w domu poczujesz siê 

niezast¹piona. Nawet inni to dostrzeg¹! W kwietniu 

nie bierz kredytów, a w  maju  nie kupuj butów - 

odciski pewne! Szczêœliwa liczba - 17!

RAK (23.06 - 22.07)

Nie wycofuj siê z karnawa³owych szaleñstw. Co 

prawda walc z zabójczo przystojnym blondynem

w styczniu, spowoduje perturbacje sercowe

w czerwcu, ale oberek lub polka z têgim szatynem, 

zagwarantuje szczêœcie z w³asnym partnerem. Nad 

pomyœlnoœci¹ w ¿yciu codziennym czuwa Jowisz.  

Zrezygnuj jednak ze zbyt obfitych kolacji na rzecz 

sucharka i nie zwracaj uwagi na plotki. Drobiazg 

przynosz¹cy szczêœcie - muszelka.

LEW (23.07 - 23.08)

S³oñce - Twój najwa¿niejszy gwiezdny patron, 

bêdzie w tym roku nieco kapryœny. W zwi¹zku z czym 

dla Twego zdrowia psychicznego konieczny jest 

odpoczynek pod palmami. Za drogo? Rozstaw le¿ak 

pod odpowiedni¹ roœlink¹ u zaprzyjaŸnionej cioci

i pomocz nogi w misce z ciep³¹, s³on¹  wod¹. Grunt to 

wyobraŸnia, a tej Ci nie brakuje. W mi³oœci po 

staremu - bo czy¿ LWA mo¿na nie kochaæ?

PANNA (24.08 - 23.09)

O Twoje sprawy sercowe zadba Wenus. Ta piêkna 

planeta ma jednak swoje wymagania, szczególnie 

je¿eli chodzi o estetykê. Jeœli wiêc Twój ukochany nie 

ma tatua¿u na lewej ³opatce - koniecznie zrób go 

sama. Nawet tymczasowy zapewni szampañski 

smaczek Waszemu zwi¹zkowi. Nadmiar codziennych 

obowi¹zków zrzuæ na partnera. On te¿ ma dwie rêce! 

Zatrzymaj pierwszy owoc kasztana - w listopadzie 

niespodzianka!

Horoskop (z przymru¿eniem oka) na 2004 rok

WAGA (24.09 - 23.10)

Malowniczy i groŸny Saturn w tym roku Ciebie 

obdarzy³ swoimi ³askami. B¹dŸ przygotowana na 

prawdziw¹ huœtawkê uczuæ. Zdarzenia bêd¹ goniæ 

zdarzenia, a Twój z³y nastrój bêdzie spowodowany 

jedynie niemo¿noœci¹ bycia w dwóch miejscach 

jednoczeœnie. Najwiêksze sukcesy odniesiesz

w styczniu i lipcu, swêdzenie pod kolanem we 

wrzeœniu bêdzie oznak¹ czyjejœ interesownoœci. Noœ 

przy sobie bia³y kamyk.

SKORPION (24.10 - 22.11)

Dobroczynny Uran zagwarantuje Ci w tym roku 

szereg udanych podró¿y. Równie¿ s³u¿bowych. 

Zrezygnuj jednak z wyprawy na Grenlandiê. 

Ciemnawo, mroŸno, wietrznie, a i o poziomki raczej 

tam trudno. Eros, bêd¹cy w stanie wojny z Uranem, 

wypuœci w Twoim kierunku serie strza³. W maju

i paŸdzierniku unikaj koncertów rockowych - ktoœ, 

kogo mo¿esz tam spotkaæ,  przysporzy Ci k³opotów. 

Szczêœliwy miesi¹c - sierpieñ.

STRZELEC (23.11 - 21.12)

Mars zapewni Ci wiele udanych wieczorów

z najbli¿szymi osobami. Jeœli jednak zdarzy Ci siê 

spotkaæ w lokalu szefa z seksown¹ blondynk¹, ma³o 

taktownie udaj, ¿e go nie widzisz. Podwy¿ka pewna. 

Zapamiêtaj sen z 21 na 22 lutego. Je¿eli post¹pisz 

dok³adnie na odwrót - pewne powodzenie na 

wszystkich frontach. W kontaktach towarzyskich 

uwa¿aj na wielbicieli Marksa, Engelsa i Lenina. 

Antidotum na plotki - pe³en luz!

KOZIORO¯EC (22.12 - 20.01)

Twój tegoroczny patron Ksiê¿yc, sprawi ¿e 

bêdz iesz  emanowaæ  szczegó ln ie  s i lnym 

magnetyzmem. Zalecana jest zatem powa¿na 

ostro¿noœæ w kontaktach z p³ci¹ przeciwn¹. Mo¿e 

pomog³yby w tym przypadku ciemne okulary i ma³o 

eleganckie rêkawiczki? Spodziewany przyp³yw 

gotówki w paŸdzierniku pozwoli za³ataæ domowe, 

bud¿etowe dziury. Szczêœliwy gad¿et - piórko 

perliczki.

WODNIK (21.01 - 18.02)

Poniewa¿ Twój patron Saturn zajmie siê Tob¹ 

dopiero od drugiej po³owy czerwca, musisz sama

o siebie zadbaæ w pierwszej po³owie roku. Pod 

¿adnym pozorem nie pozwól, aby ukochany kupowa³ 

dla Ciebie cokolwiek w towarzystwie Twojej 

przyjació³ki, o ile nie chcesz straszyæ ludzi. We 

wrzeœniu zapisz siê na aerobik. Poprawa Twojej 

kondycji (i figury) wp³ynie na stan Twojego apetytu,

a tym samym kieszeni. W pracy awans!

RYBY (19.02 - 20.03)

Praktyczny Neptun szykuje dla Ciebie w tym roku 

wiele niespodzianek. Sprawdzaj raz w miesi¹cu 

obcasy ulubionych butów. Zdarty prawy - radoœæ, 

(pewny pryszcz na nosie rywalki), zadeptany lewy - 

zajêta swoimi sprawami teœciowa da Ci chwilkê 

oddechu. Nie daj siê zwieœæ podejrzanemu 

przyp³ywowi uczuæ ukochanego. Raczej znajdŸ mu 

du¿o pracy - szczególnie w sobotê. To Twój 

szczêœliwy dzieñ.

El¿bieta Pytka
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Z notatnika POLICJANTA

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Na pytania Czytelników odpowiada Przemys³aw Pytlak

Pracodawca poinformowa³ mnie, ¿e zamierza mi 
wypowiedzieæ umowê o pracê (powinna obowi¹zywaæ do 30 
czerwca 2004 r.), mimo i¿ nigdy wczeœniej nie da³ mi do 
zrozumienia, ¿e jest niezadowolony z wykonywania przeze mnie 
moich obowi¹zków. Czy ma on prawo do takiego dzia³ania?

Umowa o pracê zawarta na czas okreœlony (jak w tym przypadku) 
mo¿e byæ wypowiedziana tylko wtedy, gdy zosta³a zawarta na okres 
d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy i dodatkowo strony w treœci tej umowy 
przewidzia³y mo¿liwoœæ jej wczeœniejszego rozwi¹zania za 
dwutygodniowym (lub d³u¿szym) terminem wypowiedzenia. Prawo 
dopuszcza, by klauzula daj¹ca pracownikowi lub pracodawcy 
mo¿liwoœæ rozwi¹zania za wypowiedzeniem, zosta³a dodana 
równie¿ w trakcie trwania stosunku pracy. Je¿eli w tej umowie brak 
takiej klauzuli, pracodawca nie ma prawa rozwi¹zaæ jej za 
wypowiedzeniem, bez wzglêdu na to, jak ocenia pracownika
i sposób wykonywania powierzonych mu obowi¹zków.

Umowa na czas okreœlony mo¿e byæ jednak wypowiedziana
w dwóch przypadkach szczególnych: og³oszenia upad³oœci lub 

1likwidacji pracodawcy (w zwi¹zku z art. 41  §2 Kodeksu Pracy, 
ka¿da ze stron mo¿e w takim przypadku rozwi¹zaæ umowê za 
dwutygodniowym wypowiedzeniem) oraz w przypadku zwolnieñ 
grupowych.

Warto przy tym pamiêtaæ, ¿e pracodawca mo¿e rozwi¹zaæ umowê 
o pracê bez wypowiedzenia tylko w przypadkach okreœlonych
w Kodeksie Pracy (art. 52 i 53 KP).

Na terenie gminy mia³y miejsce nastêpuj¹ce zdarzenia:

- 30.11.03 r. ok. godz. 4.00 w Po¿ogu Starym na drodze zosta³ 

pobity m³ody mê¿czyzna.

- 09.12.03 r. o godz. 6.40 w Koñskowoli przy skrzy¿owaniu

ul. Lubelskiej i Po¿owskiej, na przejœciu dla pieszych, samochód 

skoda fabia potr¹ci³ przechodz¹c¹ kobietê, która w wyniku 

odniesionych obra¿eñ zmar³a w szpitalu. Prosimy œwiadków tego 

wypadku o zg³aszanie siê.

- 21.12.03 r. oko³o godz.20.30 w Koñskowoli, do jednego

z domów przy ul. Lubelskiej, trzej zamaskowani mê¿czyŸni

w kominiarkach na g³owach, wdarli siê do mieszkania, pobili 

domowników, a nastêpnie skradli pieni¹dze. Sprawcy, po 

opuszczeniu mieszkania, pobiegli ulic¹ Koœcieln¹.

Wszystkich œwiadków tego zdarzenia, oraz osoby które

w dniu 21.12. w godz. 20.00-21.00 przebywa³y na przystankach 

PKS w kierunku do Pu³aw i do Lublina oraz osoby, które

w wymienionym czasie przebywa³y na ul. Lubelskiej, Koœcielnej, 

Rynek i Ogrodowej, prosimy o skontaktowanie siê z Posterunkiem 

Policji. Za okazan¹ pomoc z góry dziêkujemy.

- W nocy 26/27.12.03 r. mia³o miejsce usi³owanie dokonania 

kradzie¿y z w³amaniem do Zespo³u Szkó³ w Koñskowoli. Sprawca 

zamierzonego celu nie osi¹gn¹³.

- 28/29.12.03 r. w Koñskowoli przy ul. Lubelskiej, sprawcy 

dokonali kradzie¿y z w³amaniem

do kiosku, uprzednio wybijaj¹c otwór w œcianie, sk¹d skradli kasê 

fiskaln¹ i papierosy.

- 2/3.01.04 r. w barze w Koñskowoli dosz³o do bójki dwóch 

mê¿czyzn, podczas której jeden z nich dozna³ obra¿enia cia³a od 

uderzenia butelk¹ w g³owê.

- Zatrzymano jednego nietrzeŸwego kieruj¹cego samochodem

 i dwóch nietrzeŸwych rowerzystów.

Jeszcze raz uprzejmie prosimy wszystkich œwiadków powy¿szych 

zdarzeñ o przekazywanie wszelkich informacji. Funkcjonariusze 

Posterunku Policji zapewniaj¹ œwiadkom zdarzeñ pe³n¹ 

anonimowoœæ.

Szymajda Irena 79 Koñskowola
Wociór Stanis³aw 72 Stara Wieœ
Wojtaszczyk Waleria 97 M³ynki
Kuœmierz Józef 57 Witowice
Popio³ek Zofia 59 M³ynki
Mrozek Edward 72 Chrz¹chów

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 paŸdziernika 

1995 r. - o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników

i p³atników (Dz.U. nr 142, poz 702, z póŸ. zm.) podatnicy 

podatku dochodowego zmieniaj¹cy dowody osobiste, maj¹ 

obowi¹zek zg³oszenia nowego numeru dowodu w urzêdzie 

skarbowym w terminie 30 dni od dnia, w którym nast¹pi³a 

zmiana danych.

Informacja dla osób

zmieniaj¹cych dowody osobiste

Kierownik Samodzielnego Publicznego Gminnego 

Oœrodka Zdrowia w Koñskowoli informuje, ¿e w zwi¹zku ze 

zmianami zachodz¹cymi w s³u¿bie zdrowia, opiekê nocn¹, 

œwi¹teczn¹, sobotni¹ i wyjazdow¹ dla pacjentów nale¿¹cych 

do miejscowego Oœrodka Zdrowia, od dnia 12 stycznia 

2004r. œwiadczy NZOZ „Niwa Med” w Pu³awach,

ul. Lubelska (budynek ZUS).

W nag³ych zachorowaniach pomocy udziela nadal 

Pogotowie Ratunkowe.

Bli¿sze wyjaœnienia w nastêpnym numerze „Echa”.

Gminny Oœrodek Kultury informuje, ¿e zosta³ ju¿ wydany 

aktualny spis numerów telefonicznych gminy Koñskowola. 

Sprzeda¿ ksi¹¿eczek telefonicznych prowadz¹: Biblioteka 

Publiczna w Koñskowoli, kiosk przy ul. Lubelskiej (na placu 

GOK), kiosk RUCH (ko³o koœcio³a), sklep „GRAMIR”, sklep 

„JAŒ 3” (Dom Handlowy), sklep „ANIA” (Rynek).

Jednoczeœnie informujemy, ¿e zmiany numerów, które 

nie zosta³y zg³oszone przed wydaniem spisu, mo¿na 

zg³aszaæ do redakcji „Echa Koñskowoli”. Bêd¹ one 

zamieszczane na ³amach tego pisma, celem nanoszenia 

poprawek przez abonentów.

Oto pierwsze zmiany:

Koñskowola Pajurek Krzysztof ul. Jaworowa - 889 21 27

Stara Wieœ Pajurek Krzysztof - 881 66 58

OG£OSZENIE

OG£OSZENIE



ul. ¯yrzyñska 22, tel. (081) 889-24-55

Posiadamy w cenach:konkurencyjnych 
- cement portlandzki CEM I 42,5
- t³uczeñ granitowy w ró¿nych frakcjach
- olej napêdowy i olej opa³owy

Czynne od poniedzia³ku  do pi¹tku w godzinach.: 7:00 - 17:00
(w soboty 7:00 - 16:00)

F Utylizacja pojazdów samochodowych
F Sprzeda¿ oleju opa³owego
F Sprzeda¿ paliw p³ynnych i gazu
F Sprzeda¿ czêœci zamiennych nowych
     i u¿ywanych
F Sprzeda¿ wêgla

www.infocentrum.pl

ul. M³odzie¿owa 2, 24-320 Poniatowa
tel. (081) 820-51-08, fax: (081) 820-29-38

e-mail: opole@infocentrum.pl



BANK SPÓ£DZIELCZY

w KOÑSKOWOLI
24-130 KOÑSKOWOLA

ul. LUBELSKA 91A

TEL./FAX (081) 8816219
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.

v 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

vStosujemy preferencyjne warunki:

§nie pobieramy op³at za za³o¿enie i prowadzenie rachunku

§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”

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
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