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Posy³am ró¿e: niech powiedz¹ one
to, czego usta nie mówi¹ stêsknione
co w serca mego zostanie skrytoœci
wiecznym oddŸwiêkiem marzeñ i mi³oœci.
(Adam Asnyk)

Wakacyjna poezja
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Niedole mi³oœci
Lidia, dostaj¹c co dzieñ kwiaty od Sylwandra,
czarnomodre irysy i bez purpurowy,
sprawi³a sobie na nie wazon purpurowy.
Jest wazon, gdzie Sylwander?
Zwia³ innymi s³owy.

W lecie bez roboty, w zimie bez butów.
W lipcu upa³y, styczeñ mroŸny ca³y.
Nawiedzenie Matki Boskiej ( 2.VII), wiêc siê chyl¹ przed
ni¹ k³oski.
Czego sierpieñ nie zwarzy, wrzesieñ tego nie upiecze.
Na œwiêtego Piotra Palikopy (1.VIII) baba placek
upiecze i po¿ywi ch³opy.

LIPCOWI SOLENIZANCI
Olga (11.VII.) - imiê ¿eñskie skandynawskiego pochodzenia, siêgaj¹ce
czasów Wikingów. Jego pierwotne znaczenie ³¹czy siê ze
starogermañskim heils - zdrowy, szczêœliwy. W polskich œrodkach
Ÿród³owych imiê to wystêpuje w XIII wieku jako Olga i Alga oraz Holga
(1405 r.). PóŸniej pojawia siê dopiero w XIX w., a obecnie w Polsce jest
rzadko nadawane, czêste natomiast u S³owian wschodnich. Nosz¹ca to
imiê jest pe³na uroku i radoœci, ale czasami nachodz¹ j¹ smutne
zamyœlenia. Ma otwarte serce, czasem zbyt szeroko, co wykorzystuj¹
niegodni. Jest wra¿liwa, wiotka, choæ ma zdrowy organizm. W szkole,
¿eby przodowaæ, lubi pilnie siê uczyæ. Kocha przyrodê i zwierzêta.
W mi³oœci jest wierna i szczêœliwa. Liczy siê dla niej tylko dom rodzinny.
Potrafi byæ tak¿e oszczêdna. Czasem patrzy na innych z góry. Imiê Olga
wystêpuje w literaturze - np. powieœæ historyczna A. Bronikowskiego
„Olgierd i Olga”, a z postaci literackich znana jest Olga z „Eugeniusza
Oniegina” A. Puszkina. Nosi³a je Olga Boznañska (1865- 1940), malarka.
Olaf (29.VII.) - imiê mêskie skandynawskiego pochodzenia. Jego
pierwotne znaczenie ³¹czy siê z staronorweskim Anleifr, staroislandzkim
Olafr, z czego pierwszy element An- jest zwi¹zany z germañskim ano przodek, zaœ druga czêœæ - leifr prawdopodobnie znaczy - pozosta³oœæ,
dziedzictwo. W œrodkach Ÿród³owych polskich nie poœwiadczone, chocia¿
dziœ rzadko, ale jest nadawane.
Czêste w krajach skandynawskich. Jest to stare imiê norweskich królów
(np. Olaf I Tryggvesson - X w., Olaf II Haraldsson).
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Amarylis, by oknem wpuœciæ Zefiryna,
wi¹za³a d³ugo wêz³y sznurowej drabiny.
W marzeniu o drabinie mija³y godziny...
Z chwil¹ gdy j¹ skoñczy³a,
nogê da³ jedyny.
Emanuel wynaj¹³ piêkn¹ garsonierê byli tak obaj z Sylwi¹ namiêtni i prêdcy!
Zap³aci³ z góry czynszu dwanaœcie miesiêcy,
Po czym by³ tam wraz z Sylwi¹
raz i nigdy wiêcej.
Widz¹c, ¿e w sam dzieñ schadzki deszcz okrutny lun¹³,
Delfin dwa parasole zakupi³ wspania³e.
Czeka³ bez koñca, w deszczu i wichurze, i w szale,
bo ona, rozs¹dniejsza,
nie nadesz³a wcale.
S¹siedzi zagl¹dali w ogródek Filidy,
Gdzie z Romanem godziny przepêdza³a z³ote.
Kaza³a mur wystawiæ. Skoñczono robotê,
gdy œwiat ju¿ móg³ podziwiaæ
samotnoœæ i cnotê.
Pantalon kajutê mia³ do Ameryki
lecz j¹ podar³ dla Idy, po chwili wahania.
Rykn¹wszy odjecha³a precz „Mauretania”- - - Za to na Idê
pró¿no
Czeka³ do œwitania.
Dla b³êkitnego ptaka nie chciej z³otej klatki,
a jeœliœ ju¿ j¹ kupi³ i diabli ciê bior¹
widz¹c ptaka na dachu - wyznaj¿e z pokor¹,
¿e Twój b³êkitny ptaszek
zwyk³¹ jest sikor¹.

Wyró¿nienie dla kabaretu
Na XX jubileuszowym Ogólnopolskim Przegl¹dzie Kabaretów
Wiejskich, który tym razem odby³ siê w K³obucku k/Czêstochowy,
kabaret „Onufry” z GOK w Koñskowoli zdoby³ wyró¿nienie za
program p.t. „Pech”. Oprócz nas wystêpowa³o tam dwadzieœcia
najlepszych kabaretów wiejskich (niektóre profesjonalne) z ca³ej
Polski. Przegl¹d jubileuszowy zosta³ zorganizowany na stadionie.
Pogoda dopisa³a, a zdecydowan¹ atrakcj¹ imprezy by³ wystêp
(i konferansjerka) Genowefy Pigwy. Niestety, nie mogliœmy zostaæ na
drugi dzieñ i nie ogl¹daliœmy ani nagrodzonych kabaretów, ani
wystêpu kabaretu „Elita” - atrakcji drugiego dnia.
E.P.
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Obecne wydanie Echa zosta³o nieco opóŸnione, poniewa¿
redakcja uzna³a za stosowne poinformowaæ Czytelników
o wa¿nych sprawach i decyzjach, które zapada³y na ostatniej
sesji Rady Gminy Koñskowola w dniu 10 lipca.
Oto najwa¿niejsze z nich:

Zaawansowanie inwestycji gminnych
Z informacji wójta Stanis³awa Go³êbiowskiego wynika, ¿e
budowa gimnazjum przebiega we w³aœciwym rytmie. Odbiór
budynku zaplanowany jest na 8 sierpnia, a wiêc bêdzie czas na
przygotowanie sal do nowego roku szkolnego. Jeszcze
w trakcie wakacji zostanie zakupione podstawowe
wyposa¿enie sal lekcyjnych. Celem pozyskania œrodków na
wyposa¿enie zosta³y z³o¿one wnioski w wielu miejscach. Dziœ
wiadomo, ¿e dla naszej gminy przyznano dodatkowe œrodki na
cele oœwiatowe z rezerwy subwencji oœwiatowej w wysokoœci
194 tys. z³. Nie bêd¹ w tym roku niestety, z powodu braku
œrodków, wyposa¿ane pracownie: komputerowa, chemiczna
i fizyczna. M³odzie¿ póki co, bêdzie korzystaæ z pracowni
w szkole podstawowej.
W czerwcu zosta³a zakoñczona budowa drogi w Lesie
Stockim, gdzie po³o¿ono dywanik asfaltowy. Przedstawiciele
Lubelskiej Fundacji Rozwoju w trakcie odbioru zastrzegli stan
poboczy. Obecnie trwa ich porz¹dkowanie.
Wkrótce zostanie og³oszony przetarg na kolejny etap
kanalizacji w Koñskowoli. Projekt jest ju¿ gotowy, opóŸnienie
jest spowodowane uzgodnieniami z Lubelskim
Konserwatorem Zabytków.
Na etapie przygotowañ s¹ 3 wnioski do SAPARD-u na
remonty kolejnych dróg. W przypadku ich pozyskania,
wykonane bêd¹: remont ulic na osiedlu za Urzêdem Gminy,
remont drogi w Lesie Stockim (od skrzy¿owania do kaplicy 500 m), budowa drogi w Po¿ogu Nowym. Ponad to, w fazie
przygotowañ, jest dokumentacja na wykonanie nawierzchni
ulic w Koñskowoli: Pó³nocnej, Spokojnej i G³êbokiej.
W ostatnim okresie wykonano kilka prac polegaj¹cych na
odwodnieniu terenu, m.in.: w Chrz¹chówku, Wronowie,
Rudach, Chrz¹chowie i Po¿ogu Nowym.

Punkty dla rolników
Na ostatnim posiedzeniu Stowarzyszenia Gmin Ziemi
Pu³awskiej, które odby³o siê 9 lipca w naszym Urzêdzie,
omawiano sprawê dop³at dla rolników. Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, do obowi¹zków
której nale¿y ta kwestia, próbowa³a czêœæ swoich obowi¹zków
przerzuciæ na Urzêdy Gmin, proponuj¹c aby to urzêdnicy
samorz¹dowi zajmowali siê zbieraniem i pomoc¹
w wype³nianiu wniosków sk³adanych przez rolników.
Spotka³o siê to ze sprzeciwem wójtów. Ostatecznie
uzgodniono, z obecnym na spotkaniu przedstawicielem
Agencji, ¿e na terenie wszystkich gmin bêd¹ udostêpniane
obiekty na szkolenia dla rolników oraz pomieszczenia
w urzêdach, gdzie pracownicy Agencji bêd¹ przyjmowaæ
wnioski.

Bêdzie zastêpca
Wójt Go³êbiowski poinformowa³ Radê, ¿e podj¹³ zamiar

zatrudnienia wice wójta. Nast¹pi to byæ mo¿e od sierpnia. Ta
informacja by³a wyrazem szacunku dla Rady, bowiem
zatrudnianie pracowników Urzêdu, w tym zastêpcy, nale¿y do
wy³¹cznych kompetencji wójta. Wybranym na to stanowisko
jest Grzegorz Nakonieczny, mieszkaniec Koñskowoli. Pan
Nakonieczny by³ obecny na sesji i dokona³ prezentacji w³asnej
osoby. W swej dotychczasowej praktyce zawodowej
wspó³pracowa³ przez wiele lat z nasz¹ gmin¹ i jak sam
stwierdzi³, ta wspó³praca uk³ada³a siê bardzo dobrze. Posiada
du¿e doœwiadczenie w pozyskiwaniu funduszy. Wyrazi³ wolê
pomocy we wszelkich sprawach. Do obowi¹zków zastêpcy
wójta bêdzie nale¿eæ: wype³nianie kompetencji wójta
w czasie jego nieobecnoœci; nadzór nad oœwiat¹, referatem
finansowym i gospodark¹ komunaln¹; nadzór nad
przestrzeganiem ustawy o zamówieniach publicznych przez
jednostki organizacyjne gminy.
(Szerszej prezentacji zastêpcy dokonamy w jesiennym
numerze Echa.)

Podjête uchwa³y
W zwi¹zku ze zmian¹ przepisów reguluj¹cych sprawê
zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie œcieków, Rada Gminy
ustali³a nowy regulamin zbiorowego dostarczania wody
i zbiorowego odprowadzania œcieków, obowi¹zuj¹cy na
obszarze Gminy Koñskowola. Okreœla on prawa i obowi¹zki
zarówno us³ugodawcy jak i us³ugobiorców, warunki
przy³¹czenia do sieci, warunki i tryb zawierania umów oraz
sposób rozliczeñ.
Od dnia sesji, czyli od 10 lipca, na terenie naszej gminy
obowi¹zuj¹ nowe wysokoœci op³at za pod³¹czenie
nieruchomoœci do gminnych urz¹dzeñ zbiorowego
zaopatrzenia w wodê oraz zbiorowych urz¹dzeñ
kanalizacyjnych. Op³aty dotycz¹ tych w³aœcicieli
nieruchomoœci, którzy nie maj¹ jeszcze przy³¹czy. Osoba
ubiegaj¹ca siê o pod³¹czenie swojej nieruchomoœci do
gminnej sieci zobowi¹zana jest do uiszczenia na rzecz Gminy
Koñskowola op³at:
- za pod³¹czenie do sieci wodoci¹gowej - 500,00 z³
- za pod³¹czenie do sieci kanalizacyjnej - 800,00 z³.
Wymienione kwoty op³at nale¿y uiœciæ jednorazowo przed
wydaniem warunków technicznych na pod³¹czenie. Koszt
wykonania przy³¹cza obci¹¿a w³aœciciela nieruchomoœci,
a jego budowa musi byæ powierzona podmiotowi
posiadaj¹cemu stosowne uprawnienia. Odbioru dokonuj¹
gminne s³u¿by komunalne.
Rada wprowadzi³a now¹ rzecz, a mianowicie op³atê
abonamentow¹ za korzystanie z urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych. Op³ata wynosi 2 z³ brutto za 1 miesi¹c
i regulowana bêdzie przy op³acie za wodê lub œcieki za dany
okres. Roczne wp³ywy do gminnej kasy z tytu³u op³at
abonamentowych wynios¹ oko³o 27 tys. z³.
Sprawa poszerzenia drogi gminnej w Starej Wsi, tocz¹ca siê
ju¿ trzy lata, zostanie zakoñczona. W³aœciciele dzia³ki, przez
któr¹ biegnie droga, zgodzili siê na nieodp³atne przekazanie
28 m kw. na rzecz gminy. Rada wyrazi³a zgodê na przejêcie
darowizny.
Mieszkañcy wsi Stara Wieœ wyst¹pili do Rady Gminy
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o nadanie nazwy drodze biegn¹cej od ulicy Po¿owskiej (przed
WODR) do Starej Wsi (przed przejazdem kolejowym). Droga
ta biegnie przez tereny dwóch miejscowoœci: Koñskowoli
i Starej Wsi. Zwyczajowo ulica (która byæ mo¿e w niedalekiej
przysz³oœci bêdzie wybudowana, poniewa¿ trwaj¹ starania
o œrodki na ten cel) nazywana by³a G³êbok¹. Tak¹ te¿ nazwê
nada³a jej Rada w drodze uchwa³y.
Budowa sali gimnastycznej i gimnazjum prowadzona jest
miêdzy innymi ze œrodków pochodz¹cych z kredytów. Do tej
pory wykorzystano 400 tys. z³ na salê i 450 tys. z³ na budynek
dydaktyczny. Obecnie zachodzi koniecznoœæ dalszego
wykorzystania kredytu, dlatego Rada postanowi³a zaci¹gn¹æ
go (500 tys. z³) ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej. Warunki s¹ preferencyjne (oprocentowanie
4,8%).
Wraz z koñcem bie¿¹cego roku up³ywa obecna kadencja
³awników. Rada Gminy jest zobowi¹zana do wybrania (w
paŸdzierniku) 4 przedstawicieli gminy do s¹du
(2 do s¹du pracy i 2 do s¹du cywilnego). Do 31 lipca trwa
zg³aszanie kandydatów na ³awników. Opiniê o zg³aszanych
kandydatach przedstawi Radzie zespó³, który zosta³ powo³any
w drodze uchwa³y. W jego sk³ad weszli: Zenon Rodzik z Lasu
Stockiego, Jan Domañski z Sielc, Zofia Skindzier
z Chrz¹chowa, Jadwiga Polak z Wronowa, Bo¿enna Furtak
z Wronowa i Grzegorz Nakonieczny z Koñskowoli.

Radni na omawianej sesji wykazali niezwyk³¹
jednomyœlnoœæ. Wszystkie uchwa³y zapada³y jednog³oœnie,
w obecnoœci 14 radnych.

Interpelacje
W trakcie interpelacji, wszyscy je zg³aszaj¹cy, dali dowód
troski o stan bezpieczeñstwa na drogach, jakoœæ dróg na
terenie gminy, w tym ulicy Kurowskiej w Koñskowoli, brak
wodoci¹gu na ul. Kurowskiej i czystoœæ otoczenia. Zwrócono
szczególn¹ uwagê na skrzy¿owanie ulicy Lubelskiej (ko³o
koœcio³a i z ulic¹ Po¿owsk¹).
W odpowiedzi wójt poinformowa³, ¿e jest nadzieja na
zainstalowanie œwiate³ drogowych na skrzy¿owaniu
w centrum Koñskowoli. Ta sprawa by³a przedmiotem wizji
lokalnej powo³anej komisji. Natomiast ulica Kurowska jest
drog¹ powiatow¹ i od d³u¿szego czasu trwaj¹ rozmowy
z Powiatowym Zarz¹dem Dróg dotycz¹ce jej remontu.
Zlecony jest ju¿ projekt na wykonanie kana³u deszczowego
w kierunku rzeki Kurówki. W tym przypadku konieczna jest
oczyszczalnia wód opadowych. Budowa wodoci¹gu jest
w fazie planowania. Ustosunkowuj¹c siê do zaœmieconego
otoczenia, wójt zaproponowa³ przeprowadzenie referendum
gminnego w sprawie wprowadzenia podatku œmieciowego.
Pomys³ zyska³ aprobatê Rady.
Bo¿enna Furtak
Koñskowoli. Rajd nie by³by pe³ny, gdybyœmy ominêli

Na³êczów - jedyn¹ w naszym województwie miejscowoœæ
Szlakiem Klucza Koñskowolskiego uzdrowiskow¹.
Niezwykle malownicze jej po³o¿enie

Promowaæ nasz¹ gminê mo¿na na wiele sposobów. Jednym z nich
by³o zorganizowanie „turystyki samorz¹dowej”. Tego zadania
podjê³a siê grupa inicjatywna pod patronatem wójta, Stanis³awa
Go³êbiowskiego. W³aœnie dziêki nim, od 20 - 22 czerwca nasza
gmina by³a gospodarzem VI Ogólnopolskiego Rajdu Pracowników
Samorz¹dowych. Turystycznych szlaków w naszym regionie nie
brakuje, a podczas wspólnej w³óczêgi, czego dowodz¹ zdjêcia, ³atwo
o nawi¹zanie serdecznych wiêzi pomiêdzy samorz¹dowcami. Na
„pierwszy ogieñ” posz³a oczywiœcie Koñskowola. Uczestnicy Rajdu
mogli zwiedziæ nie tylko jej zabytki (koœcio³y, Rynek z jego uroczymi
domkami), ale tak¿e najnowsze inwestycje (sala gimnastyczna,
przedszkole z m¹drze zorganizowanym placem zabaw, Gminne
Centrum Informacji), ponadto gospodarstwo pszczelarskie w Po¿ogu
i najlepsze gospodarstwa szkó³karskie. Na zakoñczenie pierwszego
dnia nie mog³o zabrakn¹æ ogniska. Zosta³o ono zorganizowane
w Rudach, a poczêstunek -jak za króla Sasa - zdaniem jednego
z uczestników, zorganizowa³y panie z Urzêdu Gminy. Dzieñ
nastêpny przeznaczony by³ na poznanie Klucza Koñskowolskiego
czyli Pu³aw z per³¹ tego terenu - kompleksem pa³acowo parkowym,
Janowca i Kazimierza. Do Janowca dotarliœmy „spacerkiem” wzd³u¿
malowniczego nurtu Wis³y z Nasi³owa. Nie zdziwi³o nas, ¿e
uczestnicy byli zachwyceni zespo³em dworkowo-parkowozamkowym i zapieraj¹cymi dech w piersi widokami rozci¹gaj¹cymi
siê z murów zamku w Janowcu, -chocia¿by baszt¹ Kazimiersk¹
witaj¹c¹ nas z oddali i zapraszaj¹c¹ do odkrywania jej historycznych
tajemnic. Na zamkowej skarpie czeka³ nas równie¿ zas³u¿ony
odpoczynek i ognisko, przy którym uzupe³niliœmy zu¿yte podczas
drogi kalorie. Do Kazimierza oczywiœcie przeprawiliœmy siê
promem. By³o to dodatkow¹ atrakcj¹. Tu obcowanie z „pere³ami
polskiego renesansu” by³o przedzielone czasem wolnym. Kazimierz
ma tak wiele do zaoferowania, ¿e zwiedzanie na „w³asn¹ rêkê” sta³o
siê nieodzowne. Wieczór oczywiœcie przyszed³ zbyt szybko i z ¿alem
wracaliœmy z baga¿em kilometrów w nogach na odpoczynek do

w rozwidleniu dwóch rzek (Bystrej i Bochotniczanki),
w sieci w¹wozów lessowych z bujn¹ i bogat¹ roœlinnoœci¹
ukszta³towa³o charakter miasta. Jest to ogród z bardzo ciekaw¹,
zabytkow¹ architektur¹.
Jak uda³ siê Rajd? W naszym odczuciu wspaniale. Sta³o siê to
dziêki dobrej organizacji, oraz osobistemu zaanga¿owaniu wójta Stanis³awa Go³êbiowskiego, który pomimo swoich licznych
obowi¹zków znalaz³ czas dla „Samorz¹dowej Braci” i jako dzielny
piechur wytrwa³ do koñca. O odczuciach uczestników œwiadcz¹
równie¿ nawi¹zane przyjaŸnie, wymienione telefony i e-maile.
Ka¿dego, kto chcia³by zobaczyæ jak i co zwiedzaliœmy, zapraszamy
na stronê internetow¹ www.um.oswiecim.pl/rs na której znajduje siê
czêœæ dokumentacji fotograficznej w liczbie 300 zdjêæ, wykonanych
przez grupê z Oœwiêcimia.
W imieniu swoim i Wójta serdecznie dziêkujemy tym wszystkim,
którzy poczuli siê samorz¹dowcami w przygotowaniu Rajdu nie
szczêdz¹c pracy i goœcinnoœci w Koñskowolskich progach.
Zastêpcy Komandora Rajdu
Dorota Chyl i Marek Wójcik

Goœcie i gospodarze
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Historia szkó³karstwa i produkcji ogrodniczej w Gminie
Koñskowola zaczê³a siê w pocz¹tkach XIX wieku. Wtedy to
Izabela Czartoryska w Po¿ogu, nale¿¹cym do tzw. „klucza
koñskowolskiego” za³o¿y³a ogród (o powierzchni oko³o
9 hektarów) w stylu angielskim, maj¹cy dla jej wspó³czesnych
stanowiæ pewien wzorzec. W dziele „Myœli ró¿ne o sposobie
zak³adania ogrodów przez I.C.”, w rozdziale „Klomby”,
Czartoryska w ten sposób zachêca do zak³adania podobnych
do po¿owskiego ogrodów:
„Dla zachêcenia tych, co siê zastanawiaj¹ nad
przeci¹gniêciem czasu, którego mniemaj¹, ¿e wiele trzeba,

Pracownicy ZHO w Po¿ogu przed bram¹ wjazdow¹ do zak³adu

¿eby siê doczekaæ samym go zasadzaj¹c, dodam tu ieszcze, ¿e
Ogród Po¿ogowski, w kilku leciech dokoñczony, powoli
robiony, sta³ siê mi³ym i u¿ytecznym. W tem¿e samym miejscu,
za³o¿enie Szkó³ek rozmaitych dowodzi, ¿e starannoœæ ci¹g³a
skraca czas: bo W³aœcicielka doczeka³a siê we dwóch latach
niezliczonych drzewek, krzewów i roœlin”.
W dziele tym zawar³a oprócz planu ogrodu w Po¿ogu, tak¿e
katalog 78 gatunków drzew i krzewów oraz 436 pozycji bylin
nale¿¹cych do 180 gatunków, które zapewne ros³y w tym
ogrodzie.
W 1831 roku dobra Czartoryskich, w tym koñskowolskie,
zosta³y skonfiskowane i przesz³y pod
administracjê rosyjsk¹. W 1869 roku ogród
po¿owski zosta³ przekazany Instytutowi
Gospodarstwa Wiejskiego w Pu³awach. Podczas
I Wojny Œwiatowej, w 1916 roku Austriacy
zdewastowali szkó³ki.
W 1918 roku, po odzyskaniu niepodleg³oœci,
w Pu³awach zorganizowano Pañstwowy Instytut
Nauk Gospodarstwa Wiejskiego. Podlega³ mu
utworzony w Po¿ogu (wydzielonym z maj¹tku
Koñskowola), na terenach dawnego ogrodu
Czartoryskiej, Zak³ad Hodowli Drzew i Krzewów
Owocowych i Wierzby Koszykarskiej.
W 1920 roku szkó³ki drzew owocowych
zajmowa³y ok. 4 ha, drzew ozdobnych - 2 ha. Poza
tym na 1 hektarze uprawiano ró¿e oraz krzewy

Zdjêcie Zak³adu w Po¿ogu z lotu ptaka (dwudziestolecie miêdzywojenne)

ECHO KONSKOWOLI

5

ozdobne. Zak³ad Hodowli Drzew mia³ za zadanie tak¿e
praktyczne szkolenie przysz³ych ogrodników. Dlatego
powsta³ nowoczesny internat, mog¹cy pomieœciæ 40
praktykantów - byli wœród nich zarówno absolwenci szkó³
rolniczych (g³ównie z Kijan), jak równie¿ osoby bez
przygotowania teoretycznego.

Prace polowe w Po¿ogu przy u¿yciu ci¹gnika lata 20-te XX w.

Wybudowano tak¿e pakowniê drzewek z magazynem,
„pracowniê” do szczepieñ zimowych, a w1935 - szklarniê.
W przybli¿eniu produkcja ZHD w Po¿ogu wynosi³a 250
tysiêcy drzewek owocowych i 50 tysiêcy drzew i krzewów

ozdobnych rocznie. W okresie miêdzywojennym Zak³ad
uzyska³ wiele nagród na ogólnopolskich wystawach
ogrodniczych - we Lwowie (1923), Poznaniu (1926, 1929) czy
Toruniu (1928). Docenieniem pracy ZHD, by³a propozycja
utworzenia w Po¿ogu centralnego zak³adu do prowadzenia
badañ w sadownictwie i szkó³karstwie. Sukcesy Zak³adu nie
by³yby mo¿liwe bez jego wspania³ych pracowników, wœród
których nale¿y wymieniæ in¿. Stanis³awa Ró¿yczko,
Bronis³awa Szmigla, Tadeusza Marca - odpowiedzialnego za
dzia³ sadowniczy, Franciszka Gryniewicza, W³adys³awa
i Jana Su³ków, czy pracuj¹cego ju¿ po II wojnie Bronis³awa
Kowalika.
II wojna œwiatowa os³abi³a gospodarstwo w Po¿ogu.
W czasie wojny nie by³o popytu na produkty szkó³karstwa,
w zwi¹zku z tym wyzwolenie zasta³o szkó³ki z materia³em
starym, trudnym do sprzedania.
W 1948 ustalono dla Po¿oga zakres czynnoœci, obejmuj¹cy
doœwiadczalnictwo szkó³karskie i prace produkcyjne. W 1951
roku ZHD w Po¿ogu zosta³ przejêty przez Instytut
Sadownictwa. Zmieni³ siê profil dzia³alnoœci gospodarstwa zamiast drzew owocowych i ozdobnych, zaczêto zak³adaæ
szkó³ki roœlin jagodowych - w praktyce g³ównie porzeczek.
Ponadto utrzymywano tam wiele ró¿norodnych drzew
i krzewów, oraz kolekcjê kilkuset odmian dalii. Kolejna
reorganizacja (maj 1956 roku) przekaza³a gospodarstwo
w Po¿ogu
do Rolniczego Rejonowego Zak³adu

ZHP Pozóg, lata 30-te XX w. Zdjêcie przed internatem dla praktykantów
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Koñskowola ci¹gle jest zag³êbiem
szkó³ek tych kwiatów - szacunkowo
produkuje siê oko³o 4,5 miliona
sadzonek ró¿ na terenie gminy.
W 1998 roku po raz pierwszy
odby³o siê w Koñskowoli, staraniem
Wójta Gminy, Gminnego Oœrodka
Kultury, WODR w Koñskowoli oraz
firmy FLORPAK - „Œwiêto Ró¿”.
Swoje kwiaty (45 odmian),
wystawi³o 9 plantatorów
zrzeszonych w spó³ce „Florpak”.
Wystawie towarzyszy³a sesja
naukowa, na której poruszono
tematy historii uprawy ró¿ na terenie
Gminy Koñskowola (in¿. Kazimierz
Komsta) oraz prawid³owej uprawy
ró¿ (prof. dr hab. Jerzy Hetman z AR
Prace przy wysy³ce materia³u szkó³karskiego, stacja kolejowa w Pu³awach
w Lublinie). Od tego czasu co roku
w
lipcu odbywaj¹ siê kolejne edycje
Doœwiadczalnego w Koñskowoli. Dziêki temu, obok dalszego
rozwoju nasadzeñ krzewów jagodowych, roœnie znowu liczba Œwiêta Ró¿. Z roku na rok zwiêksza siê liczba wystawiaj¹cych
produkowanych drzewek owocowych. Wkrótce powstaj¹ swoje kwiaty plantatorów. W ramach sesji naukowych
pierwsze, nieliczne, gospodarstwa produkuj¹ce uprawy prezentowane s¹ kolejne aspekty produkcji ogrodniczej
ogrodnicze, których nauczono siê pracuj¹c w Zak³adzie. i prawid³owej gospodarki. Z odczytami wystêpowali
Gmina Koñskowola stawa³a siê powoli zag³êbiem produkcji przedstawiciele m.in.: Oœrodka Doradztwa Rolniczego
w Lublinie, Akademii Rolniczej w Lublinie, Instytutu
szkó³karskiej.
Sadownictwa
i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Fundacji
W latach 60-tych nastêpuje w Polsce dynamiczny rozwój
Spó³dzielczoœci
Wiejskiej w Warszawie, Lubelskiego Rynku
szkó³karstwa ró¿. Do najlepszych firm, g³ównie z okolic
Kutna i Warszawy, do³¹cza pan Lucjan Kurowski Hurtowego S.A., Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
z Koñskowoli, wieloletni wiceprzewodnicz¹cy Polskiego Roœlin w Lublinie, Instytutu Ochrony Roœlin w Poznaniu.
Towarzystwa Przyjació³ Ró¿, Przewodnicz¹cy Sekcji W trakcie IV Œwiêta zorganizowano aukcjê bukietów ró¿,
Producentów Ró¿ przy PTMR. W tym czasie, w okolicach z której dochód przekazano na rzecz powodzian.
Otwarcie V Œwiêta Ró¿, 21 lipca 2002 roku, zaszczycili
Koñskowoli, powstaj¹ kolejne liczne szkó³ki ró¿, których
Wojewoda
Lubelski
Andrzej Kurowski, Marsza³ek
materia³ (rosa multiflora), odmienny od produkowanego gdzie
Województwa
Edward
Hunek
oraz Starosta Pu³awski Henryk
indziej w Polsce, pochodzi³ z po¿owskiego gospodarstwa
Wieczorek.
Og³oszono
konkurs
„Najpiêkniejsza Ró¿a”, której
RRZD Koñskowola. Zmienia³y siê tak¿e metody i technologia
zwyciê¿czyni,
pani
Hanna
Kuna z Po¿oga zosta³a
produkcji g³ównie dziêki pomys³owoœci producentów.
N a j b a r d z i e j z n a n e i n n o w a c j e b y ³ y a u t o r s t w a uhonorowana pucharem ufundowanym przez Pocztê Polsk¹.
B. Wituszyñskiego oraz Lucjana Kurowskiego. Pod koniec lat Wszyscy plantatorzy wystawiaj¹cy ró¿e otrzymali dyplomy
70-tych rozpoczê³a siê w Polsce towarowa produkcja uznania i nagrody ksi¹¿kowe.
Szkó³karstwo w Koñskowoli to nie tylko bogata historia - to
materia³u szkó³karskiego w pojemnikach.
W 1975 roku przy CNOS w O¿arowie Mazowieckim przede wszystkim doskona³a jakoœæ i bogaty asortyment
powsta³a Sekcja Producentów Szkó³karskiego Materia³u wytwarzanych produktów. Na terenie gminy znajduje siê
Ozdobnego. Tu równie¿ zaznaczy³ siê rejon Koñskowoli jako wiele gospodarstw, nale¿¹cych do wiod¹cych w kraju,
zag³êbie takiego szkó³karstwa - przewodnicz¹cym zosta³ pan produkuj¹cych nie tylko na rynek polski, ale i eksportuj¹cych
Lucjan Kurowski, zaœ do najbardziej aktywnych cz³onków materia³ szkó³karski tak na wschód, jak i do krajów Unii
nale¿a³ pan Mieczys³aw Dêbski z M³ynek, który po odejœciu Europejskiej
Przemys³aw Pytlak
z pracy w Zak³adzie w Po¿ogu, za³o¿y³ w³asne gospodarstwo.
W latach osiemdziesi¹tych do³¹czyli do niego synowie,
zak³adaj¹c w³asne gospodarstwa. Obecnie szkó³ki Braci
Dêbskich gospodaruj¹ na obszarze ponad 120 ha.
W latach 80-tych wraz ze spadkiem op³acalnoœci produkcji
ró¿, wielu szkó³karzy zmieni³o profil produkcji, ale

Dziêkujê Panu Lucjanowi Kurowskiemu, inicjatorowi
powstania tego tekstu, za udostêpnienie materia³ów.
Redakcja wykorzysta³a zdjêcia archiwalne ze zbiorów
p. L. Kurowskiego.
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Jedzie, jedzie
stra¿ ogniowa
(na swój jubileusz...)
Ochotnicze Stra¿e Po¿arne nale¿¹ do najstarszych,
a zarazem do najbardziej zas³u¿onych dla spo³eczeñstwa
organizacji. Rola, jak¹ one odegra³y, wynika nie tylko st¹d, ¿e
skutecznie walczy³y z niszcz¹c¹ kraj plag¹ po¿arów, ale
równie¿ dlatego, ¿e powstaj¹c i rozwijaj¹c siê w okresie
zaborów, spe³nia³y wielorakie funkcje w ¿yciu spo³eczeñstwa,
wykraczaj¹ce daleko poza cele, do których pe³nienia by³y
powo³ane. Zdarza³o siê czêsto, ¿e by³y jedynymi, szczególnie
na wsi, organizacjami spo³ecznymi.
Intensywny rozwój organizacji stra¿ackich na ziemiach
polskich datuje siê od lat szeœædziesi¹tych XIX wieku.
OSP M³ynki
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w M³ynkach obchodzi³a
niedawno jubileusz piêædziesiêciolecia istnienia. Powo³ano j¹
z inicjatywy ówczesnego so³tysa p. Piotra Kozaka, 5 lipca
1953 r. Do chwili obecnej w aktach jednostki znajduje siê
oryginalny protokó³ z wiejskiego zebrania z 43 podpisami
mieszkañców. Pocz¹tkowo jednostka licz¹ca 42 druhów,
umundurowana w³asnym kosztem, dysponowa³a bardzo
skromnym sprzêtem w postaci wiader, bosaków, i rêcznej
sikawki, któr¹ dowo¿ono do po¿aru wozem konnym. Siedzib¹

Pokaz sprzêtu po¿arniczego z u¿yciem piany...

operacyjn¹ i statutow¹ jednostki, która da³a siê poznaæ
w promieniu kilkudziesiêciu kilometrów wyje¿d¿aj¹c do
po¿arów, m.in. a¿ do Karczmisk (pow. Opole Lubelskie),
W³ostowic i Osin. Szybko te¿, jako jedna z najlepszych
jednostek w gminie, zarówno pod wzglêdem operacyjnym jak
i wyposa¿enia, zosta³a przez Komendê Powiatow¹
w Pu³awach zaszeregowana do jednostek I rzutu - znaczy to, ¿e
wyje¿d¿a³a do ka¿dego wiêkszego po¿aru w powiecie.
Druhowie z OSP M³ynki brali udzia³ nie tylko w gaszeniu
po¿arów. Pomagali ludnoœci cywilnej podczas powodzi,
w³¹czali siê w ró¿nego rodzaju czyny spo³eczne, takie jak
zasadzenie lasu pañstwowego (na 1000-lecie Pañstwa
Polskiego), pomagali przy budowie Domu Higieny
w Koñskowoli, przeprowadzali sta³e przegl¹dy
bezpieczeñstwa po¿arowego w obejœciach rolników. W 1964 r.
powsta³a ¯eñska Dru¿yna Po¿arnicza, która od samego
pocz¹tku wielokrotnie, zdobywa³a laury na zawodach
krajowych nie schodz¹c poni¿ej II miejsca. Stra¿acy nie tylko
dysponowali coraz lepszym sprzêtem, ale zarabiali równie¿
pieni¹dze. Na swoje 30-lecie jednostka otrzyma³a sztandar od
spo³ecznoœci wiejskiej jako dowód uznania dla jej
dzia³alnoœci. W grudniu 1983 roku, na walnym zebraniu
stra¿ackim, zrodzi³a siê myœl o nowej stra¿nicy, a w niespe³na
trzy miesi¹ce póŸniej druhowie zaczêli gromadziæ materia³y
na jej budowê. Zmodernizowana i oddana do u¿ytku w 1997r.

Odznaczenie druhów z M³ynek z okazji 50-lecia OSP

jednostki by³ budynek mleczarni. Nie zadawala³ on jednak
potrzeb ambitnych stra¿aków, którzy bardzo szybko zaczêli
myœleæ o stra¿nicy z prawdziwego zdarzenia. Otrzymali
w podarunku dzia³kê od jednego z rolników, p. Paw³a Kruka
i ju¿ w 1954 roku zosta³ po³o¿ony kamieñ wêgielny pod now¹
stra¿nicê. W jej budowie bra³a udzia³ ca³a wieœ. By³ to
najlepszy wówczas budynek w gminie. Stra¿acy dokupili
tak¿e za w³asne pieni¹dze
motopompê. Kolejne lata
charakteryzowa³y siê równie intensywn¹ dzia³alnoœci¹
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... gaszenie z armatki wodnej

stra¿nica jest chlub¹ nie tylko M³ynek, ale i Gminy.
Wykorzystywana jest tak¿e przez miejscow¹ spo³ecznoœæ.
Obchody 50-lecia OSP w M³ynkach przypad³y w piêkny
czerwcowy dzieñ. By³o uroczyœcie: z odznaczeniami,
pokazem sprzêtu stra¿ackiego, wspólnym obiadem i zabaw¹
do samego rana. Wszystkim zapad³y w serca s³owa homilii
wyg³oszone przez kapelana polowego, podczas dziêkczynnej
Mszy œw. rozpoczynaj¹cej obchody: „Trudne jest wasze
pos³annictwo. Z oddaniem ratujecie ludzi i ich dobytek
realizuj¹c w ten sposób przykazanie s³u¿by Bogu i bliŸniemu”.
OSP - Sielce
OSP w Sielcach skupia wyj¹tkowo ofiarnych ludzi. W³aœnie
dziêki nim i niezmienionemu charakterowi oraz programowi
dzia³añ, zachowa³a w ka¿dych warunkach sw¹ ¿ywotnoœæ.
Powsta³a w lutym 1917 roku z inicjatywy cz³onków Polskiej
Organizacji Wojskowej, a jednym z jej g³ównych celów,
oprócz oczywiœcie dzia³alnoœci p.po¿., by³a mo¿liwoœæ
organizowania jawnych zbiórek. Tworzeniem OSP zajêli siê
Szymon Polak, Pawe³ Kruk, Piotr Stadejek, Andrzej Kozak,
Jan Kruk, którzy potrafili zgromadziæ wokó³ siebie
odpowiedzialnych wspó³pracowników, m.in.: Stefana Polaka,
Antoniego JóŸwickiego, Jana Mrozka, W³adys³awa
Próchniaka, Jana Wróbla, Paw³a Polaka, Jana Borzêckiego.
Wielu spoœród nich ju¿ nie ¿yje. Natomiast wszyscy swoj¹
prac¹ i postaw¹ zas³u¿yli na trwa³¹ pamiêæ ziomków. To dziêki
ich pracy zosta³y pozyskane pieni¹dze na zakup mundurów
i ca³ego niezbêdnego do akcji gaœniczych wyposa¿enia. W ich
œlady poszli stra¿acy po 1939 roku, staj¹c w obronie Ojczyzny,
id¹ wspó³czeœni cz³onkowie OSP, którzy w ca³ym okresie
powojennym bezsprzecznie wiedli i wiod¹ prym
w podejmowaniu i realizacji czynów spo³ecznych. To dziêki
ich inicjatywie i przy pomocy mieszkañców w 1947 roku
wykopano i zalano fundamenty pod budowê stra¿nicy. Kiedy
w 1950 r. naczelnikiem zosta³ dh. Stanis³aw Zió³ek, stra¿acy
z Sielc swoj¹ dzia³alnoœci¹ wzbogacali równie¿ ¿ycie
kulturalne wsi. Przy OSP dzia³a³ amatorski zespó³ teatralny,
a organizowane tam zabawy taneczne cieszy³y siê

Defilada pocztów sztandarowych

nies³abn¹cym powodzeniem, co nie znaczy, ¿e na co dzieñ
OSP zapomina³a o swojej zasadniczej dzia³alnoœci zwi¹zanej
z walk¹ z po¿arami. Miêdzy innymi regularnie organizowane
by³y kontrole zabudowañ i szkolenia stra¿aków. Sukcesywnie
tak¿e by³ modernizowany sprzêt.
W 1972 r. Jednostka OSP z Sielc zosta³a przydzielona do
Pierwszego Batalionu Ratowniczo-Gaœniczego
i wielokrotnie bra³a udzia³ w æwiczeniach batalionowych,
a tak¿e licznych zawodach sportowo - po¿arniczych odnosz¹c
wiele sukcesów. W pierwszym kwartale 2002 r., równie¿ przy
wspó³udziale mieszkañców wsi zosta³a dokonana bardzo
dok³adna renowacja remizy, a w maju, dziêki inicjatywie ks.
Proboszcza Zbigniewa Cholewy i ofiarnoœci mieszkañców,
zosta³ zakupiony sztandar OSP. Jego poœwiêcenie nast¹pi³o
pó³ roku póŸniej. Stra¿acy z Sielc, obchodzili w tym roku (29

Odznaczenie dla zas³u¿onych

Prezentacja sztandaru do poœwiêcenia

czerwca) jubileusz 85-lecia istnienia swojej OSP. Podczas
uroczystoœci zosta³ odznaczony nie tylko sztandar jednostki,
ale i liczni druhowie. Stra¿ z Sielc jest najstarsz¹ jednostk¹ na
terenie gminy, a siódm¹ pod wzglêdem sta¿u na terenie
powiatu.
Braæ stra¿acka cieszy siê bardzo du¿¹ sympati¹, nie tylko we
w³asnej wsi. Ich obecnoœæ wyzwala poczucie bezpieczeñstwa.
Krystyna Gembal
(wykorzystano zdjêcia z kronik stra¿ackich)
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Œwiadectwa z paskiem
„Od nieuków lepszy ten, co ksiêgi czyta,
od wyczytuj¹cych, kto pamiêci¹ chwyta,
od pamiêtaj¹cych, kto ich treœæ rozumie,
od rozumiej¹cych, kto dzia³aæ umie”.
(„Manu”) - bo jak powiedzia³ Thomas Henry
Huxley: „Byæ mo¿e najcenniejszym
wynikiem nauki jest zdolnoœæ do
zmuszania siê, ¿eby zrobiæ to, co ma siê
zrobiæ, wtedy, kiedy to ma byæ zrobione,
bez wzglêdu na to, czy masz na to ochotê,
czy nie.” A oto lista uczniów, którzy od
1 wrzeœnia 2002 do 21 czerwca 2003, czyli
p r z e z c a ³ y u b i e g ³ y r o k s z k o l n y,
z powodzeniem stosowali zasadê wielkiego
filozofa angielskiego z koñca XIX wieku:
Szko³a Podstawowa w Chrz¹chowie
Klasa IV
Monika Kêsik
Magdalena Ogórek
Olga Kozak
Magdalena Kruk
Karolina Polak
Agnieszka Grabczak
Paulina Pêkala

5,25
5,12
5,00
5,00
5,00
4,87
4,87

Klasa V
Ma³gorzata Mrozek
Ewelina Pardyka
Grzegorz Ochal
Piotr Grobel

5,11
5,00
4,88
4,77

Klasa VI
Mateusz Szczêsny
Joanna Su³ek
Wojciech Ko³odziej
Ewelina Aleksandrowicz
Przemys³aw Duda
Paulina Kêsik

5,10
5,00
5,00
4,90
4,80
4,77

Zespó³ Placówek Oœwiatowych w Po¿ogu
Klasa IV
Igor Rodzik
5,40
Mateusz Œmia³owski
5,10
Kamik Kobuz
4,90
Krzysztof Rodzik
4,90
Katarzyna Sikora
4,90
£ukasz Bartuzi
4,80

Emil Kapelko
£ukasz Pajurek

4,90
4,80

Klasa VIb
Magdalena Kozak

5,00

Szko³a Podstawowa w Skowieszynie
Klasa IV
Paulina Paw³owska
5,00
Klasa V
Agnieszka Seroka

4,77

Klasa VI
Anna Szendak
Ewelina Szymañska
Monika Jêdrak
Martyna Brzozowska

4,88
4,88
4,77
4,77

Szko³a Podstawowa w Koñskowoli:
Klasa IVa
Marcin Sójka
Izabela Czarnowska
Mateusz Kozak
Bartosz Zawadzki
Karolina Próchniak
Klaudia Oleksiak
Barbara Gryka

5,29
5,25
5,13
5,13
5,13
5,00
4,75

Klasa IVb
Piotr Góralski
Katarzyna Kruk
Joanna Sumorek
Katarzyna Wyroœlak
Maciej Tutkaj

5,00
5,00
5,00
4,75
4,75

Klasa IVc
£ukasz Zieliñski
Agnieszka Bia³ek
Beata Staniak
Pawe³ Stêpieñ
Paulina Sych

5,12
5,00
5,00
4,75
4,75

Klasa Va
Aleksandra Michalewska
Agnieszka Stêpieñ
Paulina Szczygielska
Piotr Krzy¿anowski
Marzena Próchniak

5,20
5,10
5,10
5,00
4,90

Klasa V
Leszek Sadurski
Honorata Król
Artur Piekoœ
Maria Reniuszek
Karol Dysput
Marek Kowalik
Magdalena Kuczyñska
Katarzyna £yszcz
Pawe³ Zaborowski
Marcin Machul

5,40
4,90
4,90
4,90
4,80
4,80
4,80
4,80
4,80
4,75

Klasa Vb
Aleksandra Kopiñska
Aleksandra Król
Alicja Borzêcka
Szymon Mróz
Jan Bernat
And¿elika JóŸwicka
Agnieszka Karpiñska
£ukasz Pielak
Justyna Sumorek

5,20
5,20
5,10
5,10
4,90
4,90
4,90
4,80
4,80

Klasa VIa
Micha³ Kuœmierz
Martyna Jarzyna
Agnieszka Kolek
Karol Lewalski

5,60
5,30
5.10
5,00

Klasa Vc
Katarzyna Jêdrak
Konrad Matraszek
Ewelina Chañska
Natalia Guzowska

5,10
4,90
4,80
4,80
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Klasa VIa
Micha³ Próchniak
Magdalena Ciotucha
Magdalena Œwital
Ma³gorzata Goluch
Przemys³aw Szpetko
Adrian Ciszewski
£ukasz ¯uk

5,30
5,20
5,00
4,90
4,90
4,90
4,80

Klasa VIb
Monika Staniak
Klaudia Cholewa
Karolina Pawelec
Monika Szymañska

5,50
5,50
5,40
4,80

Klasa VIc
Katarzyna Sykut
Anna Gêbal
£ukasz Kaczmarek
Ma³gorzata Suszek
Miko³aj Partyka
Piotr Bicki
Agnieszka Wyroœlak
Micha³ Sójka
Katarzyna Gil

5,50
5,30
5,30
5,20
5,20
5,11
5,10
5,00
4,80

Gimnazjum
Klasy I
Krzysztof Poœlednik
Katarzyna Kozak
Katarzyna Matraszek
Olga Sykut
Piotr Leszczyñski
Aleksandra Budziñska
Magdalena Pêkala
Monika Próchniak
Marzena Kruk
Rafa³ Respondowski
Aleksandra Bia³ek
Agnieszka Pajurek
Emilia Sumorek
Anna Piech
Pawe³ Gêbal
Sylwia Zaborowska
Rafa³ Duda

ID
ID
IA
IA
IB
IB
IC
IA
IA
IB
IA
ID
IB
IA
IC
ID
ID

5,35
5,30
5,23
5,15
5,14
5,07
5,00
5,00
5,00
4,93
4,92
4,92
4,86
4,84
4,79
4,78
4,78

Klasy II
Katarzyna Szpyra
Magdalena Kozak
Agnieszka Piech
Izabela Kowalewska
Marcin Próchniak
Agnieszka Pêkala
Ewelina Banaszkiewicz
Ma³gorzata Sykut
Ewelina Mrozek
Beata Kosmala
Magdalena Go³¹b

IIB
IID
IIB
IIC
IID
IIC
IIC
IIB
IIC
IIB
IIC

5,60
5,28
5,20
5,15
5,10
5,08
5,08
5,00
4,92
4,90
4,86

Klasy III
Bart³omiej Szpyra
£ukasz Piech
Mateusz Popio³ek
Monika Su³ek
Joanna Adamiec
Monika Bartuzi
Magdalena Œcibior
Monika Kuœmierz
Adrian Gorczyca
Paulina Soleniec

IIIB
IIIB
IIIB
IIID
IIID
IIIA
IIIA
IIIA
IIIB
IIIF

5,78
5,50
5,42
5,36
5,36
5,35
5,35
5,30
5,28
5,21

Definicja zawarta w podrêczniku
biologii do Gimnazjum wyjaœnia, ¿e
ekologia to dzia³ biologii zajmuj¹cy siê
powi¹zaniami organizmu z jego
œrodowiskiem i innymi organizmami. Aby
unikn¹æ b³êdów w gospodarowaniu
zasobami naturalnymi, zachowaæ
œrodowisko i przyrodê Ziemi, nale¿y
dobrze poznaæ zale¿noœci ekologiczne.
W dzisiejszym œwiecie cz³owiek
korzystaj¹c z zasobów przyrody czyni to
czêsto metod¹ rabunkow¹. Iloœæ lasów
stale zmniejsza siê. Inne efekty
dzia³alnoœci ludzkiej to zanieczyszczenia
œ rodowiska, ocieplenie klimatu,
powiêkszanie siê dziury ozonowej
i stopniowe giniêcie gatunków roœlin
i zwierz¹t.
Ma³o kto wie, ¿e ekologia to ogromna
dziedzina nauki. Najczêœciej wi¹¿e siê j¹
wy³¹cznie z ochron¹ œrodowiska
i prawid³owym od¿ywianiem. To zbyt
du¿e uproszczenie. Ekologia obejmuje
m.in. nastêpuj¹ce zagadnienia:
1. Biomy na kuli ziemskiej.
2. Kr¹¿enie pierwiastków (azotu, wêgla
i in.) i wody w przyrodzie.
3. Sieci zale¿noœci pokarmowych.
4. Warunki ¿ycia w oceanach, morzach,
zbiornikach przybrze¿nych, jeziorach,
stawach.
5. ¯ycie na obszarach podmok³ych.
6. ¯ycie na obszarach leœnych,
trawiastych, pustynnych, w górach,
jaskiniach, rejonach polarnych.
Kamila Rusek
Grzegorz Fajbuœ
Katarzyna Harmasz
Justyna Skruszeniec
Olga Sikora
Kinga Sykut
Anna Michta
Magdalena Wróbel
Agata Szachtsznajder
Piotr Próchniak
Adriana Kopiñska
Ma³gorzata Komsta
Pawe³ Ciupa
Jagoda Oroñ

IIIA
IIIB
IIIC
IIIF
IIIB
IIIF
IIIE
IIIF
IIIE
IIIB
IIIF
IIIE
IIIA
IIIE

5,21
5,08
5,07
5,07
5,07
5,00
5,00
4,92
4,92
4,92
4,86
4,86
4,83
4,78

Redakcja Echa gratuluje zarówno
uczniom jak i ich nauczycielom sukcesów,
a wszystkim opuszczaj¹cym na okres
wakacji szkolne mury, ¿yczy du¿o s³oñca,
solidnego wypoczynku i oczywiœcie zapa³u
do pokonywania kolejnych trudnoœci
w przysz³ym roku szkolnym.
E.P.

7. Wp³yw cz³owieka na ¿ycie roœlin
i zwierz¹t.
8. Zagro¿enia wynikaj¹ce z dzia³alnoœci
ludzkiej.
9. Zagro¿enia naturalnych siedlisk.
10. Ochrona przyrody.
Najbardziej znamiennym jest fakt
znacz¹cego wp³ywu cz³owieka.
Dramatycznym zjawiskiem jest np.
niszczenie lasów deszczowych
w Ameryce Po³udniowej - ¿yje tam
po³owa gatunków flory i fauny na œwiecie,
zatem mo¿e to mieæ w przysz³oœci zgubne
konsekwencje. Drzewa œcina siê, robi¹c
miejsca polom uprawnym, kopalniom
i drogom. W tak ogromnym tempie
niszczone lasy znikn¹ ca³kowicie w ci¹gu
kilkudziesiêciu lat. Wymieranie gatunków
nastêpuje znacznie szybciej
wspó³czeœnie, ni¿ przed laty, a to
z powodu polowañ i niszczenia
naturalnych siedlisk. Wyginiêcie grozi nie
tylko du¿ym ssakom czy ptakom lecz
tak¿e drobnym zwierzêtom np. owadom.
Zaskakuj¹cym przyk³adem jest
zmniejszaj¹ca siê stale liczba s³oni
w Afryce. Z liczby 2 milionów w roku
1970 dziœ zosta³o oko³o 600 tysiêcy s³oni.
Systematycznie spada liczba p³azów.
Przyczyn¹ s¹ zanieczyszczenia: kwaœne
deszcze, obni¿anie poziomu wód,
degradacja œrodowiska. Ze stanem
roœlinnoœci te¿ jest nie lepiej. Przyczyny
zagro¿eñ s¹ podobne jak w przypadku
zwierz¹t, choæ mo¿na dodaæ
wykorzystywanie pestycydów oraz
kolekcjonerstwo rzadkich gatunków.
Niebezpieczne dla gatunków rodzimych
okazuj¹ siê byæ gatunki sprowadzone
przez cz³owieka. Z czasem s¹ one tak
ekspansywne, ¿e zagra¿aj¹ rodzimym.
W Polsce byæ mo¿e nie ma takich
„groŸnych” gatunków. Na Wyspach
Galapagos np. wycina siê gatunek
mêczennicy, który zagra¿a znacznie
gatunkom rodzimym.
Dzikie roœliny i zwierzêta s¹
przystosowane do ¿ycia w okreœlonym
miejscu, gdzie maj¹ odpowiednie warunki
(pokarm, wodê, œwiat³o, miejsce do
rozrodu, optymaln¹ temperaturê). To
wszystko stanowi siedlisko. Ludzie
w doœæ znaczny sposób zagra¿aj¹
siedliskom gwa³townie je zmieniaj¹c np.
osuszaj¹c tereny podmok³e, buduj¹c
osiedla, wycinaj¹c drzewa. Fatalnym
posuniêciem jest wypalanie œciernisk,
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rowów, ugorów. Przyczynia siê to do
obni¿enia poziomu wód gruntowych
i wyginiêcia licznych gatunków zwierz¹t.
Na ca³ym œwiecie buduje siê zapory.
Oprócz korzyœci jakie st¹d wynikaj¹, s¹
te¿ skutki uboczne takie jak zalanie dolin.
Niesione wod¹ osady odk³adaj¹ siê za
zapor¹ i zamulaj¹ zbiornik. Wzrasta
zasolenie. Kiedy rzek¹ sp³ywa mniej
s³odkiej wody, s³ona woda morska mo¿e
wdzieraæ siê w g³¹b l¹du.
Edukuj¹c m³ode pokolenie, nale¿y jak
najwiêcej mówiæ o zagadnieniach
zwi¹zanych z ekologi¹. M³ode pokolenie
to przecie¿ przyszli doroœli, którzy bêd¹
podejmowaæ powa¿ne decyzje. Nie
znaczy to, ¿e od razu zmieni siê œwiat,
a ka¿dy cz³owiek mieæ bêdzie na uwadze
dobro œrodowiska. Wiedza to jest
ogromne bogactwo cz³owieka. Mam tu na
myœli i tê wiedzê wyniesion¹ ze szko³y i tê
nabyt¹ w wyniku doœwiadczeñ. W parze
z wiedz¹ id¹ umiejêtnoœci pozwalaj¹ce
wykorzystaæ teoriê w praktyce. Wiedzê
i umiejêtnoœci mo¿na zdobywaæ w ró¿ny
sposób. M³odzie¿ i nauczyciele
z Gimnazjum w Piotrowicach od trzech lat
organizuj¹ Festyny Ekologiczne. Zabawa
po³¹czona z turniejami, zawodami
sportowymi i konkursami wiedzy to dobry
pomys³ na „ekologiczne” spojrzenie na
otaczaj¹cy œwiat. Tegoroczny festyn
odbywa³ siê pod has³em „¯yj zdrowo”.
Uczniowie Gimnazjum w Koñskowoli ju¿
drugi raz brali udzia³ w takim festynie.
Startowali we wszystkich konkurencjach
jakie zapewnili organizatorzy. Oprócz
naszej m³odzie¿y, przyjechali uczniowie
z kilku zaprzyjaŸnionych gimnazjów
i szkó³ podstawowych. Rodzice
i m³odzie¿ z Gimnazjum w Piotrowicach
przygotowali poczêstunek: smaczne
ciasta i sa³atki. Mieliœmy mo¿liwoœæ
zobaczyæ jak taka impreza wyzwala
aktywnoœæ m³odzie¿y. Temu s³u¿y³y takie
konkurencje jak: malowanie plakatu
dotycz¹cego ochrony naszej Ziemi,
prezentacja fragmentu poezji, reklama
zdrowego produktu spo¿ywczego.
W przypadku festynu w Piotrowicach,
m³odzie¿, nauczyciele i sponsorzy mieli
wspólny cel: upowszechnienie
i popularyzacja zagadnieñ dotycz¹cych
ekologii. M³odzi ludzie chêtnie i aktywnie
mog¹ w³¹czaæ siê w ró¿ne formy
dzia³alnoœci na rzecz ochrony przyrody
i zdrowego stylu ¿ycia.
Joanna Kopiñska
Gimnazjum w Koñskowoli
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Wakacyjne
26 lipca ŒWIÊTEJ ANNY
O ¿yciu œw. Anny wiemy niewiele, chocia¿ jej kult na Wschodzie
rozpowszechni³ siê ju¿ w VI wieku, a w VIII wieku znano œw. Annê
tak¿e na Zachodzie. Z kalendarza koœcielnego mo¿emy siê trochê
dowiedzieæ zarówno o jej ¿yciu jak i œw. Joachima - rodziców Matki
Boskiej. Oni to, gor¹cymi modlitwami, spodziewali siê uprosiæ
Boga o upragnione potomstwo. Wszystkie uczynki dobre jakie
czynili, zmierza³y do tego celu. Czêœæ maj¹tku przeznaczyli
ma³¿onkowie na potrzeby œwi¹tyni, czêœæ na wsparcie dla biednych,
czêœæ zostawili sobie na prze¿ycie. Po 20 latach szczêœliwego, ale
niestety bezdzietnego ma³¿eñstwa, Bóg ulitowa³ siê nad nimi. Anna
uczyni³a œlub, ¿e jeœli Stwórca zdejmie z niej wstyd bezdzietnoœci,
ona przeznaczy dziecko do s³u¿by Bo¿ej. Anio³ z niebios
zapowiedzia³ Annie, ¿e owoc jej ¿ywota nape³ni ca³y œwiat.
W 36 roku ¿ycia Anna urodzi³a córkê - da³a jej imiê Maria, tj. piêkna.
Jak œwiête by³o po¿ycie Joachima i Anny, stwierdza prawda
objawiona NMP ju¿ w ³onie matki. Od pierwszej chwili swego
istnienia by³a wolna od grzechu pierworodnego i obdarzona ³ask¹
uœwiêcaj¹c¹.
Zgodnie ze z³o¿onym œlubem, 3-letni¹ córeczkê rodzice
poœwiêcili s³u¿bie Bo¿ej. Przy œwi¹tyni w Jerozolimie dziewice
spe³nia³y czynnoœci polegaj¹ce na utrzymaniu porz¹dku
i koniecznej obs³ugi œwiêtych obrz¹dków. Nied³ugo potem zmar³
Joachim, a matka NMP zakoñczy³a ¿ycie prze¿ywszy lat 79.
W Jerozolimie jest koœció³ pod wezwaniem œw. Anny. Stoi on na
miejscu, gdzie wed³ug bardzo starej tradycji mieszkali rodzice
Najœwiêtszej Maryi Panny. W Polsce kult œw. Anny rozwin¹³ siê
w XV wieku. Wyj¹tkowo g³êbok¹ czci¹ otaczano j¹ na Œl¹sku. Œw.
Anna jest te¿ patronk¹ kobiet w odmiennym stanie i w po³ogu. Jest
takie powiedzenie: „Szczêœliwy, kto na œw. Annê upatrzy sobie
pannê. Dobr¹ bêdzie mia³ ¿onê, dobr¹ matkê, dziatki i szczêœcie nie
wyjdzie z chatki.”
Papie¿ Grzegorz XIII wyznaczy³ w 1584 roku na jej uroczystoœæ
dzieñ 26 lipca. W koœcio³ach w tym dniu œwiêcono zio³a, wypra¿one
s³oñcem, aromatyczne, zawieraj¹ce w sobie moc i zdrowie letnich
ranków. Takich zió³ nigdy w cha³upie za wiele, bo dobre s¹ na
wszystko: na chorobê, na z³e duchy, na brak mi³oœci.
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¯NIWA

¯niwa to najwa¿niejsza w ca³ym roku praca gospodarska, która
wieñczy³a ca³oroczny trud. Jej przebieg i efekt decydowa³y
o egzystencji ludzi. To czas wytê¿onej pracy i najwiêkszej troski
o plony. Mia³y swój porz¹dek, zwyczajowy harmonogram
i uœwiêcone tradycj¹ zwyczaje i obrzêdy. Zw³aszcza pocz¹tek. ¯niwa
rozpoczynano zawsze z imieniem Bo¿ym, najczêœciej w sobotê
(dzieñ Matki Boskiej). Œwiêcono sierpy i kosy, modlono siê, ¿egnano
pole znakiem krzy¿a i sk³adano na krzy¿ pierwsze uciête k³osy.
Pierwsz¹ garœæ zbo¿a, w milczeniu z namaszczeniem œcina³ ktoœ
wa¿ny: gospodarz, gospodyni, dziedzic. W pierwszym dniu pracy
¿niwiarze ubierali siê odœwiêtnie - z szacunku dla ziemi i zbo¿a. Na
pocz¹tku ustawiali siê przodownicy i przodownice, sternice, aby
dawaæ dobry przyk³ad i utrzymywaæ w³aœciwy rytm pracy.
Pracowano od œwitu, a przy dobrej pogodzie i pe³ni ksiê¿yca nawet
w nocy. Na Ziemi Krakowskiej bogaci gospodarze i dziedzice, na
czas przed³u¿aj¹cej siê na nocne godziny pracy, umawiali muzykê,
stawiali ¿niwiarzom piwo i posilne jedzenie, zwane - podkurkiem.
Obyczaj nakazywa³ pomagaæ w ¿niwach osobom bêd¹cym
w potrzebie: chorym, niedo³ê¿nym, ubogim, samotnym kobietom.
Pomoc ta by³a œwiadczona bezinteresownie, czêsto ukradkiem, np.
w nocy. Zawsze jednak starano siê za tê pomoc zrewan¿owaæ, choæby
najskromniejszym poczêstunkiem Niekiedy gospodynie lub ich córki
- te które potrzebowa³y pomocy w polu - starannie i czysto ubrane
obchodzi³y s¹siadów z wódk¹ i z koszem w którym by³ chleb, ser,
s³onina, pierogi, gotowane ziemniaki. Przyjêcie od nich poczêstunku
oznacza³o zobowi¹zanie do pomocy w ¿niwa. Gdy w po³owie ¿niw
na polu pojawi³ siê gospodarz, ekonom lub dziedzic, ¿niwiarki
wi¹za³y go s³omianymi powrozami, ¿¹daj¹c wykupu lub obietnicy
urz¹dzenia do¿ynek. Zwyczaj ten nazywano - wi¹zaniem ekonoma.
Znaczenie obrzêdowe przypisywano ostatniej kêpce zbo¿a, któr¹
nazywano przepiórk¹ i która zostawa³a na polu najczêœciej do
pierwszej jesiennej orki. Wierzono, ¿e skupione w niej si³y decyduj¹
o wzroœcie zbo¿a. Po zakoñczeniu ¿niw, z ostatnich k³osów zbó¿,
kwiatów i owoców, robiono wieniec do¿ynkowy i w uroczystym
pochodzie zanoszono go gospodarzowi, dziedzicowi. W nagrodê za
zebrane plony urz¹dzano do¿ynki, wielk¹ zabawê z uczt¹ i tañcami.
T.D.
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Owies i siano dla szpitala
Dziœ jedynym szpitalem w powiecie jest szpital pu³awski. Jednak
to Koñskowola jest prekursorem szpitalnictwa w naszym regionie,
bowiem w pierwszej po³owie XVII wieku w³aœciciel Koñskowoli,
Gabriel Têczyñski, ufundowa³ szpital przy koœciele œw. Anny, który
mia³ te¿ pe³niæ funkcjê przytu³ku dla biednych. Na jego utrzymanie
Têczyñski przeznaczy³ dziesiêciny z Osin i Woli Osiñskiej. Oprócz
tego szpital otrzyma³ grunty i pewne sumy w gotówce, a od 1629 roku
tak¿e ordynariê, na któr¹ sk³ada³y siê: m¹ka ¿ytnia, m¹ka jêczmienna,
gryka, sól i piwo oraz 200 z³otych przeznaczone na ubrania dla
pacjentów. W 1732 roku, kolejny w³aœciciel Koñskowoli, August
Czartoryski do wy¿ej wymienionych datków przekazywanych na
potrzeby szpitala raz na kwarta³, doda³ jeszcze ser, mas³o, s³oninê
i drzewo na opa³, a Ks. Adam Kazimierz Czartoryski w 1790 roku
zwiêkszy³ przydzia³ m¹ki, kaszy i mas³a oraz doda³ miêso, drób,
gorza³kê i p³ótno na rêczniki. Lekarze zatrudniani w szpitalu
podpisywali umowê, na mocy której w zamian za pensjê musieli na
pisemne wezwanie oficjalisty skarbowego lub posesora arenowego
udaæ siê do chorego. L¿ej chorymi zajmowa³ siê felczer. W miastach
chorzy musieli sami udawaæ siê do lekarza, nie musia³ on odwiedzaæ
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Nie wiedzieæ, czy skutkiem ci¹g³ych burz ale u nas coraz wiêcej
ba³wanów... – powiedzia³ w jednej ze swoich komedii Aleksander
Fredro. Dzia³o siê to ponad dwa wieki temu, ale jak widaæ
z obserwacji codziennego ¿ycia stwierdzenie znakomitego
komediopisarza nic, ale to nic nie straci³o na aktualnoœci. Idziemy na
codzienne zakupy, bo w³aœnie „wysz³a herbata”. Gdzie j¹
najkorzystniej kupiæ? Oczywiœcie na najbli¿szym targu, czy
„Manhattanie” (swoj¹ drog¹, czy to nie znamienne, ¿e niemal ka¿de
miasto, miasteczko i mieœcina w naszym kraju ma swój
„Manchattan”?). Tam za cenê jednej paczki herbaty otrzymujemy
dwie i w dodatku dostajemy budzik ca³kiem gratis. Wystarczy tylko
dokupiæ baterie (niewiele tañsze od tej¿e herbaty) i je¿eli mamy
odrobinê szczêœcia w ¿yciu, gratisowy budzik w „gustownej”
plastikowej obudowie, bêdzie nam s³u¿y³ jakieœ dwa tygodnie (choæ
oczywiœcie i tu wyj¹tki siê zdarzaj¹). Lubimy tak¿e chodziæ na
zakupy do du¿ych sklepów, bo zawsze mo¿na trafiæ na jak¹œ
promocjê. Mamy ochotê kupiæ d¿em wiœniowy, a tu raptem
dowiadujemy siê, ¿e je¿eli kupimy dwa s³oiczki d¿emu morelowego,
dostaniemy w prezencie œciereczkê. Ca³kiem za darmo!! To
niewa¿ne, ¿e d¿em morelowy jest
dro¿szy, a œciereczka ma wymiary
30 x 20 cm. Jest okazja!
Kupujemy, nie sprawdzaj¹c
nawet terminu wa¿noœci,
niebezpiecznie zazwyczaj
bliskiego przeterminowaniu.
Kurczaki, miêso, wêdliny
w promocyjnej cenie! Rzucamy
siê na nie jak pies na
przys³owiowy gnat. Nie
zadajemy sobie prostego pytania:
dlaczego tak tanio? OdpowiedŸ
mo¿e byæ tylko jedna. Poniewa¿
nikt nigdy nie daje nic za darmo,
musi chodziæ o coœ innego.
Kurczaki na przyk³ad,
rozmro¿one i zamro¿one po raz
któryœ, zapewne nie mog¹ byæ

ich w domach. Lekarze mogli uzupe³niaæ wyp³atê poprzez dochody
z ogrodu warzywnego oraz mieli dodatki „paliwowe” - owies i siano
dla koni. W tym czasie szpitalem opiekowa³ siê osobisty lekarz
Czartoryskich, doktor Karol Küttel.
Szpital mieœci³ siê w drewnianym budynku, w którym jedn¹ czêœæ
zamieszkiwa³ felczer, zaœ w drugiej by³a sala z 12 ³ó¿kami. Obok
znajdowa³a siê stajnia dla konia - ówczesnej „karetki”. W³adz¹
administracyjn¹ szpitala byli proboszcz i prowizor. Za czasów
Czartoryskich szpital dwukrotnie rozbudowywano; po raz pierwszy
na pocz¹tku XIX wieku, drugi - po wybuchu powstania
listopadowego. Po œmierci Küttla nadzór nad szpitalem sprawowali
doktor Kwapiszewski oraz doktor Podgórski. Po upadku powstania
i konfiskacie dóbr Czartoryskich szpitale podupad³y. Wstrzymano
wyp³atê ordynarii. Zarz¹dza³y nimi wówczas w³adze guberni
lubelskiej. Wówczas zacz¹³ siê równie¿ upadek szpitala
koñskowolskiego. Powsta³y natomiast nowe szpitale w Pu³awach
- w Instytucie Wychowania Panien, a póŸniej wybudowano szpital
miejski. Utrzymywanie koñskowolskiego szpitalika obok wiêkszych
szpitali pu³awskich sta³o siê niecelowe. Po szpitalu pozosta³ nam dziœ
tylko koœció³ek œw. Anny.
Joanna Dandelska
kolejny raz myte w popularnym Ludwiku, cytujê: „najtrudniej to
zielone pod skrzyde³kami odszorowaæ”, - ta akurat informacja
pochodzi od jednej z pañ pracuj¹cych w supermarkecie w du¿ym
mieœcie w innym województwie, ale skoro sposób okaza³ siê
skuteczny, to kto wie? Ja ju¿ z pewnoœci¹ nie kupiê „promocyjnego
drobiu”! Podobnie ma siê rzecz z promocyjn¹ wyprzeda¿¹ towarów
gospodarstwa domowego. Je¿eli do lodówki „dopisany” jest
odkurzacz, to albo lodówka z jakichœ wzglêdów jest ma³o popularna,
albo odkurzacz felerny. Bo niby dlaczego nie mogê kupiæ tej¿e
lodówki 300 z³otych taniej? Mo¿e odkurzacz wcale nie jest mi
potrzebny? Gazety i czasopisma. Jak d³ugo zawiera³y w sobie jedynie
próbki nowych kremów, reklama tych¿e by³a dla mnie wiarygodna.
Odk¹d wraz z gazet¹ mo¿na dostaæ ca³e, du¿e opakowania kremów,
¿elów, lakierów itp., mam powa¿ne w¹tpliwoœci, czy rzeczywiœcie
ich jakoœæ jest dobra. A mo¿e po ich zastosowaniu wy³ysiejê? Albo
parchów dostanê? Ba, w tej chwili wraz z porann¹ gazet¹, b¹dŸ
tygodnikiem mo¿na dostaæ niemal wszystko od batonów, po
mineralne wody do picia, od zegarków na rêkê po „z³ote” kolczyki,
„srebrne” broszki, torebki, kosmetyczki, maty, poduszki, a nawet
zastawê sto³ow¹ w miniaturze. O takich drobiazgach, jak piêæ
piosenek na p³ycie mog¹cej pomieœciæ ich znacznie, znacznie wiêcej,
ju¿ i wspominaæ nie warto!
Sprytne promocje pozwol¹ sprzedaæ najgorszy nawet bubel.
Okazyjnie kupiony samochód
mo¿e okazaæ siê skradziony,
meble z rynku nie przetrzymaj¹
przestawienia z jednego k¹ta
pokoju w drugi, a za darmowe
minuty i SMS-y przyjdzie nam
solidnie zap³aciæ. Po ca³ym dniu
ciê¿kiej pracy (i wyszukiwaniu
okazji po sklepach), w³¹czamy
telewizor i... ten sam stek
promocyjnych bzdur mamy
wt³aczany non stop do g³ów. Czy
na tym polega reklama? Za
darmo i dwa w cenie jednego - to
typowe has³a wspó³czesnego
handlu. Dzia³a, znaczy ludzie siê
na to godz¹. Proszê, jak ³atwo nas
uszczêœliwiæ!
El¿bieta Pytka
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Œwiêto Ró¿ obchodzone jest w Koñskowoli ju¿ po raz szósty.
Tradycj¹ równie¿ siê sta³o, ¿e lipcowo - sierpniowy numer Echa,
w drobnej przynajmniej czêœci, jest poœwiêcony ró¿y - królowej
kwiatów. Chc¹c przekonaæ siê czy i dzisiaj ró¿a jest tematem
poezji, siêgnêliœmy do twórczoœci zapisanej na internetowych
stronach. Zapisanej po to, aby ka¿dy kto zechce, móg³ j¹ poczytaæ.
Niektóre utwory tak bardzo nam siê spodoba³y, ¿e oœmieliliœmy siê
je wydrukowaæ, si³¹ rzeczy bez zgody autorów, których przede
wszystkim przepraszamy i którym jednoczeœnie serdecznie
gratulujemy.
Ró¿a - kwiatem mi³oœci...
...parê s³ów o ró¿y. Otó¿ jest to taki kwiat. Ale chodzi mi o jego
symbolikê. Co dla mnie znaczy ró¿a? Ró¿a to mi³oœæ. Czerwony
kwiat symbolizuje szczyt piêknego uczucia, które rozkwita.
Czerwieñ to kolor krwi. Kolor ¿ycia. Mi³oœæ to ¿ycie. Ale ró¿a to
symbol mi³oœci namiêtnej, uczuciowej - tak jak czerwony kolor
kwiatu kryje w sobie energiê.

Ale ró¿a ma te¿ kolce. Te kolce broni¹ dostêpu do kwiatu.
Mi³oœci nie da siê osi¹gn¹æ bez poœwiêceñ. Te kolce to przeszkody,
przez które nale¿y siê przedzieraæ, by dotrzeæ do kwiatu.
Utrudniaj¹ one osi¹gniêcie celu, ale jednoczeœnie sprawiaj¹, ¿e
staje siê on bardziej wartoœciowy. Czujemy wartoœæ uczucia, kiedy
dla niego musielibyœmy pokonaæ przeciwnoœci. Ale kolce mog¹
te¿ zraniæ.
Mi³oœæ mo¿e zraniæ. Z rozciêtej d³oni p³ynie wtedy krew.
Ucieka ¿ycie. Bo bez uczucia nie ma ¿ycia. Bez mi³oœci nie ma
¿ycia. Zatem ró¿a to te¿ symbol ¿ycia. Czerwone p³atki pulsuj¹
witaln¹ energi¹. W uczuciu jest ¿ycie. Uczucie rodzi kolejne ¿ycie.
Kwiat ró¿y z czasem rozkwita. Kwitn¹cy kwiat ró¿y jest
zarówno piêkny jak p¹k, z którego siê rozwin¹³. Nawet uschniêta
ró¿a jest piêkna, tak jak piêkne jest wspomnienie minionego
uczucia. I choæ zabliŸniona rana boli, piêkno pozostaje. Tak wiêc
mi³oœæ ³¹czy siê z cierpieniem, tak jak ró¿a ma kolce. Cierpimy dla
mi³oœci, za mi³oœæ i z mi³oœci. Piêkna jest kwitn¹ca ró¿a.
Chcia³bym trzymaæ j¹ w d³oniach, darzyæ opiek¹. Kwiat
chwyciæ nie puszczaæ, choæby z d³oni mia³a p³yn¹c krew...
Gregorio Cortez
Ró¿a
Gdzieœ daleko
Za kamiennym murem
Jest cierpienie.
Skazane na wiêzienie

Rekordowy DOD
Po rozmachu rozlicznych atrakcji i bogactwie przygotowanej
oferty dla rolników na tegorocznym Dniu Otwartych Drzwi
w Wojewódzkim Oœrodku Doradztwa Rolniczego w Koñskowoli
mo¿na stwierdziæ, ¿e by³a to najwiêksza z ostatnio organizowanych
imprez. Œwiadczy te¿ o tym liczba uczestników, któr¹ okreœla siê na
ponad 15 tysiêcy. Rolnicy, i nie tylko, zapoznali siê z now¹ kolekcj¹
wielu odmian roœlin rolniczych i efektami stosowania nowych
technologii uprawy oraz programami nawo¿enia i ochrony roœlin.
Mi³oœnicy ogrodnictwa oraz sadownicy mieli mo¿liwoœæ zapoznania
siê z mnogoœci¹ gatunków roœlin sadowniczych, których
zaprezentowano ponad 300 na powierzchni 38 hektarów sadu. Na
placu zaprezentowa³o siê oko³o 90 firm, wystawiaj¹cych lub
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Obok mnie
W zapachu ró¿y
Jest radoœæ
Miêdzy p³atkami
Podnoszê kwiat
I czujê ból
„O piêkna Ró¿o
kto da³ ci kolce?”
FTomek
Ptak i ró¿a. On wysoko w przestworzach szybuje patrz¹c na
uwi¹zan¹ korzeniami piêkn¹ ró¿ê. Tacy odlegli, a jednak coœ ich do
siebie ci¹gnie... Mo¿e oboje czuj¹ sw¹ odmiennoœæ, mo¿e oboje
bardzo samotni?
Gra piêkne ³¹kowe kwiecie,
wzrusza szczêœcia powodzi¹
a piêkna bia³a ró¿a
p³acze samotnie w ogrodzie
O kwiatach trudno pisaæ niebanalnie.
£adna ta twoja ró¿a, ptaszku.
Anna Maria
Ró¿a
Uj¹³em j¹ w d³onie
Bia³¹ œliczn¹ ró¿ê
Upojony jej woni¹
Syci³em widokiem oczy
Pieœci³em p³atków skronie
Czuj¹c piêkno b³ogiej niemocy
Nie mam ju¿ ró¿y
A wiatr zdmuchn¹³ ostatni po niej py³ek
Szczêœcie podziela los kwiatów
Jest piêkne i trwa bezlitoœnie krótko.
E.J.
Piêkna jest ró¿a w królestwie barw
zapachów ogrodów
podziwia³ j¹ ksi¹¿ê i ¿ebrak z daleka
czujê jej woñ
w miastach betonach
szarych tysi¹cem okien smutku
nawet w ma³ej doniczce zasadzona
uroœnie gdy oddechem damy jej tchnienie
³zami szczêœcia deszcze zast¹pimy
chroni¹c j¹ przed wiatrem
os³on¹ z naszych r¹k
Luna
promuj¹cych swoj¹ produkcjê, w tym maszyny rolnicze. Chêtni mieli
mo¿liwoœæ przetestowania sprzêtu. Najwiêkszym powodzeniem
wœród zwiedzaj¹cych cieszy³a siê wystawa zwierz¹t, w tym drobiu
i królików. Ozdobne koguty nie ukrywa³y swej dumy, pusz¹c siê
i piej¹c, który g³oœniej. ¯¹dni wiedzy
korzystali z porad
pracowników WODR na polu doœwiadczalnym, w pasiece, w sadzie
i na placu wystawowym. Przy tej okazji rozstrzygniêto konkursy:
„Agroliga”, „Lubelska Liga Producentów Mleka” i „Bezpieczne
gospodarstwo rolne”. Zwyciêzcom wrêczono nagrody. Imprezie
towarzyszy³y równie¿ wystêpy artystyczne i atrakcje dla dzieci.
Choæ panuje ogólna opinia, ¿e rolnictwem zaw³adnê³a stagnacja,
to obserwowane w trakcie DOD zainteresowanie sprawami w³aœnie
rolnictwa, niejako temu zaprzecza.
B.F.
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JUDE DEVERAUX - „¯YCIE RAZ JESZCZE”. Czy
kiedykolwiek zapragnêliœcie odmieniæ swoje przesz³e ¿ycie?
Bohaterki tej powieœci tak¹ szansê otrzyma³y - mog³y na nowo
pod¹¿yæ za pierzch³ymi marzeniami, zaspokoiæ têsknoty kryj¹ce
siê w g³êbi serca. Trzy przyjació³ki pozna³y siê przed
dziewiêtnastoma laty w dniu swoich 21 urodzin. Tamtego
pamiêtnego dnia zwierzy³y siê sobie z w³asnych sekretów
i nadziei na przysz³oœæ. By³y piêkne i utalentowane, a œwiat sta³
przed nimi otworem. Gdy spotykaj¹ siê w swoje czterdzieste
urodziny w letnim domku, w burzliwych opowieœciach oceniaj¹
miniony czas, niewykorzystane szanse, nieudane zwi¹zki
i rozwa¿aj¹ s³usznoœæ dokonywanych wyborów. Nie spodziewaj¹
siê, ¿e oto los gotuje im niespodziankê - mog¹ jeszcze raz prze¿yæ
trzy wybrane tygodnie z przesz³oœci, by odmieniæ swoje ¿ycie....
JENNIFER EGAN - „SPÓJRZ NA MNIE”. Modelka
Charlotte Swenson powraca na Manhattan po ciê¿kim wypadku
samochodowym, kilku operacjach plastycznych
i rekonwalescencji. Nie rozpoznawana przez przyjació³
i znajomych, szybko przekonuje siê, ¿e powrót do dawnego ¿ycia
jest niemo¿liwy. Przyjaciele o niej zapominaj¹, nie mo¿e znaleŸæ
pracy. Pozostawiona sama sobie zaczyna popadaæ w depresjê.
Podczas leczenia poznaje inn¹, nastoletni¹ Charlotte zakompleksion¹ szar¹ myszkê, a jednoczeœnie najlepsz¹
uczennicê w szkole. M³oda Charlotte nawi¹zuje pierwsze
romanse i przezywa pierwsze dramaty rozstania. Obie walcz¹
o niezale¿noœæ i odwagê bycia sob¹. Œmia³a i inteligentna
opowieœæ o tych dwóch piêknych kobietach splata siê w satyrê na
amerykañski kult wizerunku, ale jest te¿ spojrzeniem na zagadkê
ludzkiej to¿samoœci, próbê uchwycenia ducha naszych czasów
i niepokoj¹cym wgl¹dem w przysz³oœæ.
Dawid J. Wilmes - Jak wychowaæ dziecko, które mówi:
NIE!!! ALKOHOLOWI I NARKOTYKOM - to ksi¹¿ka dla
rodziców troszcz¹cych siê o swoje dziecko.
Proponujemy Pañstwu podrêcznik, który uczy zapobiegania,
a nie walki z uzale¿nieniem. Autor przekonuje, ¿e rodzice mog¹ i musz¹ - chroniæ swoje dzieci przed uzale¿nieniami. Podaje
wskazówki, jak postêpowaæ, aby wychowaæ szczêœliwe, pewne
siebie dziecko, które bêdzie potrafi³o powiedzieæ narkotykom
NIE!!! Wilmes pisze o koniecznoœci wykszta³cenia w dzieciach
takich podstawowych umiejêtnoœci jak:
- niezale¿noœæ
- zdolnoœæ do komunikacji z innymi
- zdolnoœæ do wyra¿ania siebie bez obawy przed krytyk¹ czy
oœmieszeniem.
Umiejêtnoœci te wzmocni¹ dziecko, pozwol¹ mu na budowanie
szczerych, wartoœciowych zwi¹zków, dadz¹ si³ê, by oprzeæ siê
presji rówieœników. Ka¿dy rodzic, który przeczyta tê ksi¹¿kê
z uwag¹ i zastosuje siê do zaleceñ w niej zawartych, zyska
wiedzê, jak chroniæ dziecko przed dramatem uzale¿nienia.

W ostatnim okresie zaistnia³y nastêpuj¹ce zdarzenia:
- 08.06. - na trasie nr 17 w miejscowoœci Chrz¹chów mia³
miejsce wypadek drogowy ze skutkiem œmiertelnym. Dosz³o
do potr¹cenia 11-letniego dziecka przez samochód osobowy.
Miejscowa policja prosi naocznych œwiadków o kontakt.
- 12.06. - w Sielcach ujawniono kradzie¿ przewodów
aluminiowych linii energetycznej.
- 14/15.06. - w Koñskowoli na ulicy Kurowskiej dokonano
kradzie¿y krzewów jod³y, tui i ja³owca.
- 22.06. - oko³o godz. 22.30 na trasie Warszawa - Lublin,
miêdzy Chrz¹chowem a Sielcami, dziewiêcioosobowa
grupa sprawców uszkodzi³a samochód.
- 03.07. - w Koñskowoli, oko³o godz. 16 w sklepie przy
ul. Lubelskiej sprawca na oczach ekspedientki skrad³
pieni¹dze z kasy. Próba poœcigu i wo³anie o pomoc przez
w³aœcicielkê sklepu nie przynios³y rezultatu.
- Zatrzymano dwóch nietrzeŸwych kieruj¹cych rowerami
i jednego samochodem.
Policja zwraca siê do mieszkañców o informacjê na temat
pojawiaj¹cych siê domokr¹¿ców, oferuj¹cych tanie towary do
sprzeda¿y. Najczêœciej jest to rozpoznanie przed planowan¹
kradzie¿¹.

GMINNY INFORMATOR
TELEFONICZNY
Urz¹d Gminy
88 162 01, fax 88 162 02
Gminny Oœrodek Zdrowia
88 92 030
Komisariat Policji w Koñskowoli
88 162 77
Parafia : plebania
88 162 66; wikariat 88 162 27
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
88 169 09
Punkt informacyjno konsultacyjny
dla osób z problemem alkoholowym
88 167 59
Us³ugi pogrzebowe
88 164 75
Wojewódzki Oœrodek Doradztwa Rolniczego
88 162 56
Samorz¹dowa Administracja Placówek Oœwiatowych 88 162 35
Szko³a Podstawowa w Koñskowoli
88 162 11
Gimnazjum w Koñskowoli
88 167 44
Szko³a Podstawowa w Chrz¹chowie
88 120 01
Szko³a Podstawowa w Po¿ogu
88 125 27
Szko³a Podstawowa w Skowieszynie
88 127 21
Szkolny Punkt Filialny w Sielcach
88 171 87
Szkolny Punkt Filialny w Stoku
88 230 29
Przedszkole w Koñskowoli
88 162 29
Bank Spó³dzielczy w Koñskowoli
88 162 19
Gminny Oœrodek Kultury
88 162 69
Gminne Centrum Informacji
88 922 87

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników
Pytlak Czes³aw
Mrozek Ma³gorzata
£usiak Marianna
Lewtak Franciszka
Kuna Janina
Kozak Cecylia
Murat Marta
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