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LUTOWI  SOLENIZANCI

Lutowa poezja

Apolonia (Pola) (09.02.) – imiê ¿eñskie powsta³e od imienia Apollo, co 
pierwotnie znaczy³o nale¿¹ca do boga Apolla. W Polsce imiê to jest licznie 
poœwiadczone od 1370 r. jako Apolonija i Polonija. W nowszych czasach 
wystêpuje te¿ jako samodzielne imiê jego skrócona postaæ Pola. By³o to 
niegdyœ popularne imiê wœród ludnoœci wiejskiej, dziœ nale¿y do rzadkich. 
Œw. Apolonia jest patronk¹ dentystów. By³a diakonis¹ Koœcio³a 
aleksandryjskiego oraz znan¹ ze œwiêtoœci kobiet¹. Zosta³a umêczona 
podczas przeœladowañ za cesarza Decjusza w roku 249. Rozwœcieczony t³um 
pobi³ j¹, wybijaj¹c wszystkie zêby, po czym zagrozi³, ¿e spali j¹ ¿ywcem je¿eli 
nie odda czci pogañskim bo¿kom. Œwiêta poprosi³a o chwilê zastanowienia,
a nastêpnie wyrwa³a siê z r¹k przeœladowców i natchniona przez Ducha 
Œwiêtego sama rzuci³a siê w ogieñ. T³um oniemia³; ¿e tak g³êboka wiara 
sk³oni³a j¹ aby oddaæ ¿ycie za Chrystusa.

Imiê to nosi³y m.in. Pola Negri (Apolonia Cha³upiec) (1897 – 1987), 
œwiatowej s³awy aktorka filmowa polskiego pochodzenia oraz Pola 
Gojawiczyñska (1896 – 1963), pisarka, autorka m.in. powieœci „Dziewczêta
z Nowolipek”.

Zdrobnienia: Pola, Polka, Polonia, Polonka, Polunia, Polusia.

Hieronim (08.02.) - imiê mêskie greckiego pochodzenia– hierós – œwiêty 
oraz ónyma (ónoma) – imiê, ³¹cznie jako cz³owiek nosz¹cy œwiête imiê. Œw. 
Hieronim (ok.347 – 420), pisarz i t³umacz Nowego Testamentu, jest patronem 
biblistów. Znany jest jeszcze œw. Hieronim Emiliani, kap³an, patron sierot
i dzieci opuszczonych. By³ szlachcicem weneckim ur. w roku 1481, do oko³o 
trzydziestego roku ¿ycia s³u¿y³ w wojsku i zosta³ wziêty do niewoli. Po 
cudownym uwolnieniu, postanowi³ rozpocz¹æ nowe ¿ycie i bez reszty 
poœwiêciæ siê mi³osierdziu wzglêdem biednych, a zw³aszcza sierot. Otrzyma³ 
œwiêcenia kap³añskie w trzydziestym siódmym roku ¿ycia. Oko³o 1530 r. 
za³o¿y³ pierwszy w erze nowo¿ytnej sierociniec, zak³ada³ tak¿e szpitale
i domy opieki dla dziewcz¹t upad³ych. Umar³ w roku 1537 jako ofiara 
szalej¹cej wówczas epidemii, podczas pielêgnowania chorych.

Hieronim w Polsce nale¿y do imion rzadkich.
Nosili je m.in. Hieronim Wietor (XVI w.), jeden z pierwszych drukarzy 

polskich, dzia³aj¹cy w Krakowie; Hieronim (Jeronim) z Wielunia (XV/XVI 
w.), pisarz i t³umacz; Hieronim Ossoliñski (zm. 1576 r.), kasztelan 
sandomierski; Hieronim Morsztyn (ok. 1580 – 1626), poeta;

Hieronim Stroynowski (1752 – 1815), ekonomista, rektor Akademii 
Wileñskiej; Hieronim Durski (1817 – 1905), dzia³acz polonijny w Brazylii; 
Hieronim Derdowski (1852 – 1902), poeta kaszubski .

Zdrobnieniem tego imienia jest Hirek.

« Czasem luty ostro kuty; czasem luty same pluty.

« Gdy w Gromnicê (02.II.) z dachu ciecze, zima jeszcze siê 

przewlecze.

« Sól œwiêtej Agaty (05.II.) od ognia strze¿e chaty.

« Po œwiêtej Dorocie (06.II.) wyschn¹ chusty na p³ocie.

« Œwiêty Maciej (24.II.) zimê traci lub bogaci.

Tym razem w k¹ciku poetyckim prezentujemy nagrodzone wiersze  
w ramach konkursu literackiego „Zimowe Nastroje”

Zima - Katarzyna Butryn SP w Chrz¹chowie (8 lat)
Zima, zima bia³a
ko³derk¹ ziemiê odzia³a.
Ciesz¹ siê dzieci,
bêd¹ siê bawiæ w zamieci.
Bêd¹ skakaæ, robiæ figle,
na saneczkach jeŸdziæ œmigle.

Ciesz¹ równie¿ siê roœliny,
¿e odpoczn¹ w czasie zimy.
Bo zapadn¹ w sen zimowy,
aby wiosn¹ siê odnowiæ.
Tylko ptaszkom trochê przykro,
¿e na dworze jest tak zimno.

Widzê Ciê, Panie - £ukasz Mrozek kl. IIc Gimnazjum
W cichej bieli roœlin ogródka,
W ch³odnej szaroœci w¹ziutkich œcie¿ek,
W niezmiennym bólu ka¿dego smutku,
W niewinnym tañcu drobniutkich œnie¿ek
Widzê Ciê Panie!
W zawiei ¿ycia, co wszystkim gardzi,
W g³oœnych wo³aniach i cichych szeptach,
W nadziei modlitw malutkich dzieci
W s³owie zwyciêzców, w przegranych mêkach
Widzê Ciê Panie!
W mizernej stajni lichej mieœciny,
W s¹siedztwie byd³a, pasterzy, siana,
W czu³ych objêciach Œwiêtej Rodziny,
W ubogim ¿³obie w momentach ³kania
Widzê Ciê Panie!
W blasku zamarz³ej tafli jeziora,
W gwarnym œwiergocie zg³odnia³ych ptaków,
W cieple domostwa i w ciszy koœcio³a,
W œwietle choinki i w oczach dziadków
Widzê Ciê Panie!
Wiernym Ci Jezu ja w ka¿dej chwili,
Chcê dawaæ œwiatu – jak Ty – kochanie.
A gdy Bóg w ³asce zaœwiatów uchyli,
Móc odpowiedzieæ: Widzê Ciê Panie!

Ferie z kultur¹
Ferie, to przede wszystkim mnóstwo wolnego czasu,

z którym nie zawsze jest co zrobiæ. Wychodz¹c naprzeciw 
oczekiwaniom dzieci i m³odzie¿y Gminny Oœrodek Kultury
w Koñskowoli, jak co roku, przygotowa³ ca³¹ gamê atrakcji. 
Poniewa¿ nie boimy siê pechowych dat, rozpoczynamy ju¿
w dniu zakoñczenia zaj¹æ szkolnych, czyli 13 lutego w pi¹tek, 
inauguracj¹ cyklu bezp³atnych zajêæ Ekstra TANG SOO DO 
prowadzonych przez p. Marcina Kostyrê. Oprócz atrakcji 
przygotowanych przez instruktorów GOK (na przyk³ad: gry, 
konkursy – sprawnoœciowe, plastyczne i intelektualne, 
wybory najsympatyczniejszej i najsympatyczniejszego), 
mamy jeszcze inne. Przyjad¹ do nas: 18 lutego Teatr Co Nie 
Co z Bia³egostoku z przedstawieniem pt. „Do trzech razy 
królewna”, 23 lutego – Studio Ma³ych Form Teatralnych
z Krakowa z widowiskiem pt. „Dr. Dolittle i jego zwierzêta”
i 26 lutego – dzieciêcy zespó³ wokalny „Radoœæ” ze Stê¿ycy.
Zapraszamy codziennie! Szczegó³y na plakatach.

Bo¿enna Furtak
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Powszechny Zak³ad Ubezpieczeñ S.A. uprzejmie informuje, 
¿e z dniem 1 stycznia 2004 r. wesz³a w ¿ycie ustawa
o ubezpieczeniach obowi¹zkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu  Gwarancyjnym  i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (Dz.U. nr. 124 poz. 1152 z dnia 16 lipca 
2003 r.). Ustawa powy¿sza reguluje na nowo ca³okszta³t spraw 
z w i ¹ z a n y c h  m i ê d z y  i n n y m i  z  o b o w i ¹ z k o w y m  
ubezpieczeniem budynków w gospodarstwach rolnych
i odpowiedzialnoœci cywilnej (OC) rolników.

Podstawowe zmiany wprowadzone ustaw¹ w ubezpieczeniu 
budynków w gospodarstwie rolnym to:
- Objêcie obowi¹zkowym ubezpieczeniem budynków 

wy³¹cznie w gospodarstwach nale¿¹cych do osób fizycznych
- Poszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody powsta³e

w wyniku opadów œniegu
- Zniesienie dolnej granicy wysokoœci szkody, powy¿ej której 

zaczyna siê odpowiedzialnoœæ zak³adu ubezpieczeñ (brak 
tzw. franszyzy).

Podstawowe zmiany w ubezpieczeniu odpowiedzialnoœci 
cywilnej rolników to:
- Objêcie obowi¹zkiem ubezpieczenia wszystkich posiadaczy 

gospodarstw rolnych bêd¹cych osobami fizycznymi, nie 
tylko rolników prowadz¹cych gospodarstwa

- Poszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody wynik³e
z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania zobowi¹zania 
oraz szkody wyrz¹dzone umyœlnie lub w wyniku ra¿¹cego 
niedbalstwa ubezpieczaj¹cego

- Zmiana sumy gwarancyjnej na: 350 000 EUR na ka¿dego 
poszkodowanego w przypadku szkód na osobie i 200 000 
EUR na zdarzenie w przypadku szkód w mieniu

- Zmiana okresu ubezpieczenia na bie¿¹cy okres 12 miesiêcy,
a nie rok kalendarzowy

- Zniesienie tzw. franszyzy (podobnie jak w ubezpieczeniu 
budynków).

W zwi¹zku z wejœciem w ¿ycie nowych ustaw 
ubezpieczeniowych, nast¹pi¹ zmiany w obs³udze 
obowi¹zkowych ubezpieczeñ w gospodarstwach rolnych przez 
PZU S.A.:
- Do 31 grudnia 2003 r. do wszystkich rolników objêtych 

ubezpieczeniem PZU S.A. w roku 2003, zosta³y wys³ane 
blankiety na op³atê sk³adki za ubezpieczenie budynków i OC 
na rok 2004, stanowi¹ce po zap³aceniu sk³adki dowód 
ubezpieczenia. W przesy³ce powinny znajdowaæ siê równie¿: 
dokument ubezpieczenia zawieraj¹cy wykaz budynków 
objêtych ubezpieczeniem oraz ogólne warunki 
dobrowolnego ubezpieczenia mienia ruchomego
w gospodarstwach rolnych i ogólne warunki ubezpieczenia 
nastêpstw nieszczêœliwych wypadków (NW).

- Wp³aty za dobrowolne ubezpieczenia mienia ruchomego
w gospodarstwie oraz od nastêpstw NW (swojej osoby
i wspó³ma³¿onka), rolnik mo¿e dokonaæ na tym samym 
blankiecie dodaj¹c odpowiednie kwoty sk³adek do op³aty 
sk³adki za obowi¹zkowe ubezpieczenie budynków i OC. 
Wysokoœæ tych sk³adek, podobnie jak w latach poprzednich, 
podana jest na wydruku.

- Uwaga! Termin op³aty sk³adki za obowi¹zkowe 
ubezpieczenia budynków i OC rolników  na rok 2004 min¹³ 
31 stycznia 2004 r. Po tym terminie PZU S.A. ma prawo 
naliczaæ odsetki  ustawowe.

- Sk³adki mo¿na op³aciæ jednorazowo – ze zni¿k¹, lub
w dwóch ratach: w pierwszej racie do 31 stycznia 2004 r. po³owê 
sk³adki za obowi¹zkowe ubezpieczenie budynków
i OC oraz ca³oœæ sk³adki za ubezpieczenie mienia i NW,
a w drugiej racie do 30 czerwca 2004 r. pozosta³¹ po³owê sk³adki 
za obowi¹zkowe ubezpieczenie budynków i OC rolnika.

- Za jednorazow¹ op³atê ca³oœci sk³adki rocznej i za 
kontynuacjê ubezpieczenia w kolejnych latach, przys³uguj¹ 
rolnikom zni¿ki. S¹ one ju¿ uwzglêdnione w wysokoœci 
sk³adki do zap³aty na wydruku.

- Na odwrocie blankietu wp³aty, rolnik powinien podaæ za 
które ubezpieczenia wp³aca sk³adkê i z³o¿yæ swój podpis.

- Wp³aty sk³adek mo¿na dokonaæ w bankach, na poczcie,
w kasie PZU S.A., a tak¿e u terenowych agentów PZU S.A.

Informacje dodatkowe
I. Obowi¹zkowe ubezpieczenie budynków obejmuje 

budynki wyszczególnione na przekazanym rolnikowi 
dokumencie ubezpieczenia. W przypadku niezgodnoœci stanu 
budynków z tym wykazem, a tak¿e o pobudowaniu lub 
rozbiórce budynku, nale¿y powiadomiæ PZU S.A. w celu 
objêcia budynku ochron¹ ubezpieczeniow¹ lub wykreœlenia go 
z ewidencji. Nie s¹ objête ubezpieczeniem budynki, których 
stan techniczny osi¹gn¹³ 100% normy zu¿ycia, budynki 
przeznaczone do rozbiórki oraz namioty i tunele foliowe.

Zgodnie z art. 67 ustawy, odszkodowanie przys³uguje za 
szkody powsta³e na skutek ognia, huraganu, powodzi, 
podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów œniegu, 
uderzenia pioruna, eksplozji, obsuniêcia siê ziemi, t¹pniêcia, 
lawiny lub upadku statku powietrznego.

II. Obowi¹zkowe ubezpieczenie OC rolnika chroni 
posiadacza gospodarstwa rolnego przed odpowiedzialnoœci¹ 
materialn¹ za szkody wyrz¹dzone osobom trzecim w zwi¹zku
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. W trakcie dzia³alnoœci 
rolniczej mog¹ zaistnieæ ró¿ne zdarzenia powoduj¹ce szkody
w otoczeniu np. przez posiadane zwierzêta gospodarskie i psy, 
wykonywanie zabiegów agrotechnicznych, poruszanie siê 
wozem konnym po drogach publicznych itp. Je¿eli 
nastêpstwem tych zdarzeñ jest œmieræ, uszkodzenie cia³a, 
rozstrój zdrowia albo zniszczenie lub uszkodzenie mienia 
innych osób, odpowiedzialnoœæ za rolnika przejmuje zak³ad 
ubezpieczeñ.

III. Dobrowolne ubezpieczenie mienia ruchomego stanowi 
uzupe³nienie ubezpieczenia budynków. Obejmuje sprzêt 
rolniczy (maszyny i narzêdzia), materia³y i zapasy (materia³y 
budowlane, opa³owe, czêœci zamienne do sprzêtu i maszyn, 
nawozy, œrodki ochrony roœlin, pasze), ziemiop³ody po 
zbiorach z³o¿one w budynkach, stertach, stogach, kopcach
i piwnicach, zwierzêta gospodarskie oraz ruchomoœci domowe 
(meble, dywany, odzie¿, sprzêt zmechanizowany, zapasy 
gospodarstwa domowego i inne przedmioty codziennego 
u¿ytku). PZU S.A. wyp³aca odszkodowanie za szkody 
spowodowane przez ogieñ, huragan, powódŸ, piorun, 
eksplozjê, grad, upadek pojazdu powietrznego, lawinê, 
zapadanie i usuwanie siê ziemi, pora¿enie zwierz¹t pr¹dem 
elektrycznym oraz utratê (zaginiêcie) ubezpieczonych 
przedmiotów w czasie akcji ratowniczej zwi¹zanej z wy¿ej 
wymienionymi zdarzeniami. Zrycza³towana, ogólna suma 
ubezpieczenia mienia wynosi 15 000 z³ ze sk³adk¹ roczn¹ 60 z³. 
Je¿eli w gospodarstwie znajduje siê mienie o wiêkszej wartoœci, 
mo¿na je ubezpieczyæ dodatkow¹ polis¹ u agenta lub
w siedzibie PZU S.A.

UBEZPIECZENIA ROLNIKÓW

cd. na str. 4



IV. Dobrowolne ubezpieczenie NW 
w³aœciciel i  gospodarstw rolnych 
obejmuje nastêpstwa nieszczêœliwych 
wypadków jakim mo¿e ulec rolnik i jego 
wspó³ma³¿onek (urazy cia³a – z³amania, 
zwichniêcia, oparzenia itp. oraz œmieræ
w wypadku). Ochrona PZU S.A. dzia³a
w ci¹gu ca³ej doby bez wzglêdu na 
miejsce zdarzenia (w gospodarstwie
i poza nim). Ka¿da z tych osób 
ubezpieczona jest na 3 000 z³, a sk³adka od 
obojga wspó³ma³¿onków wynosi 42 z³ 
rocznie. Mo¿na równie¿ zawrzeæ 
ubezpieczenia na wy¿sze sumy na 
podstawie dodatkowych indywidualnych 
polis. Obowi¹zuje wtedy ³¹czna suma 
ubezpieczenia z wszystkich posiadanych 
polis. Poniewa¿ ¿ycie i zdrowie nie ma 
ceny, w razie wypadku œwiadczenia
z ubezpieczenia NW wyp³acane s¹
z ka¿dej polisy bez wzglêdu na iloœæ polis 
posiadanych przez osobê, która uleg³a 
wypadkowi.

Agent ubezp. PZU S.A.
Halina Sykut

W chwili, kiedy obecny numer „Echa” trafia do r¹k naszych Czytelników, czyli 
13 lutego w pi¹tek, Rada Gminy Koñskowola obraduje na najwa¿niejszej sesji
w roku. Porz¹dek obrad jest bardzo obszerny, a jego g³ówny punkt to uchwalenie 
bud¿etu na rok 2004. O postanowieniach Rady napiszemy w nastêpnym numerze. 
Dziœ tytu³em wyprzedzenia i zapowiedzi informujemy, ¿e ponad to radni dyskutuj¹ 
o: zamiarze likwidacji Szkól Filialnych w Stoku i w Sielcach,  przyst¹pieniu Gminy 
Koñskowola do Lokalnej Organizacji Turystycznej Ziemi Pu³awskiej, Gminnym 
Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz opiniuj¹ 
przyst¹pienie do opracowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy 
Koñskowola.

B.F.
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Kluczyki do nowego auta za³odze z Koñskowoli przekaza³ wójt. St. Go³êbiowski

Nowy fiat i jego wyposa¿enie wzbudza zainteresowanie

Na przestrzeni ostatnich lat nasz 
samorz¹d gminny dawa³ wiele razy 
dowody troski o stan bezpieczeñstwa 
lokalnej spo³ecznoœci i usprawnienie 
pracy Policji. Kolejny dowód, czyli  
samochód marki Fiat Palio Weekend, jest 
ju¿ widoczny na ulicach i drogach. Je¿d¿¹ 
nim policjanci z Posterunku Policji
w Koñskowoli. Zosta³ zakupiony
z inicjatywy Wójta Gminy Stanis³awa 
Go³êbiowskiego i pos³a na Sejm RP 
Zygmunta Jerzego Szymañskiego, przy 
udziale œrodków Wojewódzkiej  
Komendy Policji w Lublinie (26 tys. z³)
i Gminy Koñskowola (25 tys. z³).
Z podobn¹ inicjatyw¹ wyst¹pi³ równie¿ 
s a m o r z ¹ d  m i a s t a  P u ³ a w y ,  
wspó³finansuj¹c samochód marki Opel 
Vectra. Oba samochody zosta³y 
uroczyœcie przekazane 15 stycznia br.
w Komendzie Powiatowej Policji
w Pu³awach. W uroczystoœci przekazania 
wziêli udzia³: pose³ Zygmunt Jerzy 
Szymañski, Wojewódzki Komendant 
Policji w Lublinie inspektor Marek 
Hebda, starosta Marian ̄ aba, Powiatowy 
Komendant Policji w Pu³awach Zygmunt 
Sitarski, wójt Stanis³aw Go³êbiowski, 
p r z e w o d n i c z ¹ c a  R a d y  G m i n y  
Ma³gorzata Szpyra, w³adze Pu³aw
i ksi¹dz kapelan Bogdan Zagórski. 
Samochody zosta³y wyposa¿one
w radiotelefony i zimowe opony.

Komendant Wojewódzki ufundowa³ 

ponadto dla ka¿dej z jednostek (Koñskowoli i Pu³aw): 2 kamizelki kuloodporne,
2 kamizelki odblaskowe, 2 szt. broni osobistej. Ksi¹dz kapelan poœwiêci³ 
samochody i dary, ¿ycz¹c aby by³y wykorzystywane w celu podnoszenia 
bezpieczeñstwa. Wójt Stanis³aw Go³êbiowski wrêczaj¹c akt darowizny 
Komendantowi Powiatowemu podkreœli³, ¿e jest to ju¿ drugi samochód policyjny 
zakupiony przy udziale Gminy Koñskowola, pierwszym by³ Polonez (1995 r.), który 
zostanie teraz przekazany do Kurowa. Wójt zdradzi³ równie¿ zamiary dotycz¹ce 
remontu i poprawy funkcjonalnoœci budynku posterunku.

B.F.
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Przekszta³cenia spo³eczno – ekonomiczne, jak równie¿ 
przygotowania Polski do akcesji, zrodzi³y potrzebê szukania 
nowych metod wspó³pracy spo³ecznoœci lokalnej, która przede 
wszystkim powinna opieraæ siê na konsolidacji ró¿nych 
œrodowisk oraz szukaniu przez nich wspólnych p³aszczyzn 
dzia³ania na rzecz swoich „ma³ych ojczyzn”. Takim 
instrumentem s¹ zawi¹zuj¹ce siê w wiêkszoœci powiatów 
Porozumienia.

Inicjatywa tworzenia partnerstw w powiatach, by³a inicjatyw¹ 
zewnêtrzn¹ – pochodzi³a z krajów Europy Zachodniej, a do 
powiatu pu³awskiego dotar³a za poœrednictwem firmy IMC 
Polska, która równie¿ przeprowadzi³a wielogodzinne szkolenia
z zakresu tworzenia partnerstw, technik rozwoju lokalnego oraz 
zarz¹dzania projektami.

Misj¹ Pu³awskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju
i Zatrudnienia jest tworzenie warunków dla wzrostu 
gospodarczego i rozwoju spo³ecznego w oparciu o rozwój 
zasobów ludzkich. Do celów bezpoœrednich Paktu nale¿¹ m.in.:
- promocja gmin i powiatów,
- tworzenie klimatu dla przedsiêbiorczoœci,
- tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju inwestycji,
- pomoc techniczna dla firm w zakresie pozyskiwania œrodków 

finansowych z UE, wspieranie aktywnoœci zawodowej grup 
szczególnego ryzyka oraz przeciwdzia³anie zjawisku 
marginalizacji i wykluczenia spo³ecznego,

- tworzenie mechanizmów rozwoju turystyki.
Porozumienie jako partnerska wspó³praca ró¿nych grup 

spo³ecznych powsta³a aby podejmowaæ wspólne dzia³ania oparte 
na konsultacjach spo³ecznych i dialogu po to, ¿eby aktywizowaæ 
spo³ecznoœæ lokaln¹ do realizacji wspólnych celów i zamierzeñ 
oraz po to, aby stworzyæ bardziej dogodne warunki do 
korzystania z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W dniu 8 stycznia 2004 r. nast¹pi³o oficjalne zawi¹zanie 
Pu³awskiego Porozumienia na Rzecz Rozwoju i Zatrudnienia, do 
którego przyst¹pi³o ponad 40 przedstawicieli reprezentuj¹cych 
ró¿ne sektory. Dokument o wspó³pracy podpisali przedstawiciele 
samorz¹dów gminnych i powiatowego, przedsiêbiorców, 
zwi¹zków zawodowych, zwi¹zków pracodawców, organizacji 
pozarz¹dowych i innych instytucji zaanga¿owanych
w dzia³alnoœæ na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Z terenu naszej 
gminy sygnatariuszami porozumienia zostali Stanis³aw 
Go³êbiowski - Wójt Gminy Koñskowola oraz Andrzej Ryll – 
Dyrektor Wojewódzkiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego. 
Koordynatorem Pu³awskiego Porozumienia zosta³a Ma³gorzata 
Sadurska – Cz³onek Zarz¹du Powiatu, która wraz ze Starost¹ 
Powiatu Pu³awskiego Marianem ¯ab¹ i Prezydentem Pu³aw –  
Januszem Groblem by³a gospodarzem uroczystoœci.

 Podnios³y charakter temu wydarzeniu nadawa³y dostojne 
pomieszczenia Pa³acu Ksi¹¿¹t Czartoryskich, piêkny koncert 
kolêd i pastora³ek w wykonaniu uczniów Pañstwowej Szko³y 
Muzycznej w Pu³awach, a przede wszystkim entuzjazm i nadzieje 
zarówno tych osób, które bezpoœrednio by³y zaanga¿owane
w tworzenie Pu³awskiego Partnerstwa, jak równie¿ osób do niego 
przystêpuj¹cych. Pu³awskie Porozumienie na Rzecz Rozwoju
i Zatrudnienia nie powsta³o w ci¹gu jednego dnia, lecz by³o 
pochodn¹ wielu spotkañ, rozwa¿añ, dyskusji. I chocia¿ sta³o siê 
ono faktem, to jednak stoj¹ przed nim du¿e wyzwania. Przede 
wszystkim to, ¿eby nie sta³o siê mrzonk¹, ¿eby by³o silne, trwa³e
i skuteczne, ¿eby wspó³dzia³anie tych, którzy przyst¹pili do 
porozumienia, przynios³o wymierne efekty w postaci œrodków 
unijnych przeznaczanych przede wszystkim na zapobieganie 
bezrobociu i ³agodzenie jego skutków. 

Ma³gorzta Sadurska

PU£AWSKIE POROZUMIENIE

NA RZECZ ROZWOJU I ZATRUDNIENIA

Siedemnastego grudnia 2003 roku z grona ¿yj¹cych odesz³a 
Waleria Wojtaszczyk z zawodu nauczycielka, cz³onek 
organizacji patriotycznej WICI, cz³onek ruchu oporu ZWZ – 
AK, wiêzieñ gestapo, partyzant 34 pu³ku piechoty 9 Dywizji 
AK - ps. „Lunia”, podporucznik WP.

By³a drobnej postury ale wielkiego ducha, posiada³a 
niezwykle bogat¹ osobowoœæ. W rodzinie, w otoczeniu
w którym ¿y³a, wœród kolegów kombatantów, emanowa³a 
spokojem, kultur¹ bycia. Darzono j¹ szacunkiem. Wierna 
wyznawanym zasadom, pozostawi³a w pamiêci ludzi, którzy 
J¹ znali, obraz dobrego, ciep³ego, bezinteresownego, 
szlachetnego cz³owieka. W m³odoœci realizowa³a has³o: 
Ojczyzna – Nauka – Cnota, którego przestrzega³a
w codziennym ¿yciu.

Urodzi³a siê  w 1906 roku, kiedy na mapie œwiata nie by³o 
jeszcze Polski. W m³odoœci nauczy³a siê pracowaæ, cierpieæ
i walczyæ za Ojczyznê. Do koñca ¿ycia wierna by³a has³u 
ojców naszych: Bóg – Honor – Ojczyzna.

Po przegranej wojnie 1939 roku, wspólnie z mê¿em wst¹pili 
do ZWZ – AK i z³o¿yli przysiêgê: walczyæ z wrogiem na 
œmieræ i ¿ycie. Ich gospodarstwo w lesie niebawem zosta³o 
wyznaczone do magazynowania broni, amunicji i innego 
zabezpieczenia potrzebnego oddzia³om leœnym. Nie usz³o to 
uwadze donosicieli. Nast¹pi³ wiêc niespodziewany najazd 
gestapo. -Z czwórki domowników tylko mojemu mê¿owi – 
wspomina³a p. Waleria -  uda³o siê uciec w las. Zaaresztowano 
nas troje: mnie, brata mê¿a i szwagra. Na gestapo w Siedlcach 
przesiedzia³a 4 miesi¹ce. Nie przyznawa³a siê do zarzucanych 
Jej czynów. Po wykupieniu przez AK, wszyscy troje zostali 
zwolnieni. Jednak po opuszczeniu kazamatów nie mogli 
wróciæ do swoich domów, poszli wiêc do oddzia³ów leœnych.

Wiosn¹ 1943 roku powsta³ oddzia³ partyzancki 34 pp 9D 
AK – Bia³a Podlaska. Wst¹pi³a do niego ochotniczo. Nadano 
jej ps. „LUNIA”. By³a ³¹czniczk¹ do zadañ specjalnych.
Z powierzonych obowi¹zków wywi¹zywa³a siê doskonale. Po 
wycofaniu siê Niemców  i zakoñczeniu wojny do zawodu 
nauczycielki wróciæ nie mog³a  z przyczyn politycznych 
(przynale¿noœæ do AK).

Za walkê z okupantem zosta³a odznaczona Medalami 
Wojska, Krzy¿em Partyzanckim, Krzy¿em Armii Krajowej, 
K.K.O.O.P., odznak¹ pami¹tkow¹ „Akcja Burza”. Od 
¿o³nierzy 34 pp 9 Dywizji AK otrzyma³a piêkny Ryngraf, na 
rewersie którego jest wyryta sentencja: „Za trud i serce 
niesione partyzantom Podlasia w II wojnie œwiatowej”. Tê 
pami¹tkê ceni³a sobie najbardziej. W 1998 r. otrzyma³a awans 
na ppor. WP. 

Odszed³ Cz³owiek szlachetny, wielkiej dobroci, wysokiej 
kultury osobistej, oddany Bogu i ludziom, dla którego praca 
dla Kraju, rodziny i ludzi stanowi³a sens ¿ycia.

Przemija czas, przemijaj¹ szlachetne czyny ludzi, ale 
pamiêæ o nich w nas pozostaje.

Czeœæ Twojej pamiêci Wiktorio!

Jan Bia³ow¹s – Prezes Ko³a Gminnego
ZK RP i BWP w Koñskowoli

Zas³u¿ona dla
Ojczyzny

 Waleria Wojtaszczyk
  – nie ¿yje
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Ta szczuplutka, rozeœmiana dziewczyna stoj¹ca z bukietem 
kwiatów na tle wykonanej przez siebie grafiki to Iwona Cur - 
rodowita koñskowolanka (urodzona 16 lutego 1978 roku
w Pu³awach). Jeszcze parê lat temu  nic szczególnego nie 
wyró¿nia³o tej skromnej, nieœmia³ej, zawsze pracowitej 
dziewczyny. Poniewa¿ nie zdradza³a swoich zainteresowañ, 
rodzice mieli nadziejê, ¿e po ukoñczeniu szko³y œredniej 
(Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. A. J. Czartoryskiego
w Pu³awach), pójdzie na studia medyczne. Chcieli tego ze 
wzglêdu na jej wczeœniejsze problemy ze zdrowiem. Jednak¿e 
Iwona zdecydowa³a inaczej. Postanowi³a zdawaæ na 
Europejsk¹ Akademiê Sztuk w Warszawie. Swoj¹ decyzj¹ 
zaskoczy³a wszystkich, bo chocia¿  podobnie jak inne dzieci 
lubi³a rysowaæ, a jej prace zyskiwa³y uznanie nauczycieli i 
rodziców, to nikt  nie podejrzewa³,  ¿e grafika
i malarstwo bêd¹ stanowiæ treœæ jej ¿ycia. By³a to odwa¿na 
decyzja, bo Iwona mia³a znacznie mniejszy kontakt
z o³ówkiem, rylcem czy palet¹ ni¿ wiêkszoœæ studentów, ale
w konsekwencji to w³aœnie, jak twierdzi³ jeden z profesorów 
Akademii, okaza³o siê jej atutem, pozwalaj¹c na 
wypracowanie w³asnego, niepowtarzalnego stylu. Pierwsze 
lata w Akademii by³y bardzo ciê¿kie. Czêsto s³owa 
nieprzemyœlanej krytyki ze strony rówieœników, powodowa³y 
zniszczenie zaczêtego obrazu. Wra¿liwa, niepewna wartoœci 
swoich prac Iwona, w³o¿y³a wiele wysi³ku we w³asny 
artystyczny i nie tylko rozwój. Do perfekcyjnie opanowanego 
angielskiego doda³a  francuski i w³oski. Oprócz swojej 
ukochanej grafiki, studiowa³a  równie¿ malarstwo 

sztalugowe. Obce jej by³y wypady na studenckie imprezy, 
ka¿d¹ woln¹ chwilê poœwiêcaj¹c nauce i tworzeniu, dosz³a do 
tego, ¿e ju¿ po dwóch latach studiów, jej prace zaczê³y byæ nie 
tylko zauwa¿ane, ale i doceniane. S¹ bardzo czytelne, 
dopracowane w ka¿dym szczególe, od pomys³u  po niebywa³¹ 
wprost starannoœæ wykonania. Obrazy zaskakuj¹ nie tylko 
tematyk¹ (cz³owiek w szeroko pojêtym znaczeniu tego 
s³owa), ale równie¿ delikatnymi, niemal niewidocznymi 
poci¹gniêciami pêdzla. Jej pierwsze grafiki (których tematem 
s¹ dzikie zwierzêta w swoim naturalnym œrodowisku), 
wypracowane w lichym linoleum, odbijane przy pomocy 
zwyk³ej ³y¿eczki do herbaty, wymaga³y mnóstwa 
cierpliwoœci, czasu i samozaparcia.

W 2003 Iwona Cur ukoñczy³a z wyró¿nieniem Europejsk¹ 
Akademiê Sztuk w Warszawie w Pracowni Grafiki 
Warsztatowej prof. Waldemara Szysza oraz aneks z Malarstwa 
Sztalugowego pod kierunkiem prof. Andrzeja Sadowskiego. 
Wœród licznych dyplomów, które posiada, najwa¿niejszy to 
GRAND PRIX 2003, uzyskany w konkursie na najlepszy 
dyplom ukoñczenia studiów, podpisany miêdzy innymi przez 
Przewodnicz¹cego Jury – Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Aleksandra Kwaœniewskiego za cykl siedmiu grafik. 
Kilka z nich, miêdzy innymi tê w³aœnie, któr¹ widaæ na zdjêciu 
– „Zebry”, mieliœmy okazjê ogl¹daæ na zorganizowanej
w zesz³ym roku Wystawie Twórczoœci Rodzimych Artystów 
w koñskowolskim GOK-u. Nie by³a to jej pierwsza wystawa, 
bowiem  od 1998 roku Iwona zbiera liczne nagrody na nie 
mniej licznych wystawach zbiorowych organizowanych
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m.in. w:  „Galerii przy telewizji” w Warszawie, II Biennale 
Grafiki Studenckiej w Poznaniu, „Grafik Triennale” we 
Frechen (Niemcy), w Galerii „Ars Polonia” i indywidualnych 
(w galerii EAS w Warszawie i w £ukowie). Wœród nagród, 
które otrzyma³a, warto wymieniæ chocia¿by: I nagrodê
w konkursie „Grafika Warszawska” (w 2002 r.), Nagrodê 
Rektora ASP w Warszawie w konkursie „Grafika 

Warszawska” (w 2003r.), Honorow¹ Nagrodê 
O W Z PA P w  k o n k u r s i e  „ G r a f i k a  
Warszawska” (w 2003r.), Stypendium Banku 
Millenium Prestige dla finalisty konkursu 
Prezydenta RP na „Najlepszy Dyplom 
Ukoñczenia Studiów w Zakresie Sztuk 
Piêknych i Projektowych”.

Pracami m³odej artystki zainteresowa³a siê 
szczególnie p. Napiórkowska – w³aœcicielka 
kilku galerii w Warszawie. Eksponowane tam 
prace naszej artystki wisz¹ nadzwyczaj 
krótko, bo znajduj¹ licznych nabywców. Za 
namow¹ w³aœcicielki galerii, profesorów 
uczelni i œrodowiska artystycznego Iwona 
postanowi³a zostaæ w Warszawie. Ma w³asn¹ 
pracowniê – malarstwa i grafiki. Prace, które 
tworzy przynosz¹ chlubê nie tylko jej, ale 
równie¿ naszej Gminie. Iwona Cur pochodzi 
przecie¿ z Koñskowoli.

Na podstawie rozmowy z p. Janin¹ Cur – 
matk¹ artystki

- El¿bieta Pytka

P.S. Mamy nadziejê, ¿e w którymœ z kolejnych numerów 
Echa uda nam siê przedstawiæ naszym Czytelnikom wywiad 
przeprowadzony z artystk¹ rodem z Koñskowoli, 
zdobywaj¹c¹ sobie  prac¹ i talentem siln¹ pozycjê w œwiecie 
artystycznym.

GRAND PRIX 2003 wrêczy³ sam Prezydent RP Aleksander Kwaœniewski

Siedem nagrodzonych grafik
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Tegoroczny, jubileuszowy PRZEGL¥D ARTYSTYCZNY 
– „ZIMOWE NASTROJE”, zorganizowany po raz dziesi¹ty 
przez Gminny Oœrodek Kultury w Koñskowoli, odby³ siê 
rzeczywiœcie w zimowym nastroju (22 stycznia). Sprzyja³y 
temu rozœwietlona s³oñcem biel na zewn¹trz, gwiazdki 
„œniegu” tworz¹ce scenografiê i kandydaci na prawdziwe 
gwiazdy na scenie, bowiem w tym roku poziom Przegl¹du 
Artystycznego  by³ znacznie wy¿szy ni¿ w latach ubieg³ych, 
szczególnie je¿eli chodzi o kategoriê teatraln¹. Zwa¿ywszy na 
jubileuszowy charakter tegorocznego Przegl¹du, jury uzna³o, 
¿e w tej kategorii nie bêdzie przegranych i postanowi³o 
obdzieliæ nagrodami i dyplomami wszystkie zespo³y i szko³y 
bior¹ce w nim udzia³. Decyzja ta okaza³a siê s³uszna, bowiem 
trudno by³oby przyznaæ miejsca w poszczególnych 
kategoriach wiekowych. Jak zwykle wzruszaj¹ce by³y, nieco 
sepleni¹ce przedszkolaki, z przejêciem recytuj¹ce opanowane 
niemal do perfekcji kwestie. Jak zwykle s³owno muzyczny 
monta¿, przygotowany przez gimnazjalistów, zawiera³ 
g³êbokie przes³ania podane w sposób, który zmusza³ wrêcz do 
zastanowienia siê nad sob¹ i swoim postêpowaniem. 
Tematyka widowisk by³a równie¿ zró¿nicowana: od jase³ek 
poprzez opowieœci i baœnie, a¿ do pokazania w mistrzowski 
niemal sposób i w bardzo trudnej formie, jak¹ jest pantomima, 
ca³ego ¿ycia cz³owieka w króciutkiej impresji p.t. „Cztery 

pory roku”, przygotowanej przez Ko³o Zainteresowañ 
Polonistycznych (kl. V c) z SP w Koñskowoli pod kierunkiem 
p. Agnieszki Smêt. Najciekawszym jednak widowiskiem, 
które jury postanowi³o dodatkowo nagrodziæ Z£OTYM  
DYPLOMEM, by³a „Opowieœæ wigilijna” przygotowana 
przez siedmiolatków ze Szko³y Podstawowej w Skowieszynie 
pod kierunkiem p. Anny Walasek.  W trakcie Przegl¹du zosta³ 
równie¿ og³oszony konkurs na najlepszego aktora.  Wygra³ go 
Przemek Paw³owski – równie¿ wychowanek pani Anny ze 
Skowieszyna, który wspaniale sprawdzi³ siê w roli  
niegodziwego Sknerusa, ulegaj¹cego metamorfozie pod 
wp³ywem magii œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.

Na konkurs w kategorii literackiej – opowiadanie, wp³ynê³o 
7 prac (5 z Zespo³u Placówek Oœwiatowych  w Po¿ogu
i 2 z Gimnazjum w Koñskowoli).

Jury postanowi³o nagrodziæ dwa opowiadania:
- I miejsce – „Wigilia mojego ¿ycia” autor Piotr Kowalik,

kl. IV,
- II miejsce – „Stoi gwiazdka u zaœnie¿onych wrót” - Milena 

Samorek, kl. IV oraz wyró¿niæ „Moje refleksje po œwiêtach 

„ZIMOWE NASTROJE”  po raz  X
Bo¿ego Narodzenia” pióra Anny Piech z kl IIa Gimnazjum.
Pomimo, ¿e poezja jest trudniejsz¹ form¹ literack¹, na 

konkurs wp³ynê³o: ze Szko³y Podst. w Chrz¹chowie
6 wierszy; z SP w Koñskowoli – 4, w tym jeden plagiat (który 
zosta³ odrzucony) oraz 9 utworów z Gimnazjum
w Koñskowoli. W tej kategorii nagrodzono wiersze w dwóch 
grupach wiekowych:
- I miejsce - „Zima”, autorka oœmioletnia Katarzyna Butryn

z SP w Chrz¹chowie, - II miejsce – „Zima”, Joanna 
Skindzier lat 9 z SP w Chrz¹chowie, - III miejsce – 
„Œwiêta”, El¿bieta Grabczak lat 9 z SP w Chrz¹chowie,

- (gimnazjaliœci) I miejsce ex aequo wiersze: „Betlejemska 
noc” Sylwii Jêdrak (kl. IIIe) i „Widzê Ciê, Panie”, £ukasza 
Mrozka (kl. IIc), - II miejsce równie¿ ex aequo 
–„Gwiazdka” Magdaleny Kozak (kl. IIId) i „W Betlejem”,  
Ma³gorzaty Maj (kl. IIc), - III miejsce – wiersz p.t. „Ten 
jeden dzieñ w roku” Sylwii Jêdrak (kl. IIId).
Najs³abiej pod wzglêdem liczby zg³oszeñ w tegorocznym 

Przegl¹dzie wypad³a kategoria wokalna, której honor broni³y 
jedynie „Iskiereczki” p. Zbigniewa Œliwiñskiego z SP
w Skowieszynie, a szkoda, bo przecie¿ naprawdê ³adnie 
œpiewaj¹cych dzieci w naszej gminie nie brakuje. Mogliœmy to 
oceniæ chocia¿by s³uchaj¹c solówek wplecionych
w widowiska teatralne. Szkoda, ¿e te dzieci nie zosta³y 
zg³oszone do wystêpu w kategorii wokalnej. Czy¿by wszyscy 
obawiali siê niezrównanych „Iskiereczek”?

Na konkurs  w kategorii plastycznej wp³ynê³y 133 prace. 
Oceniane by³y w kategoriach wiekowych. I tak: wiek 13–15 
lat (Gimnazjum) I miejsce zajê³a Beata Ko³odyñska,
II miejsce ex aequo - Ilona Brzóska i Aneta Piekoœ, III 
miejsce - Katarzyna Kozak.

Wiek 10-12 lat: I miejsce - Aleksandra Mikos (SP
w Skowieszynie), II miejsce – Leszek Sadurski (Zespó³ Plac. 
Oœwiat. w Po¿ogu), III miejsce – Paulina Paw³owska (SP
w Skowieszynie), dodatkowo wyró¿nienie zdoby³a 
Magdalena Kruk (SP w Chrz¹chowie).

Wiek 7-9 lat: I miejsce zaj¹³ Przemys³aw Spóz, kl. II SP
w Skowieszynie, II miejsce – Przemys³aw Kozak, Zespó³ 
Placówek Oœwiatowych w Po¿ogu, III miejsce - Honorata 
Sadurska, SP w Koñskowoli

Wiek 4-6 lat (Gminne Przedszkole w Koñskowoli):
I miejsce zaj¹³ Nikodem Wojtaszka, II miejsce – Agnieszka 
Szlendak, III miejsce – Agata Dêbek.

Na konkurs wp³ynê³y równie¿ prace przestrzenne. Jury 
postanowi³o nagrodziæ: I miejscem pracê – Krzysztofa 
Sykuta z kl IV SP w Koñskowoli za szopkê. II miejscem – 
£ukasza Dêbskiego i Konrada Capa³ê z kl II SP
w Skowieszynie za pracê p.t „Ba³wan” i III miejscem – Beatê 
Wiejak z kl. II SP w Skowieszynie za sympatyczne „Anio³ki” 
z kartonu.

Wszystkie prace mo¿na ogl¹daæ w GOK do koñca lutego br. 
Warto przyjœæ i samemu zweryfikowaæ gust i kompetencje 
jurorów oceniaj¹cych tê kategoriê.

Ci, którzy nie goœcili w Gminnym Oœrodku Kultury na 
tegorocznych „Zimowych Nastrojach” niech ¿a³uj¹! Nie 
widzieli w³asnych pociech w ich najlepszej formie. Szkoda! 
My ze swojej strony gratulujemy wszystkim uczestnikom 
Przegl¹du i zapraszamy za rok, aby wspólnie kultywowaæ
i wzbogacaæ zimowe i bo¿onarodzeniowe tradycje.

   Bo¿enna Furtak, El¿bieta Pytka

Laureaci Z³otego Dyplomu ze Skowieszyna



ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI 9

Chocia¿ okres Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia mamy ju¿ za sob¹, 
to jednak zima trwa nadal, a wiêc proponujemy lekturê 
nagrodzonej pracy w kategorii literackiej - opowiadanie:

WIGILIA MOJEGO ¯YCIA - Piotr Kowalik SP
w Po¿ogu kl. IV

Znowu pok³óci³em siê z moim bratem. To nic nowego, ale 
dzisiaj jest Wigilia i nie powinniœmy awanturowaæ siê
o g³upstwa. Ale my, niestety, k³ócimy siê czêsto o nic. 
Mamusia o ma³o nie pop³aka³a siê z ¿alu, ¿e ma takie dwa 
potwory jak my. Ona oczywiœcie nas tak nigdy nie nazywa, ale 
czy jest dla nas inna nazwa?

Ca³y dzieñ chodziliœmy staraj¹c siê nawet na siebie nie 
patrzeæ. Dotrwaliœmy do zmroku i w wisielczych humorach 
usiedliœmy do kolacji. Tatuœ stwierdzi³, ¿e w³aœnie b³ysnê³a 
pierwsza gwiazdka i ju¿ mieliœmy rozpocz¹æ wigilijne 
obrzêdy, gdy zadzwoni³ dzwonek do drzwi. Mamusia wysz³a 
sprawdziæ o co chodzi. Babcia stwierdzi³a, ¿e to pewnie ciocia 
– s¹siadka czegoœ potrzebuje w ostatniej chwili. Nagle do 
pokoju wesz³a mamusia z dziwn¹ min¹ prowadz¹c za sob¹ 
kogoœ ubranego w grube, bia³e futro, po³yskuj¹ce p³atkami 
œniegu. Okaza³o siê, ¿e jest to bardzo piêkna dziewczyna. 
Mówi³a, ¿e przyjecha³a bez uprzedzenia do kuzynki, ale boi 
siê po ciemku szukaæ jej domu. Wymieni³a jej nazwisko
i wtedy okaza³o siê, ¿e ta pani latem zmar³a i dom stoi zupe³nie 
pusty. Dziewczyna rozp³aka³a siê i stwierdzi³a, ¿e nie wie, co 
ma teraz zrobiæ. By³o mi jej ¿al i zanim doroœli zareagowali, 
zaproponowa³em nieznajomej, ¿eby zosta³a u nas na wigiliê. 
O dziwo, mój brat poderwa³ siê z krzes³a, pomóg³ jej siê 
rozebraæ i zaprosi³ j¹ do sto³u. Oczywiœcie, jak ka¿e tradycja, 
mieliœmy wolne miejsce.

Po tym chwilowym zamieszaniu wszystko potoczy³o siê 
g³adko: czytanie Ewangelii, modlitwa, dzielenie siê 
op³atkiem, ¿yczenia. Potem na stó³ wjecha³o kolejno 12 
wigilijnych potraw. Na koniec byliœmy tak najedzeni, ¿e 
ledwie mogliœmy œpiewaæ kolêdy. Nagle zorientowa³em siê, 
¿e mój „straszny” brat siedzi obok mnie i uœmiecha siê ciep³o. 
Poczu³em, ¿e nie czujê ju¿ do niego ¿adnej z³oœci. On chyba 
poczu³ to samo, bo klepn¹³ mnie po bratersku w ramiê i nie 
musia³ nawet nic mówiæ. Dopiero wtedy zauwa¿y³em, ¿e 
nieznajoma patrzy na nas z dziwnym uœmiechem. Wsta³a od 
sto³u i powiedzia³a:

- Moi kochani ch³opcy! Tak naprawdê celem mojej wizyty 
byliœcie wy. Pojawi³am siê, aby sprawdziæ, dlaczego k³ócicie 
siê tak czêsto i sprawiacie tyle przykroœci swojej kochanej 
mamie. Musia³am przekonaæ siê, jacy jesteœcie naprawdê. 
Teraz wiem, ¿e mogê mieæ nadziejê na zmianê waszego 
zachowania wzglêdem siebie. Nie pozostaliœcie obojêtni na 
moje problemy, podoba mi siê, ¿e szanujecie tradycje 
œwi¹teczne, umiecie te¿ zapomnieæ o k³ótni i uœmiechaæ siê do 
siebie. Mo¿e to nie bêdzie proste, ale uda siê wam w ¿yciu 
zrozumieæ siebie nawzajem, szanowaæ i kochaæ. Mo¿e nie 
bêdzie to ³atwa droga, ale pamiêtajcie, co mówi wam zawsze 
wasza mama: „Mog¹ ciê opuœciæ znajomi i przyjaciele, ale brat 
bêdzie zawsze przy tobie.”

Nagle zobaczy³em, ¿e nasza nowa znajoma wygl¹da 
dziwnie. Chyba mój brat te¿ to spostrzeg³, bo z wra¿enia a¿ 
otworzy³ buziê. Tylko doroœli zdawali siê nic nie widzieæ
i nadal œpiewali kolêdy. Dziewczyna zaczê³a robiæ siê ca³a 
przezroczysta, coraz jaœniejsza, a¿ wreszcie znik³a zupe³nie.
A na niebie za oknem pojawi³a siê nagle bardzo jasno œwiec¹ca 
gwiazda. Mo¿e to ona przysz³a do nas w ten niezwyk³y 
wieczór, ¿eby przemówiæ nam do rozumu? Mój brat myœli 
chyba podobnie, bo jest teraz zupe³nie inny. Mo¿e to jednak 
dobrze, ¿e mam brata? A mo¿e takich gwiazd powinno wiêcej 
schodziæ z nieba na Ziemiê? Mo¿e wtedy ludzie byliby dla 
siebie lepsi, a ¿ycie by³oby piêkniejsze?

W dobie komputerów, szalonego wzrostu zainteresowania technik¹, 
motoryzacj¹, roœnie obawa mocno wybiórczego poznawania œwiata 
przez dzieci. Zanika kult wartoœci nadrzêdnych, rodziny, nauki, pracy. 
Chc¹c rozbudziæ w dzieciach wielokierunkowoœæ w poznawaniu 
œwiata, myœla³am intensywnie nad urozmaiceniem zajêæ lekcyjnych. 
Integracja miêdzyprzedmiotowa u³atwi³a globalne przestudiowanie 
zagadnieñ zwi¹zanych  z tym co ojczyste, urokliwe wokó³ nas,.., ale czy 
w pe³ni zaspokaja ciekawoœæ dzieci, ich naturaln¹ chêæ tworzenia?  
Dopiero, gdy poznanie po³¹czone jest z dzia³aniem, a do tego dochodzi 
odrobina rywalizacji, efekt jest pe³ny. Tak¹ szansê da³y moim uczniom 
konkursy plastyczne i recytatorskie organizowane przez  Oœrodek 
Kultury w Koñskowoli. Maj¹ one charakter cykliczny - odbywaj¹ siê 
ju¿ od 1995 roku.

Na bazie zdobytych wiadomoœci, utrwalonych poprzez np. 
wycieczki, rodz¹ siê prace plastyczne, ukazuj¹ce g³êbokie, 
indywidualne spojrzenie dziecka na okreœlony temat. W pamiêæ dzieci 
wry³a siê wystawa prac w ramach Przegl¹du Artystycznego  ,,Zimowe 
Nastroje”. Ciekawy sposób ekspozycji, wernisa¿, zmotywowa³y 
uczniów do dzia³ania, zaszczepi³y chêæ uczestniczenia w kolejnych 
imprezach kulturalno-oœwiatowych. Dostêpnoœæ prezentowanych prac 
wp³ynê³a na zainteresowanie siê sukcesami dzieci cz³onków ich rodzin. 
,,Ma³e arcydzie³a” zgromadzi³y liczn¹ widowniê, co równie¿ pobudzi³o 
dzieci do dzia³ania. Z roku na rok wzrasta iloœæ prac konkursowych. 
Rekordowa liczba pad³a w roku 2000 –181 prac. Zg³oszenia nap³ywaj¹ 
ze wszystkich szkó³ i przedszkoli gminy. Motywacja uczestników jest 
podsycana przez efektowne nagrody. Wœród nich oprócz dyplomów
i podziêkowañ dla nauczycieli ucz¹cych znalaz³y siê puzzle, ksi¹¿ki, 
zabawki, albumy, pióra i markery. W tym Przegl¹dzie dzieci mog¹ siê 
sprawdziæ równie¿ w kategorii teatralnej i wokalnej.

Równolegle z konkursami plastycznymi, bo od 1994 roku grono 
dzieci mog³o wzi¹æ udzia³ w konkursie recytatorskim. Tu m³ode talenty 
co roku  zakwalifikowuj¹  siê do przegl¹du rejonowego, od 7 do 10 
osób (ze wszystkich  przystêpuj¹cych do eliminacji).

Nad przebiegiem tych cyklicznych imprez czuwa grono 
pracowników Oœrodka Kultury, a szczególnie pani B. Furtak.

Anna Su³ek
nauczyciel SP w Chrz¹chowie.

Poznawanie œwiata przez konkursy

Tak widz¹ jedn¹ z „pór ¿ycia” cz³owieka uczniowie
z Koñskowoli. Fragment pantomimy.



ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI10

28 stycznia 2004 roku klasa IIa i IIb wybra³a siê na spektakl pt. 
„Romeo i Julia”, prezentowany w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie. 
Szekspirowska tragedia dwojga kochanków od wieków porusza 
serca widzów. Okazuje siê, ¿e mi³oœæ jest tematem uniwersalnym w 
ka¿dej epoce. Za ka¿dym razem, gdy ogl¹dam to przedstawienie, 
wzruszenie ogarnia mnie bez reszty. Zastanawiam siê, czy dzisiaj 
istnieje jeszcze tak wielkie uczucie, dla którego jesteœmy gotowi 
nawet na œmieræ. „Romeo i Julia” ma wymowê uniwersaln¹. 
Przekonuje widza, ¿e nienawiœæ jest uczuciem niszcz¹cym, 
niegodnym cz³owieka, a mi³oœæ dokonuje w nim cudownej 
przemiany. Oddajê g³os uczniom.

Genowefa Flis- nauczycielka j. polskiego

Moim zdaniem najlepsz¹ aktork¹, bior¹c¹ udzia³ w tym 
przedstawieniu by³a Magdalena Sztejmach-Lipowska, która 
odegra³a rolê Marty – niani Julii. Zagra³a bardzo energicznie
i ¿ywio³owo, by³a po prostu taka, jak¹ j¹ sobie wczeœniej 
wyobrazi³am. Ale chyba nie tylko mnie przypad³a do gustu, bo po 
zakoñczeniu to w³aœnie ona dosta³a najwiêksze brawa.

W dramacie nie mog³o zabrakn¹æ znanych kwestii, które maj¹
w sobie tak¿e pouczenie, wiêc ka¿dy powinien je zapamiêtaæ: 
„Gwa³towne namiêtnoœci gwa³towny koniec maj¹” - jak powiedzia³ 
ojciec Laurenty, co sprawdzi³o siê w przypadku Romea i Julii.

Po obejrzeniu spektaklu dowiadujemy siê, ¿e dla prawdziwej 
mi³oœci nie ma przeszkód, nawet je¿eli wszyscy inni s¹ przeciwko, to 
zakochani zawsze bêd¹ razem, jeœli nie mog¹ na tym œwiecie, to po 
œmierci.

Katarzyna Matraszek kl.IIa

Myœlê, ¿e teatr posiada tak¹ magiê i sprawia wra¿enie, ¿e role 
grane przez aktorów s¹ prawdziwe i ogl¹da siê je z zapartym tchem.

Najbardziej podoba³y mi siê sceny, w których Romeo wyznawa³ 
mi³oœæ Julii. By³o to tak przekonywuj¹ce i prawdziwe:

Nad mur wzlecia³em na skrzyd³ach mi³oœci,
Dla niej kamienne przegrody s¹ niczym:
Jeœli je umie przekroczyæ – przekracza.
¯aden z twych krewnych mnie nie powstrzyma.

Beata Ko³odyñska kl. IIa

Sztuka by³a bardzo dobrze zrealizowana. Na szczególn¹ uwagê 
zas³uguje kreacja Anny Kurczyny, która œwietnie odegra³a rolê Julii. 
G³ównym walorem sztuki jest bogaty jêzyk mi³osny. Piêkne 
porównania wprawiaj¹ widza w zachwyt. Mi³oœæ dwojga ludzi 
ukazana jest jako podstawowa wartoœæ, staj¹c siê zarazem wyrazem 
walki o wolnoœæ. Scenografia i kostiumy dopracowane w ka¿dym 
szczególe równie¿ zas³uguj¹ na uznanie. Ca³oœæ upiêksza œwietna 
muzyka Bogdana Toszy.

Aneta Szarawarska kl. IIb

Wed³ug mnie najpiêkniejsz¹ scen¹ by³a œmieræ Romea. Myœl¹c, ¿e 
jego ukochana nie ¿yje – zabija siê. Tym czynem jakby potwierdza
i udowadnia swoj¹ mi³oœæ do Julii. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e 
szczêœliwe zakoñczenie tej sztuki by³oby lepsze: mi³oœæ, która 
przezwyciê¿a wszystkie przeszkody, z³o, które zawsze zostaje 
pokonane, a jednak moim zdaniem taki fina³ dodawa³ uroku 
wieczornej atmosferze i byæ mo¿e sprawi³, ¿e widz uroni³ ³zê
i zap³aka³ nad nieszczêœliw¹ histori¹ mi³oœci dwojga kochanków
z Werony.

Na koniec chcia³abym przypomnieæ, ¿e œmieræ Romea i Julii jest 
skutkiem nienawiœci, nieustêpliwoœci i gniewu ich ojców. Historia ta 
ma byæ przestrog¹ dla przysz³ych pokoleñ: ”wiedzeni przez los ku 
zag³adzie, a ich mi³oœæ skazana na œmieræ przez nienawiœæ…”

Emilia Sumorek kl. II b

Z wizyt¹ w teatrze
Dnia 28. 01. 2004 r. uczniowie z kl. III gimnazjum pod moj¹ opiek¹ 

zwiedzili G³ówne Laboratorium Analiz Chemicznych (GLACH) 
Instytutu Uprawy Nawo¿enia i Gleboznawstwa w Pu³awach. 
Dowiedzieliœmy siê, ¿e laboratorium jest akredytowane przez 
Polskie Centrum Akredytacji w zakresie badañ w³aœciwoœci 
chemicznych i fizykochemicznych odpadów, gleb, roœlin, pasz, wody 
oraz nawozów: wapniowych, wapniowo-magnezowych, 
naturalnych, organicznych i organiczno-mineralnych. Laboratorium 
zapewnia wysok¹ jakoœæ swoich badañ. Obejrzeliœmy nowoczesne 
przyrz¹dy pomiarowe. Dowiedzieliœmy siê, ¿e w laboratorium 
wykonuje siê analizy s³u¿¹ce do:
* oceny wartoœci pasz,
* okreœlenia stanu ¿yznoœci u¿ytków rolnych,
* okreœlenia potrzeb nawo¿enia gleb,
* okreœlenia stopnia zanieczyszczenia metalami ciê¿kimi gleb

i roœlin,
* okreœlenia zawartoœci makro- i mikroelementów w glebie

i roœlinach,
* okreœlenia zawartoœci nikotyny, cukrów, t³uszczów w roœlinach,
* okreœlenia zawartoœci kationów i anionów w glebie i wodzie,
* oceny odpadów oraz nawozów.

W laboratorium wykonuje siê analizy nie tylko dla potrzeb
IUNG-u ale tak¿e dla osób prywatnych.

Pani mgr Joanna Kruk pokaza³a nam pracê analizatora rtêci,
a p. mgr Genowefa Wilkos -  w jaki sposób okreœla siê zawartoœæ 
fosforu.

Na koniec podziêkowaliœmy za mi³e i ¿yczliwe przyjêcie i okazan¹ 
pomoc. Uwa¿am, ¿e warto by³o pokazaæ uczniom laboratorium, 
poniewa¿ mieli okazjê przekonaæ siê na czym polega praktyczne 
wykorzystanie wiedzy chemicznej, a tak¿e praca w laboratorium.

Ma³gorzata Matraszek- nauczycielka chemii

Z zainteresowaniem ogl¹daliœmy poszczególne pomieszczenia 
laboratorium. Niestety nie uda³o nam siê zobaczyæ praktycznego 
dzia³ania poszczególnych urz¹dzeñ, gdy¿ w tym czasie pracownicy 
dopiero rozpoczynali wstêpnie przygotowywaæ substancje do 
d³ugiego i z³o¿onego procesu analizy. Jedyna maszyna, której pracê 
uda³o nam siê przeœledziæ s³u¿y³a do okreœlania zawartoœci rtêci
w ró¿nych substancjach. My badaliœmy zawartoœæ Hg we w³osach. 
Moja kole¿anka i ja odda³yœmy swoje w³osy do analizy. Zawartoœæ 
rtêci w naszych w³osach nie by³a du¿a – rzêdu dziesiêciotysiêcznych 
czêœci miligrama na 1 kg w³osów. Na pami¹tkê zosta³yœmy 
o b d a r o w a n e  w y d r u k a m i  z a w i e r a j ¹ c y m i  i n f o r m a c j e
o przeprowadzonej analizie.

Pracownicy laboratorium przybli¿aj¹c nam pracê chemika, starali 
siê namówiæ nas na wybranie w³aœnie studiów chemicznych.

No có¿. Kto wie? Mo¿e i ja zostanê w przysz³oœci chemikiem...
Magda Kozak kl. III D

Dowiedzieliœmy siê tam jak przeprowadza siê badanie wody, gleby 
oraz p³odów rolnych na wykrycie zwi¹zków mineralnych - kationów 
i anionów. Fachowo wyjaœniono nam, na czym polegaj¹ badania 
ziemi, jakimi metodami przeprowadza siê je, i jakie znaczenie maj¹ te 
badania dla przeciêtnego rolnika. Poznaliœmy skomplikowan¹ 
aparaturê badawcz¹, sposób przygotowania próbek do badañ oraz 
rozk³ad codziennych zajêæ chemików pracuj¹cych w tamtejszej 
placówce. Zdumia³o mnie, jak wiele zajêæ ma chemik pracuj¹cy
w tym instytucie, a tak¿e z³o¿ona procedura, jak¹ przechodzi próbka 
np. chmielu, zanim zostan¹ w niej wykryte i oznaczone zwi¹zki 
mineralne. Uwa¿am, ¿e zawód chemika jest bardzo interesuj¹cy
i przynosi satysfakcjê zawodow¹.

Katarzyna Szpyra kl III b

Wycieczka do laboratoriumWycieczka do laboratorium



Od 1999 r. na system szkolnictwa w Polsce sk³adaj¹ siê: 6-letnia 
szko³a podstawowa, 3-letnie gimnazjum, 2,3 lub 4-letnia szko³a 
ponadgimnazjalna (zwana dawniej œredni¹) oraz 3 lub 5 letnie studia 
wy¿sze (zawodowe lub magisterskie). Obowi¹zkowi szkolnemu 
podlegaj¹ dzieci w wieku 6-16 lat, a wiêc nauczanie przymusowe 
odbywa siê na poziomie podstawówki i gimnazjum, zaœ obowi¹zek 
nauki, który polega na kszta³ceniu siê w ró¿nych typach szkó³ 
ponadgimnazjalnych lub przyuczaniu siê do zawodu, dotyczy osób 
które nie ukoñczy³y 18 roku ¿ycia. W praktyce wygl¹da to tak, ¿e 
rodzice (opiekunowie) dzieci od 6 do 18 lat, które nie uczêszczaj¹ do 
szko³y lub nie pobieraj¹ nauki w innej formie, mog¹ zostaæ ukarani 
grzywn¹.

Ka¿dego roku uczniowie ostatnich klas tzw. kszta³cenia 
podstawowego /dawniej 8 klasy szko³y podstawowej, obecnie
3 klasy gimnazjum/ zastanawiaj¹ siê nad wyborem swojej nowej 
szko³y. W tym roku nie bêdzie inaczej.

Zasady naboru do szkó³ ponadgimnazjalnych na rok szkolny 
2004/2005 w naszym województwie  reguluje pismo Lubelskiego 
Kuratora Oœwiaty ze stycznia 2004 r. Rekrutacja do szkó³ 
ponadgimnazjalnych rozpocznie siê 1 kwietnia i potrwa do 31 maja 
br. Wtedy to wszyscy tegoroczni uczniowie trzecich klas gimnazjów 
powinni z³o¿yæ, do co najwy¿ej 3 szkó³, podania podpisane przez 
swoich rodziców ( lub prawnych opiekunów). W miêdzyczasie (5 i 6 
maja) odbêdzie siê egzamin gimnazjalny, którego wyniki w 
znacznym stopniu okreœl¹ szanse trzecioklasistów na dostanie siê do 
wymarzonej szko³y. Nieobecnoœæ na egzaminie bêdzie dla ucznia 
oznaczaæ koniecznoœæ powtórzenia klasy III. O przyjêciu do danej 
szko³y decydowaæ bêdzie liczba tzw. punktów rekrutacyjnych. 
Ka¿dy uczeñ w drodze rekrutacji bêdzie móg³ uzyskaæ maksymalnie 
200 pkt.- po 50 za bezb³êdnie napisany egzamin w czêœci 
humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej (wyniki egzaminu 
bêd¹ potwierdzone na specjalnym zaœwiadczeniu) i kolejne 100 pkt. 
za inne osi¹gniêcia. Do osi¹gniêæ tych  zalicza siê :

1. ukoñczenie gimnazjum z wyró¿nieniem (tzw. œwiadectwo
z paskiem) – 10 pkt.

2. udzia³ w konkursach przedmiotowych  (olimpiadach) na 
szczeblu wojewódzkim- 7 pkt.

3. udzia³  w zawodach sportowych lub konkursach artystycznych 
(co najmniej na szczeblu powiatowym)- za I miejsce –3 pkt., za II – 2 
pkt. i za III-1 pkt.

Pozosta³e 80 punktów uczeñ bêdzie móg³ uzyskaæ za wyniki na 
œwiadectwie. Pod uwagê, we wszystkich typach szkó³, brane bêd¹ 
oceny ze œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum z 4 przedmiotów:
j. polskiego, matematyki, jêzyka obcego nowo¿ytnego
(np.: angielskiego, niemieckiego czy rosyjskiego) oraz czwartego 
przedmiotu ustalonego przez dan¹ szko³ê ponadgimnazjaln¹. 
Przedmiot ten powinien byæ zgodny z kierunkiem kszta³cenia
w  szkole, profilem czy rozszerzeniem programowym w danej 
klasie. Np.: je¿eli uczeñ chce dalej kszta³ciæ siê w technikum 
rolniczym to w procesie rekrutacyjnym pod uwagê bêdzie brana jego 
ocena z biologii. Oceny z ww. przedmiotów przeliczane bêd¹ na 
punkty wg nastêpuj¹cych kryteriów: za ocenê celuj¹c¹ (6) - 20 pkt., 
za bardzo dobr¹ (5) - 15 pkt., za dobr¹(4) - 10 pkt., za dostateczn¹ (3) 
- 5 pkt. i za dopuszczaj¹c¹ (2) - 2 pkt.

W ostatnim tygodniu czerwca uczniowie klas III, którzy w maju 
przyst¹pi¹ do egzaminu i uzyskaj¹ pozytywne oceny na koniec 
bie¿¹cego roku szkolnego, otrzymaj¹  œwiadectwa ukoñczenia 
szko³y, zaœwiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
i maksymalnie po 3 kopie tych dokumentów. Miêdzy 25 a 30 
czerwca absolwenci gimnazjów sk³adaæ bêd¹ KOPIE œwiadectw
i zaœwiadczeñ o wynikach egzaminu do wybranych przez siebie 
szkó³ (nie wiêcej ni¿ 3). Do 2 lipca komisje rekrutacyjne w szko³ach 
ponadgimnazjalnych przeprowadz¹, na podstawie posiadanych 
dokumentów, nabór kandydatów do klas I. Oczywiœcie w tym 
samym czasie ka¿da z tych szkó³ musi podaæ tzw. próg punktowy, 
czyli okreœliæ ile co najmniej punktów trzeba mieæ  aby zostaæ 
uczniem I klasy tej¿e szko³y. Od 2 do 6 lipca uczniowie, którzy 
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W Szkole Podstawowej w Chrz¹chowie dzia³a œwietlica 
socjoterapeutyczna, na której prowadzone s¹ przeze mnie zajêcia
z dzieæmi z zakresu profilaktyki. Profilaktyka jest œciœle zwi¹zana
z procesem wychowania cz³owieka, zatem jej celem jest ochrona 
dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zak³óceniami 
rozwoju psychicznego, fizycznego i spo³ecznego. Pobudzanie 
twórczej aktywnoœci dziecka wspomaga jego harmonijny i pe³ny 
rozwój.

W pracy z dzieæmi stosujê ró¿norodne metody, takie jak: zabawa, 
gry ruchowe i dydaktyczne oraz metodê swobodnych tekstów
i rysunków. Wy¿ej wymienione metody s¹ dzia³alnoœci¹
o charakterze twórczym, dziêki której uczniowie demonstruj¹ bogat¹ 
ekspresjê s³own¹, ruchow¹ i plastyczn¹, zaspokajaj¹c swoje potrzeby 
czêsto skrywane i t³umione. Poza tym dzieci ucz¹ siê wspó³dzia³ania 
w grupie, poszanowania okreœlonych norm i regu³ oraz wspólnego 
planowania dzia³añ. Jeœli mowa o wspólnym planowaniu dzia³añ to 
nale¿y podkreœliæ, ¿e dzieci przepiêknie zaplanowa³y, narysowa³y
i pomalowa³y farbami postaci z ksi¹¿ki „Kubuœ Puchatek” na 
œcianach szkolnej œwietlicy. Obecny obraz tego pomieszczenia jest 
nie do porównania z poprzednim. Teraz jest kolorowo, bohaterowie 
jak¿e lubianej ksi¹¿ki uœmiechaj¹ siê serdecznie do naszych dzieci,
a artyœci (uczniowie œwietlicy socjoterapeutycznej) s¹ dumni, ¿e 
wspólnie wykonali tak pracoch³onne i trudne zadanie.

Na koniec chcia³abym podziêkowaæ w imieniu swoim i dzieci pani 
kierownik Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej Marcie Kozak za 
finansowe wsparcie naszych twórczych dzia³añ. Dziêki tej pomocy 
mieliœmy mo¿liwoœæ zakupienia farb, pêdzli, barwników i innych 
materia³ów potrzebnych do realizacji naszego pomys³u.

Pedagog szkolny Agnieszka Saran
Foto: Marek ¯ak

odnajd¹ siê na listach osób przyjêtych  do danej szko³y bêd¹ musieli 
potwierdziæ wolê uczêszczania do niej od 1.09.2004 r poprzez 
dostarczenie orygina³u œwiadectwa ukoñczenia gimnazjum oraz 
orygina³u zaœwiadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Warto równie¿ pamiêtaæ o tym, ¿e uczniowie, którzy chc¹ 
uczêszczaæ do szkó³ zawodowych musz¹ posiadaæ zaœwiadczenia 
lekarskie o braku przeciwwskazañ zdrowotnych do kszta³cenia
w danym zawodzie oraz, ¿e uczeñ (i jego rodzice) nie ponosz¹ 
¿adnych op³at z tytu³u przeprowadzania rekrutacji do szko³y (tzw. 
op³aty za teczki).

Podobnie jak to by³o w ubieg³ych latach  w naszym gimnazjum, tak 
i w tym roku, organizowane bêd¹ spotkania z przedstawicielami 
szkó³ ponadgimnazjalnych, zapewniony bêdzie dostêp uczniów do 
aktualnych informatorów na temat ofert edukacyjnych z ca³ego 
województwa oraz prowadzane zajêcia z orientacji zawodowej  
maj¹ce na celu wsparcie uczniów w dokonaniu w³aœciwego wyboru 
szko³y i uzyskaniu spodziewanego wykszta³cenia i zawodu.

Robert Polak
Dyrektor Gimnazjum w Koñskowoli

Wa¿ne dla tegorocznych absolwentów gimnazjum (nie tylko w Koñskowoli).

Twórcza aktywnoœæ uczniów



piewcê zyska³ w Adamie Mickiewiczu, który to w „Panu 
Tadeuszu” tak j¹ opisuje: „w s³owach wydaæ trudno – bigosu 
smak przedziwny, kolor i woñ cudn¹”. Jeœli uczta odbywa³a siê 
w nie byle jakim dworku, kucharze s³ali na sto³y ró¿noœci. 
Lubiano kolory, ozdoby, dziwne kszta³ty i niezwyk³e maski, 
dziêki którym indyki mog³y puszyæ siê pawimi ogonami
i oczkami z korali, jelenie czy dziki sta³y „jak ¿ywe” na sto³ach, 
a ogromne torty przypomina³y polowania lub rajskie ogrody. 
Sto³y (tradycyjnie zestawione w podkowy) ugina³y siê od waz, 
mis i koszów. Roso³y, flaki, sosy w rozlicznych kolorach, 
pieczone prosiêta, kap³ony czy czarna gêœ – to by nas nie 
dziwi³o. Ju¿ jednak liczne bekasy, pardwy, przepiórki, 
kuropatwy i cietrzewie, zaj¹ce, sarny, jelenie i dziki 
niew¹tpliwie sw¹ mnogoœci¹ wprawia³y by nas teraz
w zak³opotanie lub lêk, podobnie jak jeszcze „powabniejsze” 
³apy niedŸwiedzie, chrapy ³osia i ogony bobrowe. Panowie 
kochali siê w pieprzach, imbirach, szafranach, cynamonach i 
liœciach bobkowych, lubili rodzim¹ sól, doceniali a¿ nazbyt 
wielkook¹ potêgê t³uszczów i przygotowywali wci¹¿ rzeczy 
mocne, pal¹ce, s³one. W „Zemœcie” czeœnik Raptusiewicz 
swojemu s³udze  nakazuje;

„Cynamonu i muszkatu, i wszelkiego aromatu,
Aby by³o jak nale¿y. Masz do ryby szafran œwie¿y

I bakalii po dostatku –
Niech¿e bêdzie dobrze, bratku”.

O ciastach i tortach na staropolsk¹ 
mod³ê tak mo¿na wyczytaæ „...nie 
dobierano do nich mas³a m³odego, 
ale owszem, starego, czasem a¿ 
zielonego, albowiem takie by³o 
sporsze, daj¹c wiêcej czucia 
swego, choæ w mniejszej kwocie 
u¿yte ni¿ m³ode”. Autor tego tekstu 
(ksi¹dz Kitowicz) chce nas chyba 
zraziæ do biesiad w sasko - 
stanis³awowskim stylu. Oprócz 
tego pisze, ¿e kucharze farbowali 
cukry, u¿ywaj¹c do tego „p³atków” 
ze zdartych koszul.  Narzeka na 
pulardy, narzeka na cytryny, 
narzeka na podpatrzone na 
Zachodzie pulchniutkie p¹czki, 
gdy¿ „staropolskim p¹czkiem 

trafiwszy w oko, móg³by go by³ podsiniæ”. Zarówno goœci jak
i gospodarzy obowi¹zywa³y zasady, które streœciæ mo¿na 
pokrótce cytuj¹c fragmenty wiersza biskupa Jana Dantyszka:

1) Po trzech dniach pono ryba a i goœæ zaœmierdnie,
    Chyba, ¿e ryba w soli, goœæ – przyjaciel.

2) Gospodarz musi zawsze byæ wesó³ jak Hektor
    Jak Hiob cierpliwy, m¹dry jak Sybilla.

Pod dachem takiego gospodarza, goœcia nie powinno nic 
z³ego spotkaæ, przed odjazdem on jeszcze otrzymywa³ coœ
w darze (np. konia z rzêdem, stó³, dywan, szkatu³kê, 
tabakierkê). Dary te  musia³ przyj¹æ jeœli nie chcia³ obraziæ 
goszcz¹cego go rodaka. Goœci nale¿a³o godnie przyj¹æ, 
obdarowaæ i po¿egnaæ grzecznie strzemiennym, aby odt¹d dary 
bo¿e spo¿ywaæ w skromniejszych iloœciach i spokojniejszej 
atmosferze.

T.D.
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Lutowe

Znane jest nam przys³owie „Goœæ w dom, Bóg w dom”.
W dawnej Polsce mia³o ono moc obowi¹zuj¹c¹. Jeœli trafiono 
podczas obiadu do s¹siedniej cha³upy, nie by³o mowy o tym, 
aby nie zostaæ poczêstowanym. Strawy dawano posmakowaæ 
nawet wtedy, gdy dopiero zaczyna³a pyrkotaæ w garnku. Nie raz 
i nie dwa zdarza³o siê, ¿e nader ruchliwe, niestare i nie biedne 
babuleñki, w samo po³udnie dokonywa³y prawdziwych rajdów 
wywiadowczych i podejmowane by³y „próbn¹” ³y¿k¹ jakiegoœ 
roso³u czy kapuœniaku. A jak zachowywa³a siê w tym czasie 
nasza szlachta? Otó¿ oni pó³ ¿ycia spêdzali na odwiedzinach
i zdawaæ by siê mog³o, ¿e ich sto³y nigdy nie pozostawa³y
w spokoju, nieustannie pachnia³y bigosem, ugina³y siê pod 
ciê¿arem miêsiwa i œwieci³y przymilnie butelkami z napitkiem. 
Polak w kontuszu przedstawia siê nam jako cz³owiek 
niezmiernie goœcinny, niemal od rana do wieczora otoczony 
biesiadnikami, no i oczywiœcie pij¹cy nie tylko aptekarskie 
dawki.

Pewnie te nasze wyobra¿enia s¹ bardzo przesadne i nasi 
przodkowie nie tylko jedli, pili i œpiewali kurdesze. Ale jest 
powszechnie wiadomo, ¿e w œwiêta czy te¿ nawet
z najpospolitszej okazji, nie potrafili obejœæ 
siê byle czym. Trafia³y siê prawdziwe 
fenomeny ob¿arstwa - podobno 
jeden z gwardzistów Stanis³awa 
A u g u s t a :  j a d ³  z a  s z e œ c i u
i otrzymywa³ trzykrotny ¿o³d – 
mimo to ³yka³ kamienie dla zabicia 
g³odu. Jeszcze wiêksze rekordy 
(nieprawdopodobne) bi³ niejaki 
B o g d a n  z  d w o r u  k s i ê c i a  
Ostrogskiego. Po¿ywia³ siê on na 
œ n i a d a n i e :  g ê s i ¹ ,  p a r o m a  
kap³onami, pieczeni¹ wo³ow¹, 
serem, trzema bochenkami chleba
i  dwoma garncami miodu.
Z przyjemnoœci¹ zasiada³ do 
dalszych posi³ków. Nie wiadomo 
co jad³ na kolacjê ale jego obiad 
sk³ada³ siê z:  gêsi, kap³ona, 
prosiaka oraz kilkunastu porcji 
baraniny, cielêciny i wo³owiny. Popija³ to czterema garncami 
miodu i wina.

Wszyscy panowie szlachcice (i nie tylko oni) lubili jeœæ, piæ
i bawiæ siê. Ale nie z ka¿dym. Pradawny polski zwyczaj 
nakazywa³ aby nie siadaæ do sto³u z k³amc¹. Przed k³amc¹ 
nale¿a³o poci¹æ obrus i postaraæ siê o jeszcze inne podobne 
niespodzianki. Jeœli goœæ nie ³ga³, znalaz³szy siê za sto³em, 
móg³ œmia³o uj¹æ ³y¿kê nakryt¹ serwet¹ na swoim talerzu, nie 
zaszkodzi³o jeœli przyniós³ j¹ ze sob¹ i wyci¹gn¹³ zza cholewy. 
Oprócz ³y¿ek przynoszono ze sob¹ „grabki” i nó¿, trzymane
w futerale. Jeœli ktoœ nie mia³ takowego wyposa¿enia – bra³ to, 
co na stole, w palce. Co jadano? By³o takie przys³owie – „gdzie 
barszcz, kapusta, tam chata nie pusta”. Naprowadza nas ono na 
dwie potrawy, które od najdawniejszych czasów same 
wchodzi³y do gard³a.  Nie dotyczy³o to tylko ch³opskich sto³ów, 
choæ tu pe³ni³y one szczególna rolê. Pan musia³ te¿ mieæ 
barszczyk. Najchêtniej „z uszkami”, traktuj¹c go nieraz jako 
lekarstwo. Jeœli chodzi o kapustê, to najbardziej zachwyca³a
w bigosie. Bigos – nasza polska potrawa – najwiêkszego 

POLSKA  GOŒCINNOŒÆ



D³ugie zimowe wieczory mo¿na spêdzaæ w ró¿ny sposób, 
na przyk³ad szyj¹c ubranka dla lalek, jak to czyni jedna
z mieszkanek Koñskowoli – pani Adela Ch¹dzyñska. 
Owocami swej pracy w postaci sukieneczek, fartuszków, 
czapeczek i tym podobnych ciuszków (w liczbie 111) pani 
Adela  pos tanowi ³a  uszczêœ l iwiæ  na jm³odszych  
pensjonariuszy z Domu Dziecka w Pu³awach. Dar ten 
przekaza³a 27 stycznia w obecnoœci dyrektora Lecha Piekarza. 
I choæ na zdjêciu nie widaæ radoœci (pewnie jest to efekt 
tremy), to dzieci bardzo siê ucieszy³y, nie mówi¹c ju¿ o ich 
lalkach…
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r o zma i t o œ c i
Moda dla lalek

 Podobnie jak w latach ubieg³ych, w styczniu, tym razem 25, 
odby³o siê w koñskowolskim  GOK-u noworoczne spotkanie 
cz³onków Ko³a Gminnego Zwi¹zku Emerytów i Rencistów, 
poprzedzone msz¹ w intencji seniorów. Spotkanie to by³o okazj¹ 
do z³o¿enia przez Zarz¹d sprawozdania z dzia³alnoœci, 
przedstawienia i zatwierdzenia planu pracy Ko³a, przekazania 
ostatnich zmian prawnych dotycz¹cych emerytów i rencistów,
a tak¿e z³o¿enia ¿yczeñ noworocznych wszystkim obecnym przez 
przewodnicz¹c¹ zebrania p. Irenê Stefanek oraz zaproszonych 
goœci, w tym: Przewodnicz¹c¹ Rady Gminy- p. Ma³gorzatê Szpyrê, 
wójta p. Stanis³awa Go³êbiowskiego, p. Martê Kozak – kierownika 
GOPS-u.

Poniewa¿ seniorzy nie wyobra¿aj¹ sobie tego typu spotkañ bez 
udzia³u swoich ulubieñców, czyli „Œpiewaj¹cych Seniorów”
i kabaretu „Onufry”, oczywist¹ jest rzecz¹, ¿e w³aœnie te dwa 
zespo³y przygotowa³y czêœæ artystyczn¹. W tym roku, w³aœnie
w styczniu, zespó³ „Œpiewaj¹cy Seniorzy” obchodzi³ swoje 
piêciolecie. Zapewne dlatego Jego wystêp by³ szczególnie 
atrakcyjny – jak przysta³o na m³odego sta¿em Jubilata. Goœcinnie 
wyst¹pi³a równie¿ p. Helena Przygodzka œpiewaj¹c stare i ma³o 
znane pastora³ki, które by³y adekwatnym t³em do podzielenia siê 
op³atkiem. Wprowadzeni w dobry nastrój uczestnicy 
noworocznego spotkania mogli sami sprawdziæ swoje 
umiejêtnoœci wokalne nie tylko przy akompaniamencie 
muzycznym p. Tadzia, ale równie¿ przy herbatce z przepysznym 
ciastem.

E.P.

W k r z y w y m z w i e r c i a d l e

KAI HERMAN – „Mi³oœæ w Berlinie”. Ksi¹¿ka oparta jest 
na blisko dwuletnich badaniach autora, bêd¹cych podstaw¹ do 
napisania nagrodzonej serii reporta¿y, opublikowanych
w miesiêczniku „Stern”. Na kanwie ksi¹¿ki nakrêcony zosta³ 
film w re¿yserii Vanessy Jopp. „Mi³oœæ w Berlinie”, podobnie 
jak „Dzieci z Dworca ZOO”, to historia autentyczna. We 
wspó³czesnym œwiecie narkotyki sta³y siê oczywistym 
zagro¿eniem dla wielu m³odych ludzi. Piêtnastoletnia Joe 
ucieka z domu, bo sytuacja rodzinna jest dla niej nie do 
zniesienia. Tu³aj¹c siê bez celu po ulicach Berlina, staje oko
w oko z band¹ rozwydrzonych skinów. I wtedy pojawia siê 
Engel, wra¿liwy i zagubiony punk, który podobnie jak Joe 
porzuci³ swój bezduszny dom, nie znajduj¹c w nim ciep³a
i zrozumienia. Miêdzy dwojgiem nastolatków rodzi siê mi³oœæ 
od pierwszego wejrzenia. Zbli¿a ich pragnienie autentycznej 

wolnoœci i bunt przeciw wszelkim stereotypom. Ledwie siê 
jednak odnajduj¹ i przysiêgaj¹ na zawsze byæ razem, ich 
uczucie w zetkniêciu z brutaln¹ rzeczywistoœci¹ zostaje 
wystawione na ciê¿k¹ próbê.

IWASAKI MINEKO – „Gejsza z Gion”. Autobiografia 
najs³ynniejszej japoñskiej gejszy, Mineko Iwasaki, 
ods³aniaj¹ca owiane tajemnic¹ kulisy dzia³alnoœci legendarnej 
dzielnicy rozrywki Gion Kobu w Kioto. ¯ycie autorki 
pos³u¿y³o za kanwê bestsellerowej powieœci o gejszach; 
Iwasaki nie by³a jednak zadowolona z przedstawionej
w ksi¹¿ce historii jej losów i napisa³a w³asn¹ niezafa³szowan¹ 
wersjê. Do œwiata gejsz wkroczy³a jako ma³a dziewczynka, 
rozpoczynaj¹c naukê praktykowanych od setek lat zwyczajów, 
jêzyka, tañca i muzyki. Szczyt kariery Minoko przypad³ na lata 
70. Maj¹c 29 lat, wysz³a za m¹¿ i przesta³a czynnie uprawiaæ 
zawód. Przez karty ksi¹¿ki przejawia siê galeria s³awnych 
ludzi, którzy odwiedzili Gion, jak Elia Kazan, Henry Kissinger, 
Also Gucci i nastêpcy europejskich tronów. Interesuj¹cym 
w¹tkiem jest d³ugotrwa³y romans Iwasaki z wielkim 
gwiazdorem japoñskiego filmu, Shinato Katsu.
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Mieszkañcy Koñskowoli i okolic wiedz¹, ¿e na ty³ach 
Gminnego Oœrodka Kultury jest coœ, co popularnie nazywane jest 
Klubem – malutka kawiarenka, w której mo¿na spokojnie 
pogadaæ, obejrzeæ telewizjê, pos³uchaæ radia, napiæ siê kawy, czy 
herbaty. Pomimo mikroskopijnych rozmiarów pomieszczenia 
zdarza siê, ¿e bywa tam nawet ponad 30 osób jednoczeœnie. Co je 
przyci¹ga? Niespotykany gdzie indziej smak kawy czêsto 
podawany w zwyk³ym, styropianowym kubku? Chyba raczej nie. 
Serwowana tam kawa jest najzwyklejsz¹ w œwiecie... Wiêc pewnie 
atmosfera. Œwiadomoœæ, ¿e jest siê tam mile widzianym goœciem. 
W dodatku goœciem, który mo¿e, o ile tylko zechce, liczyæ na coœ 
wiêcej ni¿ wy¿ej wspomniany kubek kawy. Atmosferê tê tworz¹ 
ludzie zrzeszeni w nieformalnym klubie AKRO. Nieformalnym, 
bo Klub nie jest nigdzie zarejestrowany, nie posiada wybranego 
tak¹ czy inn¹ drog¹ prezesa, nie prowadzi ¿adnej ewidencji, nie 
œci¹ga comiesiêcznych sk³adek, nie ka¿e podpisywaæ deklaracji
i zobowi¹zañ.

Pocz¹tkowo by³o ich tylko kilku, jednak znaleŸli ludzi, którzy
w nich i w to co chc¹ robiæ, uwierzyli. Do takich ludzi nale¿¹ m.in. 
wójt Gminy Koñskowola p. Stanis³aw Go³êbiowski i p. Marta 
Kozak, która swoj¹ dzia³alnoœci¹ i zaanga¿owaniem doprowadzi³a 
do zorganizowania pierwszego festynu trzeŸwoœciowego
w czerwcu 1999 r., a jego konsekwencj¹ by³ I mityng 
Anonimowych Alkoholików (AA). Cz³onków Klubu bowiem 
³¹czy jedno. S¹ ludŸmi, którzy z powodzeniem walcz¹
z problemem alkoholowym. I chocia¿ pocz¹tkowo nie bardzo mieli 
gdzie siê spotykaæ, zorganizowali pierwsz¹ wspóln¹ wigiliê. 
W³aœnie po tej pierwszej wigilii, najbardziej wówczas aktywni 
cz³onkowie: Stanis³aw Olszewski, Mirek Król i Andrzej Zduniak 
sami, w³asn¹  prac¹ i kosztem w³asnego wolnego czasu, 
doprowadzili dawn¹ salê projekcyjn¹ na ty³ach GOK do 
dzisiejszego stanu. Pracuj¹c w czynie spo³ecznym ca³¹ zimê, 
stworzyli dzisiejszy Klub – miejsce spotkañ cz³onków AA
i nie tylko... Do Klubu bowiem mo¿e przyjœæ ka¿dy. Nikt tam 
nikogo nie pyta o problem alkoholowy.

- Jedyny warunek – musisz byæ trzeŸwy w chwili, kiedy do nas 
przychodzisz – mówi p. Jurek Osiak. – Chcesz byæ u nas na 
imprezie? Proszê bardzo – baw siê. PrzyjdŸ na zabawê. JedŸ z nami 
na wycieczkê. Zawsze przecie¿ mo¿na wynaj¹æ wiêkszy autokar... 
PrzyprowadŸ rodzinê, na organizowane przez nas ognisko czy 
kulig. Zobacz jak ¿yjemy. Poka¿ swoim dzieciom, ¿e mo¿na 
wspaniale spêdzaæ czas bez kropli alkoholu.

Klub AKRO, licz¹cy obecnie oko³o 40 osób, jest jedn¹ wielk¹ 
grup¹ wsparcia. Nikt tutaj nie jest pozostawiony sam sobie. Je¿eli 
na przyk³ad komuœ potrzebny jest samochód, zawsze znajdzie siê 
ktoœ, kto pomo¿e. Je¿eli ktoœ potrzebuje dorywczej pracy, mo¿e 
liczyæ na to, ¿e wszyscy pomog¹ mu w jej znalezieniu. Tu nie ma 
równych i równiejszych. Wspólnie spêdzaj¹ wolny czas. 
Organizuj¹ go nie tylko dla siebie, ale i dla swoich rodzin. 
Zapraszaj¹ przyjació³ i znajomych z innych gmin. AKRO jest 
otwarty na ludzi. Zdarza siê, ¿e ktoœ przychodzi przez kilka dni lub 
tygodni z rzêdu, a potem znika.

- Nie szkodzi – mówi p. Tomasz Jezusek – Przynajmniej przez te 
kilka dni, czy tygodni by³ trzeŸwy. Zobaczy³, ¿e mo¿na ¿yæ inaczej. 
Mo¿e coœ w nim zaskoczy... Zrozumie, ¿e najpierw trzeba przestaæ 
piæ, aby coœ w swoim ¿yciu zmieniæ.

- Zawsze znajd¹ tutaj kogoœ, z kim mog¹ swobodnie 
porozmawiaæ o swoich problemach – dodaje p Tadeusz Pa³ka. – 
Kogoœ, kto ich zrozumie i pomo¿e. Warto jednak pamiêtaæ, ¿e nas, 
po naszych doœwiadczeniach, nikt nie oszuka. Nie uwierzymy, ¿e 
ktoœ pije, bo akurat podano mu krzywe kluski w rosole. Innymi 
s³owy nikt go nie rozumie... W naszej grupie obowi¹zuje 
szczeroœæ. Nie tolerujemy zak³amania.

- Ale nasza pomoc nie polega jedynie na g³askaniu i je¿eli ju¿ 
ktoœ przesta³ piæ, to nie znaczy, ¿e wszystko mu siê nale¿y. To jest 

dopiero pocz¹tek nowego ¿ycia. Nie twierdzimy, ¿e jest to ³atwe. 
Nam nikt nic nie daje i nie daje za darmo. Nie jesteœmy klik¹, o co 
niektórzy nas pos¹dzaj¹. Nie dostajemy rent. Za wycieczki, 
ogniska i zabawy p³acimy z w³asnej kieszeni – podkreœla p. Jurek. – 
Nasze ¿ony przygotowuj¹ sa³atki, ciasta, a nasz¹ si³¹ jest to, ¿e 
potrafimy zawsze siê skrzykn¹æ. Ka¿dy przecie¿ ma telefon i nie 
jest problemem zorganizowanie czegokolwiek. Trzeba tylko 
chcieæ. Szkoda, ¿e przed wiêkszymi kontaktami z nasz¹ grup¹, 
wstrzymuje ludzi z zewn¹trz fa³szywy wstyd, ¿e mog¹ byæ 
pos¹dzeni o problem alkoholowy.

Zabawy, wycieczki, rodzinne festyny z grillem, to nie wszystko 
czym zajmuj¹ siê cz³onkowie klubu AKRO. W swojej dzia³alnoœci 
niesienia pomocy uzale¿nionym od alkoholu maj¹ wiele sukcesów. 
Nie jest dla nich problemem za³atwienie w chwilach kryzysu 
miejsca w schronisku dla bezdomnych dla kogoœ, kto tego bardzo 
potrzebuje. Potrafi¹ pomóc w uzyskaniu miejsca w szpitalu 
neuropsychiatrycznym na oddziale XIX w Lublinie, najbardziej 
jednak chwal¹ sobie komfort posiadania na miejscu (w GOK),
w ka¿d¹ œrodê, najlepszego cz³owieka i psychologa w okolicy –
p. £awick¹. Pomagaj¹ pomóc w prze³amaniu pierwszych oporów
i pierwszego wstydu przed  rozmow¹ z ni¹, ale przede wszystkim 
potrafi¹ pokazaæ tym, którzy chc¹ w swoim ¿yciu coœ zmieniæ, ¿e 
istniej¹ inne wartoœci, ¿e mo¿na ¿yæ i mo¿na ¿yæ lepiej. Marzy im 
siê wiêksze lokum, takie, w którym mogliby na wiêksz¹ skalê 
prowadziæ dzia³alnoœæ profilaktyczn¹. Chc¹ bardziej wyjœæ do 
ludzi. Zorganizowaæ festyn podobny do tych jakie s¹ 
organizowane w Dni Koñskowoli, czy w Œwiêto Ró¿, pokazaæ 
wiêkszej liczbie ludzi, a szczególnie m³odzie¿y, ¿e równie dobrze 
mo¿na bawiæ siê bez alkoholu. Pracuj¹ nad utworzeniem kobiecej 
grupy wsparcia. Ostatnio poproszono ich o pomoc
w zorganizowaniu podobnego klubu i wspólnoty w Kurowie. 
AKRO jest prê¿n¹ grup¹. Jego cz³onkowie wiedz¹, ¿e nie da siê 
przestaæ piæ i trzeŸwieæ w domu. Z tym problemem trzeba radziæ 
sobie w grupie, dlatego te¿ zapraszaj¹ wszystkich 
zainteresowanych, tych, którzy maja problem alkoholowy lub 
cz³onków ich rodzin do siebie. W ka¿d¹ pierwsz¹ sobotê miesi¹ca 
w Klubie o godz. 18.00 organizowane s¹ otwarte mityngi 
Anonimowych Alkoholików.

- PrzyjdŸcie, zobaczcie. Je¿eli chcecie odnaleŸæ siê w ¿yciu, 
pomo¿emy na pewno –twierdzi p. Tomek.

Na podstawie rozmowy z:
Tomaszem Jezuskiem, Andrzejem Zduniakiem,

Jerzym Osiakiem i Tadeuszem Pa³k¹
– El¿bieta Pytka i El¿bieta D³ugosz

Mo¿na ¿yæ i mo¿na ¿yæ lepiej
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Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Suszek Miros³aw 36 Stara Wieœ
Grzêda Antoni 87 Rudy
Gêbal Henryka 68 Wronów
Kowalik Marianna 91 Stok
Zadura Marianna 78 Skowieszyn
Sykut Janina 85 Sielce
Wiktorowski Wac³aw 86 Koñskowola
Dudziñska Zofia 78 Stok
Sawa Tadeusz 63 Skowieszyn  

Z notatnika POLICJANTA
W miesi¹cu styczniu mia³y miejsce nastêpuj¹ce zdarzenia

i wypadki:

- 10 stycznia ok. godz. 17.30. w Koñskowoli na ul. Rynek 

(przed koœcio³em) zosta³a skradziona torebka

z pieniêdzmi. Sprawca wyrwa³ j¹ id¹cej z koœcio³a kobiecie.

- 10/11 stycznia 2004 r. w Koñskowoli zosta³a dokonana 

kradzie¿ z w³amaniem  do pomieszczenia biurowego przy

ul. Po¿owskiej.

- 18. 01.04. o godz. 17.35. w Koñskowoli na ul. Po¿owskiej 

(za cmentarzem) zosta³a skradziona torebka z dokumentami 

i pieniêdzmi oraz telefonem komórkowym, podobnie jak

w pierwszym przypadku sprawca  wyrwa³ j¹ osobie id¹cej.

- 19 .01.04. miêdzy godz. 7.00., a 10.00. w szatni Zespo³u 

Szkó³ w Koñskowoli zosta³a dokonana kradzie¿

z w³amaniem do szafki ubraniowej, sk¹d skradziono dowód 

osobisty i portfel z pieniêdzmi.

- 24.01.04. ok. godz. 18.00. w Koñskowoli na ul. Lubelskiej 

na przejœciu dla pieszych zosta³ potr¹cony przez samochód 

osobowy mê¿czyzna, który w wyniku doznanych obra¿eñ 

zmar³ w szpitalu.

- Zatrzymano jednego nietrzeŸwego kieruj¹cego 

samochodem.

Œwiadków powy¿szych zdarzeñ prosimy o skontaktowanie siê 

z Posterunkiem Policji.

Oczekujemy na wszelkie informacje dotycz¹ce powy¿szych 

spraw – zapewniamy anonimowoœæ.

OG£OSZENIE

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Koñskowoli 

informuje, ¿e w dniach: 01.03. – 31.03. 2004 r. bêd¹ 

wydawane „Karty przyjêæ dzieci do przedszkola”  

na rok szkolny 2004/2005. Zainteresowanych 

Rodziców prosimy o zg³aszanie siê w/w terminie do 

p. intendent lub dyrektora.

Z powa¿aniem:

Anna Próchniak

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom pacjentów 
zadeklarowanych do Oœrodka Zdrowia w Koñskowoli, pragnê 
wyjaœniæ zaistnia³e zmiany dotycz¹ce sprawowania opieki 
przez lekarzy pierwszego kontaktu.

W bie¿¹cym roku Narodowy Fundusz Zdrowia znacz¹co 
zmniejszy³ œrodki finansowe na us³ugi lekarsko-
pielêgniarskie w podstawowej opiece zdrowotnej.

Z powodu 2-krotnego zwiêkszenia op³at za opiekê nocn¹, 
œwi¹teczn¹ i wyjazdow¹ prowadzon¹ dotychczas przez SP 
ZOZ  w Pu³awach, na 2004 r. zosta³a podpisana umowa
z NZOZ NIWA-MED. w Pu³awach na korzystniejszych 
warunkach.

Oœrodek Zdrowia w Koñskowoli czynny jest w dni 
powszednie od poniedzia³ku do pi¹tku od 7.30 do 18.00.

Rejestracja telefoniczna prowadzona od godz. 8.00,
tel. 889 20 30

Poza godzinami pracy naszego oœrodka pacjenci
w nag³ych zachorowaniach zg³aszaj¹ siê do Przychodni 
NIWA-MED. ul. Lubelska (obok ZUS ) tel. 887 00 01,
a w stanach zagro¿enia ¿ycia nale¿y wzywaæ karetkê 
pogotowia.

Pacjent zapisuj¹cy siê na wizytê do lekarza, ka¿dorazowo 
powinien okazaæ wa¿ny dokument ubezpieczenia.
W przypadku braku w/w dokumentu rejestracja pobiera op³atê 
za wizytê z mo¿liwoœci¹ zwrotu op³aty za okazaniem 
legitymacji w dniu przyjêcia, lecz nie póŸniej ni¿ w przeci¹gu 
2-ch tygodni.

INFORMACJE Z PROCEDUR MEDYCZNYCH
1. Skierowania na badania i konsultacje specjalistyczne 

wydaje lekarz po uprzednim zbadaniu pacjenta i stwierdzeniu 
zasadnoœci wykonania badañ.

2. Pobieranie krwi do badañ na zlecenie lekarza naszego 
oœrodka odbywa siê w poniedzia³ki, œrody i pi¹tki w godz. 
7.30-9.00, lub ka¿dego dnia w laboratorium na ul. Wojska 
Polskiego - na wprost Domu Chemika.

3. Skierowanie na badania od lekarzy specjalistów z SP 
ZOZ w Pu³awach jest realizowane w naszym gabinecie 
zabiegowym tylko we wtorki w godz. 7.30-9.00, natomiast 
realizacja tego skierowania w laboratorium w Pu³awach na
ul. Centralnej odbywa siê ka¿dego roboczego dnia.

4. Skierowania od pozosta³ych lekarzy specjalistów s¹ 
wykonywane bezp³atnie w miejscu wydania skierowania.

5. Oœrodek Zdrowia pobiera op³aty za nastêpuj¹ce 
œwiadczenia:

- Badanie kierowców
- Zaœwiadczenia nie zwi¹zane z procesem leczenia
- Szczepienia nie objête kalendarzem szczepieñ
- Badania i zabiegi na zlecenie lekarzy z prywatnych 

gabinetów med.
- Ponadstandartowe us³ugi stomatologiczne.

Kierownik SP ZOZ GOZ w Koñskowoli
Marzanna Skwarek



Szczegó³owe informacje otrzymacie Pañstwo w placówce banku

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

15 00Wtorki i czwartki 7  - 14

ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY

ROLNIKU
ZG£OŒ SIÊ DO SWOJEGO BANKU SPÓ£DZIELCZEGO

W KOÑSKOWOLI

JU¯ CZAS ¯EBYŒ ZA£O¯Y£ BIE¯¥CY RACHUNEK ROZLICZENIOWY

EUROKONTO
TO JEDYNA PEWNA DROGA DO TWOICH PIENIÊDZY

Z UNII EUROPEJSKIEJ

Bie¿¹cy Rachunek Rozliczeniowy w Banku Spó³dzielczym to:

- gwarantowany dostêp do œrodków unijnych

- szkolenie i pomoc w wype³nianiu wszystkich dokumentów

- najni¿sze koszty prowadzenia rachunku

BANK SPÓ£DZIELCZY TO POLSKI BANK

BANK POLSKIEGO ROLNIKA

TO TWÓJ JEDYNY BANK
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