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« Jak styczeñ zachlapany, to lipiec zap³akany.

« Nowy Rok pogodny, zbiór bêdzie dorodny.

« Fabian i Sebastian (20.I) gdy mróz dadz¹, srog¹ zimê 

przyprowadz¹.

« Od œwiêtej Agnieszki(21.I) niszcz na drzewach liszki.

« Na œwiêty Wincenty (22.I) szczypie mróz w piêty.

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

Milena, (Milana) (24.I.) - imiê ¿eñskie wywodz¹ce siê od imienia 
mêskiego Milan, pochodzenia s³owiañskiego. Milena, znaczy - mi³a, 
sympatyczna. Imiê to jest popularne w jêzykach: czeskim, s³owackim, 
serbsko-chorwackim. W Polsce rzadko u¿ywane, aczkolwiek w ostatnich 
latach coraz czêœciej nadawane. Nosz¹ca to imiê jest osob¹ przyjazn¹, ³atwo 
zdobywa sympatiê otoczenia i adoratorów. Trochê leniwa, ale wszystkie 
niedoci¹gniêcia pryskaj¹ pod jej urokiem. Zdrobnienia: Milenka, Mi³ka, 
Milusia, Mila.

Mariusz (24.I.) - imiê mêskie ³aciñskiego pochodzenia, co znaczy³o z ³ac. 
Marius- nale¿¹cy do rzymskiego rodu Mariuszów. Spolonizowane zosta³o 
przez zastêpstwo ³ac. - us na polskie - usz. Nosi³ je Gajusz Mariusz (Caius 
Marius) (156-86 p. Chr.), rzymski wódz, trybun ludowy, pretor i konsul.
W Polsce odnotowane w 1221 r. jeden raz jako Marius, natomiast bardziej 
popularne sta³o siê dopiero w XX w., a w okresie powojennym i wspó³czeœnie 
nale¿y do grupy imion najpopularniejszych. Nosili je m. in. Mariusz  Zaruski 
(1867-1941), genera³, marynarz i ¿eglarz, taternik, wspó³twórca 
Tatrzañskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego; Mariusz Maszyñski 
(1888-1944), aktor teatralny i filmowy.

Mariusz to wielki indywidualista, nie lubi siê rozdrabniaæ, przy nawale 
ró¿nych czynnoœci traci g³owê. Dobry z niego kumpel i organizator, dlatego
w towarzystwie jest bardzo lubiany.

Czasami wielki marzyciel z dusz¹ artystyczn¹, który lubi wydawaæ 
pieni¹dze.

Zdrobnienie: Mariuszek.

Cierpliwoœci...

Pszczo³o skrzydlata,

cierpliwoœci naucz nas,

kiedy drzewo ledwo w kwiatach,

na owoce nie czas...

Naszych dni brzemiê

nieœmy lepszy wierz¹c los,

kiedy ziarno ledwo w ziemi,

trudno o ciê¿ki k³os...

A jak ugoœci

nowe ziarno swojski piach?

Cierpliwoœci, cierpliwoœci,

zobaczymy na dniach.

I rozlega siê œpiew,

œpiewa tak ca³y dom

- Skoro spad³ w ziemiê siew.

Jest nadzieja na plon!

Ktoœ tam nas straszy,

¿e wyt³ucze plony grad.

Nie tkn¹ grady plonów naszych,

ufnie patrzymy w œwiat.

Cierpka cierpliwoœæ

oto jest dni naszych sól,

a¿ zaszumi¹ bujn¹ grzyw¹

nowe k³osy wœród pól.

I rozlega siê œpiew,

œpiewa tak ca³y dom

- Skoro pad³ w ziemiê siew.

Jest nadzieja na plon!

Przepraszam

Ja, Marian Sadurski, przepraszam Krzysztofa Zawadzkiego za 
sformu³owanie u¿yte w trakcie debaty przedwyborczej, która 
odby³a siê w Domu Kultury w Koñskowoli w dniu 6 listopada 
2002 r. Oœwiadczam, i¿ nie uwa¿am, ¿e Krzysztof Zawadzki 
ukrad³ maszyny z W³ókienniczej Spó³dzielni Pracy
w Koñskowoli jak równie¿ nie doprowadzi³ do upad³oœci tej¿e 
Spó³dzielni.
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Zwykle pod koniec roku ka¿dy podatnik zainteresowany 
jest tym, ile i jakie podatki bêdzie p³aci³ w roku nastêpnym. 
Ustalenie wysokoœci podatków lokalnych nale¿y do 
kompetencji rad gmin. Od tych wysokoœci uzale¿niony jest 
bud¿et gminy na rok nastêpny. Co prawda ustêpuj¹cy Zarz¹d 
poprzedniej kadencji opracowa³ projekt bud¿etu gminy na rok 
2003, w którym zosta³y zawarte wskaŸnikowe za³o¿enia, to 
ostateczne zdanie w tej sprawie nale¿y do nowych radnych.
W dniu 12 grudnia Rada Gminy Koñskowola, na drugiej w tej 
kadencji sesji, podjê³a szereg uchwa³ w sprawie op³at i stawek 
podatkowych obowi¹zuj¹cych wszystkich mieszkañców 
naszej gminy w roku 2003. Kszta³tuj¹ siê one nastêpuj¹co:

Cena skupu ¿yta jako podstawa obliczenia podatku 
rolnego - 32,00 z³ za 1 q (na tym samym poziomie, co w dwóch 
poprzednich latach, obni¿ona w stosunku do ustalonej 
komunikatem Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego
z kwoty 33,45 z³ za 1 q do kwoty 32,00 z³/q),

Podatek od posiadania psów - 30,00 z³. W poprzednich 
dwóch latach by³a mo¿liwoœæ odst¹pienia od uchwalania tego 
podatku, z czego nasza Rada korzysta³a. Obecnie istnieje 
koniecznoœæ ustalenia i œci¹gania. Z podatku od posiadania 
psów zwolnieni s¹ rolnicy posiadaj¹cy 2 psy (za ka¿dego 
kolejnego trzeba zap³aciæ) oraz w³aœciciele nieruchomoœci
w wieku powy¿ej 65 lat.
Podatki od nieruchomoœci:
- od gruntów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci 

gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania
2w ewidencji gruntów i budynków - 0,50 z³ za 1 m  

powierzchni (na poziomie roku 2002),
- od gruntów pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne 

retencyjne lub elektrowni wodnych  3,38 z³ od 1 ha 
powierzchni (dotychczas 3,28 z³),

2- od gruntów pozosta³ych - 0,05 z³ od 1 m  powierzchni (bez 
zmian),

2- od budynków mieszkalnych - 0,30 z³ od 1 m  powierzchni 
u¿ytkowej (bez zmian),

- od budynków lub ich czêœci zwi¹zanych z prowadzeniem 
dzia³alnoœci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie dzia³alnoœci 

2gospodarczej - 13,00 z³ od 1 m  powierzchni u¿ytkowej
(w roku 2002 obowi¹zywa³a stawka 15,00 z³),

- od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie 
dzia³alnoœci  gospodarczej  w zakresie obrotu 

2kwalifikowanym materia³em siewnym - 8,06 z³ od 1 m  
powierzchni u¿ytkowej (w roku 2002 - 7,84 z³),

- od budynków lub ich czêœci zajêtych na prowadzenie 
dzia³alnoœci gospodarczej w zakresie udzielania œwiadczeñ 

2zdrowotnych - 3,46 z³ od 1 m  powierzchni u¿ytkowej,
2- od pozosta³ych budynków - 2,00 z³ od 1 m  powierzchni 

u¿ytkowej (w 2002 r. - 2,90 z³),
- od budowli - 2% ich wartoœci, okreœlonej na podstawie

art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach 
lokalnych (bez zmian).

W tym miejscu nale¿y zamieœciæ kilka s³ów wyjaœnienia na 
temat podatków od nieruchomoœci, poniewa¿ w roku 

obecnym nast¹pi³a zmiana opodatkowania. Dotychczas 
w³aœciciele nieruchomoœci, czyli gospodarstw poni¿ej 1 ha, 

2p³acili podatek za ka¿dy m  powierzchni. Obecnie za u¿ytki 
role bêd¹ p³aciæ podwójn¹ stawkê podatku rolnego, a za 
pozosta³e grunty, czyli za powierzchniê zajêt¹ pod budynki

2i podwórka - 0,05 z³ od 1 m . W rezultacie tych zmian, 
w³aœciciele nieruchomoœci zap³ac¹ ni¿szy podatek ni¿ w roku 
poprzednim.

Do obowi¹zuj¹cych ju¿ od kilku lat zwolnieñ z podatku od 
nieruchomoœci (grunty i budynki OSP; budynki i grunty 
zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ gosp. w zakresie us³ug: kowalskich, 
szewskich, krawieckich, szklarskich; budynki publicznych 
placówek opieki zdrowotnej oraz instytucji kultury i œwietlic 
wiejskich) wójt zaproponowa³ wprowadzenie dodatkowego 
zwolnienia. Dotyczyæ ono bêdzie budynków i gruntów 
zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoœci gospodarczej przez 
nowo powstaj¹ce podmioty przez okres jednego roku. Ulga ta 
ma na celu inicjowanie nowych zak³adów i miejsc pracy. Rada 
propozycjê przyjê³a i podjê³a w tej sprawie stosown¹ uchwa³ê.

Obci¹¿enie podatników z tytu³u stawek podatku od œrodków 
transportowych na nadchodz¹cy rok praktycznie siê nie 
zmieni³o i pozostaje na poziomie roku 2002.

Stawki op³aty targowej zosta³y ustalone na nastêpuj¹cym 
poziomie:
- od sprzeda¿y prowadzonej z wozów konnych, pojazdów 

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

powierzchni zajêtej przez stoisko - 6,00 z³, nie mniej ni¿ 
6,00 z³ od osoby.

Op³aty za przedszkola
Rada ustali³a te¿ wysokoœæ op³at za œwiadczenia 

prowadzone przez przedszkola publiczne. Z tych ustaleñ 
wynika, ¿e rodzice dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola 
bêd¹ pokrywaæ koszty wy¿ywienia w 100%. Dzienn¹ stawkê 
¿ywieniow¹ ustala dyrektor przedszkola. Oprócz kosztów 
produktów ¿ywnoœciowych, rodzice lub opiekunowie dzieci 
ponosiæ bêd¹ sta³¹ op³atê w wysokoœci:
- 70,00 z³ za pierwsze i 60,00 z³ za ka¿de nastêpne dziecko 

uczêszczaj¹ce do przedszkola w Koñskowoli,
- 60,00 z³ za pierwsze i 50,00 z³ za ka¿de nastêpne dziecko 

uczêszczaj¹ce do przedszkola w Po¿ogu.
Op³ata sta³a pokrywa w niezbêdnej czêœci koszty 

utrzymania dziecka w przedszkolu, a jej ró¿nica wynika
z przedstawionej Radzie kalkulacji.

Ka¿d¹ uchwa³ê w sprawie stawek podatków poprzedza³a 
dyskusja radnych, którzy bior¹c pod uwagê obserwowane od 
kilku lat ubo¿enie rolników, proponowali obni¿enie, b¹dŸ 
pozostawienie na dotychczasowym poziomie stawek podatku, 
zarówno rolnego jak i od nieruchomoœci. 

Na proœbê radnych, na omawianej sesji, wójt Stanis³aw 
Go³êbiowski przedstawi³ informacjê z dzia³alnoœci w okresie 
przejœciowym (miêdzy kadencjami Rady). Poinformowa³, ¿e 
budowa gimnazjum i sali gimnastycznej przebiega zgodnie
z harmonogramem. Sala zosta³a odebrana, a do u¿ytku 
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zostanie przekazana dopiero po odbiorze technicznym przez 
odpowiednie komisje, natomiast budowa sal dydaktycznych 
zostanie prawdopodobnie zakoñczona przed terminem. 
Wykonawca obiecuje zakoñczenie robót budowlanych
w wakacje. W starym roku wykonano drogê ³¹cz¹c¹ Witowice 
z ulic¹ Lubelsk¹ za kwotê 20 000 z³, które gmina pozyska³a
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Na boisku w Rudach 
po³o¿ono nawierzchniê asfaltow¹. W ramach konserwacji 
oœwietlenia ulicznego w  Witowicach wymieniono lampy 
oœwietleniowe. Podpisano umowy na wykonanie dywanika 
asfaltowego na drodze w Lesie Stockim. Œrodki na ten cel
w kwocie 116 000 EURO pochodz¹ z funduszu PHARE 2000. 
W remizie na Opoce wykonano instalacjê gazow¹
i kanalizacyjn¹ oraz wykopano studniê. W Koñskowoli na
ul. Rybnej zosta³ utwardzony odcinek ulicy. Przeprowadzono 
kilka przetargów, m.in. na zakup wyposa¿enia do sali 
gimnastycznej i ci¹gnika komunalnego. Dotychczasowe 
ogrodzenie stadionu od ul. ¯yrzyñskiej, na d³ugoœci 100 m, 
zostanie zast¹pione p³otem betonowym, który ju¿ 
zamówiono. Pojawi³a siê nowa koncepcja lokalizacji 
przystanku autobusowego w Koñskowoli. Wed³ug niej ulica 
Koœcielna od ul. Lubelskiej zosta³aby zamkniêta. Przystanek 
by³by zlokalizowany na dzia³ce wyd³u¿onej w kierunku 
Pu³aw, na po³¹czeniu wspomnianych ulic. Zdaniem ekspertów 
z zarz¹du dróg, PKS i policji, to rozwi¹zanie ma szansê na 
realizacjê, ale wymagana jest jeszcze zgoda mieszkañców.
W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem m³odzie¿y œwietlicami 
wiejskimi, gmina wychodzi im naprzeciw. Zosta³y zakupione 
sto³y do tenisa w liczbie 5. Trzy z nich ju¿ przekazano. Aby 
œwietlica wiejska mog³a zaistnieæ, grupa m³odzie¿y 
abstynenckiej (w liczbie minimum 14 osób) winna z³o¿yæ
w Urzêdzie Gminy listê jej cz³onków i wskazaæ osobê 
odpowiedzialn¹. Takie grupy zaistnia³y ju¿ w M³ynkach, 
Witowicach i Stoku.

Przedœwi¹teczna sesja
Na kolejnej grudniowej sesji w dniu 20 grudnia, Rada 

Gminy powo³a³a Radê Spo³eczn¹ Samodzielnego 
Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej Gminnego Oœrodka 
Zdrowia w Koñskowoli. W jej sk³ad weszli: Stanis³aw 
Go³êbiowski - Przewodnicz¹cy, Ryszard Amborski - cz³onek 
przedstawiciel Wojewody oraz cz³onkowie: Roman Cholewa, 
Henryk Bartuzi, Jan Domañski, Jan Ciotucha, Józef 
Szymañski. Pierwsze posiedzenie Rady Spo³ecznej zosta³o 

zwo³ane na dzieñ 15 stycznia 2003 r. Radni wnieœli te¿ 
poprawki do ustalonych wczeœniej diet. Najwa¿niejsza z nich 
dotyczy diety dla przewodnicz¹cych komisji problemowych, 
wynosiæ ona bêdzie 100,00 z³. W razie zbiegu posiedzeñ
w tym samym dniu, radny otrzyma tylko jedn¹ dietê w kwocie 
wy¿szej, bez wzglêdu na liczbê posiedzeñ, w których 
uczestniczy³. Przewodnicz¹ca Rady Gminy zosta³a 
upowa¿niona do dokonywania czynnoœci z zakresu prawa 
pracy wobec Wójta  Gminy Koñskowola .  Pani  
Przewodnicz¹ca bêdzie podpisywaæ wójtowi delegacje 
s³u¿bowe, przyznawaæ nagrody jubileuszowe, udzielaæ urlopu 
wypoczynkowego i okolicznoœciowego. Ustalanie 
wynagrodzenia dla wójta nale¿y do kompetencji Rady Gminy.

Wraz z koñcem 2002 r. wygas³a umowa zawarta miêdzy 
Gmin¹ Koñskowola, a Miejskim Zak³adem Komunikacji
w Pu³awach na œwiadczenie us³ug komunikacyjnych.
W ramach dotychczasowej umowy, nasza gmina dotowa³a 
dzia³alnoœæ MZK kwot¹ 40.000 z³ rocznie. Dotacja by³a 
podyktowana œwiadczeniem us³ug w zakresie przejazdów 
ulgowych i bezp³atnych oraz kursów nierentownych.
W zwi¹zku z przygotowaniami do zawarcia nowej umowy, 
MZK powo³a³ komisjê, która bada³a obci¹¿enie w autobusach 
na poszczególnych liniach, w ró¿nych godzinach i dniach 
tygodnia. Obecny na sesji prezes MZK Henryk Mizak 
poinformowa³, ¿e na liniach nr 6 i 10 wystêpuje deficyt, co 
oznacza, ¿e koszty s¹ wy¿sze od przychodów. Powodem tego 
s¹ pakiety bezp³atnych i ulgowych przejazdów. Prezes 
zaproponowa³, aby celem pokrycia ulgowych przejazdów 
oraz nie likwidowania kursów deficytowych, Gmina 
Koñskowola dotowa³a MZK kwot¹ 55-66 tys. z³. Wójt 
Stanis³aw Go³êbiowski zwróci³ siê do Rady z proœb¹ o opiniê 
w tej kwestii, jednoczeœnie zauwa¿y³, ¿e w przypadku decyzji 
o nie dotowaniu MZK, bêd¹ utrzymane tylko kursy rentowne. 
Sprawa zosta³a skierowana pod obrady Komisji Gospodarki 
Komunalnej, która bêdzie obradowaæ 16 stycznia.

Poniewa¿ sesja odbywa³a siê tu¿ przed œwiêtami, radni 
podzielili siê op³atkiem sk³adaj¹c sobie nawzajem ¿yczenia.

Bo¿enna Furtak

Og³oszenie
Przewodnicz¹ca Rady Gminy Koñskowola Ma³gorzata 

Szpyra, przyjmuje interesantów w pierwszy i trzeci pi¹tek 
ka¿dego miesi¹ca w godzinach 13.00 - 15.00 w Urzêdzie 
Gminy przy ulicy Po¿owskiej 2, pokój nr 25 (I piêtro).

Ju¿ niemal zapomnieliœmy o tym, ¿e kilka miesiêcy temu 

udzielaliœmy bardzo dok³adnych informacji rachmistrzom 

spisowym na temat naszych rodzin, domostw i gospodarstw 

rolnych. G³ówny Urz¹d Statystyczny póki co, oficjalnie poda³ 

tylko liczbê mieszkañców Polski. A co mówi¹ wyniki spisu na 

temat danych statystycznych dotycz¹cych bezpoœrednio nas, 

mieszkañców gminy? „Echo” w wiadomy tylko sobie sposób 

zdoby³o te wyniki i prezentuje je swoim Czytelnikom. Dane

w tabelach przedstawiaj¹ stan na 20 maja 2002 r.

W ostatnich latach obserwuje siê w naszej gminie spadek 

liczby ludnoœci. Liczba stale mieszkaj¹cych na koniec 2002 r., 

wed³ug rejestru Urzêdu Stanu Cywilnego w Koñskowoli, 

wynosi³a 9179 osób. Na przestrzeni roku 2002 przyby³o nam 

76 nowonarodzonych obywateli, zaœ z grona ¿yj¹cych odesz³y 

103 osoby.
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W III kwartale 2002 roku w Policji znów nast¹pi³a 
reorganizacja. Z dniem 15 paŸdziernika w miejsce 
dotychczasowego Rewiru Dzielnicowych powo³ano
w Koñskowoli Posterunek Policji. Posterunek jest obecnie
w pe³ni samodzieln¹ jednostk¹ i wype³nia wszystkie 
obowi¹zki wyp³ywaj¹ce z ustawy o policji. Obecny zakres 
zadañ jest szerszy w porównaniu do istniej¹cego wczeœniej 
Rewiru, porównywalny z zadaniami Komisariatu z przed 
kilku lat.
Za³oga Posterunku liczy obecnie 5 osób, kierownik plus 

czterech funkcjonariuszy. Teren gminy zosta³ podzielony na 2 
rejony, zachodni i wschodni. Ka¿dym z nich opiekuje siê 

Aspirant Leszek Sulêta
Kierownik Posterunku Policji w Koñskowoli

Na stanowisko Kierownika Posterunku Policji z dniem 15 paŸdziernika zosta³ powo³any 

aspirant Leszek Sulêta, policjant z blisko dwunastoletnim sta¿em. Wykszta³cenie œrednie, 

przygotowanie do zawodu zdoby³ w Szkole Policji w S³upsku. Jest mieszkañcem Wronowa. 

Stan cywilny - ¿onaty. Bardzo skromny pan kierownik nie chce zdradzaæ swoich planów 

dotycz¹cych sposobów walki z przestêpczoœci¹, co rozumiemy i szanujemy, nie mniej jednak 

z rozmowy mo¿na wywnioskowaæ, ¿e ma w tej kwestii mocne postanowienia.

dzielnicowy. Podzia³ przedstawia siê nastêpuj¹co:
- I rejon: Koñskowola, M³ynki, Wronów, Rudy, Stara Wieœ, 

Skowieszyn - dzielnicowy, starszy posterunkowy Robert 
Jarecki,

- II rejon: Sielce, Chrz¹chów, Chrz¹chówek, Pulki, Opoka, 
Witowice, Stary Po¿óg, Po¿óg Nowy, Stok, Las Stocki, 
Za¿uk - dzielnicowy, starszy posterunkowy Wojciech 
Szymañski.
To w³aœnie z dzielnicowymi nale¿y siê kontaktowaæ

w sprawach dotycz¹cych konfliktów s¹siedzkich, wykroczeñ, 
a nawet fachowych porad.

Za³oga Posterunku jest otwarta na wspó³pracê ze 
spo³eczeñstwem i zachêca do niej wszystkich mieszkañców 
gminy.

B.F.

¯ycie religijne cz³owieka przejawia siê w indywidualnej lub 
spo³ecznej modlitwie, w uczestnictwie w zgromadzeniach 
liturgicznych, w sk³adaniu ofiar, które maj¹ podobny wyraz 
jak modlitwy, w ¿yciu wg przykazañ i g³osu w³asnego 
sumienia, w poœwiêcaniu siê i ¿yciu dla bliŸnich, w mi³owaniu 
ich, w krzewieniu wiary w Boga, w pracy oraz doskonaleniu 
siê, które warunkuje powy¿sze postawy. Œwieccy razem
z kap³anami, zakonnikami i zakonnicami tworz¹ jeden Lud 
Bo¿y i Cia³o Chrystusa, a na mocy sakramentu chrztu s¹ 
wszczepieni w Chrystusa, z czego wynika prawo do 
uczestniczenia  w ¿yciu Koœcio³a  i  obowi¹zek 
odpowiedzialnoœci za niego. W poczuciu tego prawa
i obowi¹zku w naszej Parafii dzia³aj¹ ró¿ne ugrupowania 
wiernych, którzy tworz¹ kr¹g wspó³pracowników, aby
w szczególny sposób troszczyæ siê o stan duszpasterstwa
w Parafii. Zadaniem tych ugrupowañ i wiernych do nich 
nale¿¹cych jest poœredniczenie miêdzy kap³anami,
a wszystkimi parafianami w budowaniu i ulepszaniu 
Wspólnoty Parafialnej, aby Ewangelia Chrystusa mog³a 
dotrzeæ do wszystkich serc. Zadanie powy¿sze
z powodzeniem i niezaprzeczalnymi osi¹gniêciami realizuje 
od dawna doœæ liczny Legion Maryi, Kó³ka ̄ ywego Ró¿añca, 
których jest ponad 30, co oznacza, ¿e codziennie modli siê co 
najmniej 150 osób, Apostolstwo Chorych, obejmuj¹ce 100 
osób, do których siê dociera, a dwaj Nadzwyczajni Szafarze 
nosz¹ chorym Komuniê Œwiêt¹ w I czwartki miesi¹ca. Ruch 

Oazowy „Œwiat³o ¯ycia” skupia g³ównie m³odzie¿. Zespó³ 
Liturgiczny licz¹cy 23 osoby oraz ministranci. 
Przedstawiciele poszczególnych ugrupowañ przygotowuj¹
i uczestnicz¹ w ka¿d¹ I sobotê miesi¹ca w specjalnym 
nabo¿eñstwie i czuwaniu. Cia³em spo³ecznym, jakby 
spinaj¹cym  przedstawicieli poszczególnych ugrupowañ, jest 
Rada Duszpasterska wy³oniona w grudniu 2002r. Cz³onkowie 
tej Rady z dobrej i ofiarnej woli chc¹ rozwijaæ wiarê
w Chrystusa Zmartwychwsta³ego i mi³oœæ do swoich bliŸnich, 
zawsze mówiæ prawdê kap³anom i wszystkim cz³onkom 
naszej wspólnoty parafialnej, dok³adaæ wszelkich starañ, aby 
harmonijnie uk³ada³a siê wspó³praca p³yn¹ca z troski o dobro 
wspólne oraz pragn¹ wspó³pracy w duchu kultury 
chrzeœcijañskiej w atmosferze szczeroœci i odpo-
wiedzialnoœci.

Oto sk³ad Rady Duszpasterskiej na lata 2002 - 2007 
wy³oniony w drodze wyboru, nominacji i z urzêdu.: Lucyna 
Su³ek, Anatol K¹kiel, Grzegorz Stypu³a,  Henryk Bartuzi,  
Aleksandra Próchniak, Maria Pyzik, Wojciech Sadurski, Jerzy 
Nojek, Jan Skwarek, Piotr Mróz,  Jerzy Krasucki, ks. Wies³aw 
Nowicki oraz ks. Proboszcz Kan. Zbigniew Cholewa - 
wszyscy z Koñskowoli, a ponadto Piotr Kopiñski z Witowic,  
Anna Skwarek z Wronowa,  Stanis³awa D³ugosz z Pulek,  
Krzysztof Sykut i Stanis³aw Æwik³a z Po¿oga, Halina
i Marian Kêsikowie z Chrz¹chowa, Jan Kap³on z M³ynek, 
Stanis³aw Komsta z Opoki,  Jan Lewtak ze Starej Wsi,  Jan 
Bia³ota z Rud,  Eugeniusz Wiejak z Chrz¹chówka.

Konsultantami Rady zostali: Lucjan Kurowski
z Koñskowoli i Jacek Furtak z Woli Osiñskiej

Henryk Bartuzi
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13.10. - X Fina³ Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy.
W trakcie koncertu na rzecz Fundacji, zorganizowanego
w Gminnym Oœrodku Kultury w Koñskowoli, zebrano 1.908,55 
z³, wyroby ze z³ota oraz walutê obc¹. Dary zosta³y przekazane na 
konto Fundacji.
20.01. - Klub Sportowy „Powiœlak” z Koñskowoli w Turnieju 
Pi³karskim o Puchar Starosty Pu³awskiego, zdoby³ g³ówn¹ 
nagrodê, czyli puchar. Najlepszym bramkarzem uznano 
Zbigniewa Rojka.
25.01. - Rada Gminy Koñskowola podjê³a uchwa³ê w sprawie 
bud¿etu gminy na rok 2002, przyjmuj¹c za priorytetowe zadanie 
budowê sali gimnastycznej i gimnazjum.
07.02. - Uczniowie z Gimnazjum zajêli II miejsce na 
Gimnazjadzie w Piotrowicach.
07.02. - Panowie Lucjan i Grzegorz Kurowscy, w³aœciciele 
Gospodarstwa Szkó³karskiego, zostali uhonorowani tytu³em 
Wicemistrz Krajowy Konkurs AGROLIGA 2001 w kategorii 
Rolnicy.
26.02. - Turniej Wiedzy Po¿arniczej pod has³em „M³odzie¿ 
zapobiega po¿arom” - wygra³ Jaros³aw Próchniak z Chrz¹chowa.
29.03. - Rozstrzygniêcie przetargu na budowê sali gimnastycznej 
i gimnazjum. Wartoœæ zadania wg kosztorysu inwestorskiego 
opiewa³a na kwotê 5.432.797,33 z³. Wy³oniony w drodze 
przetargu wykonawca, realizuje zadanie za kwotê 4.032.713,50 
z³.
22.04. - Miêdzynarodowy Dzieñ Ziemi - nauczyciele i uczniowie 
SP w Koñskowoli zorganizowali marsz ekologiczny ulicami 
osady pod has³em „Cz³owiek jest czêœci¹ przyrody”.
26.04. - Rada Gminy udzieli³a absolutorium Zarz¹dowi Gminy za 
rok 2001.
28.04. - W trakcie koncertu na rzecz tomografu dla szpitala
w Pu³awach zebrano 816,00 z³.
03.05. - Uczniowie ze Szko³y Podstawowej w Koñskowoli, pod 
kierunkiem p. Haliny Suszek, zajêli I miejsce w konkursie wiedzy 
nt. Sejmu Czteroletniego, organizowanego w Kurowie.
11.05. - Zdobywcami pucharów w II Wiosennym Turnieju Tenisa 
Sto³owego zostali: Emil Matraszek i Jaros³aw Soleniec.
12.05. - Na placu Wojewódzkiego Oœrodka Doradztwa 
Rolniczego w Koñskowoli odby³y siê Eliminacje Wojewódzkie 
do Rowerowego Rajdu M³odych Rolników Warszawa - Bruksela.
21.05. - 08.06. - W tym okresie rachmistrze spisowi odwiedzali 
nasze domy celem zebrania informacji w ramach Narodowego 
Spisu Powszechnego.
01.06. - 143 szesnastolatków przyjê³o z r¹k ks. biskupa 
Mieczys³awa Cis³o sakrament bierzmowania
7 - 8 - 9.06. - Dni Koñskowoli po³¹czone z 470 -leciem nadania 
prawa miejskiego Koñskowoli. W trakcie uroczystoœci,
z udzia³em Marsza³ka Województwa Edwarda Hunka
i Wojewody Lubelskiego Andrzeja Kurowskiego, wmurowano 
akt erekcyjny pod gimnazjum, ods³oniêto obelisk upamiêtniaj¹cy 
przejœcie w III tysi¹clecie, odby³a siê równie¿ sesja historyczna 
nt. dziejów i walorów Koñskowoli, IX Konkurs Wiedzy
o Koñskowoli, a tak¿e festyn rodzinny.
21.06. - 127 pierwszych w powojennej Polsce absolwentów 
gimnazjum opuœci³o mury szko³y w Koñskowoli.
30.06. - Dzieñ Otwartych Drzwi w Wojewódzkim Oœrodku 
Doradztwa Rolniczego - jak zwykle œci¹gn¹³ ogromne rzesze 
mieszkañców nie tylko naszej gminy - zainteresowanych 
zarówno doradztwem jak i atrakcyjnymi wystawami rolniczymi
i festynem.
12.07. -  Odbiór II etapu kanalizacji Koñskowoli (ulice: 
Kurowska, Lubelska, Zak³adowa, Krzywa). Wykonano 123 
przy³¹cza na kwotê ok. 700 tys. z³.
21.06. - V Œwiêto Ró¿ - kolejny festyn w Koñskowoli po³¹czony
z wystaw¹ wielu odmian ró¿, wystawionych przez licznych 

producentów z terenu gminy. Puchar i tytu³ „Najpiêkniejszej 
Ró¿y 2002” otrzyma³a odmiana Chicago Peace - z plantacji
p. Anny Kuny z Po¿oga.
W okresie letnim, przy wsparciu finansowym Powiatowego 
Zarz¹du Dróg, na terenie gminy po³o¿ono chodniki:
w Koñskowoli przy ul. Po¿owskiej oraz w Po¿ogu, a tak¿e 
dywanik asfaltowy na ul. ̄ yrzyñskiej.
W sierpniu zosta³ zakupiony samochód bojowy od 
Wojewódzkiego Zarz¹du Zwi¹zku OSP dla OSP w Po¿ogu.
W sierpniu -  Zosta³y zmodernizowane ³azienki w budynku 
Gminnego Oœrodka Kultury w Koñskowoli oraz przeprowadzono 
remont Gminnego Oœrodka Zdrowia.
W okresie paŸdziernika i listopada zmodernizowano drogê 
³¹cz¹c¹ Witowice z ul. Lubelsk¹ w Koñskowoli.
10.10. - Ostatnia uroczysta sesja Rady Gminy III kadencji.
13.10. - Kabaret „Onufry” na Wojewódzkim Przegl¹dzie 
Kabaretów w K¹kolewnicy otrzyma³ g³ówn¹ nagrodê.
27.10. - Wybory Samorz¹dowe. Spoœród 77 kandydatów 
spo³ecznoœæ gminna wybra³a 15 radnych Rady Gminy 
Koñskowola. Wybrano równie¿ jednego radnego do Rady 
Powiatu Pu³awskiego. Pierwsza tura wyborów wy³oni³a dwóch 
kandydatów na Wójta Gminy Koñskowola.
06.11. - Z grona ¿yj¹cych odszed³ S³awomir Skwarek - dyrektor 
Gimnazjum, d³ugoletni pedagog i dzia³acz sportowy.
06.11. - Pierwsza w dziejach Koñskowoli debata przedwyborcza 
z udzia³em dwóch kandydatów na Wójta Gminy: Stanis³awa 
Go³êbiowskiego i Krzysztofa Zawadzkiego.
10.11. - II tura wyborów - wójtem zosta³ wybrany Stanis³aw 
Go³êbiowski.
20.11.- Powiatowy Dzieñ Kultury w Pu³awach. W uznaniu zas³ug 
dla rozwoju i propagowania kultury naszego regionu, nagrody 
starosty otrzymali: Zespó³ „Œpiewaj¹cy Seniorzy”, p. Teresa 
Or³owska - fotograf i wydarzenie kulturalne - II Wystawa 
Rodzimych Artystów.
22.11. - I inauguracyjna sesja Rady Gminy Koñskowola IV 
kadencji, na której w wyniku tajnego g³osowania, funkcjê 
Przewodnicz¹cej Rady Gminy powierzono radnej Ma³gorzacie 
Szpyra. Wiceprzewodnicz¹cymi Rady zostali: Józef Szymañski
i Zbigniew Skwarek.
01.12. - Gmina Koñskowola zaistnia³a w globalnym 
spo³eczeñstwie internetowym. Utworzono Regionalny Portal. 
Adres naszej strony internetowej: www.konskowola.fri.pl.
04.12. - Zosta³a oddana do u¿ytku stacja uzdatniania wody
i zmodernizowane ujêcie, administrowane przez Spó³dzielniê 
Mieszkaniow¹ Koñskowoli. W kosztach przebudowy 
partycypowa³a Agencja W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa.
06.12. - Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej przyzna³o grant 
na realizacjê zadania: Gminne Centrum Informacji w ramach 
programu Aktywizacji Zawodowej „Pierwsza praca”, 
realizowane wspólnie przez Gminê Koñskowola i Fundacjê 
Pu³awskie Centrum Przedsiêbiorczoœci. Centrum rozpocznie 
dzia³alnoœæ wiosn¹ 2003r. w Gminnym Oœrodku Kultury
w Koñskowoli.
08.12. - Wybory do Rady Powiatowej Lubelskiej Izby Rolniczej. 
Jej cz³onkami z terenu naszej gminy zostali: El¿bieta Michalska
z Rud i Antoni Borzêcki z Witowic.
14.12. - Odbiór techniczny sali gimnastycznej.
Grudzieñ - Modernizacja ul. Rybnej w Koñskowoli oraz zakup 
ci¹gnika komunalnego z p³ugiem odœnie¿aj¹cym, zamiatark¹
i kosiark¹. W remizie na Opoce wykonano instalacjê gazow¹
i kanalizacyjn¹ oraz wykopano studniê.
31.12. - Liczne zabawy sylwestrowe, m.in.: w szkole
w Koñskowoli, w Domu Stra¿aka na M³ynkach, w GOK, oraz
w miejscowych barach, a tak¿e w prywatnych domach. Wszyscy 
¿yczyli sobie, aby Nowy Rok by³ lepszy od odchodz¹cego.

czyli co, gdzie i kiedy wydarzy³o siê na terenie Gminy Koñskowola
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Od 11 lat na pocz¹tku stycznia
(w tym roku 12), wiêkszoœæ Polaków, 
uczestniczy w zorganizowanej na 
ogromn¹ skalê akcji Jerzego Owsiaka - 
Wielkiej Orkiestrze Œwi¹tecznej 
Pomocy. Corocznie na ulice wychodzi 
ok.  100.000 wolontariuszy ze 
specjalnie oznakowanymi puszkami, 
organizowane s¹ aukcje, licytacje

i koncerty, z których ca³kowity dochód przekazywany jest na 
„rêce” Fundacji WOŒP. Co z tymi pieniêdzmi dzieje siê dalej? 
Do tej pory zosta³ zakupiony sprzêt medyczny za ponad 39 
milionów dolarów. Pracuje on w  650 oddzia³ach dzieciêcych
w ca³ym kraju. Wystarczy chocia¿by wspomnieæ, ¿e na 1200 
inkubatorów, 600 nowoczesnych zosta³o zakupionych
z pieniêdzy zebranych wœród ludzi dobrej woli podczas „grania 
Orkiestry”. O naszej hojnoœci mo¿e œwiadczyæ fakt, ¿e jedno
z licytowanych co roku 500 ma³ych, z³otych serduszek 
osi¹gnê³o zawrotn¹ cenê 330 tysiêcy USD. A to przecie¿ nie 
wszystko! W³aœnie dziêki nam - ludziom dobrej woli, Fundacja 
mog³a wprowadziæ w ¿ycie ogólnopolski Program 
Powszechnych Przesiewowych Badañ S³uchu u Noworodków, 
mo¿e prowadziæ szkolenia wœród m³odzie¿y w udzielaniu 
pierwszej pomocy, a tak¿e kupowaæ sprzêt ratowniczy dla 
Stra¿y Po¿arnej i wszystkich oddzia³ów Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Równie¿ dziêki 
Fundacji, co roku w œrodku lata, kilkaset tysiêcy ludzi 
przyje¿d¿a na organizowany przez Fundacjê festiwal 
Przystanek Woodstock.

To, i¿ pracownicy Fundacji skrupulatnie i publicznie 
rozliczaj¹ wszystkie pieni¹dze równie¿ podnosi presti¿ WOŒP
i powoduje, i¿ w akcjê w³¹cza siê z roku na rok wiêcej ludzi
w kraju i zagranic¹.

W Koñskowoli Wielka Orkiestra Œwi¹tecznej Pomocy 
zagra³a po raz dziewi¹ty, tym razem pod patronatem Sztabu 
Miejskiego w Pu³awach. W Gminnym Oœrodku Kultury, przy 
sali wype³nionej po brzegi przez ca³y czas trwania koncertu 
(ponad 5 godz.), jak co roku wyst¹pi³y miejscowe talenty: 
orkiestra dêta OSP, m³odzie¿owe zespo³y wokalne i taneczne, 
„Œpiewaj¹cy Seniorzy”, kabaret „Onufry” z premierowym 
programem. By³ tak¿e pokaz m³odych adeptów karate, koncert 
zespo³u „Alternatywa” i goœcinny wystêp p. Marka Makucha. 
By³a równie¿ zorganizowana sprzeda¿ prac dzieci ze szko³y
w Koñskowoli i ko³a plastycznego dzia³aj¹cego w GOK, by³a 
aukcja obrazów p. Andrzeja Packa i gad¿etów orkiestrowych 
(czapki, koszulek, kubków, plakatu, autografów Jurka 

Owsiaka). Koszulki z nadrukiem WOŒP, chcia³o mieæ wielu 
uczestników koncertu, ta licytacja trwa³a najd³u¿ej, a kwoty 
uzyskane z niej to 100,00 i 60,00 z³.  Hitem aukcji okaza³ siê 
wielki tort, podarowany przez PSS Pu³awy, zakupiony przez 
pracowników GOK za kwotê 100,00 z³. Jednym s³owem ka¿dy 
znalaz³ tu coœ dla siebie. Biletem wstêpu na imprezê by³ zakup 
czerwonego serduszka.  Ile kosztowa³o? Ka¿dy sam, podobnie 
jak w ubieg³ych latach, wyznacza³ sobie cenê. I nie by³a ona 
ma³a, skoro w tym roku zebraliœmy 2.131,72 z³, 0,70 EURO oraz 
z³oty krzy¿yk. £¹cznie z kwotami przekazanymi w ubieg³ych 
latach da³o to sumê 13.347,77 z³ (obecny rok plus 11.216,05 z³). 
Nie jest to jednak wszystko, co mieszkañcy Gminy Koñskowola 
ofiarowali na rzecz Fundacji Jurka Owsiaka. Nie znamy 
przecie¿ sum, które przez te wszystkie lata zebrali 
wolontariusze na naszych ulicach, nie wiemy równie¿, ile 
pieniêdzy zosta³o uzyskanych ze sprzeda¿y z³otych fantów 
typu: obr¹czka, pierœcionki, kolczyki, wisiorki, które by³y 
ofiarowywane w zamian za papierowe serduszko, a przecie¿ 
oprócz nich, znajdowaliœmy w puszce równie¿ obc¹ walutê. Ich 
wymian¹ na z³otówki i przekazywaniem dalej zajmowa³ siê 
bank. Widaæ z tego wyraŸnie, ¿e w naszej gminie nie brak ludzi 
dobrej woli.

El¿bieta Pytka

W œwi¹tecznym i zimowym nastroju

23 i 24 stycznia br. Gminny Oœrodek Kultury w Koñskowoli 
znów bêdzie rozbrzmiewa³ œpiewem, muzyk¹ i gwarem dzieci,
a sale i korytarze ozdobi¹ kolorowe rysunki i szopki noworoczne. 
Te dni to czas trwania IX ju¿ Przegl¹du Artystycznego „Zimowe 
Nastroje”. Gwoli przypomnienia dodajmy, ¿e celem Przegl¹du jest 
kultywowanie tradycji œwi¹tecznych i zimowych oraz 
inspirowanie m³odego pokolenia do pracy twórczej i czynnego 
udzia³u w ¿yciu kulturalnym. W „Zimowych Nastrojach” wezm¹ 
udzia³ uczniowie wszystkich gminnych szkó³ i przedszkoli. Oprócz 
wspomnianych wczeœniej prac plastycznych, najciekawsze
(i nagrodzone) prace literackie zostan¹ opublikowane w lutowym 
numerze „Echa”. Jednak¿e kilka fotografii z zaprezentowanych 
inscenizacji teatralnych, a tak¿e wystêpów wokalnych
i muzycznych z pewnoœci¹ nie odda zarówno atmosfery jak
i  zaanga¿owania m³odych artystów. To po prostu trzeba zobaczyæ
i us³yszeæ! Zapraszamy serdecznie nie tylko babcie, dziadków, 
mamy, tatusiów, ciocie i wujków, ale wszystkich chêtnych do 
podziwiania niepowtarzalnej twórczoœci dzieciêcej. Sala 
widowiskowa GOK z pewnoœci¹ wszystkich pomieœci, a brawa 
publicznoœci to najlepszy balsam na stremowane artystyczne serca 
naszych pociech.
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Stanis³awa Moniuszki na Bia³orusi. Jak przysta³o na chór 
nosz¹cy imiê tak wielkiego kompozytora, w repertuarze 
przewa¿aj¹ utwory patrona i polskich kompozytorów, ale 
m³odzi ludzie œpiewaj¹ te¿ utwory kompozytorów 
ukraiñskich, rosyjskich i zachodnich. Kontynuuj¹c 
wypowiedŸ pani Wiktoria mówi, ¿e korzenie polskie to powód 
do dumy. „Lubiê to, czym siê teraz zajmujê, jêzyk polski, 
pieœni. Moja dusza przez tyle lat nie mia³a takiej mo¿liwoœci. 
Lubiê wszystko, co jest zwi¹zane z Polsk¹”.

 B.F.

Gdyby ka¿dy cz³owiek by³ nieco wra¿liwszy na potrzeby 
innych, myœlê ¿e wiêcej mielibyœmy przyjació³, wyrozumia³oœci
i optymizmu. Zw³aszcza w obecnych czasach potrzebujemy wiêcej 
serca, a my sami mo¿emy innym okazywaæ nasz¹ serdecznoœæ. 
Dobrze jest mieæ pomys³ i chêæ, by go w³aœciwie zrealizowaæ.

M³odzie¿ naszego gimnazjum, razem z p. dyrektorem
i nauczycielami, postanowi³a wnieœæ nieco ciep³a i p³omyk nadziei 
w progi domu, gdzie mieszkaj¹ ch³opcy z Oœrodka 
Wychowawczego „Caritas” w Pu³awach, razem ze swoimi 
opiekunami - siostrami zakonnymi. 9 grudnia zorganizowaliœmy 
imprezê pod has³em „I ty mo¿esz zostaæ œw. Miko³ajem”.
W przeprowadzeniu jej, pomoc okazali uczniowie Samorz¹du 
Uczniowskiego, szkolnego ko³a PCK i nauczyciele. W tym dniu 
mogliœmy obejrzeæ 3 mecze towarzyskie w koszykówkê. Gra³y 
nastêpuj¹ce reprezentacje: uczniów gimnazjum, nauczycieli 
gimnazjum, pracowników Urzêdu Gminy w Koñskowoli i w³adz 
samorz¹dowych, nauczycieli z SP w Koñskowoli.

Wejœciówk¹ na mecz by³ „Dar serca” - ka¿dy z nas przyniós³ to, 
czym móg³ siê podzieliæ z innymi (artyku³y sanitarne, papiernicze, 
s³odycze, zabawki, maskotki). Porz¹dkowi zadbali o kulturalne 
wejœcie na salê gimnastyczn¹ oraz informowali o miejscu z³o¿enia 
swojego „Daru”. Wielkie by³o zainteresowanie meczami 
koszykówki. Podziw wzbudza³ kunszt sportowy goœci, nauczycieli 
oraz m³odzie¿y, dzielnie atakuj¹cej kosz przeciwnika. Cieszymy 
siê, ¿e przy tej sportowej okazji uda³o siê zebraæ piêæ du¿ych 
kartonowych pude³ darów, które zosta³y przekazane w dn. 
12.12.2002r. na rêce sióstr - opiekunek „Caritasu”. Dziêki pomocy 
p. Paw³a Pytlaka nie mieliœmy problemów z transportem. Razem
z darami przedstawiciele SU z³o¿yli ¿yczenia œwi¹teczne
i noworoczne wszystkim mieszkañcom Oœrodka. Byæ mo¿e my, 
choæ w niewielkim stopniu, sprawiliœmy komuœ radoœæ, a sami 
odczuliœmy, ¿e pomaganie innym to naturalny odruch ludzki. 
Dobrze jest pamiêtaæ, ¿e na tyle stajemy siê prawdziwymi ludŸmi, 
na ile umiemy pomagaæ innym.

Joanna Kopiñska

WiêŸ z Ojczyzn¹ dziadów i ojców mo¿na podtrzymywaæ 
miêdzy innymi poprzez œpiew. Tak te¿ czyni¹ m³odzi ludzie
z Kijowa, którzy w chórze im. Stanis³awa Moniuszki œpiewaj¹ 
w jêzyku polskim. Na pocz¹tku tego roku ponownie 
odwiedzili Koñskowolê, daj¹c tym razem, dziêki uprzejmoœci 
ksiêdza proboszcza, koncert kolêd w koœciele parafialnym
w dniu 5 stycznia. Poprzednim razem œpiewali w marcu dla 
m³odzie¿y z Gimnazjum i Szko³y Podstawowej
w Koñskowoli.

Chór istnieje od 5 lat, powsta³ z potrzeby serca i inicjatywy 
pani Wiktorii Jurkowskiej (z pochodzenia Polki), która jest 
dyrygentem z wy¿szym wykszta³ceniem muzycznym i 25-
letnim sta¿em.

Jak mówi pani Wiktoria, obecna sytuacja na Ukrainie, 
konkretnie w Kijowie, pozwala na naukê jêzyka polskiego, 
poznawanie polskiej kultury, tworzenie zespo³ów. Jednak 
ludzie zak³opotani trudami codziennego ¿ycia, nie zawsze 
maj¹ mo¿liwoœæ zajmowania siê tym. Jest to jedyny polski 
chór dzieciêcy w Kijowie. Nale¿¹ do niego równie¿ dzieci 
ukraiñskie, które chêtnie ucz¹ siê jêzyka polskiego. W swej 
piêcioletniej historii uczestniczyli wiele razy w festiwalach 
muzyki polskiej, ale najmilej wspominaj¹ I Festiwal im. 
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W klasie III gimnazjum zapoznajemy uczniów ze sztuk¹ 
redagowania i wyg³aszania przemówieñ. W czasach obecnych 
taka umiejêtnoœæ staje siê coraz bardziej wa¿na i potrzebna. Na 
dobrych przemówieniach niejednokrotnie opiera siê sukces 
polityków, prawników itp.

Zanim uczniowie przyst¹pili do redagowania w³asnych prac, 
czytaliœmy i omawialiœmy wspólnie ró¿ne przemówienia. 
Zastanawialiœmy siê nad œrodkami jêzykowymi przemówieñ,
a tak¿e omawialiœmy œrodki nie jêzykowe (gest, mimika, 
modulacja g³osu, intonacja). By³y to przygotowania, których 
rezultatem s¹ przemówienia pisane przez uczniów i wyg³aszane 
przed klas¹. A oto najlepsze prace:

El¿bieta Owczarz

Szanowna Pani, drogie kole¿anki i koledzy
Na dzisiejszym spotkaniu chcia³bym poruszyæ temat reklam 

telewizyjnych. Wiem, ¿e wielu z was poprze moj¹ wypowiedŸ, 
lecz wielu mo¿e siê z ni¹ nie zgodziæ. Otó¿ zadajemy sobie 
pytanie: „Czy reklamy telewizyjne s¹ nam potrzebne?” 
Pozwólcie, ¿e wyra¿ê w³asne zdanie, które brzmi: nienawidzê 
reklam! Dlaczego? Siedzê wygodnie w fotelu, ogl¹dam film, 
który bardzo mnie ciekawi, wczuwam siê, duchem uczestniczê 
w tym sensacyjnym wydarzeniu, a tu nagle w najwa¿niejszym 
momencie nastêpuje przerwa i widzê na ekranie napis: 
"Reklama". Wkurzam siê i wy³¹czam telewizor. Wiem, ¿e wielu 
z was prze¿y³o coœ takiego. Myœlê, ¿e to w³aœnie przez reklamy 
ludzie l¹duj¹ w zak³adach psychiatrycznych, a na œwiecie rodzi 
siê przemoc i terroryzm. Przestêpcy, gdy siê zdenerwuj¹ na 
reklamy, id¹ na ulice i zaczynaj¹ wy¿ywaæ siê na ludziach, 
strzelaj¹c do nich lub podk³adaj¹c bomby.

Reklamy oddzia³ywuj¹ równie¿ na dzieci. To w³aœnie one s¹ 
najbardziej nara¿one na ich z³y wp³yw. Chcia³yby mieæ 
wszystko, co zobacz¹ w telewizji. Jeœli rodzice nie maj¹ 
funduszy na zakup wymarzonej zabawki z reklamy, 
wychowankowie zaczynaj¹ szukaæ innego sposobu na jej 
zdobycie. I od tej w³aœnie pory ucz¹ siê kraœæ zaczynaj¹c od 
najmniejszych, czasem nieznacznych rzeczy, a koñcz¹c na 
mercedesach i napadach na banki.

Tak bardzo chcia³oby siê w spokoju obejrzeæ film, mieæ 
wzorowe, kulturalne dzieci, a przede wszystkim pokój na 
œwiecie. Chcia³oby siê ¿yæ bez wojen, terroryzmu i przemocy. 
Zagwarantujmy sobie, naszym dzieciom i wnukom spokojne 
¿ycie! Walczmy z reklamami, które s¹ jednym ze Ÿróde³ z³a na 
œwiecie.

Sebastian Kozak kl. IIID

Panie i panowie, szanowni zebrani
Zgromadziliœmy siê tutaj, by doprowadziæ do zaprzestania 

produkcji zabawek militarnych. Wystêpujemy przeciwko 
zabawkom, które niczemu dobremu nie s³u¿¹. Naszym 
zadaniem jest chroniæ dziecko przed wszelkim z³em, a tym z³em 
mog¹ byæ te oto zabawki. Jesteœmy rodzicami i powinniœmy 
g³oœno krzykn¹æ: „nie”. Je¿eli zaczniemy sprzeciwiaæ siê 
produkcji, mamy szansê na lepsze jutro, lepsz¹ m³odzie¿ wœród 
nas i dlatego musi nam siê udaæ. Drodzy zebrani, pomyœlcie 
tylko, do czego prowadz¹ te zabawki. Czy do poprawnego 
rozwoju dziecka? Ale¿ sk¹d! One do niczego takiego nie 
prowadz¹. Powoduj¹ jedynie agresjê wœród m³odego pokolenia. 
Ucz¹ je, jak maj¹ siê zachowywaæ i jak walczyæ z wrogiem. 

Pomyœlcie tylko! Jedna ma³a zabawka, a mo¿e uczyniæ wiele 
szkód. Czy wy, rodzice, chcielibyœcie, aby wasze dziecko 
zamiast podziwu, budzi³o strach wœród ludzi? Czy chcecie sami 
uczyæ je agresji, czy spokojnego, poprawnego ¿ycia? Myœlê, ¿e 
wybraliœcie tê drug¹ ewentualnoœæ, za co kiedyœ wasze dziecko 
bêdzie was podziwia³o. Pamiêtam, jak w jednym filmie 
ch³opiec mia³ w³aœnie jedn¹ z takich militarnych zabawek. Na 
pocz¹tku wygl¹da³o to niewinnie, a¿ do czasu, kiedy zapragn¹³ 
u¿yæ prawdziwej broni. Skoñczy³o siê to tragicznie. My, 
rodzice, nie mo¿emy dopuœciæ do czegoœ takiego, powinniœmy 
chroniæ nasze dzieci. Te wszystkie gangi, napady... Byæ mo¿e to 
zabawki spowodowa³y agresjê. Czy chcemy, aby nasze dziecko 
by³o agresywne? Nie, nie dopuœcimy do tego! Niech ka¿dy z nas 
g³oœno krzyknie: "Nie!" tym wszystkim narzêdziom zbrodni. 
Obiecajmy sobie i swojemu dziecku, ¿e nigdy nie kupimy mu 
maszynki do zabijania. Œwiat z ca³¹ pewnoœci¹ wiele na tym 
zyska.

Ma³gosia - Agnieszka Próchniak kl.IIID

Mowa ba³wochwalcza do kubka
O Ty, którego wszystkich zalet wymieniæ nie zdo³am, Ty, 

któremu tyle w ¿yciu zawdziêczam, nie ¿yjesz.
O ja nieszczêsna! Stojê teraz przed t¹ skrzynk¹, w której le¿y 

Twe poroz³upywane na czêœci biedne cia³o. O Wielki mój 
Kubku, przez m¹ w³asn¹ g³upotê straci³eœ swe bezcenne, 
porcelanowe ¿ycie, bo to ja upuœci³am Ciê na tward¹ pod³ogê. 
Czy mi to kiedyœ wybaczysz? OdpowiedŸ na to pytane 
pozostanie dla mnie tajemnic¹ po wsze czasy. Nigdy jej nie 
poznam. Czy zdo³am bez ciebie prze¿yæ? Nie wiem. Ale 
jednego jestem pewna, nikt mi Ciebie nie zast¹pi. Nikt. ̄ y³eœ ze 
mn¹ dziesiêæ lat, o Wielki Kubku, czy ktoœ inny wytrzyma³by ze 
mn¹ tak d³ugo? Nie s¹dzê. Czy ktoœ inny zniós³by w swym 
wnêtrzu obecnoœæ tych wszystkich napojów, które przez te lata
z ciebie pi³am? O Wielki Kubku, nigdy nie zdo³am odwdziêczyæ 
Ci siê za Tw¹ wytrzyma³oœæ na temperaturê herbaty, któr¹ tak 
czêsto w sobie nosi³eœ, kawy, która przecie¿ tak Ciê brudzi³a. 
Czy ktokolwiek zniós³by dzia³anie p³ynów, dziêki którym 
mog³eœ byæ czysty i szorstk¹ g¹bkê w rêkach mojej  mamy, która 
zapewne rani³a Tw¹ delikatn¹ skórê,  bezlitoœnie szoruj¹cej Twe 
b³yszcz¹ce pow³oki.

O Kubku, nigdy nie zapomnê Ci tego, jak pewnego letniego 
dnia ochroni³eœ mnie przed atakiem pszczo³y, która lecia³a 
prosto na mnie. Pi³am wtedy z Ciebie jeden z tych brudz¹cych 
Ciê napoi, gdy walecznie nastawi³eœ siê do niej dnem jak tarcz¹, 
o któr¹ pszczo³a rozbijaj¹c siê pad³a na stó³, a potem Ty,
o Wielki, kieruj¹c m¹ rêkê wprost na ni¹, gdy ciê odstawi³am, 
dobi³eœ j¹, przygniataj¹c jak m³otem. Nigdy nie zapomnê tego 
wspania³ego aktu Twej odwagi, o Kubku.

Dziêkujê Ci za wszystko, za wszystko, co dla mnie zrobi³eœ
i przepraszam, jeœli o czymkolwiek zapomnia³am. Teraz, gdy 
puszczam Twe rozbite cia³o w tym wyœcie³anym at³asem kufrze 
na dno rzeki, czujê, ¿e bêdzie mi Ciê brakowaæ bardziej ni¿ 
myœla³am.

¯egnaj, ¿egnaj, o Wielki Kubku, który teraz giniesz mi z oczu 
w otch³ani. ̄ egnaj.

Nareszcie siê Ciebie pozby³am i mama kupi mi ten œliczny, 
¿ó³ty kubeczek, który stoi na wystawie w sklepie.

Monika Su³ek kl. IIID
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Mamy ju¿ za sob¹ zarówno ostatni dzieñ ubieg³ego roku, jak
i pierwszy nowego. Równie¿ mamy za sob¹ momenty,
w których sk³adaliœmy sobie i najbli¿szym deklaracje zmian, 
jakie wprowadzimy we w³asnym ¿yciu wraz z dniem 
pierwszego stycznia. Jednak z doœwiadczeñ ca³ego naszego 
¿ycia (a tak¿e tych kilku dni, jakie minê³y od pocz¹tku roku) 
wiemy, ¿e zazwyczaj na deklaracjach siê koñczy. Co zatem stoi 
na przeszkodzie, ¿eby wprowadziæ je w ¿ycie? Brak silnej woli 
- odpowie dziewiêciu na dziesiêciu zapytanych. Tak, jakby owa 
silna wola by³a czymœ danym nam podobnie jak kolor oczu, czy 
kszta³t nosa. Zwa¿ywszy jednak, ¿e zarówno barwê oczu 
mo¿na zmieniæ (chocia¿by za pomoc¹ soczewek 
kontaktowych), a i zmiana kszta³tu nosa to w dzisiejszych 
czasach jedynie problem medyczny i finansowy, mo¿na 
równie¿ kszta³towaæ w sobie wolê. Wed³ug encyklopedii, wola 
to jedynie przemyœlane i œwiadome dzia³anie, sk³adaj¹ce siê
z czterech czêœci:

1. uœwiadomienie sobie motywów postêpowania,
2. zastanowienie
3. podjêcie decyzji,

4. wykonanie.
(Silna) wola nie jest zatem spontanicznym przejawem 

pragnienia (chcê byæ szczup³a, wiêc siê odchudzê), ale zak³ada 
sol idn¹ dozê przemyœlenia i  wziêcie na s iebie 
odpowiedzialnoœci za w³asne poczynania. Jak to siê dzieje, ¿e 
mamy doœæ silnej woli, aby rano wstaæ z ³ó¿ka, ale ju¿
z odchudzaniem na przyk³ad, jest gorzej? W pierwszym 
przypadku podlegamy wymogowi spo³ecznemu, w drugim 
natomiast usi³ujemy sami sobie narzuciæ konkretne 
zobowi¹zania. Istot¹ woli jest giêtkoœæ i sta³oœæ w dzia³aniu.
A poniewa¿ w swoim g³ównym za³o¿eniu wola zak³ada 
zaanga¿owanie cz³owieka po³¹czone z cierpliwym 
oczekiwaniem i sztuk¹ pokonywania trudnoœci dla osi¹gniêcia 
zamierzonego celu, jasn¹ jest rzecz¹, ¿e aby wykszta³ciæ
u siebie tak zwan¹ siln¹ wolê, nale¿y przede wszystkim 
opanowaæ w³asne lenistwo, wrodzony pesymizm i brak 
konsekwencji. Najwiêksz¹ bowiem trudnoœæ sprawia nam 
przejœcie od etapu trzeciego do czwartego. Wiadomo, ¿e nie od 
razu Kraków zbudowano, je¿eli zatem wyczuwamy u siebie 
brak optymizmu, niedobory cierpliwoœci i wrodzone lenistwo, 
mo¿e powinniœmy zaczynaæ æwiczyæ w³asn¹ wolê na drobnych
i nie wymagaj¹cych wielkich poœwiêceñ za³o¿eniach. Mo¿emy 
na pocz¹tek przyrzec sobie, ¿e ka¿dy dzieñ rozpoczniemy
z uœmiechem i uœmiechaæ siê bêdziemy tyle razy ile tylko siê da! 
A ¿e ka¿da reakcja wywo³uje kontrreakcjê, ze strony innych 
ludzi spotkamy siê z wiêksz¹ ¿yczliwoœci¹ ni¿ dotychczas. 
Mo¿e zdarzyæ siê, ¿e ktoœ na nasz radosny uœmiech (na przyk³ad 
w urzêdzie) odpowie nieprzyjaznym warczeniem, mamy wtedy 
doskona³¹ okazjê poæwiczyæ w³asn¹ cierpliwoœæ, opanowanie
i ogólnie optymizm. Wszyscy znamy powiedzenia, ¿e „wiara 
góry przenosi”, a „kropla dr¹¿y kamieñ”. Je¿eli bêdziemy 
mocno wierzyæ, ¿e ¿ycie jest piêkne, wtedy dostrze¿emy jego 
urodê. Przyt³acza nas codziennoœæ? Problemy z mê¿em, 
dzieæmi? Spójrzmy za okno, na oœnie¿one drzewa i chocia¿ 
chce nam siê p³akaæ, uœmiechnijmy siê na przyk³ad do sikorki, 
która dziobie powieszon¹ przez kogoœ skórkê s³oninki. Rêczê, 
¿e ¿ycie od razu wyda siê piêkniejsze, a nasze problemy do 
opanowania. I mo¿e za rok, kiedy przyrzekniemy sobie coœ 
naprawdê dla nas wa¿nego, z nabytym ju¿ optymizmem
i wypracowan¹ konsekwencj¹ w dzia³aniu, potrafimy 
dotrzymaæ danego sobie s³owa.

El¿bieta Pytka 

Witam Panie i Panowie!
Znowu mam zamiar przelaæ na papier trochê swoich 

„przemyœliwanek”. Jeœli mój drogi czytelniku, przeczyta³eœ ten 
pocz¹tek, to gratulujê - czytasz jedyny, beznadziejny artyku³ w tym 
miesiêczniku. Ale to powód do dumy, bo przecie¿ jest jak test na 
nerwy. W poprzednim numerze napisa³em, ¿e œniegu nie ma - no
i jest. Mamy nie tylko œnieg, ale i mróz, i to jaki!

Fajowo jest tak wieczorem wyjœæ na spacer, kiedy bielutki œnieg 
trzeszczy pod butami jak teœciowa z rana. Mo¿na wtedy upatrzyæ 
sobie jak¹œ du¿¹ zaspê i rzuciæ siê na ni¹, a potem fiko³ki, orze³ek, 
przewroty... Koniecznie te¿ przyda³by siê kulig - ale taki prawdziwy, 
z koñmi.

Na taki powinniœmy zabraæ przenoœny magnetofon z nagraniem 
„Nas nie dogoniat” bo to ponoæ tera modne. Wtedy jest atrakcja -  jak 
jesteœmy ju¿ daleko od domu i spadniemy, a woŸnica siê nie obejrzy, 
spacer mamy zapewniony. Mój kolega stwierdzi³, ¿e kiedy panuje 
taki mróz, to œrednia prêdkoœæ pieszego wzrasta. Œmieszne, ale 
prawdziwe. No bo ka¿demu siê spieszy do ciep³ego pomieszczenia.

A wieczorem, kiedy nie mamy ju¿ nic wiêkszego do roboty (sic!) 
mo¿emy sobie popatrzeæ na szybê jak Dziadek Mróz (dlaczego nie 
Babka?) pomalowa³ j¹ w rozmaitoœci. Na koniec ¿yczê Pañstwu 
ciep³ych i przyjemnych zimowych wieczorów.

Pozdrawiam !
Mariusz Oleœkiewicz
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„...W Trójcy jedynemu potrójne ofiary,
bierz mirrê, ¿eœ cz³owiek, z³oto, ¿eœ król wieczny.
Kadzid³em wyznawa Boga zmys³ serdeczny.”

(S. Grabowiecki)

Jest to jedno z najstarszych, obchodzonych od II w., 
chrzeœcijañskich œwi¹t. Pierwszymi spoza Izraela, którzy 
przybyli, by oddaæ Zbawicielowi czeœæ, byli trzej mêdrcy, 
którym w IX w. nadano imiona: Kacper, Melchior i Baltazar. 
Przynieœli trzy dary - z³oto, kadzid³o oraz mirrê. Na pami¹tkê 
tych darów, od koñca œredniowiecza, w dniu 6 stycznia 
œwiêcono w koœcio³ach z³ote
i srebrne pierœcionki  - jako z³oto, 
¿ywicê - jako kadzid³o oraz mirrê. 
Polska mirra to ziarenka ja³owca, 
natomiast mirra, któr¹ otrzyma³
w darze Pan Jezus by³a balsamem
z czerwonych jagód. Oprócz tych 
trzech darów œwiêcono wodê (na 
pami¹tkê chrztu Jezusa w Jordanie) 
oraz kredê.
Kiedy powracano z koœcio³a do 
domów, na drzwiach wejœciowych 
wypisywano  K+M+B (inicja³y 
mêdrców) oraz cyfry danego roku. 
Pisano te¿ C+M+B wraz z cyframi 
roku. Te symbole t³umaczone by³y 
nastêpuj¹co:
- C - cogito (dowiadujê siê, poznajê)- 
dowiedzieli siê o Zbawicielu
i z³o¿yli mu pok³on,
- M - matrimonium - ma³¿eñstwo, 
gody w Kanie Galilejskiej, pierwszy 
cud Jezusa,
- B - baptismus - chrzest Jezusa
z r¹k Jana Chrzciciela w wodach 
Jordanu.

Œw. Augustyn w swoich pismach 
interpretuje te litery jeszcze inaczej: 
Christus Multorum Benefaktor - 
Chrystus dobroczyñc¹ wielu. Mo¿na 
je jeszcze odczytaæ jako noworoczne b³ogos³awieñstwo 
udzielone przez koœció³ domowi: Christus Mesioni Benedicat - 
Niech Chrystus b³ogos³awi temu domowi.

Dawniej nie wszyscy ludzie umieli pisaæ, a jeœli nawet pisali, 
to niewprawn¹ rêk¹. Zapraszano wiêc do domu kogoœ, kto tê 
sztukê mia³ opanowan¹ lepiej i proszono (za op³at¹) aby piêknie 
wykaligrafowa³ na drzwiach litery, oddzielaj¹c je od siebie 
znakiem krzy¿a.

Kredowe znaki pisano te¿ na drzwiach i s³upach obory, na 
czo³ach krów i byków. Gospodarz czêsto obchodzi³ granice 
swojego obejœcia ci¹gn¹c œwiêcon¹ kredê po ziemi, aby 
odgrodziæ siê od nikczemnych si³. Temu samemu s³u¿y³o 
okadzanie.

W wigiliê Trzech Króli (tak jak na œw. Jana Chrzciciela
i w Wielk¹ Sobotê) - wygaszano stary ogieñ, by w dniu 
Objawienia Pañskiego uroczyœcie go roznieciæ. Iskr¹ tego 
nowego p³omienia roz¿arzano proch kadzid³a. By³y w nim 
kawa³ki ¿ywicy, owoce ja³owca, czasem pokruszone listki ziela 
z Bo¿ego Cia³a. Ca³a rodzina z gospodarzem na czele 

obchodzi³a okadzaj¹c izby, sieñ, oborê, podwórko. Ufano, ¿e z³e 
boi siê tego dymu tak samo jak wody œwieconej. Pozosta³oœæ 
kadzid³a zawijano w bia³e p³ótno i chowano na czarn¹ godzinê - 
u¿ywano go na przyk³ad, kiedy ktoœ zachorowa³.

Poœwiêcone jako z³oto monety i pierœcionki wrzucano do 
pierwszej k¹pieli noworodkom - aby mia³y si³ê i bogactwo.

W wigiliê Trzech Króli dziewczêta chodzi³y po kolêdzie. 
Odwiedza³y jednak tylko te domy, gdzie byli ch³opcy - 
szczególnie ci wybrani. Nie bra³y za kolêdowanie ¿adnej 
nagrody. Kiedy ju¿ obesz³y upatrzone domy, zbiera³y siê
w jednym z nich, a tam ju¿ czekali na nie ch³opcy. Znalaz³o siê 

te¿ zawsze coœ do jedzenia i picia. 
Przychodzi³y te¿ inne panny - nie 
kolêduj¹ce. D³ugo w noc z tej chaty 
rozchodzi³y siê œmiechy, ¿arty
i radosne okrzyki...

Na dworach i w bogatych domach 
mieszczañskich, w wieczór Trzech 
Króli, bawiono siê w wybory króla 
migda³owego. Zabawa ta znana
i popularna w Europie Zachodniej
w XVII i XVIII w., z czasem przyjê³a 
siê w Polsce. Do wyboru króla 
s³u¿y³y ciastka - s³odkie ro¿ki -
w jednym ukrywano migda³. Osoba, 
która go znalaz³a, by³a obwo³ywana 
królem na czas karnawa³u. Tak samo 
wybierano królow¹. Królewsk¹ parê 
otaczano szczególnymi honorami 
p o d c z a s  w s z y s t k i c h  z a b a w  
karnawa³owych.

6 stycznia w Koœciele wschodnim 
o b c h o d z o n o  œ w i ê t o  C h r z t u  
Pañskiego - nazywano je Jordanem 
na pami¹tkê tego, ¿e Pan Jezus 
podda³ siê obrzêdowi chrztu
w wodach Jordanu. W wigiliê tego 
œwiêta obowi¹zuje post, modlitwa
i czuwanie. W domach spo¿ywa siê 
uroczyst¹ wieczerzê, podczas której 
wszyscy siedz¹c przy stole, dziel¹ siê 

bu³k¹ przaœn¹ (prosfer¹), na znak mi³oœci i wspólnoty 
chrzeœcijañskiej. W dniu œwiêta w cerkwiach s¹ odprawiane 
uroczyste nabo¿eñstwa po³¹czone ze œwiêceniem wody. 
Œwiêcona jest równie¿ woda w rzekach i strumieniach - tam 
udaj¹ siê na procesje wierni prowadzeni przez prawos³awnego 
ksiêdza. Na znak wiernoœci tajemnicom wiary i oczyszczenia
w poœwiêconych wodach zanurza siê trzy razy krzy¿ i p³on¹c¹ 
potrójn¹ œwiecê (symbol Trójcy Przenajœwiêtszej). Wierni pij¹ 
wodê œwiecon¹ z rzeki, czerpi¹ j¹ do przyniesionych ze sob¹ 
naczyñ i zabieraj¹ do domu.

W ci¹gu roku woda poœwiêcona w œwiêto Jordana u¿ywana 
jest do domowych obrzêdów religijnych oraz do ró¿nych 
zabiegów leczniczych i magicznych.

W Koœciele zachodnim uroczystoœæ Chrztu Pañskiego 
obchodzona jest w pierwsz¹ niedzielê, po Trzech Królach. 
Zamyka ona okres Bo¿ego Narodzenia, po którym nastêpuje
w Koœciele czas zwyk³y.

T.D.
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BARAN  21.03 - 20.04
Wraz z up³ywem czasu szaleñcza witalnoœæ BARANÓW
i zapa³ do dzia³ania przechodz¹ w energiê intelektualn¹. 
Szczególnie w tym roku BARANY maj¹ szansê na 
powszechn¹ akceptacjê swoich nowatorskich pomys³ów - 

zw³aszcza w zakresie sprzeda¿y i marketingu. Mo¿e wiêc warto 
pomyœleæ o niewielkim (na pocz¹tek!) stoisku w supermarkecie? 
Mars szczególnie poleca promocjê atrakcyjnych nakryæ g³owy.
W uczuciach zalecana ostro¿noœæ! Twoje szaleñstwa w karnawale 
mog¹ nie spodobaæ siê partnerowi!

BYK  21.04 - 21.05
BYKI to stworzenia wojownicze i wyrafinowane 
zarazem. Zranione i porzucone potrafi¹ siê mœciæ, 
natomiast ob³askawione pójd¹ za partnerem na koniec 
œwiata. W tym roku Pluton i gwiazdy bêd¹ dla nich 

szczególnie ³askawe. BYKI maj¹ ogromn¹ szansê sprawdziæ siê 
wszêdzie tam, gdzie wchodzi w grê subtelnoœæ powonienia. Wielkie 
koncerny przemys³u perfumeryjnego, zak³ady fryzjerskie, kuchnie, 
etc. to tegoroczna arena BYKÓW, na której bêd¹ brylowaæ. 
Przyjemnoœci jednak maj¹ swoj¹ cenê. Pieniêdzy od nich nie 
przybywa!

BLI�NIÊTA  22.05 - 21.06
Charakterystyczny dla BLI�NI¥T nonkonformizm 
sprawia, ¿e maj¹ apetyt na dodatkow¹ karierê, a nawet 
kilka. Za spraw¹ Saturna i jego pierœcieni, pomys³y na 
now¹ dzia³alnoœæ bêd¹ siê im lêg³y jak króliki na wiosnê. 

Idealne s¹ dla nich wszelkie zajêcia zwi¹zane z transportem 
l¹dowym, powietrznym i wodnym, sieci¹ dróg i autostrad. Daj¹ one 
BLI�NIÊTOM nieograniczone wprost mo¿liwoœci dzia³ania 
szczególnie w naszym kraju. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿eby w podró¿ 
na Alaskê wybieraæ siê latem, a do Australii zim¹.

RAK  22.06 - 22.07
Przywi¹zanym do bezpieczeñstwa zarówno w sprawach 
rodzinnych jak i finansowych RAKOM, patronuj¹cy im 
Ksiê¿yc bêdzie patrzy³ ³askawym okiem, na wszelk¹ 
dzia³alnoœæ zwi¹zan¹ z projektowaniem, wytwarzaniem

i sprzedawaniem wszelkich sprzêtów s³u¿¹cych nocnemu 
odpoczynkowi. Dominacja Jupitera natomiast w znaku RAKÓW 
spowoduje dodatkowy przyp³yw mocy, któr¹ warto wykorzystaæ, 
sprawdzaj¹c jakoœæ w³asnych towarów.
Z wiadomych jednak wzglêdów nale¿y ograniczyæ siê jedynie do 
w³asnej sypialni.

LEW  23.07 - 23.08
Urodzone pod wp³ywem tak silnych patronów jak S³oñce
i Jowisz LWY, prezentuj¹ ogromny optymizm i tañcz¹ 
najczêœciej w takt w³asnej melodii, co zazwyczaj oznacza 
dominacjê emocji nad logik¹. Poczucie psychicznego 

komfortu za spraw¹ Plutona znajd¹ wszêdzie tam, gdzie widaæ jasne 
kolory, wielki show i rozrywkê, a tak¿e gdzie bêd¹ mog³y wykazaæ 
siê doradztwem, korzystaæ z uroków ¿ycia i znakomitej kuchni i choæ 
czasami napady gniewu LWA s¹ s³uszne, gwiazdy odradzaj¹ 
zbierania muchomorów (nawet bez œwiadków).

PANNA  24.08 - 23.09
Dla obdarzonych du¿¹ doz¹ krytycyzmu PANIEN, 
gwiazdy pod wp³ywem Saturna przygotowa³y szereg 
niespodzianek: wycieczkê na Karaiby z „Randki
w ciemno”, sposób na wytropienie ulgi podatkowej 

(pieni¹dze), przejêcie od konkurencji rynków zbytu (du¿e 
pieni¹dze), wygran¹ w ulicznej loterii. Wszystko to zapewni 
PANNOM podziw p³ci przeciwnej, co w konsekwencji zaowocuje 
ogromnym niedoborem w dziedzinie spokojnie przespanych nocy. 
Ale co tam! Niech inni pêkaj¹ z zazdroœci!

WAGA  24.09 - 23.10
WAGI bêd¹ mia³y w tym roku sporo pracy z utrzymaniem 
wewnêtrznej równowagi. Na jednej szali bowiem  
frywolna Wenus bêdzie kusiæ urozmaiconym ¿yciem 
towarzyskim, na drugiej powa¿ny Mars bêdzie 

przestrzega³ przed marnotrawieniem czasu. Jednak¿e Jowisz swoim 
konstruktywnym dzia³aniem wzmocni ich intelekt, wiarê
i optymizm. Zaowocuje to profitami zarówno w kieszeni jak
i w stosunkach z bliŸnimi. Ten rok nie bêdzie jednak sprzyjaæ nowym 
romansom, warto wiêc zadbaæ o sta³ego partnera.

SKORPION  24.10 - 23.11
W tym roku gwiazdy stawiaj¹ przed SKORPIONAMI 
dodatkowe zadania, bowiem stosowana przez nie 
strategia przetrwania oka¿e siê inspiracj¹ dla innych. 
Obdarzone za spraw¹ Wenus wyczuciem harmonii, 
symetrii i artystycznego smaku SKORPIONY odnios¹ 

sukcesy wszêdzie tam, gdzie zaistnieje potrzeba upiêkszania - ludzi, 
miejsc i rzeczy. Aksamit g³osu SKORPIONÓW ze specyficznym, 
pe³nym perswazji brzmieniem, przynosz¹cy sk¹din¹d profity
w miejscach pracy, mo¿e staæ siê przyczyn¹ konfliktów z ukochan¹ 
osob¹.

STRZELEC  24.11 - 22.12
Aktywnoœæ SRRZELCÓW wspierana przez Plutona, 
siêgnie szczytu. Widaæ ich bêdzie i s³ychaæ w ró¿nych 
miejscach i na ró¿nych szczeblach. Przebojem osi¹gn¹ 
zawodowy sukces, a Uran podsunie nowatorskie 

rozwi¹zania. Co prawda od pomys³u do realizacji droga daleka,
i najczêœciej wyboista, ale wyg³adzi j¹ protekcja gwiazd. Równie¿ 
patronka mi³oœci Wenus od jakiegoœ czasu zdecydowanie pod¹¿a
w ich kierunku, jednak to mo¿e spowodowaæ zas³u¿on¹ reprymendê 
od sta³ego partnera. Nie mo¿na mieæ wszystkiego.

KOZIORO¯EC  23.12 - 20.01
Plejada gwiazd na niebie KOZIORO¯CA to sojusznicy,
z którymi mog¹ pokonywaæ wszelkie przeszkody. Popr¹ 
ich przyjaciele, znajd¹ siê sponsorzy gotowi sfinansowaæ 
ich odlotowe pomys³y. Kwadratura Saturna natomiast

w marcu i kwietniu zmusi je do dopracowania projektów. Dziêki 
dobrej pozycji Merkurego sprawy nabior¹ przyœpieszenia. Tak 
wielkie zamierzenia wywo³aj¹ jednak s¹siedzk¹ i nie tylko, zawiœæ, 
z³agodzon¹ jedynie nieco tylko w porze trzeciej i czwartej kwadry 
Ksiê¿yca.

WODNIK  21.01 - 19.02
Silna pozycja Plutona w znaku WODNIKA wyostrzy ich 
intuicjê sprawiaj¹c, ¿e szóstym zmys³em wyczuj¹ wiêcej, 
ni¿  mogliby nauczyæ siê z ksi¹¿ek. Jest to œwietny rok na 
decyduj¹ce rozmowy z szefem - podwy¿ki, nagrody, 

atrakcyjne delegacje le¿¹ w zasiêgu rêki WODNIKA. Powinni 
jedynie uwa¿aæ z niezapowiedzianymi wizytami, na których 
uwielbiaj¹ przepytywaæ na okolicznoœæ... Musz¹ byæ wtedy 
nastawione na to, aby robi³y dobr¹ minê nawet wtedy, gdy znajomi 
nie zostawi¹ na nich suchej nitki.

RYBY  20.02 20.03
W tym roku gwiazdy szczególn¹ opiek¹ otaczaj¹ RYBY.  
Merkury uaktywni ich szare komórki i wyostrzy intelekt, 
daj¹c wielk¹ szansê na rozwi¹zanie naros³ych problemów, 
a Saturn wyprowadzi na w³aœciw¹ drogê. S³oñce 

dostarczy potrzebnego zastrzyku energii. Jeœli dotychczasowa praca 
nie daje im satysfakcji, nie bêd¹ potrzebowaæ znajomoœci - wystarczy 
sama protekcja gwiazd. RYBOM mo¿e niestety od tego przewróciæ 
siê w g³owach, a z wysokiego konia spada siê boleœniej!

Tym razem wró¿y - El¿bieta Pytka
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Te trzy kropki w tytule ka¿dy mo¿e wype³niæ tym, co uwa¿a za 
swój punkt widzenia, który podobno zale¿y od punktu siedzenia. 
Moje dzisiejsze „trzy kropki” chcia³bym poœwiêciæ tematowi, który 
dla wielu wydawaæ siê mo¿e tematem zastêpczym. Ale czy na 
pewno? Od ponad dwudziestu lat dzia³a w Koñskowoli  pewne 
stowarzyszenie, które w swym programie i dzia³aniu dostarcza wiele 
„sposobów na...”. Cz³onkami s¹ ludzie, którym nie jest obojêtne to, 
co dzieje siê wokó³ nas, w otaczaj¹cej nas rzeczywistoœci. Ludzie ci 
niczym szczególnym siê nie wyró¿niaj¹, po prostu, chc¹ coœ zrobiæ 
dla samych siebie, byæ mo¿e coœ sobie udowodniæ. Jednoczeœnie 
próbuj¹ zbudowaæ koalicjê na rzecz zawodów, profesji, zapatrywañ, 
jednak ³¹czy ich coœ, o co dziœ tak trudno w naszej 
skomercjalizowanej, obrazkowo - wirtualnej rzeczywistoœci. Otó¿ 
maj¹ czas i chêci, aby siê spotkaæ i rozmawiaæ o rzeczach i sprawach 

tak „odleg³ych” od problemów dnia codziennego, ¿e mo¿na by ich 
nazwaæ ludŸmi, którzy nie wiedz¹, co czyni¹. Bo czy zamiast rozmów 
o pieni¹dzach lub o ich braku mo¿na rozmawiaæ o historii rodu 
Czartoryskich, zamiast o braku pracy i ciê¿kiej sytuacji materialnej 
rodzin, mo¿na rozmawiaæ o historii Koñskowoli, o kulturze, 
obyczajach, wierzeniach i legendach, cmentarzach i koœcio³ach? 
Okazuje siê, ¿e mo¿na choæ na chwilê oderwaæ siê od tych na pewno 
bardzo wa¿nych problemów i pozwoliæ sobie na bycie historykiem, 
badaczem, pasjonatem, regionalist¹. Przy okazji tych poszukiwañ 
wspólnych korzeni, rodz¹ siê nietuzinkowe pomys³y i projekty 
wspólnych dzia³añ na rzecz rozwoju naszej Ma³ej Ojczyzny. To, co 
³¹czy, wcale nie musi dzieliæ nas, mieszkañców gminy o tak barwnej
i ciekawej historii. Jest jeszcze wiele spraw nie wyjaœnionych, nie 
odkrytych zakamarków, miejsc szczególnych, zapisanych
w ksiêgach, utrwalonych na fotografiach, oznaczonych 
nagrobkami... Ka¿dy z nas zna wiele opowieœci przekazywanych
z pokolenia na pokolenie przez nasze babcie, dziadków, mamy
i tatusiów. S¹ one czêsto indywidualn¹ histori¹ rodziny, ludzi tu 
urodzonych, wychowanych i tu spoczywaj¹cych na naszych 
cmentarzach. Jest ku temu najwy¿szy czas, aby upomnieæ siê o te 
historie, które tworz¹ nasz¹ wspóln¹ przesz³oœæ. Izabella Czartoryska 
utworzy³a pierwsze w Polsce muzeum, na którym umieœci³a napis 
„Przesz³oœæ - Przysz³oœci”. Byæ mo¿e my nie zbudujemy muzeum, 
ale powinniœmy byæ œwiadomi, ¿e nie ma „œwietlanej przysz³oœci” 
bez szacunku i ho³du dla przesz³oœci. To motto ksiê¿nej Izabelli 
Czartoryskiej przyœwieca w³aœnie cz³onkom Koñskowolskiego 
Towarzystwa Regionalno - Spo³ecznego, którzy zapraszaj¹ 
wszystkich nieobojêtnych na sprawy naszej Ma³ej Ojczyzny. 
Spotykamy siê w ka¿dy drugi pi¹tek miesi¹ca w budynku GOK-u
w Koñskowoli o godz. 17.00. Wiêcej informacji o naszych 
dzia³aniach mo¿na równie¿ uzyskaæ bezpoœrednio u mnie pod 
numerem telefonu 881-68-77. Serdecznie zapraszamy. Liczymy 
szczególnie na tych wszystkich, którzy wyra¿aj¹ wolê dzia³ania
i chêæ pracy dla samych siebie i przysz³ych pokoleñ. Historia tworzy 
siê dziœ, wiêc skorzystaj z szansy i znajdŸ sobie „sposób na...”

Mirek Król

Ostatnia zmiana Zarz¹du Koñskowolskiego Towarzystwa 
Regionalnego mia³a miejsce blisko pó³tora roku temu. Od 
tamtej pory funkcjê prezesa pe³ni³ Marek Wójcik. Pe³en 
zapa³u do pracy spo³ecznej, podejmowa³ wraz z Zarz¹dem 
ciekawe inicjatywy, kilka z nich zosta³o z powodzeniem 
zrealizowanych. Wystarczy wspomnieæ bardzo udan¹
i ciekaw¹ sesjê z okazji 470-lecia nadania prawa miejskiego 
Koñskowoli. Pan Marek zrezygnowa³ jednak z pe³nienia tej 
funkcji. Na Walnym Zebraniu Towarzystwa w dniu 30 
grudnia, funkcjê prezesa powierzono Miros³awowi Królowi, 
dotychczasowemu wiceprezesowi. Obecnym wiceprezesem 
wybrano Paw³a Mroza. Z pracy w Zarz¹dzie zrezygnowa³a 
równie¿ Dorota Chyl, dotychczasowy skarbnik. Skromnymi 
finansami Towarzystwa bêdzie siê teraz zajmowaæ Teresa 
Or³owska.

B.F.

Nowi prezesi

W sytuacji wejœcia na rynek pracy w Polsce wyj¹tkowo du¿ej 
liczby absolwentów wy¿u demograficznego konieczne jest 
podjêcie szczególnie intensywnych dzia³añ, czemu s³u¿yæ ma 
Program Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej „Pierwsza 
Praca”. Podstawowym celem programu „Pierwsza Praca” jest 
niedopuszczenie do tego, aby absolwenci szkó³ stawali siê
i pozostawali bezrobotnymi. Niezbêdne jest wiêc zwiêkszanie 
szans absolwentów na uzyskanie pierwszego doœwiadczenia 
zawodowego m.in. poprzez pobudzenie aktywnoœci ró¿nych 
œrodowisk i partnerów rynku pracy w kreowaniu projektów 
aktywizacji zawodowej.

Inicjatyw¹ wspieraj¹c¹ d¹¿enia absolwentów szkó³ na rzecz 
podjêcia pracy i podnoszenia poziomu posiadanych kwalifikacji 
mog¹ staæ siê Gminne Centra Informacji. Centra te ukierunkowane 
s¹ na aktywizacjê ludzi m³odych oraz spo³ecznoœci lokalnych
i o¿ywienie lokalnego rynku poprzez zapewnienie ³atwego dostêpu 
do wykorzystania nowoczesnych technologii przekazu informacji. 
Zaawansowane technologie wp³ywaj¹ na funkcjonowanie 
wspó³czesnego spo³eczeñstwa. Staj¹ siê podstaw¹ w handlu, 
komunikacji, zarz¹dzaniu, pozwalaj¹ na szybk¹ komunikacjê
i przep³yw informacji z dowolnym miejscem w œwiecie. Ponadto 
stwarzaj¹ mo¿liwoœci uzyskiwania kwalifikacji, czy mo¿liwoœci 
poszukiwania pracy. Ma³e miasta i gminy w Polsce maj¹ 
szczególnie utrudniony dostêp do nowoczesnych rozwi¹zañ. Do 
takich miejscowoœci nale¿y równie¿ Koñskowola. Gmina boryka 

siê z wieloma problemami, miêdzy innymi z brakiem mo¿liwoœci 
u³atwienia lokalnej spo³ecznoœci dostêpu do nowoczesnego 
sprzêtu komputerowego oraz us³ug teleinformatycznych. 
Stworzenie takiej bazy ma za zadanie pomoc lokalnej 
spo³ecznoœci, a w szczególnoœci osobom bezrobotnym 
zamieszkuj¹cym tereny wiejskie, które w powiecie pu³awskim 
stanowi¹ 53% ogó³u bezrobotnych. Gminne Centrum Informacji 
powstanie w Koñskowli, w Gminnym Oœrodku Kultury,
z inicjatywy Fundacji Pu³awskie Centrum Przedsiêbiorczoœci, 
Gminy Koñskowola oraz przy wspó³udziale Powiatowego Urzêdu 
Pracy w Pu³awach ju¿ w lutym b.r. Ca³y projekt finansowany jest ze 
œrodków Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej oraz 
wspó³finansowany przez Fundacjê Pu³awskie Centrum 
Przedsiêbiorczoœci oraz Gminê Koñskowola. G³ównym celem 
projektu jest wyrównanie dysproporcji w dostêpie do nowych 
technologii i zapewnienie mieszkañcom gminy Koñskowola 
dostêpu do wszechstronnej wiedzy i informacji ze szczególnym 
uwzglêdnieniem zagadnieñ rynku pracy, szkoleñ, podejmowania
i prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz dostêpu do pe³nej 
gamy us³ug teleinformatycznych. Bior¹c pod uwagê realizacjê 
powy¿szego celu zak³ada siê udostêpnienie w formie tradycyjnej
i nowoczesnej z u¿yciem komputera i zasobów internetowych,
a tak¿e przy wsparciu fachowej kadry szerokiego zakresu us³ug 
szkoleniowo-doradczo-informacyjnych. Wœród zasobów GCI, 
oprócz zasobów internetowych, dostêpne bêd¹ ulotki 
informacyjne, biblioteczka,  fachowa wiedza kadry pracuj¹cej 
przy obs³udze GCI.

Agnieszka Turowska
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Z notatnika policjanta

LEKARZ stomatolog
Iwona Krawczyk

Koñskowola, ul. Sk³odowskiej 19
(drugie wejœcie od ul. Lubelskiej,

naprzeciw by³ego m³yna)

przyjmuje:
- pi¹tek w godz. 12 - 20
- sobota w godz. 10 - 19

Us³ugi w zakresie:
- stomatologia zachowawcza
* przegl¹d zêbów - gratis (promocja)
* NOWOŒÆ - leczenie ¿elem Carisolv bez u¿ycia 

wiert³a
- ORTODONCJA - aparaty zdejmowane, szybko

- w ci¹gu 1 tygodnia
- protetyka
- chirurgia stomatologiczna (proste zabiegi)
- KOSMETYKA
* wybielanie wszystkich zêbów
* nak³adanie bi¿uterii nazêbnej

Informacja i zapisy telefonicznie oraz w dniach 
otwarcia gabinetu. Telefon: 881-61-15

Zapraszam

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

Lipnicki Stanis³aw (85) Wronów
Czajkowski Czes³aw (71) Koñskowola
Kruk Janina (78) Witowice
Kozie³ Stanis³aw (76) Nowy Po¿óg
NiedŸwiecki Czes³aw (79) Stok
Stêpniak Cecylia (70) Witowice
Sumorek Stanis³awa (89) Chrz¹chówek
Kowalik Kazimiera (79) Sielce
Murat Marian (35) M³ynki
Kasa Barbara (75) Koñskowola
Krasiñski Marian (77) Koñskowola

BIBLIOTEKA

PROPONUJE
ANDRZEJ SAPKOWSKI - „NARRENTURM”- jest to 

pierwszy tom trylogii kolejnej sagi mistrza gatunku fantasy. 
Tym razem akcja powieœci umieszczona zostaje na 
œredniowiecznym Œl¹sku. Jak potocz¹ siê losy g³ównego 
bohatera Reinnara z Bielawy, któremu Zawisza Czarny, rycerz 
bez skazy, przepowiedzia³, ¿e nie umrze œmierci¹ naturaln¹? 
Czy trafi on do tytu³owej Narrenturm - wie¿y b³aznów? 
Œwietna konstrukcja fabu³y, dynamiczne zwroty akcji. 
Ksi¹¿ka pe³na cynizmu i aluzji do wspó³czesnoœci. Sapkowski 
znów pokazuje klasê. Z niecierpliwoœci¹ oczekujemy 
nastêpnych tomów.

ISABEL WOLFF (wybitnie utalentowana, uzbrojona
w bezkresne poczucie humoru autorka romantycznych 
komedii o potyczkach nowoczesnych, atrakcyjnych kobiet
z codziennoœci¹, z mê¿czyznami i drêcz¹cym problemem: czy 
on kogoœ ma?) „PODSTÊPNIE I ZNIENACKA” - Piêtnasta 
rocznica œlubu to nie byle co. Faith wydaje uroczyst¹ kolacjê. 
Ale jedna uwaga przyjació³ki sprawia, ¿e w g³owie Faith 
rozdzwania siê dzwonek. Dlaczego Peter jest ostatnio taki 
rozkojarzony? Dlaczego pracuje do póŸna? Dlaczego nagle 
zacz¹³ dbaæ o siebie? Przyczyna mo¿e byæ tylko jedna: inna 
kobieta! Ale to przecie¿ niemo¿liwe!!! Jest to komiczna 
huœtawka dylematów kobiety, która po piêtnastu latach staje 
przed mo¿liwoœci¹ bycia znowu woln¹ i niezale¿n¹.

NICHOLAS EVANS - „SERCE W OGNIU” - ¿ycie wielu 
ludzi mia³o siê dramatycznie odmieniæ za spraw¹ jednego 
pioruna, który w górach wywo³a³ po¿ar. Niedaleko z grup¹ 
trudnej m³odzie¿y przebywa³a Julia. Wœród stra¿aków 
skacz¹cych na spadochronach byli dwaj przyjaciele: Connor 
Ford i Ed Tully. Connor niczym opiekuñczy anio³ sp³yn¹³
z nieba miêdzy szalej¹ce p³omienie, aby ratowaæ Juliê - 
kobietê, któr¹ kocha, ale która nigdy nie bêdzie jego, jako ¿e 
jest zwi¹zana z Edem. Tragedia w górach zmieni³a ¿ycie ca³ej 
trójki...

"Serce w ogniu" to wspania³a powieœæ o mi³oœci, lojalnoœci, 
poczuciu winy i honorze w obliczu szalej¹cych po¿arów oraz 
o ludzkim cierpieniu i okrucieñstwie.

M A £ G O R Z ATA  F E L D Y  -  „ AW O K A D O
Z KREWETKAMI” - „jest to opowieœæ o kobietach, 
napisana przez kobietê, ale skierowana nie tylko do kobiet. 
Mê¿czyŸni znajd¹ w niej równie¿ coœ dla siebie, a raczej
o sobie. Nie wypadli na tle kobiet zbyt efektownie, o nie! Ale
i bohaterki tej opowieœci to nie same idea³y i anio³y. Tak 
naprawdê idea³u nie ma wœród nich ¿adnego, a i diabe³ siê 
znajdzie” - napisa³a o swej pierwszej ksi¹¿ce autorka, 
warszawianka, z wykszta³cenia lekarz weterynarii. Przez 
wiele lat pracowa³a w Ministerstwie Rolnictwa, a potem
w firmach zagranicznych dzia³aj¹cych w Polsce. Obecnie pani 
domu, która wychowuje piêcioletniego syna.

W miesi¹cu grudniu na terenie gminy mia³y miejsce zdarzenia:
17.12.2002 - w M³ynkach, dosz³o do zderzenia samochodu 
osobowego Skoda Felicja z rowerzyst¹, który dozna³ obra¿eñ.
20.12.2002 - w Koñskowoli na ulicy Po¿owskiej w sklepie 
„GROSZ”, nieznany sprawca dokona³ kradzie¿y torby klienta,
w której znajdowa³y siê m.in. dokumenty (2 legitymacje 
ubezpieczeniowe, legitymacja emeryta) oraz bardzo wa¿ne dowody 
leczenia (szpitalnego i ambulatoryjnego) dziecka. Trudno jest mówiæ 
o wra¿liwoœci z³odzieja, ale ten wykaza³ siê wyj¹tkow¹ znieczulic¹, 
bowiem nie zwróci³ nawet dowodów leczenia.

Zdaniem policji na niewielk¹ liczbê zdarzeñ w grudniu mia³a 
wp³yw sroga zima. Chcia³oby siê w tym momencie powiedzieæ - 
niech trwa jak najd³u¿ej.



Kaziuk - bohater „Konopielki” w wykonaniu Marka 
Makucha prze¿ywaj¹cy swój o¿enek.

Piêœæ silniejsza od deski - pokazuje Marcin Kostyra i jego karatecy.

Czego chcesz cz³owieku? - pyta „z³ota rybka” w premierowym programie 
kabaretu „Onufry”

Ludzie gor¹cych serc.

Nasza Basia kochana, czyli Basia Kêsik
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