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Konstanty Ildefons Ga³czyñski

NOCNY TESTAMENT
Ja, Konstanty, syn Konstantego,
zwany w Hiszpanii mistrzem Ildefonsem,
bêd¹c niespe³na rozumu,
piszê testament przy œwiecach.

Deszcz w œwiêtego Floriana (4. 05.), skrzynia z³otem
napchana.
Stanis³awów (8.05) owiesek, Marcinkowe ¿ytko -diab³a
warte wszystko.
Œwiêty Stanis³aw - pierwszy siew prosa, a ostatni owsa.
Jasny dzieñ Pankracego (12.05) przyczynia wina
dobrego.
Gdy deszcz w œwiêtego Urbana (24.05), ma³y profit
z winogrona.

Ludmi³a (7.05.) - imiê ¿eñskie wywodz¹ce siê od im. Ludmi³ (z³o¿onego
z dwóch cz³onów Lud- lud; ludzie i mi³- mi³y). W œr. Ÿr. pol. poœwiadczone jako
Ludmi³a, LudŸmi³a (1259) oraz Ludzimi³a (1258). Œw. Ludmi³a zwana Czeszk¹
by³a ¿on¹ ksiêcia Czech Borzywoja I (zm.894r.). W Polsce imiê to sta³o siê
popularne dopiero w XIX w. za spraw¹ popularnego wówczas romansu p.t.
„¯elis³aw i Ludmi³a” prawdopodobnie autorstwa Leona Potockiego. Nosi³a je
m.in. Ludmi³a, córka Konrada I Mazowieckiego, ¿ona Trojnata, wielkiego
ksiêcia litewskiego. Dziœ w Polsce nie nale¿y do imion popularnych i nadawane
jest rzadko. Zdrobnienia: Ludka., Ludeczka, Ludmi³ka, Mi³ka.
Nosz¹ce to imiê odznaczaj¹ siê nie tylko urod¹, ale i powa¿aniem, szczególnie
u p³ci brzydszej. S¹ zdolne, ambitne i dumne. Zazwyczaj osi¹gaj¹ w ¿yciu to, co
sobie zaplanowa³y.
Fryderyk (0.05.) im. mêskie, germañskiego pochodzenia. Jego pierwotne
znaczenie to „w³adca pokoju”. By³o bardzo popularne wœród cesarzy
niemieckich, pocz¹wszy od Fryderyka I Barbarossy (Rudobrodego) (1122 -1190)
i Fryderyka II Hohenstaufena (1194 - 1250), a¿ do Fryderyka Hohensollera zw.
Wielkim (1712 - 1786). Z Niemiec przywêdrowa³o do Polski. Œr. Ÿr. pol. notuj¹ je
od XIIw, w wielu ró¿nych postaciach, œwiadcz¹cych o powolnym procesie
adaptacyjnym tego imienia do jêz. pol.: Frederyk (1178), Fryderyk (1201),
Fredryk (1203), Frydryk (1309), Frydyryk (1368), Fredrych (1377).Ostatecznie
w j. pol. mamy dziœ formê Fryderyk, znan¹ ju¿ od XIIIw. Imiê to, chocia¿ nigdy
nie sta³o siê popularne, by³o jednak stale obecne w ci¹gu wieków. Nosili je s³awni
Polacy: Fryderyk I (zm. 1488) -ksi¹¿ê o³awski, legnicki, brzeski, Fryderyk II (zm
1548),
najm³odszy syn Kazimierza Jagielloñczyka, biskup krakowski,
arcybiskup gnieŸnieñski, Szopen. Czêœciej wystêpowa³o na Œl¹sku i Pomorzu.
Dziœ nale¿y do imion rzadkich.
Zdrobnienia: Fredzio, Fredek, Fryderyczek, oraz dawniejsze: Fryc i Frycek.
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Æmy siê, zaznaczam, krêc¹ przy lichtarzach
i dr¿¹, i rêka mi dr¿y - a wiêc majstrowi, co lichtarze
stwarza³,
zapisujê czerwcowe æmy.
Jeœli kiedy go rozwlecze chandra,
w wieczór bêdzie wœród tych ulic st¹pa³,
æmy siê zaczn¹ krêciæ po werandach,
gasn¹æ kule niebieskie na klombach,
æmy zobaczy, twarze w z³otym dymie
i przystanie. I wspomni me imiê.
A poetom ¿yj¹cym i przysz³ym
zapisujê mój kaflowy piec,
w nim spalone myœli i pomys³y,
czyli ró¿ne gry niewarte œwiec,
nadto ksiê¿yc, pe³ny mój ka³amarz,
co mi sprzeda³ go wêdrowny kramarz.
Jeœli tedy kiedyœ, w latach innych,
jak ja dzisiaj, noc¹ wznios¹ g³os
i roz³o¿¹ swoje pergaminy,
wzdychaæ zaczn¹, jak uwieczniæ noc to ja bêdê w kuszeniach chmur,
w pergaminach i skrzypieniach piór,
bom ja noc¹ zaszumia³ i odszumia³,
i do dna jej partytury zrozumia³.
Córce mojej Kirze, tancerce,
zapisujê niebiosa siódme,
cherubinów modl¹cych siê z tercyn,
szum wysoki i œwiat³a u³udne,
i przyrodê jak skrzyniê sekretów - niechaj z niej siê uczy
swoich baletów.
Teofilowi, gdy siê w mieœcie zmierzchnie,
dajê ca³¹ uliczkê do szeptów
oraz pewn¹ bramê na Lesznie,
gdzie by³ kuty w ¿elazie Neptun,
ale uciek³, bo mia³ wstrêt do miasta.
Teraz w niebie jest spokojna gwiazda.
Wszystkim dobrym ca³y czar, co wezbra³
na tej ziemi, dajê jak alfabet:
pory roku ze z³ota i srebra
i dziêcio³y i te muszki nawet
wieczorami, wielkim rojem, przy akacjach,
w g³êbi zorza, z której siê nie wraca...
Wierszom moim fosforyczne furie
blaskiem w wertep ciemny i z³y - a mojej Smag³ej, mojej
Smuk³ej, mojej Pochmurnej
³zy.

ECHO KONSKOWOLI

Dobra ocena za gospodarnoœæ
Wójt Gminy Koñskowola dobrze zarz¹dza finansami - takie
stwierdzenie mo¿na wysnuæ na podstawie absolutorium, które
zosta³o udzielone jednog³oœnie przez Radê Gminy Koñskowola,
na sesji w dniu 25 kwietnia 2003 r. Zosta³o ono poprzedzone
dok³adn¹ analiz¹ sprawozdania z wykonania bud¿etu gminy za
rok 2002. Choæ wójt zarz¹dza³ jednoosobowo finansami dopiero
od po³owy listopada, bo wczeœniej robi³ to kilkuosobowy zarz¹d,
to te¿ mia³ du¿y wp³yw na decyzje jako jego przewodnicz¹cy.
Dochody gminy w 2002 roku zosta³y zrealizowane w kwocie
11.731.789 z³. Pochodzi³y one z nastêpuj¹cych Ÿróde³:
- dochody w³asne (podatki, op³aty, dochody z us³ug) - 3.355.366
z³,
- subwencja z Ministerstwa Finansów (oœwiatowa, podatek
drogowy, wyrównawcza) - 5.628.335 z³,
- udzia³ w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych
z MF - 807.871 z³,
- dotacje na zadania zlecone - 1.085.497 z³,
- dotacje celowe do zadañ w³asnych (z MENiS, Powiatu, UW,
wp³aty mieszkañców) - 854.720 z³.
Wydatki gminy w 2002 r. zosta³y zrealizowane w kwocie
12.470.666 z³. Najpowa¿niejsze z nich to:
- kanalizacja gminy - 638.880 z³,
- zakup energii i wody - 130.989 z³,
- remonty i utrzymanie dróg gminnych - 311.605 z³ (w tym m.in.
wykonano: dokumentacjê na budowê chodnika i zatok
w m. Wronów, dywanik asfaltowy na ul. W¹skiej i Szerokiej,
odcinek drogi w Sielcach, utwardzenie ul. Rybnej, 500 m drogi
w Witowicach, remont ulic w Koñskowoli, utwardzenie dróg
kruszywem w Lesie Stockim, Stoku, Po¿ogu i Witowicach,
remont wielu dróg gruntowych, wykonanie i remont wiat
przystankowych, wybudowano drogê w Lesie Stockim,
zakupiono ci¹gnik komunalny z osprzêtem, wybudowano
chodnik w Po¿ogu Starym),
- utrzymanie Rady Gminy (diety, delegacje, materia³y, komputer
i drukarka)- 54.131 z³,
- utrzymanie Urzêdu Gminy - 977.231z³ (w tym m.in.: koszty
osobowe 26,5 etatów, materia³y, us³ugi, op³aty pocztowe,
rozmowy telefoniczne, malowanie pomieszczeñ),
- utrzymanie OSP - 125.681 z³ (w tym: zakup samochodu, remont
stra¿nic, zakup paliwa i sprzêtu)
- oœwiata - 6.960.031 z³ (w tym: koszty osobowe nauczycieli
i pracowników szkó³, przedszkola i SAPO, zakup wyposa¿enia
i materia³ów, budowa gimnazjum i hali sportowej (2.341.869),
remonty),
- ochrona zdrowia - 99.249 z³ (w tym: dotacja na zakup
tomografu, dotacja dla GOZ, przeciwdzia³anie alkoholizmowi),
- opieka spo³eczna - 1.125.865 z³ (w tym: wynagrodzenia
pracowników, wyp³ata zasi³ków, us³ugi opiekuñcze,
do¿ywianie, dodatki mieszkaniowe),
- wydatki na przedszkole i œwietlice szkolne - 781.052 z³,
- koszt odbioru œcieków i energii na pompowniach - 184.204 z³,
- oœwietlenie wsi i konserwacja linii energetycznej - 192.151 z³,
- dotacja dla Gminnego Oœrodka Kultury - 340.120 z³ (w tym:
koszty osobowe, zakup ksi¹¿ek do biblioteki i wyposa¿enia,
remont ³azienek i malowanie pomieszczeñ, koszty utrzymania
budynku, organizacja imprez)

- utrzymanie obiektów sportowych i dotacja dla klubu
sportowego - 58.513 z³.
W roku poprzednim dokonano sp³at kredytu w wysokoœci
102.176 z³. Zad³u¿enie gminy na dzieñ 31.12.2002 r. stanowi
kwotê 876.375 z³., jest to kredyt zaci¹gniêty na budowê
gimnazjum i sali gimnastycznej oraz po¿yczka na budowê
kanalizacji na ulicy Kurowskiej. Sp³ata wymienionej kwoty
nast¹pi do 2006 r.
W poprzednim roku gmina jako porêczyciel, przejê³a
zad³u¿enie Spo³ecznych Komitetów Budowy Kanalizacji wsi
Koñskowola oraz Rudy w ³¹cznej kwocie 94.213 z³, na które
uzyska³a umorzenie w 100%. Œrodki pozostaj¹ce na kontach
Komitetów zosta³y przekazane do bud¿etu gminy. Koñskowola
przekaza³a 83.120 z³ z przeznaczeniem na zakup sprzêtu do
odœnie¿ania (zakupiono ci¹gnik z oprzyrz¹dowaniem). Rudy
przekaza³y 74.767 z³, za co dokonano modernizacji boiska i domu
ludowego w tej wsi.
Wolne œrodki na koncie gminy na koniec roku wynosi³y
1.574.867 z³.
Na podstawie sprawozdania sporz¹dzonego przez p. Skarbnik
Helenê Wiktorko-Zaj¹c
Bo¿enna Furtak

Jawnoœæ dochodów
Znowelizowana ustawa o samorz¹dzie gminnym nak³ada na
samorz¹dowców obowi¹zek sk³adania jawnych oœwiadczeñ
maj¹tkowych. Obowi¹zek ten od 1 stycznia bie¿¹cego roku, dotyczy
radnych, wójtów, skarbników i sekretarzy gmin, a tak¿e kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych. W oœwiadczeniu musz¹ byæ
zawarte informacje o w³asnym maj¹tku odrêbnym, jak te¿
o wspólnym ma³¿eñskim. W szczególnoœci wymienione osoby maj¹
obowi¹zek ujawniæ: zasoby pieniê¿ne, nieruchomoœci, udzia³y
i akcje w spó³kach handlowych, dane o prowadzeniu dzia³alnoœci
gospodarczej, dochody osi¹gane z tytu³u zatrudnienia lub innej
dzia³alnoœci zarobkowej, mienie ruchome o wartoœci powy¿ej 10 tys.
z³, zobowi¹zania pieniê¿ne (w tym kredyty) o wartoœci powy¿ej
10 tys. z³. Kolejnym obowi¹zkiem na³o¿onym na samorz¹dowców
przez ustawê jest pisemne informowanie o zatrudnieniu ich bliskich
w jednostkach gminnych na terenie danej gminy. Oœwiadczenia
i informacje radni sk³adaj¹ przewodnicz¹cemu, wójtowie
i przewodnicz¹cy rad wojewodzie, pozosta³e osoby wójtowi.
Urzêdnicy otrzymuj¹cy te dokumenty maj¹ obowi¹zek je
przeanalizowaæ i przes³aæ do badania przez urz¹d skarbowy.
Dane zawarte w oœwiadczeniach s¹ jawne i bêd¹ publikowane
w internetowym biuletynie. Termin sk³adania oœwiadczeñ min¹³
30 kwietnia. Na tych, którzy nie z³o¿¹ wymaganych dokumentów
w terminie, ustawa nak³ada kary finansowe: radni nie otrzymaj¹ diet,
pozostali wynagrodzenia - do czasu z³o¿enia wymaganych
oœwiadczeñ. Pracownicy samorz¹dowi, w przypadku nie
dotrzymania terminu, mog¹ byæ nawet odwo³ani ze stanowisk.
Jak nam wiadomo, nasi radni wywi¹zali siê z obowi¹zku
w terminie. Podobnie jest z pracownikami samorz¹dowymi.
A jakie s¹ odczucia samych sprawdzanych? Mówi¹, ¿e musz¹ siê
z obowi¹zku wywi¹zaæ, bo nie maj¹ wyjœcia, ale nie cieszy ich fakt
pokazywania publicznie tego, co posiadaj¹. Jest to daleko posuniêta
ingerencja w ¿ycie prywatne nie tylko ich samych, ale i ich rodzin.
Dorobek ¿yciowy to przecie¿ niejednokrotnie zas³uga i efekt pracy
ca³ej rodziny. „Kokosy” zarabia siê na górze, a nie tu, na najni¿szym
szczeblu samorz¹du. Ale skoro ma to na celu przeciwdzia³anie
korupcji, to niech wszystko bêdzie jasne.
B.F.
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TAK czy NIE dla UNII
7 i 8 czerwca, w ogólnokrajowym referendum, wypowiemy
siê w sprawie wejœcia Polski do Unii Europejskiej.
Odpowiemy na pytanie: Czy wyra¿a Pani/Pan zgodê na
przyst¹pienie Rzeczypospolitej Polskiej do Unii
Europejskiej? Gmina Koñskowola zosta³a podzielona na
8 obwodów g³osowania. Mieszkañcy poszczególnych
miejscowoœci bêd¹ g³osowaæ w nastêpuj¹cych lokalach:
1. M³ynki, Rudy, Stara Wieœ, Wronów - Gminny Oœrodek
Kultury w Koñskowoli
2. Koñskowola - Szko³a Podstawowa w Koñskowoli
3. Nowy Po¿og, Stary Po¿óg - Szko³a Podstawowa w Po¿ogu
4. Opoka, Pulki, Witowice - Remiza OSP w Witowicach
5. Skowieszyn - Szko³a Podstawowa w Skowieszynie
6. Las Stocki, Stok - Remiza OSP w Stoku
7. Chrz¹chów, Chrz¹chówek - Szko³a Podstawowa
w Chrz¹chowie
8. Sielce - Szko³a Podstawowa w Sielcach.
Lokale przez dwa dni bêd¹ czynne w godzinach 6.00 - 20.00.
Dwa z nich, tzn. remiza OSP w Witowicach i Gminny Oœrodek
Kultury, zosta³y przystosowane dla osób niepe³nosprawnych.
Istnieje mo¿liwoœæ dopisywania do spisów wyborców
w tych obwodach osób niepe³nosprawnych na ich wniosek.

SONDA
Czy jest Pani/Pan euroentuzjast¹ czy eurosceptykiem
i dlaczego? - z takim pytaniem zwróciliœmy siê do wybranych
osób. A oto ich wypowiedzi:
Kazimierz Butryn, prezes Banku Spó³dzielczego
w Koñskowoli. - Jestem euroentuzjast¹. Z mojej strony to jest
oczywiste, ze wzglêdu na to, ¿e widzê w tym przysz³oœæ.
Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej to nasza przysz³oœæ.
Odpowiadaj¹c eurosceptykom powiem, ¿e nie mamy innego
wyjœcia. Patrzê równie¿ z punktu widzenia banku. Wraz
z wejœciem do Unii, przewidujemy pewne korzyœci. Chodzi o
obs³ugê dop³at bezpoœrednich funduszy strukturalnych. Czêœæ
funduszy unijnych przejdzie przecie¿ przez banki spó³dzielcze.
Myœlê o tych funduszach, które bêd¹ trafia³y do rolników i na
polsk¹ wieœ. Liczymy, ¿e na tym my równie¿ zarobimy.
Jan Bia³ow¹s, emerytowany pu³kownik WP. - Jak
najbardziej euroentuzjast¹. Uwa¿am, ¿e do tej pory kultura
w szerokim pojêciu p³ynê³a do nas z zachodu. Im dalej na
wschód tym kultura jest ubo¿sza. Wobec tego nale¿y d¹¿yæ do
tego, abyœmy brali przyk³ad z pañstw zachodniej Europy,
przyjmowali to, co jest dobre, a odrzucali to, co nam siê nie
podoba.
Agnieszka Janicka, nauczyciel historii. - Mo¿e
euroentuzjastk¹ to za du¿o powiedziane, ale zwolenniczk¹ tak.
Wyp³ywa to z realnego podejœcia do ¿ycia i punktu widzenia
œwiata. Mieliœmy ju¿ w historii naszego kraju dowody na to
(chocia¿by postawa szlachty), ¿e stanie
w miejscu nie jest sposobem na rozwój. Kto nie idzie do przodu
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z postêpem czasu, ten siê cofa. Oczywiœcie trzeba podchodziæ
z rozmys³em do zdobyczy zachodnich pañstw, szczególnie tych
dotycz¹cych rozluŸnionych obyczajów. Myœlê, ¿e nasi rodacy
wi¹¿¹ nadziejê szczególnie ze sfer¹ gospodarcz¹.
Ewa Gruza, cz³onek Samoobrony. - Za daleko posz³y
reformy w kierunku Unii, ¿eby teraz siê z tego wycofaæ. Czy
bêdzie dobrze, czy bêdzie Ÿle, w tej chwili trudno powiedzieæ.
Jedno jest pewne, je¿eli teraz siê wycofamy - staniemy
w martwym punkcie. I co dalej? Jestem wiêc za wejœciem do
Unii, chocia¿ nie powiem, ¿ebym g³osowa³a na „tak”
z entuzjazmem. Referendum powinno byæ przeprowadzone
przed wszelkimi rozmowami z pañstwami unijnymi, a nie teraz,
kiedy wiadomo, ¿e ju¿ nie mamy innego wyjœcia.
Maria Sadurska, kierowniczka Gminnego Centrum
Informacji. - Integracja z Uni¹ Europejsk¹ to szansa rozwoju
dla Polski. To zwiêkszenie tempa rozwoju gospodarczego,
a co za tym idzie poprawy warunków ¿ycia Polaków.
Integracja to szansa dla ludzi m³odych i przysz³oœæ dla naszych
dzieci. To wiêksza pozycja Polski i Polaków w Europie.
Janina Cur, Hurtownia Szkó³karska. - Jestem za,
oczywiœcie. Nie bojê siê integracji. Mamy swoich klientów.
Unia w niczym nie mo¿e nam zaszkodziæ. To fakt, ¿e jako
producent materia³u szkó³karskiego, jeszcze nie do koñca
orientujê siê w tych wszystkich nowych przepisach, ale to jest
przecie¿ do nadrobienia.
W³adys³awa Gutowska, emerytka. - Jestem za, bo mam
dzieci. Dla m³odych to jest przysz³oœæ. Dla ludzi w moim wieku
zapewne niewiele siê zmieni. Nie polepszy siê przecie¿ od razu.
Potrzeba na to czasu, wysi³ku i wyrzeczeñ, ale przysz³oœæ dla
m³odzie¿y jest.
p. Henryk, technik budowlany. - Nie umiem powiedzieæ, czy
jestem euroentuzjast¹, czy eurosceptykiem, ale wiem, ¿e teraz
ju¿ nie mamy odwrotu. Zbyt du¿o czasu i pieniêdzy posz³o na
reformy. Musimy wejœæ do Unii. Nie mo¿emy byæ przecie¿
drug¹ Bia³orusi¹, czy jak¹œ inn¹ zamkniêt¹ enklaw¹. Czy
bêdzie lepiej? W pierwszej fazie bêdzie trudno, ale nic nie ma
za darmo.
Rolnik z M³ynek (nazwisko do wiad. red.). - Jestem
zdecydowanie eurosceptykiem. Nie wierzê, w dobr¹
bezinteresown¹ pomoc Unii. ¯ywnoœæ mamy jedn¹
z najlepszych w Europie. Na przyk³ad w Skandynawii jest
rozchwytywana na pniu, a jednak nie spe³niamy warunków
wed³ug norm unijnych. Je¿eli je spe³nimy, na co nas w tej
chwili nie staæ, to jej jakoœæ siê poprawi? W ogóle du¿o siê
mówi o tym, co dostaniemy, chocia¿ nikt za darmo nic nie daje.
Nie wiemy w dalszym ci¹gu, na ile rzeczywiœcie zmieni¹ siê
nasze warunki ¿ycia w obliczu ogromnych sk³adek na rzecz
Unii, bezrobocia i ogólnego ba³aganu w gospodarce polskiej.
Przeprowadzaj¹c sondê staraliœmy siê dotrzeæ do ludzi
z ró¿nych grup spo³ecznych, celowo pomijaj¹c tych, których
zdanie jest i tak ogólnie znane. Na dziewiêæ osób, tylko jedna
jest zdecydowanie przeciwna wejœciu do Unii.
Komentarz jest zbyteczny.
B.F., E.P.

ECHO KONSKOWOLI

Jednym z podstawowych pytañ, jakie nurtuj¹ obecnie
rolników jest sytuacja dochodowa gospodarstw rolnych po
przyst¹pieniu do Unii Europejskiej. Dlatego pragniemy
wyjaœniæ Pañstwu, na jakich zasadach i komu bêd¹
przys³ugiwa³y dop³aty bezpoœrednie.
W toku negocjacji akcesyjnych, rz¹d Polski podj¹³ decyzjê
o zastosowaniu uproszczonego systemu dop³at
bezpoœrednich. System ten bêdzie móg³ funkcjonowaæ przez
trzy pierwsze lata cz³onkostwa, z mo¿liwoœci¹ przed³u¿enia
o dwa kolejne lata, do 2008 roku w³¹cznie.
Dop³aty bezpoœrednie, które trafi¹ do gospodarstwa,
sk³adaæ siê bêd¹ z nastêpuj¹cych sk³adników:
• Dop³ata podstawowa (25 % poziomu dop³at UE). Bêdzie to
160 z³ do ka¿dego ha u¿ytków rolnych w 2004 roku (199
z³/ha w 2005 r., 238 z³/ha w 2006 r.)
• Dop³ata w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej (do
wysokoœci 36% poziomu dop³at UE)
- dop³ata do produkcji roœlinnej - 89 z³/ha, przys³uguje
rolnikom, którzy uprawiaj¹ roœliny dotowane w Unii
Europejskiej. S¹ to m.in. zbo¿a, kukurydza, roœliny oleiste
(np. rzepak), roœliny wysokobia³kowe (np. groch, bobik),
str¹czkowe (np. wyka, soczewica), chmiel, len, konopie,
tytoñ, ziemniaki skrobiowe.
- dop³ata do produkcji zwierzêcej - 65 z³/ha, otrzymaj¹ j¹
w³aœciciele lub dzier¿awcy ³¹k i pastwisk. Przy czym liczba
i rodzaj hodowanych zwierz¹t w ogóle nie s¹ istotne.
• Dop³ata dodatkowa z bud¿etu krajowego (do wysokoœci
55% poziomu dop³at UE)
- dop³ata do produkcji roœlinnej - 192 z³/ha (dla roœlin, które s¹
dotowane w UE)
- dop³ata do produkcji zwierzêcej - 113 z³/ha (dla ³¹k
i pastwisk).*
Maksymalna dop³ata w gospodarstwie stanowiæ bêdzie
sumê kwot dop³at z poszczególnych sk³adników. Dop³aty do

Postanowienia dyrektyw obowi¹zuj¹cych w Unii
Europejskiej w zakresie zagadnieñ fitosanitarnych tworz¹ tzw.
system kontroli zdrowotnoœci roœlin, funkcjonuj¹cy od 1993
roku. System ten jest oparty na stosowaniu przez wszystkie
kraje 15-tki jednolitych standardów zdrowotnoœci i jakoœci
materia³u roœlinnego. Ide¹ przewodni¹ systemu jest
mo¿liwoœæ swobodnego przemieszczania w obrêbie
Wspólnego Rynku materia³u roœlinnego bez zakazów,
ograniczeñ i formalnoœci zwi¹zanych z graniczn¹ kontrol¹
fitosanitarn¹, przy zachowaniu w³aœciwego poziomu
bezpieczeñstwa fitosanitarnego. Dla zapewnienia tego
bezpieczeñstwa, urzêdowy nadzór w zakresie zdrowotnoœci
roœlin jest ukierunkowany przede wszystkim na materia³
rozmno¿eniowy, który stwarza najwy¿sze zagro¿enie dla
przeniesienia i rozprzestrzenienia siê organizmów
kwarantannowych, z uwzglêdnieniem gatunków roœlin
uprawnych, bêd¹cych roœlinami ¿ywicielskim dla takich
organizmów. Jednoczeœnie kontrole zdrowotnoœci towarów

produkcji roœlinnej nie przys³uguj¹ m.in. na: owoce, warzywa,
buraki cukrowe i ziemniaki jadalne.
System uproszczony bêdzie obejmowa³ gospodarstwa
rolne, posiadaj¹ce co najmniej 1 hektar fizyczny powierzchni
u¿ytków rolnych, które na dzieñ 30 czerwca 2003 roku
pozostawaæ bêd¹ w uprawie lub w tzw. dobrej kulturze rolnej
(czyli zaorane i gotowe do produkcji).
Rolnik, chc¹c otrzymaæ dop³aty bezpoœrednie, bêdzie
musia³ z³o¿yæ wniosek w powiatowym biurze Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. We wniosku
rolnicy bêd¹ musieli wpisaæ powierzchniê i numery dzia³ek,
powierzchniê ³¹k i pastwisk oraz powierzchniê roœlin
uprawnionych do dop³at dodatkowych. Natomiast nie bêdzie
obowi¹zku wpisywania liczby i gatunków chowanych
zwierz¹t. Dop³aty bezpoœrednie bêd¹ przys³ugiwa³y
w³aœcicielom u¿ytków rolnych (lub dzier¿awcom - pod
warunkiem, ¿e maj¹ pisemn¹ umowê dzier¿awy potwierdzon¹
w urzêdzie gminy). Wnioski bêd¹ sk³adane do 15 maja
ka¿dego roku. W pierwszym roku naszej akcesji termin
sk³adania wniosków przesuniêty zostanie prawdopodobnie do
po³owy czerwca. Natomiast wyp³aty bêd¹ realizowane od 15
listopada ka¿dego roku. Zgodnoœæ danych wpisanych na
wniosku bêdzie kontrolowana przez pracowników ARiMR ze
stanem faktycznym. Kontroli podlegaæ bêdzie oko³o 5%
z³o¿onych wniosków.
Dop³aty bezpoœrednie przys³ugiwaæ bêd¹ ka¿demu niezale¿nie od wykszta³cenia, sta¿u pracy
w rolnictwie, czy te¿ miejsca zamieszkania, którzy spe³niaj¹
wy¿ej wymienione warunki.
Dorota Grzywacz
Anna Bia³ota
* szacunkowe stawki dop³at bezpoœrednich podane zosta³y na
podstawie wyliczeñ Sekcji Analiz Ekonomicznych Polityki
Rolnej FAPA

pochodzenia roœlinnego prowadzone s¹ bezpoœrednio
w miejscu ich produkcji, a ich producent jest imiennie
odpowiedzialny za zdrowotnoœæ i jakoœæ wyprodukowanego
materia³u.
Podstawowym elementem systemu kontroli zdrowotnoœci
roœlin jest obowi¹zek rejestracji producentów,
dystrybutorów (hurtowników, handlowców itp.) oraz
importerów okreœlonych roœlin, produktów roœlinnych
i przedmiotów, w zakresie:
• producenci i dystrybutorzy: Dyrektywa Rady UE
2000/29/EC (Za³¹cznik IVAII i VA) oraz Dyrektywa
Komisji 93/50/EC,
• importerzy: Dyrektywa Rady UE 2000/29/EC (Za³¹cznik
VB).
Wymóg ten dotyczy produkcji i obrotu nastêpuj¹cymi
grupami roœlin, produktów roœlinnych i przedmiotów:
• materia³ rozmno¿eniowy (np.: nasiona, sadzonki,
podk³adki, wstawki, zrazy, siewki i roœliny przeznaczone do
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sadzenia, cebule, bulwy, k³¹cza itp.);
• ziemniaki sadzeniaki oraz towarowe (konsumpcyjne
i przemys³owe);
• owoce cytrusowe i inne owoce, importowane z krajów
nieeuropejskich;
• drewno i oddzielona kora okreœlonych gatunków drzew
liœciastych i iglastych.
Przyk³adowo rejestracji podlegaj¹ wszyscy producenci
i dystrybutorzy materia³u rozmno¿eniowego, oprócz nasion,
m.in. nastêpuj¹cych roœlin sadowniczych i ozdobnych:
Chaenomeles Lindl. (pigwowiec), Cotoneaster Ehrh. (irga),
Crataegus L. (g³óg), Cydonia Mill. (pigwa), Malus Mill.
(jab³oñ), Prunus L. (œliwa, morela, brzoskwinia, migda³owiec,
wiœnia, czereœnia, czeremcha i in.), Pyracantha Roem.
(ognik), Pyrus L. (grusza).
Przepisy dyrektyw unijnych przewiduj¹ mo¿liwoœæ
wy³¹czenia z obowi¹zku rejestracji producentów
i dystrybutorów œciœle okreœlonego materia³u roœlinnego,
którzy prowadz¹ przedmiotow¹ dzia³alnoœæ (tj. produkcjê,
sprzeda¿ itp.) wy³¹cznie dla nieprofesjonalnych, ostatecznych
odbiorców na rynku lokalnym. Oznacza to odbiorców, którzy
zakupione towary wykorzystuj¹ w ca³oœci na swoje potrzeby,
np.: do amatorskiej uprawy w ogrodach przydomowych lub
dzia³kowych. Natomiast w przypadku, gdy odbiorcami tych
materia³ów roœlinnych s¹ profesjonalni producenci, którzy
wykorzystuj¹ te towary do prowadzenia produkcji towarowej
(np.: do za³o¿enia plantacji owocuj¹cej, prowadzenia uprawy
kwiatów ciêtych itp.), producenci i dystrybutorzy tych
materia³ów podlegaj¹ rejestracji. W grupie tej znajduj¹ siê na
przyk³ad: materia³ rozmno¿eniowy rodzajów Fragaria L.
(truskawka i poziomka), Rubus L. (je¿yna i malina),
Pelargonium l'Herit. ex Ait., (pelargonia i geranium); rozsada
roœlin z rodziny Solanaceae (psiankowate) tj. pomidor,
papryka i in.; cebule, k³¹cza i bulwy wielu gatunków roœlin
ozdobnych, np.: Gladiolus Tourn. ex L. (mieczyk)., Iris L.
(irys), Narcissus L. (narcyz), Tulipa L. (tulipan) i inne.
Nale¿y równie¿ wspomnieæ, i¿ przepisy dyrektyw UE
wyró¿niaj¹ równie¿ grupê towarów roœlinnych, których
producenci i dystrybutorzy podlegaj¹ rejestracji tylko wtedy,
gdy produkuj¹ lub prowadz¹ sprzeda¿ do tzw. stref
chronionych Unii Europejskiej tj. obszarów, na których nie
wystêpuj¹ okreœlone organizmy kwarantannowe. Przyk³adem
mo¿e tu byæ drewno i oddzielona kora roœlin iglastych
(Coniferales). W odniesieniu do towarów pochodzenia
roœlinnego, importowanych na terytorium Unii Europejskiej,
obowi¹zkiem rejestracji objêci s¹, przyk³adowo, wszyscy
importerzy materia³ów rozmno¿eniowych z wy³¹czeniem
nasion (w odniesieniu do nasion dotyczy to tylko œciœle
ustalonych gatunków roœlin uprawnych); cytrusów
i okreœlonych owoców importowanych z krajów
nieeuropejskich; ziemniaków, drewna i oddzielonej kory
okreœlonych gatunków drzew liœciastych i iglastych i inne.
Zadanie prowadzenia rejestru producentów, handlowców
i importerów zosta³o, na mocy ustawy z dnia 12 lipca 1995r.
o ochronie roœlin uprawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz.
1398 ze zm.), powierzone Inspekcji Ochrony Roœlin
i Nasiennictwa. Wpis do rejestru bêdzie dokonywany na
podstawie wniosku z³o¿onego przez przedsiêbiorcê do
wojewódzkiego inspektora Inspekcji Ochrony Roœlin
i Nasiennictwa, w³aœciwego ze wzglêdu na siedzibê lub
miejsce zamieszkania przedsiêbiorcy, za poœrednictwem
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jednostek terenowych Inspekcji. Ka¿dy zarejestrowany
przedsiêbiorca po wpisaniu do „rejestru producentów”
otrzyma indywidualny numer rejestracyjny, który umo¿liwi
identyfikacjê pochodz¹cej od niego produkcji.
System nak³ada na zarejestrowanych przedsiêbiorców
okreœlone obowi¹zki, do których nale¿y:
• przed³o¿enie aktualnego planu gospodarstwa, pól lub
innych obiektów, w których prowadzona jest dzia³alnoœæ (np.:
uprawa, przechowywanie, przygotowanie materia³u do
sprzeda¿y itp.), a nastêpnie coroczne przedk³adanie planu
produkcji/obrotu;
• prowadzenie ewidencji w zakresie rodzaju i wielkoœci
produkcji, pochodzenia materia³u wyjœciowego do produkcji;
iloœci, rodzaju i pochodzenia materia³u wprowadzanego do
obrotu; przechowywanie dokumentów zwi¹zanych
z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹, w szczególnoœci dotycz¹cych
zakupu i sprzeda¿y materia³u roœlinnego (min. 1 rok);
• wspó³praca z wojewódzkim inspektorem Inspekcji Ochrony
Roœlin i Nasiennictwa, osobista lub poprzez wyznaczon¹
osobê, w zakresie prowadzonej dzia³alnoœci i ochrony roœlin
(np.: informowanie o zmianach danych podlegaj¹cych
wpisowi lub zmianach zakresu produkcji);
• umo¿liwianie inspektorom ochrony roœlin i nasiennictwa
prowadzanie czynnoœci kontrolnych, w tym pobieranie prób
do badañ, oraz udostêpnianie danych i dokumentów
zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoœci¹;
• prowadzenie obserwacji upraw oraz magazynowanych
towarów roœlinnych pod k¹tem wystêpowania organizmów
szkodliwych podlegaj¹cych obowi¹zkowi zwalczania,
zawiadamianie wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Ochrony Roœlin i Nasiennictwa o wyst¹pieniu lub
podejrzeniu wyst¹pienia tego rodzaju organizmów.
Zarejestrowani producenci, dystrybutorzy i importerzy
okreœlonych materia³ów roœlinnych objêci s¹ nadzorem
fitosanitarnym, sprawowanym przez wyznaczona s³u¿bê tj.:
Inspekcjê Ochrony Roœlin i Nasiennictwa. Nadzór obejmuje
kontrole zdrowotnoœci upraw (w trakcie uprawy
i przechowywania), których czêstotliwoœæ zale¿y od rodzaju
materia³u roœlinnego, oraz sprawdzenie prawid³owoœci
prowadzonej dokumentacji (min. raz w roku). W nastêpnym
numerze o systemie paszportowania towarów roœlinnych.
Wojewódzki Inspektor Ochrony Roœlin i Nasiennictwa
w Lublinie

Zespó³ ma ju¿ dyrektora
Choæ nowa placówka oœwiatowa - Zespó³ Szkó³ w Koñskowoli
(powsta³a na mocy uchwa³y Rady Gminy z po³¹czenia Szko³y
Podstawowej i Gimnazjum w Koñskowoli), funkcjonowaæ bêdzie od
1 wrzeœnia 2003 roku, to ju¿ teraz wy³oniono kandydata na jej
dyrektora. Jest nim p. Beata Antolak, która przez ostatnie cztery lata
pe³ni³a funkcjê dyrektorka Szko³y Podstawowej. Powo³ania na
stanowisko dokonuje Wójt Gminy po uzyskaniu pozytywnej opinii
Kuratorium Oœwiaty w Lublinie.
Kandydatura p. Antolak zosta³a wy³oniona w drodze konkursu
og³oszonego przez Wójta Gminy, który odby³ siê 12 maja. Do
konkursu zg³osi³o swoje oferty trzech kandydatów. Jedna z ofert nie
spe³nia³a wymogów. Nowa pani dyrektor powo³a dwóch swoich
zastêpców do spraw Szko³y Podstawowej i Gimnazjum.
O przedstawienie koncepcji kierowania now¹ placówk¹
poprosimy pani¹ dyrektor w terminie póŸniejszym. Zapoznamy z ni¹
równie¿ naszych Czytelników.
B.F.
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Edukacja regionalna
Wychowanie stanowi integraln¹ i nierozerwaln¹ czêœæ nauczania.
To proces rozci¹gniêty na wszystkie etapy kszta³cenia. Jest czêœci¹
wzajemnie uzupe³niaj¹cych siê zadañ pedagogicznych ka¿dego
nauczyciela i ka¿dej szko³y. Wszystkie treœci i dzia³ania o charakterze
wychowawczym, które maj¹ byæ realizowane przez nauczycieli, s¹
zawarte w programie wychowawczym szko³y. Bior¹c pod uwagê
fakt, ¿e ka¿da spo³ecznoœæ szkolna jest inna, wyró¿nikiem ka¿dej
z nich mo¿e byæ program wychowawczy.
Minister Edukacji rozporz¹dzeniem z dnia 15 lutego 1999 r.
wprowadzi³ do szko³y podstawowej i gimnazjum program „Edukacja
regionalna -dziedzictwo kulturowe w regionie”.
Program ten zak³ada poznanie przez dzieci i m³odzie¿ w³asnego
dziedzictwa kulturowego, które powinno odbywaæ siê od wczesnego
dzieciñstwa, na ka¿dym etapie edukacji poprzez formy i metody pracy
dostosowane do rozwoju psychofizycznego i intelektualnego, we
wspó³pracy ze œrodowiskiem, na lekcjach z wykorzystaniem podstaw
programowych poszczególnych przedmiotów nauczania oraz
w dzia³aniach pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Przekazywanie
dziedzictwa kulturowego kraju najskuteczniej mo¿e siê odbywaæ
poprzez poznanie najbli¿szego œrodowiska, w³asnego regionu oraz
jego wartoœci w kontekœcie wartoœci narodowych i ogólnoludzkich..
Edukacja regionalna ma na celu uœwiadomienie uczniowi wartoœci
w³asnego dziedzictwa kulturowego, „zakorzenienie” go w nim oraz
daje szansê komunikacji miêdzy cz³onkami spo³ecznoœci lokalnej,
uruchamia „rozmowê w czasie” - miêdzy pokoleniami.
Tak¹ w³aœnie „rozmowê w czasie” odbyli uczniowie klasy VIa ze
Szko³y Podstawowej w Po¿ogu. W codziennej drodze do szko³y
mijaj¹ pomnik, stoj¹cy obok szko³y. Pomnik ten na sta³e wpisa³ siê
w krajobraz Po¿oga. Uczniowie zauwa¿aj¹ go, gdy sprz¹taj¹ teren
wokó³ niego, gdy 1-go listopada ich dziadkowie i rodzice zapalaj¹
pod pomnikiem znicze.

Tomograf ju¿ pracuje!
„Ciêcie chirurgiczne” , bo tak nazwa³ przeciêcie wstêgi dr Jan
Krysa, otworzy³o w dniu 29 kwietnia Pracowniê Tomografii
Komputerowej w pu³awskim Szpitalu Specjalistycznym. Tomograf
zwiêksza mo¿liwoœci diagnostyczne pu³awskiego szpitala i bez
w¹tpienia podniesie jego rangê. Jak twierdzi dyrektor Krysa - jest
nowoczesnym urz¹dzeniem wysokiej klasy, w pe³ni bezpiecznym
i zaprzecza tezie o szkodliwoœci badania. Kierownikiem pracowni,
która mieœci siê na parterze obok pracowni rentgenologicznej (za
szatni¹), ustalono dr £¹czkê. Badania przy u¿yciu tomografu dla
ubezpieczonych pacjentów naszego regionu s¹ wykonywane
bezp³atnie.
Tomograf zosta³ zakupiony ze œrodków pochodz¹cych miêdzy
innymi ze zbiórki publicznej, zorganizowanej przez Spo³eczny
Komitet. Koszt zakupu wyniós³ 1.150 tys. z³, zaœ adaptacja

Wójt S. Go³êbiowski
przyjmuje
podziêkowania

A przecie¿ pomnik ten upamiêtnia ludzi i wydarzenia, które
rozegra³y siê na tym terenie. Na pomniku tym wyryte s¹ nazwiska
znane wielu uczniom -s¹ to nazwiska ich rodzin i znajomych. Dlatego
uczniowie dostali zadanie, aby porozmawiaæ ze swoimi rodzicami,
dziadkami i s¹siadami o wydarzeniach, które upamiêtnia ten pomnik
i o ludziach, których nazwiska s¹ na tym pomniku wyryte. Oto, czego
dowiedzieli siê uczniowie o historii swojej wsi:
„Pomnik zosta³ postawiony w ho³dzie mieszkañcom Po¿oga,
którzy zginêli w czasie II wojny œwiatowej. Walczyli oni
w oddzia³ach partyzanckich, zginêli w Oœwiêcimiu. Pierwszy
pomnik ku czci pomordowanych zosta³ postawiony zaraz po wojnie,
w miejscu, w którym stoi obecnie. By³ on wykonany z cementu,
zwieñczony krzy¿em, z tablic¹ o nastêpuj¹cej treœci: „Zabitym
i pomordowanym bohaterom z Po¿oga, za ojczyznê i wiarê, tê
pami¹tkê poœwiêca m³odzie¿.” Poniewa¿ dawnym w³adzom treœæ
tablicy nie podoba³a siê, zosta³a ona zamalowana. Chodzi³o
o stwierdzenie „za wiarê”. Tablica ta jest obecnie wmurowana
w œcianê kaplicy w Po¿ogu. Gdy zaczêto budowaæ now¹ szko³ê,
pomnik na polecenie w³adz zosta³ przeniesiony w inne miejsce, na
koniec dzia³ki szkolnej. W latach 80 -tych, z inicjatywy pu³kownika
Bia³ow¹sa, zosta³ powo³any komitet, który zaj¹³ siê budow¹ nowego
pomnika. Jego twórcami byli p. Olejnik z Na³êczowa i p. Matuszczyk
z Warszawy. Pomnik ten stoi po dzieñ dzisiejszy."
Micha³ Kuœmierz
„W 1942 roku, partyzanci zlikwidowali w okolicach szko³y
konfidenta, donosz¹cego na Polaków. W odwecie oddzia³y
niemieckie zabra³y dwudziestu mieszkañców wsi Po¿óg i wywieŸli
do obozu koncentracyjnego w Oœwiêcimiu, gdzie zginêli. Ich
nazwiska s¹ upamiêtnione na pomniku.”
Edyta Kruk
Opracowa³a mgr Alicja Kopiñska
pomieszczeñ na pracowniê 280 tys. z³. Dostawc¹ tomografu jest
firma Siemens, która zosta³a wy³oniona w drodze przetargu.
Uroczystoœæ otwarcia pracowni rozpoczê³a siê w Starostwie
Powiatowym, gdzie gospodarz Powiatu Pu³awskiego - Starosta
Marian ¯aba, powita³ przyby³ych goœci. Dyrektor szpitala, dr Jan
Krysa, skierowa³ wyrazy wdziêcznoœci do wszystkich ludzi z sercem
otwartym na potrzeby s³u¿by zdrowia, a tych by³o bardzo wielu pracownicy instytucji, samorz¹dy, pacjenci i ich rodziny, choæ
przecie¿ nie wszyscy brali udzia³ w uroczystoœci. Gospodarze gmin wójtowie, odebrali z r¹k starosty listy dziêkczynne za wk³ad
w pozyskanie tomografu. Wœród adresatów listu by³ równie¿ wójt
naszej gminy - Stanis³aw Go³êbiowski.
Po czêœci oficjalnej wszyscy mieli mo¿liwoœæ obejrzenia
pracowni, która najpierw zosta³a poœwiêcona przez ksiêdza dziekana
Ryszarda Go³dê.
Bo¿enna Furtak

„Ciêcie chirurgiczne”
dyrektora Krysy

ECHO KONSKOWOLI

7

Majowe œ wiêtowanie
£opot flag na maszcie, hymn pañstwowy, Warszawianka,
rytmiczne marsze i stra¿acy w gali - to czêœæ narodowej i gminnej tradycji...
Tak jak w latach poprzednich, 3 maja w naszej gminie
obchodzono potrójne œwiêto: Królowej Polski, 212 rocznicê
uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Dzieñ Stra¿aka.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê Msz¹ œw. w koœciele parafialnym,
a kontynuowane by³y w plenerze - na Rynku w Koñskowoli.
Splendoru dodawa³a im obecnoœæ licznej grupy stra¿aków,
którzy w iœcie wojskowym rynsztunku maszerowali
i wykonywali polecenia komendanta. Du¿e zainteresowanie

Uczniowie z Chrz¹chowa

Z godnoœci¹ w trakcie Mszy œw.

i podziw wzbudza³a ¿eñska dru¿yna OSP, która powsta³a przy
jednostce w Rudach. 13 pañ w mundurach stra¿ackich
(specjalnie dla nich uszytych), z³o¿y³o œlubowanie na sztandar
Gminnego Zwi¹zku OSP. A oto treœæ œlubowania: „W pe³ni
œwiadoma obowi¹zków stra¿aka - ochotnika, uroczyœcie
p r z y r z e k a m c z y n n i e u c z e s t n i c z y æ w o c h ro n i e
p r z e c i w p o ¿ a ro w e j m a j ¹ t k u n a ro d o w e g o , b y æ
zdyscyplinowanym cz³onkiem Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej,
dba³ym o jej godnoœæ, ofiarnym i mê¿nym w ratowaniu ¿ycia
ludzkiego”. Po chóralnym s³owie „Œlubujemy”, druhny
przyklêka³y na jedno
kolano, a Prezes
Gminnego Zwi¹zku
OSP Stanis³aw
Go³êbiowski, pasowa³
J e n a s t r a ¿ a k ó w,
dotykaj¹c toporkiem
prawego ramienia
ka¿dej z pañ.
Po czêœci oficjalnej,
dzieci ze Szko³y
Podstawowej
w Chrz¹chowie,
przedstawi³y monta¿
s³owno-muzyczny
dotycz¹cy wydarzeñ
sprzed lat, a oprawa
muzyczna ca³ej
uroczystoœci i piêkny
koncert by³ zas³ug¹
orkiestry dêtej.

Pomimo, ¿e pogoda sprzyja³a œwiêtowaniu, jednak tylko
niewielka grupa mieszkañców zdecydowa³a siê na udzia³
w uroczystoœciach. Zauwa¿y³ to wójt w swoim wyst¹pieniu,
podkreœlaj¹c szczególnie brak dzieci i m³odzie¿y z naszych
szkó³, a tym samym podda³ pod w¹tpliwoœæ skutecznoœæ
patriotycznego wychowania. Z za¿enowaniem mówi³ równie¿
o skradzionych flagach pañstwowych (rozwieszonych
wczeœniej wzd³u¿ ulic) dodaj¹c, ¿e w przysz³ym roku Urz¹d
Gminy bêdzie rozdawa³ flagi "patriotom", aby nie musieli
zabieraæ ich z miejsc publicznych.
B.F.
Szanowni Pañstwo
Cz³onkowie Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
Weterani Po¿arnictwa
Cz³onkowie M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych
Z okazji Dnia Stra¿aka 2003 r. kierujemy do Pañstwa s³owa
podziêkowania za codzienne realizowanie zadañ
i obowi¹zków naszej spo³ecznej s³u¿by, za poœwiêcenie
w ochronie ¿ycia i mienia ludzkiego oraz za sta³e wzbogacanie
dorobku po¿arniczego.
Szczególne s³owa uznania kierujemy pod adresem naszych
weteranów, którzy s¹ przyk³adem poœwiêcenia i godnego
s³u¿enia ludziom i OjczyŸnie, a tak¿e do stra¿ackiej
m³odzie¿y, która zdobywaj¹c doœwiadczenie w œrodowisku
po¿arniczym kontynuuje chlubne tradycje naszej spo³ecznej
powinnoœci.
¯yczymy Pañstwu wiele satysfakcji i zadowolenia
z wykonywanych obowi¹zków spo³ecznych, spe³nienia
planów i zamierzeñ oraz wszelkiej pomyœlnoœci w ¿yciu
osobistym i rodzinnym.
Komendant Gminny
Stra¿y Po¿arnych
Dh Zbigniew Zadura

„Pasujê Ciê na stra¿aka”
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Prezes
Zarz¹du Gminnego
Zwi¹zku OSP RP
Stanis³aw Go³êbiowski

„Stra¿ak” to brzmi dumnie ...
Rozmowa z Komendantem Gminnym
Stra¿y Po¿arnych
- Zbigniewem Zadur¹
Jakie zadania realizuje Komendant?
Funkcjê Komendanta pe³niê od 31 marca 2001 roku,
powierzy³ mi j¹ Zjazd Gminny na 5-letni¹ kadencjê.
Wczeœniej by³em zastêpc¹ komendanta, wiêc nie s¹ mi obce te
zadania. Przede wszystkim jestem koordynatorem dzia³añ
i finansów na poszczególne jednostki oraz dokonujê wyboru
koniecznych potrzeb. Ustalam z Komend¹ Powiatow¹ Stra¿y
sprawê æwiczeñ i sprawdzania sprzêtu. Zajmujê siê te¿
organizacj¹ gminnych zawodów po¿arniczych. W sytuacjach
kryzysowych, w porozumieniu z wójtem jako Prezesem OSP
i ewentualnie Komendantem Pañstwowej Stra¿y, wzywam
jednostki.
Jaki jest stan Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w gminie?
Na naszym terenie mamy ponad 600 stra¿aków ochotników,
razem z seniorami, którzy tworz¹ 11 jednostek. 9 posiada
sztandary, latem tego roku zostanie te¿ wrêczony Sielcom.
Dwie z nich, Witowice i Koñskowola, s¹ w³¹czone do
Krajowego Systemu Ratowniczo-Po¿arniczego i s¹
oddzielnie finansowane przez Zarz¹d Krajowy Stra¿y
Po¿arnych. Rocznie dostajemy kilka tysiêcy
z przeznaczeniem na wyposa¿enie. Staramy siê wprowadziæ
do tego systemu jeszcze jedn¹ jednostkê. Najstarsza jest
jednostka z Sielc (1917), najm³odsza z Opoki (1985). Przy
okazji tegorocznego Œwiêta Stra¿aka, z³o¿y³a œlubowanie
¿eñska dru¿yna, która powsta³a przy OSP w Rudach. Powsta³a
z inicjatywy pañ, w liczbie 13, które zosta³y przeszkolone
i zada³y egzamin celuj¹co. Zamys³ utworzenia dru¿yn
¿eñskich, zrodzi³ siê równie¿ w innych jednostkach, to cieszy,
ale i kosztuje, bo trzeba szyæ mundury na miarê.
Pañska ocena wyposa¿enia?
Na dostateczny. 9 jednostek jest typu S, tzn. posiadaj¹
samochody, Rudy i Skowieszyn nie s¹ w nie wyposa¿one.
Jednostki w systemie krajowym maj¹ pompy szlamówki,
pozosta³e motopompy, wszystkie podstawowy osprzêt. ¯eby
je wyposa¿yæ w stopniu dobrym, trzeba by by³o przeznaczyæ
na to bud¿et ca³ej gminy. Brakuje nam nowoczesnych
urz¹dzeñ i ubrañ ochronnych.
Czy jest taka potrzeba, skoro zagro¿enie po¿arowe jest
coraz mniejsze?
Zagro¿enie po¿arowe budynków nie jest wielkie, ale
najgorsze jest wiosenne wypalanie traw. W pierwszych dniach
maja braliœmy udzia³ w gaszeniu trawy pod Klementowicami,
od której zaczê³y siê paliæ podk³ady kolejowe. Sami nie
mogliœmy sobie poradziæ, pomaga³y nam Pu³awy. Ale
zagro¿enia mog¹ byæ ró¿ne, nie tylko po¿ar. Dzisiaj stra¿acy
musz¹ byæ gotowi do zadañ, które wynikaj¹ z zagro¿eñ
cywilizacyjnych i technicznych. Szczególnie jest to widoczne
w ostatnich latach, kiedy klêski ¿ywio³owe siê nasilaj¹.

Braliœmy udzia³ przy ochronie wa³ów na Wiœle w trakcie
ostatniej powodzi, usuwaliœmy wiatro³omy w Pu³awach i na
terenie gminy po wichurze sprzed dwóch lat. Wiosn¹ tego roku
zosta³a podtopiona przepompownia œcieków i indywidualne
gospodarstwa w Rudach. W akcji wypompowywania wody,
bra³y udzia³ wszystkie nasze jednostki oraz jednostki z Pu³aw
i Zak³adów Azotowych. Podobnych przypadków by³o wiele.
W tym momencie, w imieniu wszystkich stra¿aków, proszê
o wyrozumia³oœæ - staramy siê pomagaæ jak najszybciej, ale
nie zawsze jest to mo¿liwe ¿ebyœmy jednoczeœnie byli
wszêdzie. Jeœli ludzie nie s¹ w stanie nam pomóc, to niech
chocia¿ nie przeszkadzaj¹.
Czy któraœ z jednostek zas³uguje na szczególne
wyró¿nienie?
Wed³ug mnie wszystkie s¹ dobre. ¯adna nie odmówi³a
jakiejkolwiek pomocy. Stra¿acy interweniuj¹ w miarê potrzeb
i nikt nie pyta, co z tego bêdzie mia³. Okreœlenie „stra¿ak”
brzmi dumnie i nie jest pustos³owiem, lecz mianem cz³owieka
odpowiednio wyszkolonego, wyposa¿onego i gotowego do
podjêcia efektywnych dzia³añ. Myœlê, ¿e nie jesteœmy
stra¿akami "od œwiêta". Prezentujemy ju¿ dzisiaj potê¿ny
kapita³ operacyjny, który w du¿ej mierze jest wykorzystywany
w krajowym systemie. Starsi stra¿acy nie bior¹ ju¿
bezpoœrednio udzia³u w akcjach, ale s¹ bardzo pomocni
w sprawach gospodarczych i szkoleniach. Dbamy o presti¿
seniorów, a m³odzie¿ w naszych szeregach traktujemy jako
zaplecze cz³onkowskie. Wszyscy bardzo chêtnie
uczestniczymy w uroczystoœciach patriotycznych
i koœcielnych. Od kilku lat bierzemy udzia³ w pielgrzymce
diecezjalnej stra¿aków do Sanktuarium w W¹wolnicy
i jesteœmy tam zawsze najliczniejsz¹ grup¹. Uczestniczymy
te¿ w smutnych uroczystoœciach, w ostatniej drodze naszych
druhów seniorów.
A ¿yczenia Komendanta?
Chcia³bym aby w najbli¿szym czasie poprawi³ siê stan
wyposa¿enia technicznego i osobistego. ¯eby jednostki dalej
tak wspó³pracowa³y jak do tej pory, ¿eby by³a jednoœæ
w gminie i nie by³o podzia³u na lepszych i gorszych.
Dziêkujê za rozmowê.
Rozmawia³a: Bo¿enna Furtak
Mistrz gaszenia
Choæ nie bywa³ na akcjach, by³ mistrzem gaszenia
Gasz¹c innych stra¿aków pomys³y, marzenia.
Choæ przewa¿nie la³ wodê, s¹dzi³, ¿e lepszego
Prezesa mieæ jednostka nie mo¿e ni¿ jego.
I tutaj zgas³ niestety - stra¿acy wybrali
Nie tego, co ich gasi³, lecz co ich rozpali³.
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Edukacja europejska w gimnazjum
Obecnie integracja europejska sta³a siê wiod¹cym tematem
dyskusji spo³ecznej, czêsto wykorzystywanym w mediach.
Idea wspólnej Europy przybra³a bardzo realny kszta³t
w postaci utworzonej w 1993 roku Unii Europejskiej. Wobec
mo¿liwoœci przyst¹pienia do tego zwi¹zku stanêli tak¿e
Polacy. Jednak¿e, jak pokazuj¹ badania opinii spo³ecznej,
koncepcja integracji wœród Polaków ma zarówno
przeciwników, jak i zwolenników. M³odzie¿ naszego
gimnazjum na lekcjach WOS, historii i j. polskiego, tak¿e
snuje rozwa¿ania na ten temat; dyskutujemy, wymieniamy
nasze pogl¹dy.
Uczniowie klas III a, c, e, na lekcji j. polskiego swoje opinie
wyrazili, pisz¹c list otwarty do Europy. Oto ich g³osy:
B. Œwitka-Pomorska
Droga Europo!
W tym liœcie wystêpujê w imieniu mojego kraju - Polski,
oraz obywateli. Nale¿ymy do Ciebie od samego pocz¹tku.
Zawsze udziela³aœ nam schronienia i pomaga³aœ. Jednak nie
wszystkie europejskie kraje ¿y³y w zgodzie i nie zawsze Ci siê
to udawa³o.
Obecnie Europo dzielisz siê na ubo¿sz¹ i bogatsz¹. Kraje,
które s¹ cz³onkami Unii Europejskiej jednocz¹ siê
i wspó³pracuj¹ ze sob¹. Dlatego ka¿de europejskie pañstwo,
chcia³oby do niej nale¿eæ - tak¿e i my. I uda³o nam siê nied³ugo, bo ju¿ w 2004r. zintegrujemy siê z Tob¹. Wbrew
pozorom, ka¿dy z nas obawia siê tych zmian, które nast¹pi¹.
Nie wiemy, co nas czeka. Czy bêdzie lepiej, czy gorzej? Nie
wszyscy z nas s¹ przekonani do tego, by byæ w szeregach Unii.
Jednak sukcesy innych krajów pomog³y nam w podjêciu
s³usznej decyzji. Postanowiliœmy zaryzykowaæ i mamy
nadziejê, ¿e bêdziemy zadowoleni. Niebawem my tak¿e
bêdziemy mogli byæ w pe³ni Europejczykami.
Wkrótce Europo uchylisz przed nami bramê do lepszego
¿ycia. Jako cz³onkowie UE bêdziemy mieli szansê znalezienia
pracy poza nasz¹ Ojczyzn¹. Wspólna waluta u³atwi nam
integrowanie siê z innymi pañstwami wspólnoty. Dla naszego
kraju nadchodz¹ lepsze czasy dziêki temu, ¿e nale¿ymy do
Ciebie Europo!
Monika Kuœmierz
Droga Europo!
Ju¿ od paru tygodni czytam wiadomoœci na Twój temat. Na
lekcjach rozmawialiœmy o Unii Europejskiej. Wiem, ¿e po
przyst¹pieniu do niej bêdê Europejczykiem. Chcia³abym siê
na Twój temat czegoœ wiêcej dowiedzieæ. Mam do Ciebie
bardzo du¿o pytañ: Czy wszystkim ludziom bêdzie siê lepiej
mieszka³o, gdy przyst¹pimy do UE? Co zyskamy, a co
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stracimy? Mnóstwo ludzi marzy o lepszym ¿yciu, pracy. Czy
zmniejszy siê bezrobocie? Chcia³abym tak¿e wiedzieæ, czy to
prawda, ¿e wzrosn¹ ceny ¿ywnoœci, leków, paliw oraz us³ug?
Dlaczego po przyst¹pieniu do Unii Europejskiej wzroœnie
upadek wielu ma³ych, polskich, rodzinnych gospodarstw?
Ciekawi mnie, co myœlisz o ludziach ¿yj¹cych w biedzie?
Bardzo bym chcia³a uzyskaæ odpowiedŸ na te pytania.
Droga Europo, czy wiesz, ¿e bardzo du¿o ludzi
mieszkaj¹cych na wsi marzy o umywalce, ³azience, lub
wodoci¹gu? Mam nadziejê, ¿e bêdziesz pamiêta³a
o wszystkich, nie tylko bogatych, ale tak¿e biednych.
Ja z moimi kole¿ankami i kolegami mieszkam
w Koñskowoli. Miejscowoœæ ta le¿y w województwie
lubelskim. Uwa¿am, ¿e jesteœmy Europejczykami.
Pozwól innym ludziom odczuæ to samo.
Z powa¿aniem Agata Gêbala
Kochana Europo!
Przede mn¹ stoi bardzo wa¿ny wybór - wybór nowej szko³y.
Czasami wydaje mi siê, ¿e renomowane liceum stawia mi
wiêksze szanse na rozwijanie swoich zainteresowañ. Jak
myœlisz, czy w popularnym „Czartorychu” utrzymam siê?
Moim zdaniem bêdzie mi ciê¿ko, ale jakoœ dam sobie radê.
Wszyscy mówi¹, ¿e najgorszy jest pierwszy rok. Zgadzam siê
z tym, poniewa¿ bêdê mia³a nowych kolegów, bêd¹ mnie
uczyæ nowi nauczyciele.
Jako Europejczyk chcia³abym studiowaæ za granic¹.
Mog³abym poznaæ nowych ludzi, nauczyæ siê jêzyka. Wielu
s³awnych Polaków wybra³o tak¹ drogê, jak¹ ja chcia³abym
pod¹¿aæ. I co Ty na to? Europo, ej Europo!
Wiem, ¿e nie mogê dorównaæ moim zachodnim s¹siadom,
którzy mieszkaj¹ w willach, maj¹ kupê „szmalu”. Uwa¿aj¹, ¿e
s¹ prawdziwymi Europejczykami. Ja natomiast uwa¿am, ¿e
byæ Europejczykiem to nie tylko mieæ du¿o pieniêdzy
i wszystkiego, czego siê zapragnie. Trzeba sobie uœwiadomiæ,
co dla nas jest najwa¿niejsze Droga moja Europo.
Ja, mieszkanka Witowic, wsi po³o¿onej na LubelszczyŸnie,
gdzie nie ma wielu wygód, oœwiadczam - jestem Europejk¹.
I nikt mi tego tytu³u odebraæ nie mo¿e.
Z powa¿aniem Monika Bartuzi
W najbli¿szych dniach odbêdzie siê równie¿ publiczna
debata na temat „Przyst¹pienie Polski do Unii Europejskiej”,
przygotowana przez kl. IIIb. Uczniowie £. Piech,
P. Próchniak, G. Fajbuœ bêd¹ przekonywaæ o korzyœciach
i koniecznoœci przyst¹pienia Polski do Unii, zaœ M. Popio³ek,
A. Gorczyca, B. Szpyra wska¿¹ w¹tpliwoœci i zagro¿enia.
Iwona Stefanek
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Pielêgniarka radzi

Co powinniœmy wiedzieæ
o cholesterolu
O cholesterolu mówi siê prawie od 100 lat, najczêœciej Ÿle, obwiniaj¹c
go o mia¿d¿ycê naczyñ i zawa³y serca. Problem ten dotyczy naszej
wewnêtrznej arterii têtnic i ¿y³. Jakie drogi, taki transport, jaki transport,
taka ca³a gospodarka (w przenoœni i dos³ownie). Krótkie stereotypy nie
przemawiaj¹ jednak dostatecznie, skoro cholesterol jest poœredni¹
przyczyn¹ ok. 30% wszystkich zgonów. Dlaczego powinniœmy uwa¿aæ
na cholesterol? Spróbujê to wyjaœniæ w mo¿liwie przystêpny sposób.
Cholesterol to zwi¹zek chemiczny z grupy t³uszczy - lipidów. Bez
w¹tpienia jest on niezbêdny do ¿ycia. Znajduje siê we wszystkich
czêœciach ludzkiego organizmu, jest sk³adnikiem b³on komórkowych
naszych komórek. Organizm ludzki potrafi produkowaæ czêœæ
cholesterolu, a czêœæ dostarczana jest z zewn¹trz, z po¿ywieniem.
Cholesterol wykorzystywany jest np. do produkcji niektórych
hormonów, bierze udzia³ w produkcji ¿ó³ci nieodzownej do trawienia
t³uszczy. Kiedy mamy dolegliwoœci sercowe, lekarz czêsto zaleca
badanie krwi, a konkretnie badanie cholesterolu - mówi siê o HDL-u,
LDL-u; trójglicerydach.
O co w tych badaniach chodzi?
Powiedzia³am, ¿e cholesterol jest nieodzowny do prawid³owego
funkcjonowania organizmu. Miêdzy innymi jest on sk³adnikiem
zaprawy, która naprawia uszkodzone naczynia krwionoœne, np. przez
nadciœnienie, dym tytoniowy, choroby. Aby cholesterol dosta³ siê
w okreœlone miejsce musi zostaæ przetransportowany przez krew za
pomoc¹ „lawety” bia³kowej - mo¿e powstaæ du¿a transportówka, taki
„TIR” o nazwie HDL i ma³y „bus” o nazwie LDL. Ma³e wszêdzie siê
wciœnie, wiêc oprócz wykonanej pracy, cz¹steczki LDL gromadz¹ siê
niepotrzebnie, w nadmiarze, w naczyniach krwionoœnych, tworz¹c
nieszczêsne blaszki mia¿d¿ycowe, które stopniowo zatykaj¹ œwiat³o
naczyñ. Du¿e cz¹steczki HDL s¹ zbieraczami tego, co niepotrzebne.
Kr¹¿¹ po autostradach naczyñ krwionoœnych i wy³apuj¹ zbêdny
cholesterol, który zostanie przetworzony i wyeliminowany z ¿ó³ci¹.
A trójglicerydy? To takie ma³e „ciê¿arówki” z³o¿one z bia³ek i kwasów
t³uszczowych. Cholesterol jest t³uszczem charakterystycznym dla
organizmów zwierzêcych, natomiast trójgicerydy wystêpuj¹ zarówno
w t³uszczach zwierzêcych jak i roœlinnych.
S¹ to g³ównie zapasy t³uszczowe lub paliwa energetyczne. Aby
okreœliæ stan naszego zdrowia lekarz musi oceniæ kilka sk³adników
cholesterolu. Zatem jakie s¹ normy tych sk³adników?

Stare jednostki

Nowe jednostki

Cholesterol ca³kowity TC

<200 mg\dl

<5,2 mmol\dl

Cholesterol LDL

<135 mg\dl

<3,5 mmol\dl

Cholesterol u kobiet HDL

<50 mg\dl

<1,3 mmol\dl

Cholesterol u mê¿czyzn HDL

<30 mg\dl

<0,9 mmol\dl

Trójglicerydy TGL

<90 mg\dl

<2,3 mmol\dl

To tylko suche fakty.
Lekarz oceni dodatkowo ró¿ne proporcje sk³adników cholesterolu
i wyci¹gnie odpowiednie wnioski pomocne w diagnozie i leczeniu.
Podsumowuj¹c: aby nasze drogi krwionoœne nie by³y zakorkowane przez
„busy LDL - ów” musimy ograniczyæ generalnie spo¿ycie t³uszczów.
Aby obni¿yæ swój „z³y” cholesterol mog¹ nam w tym pomóc np. dieta
rybna bogata w bia³ko i nienasycone kwasy t³uszczowe. Dodatkow¹
pomoc¹ s³u¿¹ warzywa i owoce, które zapobiegaj¹ utlenianiu „z³ego”
cholesterolu. Ryby z du¿¹ iloœci¹ warzyw to cudowna i zdrowa ¿ywnoœæ,
a w koñcu o to chodzi.
W nastêpnym numerze opowiem o chorobach naczyñ krwionoœnych
spowodowanych nie tylko cholesterolem. Zachêcam do zdrowego
od¿ywiania siê i do nastêpnego poczytania.
Wasza pielêgniarka Ma³gorzata Szpyra

Przewodnik po stylach walki
W ostatnim numerze Echa pisa³em, jaka jest ró¿nica miedzy
sztuk¹, sportem i systemem walki. Po tych ogólnych uwagach
przybli¿ê konkretny styl, tzn. Tang Soo Do. Chcê zaznaczyæ, ¿e nie
zale¿y mi na wskazaniu, co jest lepsze. Nie ma z³ych lub lepszych
styli walki, s¹ tylko lepiej lub gorzej wyszkoleni ludzie. ¯aden mistrz
nie jest w stanie nauczyæ tak, aby jego uczeñ móg³ wygraæ zawsze
i w ka¿dych warunkach. Zawsze jest ktoœ lepszy, szybszy,
inteligentniejszy. S³ysza³em anegdotkê o bardzo utytu³owanym
bokserze (startowa³ m. in. w mistrzostwach Polski, Europy), którego
podczas spaceru w parku, zaczepi³o dwóch podchmielonych
„d¿entelmenów”. Jeden z nich za¿yczy³ sobie pomocy finansowej,
w celu zakupienia wina. Gdy bokser grzecznie poprosi³, aby panowie
spokojnie sobie poszli dalej, bo mog¹ mieæ problemy, jeden z nich
zrobi³ zamach i wykona³ technikê popularnie zwan¹ „cepem”, czyli
coœ pomiêdzy prostym a sierpem. Bokser wspomina³, ¿e pamiêta
tylko lot do góry nogami nad ³awk¹. Od tego momentu jego kariera
sportowa zakoñczy³a siê.
1. TANG SOO DO (czyt. tang su do), dos³ownie znaczy: droga,
sposób, - Do, rêki - Soo, (dynastii) Tang. Dynastia Tang rz¹dzi³a
w Chinach w latach 617 do 907 n.e. Te daty s¹ uwa¿ane za czas
powstania Tang Soo Do. Styl ten, mimo chiñskiego rodowodu, jak
niemal ka¿dy inny, jest ca³kowicie stworzony przez kulturê
koreañsk¹, podobnie jak Taekwondo. Du¿y wp³yw na Tan Soo Do
wywar³o japoñskie karate. Widoczne jest to np. formach, czyli
uk³adach technik - niemal identyczne schematy. Dlatego w³aœnie moc
i si³a w Tang Soo Do jest taka jak w karate japoñskim.
Wa¿n¹ postaci¹ dla tego stylu walki jest Hwang Kee. Za³o¿y³ on
szko³ê pod nazw¹ Tang Soo Do Moo Duk Kwan, co znaczy TSD
Instytut Wojowniczej Czystoœci. Nazwa ta podkreœla, co jest
naprawdê wa¿ne w tej sztuce walki, czyli nie rywalizacja sportowa,
ale kszta³towanie osobowoœci, ducha walki, norm moralnych,
poszanowania dla tradycji. Dlatego obecnie w wymaganiach na
stopnie uczniowskie Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk
Walki jest, oprócz znajomoœci wybranych technik, m. in. znajomoœæ
Siedmiu Zasad, które brzmi¹: prawoœæ, koncentracja, wytrwa³oœæ,
szacunek i pokora, samokontrola, pokora, nieposkromiony duch.
W Tang Soo Do sportowym, co cztery lata rozgrywane s¹
Mistrzostwa Œwiata i Europy. Podczas walki zawodnicy maj¹
obowi¹zkowo ochraniacze na rêce i stopy. Ciosy zadaje siê z pe³n¹
si³¹, jednak po ka¿dej udanej akcji walka jest przerywana, aby
kontrolowaæ ewentualne urazy zawodników. W treningu
technicznym du¿¹ uwagê przyk³ada siê do silnych kopniêæ
z wyskoku (na logo Miêdzynarodowego Stowarzyszenia Sztuk Walk
widnieje kopniêcie z obu nóg w wyskoku - por. te¿ ostatni numer
Echa), podobnie jak w Taekwodo - lekkoœæ, finezja
i dynamika s¹ bardzo charakterystyczne dla tych obu styli. W TSD
np. wykonywane s¹ ciosy rêk¹ z wyskoku, czego nie ma np. w karate.
Od pocz¹tku nauki adepci ucz¹ siê hyung, czyli uk³adu ciosów,
kopniêæ, bloków jednoczeœnie przemieszczaj¹c siê tak jakby
walczy³o siê z wieloma przeciwnikami. Zaawansowani studenci ucz¹
siê w³adaæ kijem i no¿em. W celu uodpornienia na ból, utwardzenia
koœci oraz wzmocnienia odwagi adepci ³ami¹ deski - rêk¹, nog¹ (np.
kopniêcie z wyskoku po obrocie na wysokoœci
2 metrów), ³okciem a nawet g³ow¹. Du¿¹ uwagê przywi¹zuje siê do
hapkido, czyli koreañskiej odmiany aikido. Hapkido jest sposobem
samoobrony, polegaj¹cym na wykrêcaniu stawów, nacisku na
wra¿liwe miejsca na ciele ludzkim, zejœciach z linii ataku, obronie
przed uzbrojonym napastnikiem czy wieloma napastnikami.
Innym wa¿nym elementem technicznym TSD jest Il Soo Sik Dae
Ryun, czyli umowna walka na jeden krok. S¹ to okreœlone
odpowiedzi na ró¿ne ataki rêk¹ i nog¹. Celem tego æwiczenia jest
„wyczucie” dystansu, umiejêtnoœæ balansu cia³em oraz
wypracowanie refleksu.
PS. Tang Soo Do w Polsce jest absolutn¹ nowoœci¹, ale jest ono
znane od wielu lat w USA i Wielkiej Brytanii, a od pewnego czasu
mo¿emy ogl¹daæ w TV serial z Mistrzem Tang Soo Do w roli g³ównej
- Chuckiem Norrisem.
Marcin Kostyra
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Wierchy i hale milcz¹, dopóki nie nadejdzie pora, kiedy
bia³e stada wêdruj¹ wysoko w góry; wielka, dawniej d³ugo
oczekiwana pora redyku. Redyk to gromadny wypêd owiec
w po³owie maja na letni wypas. I dziœ jeszcze Podhale
pielêgnuje ten ceremonia³. Redyk kraœnieje góralskimi
przyodziewkami, przygrywaj¹ mu kapele. Ale obecnie
m³odzie¿ nie garnie siê do pasterskiej profesji, bo wie, ¿e
robi¹c co innego lepiej siê wychodzi na swoje. A owce zamiast
ku górom kieruje siê na stacje kolejowe.
Dawniej, gdy przychodzi³a pora redyku, nie by³o nic
wa¿niejszego na œwiecie. Ca³e góry zawodzi³y baranim
bekiem. Gazdowie wyprowadzali swoje stada na umówione
miejsce. Tam je liczono i „miêsano” czyli ³¹czono w jeden
potê¿ny kierdel (stado owiec). Oczywiœcie przedtem by³y
oznakowane przez swoich gazdów; obcinano owcom uszy,
wypalano znamiona, skracano ogony.
Zewsz¹d œci¹ga³y t³umy - ka¿dy chcia³ po¿egnaæ
wyprawiaj¹cych siê na pastwiska. Baca kropi³ stado œwiêcon¹
wod¹, zakreœla³ ciupag¹ znak krzy¿a w powietrzu i dawa³ znak
do wymarszu. Rozlega³y siê
uroczyœcie pomruki trombit,
cienkie g³osy piszcza³ek i .....ju¿
pod psi¹ eskort¹, rusza³y do
przodu pierwsze oddzia³y
pobrzêkuj¹c dzwoneczkami: sz³y
owce bia³e, siwe, czarne, za nimi
pocz³apywa³y „oddelegowane”
na wypas wo³y i ja³owice. Za nimi
sunê³a, wœród poœwistu rzucanych
w górê ciupag, kolorowa gromada
juhasów, pasterek i goñców.
Œwieci³y muszelki przy
kapeluszach, z³ociste klamry i ciemne juhaskie koszule,
wyprane w t³uszczu, aby by³y nieprzemakalne. Biela³y portki
z czerwono granatowymi parzenicami, furkota³y kolorowe
spódnice. Kolorowy pochód mija³ domostwa odpowiadaj¹c
co raz na po¿egnanie „z Panem Bogiem” czy „Bo¿e prowadŸ”.
S³ychaæ by³o œpiewki z tej lub innej strony - i tak rozradowany
i paradny t³um wznosi³ siê powoli w górê, aby wreszcie
ca³kiem znikn¹æ w lesie. A co tam siê dzia³o na halach?
Panowie, panowie za pieni¹¿ki pijom
Juhas owce pasie, choæ pierony bijom..
Pi³ te¿ i juhas i to nie tylko ¿êtycê (serwatka z mleka
owczego), ale zanim zaczê³y biæ owe „pierony”, baca
wchodzi³ do pustego sza³asu, chwali³ Boga i zapala³ ogieñ, ale
tak by nikt tego nie widzia³. Nastêpnie obchodzi³ „kosar”
z ¿erdzi, gdzie ju¿ sta³y owce, kadz¹c je zio³ami i ¿ywic¹ ze
smerków (œwierków). Zaraz te¿ roz³adowywa³ z juhasami
przywiezione naczynia: „gielety” (na mleko po udoju),
„puciery” (by przechowywaæ mleko po przecedzeniu), kot³y,
dzie¿e, warzechy, czerpaki. Wœród tych sprzêtów nie mog³o
zabrakn¹æ drewnianych foremek do wyrabiania oscypków.
W sakwie lub w pojemnym szerokim pasie bacy znajdowa³y
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siê zawsze wielkanocne palemki, ró¿ne proszki i zio³a,
poœwiecona hubka czy te¿ „podpuscka” wyjêta z cielêcego
¿o³¹dka i s³u¿¹ca do zakwaszania mleka.
Po pierwszym pasieniu klêkano do wspólnej modlitwy.
Kiedy przystêpowano do cedzenia udoju - baca k³ad³ na
p³ótnie, przez które lano mleko, krzy¿yk z wosku i igie³
œwierkowych. Tak postêpowano codziennie. Trzeba by³o
prosiæ niebo o ochronê przed chorobami albo zagubieniu siê
w górach. A ¿e przezorny zawsze ubezpieczony - to i baca by³
ubezpieczony. Nigdy nie zapomina³ o mniej œwiêtych
œrodkach zaradczych. Czosnkiem, który musia³ byæ
wyhodowany w g³owie wê¿a zabitego w dzieñ œw. Wojciecha
znaczy³ krzy¿e na wymionach , aby nie „odebra³o” mleka.
A nie mog³o go byæ ma³o! Po trzech dniach od redyku
przychodzili gazdowie „do miru”,czyli do mierzenia mleka.
Wygl¹da³o to tak. Gazdowie ruszali z juhasami na hale, paœli
z nimi do wieczora, a potem ka¿dy sam doi³ w³asne stado.
Zlewa³ mleko do gielety i mierzy³ je dwoma patyczkami
„zamirkami”, na których znaczy³ karby. Jeden zamirek
wêdrowa³ do r¹k bacy, drugi gazda zabiera³ ze sob¹. W jesieni
przy pomocy tych patyczków dokonywano obliczeñ, ile by³o
mleka przez ca³e lato i ile nale¿y
siê gaŸdzie serków. Oczywiœcie
baca patyczki otrzymywa³ od
ka¿dego gazdy i z ka¿dym
z osobno musia³ siê rachowaæ.
Jako zap³atê za poniesione trudy
dla siebie i dla juhasów zostawia³
czêœæ wyrobów.
¯ycie bacy nie by³o ³atwe.
Trzeba by³o pilnowaæ, czy stadu
nie zagra¿a niedŸwiedŸ, nie
podkradaj¹ siê wilki, czy
„¿ywina” nie kulawi nóg, nie
s³abuje po porodach. S³owem trzeba by³o siê zajmowaæ
wszystkim- równie¿ leczyæ, chuchaæ i dmuchaæ.
Do tego dochodzi³o jeszcze trzymanie juhasów tward¹ rêk¹
bo ich natura do najspokojniejszych nie nale¿a³a. Aby naród
juhaski nie zbytkowa³ zbytnio, dobrze by³o mu wieczorem
pozwoliæ przy ognisku na „krzesanego”, czy „zbójnickiego”.
Potem opowiadano o duchach, skarbach, zbójnikach np.
o Janosiku. Janosik w tych opowieœciach by³ prawdziwym
herosem: grabi³ tylko bogaczy, potrafi³ przechwyciæ kule
w locie, wyrwaæ buka z korzeniami. Zdradzony przez
kochankê i pos³any na szubiennicê, jeszcze tam 3 dni gwizda³,
3 œpiewa³ i 3 p³aka³. Przed œmierci¹ opró¿ni³ beczkê gorza³ki
i wypali³ 9 funtów tabaki. Podobno na jego grobie rosn¹ fio³ki,
a panowie p³ac¹ z³ote dukaty za karê przez to, ¿e wydali
niesprawiedliwy wyrok. W rzeczywistoœci, ten s³owacki
ch³op nigdy nie postawi³ nogi na polskiej ziemi. W latach
1711-1713 naprzykrza³ siê panom, karczmarzom oraz
nachodzi³ w³aœnie baców „wyci¹gaj¹c” im owce. W koñcu
jako pospolity opryszek, powieszony zosta³ na haku za ¿ebro.
No, ale z legendami nie nale¿y siê spieraæ.
T.D.
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„Jakie to szczêœcie byæ takim poet¹, jakim by³ Ga³czyñski...” Tymi
s³owami rozpocz¹³ siê kwietniowy monta¿ s³owno-muzyczny
z okazji 50. rocznicy œmierci poety i faktu, ¿e rok 2003 zosta³
og³oszony Rokiem Konstantego Ildefonsa Ga³czyñskiego.
W zwi¹zku z tym, uczniowie Gimnazjum pod kierunkiem
nauczycielki jêzyka polskiego p. G. Flis i pracownika biblioteki
p. T. Dymek przygotowali program, aby w ten sposób przybli¿yæ
kole¿ankom i kolegom twórczoœæ
K. I. Ga³czyñskiego. Do tradycji
szko³y i Gminnej Biblioteki Publicznej
wesz³o ju¿ organizowanie tego typu
spotkañ . O oprawê muzyczn¹ zadba³
p. Pawe³ Pytlak, nauczyciel muzyki
w Gimnazjum. Na przedstawienie,
oprócz przypomnienia ¿yciorysu
poety, sk³ada³a siê poezja recytowana
i œpiewana, a tak¿e przedstawiona w
scenkach z podzia³em na role
i du¿¹ doz¹ w³aœciwego dla
K. I. Ga³czyñskiego humoru. By³y te¿
przygotowane w pomys³owy sposób
niektóre utwory z „Teatrzyku Zielona
Gêœ”. M³odzie¿ sama zadba³a o stroje
(oj zadba³a!). Jak bardzo potrafili wczuæ siê w nastrój poezji i jak
piêknie j¹ przedstawiæ na scenie, mo¿e œwiadczyæ nie tylko burza
oklasków dla m³odych mi³oœników sceny, ale i wypowiedŸ jednego
z rodziców, który po przedstawieniu wszed³ za kulisy i podziêkowa³
wszystkim, mówi¹c przy tym „...nie wiem dlaczego, ale siê
wzruszy³em”. Chyba dobrze wiedzia³, dlaczego...
T.D.

Choæ okres Œwi¹t Wielkanocnych mamy ju¿ za sob¹, to wróæmy na
chwilê do tradycji z nimi zwi¹zanych. W ich sk³ad wchodzi równie¿
Niedziela Palmowa, z któr¹ s¹ zwi¹zane liczne konkursy na najpiêkniejsz¹
i najwiêksz¹ palmê. Zwykle idziemy na nabo¿eñstwo z palm¹ - kupion¹
gdzieœ na targu, w dodatku mo¿e siê zdarzyæ, ¿e kupimy tak¹, która zosta³a
sprofanowana klejem, a nie jak ka¿e zwyczaj, zrobiona przy pomocy nici.
Jednak palmy wykonane przez uczniów i zg³oszone do konkursu,
zorganizowanego w Szkole Podstawowej w Chrz¹chowie przez p.
El¿bietê Butrym, by³y nie tylko wykonane wed³ug wszelkich
obowi¹zuj¹cych regu³, ale urzeka³y piêknem, pomys³owoœci¹ w doborze
roœlin i tym czymœ, czym po prostu pachnie tradycja.
Konkurs zosta³ rozstrzygniêty 10 kwietnia w SP w Chrz¹chowie. Prace
(zosta³o zg³oszonych 27 palm) ocenia³a komisja w sk³adzie: p. El¿bieta
Urbanek (z GOK), p. Ewa Kozak (bibliotekarka), p. Teresa Kura
(przedstawicielka Rady Rodziców). Obrady komisji gor¹co wspiera³
dyrektor Grzegorz Pioœ.
Wœród palm d³ugich przyznano:
I miejsce - za najd³u¿sz¹ palmê - Karolina Kozak kl. II
II miejsce - za najbardziej tradycyjn¹ palmê - Monika Kêsik kl. IV
III miejsce - za najpiêkniejsz¹ palmê - Katarzyna Butryn kl. I
Wyró¿nienia: Magda Ogórek kl. IV; Kasia Suszek i Magda Kêsik kl. VI;
Monika Ogórek kl. V; Karolina Polak kl. IV; Martyna Polak kl. I; Olga
Kozak kl. IV; Ewelina Susek kl. IV
Wœród palm ma³ych przyznano:
I miejsce - Sylwia Taracha kl. II
II miejsce - Katarzyna Kuna kl. II i Przemys³aw Kuna kl. IV
III miejsce - £ukasz Wiœniewski kl. III
Wyró¿nienie: Damian Kuna kl. II
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki sponsorowane przez
Radê Rodziców.
E.B.

Tegoroczne Dni Koñskowoli, ze wzgl¹du na referendum,
rozpoczniemy wczeœniej - 30, 31 maja i 1 czerwca. Nie znaczy
to jednak, ¿e przygotujemy mniej atrakcji!
Zgodnie z tradycj¹, Dni Koñskowoli zapocz¹tkuje
uroczysta sesja Rady Gminy i otwarcie Wystawy Rodzimych
Artystów. 31 maja bêdzie dniem poœwiêconym X ju¿ edycji
Konkursu Wiedzy o Koñskowoli przeznaczonym dla dzieci
i m³odzie¿y, licznym rozrywkom sportowym. Dodatkowo
warto zastanowiæ siê nad przyjœciem na spektakl
przygotowany dla dzieci przez rodziców, których pociechy
chodz¹ do przedszkola. 1-go czerwca proponujemy
rozgrywki sportowo - po¿arnicze i festyn z wieloma
atrakcjami, zakoñczony zabaw¹ taneczn¹. Bli¿sze informacje
podamy na plakatach. Prosimy o zarezerwowanie czasu
i dobrego humoru. Koniecznie!

LATIFA - „Ukradziona twarz” - wstrz¹saj¹cy pamiêtnik m³odej
Afganki. Autorka ksi¹¿ki wraz z rodzin¹ uciek³a z kraju krótko przed
pamiêtnymi wydarzeniami z 11 wrzeœnia 2001 roku. To chwytaj¹ca
za serce relacja z ¿ycia pod rz¹dami talibów, widziana oczami
m³odziutkiej niewinnej dziewczyny. 20 wrzeœnia 1996 roku, w dniu
wkroczenia talibów do Kabuli, Latifa mia³a 16 lat i g³owê pe³n¹
marzeñ. Pragnê³a jak najszybciej dorosn¹æ i zostaæ dziennikark¹.
Pomimo, ¿e w Afganistanie od 17 lat szala³a wojna, Latifa czu³a siê
szczêœliwa i zadowolona z ¿ycia. Tego dnia szko³y zosta³y zamkniête,
a kobiety pozbawione prawa do pracy, upokorzone, zmuszone do
noszenia czadri, do ¿ycia w zamkniêciu i nêdzy. Latifa nie podda³a siê
potwornemu re¿imowi. Ryzykuj¹c ¿yciem, zorganizowa³a tajn¹
szko³ê dla m³odych dziewcz¹t. Nauczanie innych przywróci³o jej
sens ¿ycia, nadziejê na lepsze jutro, uzbroi³o w determinacjê do walki
o wolnoœæ i godnoœæ afgañskich kobiet. „Ukradziona twarz” powsta³a
we wspó³pracy z Szekeb¹ Haszemi, za³o¿ycielk¹ organizacji
Afganistan Libre, od lat oddan¹ sprawie afgañskiej.
MARIE BALTER, RICHARD KATZ - „Dziecko niczyje” ksi¹¿ka dla ludzi, którzy szukaj¹ nadziei. To autobiograficzna
opowieœæ o losach Marie Balter, historia jej choroby i wyzdrowienia,
która mo¿e stanowiæ inspiracjê dla wszystkich cierpi¹cych
i poszukuj¹cych nadziei. Marie dwadzieœcia lat swojego doros³ego
¿ycia spêdzi³a w szpitalu psychiatrycznym, pocz¹tkowo szukaj¹c
tam schronienia przed œwiatem, póŸniej - wpêdzona w otêpienie
nadmiernymi dawkami leków i niezdolna do samodzielnego ¿ycia.
I gdy zosta³a ju¿ zaklasyfikowana jako „beznadziejny przypadek”
znalaz³a w sobie doœæ si³y, by wyzwoliæ siê spod panowania choroby.
Krok po kroku realizowa³a w³asny program samoleczenia, który
doprowadzi³ j¹ do rozpoczêcia ¿ycia poza szpitalem, ukoñczenia
studiów i wreszcie pracy zawodowej na rzecz ludzi chorych
psychicznie.
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Zatrzymaæ zaœmiecanie
poboczy dróg i cmentarzy!
Wiosna pobudza do robienia porz¹dków w œrodowisku,
w którym ¿yjemy. Zachêca do upiêkszania przydomowych
ogródków, grabienia trawników, miejsc, gdzie czêsto
przebywamy, odpoczywamy, spacerujemy. Ludzie
odwiedzaj¹cy nas, czy bawi¹cy tylko przejazdem, oceniaj¹
tubylców po wygl¹dzie zewnêtrznym naszej zabudowy,
wygl¹dzie przystanków autobusowych, chodników, a nawet
jakoœci dróg, na które nie mamy wp³ywu. Ka¿dego dnia
przebywa w Koñskowoli wielu interesantów, z czego
powinniœmy byæ zadowoleni. Wystarczy spojrzeæ na parkingi
przed Urzêdem Gminy lub koñskowolskim „manhatanem”.
W tym rejonie utrzymany jest porz¹dek. Ale wystarczy przejœæ
150 metrów w stronê Po¿oga, to wy³aniaj¹cy siê obraz nie
napawa optymizmem. Cmentarz utrzymany jest w nie³adzie.
Fruwaj¹ce opakowania po kwiatach, puste znicze miêdzy
grobami, pod parkanem, za parkanem i gruz z rozbieranych
starych nagrobków. Krytyka istniej¹cego porz¹dku - raczej
ba³aganu - na cmentarzu, dotyka równie¿ administracji
koœcielnej, poniewa¿ miejsce to zarz¹dzane jest przez
administratora parafii. Sterta zwiêd³ych kwiatów i wieñców
wymieszanych z opakowaniami szklanymi i plastikowymi po
prostu przera¿a. Spalenie tych odpadów jest niemo¿liwe bez
segregacji i wywozu opakowañ szklanych. Obecne spalanie
le¿¹cej stery œmieci powoduje nieprzyjemn¹ woñ, a nawet
przykry smród z topi¹cej siê i p³on¹cej stearyny. Ci, którzy
maj¹ groby w pobli¿u tej sterty narzekaj¹, poniewa¿ po jej
spaleniu pomniki s¹ oblepione mazi¹, któr¹ trudno zmyæ. Nic
dziwnego, ¿e pozostaje sterta œmieci do wywózki, a to drogo
kosztuje. Brak napisów, gdzie wyrzucaæ zu¿yte opakowania
szklane i pozosta³e wszystko co mo¿na spaliæ, powoduje
istniej¹cy porz¹dek. Mówienie, ¿e tablice z napisami nic nie
zmieni¹, jest po prostu lekcewa¿eniem obowi¹zków.
Cmentarz nasz jest du¿y, odwiedzaj¹cy i porz¹dkuj¹cy groby
to przewa¿nie ludzie starsi, którym jest za daleko chodziæ do
œmietnika z oddalonej wschodniej czêœci. To powoduje
utykanie odpadów gdzie siê tylko da. Ludzi ci¹gle nale¿y
przyzwyczajaæ do utrzymywania porz¹dków, zmieniaæ z³e
nawyki, czêsto przypominaæ, a nawet upominaæ. Ale najpierw
trzeba stwarzaæ dogodne warunki do utrzymywania porz¹dku.
W miesi¹cach jesiennych i wiosennych przyje¿d¿a du¿o
kupców z ca³ej Polski za materia³em szkó³karskim. Pobocza
ul. Po¿owskiej w rejonie przejazdu kolejowego stanowi¹
obraz rozpaczy. Jest to tak¿e droga na Na³êczów. Zachêcam
Radnych, ¿eby zwrócili uwagê na newralgiczne miejsca, do
których przywozi siê ca³e worki œmieci. Zdaniem pisz¹cego
jest to wspomniany wy¿ej odcinek i rejon starego cmentarza
na ul. Kurowskiej, który nie tylko jest zaœmiecany, ale na dziko
zabudowywany gara¿ami, komórkami i s³u¿y za drogê
przejazdow¹. Takich miejsc jest wiêcej na naszym terenie.
Na pewno nie da siê nic zrobiæ, je¿eli nie bêdzie
zainteresowania gminnych w³odarzy zasygnalizowan¹
spraw¹.
Mamy piêkny miesi¹c maj. Œnieg znikn¹³, a pokrzywy
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dopiero rosn¹. Zanim przykryj¹ czêœæ œmieci, musimy ogl¹daæ
ten nie³ad. Gdyby posiadanie pojemników na odpady by³o
obowi¹zkowe, przydro¿a nasze by³yby czyœciejsze.
Skutecznym rozwi¹zaniem by³oby wliczenie kosztów
wywozu œmieci do podatków. Ten, kto posiada pojemnik, nie
wyrzuca do przydro¿nego rowu œmieci. Kto takiego nie
posiada, utyka œmieci po do³ach, ³¹kach i rowach. Najczêœciej
te rodziny s¹ zainteresowane pomoc¹ spo³eczn¹, a nie
pojemnikami na odpady. Ale rozwi¹zanie problemu nasze
w³adze powinny znaleŸæ. Ci, którzy zaœmiecaj¹ nasze
przydro¿a starymi pieluchami jednorazowego u¿ytku i ca³ymi
workami œmieci wyrzucanymi wprost z samochodu, s¹ ludŸmi
z brakiem kultury osobistej, której nie mo¿na przydzieliæ ani
zadekretowaæ.
Matka, która prowadzi swoje pociechy i papierki z ³akoci
rzuca wprost na chodnik, czy ojciec, który id¹c z dzieæmi
wyrzuca opakowanie po papierosach do rowu, daj¹ z³y
przyk³ad wychowawczy. Tacy rodzice wdra¿aj¹ z³e nawyki,
krzywdz¹ swoje pociechy. £atwiej utrwaliæ nawyk ni¿ go
zmieniæ. Ca³e szczêœcie, ¿e robi to szko³a w ramach akcji
sprz¹tanie œwiata. Daje to nadziejê, ¿e w przysz³oœci bêdzie
czyœciej w naszym otoczeniu.
S¹dzê, ¿e pomo¿e nam w tym dziele Unia Europejska, jej
wymogi i pomoc wymusz¹ na nas czystoœæ œrodowiska
i ochroni¹ przed zaœmiecaniem ulic, przydro¿y i cmentarzy.
Imiê i nazwisko do wiadomoœci redakcji
Od redakcji:
Problem poruszony w liœcie naszego Czytelnika, nie jest
jedynie problemem Koñskowoli, a zw³aszcza Wójta, Rady
Gminy i administracji cmentarza. Jest to problem nas
wszystkich, mieszkañców gminy i ca³ego kraju. Przeciêtny
mieszkaniec Polski rocznie wyrzuca prawie 250 kg œmieci.
Wed³ug ostatnich danych jest nas oko³o 38,5 miliona. Znaczy
to, ¿e w ci¹gu roku przybywa prawie 10 milionów ton
odpadów, z których tylko znikoma iloœæ jest segregowana.
Œmieci wyrzucane przez cz³owieka ulegaj¹ rozk³adowi
przez wiele lat. Niektóre z nich, m.in. plastikowe butelki po
napojach - wcale. Tylko samych baterii zu¿ywa siê kilka
milionów sztuk rocznie. Wraz z nimi w ci¹gu roku wyrzuca siê
kilka ton rtêci!
Tak d³ugo, jak d³ugo mieszamy wszystkie odpady, nie
mo¿emy odzyskaæ licznych surowców. Segregacja œmieci, ju¿
we w³asnym domu jest konieczna, a spo³eczeñstwo nie zdaje
sobie sprawy z wagi istniej¹cego problemu. Powszechnie
bowiem uwa¿a siê, ¿e je¿eli odpady zosta³y zebrane
i wywiezione, to jest to dzia³anie ekologiczne. Akcje typu
„Sprz¹tanie œwiata”, chocia¿ konieczne, s¹dz¹c po wygl¹dzie
nie tylko ulic, cmentarzy i poboczy, ale i lasów jezior, rzek...,
tego problemu do koñca nie rozwi¹¿¹. Nikt nie mo¿e zrobiæ
wszystkiego, lecz wszyscy mog¹ coœ uczyniæ. W przeciwnym
razie, ju¿ wkrótce utoniemy we w³asnych œmieciach.
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24-130 Koñskowola
tel. (081) 881 62 01
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www.konskowola.fri.pl

Na pytania czytelników odpowiada Przemys³aw Pytlak.
Jednoczeœnie informujemy, ¿e udzielane odpowiedzi na pytania
prawne nie s¹ i nie mog¹ byæ traktowane jako porady prawne.
W ubieg³ym roku zawar³em umowê z firm¹ internetow¹,
podpisuj¹c przedstawiony mi wzorzec, na mocy której za
œwiadczon¹ przez nich us³ugê mia³em wnosiæ miesiêczn¹ op³atê.
Na wybór tej, a nie innej firmy, zdecydowa³em siê w³aœnie
z powodu proponowanej ceny, du¿o ni¿szej ni¿ proponowanej
przez jej konkurentów. Tymczasem zosta³ mi dorêczony nowy
regulamin œwiadczenia us³ug, podwy¿szaj¹cy miesiêczn¹ op³atê
niemal o po³owê. Czy obowi¹zuje mnie takie jednostronne
podyktowanie ceny?
Kodeks cywilny w art. 3841 stanowi, ¿e wzorzec wydany w toku
trwania stosunku prawnego o charakterze ci¹g³ym, a z takim
przyk³adem mamy do czynienia, wi¹¿e drug¹ stronê. Warunkiem jest
jednak spe³nienie przes³anek obowi¹zywania wzorca, tj. dorêczenie
w chwili zawarcia umowy. Je¿eli wiêc w chwili podpisywania
umowy przy wykorzystaniu wzoru opracowanego przez firmê,
umo¿liwi³a ona zapoznanie siê z regulaminem œwiadczenia us³ug, ma
prawo wydaæ nowy regulamin, okreœlaj¹c w nim m.in. now¹ cenê.
Nie bêdzie on jednak wi¹za³, je¿eli umowa zostanie wypowiedziana
w najbli¿szym terminie wypowiedzenia. Je¿eli cena okreœlona
w nowym regulaminie bêdzie wy¿sza ni¿ proponowana przez
konkurencjê przyk³adowej firmy internetowej, nale¿a³oby rozwa¿yæ
tak¹ ewentualnoœæ.

W kwietniu mia³y miejsce nastêpuj¹ce zdarzenia:
Przestêpstwa
01.04. w Skowieszynie zaistnia³ po¿ar stodo³y. Wewn¹trz ujawniono
zw³oki mê¿czyzny lat 50.
2/3.04. w Rudach, skradziono dwa rowery z s¹siednich posesji.
10.04. w Koñskowoli, mia³ miejsce wypadek drogowy ze skutkiem
œmiertelnym. Samochód osobowy marki Opel Astra zderzy³ siê
z autobusem.
20.04. (Œwiêta Wielkanocne) o godz. 20.30 w Lesie Stockim, mia³a
miejsce bójka, w której uczestniczy³o 5 osób.
20/21 o godz.1.00 w nocy we Wronowie, ze szkó³ki drzew
i krzewów ozdobnych skradziono 43 szt. krzewów tuj. Trzej sprawcy
zostali ustaleni i zatrzymani.
22/23 w Koñskowoli z posesji przy ul. Sk³odowskiej, zosta³
skradziony samochód Mercedes Vito.
24/25.04. w Po¿ogu Nowym, sprawcy dokonali kradzie¿y 400 szt.
krzewów tuj, o ³¹cznej wartoœci 1.600 z³.
25.04. w Chrz¹chowie zosta³ zatrzymany nietrzeŸwy, kieruj¹cy
rowerem (0,9 mg/l).
27.04. w Koñskowoli pod barem „Zag³oba”, zosta³ pobity m³ody
mê¿czyzna.
27.04. w Rudach, zatrzymano nietrzeŸwego kierowcê (31 mg/l).
28.04. w Koñskowoli, zatrzymano nietrzeŸwego rowerzystê
(1,08 mg/l).
Wykroczenia
5/6.04. w Koñskowoli, zosta³ celowo uszkodzony samochód marki
Volswagen Golf.
12.04. na drodze Kurów-Pu³awy, na wysokoœci Witowic, samochód
Renault Clio zabi³ psa.
W takim przypadku odpowiedzialnoœæ cywiln¹ za uszkodzenie
samochodu ponosi w³aœciciel psa. W przypadku braku ubezpieczenia
zostaje ukarany mandatem lub sprawa kierowana jest do s¹du
grodzkiego.
23.04. w Oœrodku Zdrowia w Koñskowoli, kobieta dokona³a
kradzie¿y portfela z pieniêdzmi z torebki na szkodê lekarki.

ZAPROSZENIE
Uprzejmie informujê, ¿e w dniu 19 maja 2003, o godzinie 1000
w budynku Urzêdu Gminy przy ulicy Po¿owskiej 3A, odbêdzie
siê spotkanie z przedsiêbiorcami prowadz¹cymi dzia³alnoœæ na
terenie Gminy Koñskowola, na które serdecznie Pañstwa
zapraszam.
Program spotkania:
1. Powitanie goœci - Wójt Gminy Stanis³aw Go³êbiowski,
2. Pomoc ze œrodków Phare dla ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw - Dyrektor Lubelskiej Fundacji Rozwoju
Jacek Paprota
3. Propozycja wspólnej akcji promocyjnej gminy
i przedsiêbiorców - Przemys³aw Pytlak
4. Przybli¿enie ustawy o dostêpie do informacji gospodarczej Pawe³ Sieniuta,
5. Program rozwoju turystyki na terenie powiatu pu³awskiego mo¿liwoœæ wsparcia funduszami strukturalnymi - Wójt
Gminy Stanis³aw Go³êbiowski.
6. Dyskusja.

17.04.2003

POWIŒLAK Koñskowola - ¯yrzyniak ¯yrzyn

Seniorzy - 2:1, bramki: Arkadiusz Ga³¹zka, Maciej Ogórek
23.04.2003

POWIŒLAK Koñskowola - GKS Niemce

Seniorzy - 6:1, bramki:Krzysztof Romanowski (2), Rafa³ Ciucias,
Arkadiusz Ga³¹zka, Sebastian Œwi¹tek, Jaros³aw M¹czka.
27.04.2003
SEROKOMLA Janowiec - POWIŒLAK
Koñskowola Seniorzy: 1:0
30.04.2003

POWIŒLAK Koñskowola - TAJFUN Ostrów

Seniorzy - 3:0, br.: Maciej Ogórek, Arkadiusz Ga³¹zka, Sebastian
Œwi¹tek.
04.04.2003

LKS Wierzchowiska - POWIŒLAK Koñskowola

Seniorzy 1:0
11.05.2003

POWIŒLAK Koñskowola - BKS Bogucin

Seniorzy 4:2, br.: Jacek Banaœ, Mariusz Suszek, Ryszard M¹czka,
Krzysztof Romanowski.

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

£uszczyñski Aleksander
Ziêba Jan
K³opot Henryk
Szczêœniak W³adys³awa
Próchniak Piotr
Polak Janina
£ucjanek Edward
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Chrz¹chów
Pulki
Skowieszyn
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Majowe kapliczki

Witowice

BANK SPÓ£DZIELCZY
w KOÑSKOWOLI
oferuje:
Kredyty na budownictwo mieszkaniowe
Przedmiotem kredytu mog¹ byæ nak³ady na:
• budowê , nadbudowê , rozbudowê budynku
mieszkalnego
• adaptacjê pomieszczeñ niemieszkalnych na cele
mieszkalne
• remonty , modernizacje i renowacje lokali
i budynków mieszkalnych
• zakup domu lub samodzielnego lokalu
mieszkalnego
• inne cele zwi¹zane z realizacj¹ budownictwa
mieszkaniowego.

Maksymalny okres kredytowania do 25 lat
Oprocentowanie 9,8 % w stosunku rocznym
Op³ata za przyznanie kredytu 1%
Po szczegó³owe informacje zapraszamy
do dzia³u Kredytów

Sielce

Opoka

