
PISMO SPO£ECZNO - KULTURALNE

ISSN 1426-0042

NR 9(105) WRZESIEÑ 2003 ROK CENA 1,50 z³

Moment otwarcia nowego budynku gimnazjum. 
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« Skoro wrzesieñ, to ju¿ jesieñ, ale jab³ek pe³na kieszeñ.

« Wrzesieñ wrzosami strojny, lecz do pracy znojny.

« Na jesieni co krok, to kês - powiada przys³owie ludowe.

« Pogoda na Nikodema (15.IX.), niedziel cztery

    deszczu nie ma.

Marlena (12.IX.) - imiê ¿eñskie powsta³e na gruncie jêzyka 
niemieckiego, najprawdopodobniej z po³¹czenia czêœci imion Maria (Mar-)
i Magdalena lub Helena (-lena). Imiê to pochodzi tak¿e z holenderskiego 
Marleene, które jest odmian¹ imienia Magdalena.

W dawnym Zwi¹zku Radzieckim, tu¿ po Rewolucji, powsta³o równie¿ 
imiê Marlena, ale tu na jego czêœci sk³ada³y siê nazwiska, Marks (Mar-)
i Lenin (-len). W Polsce jest to imiê nowe i nie tak czêsto nadawane. Znane 
jest doœæ dobrze z piosenki niemieckiej pt. „Lili Marleen” (1938 r.), któr¹ 
œpiewa³a Lale Anderson. Imiê to nosi³a Marlena Dietrich (ur. 1904 r.), 
amerykañska aktorka niemieckiego pochodzenia.

Zdrobnienia: Marlenka, Marlusia.
Wac³aw (28.IX.) - s³owiañskie imiê mêskie z³o¿one. Wac³aw - to czeska 

forma, która utrwali³a siê w jêzyku polskim od czasów panowania w Polsce 
króla Czech Wac³awa II (1271- 1305). Natomiast postaæ polska tego imienia 
brzmia³a Wiêc³aw i by³a skróceniem formy Wiêces³aw. Jego pierwszy cz³on 
Wiêce- znaczy³ pierwotnie - wiêcej, zaœ drugi -s³aw - s³awa. W Ÿród³ach 
polskich imiê to poœwiadczone jest od XII w. jako Wiêces³aw (1398/99), 
Wiêc³aw (1386), Wiêcs³aw (1386), Wac(s)³aw (1305). Przyjê³a siê jednak 
forma czeska Wac³aw i dziœ jest w wy³¹cznym u¿yciu. Czêœci rodzimej 
postaci imienia Wiêces³aw odnajdujemy w formach Wieñczys³aw
i  prawdopodobnie Wies³aw. Do popularnoœci tego imienia przyczyni³ siê 
fakt, ¿e œw. Wac³aw (907- ok.935) zosta³ patronem katedry wawelskiej. Œw. 
Wac³aw by³ synem W³adys³awa I ksiêcia Czech (chrzeœcijanina) i ksiê¿niczki 
Drahominy (poganki). Wychowywa³ siê pod  opiek¹ babki, œw. Ludmi³y, 
matki ojca. Drahomina  nienawidzi³a chrzeœcijan i nie zgadza³a siê aby jej 
wierz¹cy syn po œmierci ojca przej¹³ w³adzê. Pragnê³a, ¿eby tron obj¹³ drugi 
jej syn Boles³aw, bêd¹cy pod jej wp³ywami.

Wac³aw jednak zdoby³ w³adzê w ksiêstwie, ale by unikn¹æ k³ótni z bratem, 
podzieli³ kraj, daj¹c Boles³awowi znaczn¹ jego czêœæ. Wac³aw by³ obroñc¹ 
prostego ludu, a pobo¿noœæ jego nie u wszystkich znajdowa³a uznanie. Nie 
podoba³a siê równie¿ surowoœæ, z jak¹ przeciwstawia³ siê panoszeniu 
mo¿nych. Uplanowano zdradzieck¹ zbrodniê, zapraszaj¹c Wac³awa na dwór 
Boles³awa. Gdy po uczcie poszed³ modliæ siê do koœcio³a, dopadli go 
mordercy, a jego w³asny brat wymierzy³ mu cios œmiertelny. Grób œw. 
Wac³awa znajduje siê w katedrze praskiej. Ju¿ w X w. czczony by³ jako 
mêczennik i patron Czech.

Imiê to by³o popularne wœród Piastów œl¹skich. Od XVI w. popularnoœæ 
stopniowo s³ab³a,  by znów wzrosn¹æ w koñcu XIX w. Spotykane jest doœæ 
czêsto u pisarzy romantycznych. Dziœ w Polsce nale¿y do imion znanych 
wœród starszego pokolenia, lecz wspó³czeœnie rzadko nadawanych. 
Zdrobnienia: Wacek, Wacio, Wac³awek, Wacuœ.

WRZEŒNIOWI  SOLENIZANCI

Wrzeœniowa poezja

Autorka poni¿ej prezentowanych utworów

jest mieszkank¹ naszej gminy.

Znów s³oñce wspiera ramiê o widnokr¹g.

Promienn¹ si³¹ kruszy nocne cienie

blade czerwienie rozk³ada na niebie

i patrzy i patrzy i znów patrzy na ziemiê.

Tu rytm, nerwowy rytm

pogania batem ¿ywot ludzkiego istnienia

Ten rytm, nerwowy rytm

nape³nia nas si³¹ ci¹g³ego d¹¿enia

Ten rytm, nerwowy rytm wszechw³adnie obraca zmêczone cia³a

bo przecie¿ czegoœ nam jeszcze brak

jeszcze - ma³o, ma³o, ma³o!

- Bo¿e - przecie¿ nie jestem sama

a czujê, ¿e chyba umieram

- chcê piæ

- nie, to nie to

chcê mi³oœci i zrozumienia

I znów s³oñce wspiera ramiê o widnokr¹g...

                   OCZEKIWANIE

Darem mej ziemi jest pszeniczny ³an

rozko³ysany pieœni¹ urodzaju,

któr¹ unosi polny wiatr

pod grusze , strzechy

i w ch³opskie serca drgnienie

które czuj¹ tê pieœñ

- pieœñ dziêkczynienia.

Ta pieœñ budzi mnie,

budzi moje zmêczenie

by znów deptaæ ch³odn¹ rosê

z nadziej¹ patrzeæ na wschodz¹cy blask

i czekaæ na chwilê...

by g³êbokim uk³onem powita³a mnie ona

i dojrza³ym szumem k³osów

wyszepta³a - ju¿ czas, ju¿ czas, ju¿ czas...

Lucyna Kotelba - „Janka”



ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI 3

Zmian ju¿ nie bêdzie
W kwietniu 1999 r. Rada Gminy Koñskowola  podjê³a 

decyzjê o zmianie Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy, który obowi¹zywa³ od czerwca 1988 r. Sporz¹dzenie 
zmian zlecono Zak³adowi Planowania Przestrzennego
w Lublinie. Czêœæ planu obejmuj¹ca obszar gminy poza 
Koñskowol¹, zosta³a przyjêta przez Radê ju¿ wczeœniej. 
Obecnie zosta³ zakoñczony tok prac formalno-prawnych nad 
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
Oœrodka Gminnego Koñskowola, obejmuj¹cy Koñskowolê, 
Rudy i Star¹ Wieœ. Plan ten zosta³ przyjêty przez Radê w dniu 
19 sierpnia. Jest on efektem zmian wynegocjowanych ze 
spo³eczeñstwem. Ze wzglêdu na konflikt spo³ecznych 
interesów z planu wy³¹czony jest obszar osiedla 
mieszkaniowego na górce (na granicy Koñskowoli i M³ynek). 
Trwa rozpatrywanie zaskar¿enia przez Naczelny S¹d 
Administracyjny. Na wy³¹czonym obszarze, do czasu 
rozstrzygniêcia sprawy, bêd¹ obowi¹zywa³y stare zasady.

Kilkuletnia praca nad planem przed³u¿y³a siê z powodu 
konfliktów. Plan otworzy³ nowe mo¿liwoœci, przyby³o przede 
wszystkim wiele obszarów budowlanych. Zmiany 
zagospodarowania przestrzennego uwzglêdniaj¹ zasady 
zrównowa¿onego rozwoju, nie naruszaj¹ walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych, stanowi¹cych elementy 
krajowego systemu obszarów chronionych. Inwestowanie 
mo¿e siê odbywaæ jedynie zgodnie z ustalonym w uchwale 
p r z e z n a c z e n i e m  o r a z  z a s a d a m i  z a b u d o w y
i zagospodarowania poszczególnych terenów. Omawiany plan 
zobrazowany jest bardzo czytelnie, kolorowym rysunkiem
w skali 1 : 2000. Mo¿na go obejrzeæ w Urzêdzie Gminy. Ze 
wzglêdu na obszernoœæ opisu planu, przekazujemy tylko 
zmiany dotycz¹ce zabudowy mieszkaniowej.

Na terenach przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ 
jednorodzinn¹, dopuszczono nowe podzia³y na dzia³ki 
budowlane. Musz¹ one spe³niaæ m.in. wymogi: powierzchnia 
nie mniejsza ni¿ 1500 m kw., minimalna szerokoœæ 25 m, 
³¹czna zabudowa dzia³ki nie mo¿e przekroczyæ 20% jej  
powierzchni, budynki mieszkalne mog¹ mieæ wysokoœæ do
2 kondygnacji naziemnych (drug¹ stanowi poddasze 
u¿ytkowe) przy posadowieniu parteru do 1 m powy¿ej terenu
i wysokoœci kalenicy do 9 m.

Na terenach pod zabudowê nisk¹ wielorodzinn¹, mo¿na 
lokowaæ budynki o wysokoœci do 4 kondygnacji naziemnych , 

przy czym najwy¿sz¹ kondygnacjê stanowi poddasze 
mieszkalne.

W zmienionym planie dopuszczono podzia³ terenów na 
nowowydzielone dzia³ki pod zabudowê zagrodow¹. Takie 
dzia³ki nie mog¹ mieæ mniejszej powierzchni ni¿ 2000 m kw.
i 25 m szerokoœci.

Osada Koñskowola z ukszta³towaniem terenu, zabudow¹, 
uk³adem komunikacyjnym, zieleni¹ i systemem wodnym 
rzeki Kurówki, jest objêta œcis³¹ ochron¹ konserwatorsk¹. 
Znajduj¹ siê te¿ tu obiekty wpisane do rejestru zabytków. S¹ 
to: stara szko³a, dawny ratusz, spichlerz, zespó³ koœcio³a 
parafialnego (koœció³ p.w. Znalezienia Krzy¿a Œw., brama 
dzwonnica, brama z ogrodzeniem, cmentarz), plebania, zespó³ 
koœcio³a p.w. Œw. Anny (koœció³ek, dawny szpital, kapliczka, 
cmentarz), holendernia, dom przy ul. Lubelskiej 120 oraz 
cmentarz ewangelicki i kirkut. Wszelka dzia³alnoœæ 
inwestycyjna i budowlana w wymienionych obiektach
i obszarach mo¿e byæ prowadzona po uzyskaniu zezwolenia 
Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Baza oœwiatowa przed rokiem szkolnym
Pierwszy dzwonek w obecnym roku szkolnym zabrzmia³ 

ju¿ w nowym budynku gimnazjum. 11 sierpnia br. nast¹pi³ 
odbiór techniczny tego¿ obiektu. Komisja dokonuj¹ca 
odbioru nie stwierdzi³a usterek, jedynie przedstawiciel stra¿y 
wniós³ uwagi. Oficjalne i bardzo uroczyste otwarcie szko³y 
nast¹pi³o 5 wrzeœnia.

„Osobiœcie jestem z tego dumny, ¿e w tym czasie powsta³a ta 
szko³a, chocia¿ mia³em wczeœniej w¹tpliwoœci. Jest to 
najwiêksza inwestycja ostatnich lat, zrealizowana w ci¹gu 15 
miesiêcy”- powiedzia³ na sesji wójt Stanis³aw Go³êbiowski. 
Podstawowe wyposa¿enie, czyli stoliki i krzes³a oraz 
wyposa¿enie sali jêzykowej, zosta³o zakupione za kwotê 59 
tys. z³. W szkole pachn¹cej nowoœci¹, z 9 salami lekcyjnymi
i du¿ym zapleczem sanitarnym,  podejmie naukê 299 
g imnazja l i s tów.  Budynek Szko³y  Pods tawowej
w Koñskowoli odbiega obecnie swym wygl¹dem, przede 
wszystkim zewnêtrznym, od nowej czêœci, st¹d starania wójta 
o pozyskanie funduszy na zmianê elewacji i remont dachu. 
Jawi siê potrzeba zagospodarowania terenu wokó³ szko³y ale 
konkretnego projektu jeszcze nie ma. Na dzieñ dzisiejszy 
zosta³o rozebrane ogrodzenie od ul. Krzywej, przez co 

Pu³awski „Tygodnik Powiœla” zorganizowa³ wœród swoich czytelników wakacyjny konkurs na 
najsympatyczniejszego i najprzystojniejszego w³odarza z powiatów pu³awskiego i ryckiego. Do walki o te 
tytu³y stanê³o 14 wójtów, 4 burmistrzów i jeden prezydent. Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e tytu³ 
NAJPRZYSTOJNIEJSZEGO (258 g³osów) zdoby³ nasz wójt - Stanis³aw Go³êbiowski. Zwykle trudno jest 
po³¹czyæ rzetelne  kompetencje z urokiem osobistym, ale mieszkañcy Gminy Koñskowola nie maj¹ 
w¹tpliwoœci, ¿e te w³aœnie cechy s¹ mocn¹ stron¹ Pana Stanis³awa. W imieniu w³asnym i naszych Czytelników 
serdecznie gratulujemy zdobytego tytu³u.

Redakcja „Echa Koñskowoli”

PRIMUS INTER PARES (Pierwszy wœród równych sobie)



ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI4

powiêkszy³ siê parking.
W czasie wakacji wykonano wiele remontów w pozosta³ych 

szko³ach, z których najpowa¿niejszy mia³ miejsce
w Skowieszynie. Wymieniono tam okna oraz oddzielono 
ogrzewanie mieszkañ s³u¿bowych od szko³y. Potrzeba takiego 
remontu istnieje równie¿ w Po¿ogu.

Choæ razem, to oddzielnie
Jeszcze w lutym tego roku na mocy uchwa³y Rady Gminy 

zosta³ utworzony Zespó³ Szkó³ w Koñskowoli.  
Przypomnijmy, ¿e w jego sk³ad wchodz¹: Szko³a Podstawowa 
w Koñskowoli oraz jej filia w Sielcach i Gimnazjum
w Koñskowoli. W wyniku konkursu dyrektorem Zespo³u 
Szkó³ zosta³a p. Beata Antolak, dotychczasowa dyrektorka 
Szko³y Podstawowej. Dyrektor jest kierownikiem zak³adu 
pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Zespole, 
kieruje dzia³alnoœci¹ dydaktyczno-wychowawcz¹, dysponuje 
œrodkami finansowymi i zapewnia odpowiedni stan 
bezpieczeñstwa i higieny pracy. Swoj¹ funkcjê kierownicz¹ 
realizuje przy pomocy wicedyrektorów. Funkcje 
wicedyrektorów poszczególnych placówek od 1 wrzeœnia 
pe³ni¹: Szko³y Podstawowej- p. Anna Saj, Gimnazjum
- p. Robert Polak. Ze statutu nadanego Zespo³owi wynika, ¿e 
wchodz¹ce w jego sk³ad placówki zachowuj¹ odrêbnoœæ. 
Przejawia siê to w tym, ¿e dzia³aj¹ odrêbne organy: rady 
pedagogiczne, rady rodziców i samorz¹dy uczniowskie. 
Wymienione organy wspó³dzia³aj¹ ze sob¹ w procesie 
nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki. Wspólne dla 
wszystkich uczniów s¹: biblioteka, œwietlica szkolna
i sto³ówka. Jeden z paragrafów statutu mówi, ¿e ka¿dy uczeñ 
ubiera siê wed³ug w³asnych upodobañ, lecz jego strój nie 
powinien odbiegaæ od norm spo³ecznych oraz powinien byæ 
czysty i schludny. Na uroczystoœciach szkolnych obowi¹zuje 
strój odœwiêtny, czyli bia³a bluzka lub koszula i ciemna 
spódnica lub spodnie.

Czyje œcieki - nadal nie wiadomo
Przewrotnie postawione pytanie dotyczy œcieków 

odprowadzanych z osiedla w Koñskowoli do oczyszczalni 
pobudowanej kiedyœ  przez Agencjê Nieruchomoœci Rolnych 
Skarbu Pañstwa (pisa³ o tym „Kurier Lubelski”). Zarz¹dza ni¹ 
obecnie Spó³dzielnia Mieszkaniowa. Ta za¿¹da³a od 
mieszkañców osiedla partycypacji w kosztach rozpoczêtej 
modernizacji nie pracuj¹cej oczyszczalni. Odprowadzane do 
niej œcieki po odstaniu p³yn¹ do Kurówki, co powoduje 
restrykcje s³u¿b ochrony œrodowiska. Agencja obecnie 
zwróci³a siê do gminy o dotacjê w wysokoœci 260 tys. na 
zakoñczenie modernizacji. Wójt gminy uwa¿a, ¿e nie ma ona 
sensu, poniewa¿ œcieki mog¹ byæ odprowadzane do 
istniej¹cego kolektora gminnego. W takim przypadku 
wchodzi w rachubê tylko przeprowadzenie sieci pod
ul. Lubelsk¹, a jest to kwestia 2 tygodni. Jawi siê problem
z opomiarowaniem iloœci œcieków, za które przecie¿ gmina 
p³aci odbiorcy (zak³adowi w Pu³awach). W tej sprawie musz¹ 
byæ podjête konkretne dzia³ania na linii: agencja - gmina - 
spó³dzielnia. Od ich wyniku zale¿y, jak¹ cenê bêd¹ p³aciæ za 
œcieki mieszkañcy osiedla, czy obowi¹zuj¹c¹ w gminie -

34 z³/m , czy zaproponowan¹ przez spó³dzielniê - 4,93. Czy 
znajdzie siê  rozwi¹zanie, na które czekaj¹ mieszkañcy? Czas 
poka¿e, a póki co w powietrzu unosi siê fetorek.

Niewa¿na uchwa³a
Wojewoda Lubelski stwierdzi³ niewa¿noœæ uchwa³y 

podjêtej przez Radê Gminy Koñskowola w lipcu, w sprawie 
wysokoœci op³at za przy³¹czenie do gminnych urz¹dzeñ 
wodnych i kanalizacyjnych. Rada zdecydowa³a, ¿e odwo³a siê 
od tej decyzji do NSA.

Op³ata administracyjna
Znowelizowane przepisy o zagospodarowaniu 

przestrzennym nak³adaj¹ na gminy obowi¹zek wydawania 
wypisu lub wyrysu dzia³ki, ka¿demu kto o to poprosi. Za tê 
czynnoœæ, Urz¹d Gminy w Koñskowoli, pobieraæ bêdzie 
op³atê w wysokoœci 24 z³. Wynika ona z kalkulacji, w której 
uwzglêdniono czas pracy urzêdnika i materia³ów. Nale¿y 
dodaæ, ¿e op³ata wprowadzona w Koñskowoli jest niska
w stosunku do s¹siednich gmin, np. w gminie Pu³awy wynosi 
ona 33 z³.

Bo¿enna Furtak

Jak urlopowali radni?
Jak Pan(i) spêdzi³(a) tegoroczny urlop wypoczynkowy? - 

z takim pytaniem zwróciliœmy siê do kilku przedstawicieli 
naszej Rady Gminy. A oto co us³yszeliœmy:

Przewodnicz¹ca Ma³gorzata Szpyra - Bardzo dobrze, bo 
rodzinnie. Pierwszy raz od 18 lat, 2 tygodnie urlopu spêdzi³am 
razem z mê¿em i dzieæmi w domu. Na 4 dni wyje¿d¿aliœmy
w Góry Œwiêtokrzyskie.

Wiceprzewodnicz¹cy Jan Szymañski - Jestem na 
emeryturze, wiêc ca³y czas wypoczywam. Wyjazd na 
prawdziwy urlop planujê na prze³omie wrzeœnia
i paŸdziernika. Miejsce jeszcze nie ustalone. ̄ ona chce jechaæ 
w góry, ja nad morze. Dojdziemy do porozumienia.

Jadwiga Polak - Ja nie mia³am wcale urlopu. Nie mam 
czasu na odpoczynek, bo pracujê w gospodarstwie rolnym. 
Lato to czas wytê¿onej pracy przy zbiorach.

Zofia Skindzier - W domu. W tym roku nie wiedzia³am, co to 
s¹ wakacje. Mia³am huk pracy, bo nasz syn siê ¿eni³,
a nastêpnie wyprawia³am mê¿a na pielgrzymkê. A potem 
dozna³am urazu krêgos³upa i musia³am le¿eæ w ³ó¿ku.

Henryk Bartuzi - Kilkudniowe wyjazdy wspólnie z ¿on¹ 
ograniczy³y siê do krajoznawczej turystyki, a przy okazji 
odwiedzenia znajomych i przyjació³. Na prze³omie czerwca
i lipca przebywaliœmy na Jasnej Górze, aby przed obliczem 
Czarnej Madonny dziêkowaæ za wszelkie ³aski (a jest za co)
i aby „na³adowaæ nasze duchowe akumulatory” do 
nastêpnych wakacji. Potem by³y Góry Œwiêtokrzyskie, 
Jaskinia Raj i wizyta u kolegi z m³odzieñczych lat. Kolejny etap 
podró¿owania to malownicze Roztocze (co dopiero w pe³ni 
doceniliœmy). By³o mi³o i uroczo, a¿ szkoda, ¿e perspektywa 
sierpniowego remontu domu przes³ania³a nieco te chwile.

Zbigniew Zadura - Przyjemnie. W lipcu by³em tydzieñ nad 
morzem z wnukiem. Pogoda nam dopisa³a. Piêknie siê 
opali³em, co widaæ jeszcze dziœ.
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Nawet niebo cieszy³o siê z tej inwestycji, bo po kilku dniach 
pochmurnych i deszczowych w dniu 5 wrzeœnia, czyli w dniu 
oficjalnego otwarcia nowego budynku gimnazjum i sali 
gimnastycznej, zaœwieci³o s³oneczko. Jest ona niew¹tpliwie 
powodem do dumy i radoœci dla ca³ej spo³ecznoœci gminnej. 
M³odzie¿ bêdzie siê uczyæ w doskona³ych warunkach, a przede 
wszystkim na jedn¹ tylko zmianê. W donios³ej uroczystoœci, 
której rolê gospodarzy pe³nili wójt Stanis³aw Go³êbiowski
i dyrektor Robert Polak, otwieraj¹cej podwoje szko³y, udzia³ 
wziêli: Jerzy Zygmunt Szymañski - pose³ na Sejm RP, dr 
Czes³awa Waligóra z departamentu ekonomicznego Ministerstwa 
Edukacji Narodowej i Sportu, S³awomir Sosnowski - wice 
kurator z Kuratorium Oœwiaty w Lublinie, Janusz Malinowski - 
przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego, Marian ¯aba - 
Starosta Pu³awski, radni, ksiê¿a, dyrektorzy wszystkich 
placówek oœwiatowych i gminnych, grono pedagogiczne, 
m³odzie¿ gimnazjalna, przedstawiciele wykonawców
i spo³eczeñstwa. Minister Edukacji Krystyna £ybacka, na tê 
okolicznoœæ wystosowa³a list gratulacyjny kierowany do wójta 
gminy i spo³ecznoœci szkolnej, w którym przekaza³a 
pozdrowienia i s³owa uznania oraz gratulacje za podejmowanie
i realizacjê zadañ zmierzaj¹cych do poprawy warunków pracy 
placówek oœwiatowych. S³owa uznania przekazywali wszyscy 
goœcie, a dr Czes³awa Waligóra  oznajmi³a bardzo radosn¹ 

nowinê - gimnazjum w Koñskowoli otrzyma w najbli¿szym 
czasie 305 tys. z³ na doposa¿enie szko³y.

„To nie sztuka wybudowaæ dom, ale sztuka by ten dom mia³ 
duszê” - s³owa tej znanej piosenki przytoczy³ przedstawiciel 
Urzêdu Marsza³kowskiego. Nios¹ one ze sob¹ ogromne 
przes³anie i zadanie do realizacji, dla dyrekcji, nauczycieli
i m³odzie¿y. Ksi¹dz proboszcz Piotr Trela, modl¹c siê
o poznawanie prawdy przez uczniów, pob³ogos³awi³ i poœwiêci³ 
nowy obiekt szkolny.  Po przeciêciu bia³o-czerwonej wstêgi, 
gospodarze zaprosili do zwiedzania szko³y. Uczestnicy 
uroczystoœci stwierdzili, ¿e bez w¹tpienia jest to obiekt na miarê 
XXI wieku.

Decyzja o budowie rodzi³a siê w bólach, radni poprzedniej 
kadencji d³ugo nie mogli siê zdecydowaæ, czy budowaæ i gdzie 
zlokalizowaæ obiekt. Realizacja by³a o wiele krótsza, bo trwa³a 15 
miesiêcy. Koszt  inwestycji wyniós³ 4.300.000 tys. z³, z czego 
2.600.000 z³ przeznaczono na ten cel z bud¿etu gminy. Pozosta³e 
œrodki pochodzi³y z dotacji i kredytów. Budowa wi¹za³a siê
z wieloma wyrzeczeniami, które na pewno by³y tego warte. 
Œwiadczy to o priorytetowym traktowaniu spraw oœwiatowych 
przez w³adze gminy.

B.F.
Zdjêcia przedstawiaj¹ce nowy obiekt zamieszczamy na str. 16.       

Uczymy siê nie dla szko³y, lecz dla ¿ycia (Seneka m³odszy)

Szko³a na miarê XXI wieku

LORD, czy VISTULA na obiad?
Szkolenia dla rolników, wystawa bulw ziemniaczanych 

kilkudziesiêciu nowych odmian i ekspozycja maszyn rolniczych, to 
g³ówne punkty  X Krajowych Dni Ziemniaka.

Zaszczyt, a jednoczeœnie trud organizacji tej imprezy, przypad³ w tym 
roku Wojewódzkiemu Oœrodkowi Doradztwa Rolniczego
w Koñskowoli. Wœród goœci byli obecni m.in.: Wojewoda Lubelski 
Andrzej Kurowski i Starosta Pu³awski Marian ̄ aba.

Krajowa impreza, odbywaj¹ca siê w dniach 23 i 24 sierpnia, to bez 
w¹tpienia ogromny splendor dla Koñskowoli. Wydawa³oby siê, ¿e jej 
uczestnicy zadepcz¹ nasz¹ miejscowoœæ, ale tak siê nie sta³o. Mo¿na to 
usprawiedliwiæ tym, ¿e impreza kierowana by³a g³ównie do rolników,
a nasz region nie jest zag³êbiem ziemniaczanym. Zapewne dlatego wœród 
zwiedzaj¹cych przewa¿ali mieszkañcy odleg³ych województw, co 
mo¿na stwierdziæ po rejestracjach samochodów. Najbardziej by³y 
oblegane stoiska, gdzie serwowano frytki do degustacji - dla mnie nie 
starczy³o, a szkoda, bo nie mia³em mo¿liwoœci wypowiedzenia siê
w ankiecie, która odmiana jest najsmaczniejsza.  Gdyby ktoœ siê pokusi³
o policzenie wystawionych kartofelków, to pewnie by³o ich wiêcej jak 
ogl¹daj¹cych z kunsztem przygotowane ekspozycje. Impreza, zdaniem 
mieszkañców regionu, by³a zbyt s³abo rozreklamowana, a festyn 
zorganizowany przez Radio Lublin nie wzbudzi³ wiêkszego 
zainteresowania wœród okolicznej m³odzie¿y. Tym niemniej impreza 
spe³ni³a swoje zadania. Zainteresowani produkcj¹ ziemniaka mogli 
wybieraæ i przebieraæ w rozlicznych tematach szkoleñ. A o to przede 
wszystkim chodzi³o organizatorom.

R.

Zaproszeni goœcieZaproszeni goœcie

„Du¿o wody posz³o, bêdzie szczêœliwie” -

powiedzia³ ks. P. Trela poœwiêcaj¹c budynek szko³y

„Du¿o wody posz³o, bêdzie szczêœliwie” -

powiedzia³ ks. P. Trela poœwiêcaj¹c budynek szko³y
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Jak Pan postrzega gminê Koñskowola?
Bardzo pozytywnie. Mój pierwszy kontakt z gmin¹ 

zwi¹zany by³ z prac¹ w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Mia³em wówczas 
mo¿liwoœæ poznania wszystkich gmin z by³ego województwa 
lubelskiego. Gmina Koñskowola by³a tam odbierana bardzo 
dobrze. Choæ jest mi niezrêcznie o tym teraz mówiæ, tak 
autentycznie by³o. Postrzegana by³a jako jednostka dobrze 
zorganizowana, gdzie pracownicy i wójt wiedz¹ czego chc¹, 
maj¹  jakieœ plany, s¹ zatroskani o sprawy spo³ecznoœci 
lokalnej. St¹d wspó³praca uk³ada³a siê bardzo dobrze. 
Podobnie te¿ dobre wra¿enie robi³ sam Urz¹d. Jest zadbany
i estetyczny. Wyró¿nia siê na tle innych. Wydaje mi siê, ¿e 
gmina jest gmin¹ nietypow¹ w pozytywnym tego s³owa 
znaczeniu, zarówno z powodów historycznych jak i dokonañ 
ostatnich lat. Szkó³karstwo, jako dominuj¹cy obszar 
aktywnoœci rolniczej, pozytywnie oddzia³ywuje na sytuacjê 
spo³eczno-gospodarcz¹ i poziom ¿ycia mieszkañców. To 
Koñskowolê wyró¿nia, choæ jest jeszcze du¿o potrzeb 
rozwojowych, które poprawi³yby warunki ¿ycia 
mieszkañców, myœlê o infrastrukturze, przede wszystkim 
komunalnej.

Od kilku lat mieszka Pan w Koñskowoli, dlaczego 
w³aœnie tu?

Do Koñskowoli trafi³em przypadkiem. Zdarzy³o mi siê 
przeczytaæ w anonsach og³oszenie o sprzeda¿y domu, a by³em 
zainteresowany powiêkszeniem zasobu mieszkaniowego. 
Dom spodoba³ siê mojej rodzinie.  Kupiliœmy go w stanie 
surowym w sierpniu 1996 r., a w maju 1997 r. zamieszkaliœmy. 
Warunki by³y jeszcze prowizoryczne, ale uznaliœmy, ¿e tak 
szybciej dom wykoñczymy. Okolica podoba³a siê równie¿ 
moim znajomym. Na nich robi³o wra¿enie najbli¿sze 
otoczenie, które porównywali z Holandi¹. To wynika³o
z dba³oœci i starannoœci o zieleñ czy chodniki. Uwa¿am, ¿e jest 
to miejsce atrakcyjne, poleca³bym je znajomym.

Co wp³ynê³o na decyzjê o podjêciu pracy w naszym 
Urzêdzie Gminy?

Przypadek. Nie ukrywam, ¿e nie bez wp³ywów 
politycznych zakoñczy³em pracê w MPWiK. Prezydent Pu³aw 
post rzega³  mnie  jako wspó³pracownika  swego 

Grzegorz Nakonieczny
wice wójt Gminy Koñskowola

        Lat 42. Wykszta³cenie wy¿sze ekonomiczne. Absolwent Szko³y G³ównej Planowania
          i Statystyki w Warszawie (obecnie Szko³a G³ówna Handlowa). Przebieg pracy

            zawodowej: od 1992 r. - Bank Depozytowo-Kredytowy w Lublinie, dzia³ marketingu; od
          jesieni 1993 r.- wice prezes ds. ekonomiczno-bankowych w Wojewódzkim Funduszu

             Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (w wyniku konkursu); od 1999 r. -
         wice prezes ds. ekonomicznych Miejskiego Przedsiêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji

             w Pu³awach; od po³owy lipca tego roku wice wójt Gminy Koñskowola. Po wyborach
            1998 r. cz³onek Zarz¹du Miasta Pu³awy (9 miesiêcy). Od 1997 r. mieszkaniec

     Koñskowoli. Stan rodzinny: ¿ona, troje dzieci.

kontrkandydata w wyborach. W kwietniu tego roku nast¹pi³o 
odwo³anie mnie ze stanowiska. Nigdy nie by³em w takiej 
sytuacji, ¿ebym siê martwi³ o pracê. Zawsze mia³em kilka 
propozycji. Oferta pana wójta nie by³a jedyn¹. Dlaczego tu? 
Dlatego, ¿e zawsze by³em blisko spraw samorz¹dowych. Poza 
tym  jestem blisko rodziny. Tego wyboru nie traktujê na 
zawsze. Zdajê sobie sprawê z kadencyjnoœci w³adz 
samorz¹dowych.

S¹dzi pan, ¿e dotychczasowe doœwiadczenia zawodowe 
pomog¹ Panu w obecnej pracy?

Niew¹tpliwie tak. Myœlê, ¿e nie podj¹³bym siê tej pracy, 
gdyby nie wczeœniejsze doœwiadczenia, gdybym nie zak³ada³, 
¿e sprostam wyzwaniom. Te doœwiadczenia s¹ do 
przeniesienia. Jako wice prezes MPWiK, by³em inicjatorem 
przedsiêwziêcia, które polega³o na integracji okolicznych 
samorz¹dów w kierunku wspólnego podjêcia dzia³añ na rzecz 
budowy infrastruktury, przede wszystkim odprowadzania 
œcieków w oparciu o wspólny wniosek do Funduszu Spójnoœci 
UE. Z tego Funduszu mog¹ byæ finansowane dwa g³ówne 
obszary: drogi i ochrona œrodowiska. Jego zadaniem jest 
wyrównywanie ró¿nic miêdzy regionami Unii Europejskiej. 
Polska ma dostaæ 2 miliardy EURO w latach 2004-2006 na 
sprawy zwi¹zane z ochron¹ œrodowiska. Istnieje wysoki próg 
jeœli chodzi o wartoœæ jednego przedsiêwziêcia - minimum 10 
milionów EURO, dlatego trzeba robiæ to wspólnie. To ja 
wyszed³em z inicjatyw¹ spotkañ z wójtami w tej sprawie. 
Takie spotkania siê odby³y, wójtowie wielu gmin, w tym 
Kurowa, Markuszowa, ¯yrzyna, wyrazili zainteresowanie. 
Koñskowola, z racji po³o¿enia tranzytowego, odgrywa tu 
kluczow¹ rolê. Zosta³o zlecone opracowanie wniosku na bazie 
koncepcji gmin, którego g³ówn¹ ide¹ jest przesy³ œcieków do 
oczyszczalni w Pu³awach, co korzystnie wp³ynie na cenê 
jednostkow¹ œcieków. Jest to kierunek najlepszy, 
potwierdzony przez inne kraje. Nie ma tañszego rozwi¹zania, 
ni¿ zbiorcze systemy. Dotychczasowe doœwiadczenia s¹ 
podstawowym kapita³em, który chcia³bym przenieœæ na grunt 
gminy. Poza tym dobrze znam pana wójta Go³êbiowskiego 
przez dotychczasowe kontakty. Jest to osoba, z któr¹ mo¿na 
wspó³pracowaæ. Rozumiemy siê bardzo dobrze, myœlê, ¿e 
bêdziemy siê uzupe³niaæ. Bardzo mi odpowiada podzia³ 
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obowi¹zków, który mi zosta³ przydzielony.
Konkretnie, jakie s¹ to obowi¹zki?
Nadzór nad sprawami finansów gminy, nad sprawami 

zwi¹zanymi z inwestycjami gminnymi i aplikowaniem
o œrodki pomocowe z zewn¹trz, sprawy zamówieñ 
publicznych i finanse oœwiaty. O ile uda³o mi siê zorientowaæ 
w sprawie bud¿etu, to jedyn¹ mo¿liwoœci¹ zwiêkszenia 
œrodków s¹ œrodki pomocowe. Jeœli chcemy mieæ relatywnie 
dobry poziom inwestycji i nie prze¿ywaæ dramatycznego 
konfliktu pomiêdzy tym co jest, a potrzebami bie¿¹cymi, to 
zostaje nam skuteczne zabieganie o œrodki zewnêtrzne. To 
powinno byæ bardzo wa¿nym kierunkiem dzia³añ.

Na chwilê obecn¹ rysuj¹ siê ju¿ takie mo¿liwoœci. Na 
jakie cele?

Wspomnia³em ju¿ o Funduszu Spójnoœci. Wniosek na 
budowê sieci kanalizacyjnej jest ju¿ z³o¿ony i zarejestrowany. 
Koszt wspólnego zadania wyceniono na 276 milionów z³,
w tym potrzeby gminy Koñskowola wynosz¹ 40 milionów z³. 
Za³o¿enia s¹ takie, ¿e 70% kosztów to bezzwrotny grant
z Unii, 30% pochodzi³oby z po¿yczek preferencyjnych.
W tym wniosku jest ujêta wiêkszoœæ miejscowoœci naszej 
gminy, jedynie nie wchodzi Stok i Las Stocki. Proces 
inwestycyjny najwczeœniej móg³by siê rozpocz¹æ w 2005 r.
i potrwa kilka lat. Budowa przebiega³aby etapami. Nie znaczy 
to, ¿e zosta³y zaprzestane inne dzia³ania kanalizacyjne. Jest 
ju¿ w planie dalszy etap kanalizacji Koñskowoli w kierunku 
M³ynek. S¹ przygotowane te¿ trzy wnioski drogowe do 
funduszu SAPARD na drogi: Stoku, Nowym Po¿ogu i na 
osiedlu w Koñskowoli. Prawdopodobnie z³o¿ymy jeden 
wniosek na kanalizacjê i jeden na wodoci¹g. Mo¿liwoœci s¹ 
takie, ¿e jedna gmina mo¿e z³o¿yæ 5 wniosków, w tym 3
z jednego obszaru. Myœlimy te¿ o innych, przygotowujemy siê 
do korzystania z funduszy strukturalnych, które bêd¹ dostêpne 
w roku przysz³ym. W tym celu pracownicy Urzêdu Gminy 
uczestnicz¹ w szkoleniach nt. przygotowywania wniosków. 
Stawiamy sobie za cel nie straciæ ¿adnej okazji. Trzeba 
pamiêtaæ, ¿e korzystanie z funduszy wymaga te¿ posiadania 
œrodków w³asnych, tutaj mo¿e byæ pewna bariera. Dlatego tak 
trzeba konstruowaæ przysz³y bud¿et, ¿eby zabezpieczyæ te 
œrodki. 1 z³otówka w³asna mo¿e skutkowaæ 2-3 z³otymi
z funduszy.

Wspomnia³ Pan o wp³ywach politycznych na Pañsk¹ 
pracê. Przypomnijmy, ¿e jest Pan synem Jana 

Nakoniecznego, twórcy „Solidarnoœci” w regionie. Czy 
kontynuuje Pan ojcowskie tradycje?

W pewien sposób tak. Nigdy nie by³em cz³onkiem Zwi¹zku 
Zawodowego „Solidarnoœæ”, by³em aktywnym cz³onkiem 
Niezale¿nego Zrzeszenia Studentów, co znalaz³o 
odzwierciedlenie w ¿yciowych przygodach. Nie lubiê siê do 
tej nuty odwo³ywaæ, gdy¿ uwa¿am, ¿e przesz³oœæ nie powinna 
mieæ wp³ywu na teraŸniejszoœæ w sensie karier zawodowych. 
Wydaje mi siê, ¿e zbyt du¿e jest upolitycznienie ró¿nych 
instytucji. Jest to niezdrowe. Powinniœmy kierowaæ siê 
kompetencjami, a nie kolorem legitymacji.

Jestem identyfikowany jako prawica, aczkolwiek zawsze 
chcia³em siê dystansowaæ od polityki i zajmowaæ bardziej 
konkretnymi sprawami, jak budowa infrastruktury czy 
ochrona œrodowiska, a to nie s¹ sprawy polityczne.

Pokusi siê Pan o ocenê w³asnej osobowoœci?
Przyznam siê, ¿e nie specjalnie lubiê ekspozycjê spo³eczn¹, 

nie lubiê zgromadzeñ, nie lubiê byæ na afiszu. Nie mam cech 
polityka, trybuna, wolê byæ w drugim rzêdzie. Wolê 
wykazywaæ  s iê  p racowi toœc i¹ ,  kompetenc jami
i rozwi¹zywaniem problemów spo³ecznych, ani¿eli 
dzia³aniem politycznym. Chcê dobrze wykonywaæ zadania, 
które mi przydzielono. Do pracy podchodzê ze spokojem
i opanowaniem. Jest to efekt doœwiadczeñ z pracy na 
poprzednich stanowiskach. Jeœli siê prze¿yje wiele sytuacji 
stresowych, to w którymœ momencie podchodzi siê ju¿ do 
wszystkiego ze spokojem. Nie mam natury wybuchowej, 
szczególnie w pracy, nie poddajê siê emocjom. To nie znaczy, 
¿e nie prze¿ywam wewnêtrznie. Wydaje mi siê, ¿e moja osoba 
by³a dobrze odbierana, i ¿e w ka¿dej instytucji uda³o mi siê 
dobrze zapisaæ w pamiêci wspó³pracowników. Mam nadziejê, 
¿e mieszkañcy nie bêd¹ siê czuli zawiedzeni tym, ¿e pan wójt 
wybra³ mnie na zastêpcê.

Pañskie hobby.
G³ownie turystyka. Je¿d¿ê codziennie na rowerze z rodzin¹

i psem. Zim¹ regularnie je¿d¿ê na nartach w R¹blowie. Lubiê 
s³uchaæ muzyki powa¿nej.

Jakim autem Pan jeŸdzi?
Je¿d¿ê dobrym autem, choæ nie najm³odszym - hond¹ 

accord z 1997 r.
Dziêkujê za rozmowê.

Rozmawia³a Bo¿enna Furtak

Co dwa lata Powiatowa Komenda Stra¿y Po¿arnej 
organizuje zawody sportowo po¿arnicze dla dru¿yn OSP
z terenu powiatu. Tegoroczne zawody odby³y siê 31 sierpnia
w Klementowicach. Wziê³y w nich udzia³ 24 dru¿yny OSP,
w tym 3 z naszej gminy: Rudy - m³odzie¿owa i ¿eñska, jako 
jedyna na zawodach oraz  M³ynki i Witowice. Tradycyjnie ju¿ 
wszyscy stra¿acy zmagali siê w dwóch konkurencjach na czas: 
sztafecie (bieg przez przeszkody: rów z wod¹, p³otek, ³awa
i rozwijanie wê¿y) oraz bojówce (przewrócenie strumieniem 
wody wiatraka i pacho³ków). Wœród mêskich dru¿yn 

najlepszymi okazali siê stra¿acy z M³ynek, uzyskuj¹c czas
w poszczególnych konkurencjach: 56 i 46 sekund, tym samym 
zdobywaj¹c I miejsce. ¯eñska dru¿yna z Rud, mimo ¿e nie 
mia³a konkurentek,  bezb³êdnie wykona³a wszystkie zadania
i zajê³a I  miejsce w tej kategorii. Panowie z Witowic mieli 
pecha, bo 5 pkt. karnych zawa¿y³o na tym, i¿ zostali 
sklasyfikowani na 7 miejscu, czyli pierwszym poza podium
i nagrod¹. Walka by³a za¿arta, bo chodzi³o nie tylko o honor, 
ale równie¿ o wartoœciowe nagrody, m.in. agregat 
pr¹dotwórczy, motopompê, sprzêt stra¿acki i koszulki. 
Otuchy do walki stra¿ackiej braci dodawa³a nasza orkiestra 
dêta, a si³y - wojskowa grochówka. Gratulujemy.

B.F.

Najlepsi
w powiecie
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Ksiê¿e Proboszczu, czy ten krótki okres to 
wystarczaj¹cy czas na poznanie nowego œrodowiska?

Tak, oczywiœcie. Jest to co prawda dopiero miesi¹c, ale 
zd¹¿y³em ju¿ poznaæ i doœwiadczyæ ¿yczliwoœci œrodowiska. 
Non stop spotykam siê z ludŸmi. S¹ oni wspaniali, pocz¹wszy 
od wójta gminy.

Wœród parafian kr¹¿y ju¿ opinia, ¿e ksi¹dz jest bardzo 
otwarty na ludzi. W jaki sposób to siê przejawia?

Wed³ug mnie duszpasterz to cz³owiek, który musi 
rozmawiaæ ze wszystkimi i wœród wszystkich przebywaæ. 
Pocz¹wszy od dzieci, skoñczywszy na ludziach najstarszych, 
którzy te¿ potrzebuj¹ opieki. Jesteœmy dla ludzi i im s³u¿ymy. 
Jesteœmy powo³ani do tego, aby s³u¿yæ ka¿demu cz³owiekowi 
w ka¿dej godzinie, jeœli on potrzebuje pomocy. Nie mo¿emy 
byæ urzêdnikami w okreœlonych godzinach pracy. Wspólnie
z ksiê¿mi, którzy pracuj¹ w tej parafii, bêdziemy siê staraæ byæ 
otwartymi na wszystkie potrzeby zwi¹zane z nasz¹ prac¹, na 
ró¿ne przejawy kultury i inicjatywy, które tu bêd¹ mia³y 
miejsce. Bêdziemy wspó³pracowaæ ze szko³ami, Urzêdem 
Gminy, Oœrodkiem Kultury, tak, abyœmy stanowili jedn¹ 
ca³oœæ. Nikt z nas nie jest oddzieln¹ wysp¹, jesteœmy 
wspólnot¹ i musimy j¹ do góry podnosiæ.

Jakie plany w sferze gospodarczej, dotycz¹ce parafii, ma 
Ksi¹dz Proboszcz?

Planów mam du¿o. Pierwsza sprawa, która musi byæ 
za³atwiona, prawdopodobnie jeszcze w tym roku, to wikariat, 
gdzie mieszkaj¹ ksiê¿a wikariusze. Ksi¹dz Zbyszek zrobi³ tam 
du¿o dobrego, warunki siê zmieni³y na lepsze, ale zachodzi 
jeszcze koniecznoœæ wymiany okien. Drug¹ pal¹c¹ spraw¹ jest 
budowa plebani. Ksi¹dz arcybiskup kieruj¹c mnie tutaj do 
pracy, zwraca³ uwagê na budowê nowego budynku 
parafialnego. Ci¹g³e dojazdy z plebani do koœcio³a
i z wikariatu do plebani s¹ uci¹¿liwe i „rozbijaj¹” nas. 
Gdybyœmy mieli jeden wspólny budynek, moglibyœmy razem 
mieszkaæ. To wspólne zamieszkanie przy koœciele umo¿liwi 
nam czêste spotkania i omawianie pewnych dzia³añ. Kolejne 
plany s¹ zwi¹zane z zewnêtrzn¹ struktur¹ jednego i drugiego 
koœcio³a. Kiedyœ ktoœ Ÿle po³o¿y³ tynki i teraz odpadaj¹. S¹ ju¿ 
rozpoczête rozmowy z Europejskim Funduszem Dziedzictwa 
Narodowego, który przeznacza pewne œrodki na renowacjê 

Nikt z nas nie jest oddzieln¹ wysp¹, jesteœmy wspólnot¹ i musimy j¹ 
ci¹gle podnosiæ do góry.

Rozmowa z proboszczem parafii

Ks. Kanonikiem Piotrem Trel¹

Urodzi³ siê 21 paŸdziernika 1962 roku w Lublinie. Miasto rodzinne ksiêdza Piotra to 
Lubartów, gdzie mieszka³ do 19 roku ¿ycia. W 1981 roku zda³ egzaminy na KUL i zosta³ 
studentem Wy¿szego Seminarium Duchownego w Lublinie. 13 grudnia 1986 roku 
otrzyma³ œwiêcenia kap³añskie. Dotychczas pracowa³ w parafiach: Tomaszów 
Lubelski (4,5 roku), Che³m (2 lata), Wrzelowiec (4 lata), Lublin - koœció³ p.w. Œw. 
Rodziny (1 rok). Od 1998 roku by³  proboszczem parafii w Prawnie, a w czerwcu 2003 
roku otrzyma³ nominacjê na proboszcza parafii p.w. Znalezienia Krzy¿a Œw.
w Koñskowoli. 27 lipca, w uroczystoœæ odpustow¹ œw. Anny, rozpocz¹³ pracê 
duszpastersk¹ w Koñskowoli.

najstarszych budowli i budynków. Nasze koœcio³y siê w tym 
mieszcz¹. Bêdziemy siê staraæ pozyskaæ te fundusze, mo¿e
w przysz³ym roku, i odrestaurowaæ koœcio³y, aby ³adnie siê 
wkomponowa³y w otoczenie. Istnieje te¿ potrzeba 
poprawienia nag³oœnienia w koœciele. Bêdê siê stara³ zrobiæ to 
w tym roku.

Czy jest ju¿ znana lokalizacja nowej plebani?
Na pewno bêdzie budowana na miejscu starej piekarni

i dokomponowana do dwóch istniej¹cych budynków, czyli 
wikariatu i dawnego kina. Na razie s¹ przeprowadzone 
wstêpne rozmowy dotycz¹ce budowy. Odnoœnie stanu 
fundamentów i œcian kina, musi byæ przeprowadzona 
ekspertyza, która odpowie na pytanie: - czy mo¿na je ratowaæ? 
- czy trzeba burzyæ? Jeœli ten budynek zostanie, to po 
wprowadzeniu konstrukcyjnych zmian, bêdzie tam sala na 
ró¿nego rodzaju imprezy. Taka jest moja koncepcja.

A co ze star¹ plebani¹, która jest przecie¿ zabytkiem?
Rozmawialiœmy na ten temat z ksiêdzem Pajurkiem, 

dyrektorem ekonomicznym Kurii. Uwa¿amy, ¿e plebania 
powinna zostaæ przy parafii. Bêdziemy szukaæ kogoœ lub 
jakiejœ instytucji, która by objê³a ten budynek opiek¹ w sposób 
umo¿liwiaj¹cy parafianom i koñskowolskiej spo³ecznoœci 
korzystanie z niego. Jaka to bêdzie dzia³alnoœæ, trudno jest ju¿ 
dziœ coœ konkretnego powiedzieæ. Nale¿a³oby siê nad tym 
zastanowiæ. Byæ mo¿e, bêdzie to dom Katolickiego 
Stowarzyszenia M³odzie¿y. Póki co, musi byæ jeszcze kilka lat 
przez nas zamieszkana.

Innowacje w sferze duchowej - czy s¹ takie?
Priorytetem dla nas, zaczynaj¹c od Ojca Œwiêtego poprzez 

arcybiskupa, jest m³odzie¿. Przede wszystkim dla niej musimy 
stwarzaæ warunki i mo¿liwoœæ wykazywania siê. Nasz¹ grup¹ 
diecezjaln¹ jest KSM. W najbli¿szym czasie bêdziemy 
tworzyæ tak¹ grupê. Drug¹ grup¹ formacyjno-religijn¹ jest 
Wspólnota Oazowa. Kiedyœ tu by³a, ale trochê zosta³a przez 
ostatnie lata zaniedbana. Chcemy j¹ wskrzesiæ. M³odzie¿ 
zak³adaj¹c¹ rodziny chcemy obj¹æ opiek¹ w ramach Oazy 
Rodzin. Wiem, ¿e s¹ tu rodziny, które doje¿d¿aj¹ do Pu³aw na 
spotkania oazowe, chcemy im stworzyæ mo¿liwoœæ takich 
spotkañ tu na miejscu. Jeœli chodzi o œrednie pokolenie, to 
bêdziemy próbowaæ stworzyæ œciœle religijn¹ grupê 

Z ¿ycia parafii



nam ksi¹dz W³adys³aw Osuch, który po wielu latach pracy 
duszpasterskiej jest ju¿ na emeryturze i jest tzw. ksiêdzem 
rezydentem. Nie jest zobligowany do pracy, bo przys³uguje 
mu prawo do odpoczynku, ale bardzo chêtnie nam pomaga,
a my bêdziemy chêtnie korzystaæ z jego us³ug, bo jest nam 
potrzebny.

Emanuje od Ksiêdza spokój i pogoda ducha. Czy te 
cechy towarzysz¹ Ksiêdzu na co dzieñ?

Mo¿e bêdê siê chwali³, ale mam taki charakter, ¿e jestem 
zawsze pogodny. Bardzo ciê¿ko jest mnie zdenerwowaæ, 
mo¿e dwa razy w ¿yciu siê zdenerwowa³em.

Proszê podaæ receptê na taki sposób ¿ycia.
Ja nie wiem sk¹d to we mnie jest. Mogê coœ prze¿ywaæ

w sobie, ale nie uzewnêtrzniam tego. T³umaczê sobie, ¿e tak 
musi byæ, ¿e w danym momencie Pan Bóg tak chcia³.

Znajduje Ksi¹dz czas na jakieœ hobby?
Uwielbiam jazdê na nartach. Co roku, przynajmniej dwa 

razy, jestem na nartach. Tym sportem zarazi³ mnie ksi¹dz 
dziekan Go³da. Mamy kolegê pochodz¹cego z Pu³aw, który 
pracuje jako duszpasterz we W³oszech. On rezerwuje nam 
miejsce w swoim domu parafialnym we w³oskich Alpach
i przez tydzieñ sobie jeŸdzimy. Nie bojê siê zjechaæ z ¿adnej 
góry, chodzi tylko o styl. Profesjonalist¹ pewnie nie jestem, ale 
ludzie z którymi jeŸdzimy mówi¹, ¿e robiê to dobrze. Bardzo 
lubiê te¿ zwierzêta. W Prawnie mia³em trzy pieski, Filuœ, który 
jest u mnie od szczeniaczka, przyjecha³ ze mn¹ do Koñskowoli 
i bardzo dobrze siê tu czuje.

Dziêkuj¹c za rozmowê ¿yczê, aby ¿yczliwoœæ ludzka 
towarzyszy³a Ksiêdzu przez ca³y okres pos³ugi 
kap³añskiej.

Rozmawia³a Bo¿enna Furtak
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formacyjn¹ - neokatechumenat. Jest to tzw. droga 
deuterokatechumenalna, czyli ponownego wejœcia w swój 
chrzest, zrozumienia czym jest chrzeœcijañstwo,  zrozumienia 
nakazów niesionych przez chrzeœcijañstwo i wcielania ich
w swoje ¿ycie. Grupa neokatechumenalna daje wiele ciep³a
i poczucie wielkiej rodziny, stwarza mo¿liwoœæ rozmowy
i wspólnej modlitwy. Uczestniczenie w niej polega na ci¹g³ych 
spotkaniach w ró¿nych miejscach, wspólnych wyjazdach
i imprezach rodzinnych. Jest to ciê¿ka droga do realizacji, bo 
wymaga poœwiêceñ.

Neokatechumenat zosta³ stworzony w Hiszpanii przez 
cz³owieka, który nazywa³ siê Kiko. Kierowa³ on swoje 
przes³anie do ludzi zagubionych, chodzi³ do nich z gitar¹
i ewangeli¹. Dziêki temu wiele ludzi wyzwoli³o siê. Ten ruch  
do Polski przyszed³ w latach 80.

Nasze œrodowisko jest niestety dotkniête patologiami, 
myœlê o alkoholizmie i narkomanii, czy widzi Ksi¹dz 
mo¿liwoœæ niesienia pomocy tym ludziom?

Spotka³em siê ju¿ z tym w parafii Œw. Rodziny, gdzie 
pracowa³em z grup¹ AA jako duszpasterz. Tu, w Koñskowoli, 
te¿ ju¿ spotka³em siê z grup¹ AA, kiedy obchodzili 4-t¹ 
rocznicê swego istnienia. Cieszê siê z istnienia tej grupy. 
Bêdziemy robiæ wszystko, aby siê ona rozrasta³a, aby w³¹czaæ 
do niej ludzi, którzy maj¹ wielki problem z alkoholizmem. 
Proœb¹ lub nawet perswazj¹ niczego nie da siê zrobiæ, ci ludzie 
musz¹ zrozumieæ swój problem. Gorzej jest z narkomani¹ 
wœród m³odzie¿y. Ta walka jest trudna i wymaga restrykcji. 
M³odzie¿ ho³duje Ÿle pojêtemu trendowi bycia 
Europejczykiem. Bêdziemy staraæ siê ze wszystkich si³ 
uœwiadamiaæ m³odzie¿ na katechezie, w koœciele i na 
spotkaniach o tym, ¿e to jest z³e. Mo¿emy tylko mówiæ, innych 
œrodków nie mo¿emy przedsiêwzi¹æ.

Zespo³y obiektów koœcielnych s¹ wielkim bogactwem 
kultury narodowej. Czy udostêpni ksi¹dz te obiekty do 
zwiedzania, mam tu na uwadze równie¿ podziemia 
koœcio³a parafialnego.

Jest to koniecznoœci¹. Priorytetem dla mnie, o czym ju¿ 
mówi³em, jest odrestaurowanie elewacji koœcio³ów,
a nastêpnie udostêpnienie ich jako „pere³eczki” do 
zwiedzania. To by³by wielki atut dla koœcio³a i reklama dla 
naszej miejscowoœci. O podziemiach wiem tylko od swojego 
poprzednika, ¿e istniej¹. Je¿eli one s¹ w takim stanie, ¿e po 
przeróbkach mo¿na tam bêdzie wchodziæ, to uwa¿am, ¿e 
nale¿y je udostêpniæ zwiedzaj¹cym. By³yby atrakcj¹ 
turystyczn¹. Na strychu koœcio³a parafialnego jest biblioteka 
ze starymi woluminami i koœcielnymi przedmiotami 
u¿ytkowymi, to jest wielkie dziedzictwo narodowe. Myœlê, ¿e 
to te¿ trzeba udostêpniæ do zwiedzania. Na to potrzeba jednak 
trochê czasu, ale bêdziemy siê staraæ.

W naszej parafii nie by³o dot¹d tak licznej obsady ksiê¿y. 
Z czego to wynika?

Wynika to z tego, ¿e przy parafii mamy cztery  kaplice, które 
chcemy jak najlepiej obs³u¿yæ. Ksi¹dz arcybiskup zwiêkszy³ 
obsadê, aby nasza praca zaczê³a funkcjonowaæ jako 
duszpasterstwo. Ksi¹dz, jad¹c do kaplicy, musi mieæ czas dla 
ludzi, na rozmowê z nimi, na to by usi¹œæ w konfesjonale, by 
stworzyæ grupê ministrantów. Chcê doprowadziæ do tego, aby 
w trakcie mszy w g³ównym koœciele, dwóch ksiê¿y by³o
w konfesjona³ach. W koœciele jest zachowana hierarchia, ale 
my jesteœmy wspó³pracownikami, nie ma prze³o¿onego
i podw³adnych. Moimi wspó³pracownikami s¹: ks. Piotr 
Hawryluk, ks. Wies³aw Nowicki i ks. Piotr Siwko. Pomaga 



ECHO KONSKOWOLIECHO KONSKOWOLI10

W lipcu tego roku obchodziliœmy 60-t¹ rocznice 
najwiêkszego nasilenia mordów ludnoœci polskiej 
zamieszka³ej na Wo³yniu. W dawnym Porycku, dzisiejszej 
Pauliwce, odby³y siê centralne uroczystoœci z udzia³em 
prezydentów Polski i Ukrainy, Aleksandra Kwaœniewskiego
i Leonida Kuczmy.

Prezydent Kwaœniewski w przemówieniu stwierdzi³, ¿e za 
wo³yñsk¹ masakrê „nie mo¿na obwiniaæ narodu 
ukraiñskiego” bo „nie ma narodów winowajców”. Ostro 
potêpi³ ideologiê, która spowodowa³a antypolskie akcje 
kierowane przez ukraiñskich nacjonalistów. U¿y³ okreœlenia 
„ludobójstwo” i „rzeŸ cywilów” stwierdzaj¹c, ¿e nie mo¿e byæ 
usprawiedliwieniem nawet walka o wolnoœæ i suwerennoœæ 
narodu. Natomiast prezydent Kuczma w swoim mêtnym 
przemówieniu potêpi³ ekstremistów z obu narodów. Mówi³
o krzywdzie Ukraiñców w XV i XVI wieku oraz cierpieniu 
ludnoœci ukraiñskiej w latach 40-tych ubieg³ego wieku na 
Che³mszczyŸnie, ziemi tomaszowskiej i hrubieszowskiej.
Z przemówienia prezydenta Kuczmy da³o siê zrozumieæ 
relatywizacjê krzywd, a wiêc umniejszania cierpieñ Polaków, 
a podnoszenie krzywd Ukraiñców. Zabrak³o tylko znaku 
równoœci miêdzy tymi krzywdami.

Historycy polscy i naoczni œwiadkowie zbrodni zgodnie 
stwierdzaj¹, ¿e z 11 na 12 lipca 1943 r., oddzia³y UPA 
zaatakowa³y 167 miejscowoœci, w których ¿y³a ludnoœæ 
polska i tego dnia zamordowa³y ponad 10 tysiêcy osób. 
Napadniêto na kilka koœcio³ów podczas nabo¿eñstw. Zabijano 
ksiê¿y przy o³tarzach i dzieci przystêpuj¹ce do pierwszej 
Komunii Œwiêtej. Obliczono, ¿e na ca³ym Wo³yniu 
zamordowano oko³o 60 tys. Polaków. Ale czystki etniczne 
prowadzono nie tylko na Wo³yniu. W 1944 roku fala mordów 
przesunê³a siê na po³udnie i po³udniowy zachód. Mordowano 
P o l a k ó w  w  w o j e w ó d z t w a c h :  Ta r n o p o l s k i m ,  
Stanis³awowskim, Lwowskim, a nawet Lubelskim.

W tym tragicznym dla Polaków czasie, mieszka³em na 
Podolu ko³o Tarnopola. Mia³em wówczas 17 lat i doskonale 
pamiêtam „czerwone” noce. W chwili napadu na mój dom,
24 grudnia 1944 r., oko³o godz. 18-tej uciek³em z rodzin¹ 
przez okno na pó³noc domu, kiedy bandyci rozbijali drzwi 
wejœciowe od po³udnia. W mojej miejscowoœci Irhowica przy 
wigilijnych sto³ach zamordowano 91 osób. Czas zabijania 
Polaków trwa³ oko³o 3-ech godzin. Napadu dokona³a Sotnia 
„Bur³aky”. Dowódc¹ by³ Iwan Szymczyszyn ps. „Czornyj”, 
który w 1941 roku by³ w batalionie Nachtigal. Do 

poszczególnych domów Polaków doprowadzali „bohaterów” 
miejscowi nacjonaliœci zorganizowani w „Samoobronnych 
Kuszczowych Widdi³ach” (SKW).

W 50-t¹ rocznicê mordu, tragediê któr¹ prze¿y³em, 
opisa³em w ksi¹¿eczce pt. „Zdawa³o siê, ¿e pomarli, a Oni 
wci¹¿ ¿yj¹”. Ksi¹¿eczka zosta³a dobrze przyjêta, szczególnie 
przez Podolan. Nap³ynê³o wiele listów, w których niedosz³e 
ofiary mordu relacjonowa³y tragiczne prze¿ycia, jak i sposoby 
ratowania siê.

W 55-t¹ rocznicê wyda³em ju¿ ponad dwustu stronicow¹ 
ksi¹¿kê pt. „Wspomnienia z Irhowicy na Podolu”. Niewielki 
nak³ad zosta³ szybko wyczerpany. W tym roku wyda³em now¹ 
pracê o morderstwie rodzinnej wsi. Jest to mój ho³d z³o¿ony 
kuzynom, kole¿ankom i kolegom, z którymi bawi³em siê
w piaskownicach i chodzi³em do szko³y. Niedo³ê¿nym 
starcom, którzy nie byli w stanie uciec przed bandytami
z UPA. Mojemu koledze, z którym walczy³em w obronie 
Polaków, którego w zasadzce pojmali ¿ywego i zwyk³¹ pi³¹ do 
drzewa ur¿nêli Mu g³owê.

S³owo wstêpne do nowej ksi¹¿ki „Krwawa Podolska 
Wigilia w Irhowicy w 1944 roku” napisa³ o. prof. dr hab. 
Mieczys³aw Albert Kr¹piec, œwiatowej s³awy filozof, 
trzykrotny rektor KUL. Praca zawiera 229 stron, ilustrowana 
jest wieloma zdjêciami i planami.

Dlaczego o morderstwie rodzinnej wsi piszê trzeci raz? 
Odpowiadam,  pomimo ¿e minê³o 60 lat od tej tragedii, ci¹gle 
wzbogacam sw¹ wiedzê. Zg³aszaj¹ siê nowi œwiadkowie 
zbrodni, którzy do tej pory milczeli - Ukraiñcy. S¹ ju¿ 
czêœciowo dostêpne tajne rozkazy UPA, nakazuj¹ce 
oczyszczenie terenu z Polaków. Najwa¿niejsz¹ zachêtê jednak 
stanowi¹ obecne zaprzeczenia w³adz Ukrainy, ¿e istnia³y 
zamierzone, planowe metody wycinania w pieñ wo³yñskich
i podolskich wiosek za pomoc¹ metod, jakimi nie pos³ugiwa³o 
siê nawet gestapo i NKWD. Ca³e polskie spo³eczeñstwo jest 
dok³adnie poinformowane, ¿e radni Lwowa nie zgadzaj¹ siê 
na otwarcie cmentarza Orl¹t Lwowskich. Wspomniane 
przyk³ady wystarczaj¹co zachêcaj¹ do dokumentowania 
zbrodni ukraiñskich nacjonalistów dla m³odszego pokolenia
i dla historyków, opisuj¹cych w przysz³oœci stosunki polsko-
ukraiñskie w czasie wojny.

Poniewa¿ poprzednia ksi¹¿ka z 1977 roku nie zaspokoi³a 
popytu zainteresowanych Czytelników, wiêc mo¿na ja nabyæ 
w bibliotece Gminnego Oœrodka Kultury w Koñskowoli. Cena 
1 egz. 20 z³.

Jan Bia³ow¹s

Nie tylko Wo³yñ

Dnia 24.07.2003 r. S¹d Rejonowy w Lublinie, XI Wydzia³ 
Krajowego Rejestru S¹dowego, dokona³ rejestracji Zrzeszenia 
Producentów Ró¿, Materia³u Szkó³karskiego Owocowego
i Ozdobnego „KOÑSKOWOLA”. Z chwil¹ rejestracji  Zrzeszenie 
sta³o siê podmiotem prawnym i mo¿e legalnie dzia³aæ
i wykonywaæ obowi¹zki  statutowe. Siedzib¹  Zrzeszenia jest 
lokal w budynku by³ej „Kaflarni” przy ul. Lubelskiej 89. Za jego 
udostêpnienie i wyremontowanie serdecznie dziêkujemy 

w³adzom naszej Gminy. Zarz¹d Zrzeszenia dwukrotnie 
organizowa³ zebrania szkó³karzy w celu ustalenia minimalnej 
ceny skupu ró¿ w sezonie 2003. W dniu 12 sierpnia br. odby³o siê 
protoko³owane spotkanie Zarz¹du Zrzeszenia z Firm¹ „Dominik” 
reprezentowan¹ przez pana Uwe Dominika. Firma ta skupuje 
ponad 75% produkowanych w naszej gminie ró¿ i jest tak¿e 
zainteresowana skupem sadzonek czarnej i czerwonej porzeczki, 
sadzonek malin, agrestu. Proponuje równie¿ rozmna¿anie bulw 
piwonii, daj¹c na pocz¹tek swój materia³. G³ównym tematem 
rozmów by³o uzyskanie informacji, jak Firma „Dominik” widzi 
wspó³pracê ze Zrzeszeniem, jakie s¹ perspektywy uprawy ró¿y na 
lata nastêpne, czy widzi zagro¿enia dla szkó³karstwa po wejœciu 

Negocjacje „KOÑSKOWOLI”

z „DOMINIKIEM”
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Ju¿ wszyscy pewnie zapomnieli o letnim i pachn¹cym œwiêcie 
ró¿anym, bo nadszed³  czas na kopanie i sprzeda¿ krzewów.
Z nadziej¹, ¿e impreza spe³ni³a za³o¿enia, wœród których miêdzy 
innymi by³o nawi¹zanie kontaktów z odbiorcami, wróæmy do 20 
lipca. Organizatorzy ze szczególn¹ pieczo³owitoœci¹ wype³nili swoje 

Halina Fr¹ckowiak i Jej fan Stanis³aw Baj z autografem na ko³nierzyku

zadania, co zaowocowa³o ogromn¹ liczb¹ uczestników, atrakcyjnym 
programem artystycznym, a przede wszystkim obfitoœci¹ okazów 
kwiatowych. Wszystkie ró¿e wyeksponowane na wystawie, cieszy³y 
siê uznaniem ogl¹daj¹cych, bo w tym roku by³y wyj¹tkowo piêkne - 
jak przysta³o na królowe. Tytu³ Najpiêkniejszej Ró¿y Wystawy 2003
i puchar Kierownika Rejonowego Urzêdu Poczty w Pu³awach, 
przypad³ w udziale odmianie Dame du Couer z plantacji pani Jadwigi 
Sumorek z Po¿oga. Kwiaty  (74 odmiany)  wystawi³o 18 
plantatorów. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ imprezy by³ koncert Haliny 
Fr¹ckowiak, któr¹ oblega³y t³umy  fanów pragn¹ce mieæ autograf 
artystki. A pani Halina sk³ada³a je z nieskrywan¹ przyjemnoœci¹
w ró¿nych mo¿liwych miejscach, na rêkach, na ko³nierzyku od 
koszuli (!), nie tylko na karteczkach.

Pan Kurowski, prekursor ogrodnictwa w Koñskowoli twierdzi, ¿e 
królowej (czyli ró¿y) potrzebni s¹ równie¿ paziowie (czyli inne 
roœliny ozdobne, miêdzy innymi iglaki) i tych niestety zabrak³o na 
imprezie. Organizowane œwiêto w swym za³o¿eniu jest kierowane do 
wszystkich szkó³karzy, nie tylko do plantatorów ró¿, szkoda, ¿e nie 
odpowiedzieli oni na zaproszenie. A taka potrzeba na pewno by³a, bo 
stoiska handlowe z roœlinami (spoza naszej gminy) by³y oblegane.

Czy obecny rok dobrze wró¿y na przysz³oœæ? Choæ pogoda nie by³a 
sprzyjaj¹ca dla roœlin (mroŸna zima i suche lato), to rysuj¹ siê 
korzystne warunki sprzeda¿y krzewów ró¿. Producenci, jesieni¹  
sprzedadz¹ je po wy¿szych cenach jak w latach poprzednich. Miejmy 
nadziejê, ¿e tegoroczna koniunktura zagoœci na sta³e na ró¿anym 
rynku, a trud zaowocuje op³acalnoœci¹.

B.F.

Echa Œwiêta Ró¿Echa Œwiêta Ró¿

Zdobywczyni pucharu Jadwiga Sumorek, przedstawicielka
„Poczty Polskiej” Alicja Suszek, pose³ Jerzy Szymañski

i wójt Stanis³aw Go³êbiowski.

Polski do Unii Europejskiej. W odpowiedzi us³yszeliœmy, ¿e 
chêtnie nawi¹¿¹ wspó³pracê, a zakup wymienionego materia³u
w tym roku powinien odbyæ siê  bez ograniczeñ iloœciowych. 
Je¿eli chodzi o integracjê z Uni¹  Europejsk¹ w odniesieniu do 
produkcji ró¿, nale¿y  rozmna¿aæ odmiany nie objête licencj¹.

Wa¿nym dla nas punktem spotkania by³o otrzymanie 
odpowiedzi na pytanie: czy jest mo¿liwoœæ podpisania 
wieloletnich umów kontraktacyjnych ze sta³¹ cen¹. Po krótkim 
namyœle pad³a odpowiedŸ.Umowa tak, ale jedna podpisana ze 
Zrzeszeniem. Co do sta³ej ceny temat zostaje otwarty, wrócimy do 
niego w listopadzie po zakoñczeniu skupu. Przedstawiliœmy panu 
Dominikowi szczegó³ow¹ kalkulacjê kosztów wyprodukowania 
jednej ró¿y. W oparciu o kalkulacjê i cenê rynkow¹ bêdziemy 
negocjowaæ cenê sta³¹. Chc¹c sprawdziæ nasz¹ wiarygodnoœæ, pan 
Dominik zaproponowa³, byœmy jeszcze w tym roku zorganizowali 
dla jego firmy  skup okreœlonej partii ró¿. Zdajemy sobie sprawê, 
¿e jest to trudne zadanie i pocz¹tki nie bêd¹ ³atwe. Pomoc prawn¹ 

zaoferowa³ nam zastêpca Wójta Gminy Koñskowola p. Grzegorz 
Nakonieczny.

Od po³owy wrzeœnia  bêdziemy przyjmowaæ zapisy na jesienn¹ 
sprzeda¿ ró¿ pod numerami telefonów: 8812852, 8816453.
W paŸdzierniku czynne bêdzie tak¿e biuro przy ulicy Lubelskiej 
(czwartek, pi¹tek, sobota) w godz. 14 -16, gdzie mo¿na osobiœcie 
zg³aszaæ iloœæ materia³u do sprzeda¿y. Obecnie chcemy 
wyposa¿yæ biuro w komputer i z chwil¹ jego otrzymania, 
opracujemy ofertê handlow¹ na ca³y materia³ szkó³karski ze 
szczególnym uwzglêdnieniem materia³u owocowego. Posiadamy 
ju¿ stronê internetow¹ (www.koñskowola.fri.pl.) i nawi¹zujemy 
kontakty z odbiorcami krajowymi i zagranicznymi. Posiadaj¹c 
bank informacji bêdziemy starali siê pomagaæ w sprzeda¿y tego 
materia³u. W roku 2004 planujemy zorganizowaæ gie³dê materia³u 
owocowego i ozdobnego w Koñskowoli.

Zarz¹d Zrzeszenia

Tegoroczni wystawcy ró¿



Tegoroczne wakacje zaczê³y siê dla 
mnie w lipcu, kiedy to wyjecha³am na 
Mazury. Podró¿ by³a doœæ d³uga
i mêcz¹ca, ale op³aci³o siê - ju¿ 
pierwszego dnia by³am o tym 
przekonana.

Zatrzyma³am siê w Wigierskim 
Parku Narodowym, który oczarowa³ 
mnie sw¹ cisz¹, ró¿norodnoœci¹ roœlin 
oraz olbrzymim czystym jeziorem 
Wigry. Nastêpnie skierowa³am siê do 
dobrze mi znanej miejscowoœci nad 

jeziorem Bro¿ówka, którego atrakcj¹ s¹ piêkne nenufary. 
Mo¿na je zobaczyæ jedynie wyp³ywaj¹c kajakiem na jezioro. 
Ciekawym prze¿yciem by³a mo¿liwoœæ postawienia nóg na 
niedokoñczonym kanale mazurskim. Budowla znajduje siê na 
wodzie, a zewsz¹d otacza j¹ gêsty las. Interesuj¹cymi 
zabytkami na Mazurach s¹ bunkry wojenne - ja zwiedzi³am te 
w Mamerkach. Oczywiœcie atrakcji by³o mnóstwo, a te 
uzupe³niane by³y k¹pielami i leniuchowaniem na s³oñcu.

Kraina Wielkich Jezior to miejsce niesamowicie piêkne
i ciekawe, które przyci¹ga wielu turystów nie tylko z Polski.

Agnieszka Piech

Moje wakacje, podobnie jak wiêkszoœci uczniów 
gimnazjum nie by³y urozmaicone wyjazdami. Rodzice chc¹c 
nagrodziæ ca³oroczn¹ pracê w szkole, zorganizowali w d³ugi 
sierpniowy weekend  trzydniow¹ wycieczkê na Roztocze. 
Najbardziej zachwyci³y mnie tzw. szumy na Tanwi, czyli 
niskie pó³metrowe wodospady utworzone przez naturê na 
rzece Tanwi. Przyjemnie by³o zamoczyæ nogi w tej ch³odnej 
rzece w upalny dzieñ. Zwiedzi³am te¿ Krasnobród, Susiec
i Zwierzyniec. Wracaj¹c z tych ustronnych i zacisznych 
zak¹tków naszego województwa, zajecha³am na kilka godzin 
do Zamoœcia, aby zwiedziæ renesansowy rynek tego uroczego 
miasta. Zainteresowa³o mnie tak¿e muzeum historii Zamoœcia 
mieszcz¹ce siê w jednej z kamienic na rynku.

Aleksandra Bia³ek kl. IIa

Wraz z rodzin¹ spêdzi³am wakacje nad Morzem Ba³tyckim. 
Zakwaterowaliœmy siê w niewielkiej miejscowoœci 
turystycznej - Rewie le¿¹cej nad Zatok¹ Puck¹. Najwiêksze 
wra¿enie (oprócz malowniczych widoków) zrobi³a na mnie 
Miêdzynarodowa Parada Jachtów w Gdyni. Przyp³ynê³y 
jachty z ca³ego œwiata. Nie zabrak³o równie¿ polskich statków 
¿aglowych, a sta³ymi ekspozycjami s¹: Dar M³odzie¿y, Dar 
Pomorza i Stefan Batory. Niew¹tpliw¹ atrakcj¹ dla 
zwiedzaj¹cych jest oceanarium (w Gdyni), w którym znajduj¹ 
siê ró¿ne okazy wyj¹tkowych gatunków. Jednym z kolejnych 
punktów naszej wycieczki by³ spacer na molo, gdzie mo¿na 
by³o podziwiaæ œpiewaków, pantomimów, malarzy itp. 

Wakacje w Trójmieœcie (i okolicach) to z pewnoœci¹ czas 
spêdzony w sposób przyjemny i po¿yteczny.

Ma³gorzata Sykut kl. IIIb

Tegoroczne wakacje minê³y bardzo szybko. Ja spêdzi³am je 
w pobli¿u piêknej, historycznej miejscowoœci Opinogóra. 
Znajduje siê tam neogotycki pa³ac, który Zygmunt Krasiñki 
otrzyma³ od swojego ojca jako prezent œlubny. W jego 
wnêtrzach urz¹dzono Muzeum Romantyzmu. Ekspozycja 
muzealna prezentuje pami¹tki zwi¹zane z histori¹ rodziny 
Krasiñskiego i epok¹ napoleoñsk¹. Szczególnie cennymi 
pami¹tkami w muzeum s¹: drzewo genealogiczne rodziny 
Krasiñskich z pierwszej po³owy XVIII w., portret Zygmunta 
Krasiñskiego i jego najbli¿szej rodziny, teka Napoleona I
z 1805 r. Opiniogórski park wraz z neogotyckim zameczkiem, 
domem ogrodnika, koœcio³em i cmentarzem, tworz¹ 
malowniczy zespó³ rozci¹gaj¹cy siê na 22 hektarach. Park 
zosta³ za³o¿ony w drugiej po³owie XVII w. kiedy Krasiñscy 
przejêli Opinogórê. Z tamtego okresu pochodz¹ trzystuletnie 
dêby rosn¹ce wœród czterech stawów. W pierwszej po³owie 
XIX w. pod wp³ywem mody p³yn¹cej z Pu³aw, Krasiñscy 
rozpoczêli tworzenie parku angielskiego. Na jego terenie stoi 
dawna oficyna dworska - w ostatnich latach przywrócono jej 
cechy stylowe. Organizowane s¹ tam koncerty i wystawy 
czasowe.

We  w n ê t r z u  k o œ c i o ³ a  
opiniogórskiego znajduje siê 
r z e Ÿ b a  n a g r o b n a  M a r i i
z Radziwi³³ów Krasiñskiej
z 1841 r. W podziemiu, za 
ciê¿kimi ¿elaznymi drzwiami
z herbem Krasiñskich, znajduj¹ 
siê groby Krasiñskich.

Opiniogóra to miasteczko,
w  k t ó r y m  m o ¿ n a  w i e l e  

dowiedzieæ siê o naszej historii.
Beata Ko³odyñska kl. IIa

W drugiej po³owie lata razem z bratem wyjechaliœmy do 
Okuminki nad jezioro Bia³e. Spêdziliœmy tam tydzieñ. 
Do³¹czeni do koloni z Che³ma, zwiedzaliœmy okoliczne 
zabytki, chlapaliœmy siê w wodzie, poznawaliœmy nowe 
jeziora. Najwiêksze wra¿enie wywar³ na mnie kopiec 
wiêŸniów i mêczenników obozu œmierci w Sobiborze. Ta 
usypana z ogromnej liczby kamieni mogi³a s¹siaduje
z  pomnikiem „Matki i dziecka”. Oczywiœcie nad Bia³ym by³y 
te¿ inne atrakcje, nie sposób wszystkie wymieniæ.

Po skoñczonych wczasach trzeba powróciæ do szko³y, ale 
pocieszam siê tym, ¿e jeszcze tylko dziewiêæ miesiêcy i znów 
zaczn¹ siê wyjazdy, kolonie i zas³u¿ony odpoczynek.

Ola Sykut  kl. IIa
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której dostawê gwarantuje wysoka zawartoœæ skrobi. Oprócz 
niej w ziemniakach wystêpuje wiele innych cennych 
sk³adników od¿ywczych. Lubimy ziemniaki w ka¿dej postaci: 
gotowane, sma¿one, pieczone w ognisku, duszone, w postaci 
pyzów, knedli, klusek, krokietów, itd. Chocia¿ przepisy mo¿na 
znaleŸæ w licznych ksi¹¿kach kucharskich, chcielibyœmy kilka 
najciekawszych z   nich przytoczyæ:

Ziemniaki gotowane „na prêdce” w œmietanie.
Sk³adniki: 1 kg ziemniaków, ³y¿ka soli, 1,5 szklanki œmietany, 

4 ³y¿ki posiekanego szczypiorku, pieprz. Ziemniaki umyæ, 
obraæ, op³ukaæ, pokrajaæ w kostkê (1 x 1 cm) lub w talarki, 
oprószyæ sol¹ i pieprzem. Œmietanê wlaæ do niskiego szerokiego 
rondla, zagotowaæ, w³o¿yæ ziemniaki, wymieszaæ i gotowaæ pod 
przykryciem 5-8 minut. Kostki ziemniaczane gotuje siê nieco 
d³u¿ej ni¿ cienkie plasterki. Ugotowane ziemniaki razem
z sosem wy³o¿yæ na pó³misek, posypaæ szczypiorkiem. 
Podawaæ jako dodatek do potraw. W taki sam sposób gotujemy 
ziemniaki na mleku.

Rösti (klasyczne danie szwajcarskie)
Sk³adniki:750g kleistych ziemniaków,

1 ma³a drobno pokrojona cebula, 50 g 
wêdzonego drobno pokrojonego boczku, 6-8 
³y¿ek sto³owych t³uszczu z gêsi lub oliwy
 z oliwek, sól i œwie¿o zmielony czarny 
pieprz.

Dok³adnie umyte ziemniaki ugotowaæ (do 
miêkkoœci) w lekko osolonej wodzie. 
Odcedziæ i gdy nieco przestygn¹ obraæ
i zetrzeæ na tarce z grubymi oczkami. Na 
g³êbokiej patelni delikatnie podsma¿yæ 
cebulê i bekon(zu¿ywaj¹c po³owê t³uszczu), 
p o  c z y m  d o k ³ a d n i e  w y m i e s z a æ
z ziemniakami i przyprawami. Na tej samej 

p a t e l n i  p o d g r z a æ  t ³ u s z c z
i delikatnie k³aœæ uformowane z masy 
placki. Sma¿yæ na du¿ym ogniu, a¿ 
zbr¹zowiej¹, prze³o¿yæ na drug¹ 
stronê. Podawaæ bardzo gor¹ce. 
M o ¿ n a  p o s y p a æ  j e  s t a r t y m  

ementalerem i podpiec (na przyk³ad na grilu).
Ziemniaki pieczone „po szwedzku”
Sk³adniki: 1,25 kg ziemniaków, sól
Wybraæ zdrowe, równej wielkoœci owalne ziemniaki. 

Op³ukane, obrane i osuszone nadkroiæ w poprzek, jakby
w plasterki (jednak tak aby siê ziemniak nie rozlecia³). Uk³adaæ 
je w ¿aroodpornym naczyniu, oprószyæ sol¹ i wstawiæ do 
gor¹cego piekarnika. Upiec rumieni¹c na jasnoz³oty kolor. 
Upieczone w ten sposób ziemniaki wygl¹daj¹ bardzo 
dekoracyjnie, a co równie wa¿ne, piek¹ siê szybciej ni¿
w ca³oœci. Mo¿na je równie¿ nakrawaæ promieniœcie 6-8 razy. 
Podawaæ do pieczonych potraw z drobiu, ryb i miêsa, albo na 
kolacjê z dodatkiem ¿ó³tych serów, mas³a z lodówki i surówek.

Ziemniaki maj¹ równie¿ inne zastosowanie. Mog¹ byæ 
przerabiane na m¹kê, na alkohol (np. irlandzka whisky), dawniej 
by³y Ÿród³em krochmalu u¿ywanego do bielenia peruk, a sok
z dojrza³ych ziemniaków doskonale nadaje siê do czyszczenia 
jedwabiu, bawe³ny, we³ny, a nawet mebli.

E.P.

Hej, ziemniacku, ziemniacku, kartofelkiem zwany
Lepsyœ ty, ni¿ najlepse na œwiecie banany...

Zbli¿a siê czas wykopków. Kartofle, ziemniaki, czy
z poznañska pyry zdaj¹ siê byæ zwi¹zane z  nasz¹ kultur¹ od 
dawien dawna. W rzeczywistoœci, chocia¿ by³y uprawiane ju¿ 
piêæ tysiêcy lat przed nasz¹ er¹ (w Chile i Peru), do Europy 
trafi³y stosunkowo niedawno. Sprowadzili je Hiszpanie w XVI 
wieku. W Anglii i Niemczech by³y uznawane za ciekawostkê, 
we Francji natomiast s¹dzono, ¿e s¹ przyczyn¹ tr¹du i gor¹czki. 
Dopiero kiedy w 1773 roku francuski naukowiec Antoine 
Parmentier, po tym jak je jada³ bêd¹c wiêŸniem w Prusach, 
napisa³ pracê wychwalaj¹c¹ zalety ziemniaków i za³o¿y³ 
kuchnie wydaj¹ce zupy ziemniaczane dla biedaków, Francuzi 
zmienili o nich zdanie. Parmentier ofiarowa³ równie¿ bukiet 
kwiatów ziemniaka Ludwikowi XVI, który podobno nosi³ jeden 
z nich w butonierce. Maria Antonina natomiast nosi³a je we 
w³osach, dziêki czemu sta³y siê bardzo modne. Za przyk³adem 
Francji posz³a ca³a Europa, w której ziemniaki na dobre 
zadomowi³y siê w XVIII w. Rozpowszechnianie ich napotyka³o 
liczne trudnoœci pomimo edyktów
i nakazów królewskich oraz zachêt 
p³yn¹cych z ambon. W wielu krajach 
dochodzi³o nawet do buntów 
przeciwko propagowanej przez rz¹dy 
uprawie ziemniaka. Upowszechnienie 
uprawy ziemniaków w XVIII i XIX 
s tu lec iu  s t a ³o  s i ê  r ewoluc j¹
w od¿ywianiu ludnoœci. Wywar³y 
wp³yw nie tylko na ograniczenie 
licznych wówczas przypadków 
szkorbutu - ciê¿kiej choroby nêkaj¹cej 
ówczesne spo³eczeñstwo,  a le  
p r z y c z y n i ³ y  s i ê  r ó w n i e ¿  d o  
z l i k w i d o w a n i a  k l ê s k  g ³ o d u  
nawiedzaj¹cych periodycznie nasz 
kontynent. W latach szczególnie 
mokrych, zbo¿e jako odwieczny pokarm 
cz³owieka zawodzi³o, wówczas ziemniak, 
roœlina odporna nawet na nadmiar wilgoci, dawa³ obfite plony, 
ratuj¹c ludy Europy przed œmiertelnym g³odem. Opanowanie 
szkorbutu natomiast jest zas³ug¹ witaminy C stosunkowo 
obficie wystêpuj¹cej w ziemniakach. Warto dodaæ, ¿e coraz 
popularniejsze u nas frytki s¹ równie¿ „wynalazkiem” 
Parmentiera. Zaserwowa³ je po raz pierwszy na uroczystym 
obiedzie na czeœæ Beniamina Franklina. Zrobi³y tam furorê.

Kiedy zaczêto uprawiaæ ziemniaki w Polsce, tak naprawdê nie 
da siê ustaliæ. Niektóre z przekazów sugeruj¹, ¿e ju¿ w XVII 
wieku szlachta ariañska by³a zainteresowana ich upraw¹, inne, 
¿e pierwsze bulwy ziemniaka przywióz³ do kraju król Jan 
Sobieski z wyprawy wiedeñskiej. Jednak musia³o min¹æ jeszcze 
wiele czasu, zanim polski ch³op zaakceptowa³ tê nieznan¹ ich 
ojcom roœlinê. "Era ziemniaczana" w Polsce zaczê³a siê wiêc 
dopiero w XIX wieku. Ziemniaki zaaklimatyzowa³y siê
w naszym kraju znakomicie i sta³y siê nieodzownym elementem 
wy¿ywienia, a tym samym jedn¹ z podstawowych upraw. Co 
roku zbiera siê u nas oko³o 50 milionów ton, a co siódma tona 
trafia bezpoœrednio do garnka. Ziemniak jest jednym
z najtañszych Ÿróde³ energii (obok produktów zbo¿owych), 
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Czy uœwiadamiamy sobie na co dzieñ, ¿e wszystkie ludzkie 
dokonania, osi¹gniêcia, myœli, dorobek tysiêcy lat zachowane 
s¹ w magiczny sposób na kartach ksi¹¿ek? Ksi¹¿ka pozwala 
nam spotkaæ siê z myœlicielami, poznaæ historiê, wydarzenia 
minionych epok. Czytaj¹c wêdrujemy do innego œwiata - 
œwiata wiedzy, uczuæ, refleksji. 

Czy ka¿dy rodzaj czytania jest efektywny? Przeczytanie 
tekstu wcale nie musi oznaczaæ jego zrozumienia. Co zatem 
nale¿y zrobiæ, aby czytaj¹c w³aœciwie odebraæ intencje autora 
i zrozumieæ sens tekstu? 

Ma³e dzieci mo¿na uczyæ czytaæ oko³o trzeciego roku ¿ycia 
„metoda obrazkow¹”. Pokazujemy obrazek, pod którym 
znajduje siê nazwa i zachêcamy do zapamiêtania liter 
oznaczaj¹cych dane s³owo. Powtarzanie tych czynnoœci, 
wyraŸne wymawianie s³ów, pozwala doœæ szybko opanowaæ 
umiejêtnoœæ czytania.

Zastanówmy siê teraz jak nabyæ umiejêtnoœæ rozumienia
i zapamiêtywania tekstu. Naukowo zajêto siê tym problemem 
w 1946 roku, kiedy to Francis Robinson opublikowa³ metodê 
czytania nazwan¹ SQ3R. W polskim t³umaczeniu oznacza 
ona nazwy kolejnych kroków - czynnoœci s³u¿¹cych do 
zrozumienia przeczytanego tekstu. Metoda ta mo¿e u³atwiæ 
przyswajanie materia³u z przedmiotów œcis³ych, 
przyrodniczych i humanistycznych. Nie dotyczy ona jednak 
poznawania literatury piêknej.

SQ3R oznacza: przejrzyj, zapytaj, przeczytaj, przejrzyj 
ponownie, zrelacjonuj.

I krok - przejrzyj - „Obejrzyj las zanim zaczniesz 
przygl¹daæ siê drzewom”. Na pocz¹tku przegl¹damy ca³oœæ 
danego rozdzia³u, wychwytujemy pogrubiony druk, czytamy 
informacje z ramek, ogl¹damy informacje. Czytamy akapity, 
podtytu³y, wnioski oraz streszczenia, jeœli takie siê znajduj¹.

II krok - zapytaj - pytamy o tytu³ rozdzia³u, o czym on 
traktuje, czy to, co przeczytaliœmy uzupe³nia nasz¹ wiedzê, jak 

Nauka czytania
nowe informacje odnosz¹ siê do ju¿ posiadanych? Kiedy 
odpowiemy sobie na te pytania ogarniemy pobie¿nie ca³oœæ 
materia³u.

III krok - przeczytaj - czytaj¹c tekst zadajemy sobie 
pytania typu: jakie zagadnienia przedstawia autor, czy s¹ one 
obiektywne, na podstawie jakich za³o¿eñ autor prezentuje 
swoje pogl¹dy, czy rozumowanie jest poprawne i co z niego 
wynika? Próba stawiania sobie pytañ w trakcie czytania to 
du¿a umiejêtnoœæ.

IV krok - ponownie przejrzyj - powracamy do kwestii
i czêœci rozdzia³ów niezrozumia³ych, niejasnych, które budz¹ 
nasze w¹tpliwoœci.

V - zrelacjonuj - dokonujemy w³asnego podsumowania 
tekstu, wyci¹gamy wnioski, streszczamy tekst do 
najistotniejszych faktów. Ka¿dy z tych etapów pozwala 
g³êbiej wczytywaæ siê w tekst z lepszym zrozumieniem
i zapamiêtaniem treœci.

W szkole dzieci musz¹ czytaæ coraz wiêcej w coraz 
krótszym czasie. A co z szybkim czytaniem? Otó¿ ca³y sekret 
polega na tym, jak wiele s³ów czytaj¹cy potrafi dostrzec
i zrozumieæ podczas wodzenia wzrokiem po stronie ksi¹¿ki. 
Ci, którzy postrzegaj¹ ca³e s³owo naraz bêd¹ czytaæ szybciej 
ni¿ osoby rozszyfrowuj¹ce pojedyncze litery. S¹ takie osoby, 
które jednoczeœnie obejmuj¹ wzrokiem grupê wyrazów i one 
bêdê czytaæ najszybciej. Wszystko jednak zale¿y od 
dominacji poszczególnych zmys³ów. S¹ przecie¿ wzrokowcy, 
s³uchowcy, manualiœci. Kombinacja wykorzystanych 
zmys³ów ma s³u¿yæ jak najlepszemu przyswajaniu wiedzy. 
Nale¿y pomóc dziecku w znalezieniu optymalnych po³¹czeñ, 
aby czytanie by³o zarówno przyjemnoœci¹ jak po¿ytkiem.

Zachêcam do wypróbowania metody SQ3R nie tylko
w szkole. Serdecznie pozdrawiam.

Wasza pielêgniarka Ma³gorzata Szpyra
Na podstawie Gordon W. Green

„Jak pomagaæ dziecku w nauce”.

Ju¿ od marca br. w naszej gminie funkcjonuje Gminne 
Centrum Informacji. Mieœci siê ono w Gminnym Oœrodku 
Kultury i czynne jest codziennie od 7.00 do 21.00.

Celem GCI jest udostêpnienie bogatej oferty us³ug 
teleinformatycznych przez stworzenie mo¿liwoœci 
korzystania z nich osobom, które na co dzieñ nie maj¹ dostêpu 
do komputera i Internetu. Z us³ug GCI mog¹ korzystaæ przede 
wszystkim bezrobotni, którzy poprzez witryny internetowe 
zapoznaj¹ siê z ofertami pracy, oferta dla nich jest bezp³atna. 
Osoby, które nie mia³y stycznoœci z komputerem i internetem, 
mog¹ liczyæ na pomoc pracowników GCI. Pomog¹ oni  
przygotowaæ dokumenty aplikacyjne dla przysz³ego 
pracodawcy.

GCI posiada bogat¹ ofertê dla absolwentów szkó³, którzy 
dziêki bogatej ofercie (multimedialne kursy obs³ugi 
programów komputerowych Word, Excel, Internet, 

Photoshop, Mistrz klawiatury, Sekretariat, Kurs jêzyka 
angielskiego) mog¹ podnieœæ swoje umiejêtnoœci
i kwalifikacje zawodowe. Maj¹ te¿ mo¿liwoœæ zapoznania siê 
z rankingiem szkó³, sprawdzenia swoich predyspozycji 
zawodowych i przygotowania siê do rozmowy z pracodawc¹. 
GCI udostêpnia równie¿ wzory ¿yciorysów, podañ, aplikacji, 
listów motywacyjnych, informatory i poradniki dotycz¹ce 
metod i technik aktywnego poszukiwania pracy. Oferta GCI 
skierowana jest równie¿ do osób, które chc¹ uruchomiæ 
w³asn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ma³ych i œrednich firm oraz 
tych wszystkich, dla których oferta GCI mo¿e byæ przydatna
i u¿yteczna. W Gminnym Centrum Informacji udostêpnione 
s¹ równie¿ materia³y i ulotki dotycz¹ce warunków 
cz³onkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej.

GCI organizuje szkolenia grupowe i indywidualne. Obecnie 
trwa nabór na kurs „Podstawy obs³ugi komputera i internetu”.

Zapisy przyjmuje i wszelkich informacji udziela 
Gminne Centrum Informacji pod numerem telefonu
889 22 87.
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Z notatnika POLICJANTA

Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

W okresie lipca i sierpnia mia³y miejsce nastêpuj¹ce zdarzenia:
• W nocy 27/28.07. w Koñskowoli na ul. Rynek, zosta³y wybite 

szyby w dwóch samochodach marki Polonez.
• 28.07. w nocy (ok. 2.30) w Koñskowoli w Rynku zosta³ pobity 

m³ody mê¿czyzna.
• 03.08. w Koñskowoli na drodze przy ul. Lubelskiej zosta³a 

potr¹cona rowerzystka.
• 03.08 miêdzy godz. 9.00 - 10.00 w Koñskowoli na ul. Zak³adowej 

usi³owano dokonaæ kradzie¿y z w³amaniem do samochodu marki 
Polonez-Truck.

• 17-22.08. w Lesie Stockim mia³a miejsce kradzie¿ z w³amaniem do 
budynku mieszkalnego sk¹d sprawca skrad³: odkurzacz LG, 
wiertarkê elektryczn¹, szlifierkê elektryczn¹ rêczn¹, szlifierkê 
elektryczn¹ sto³ow¹, wyrzynarkê Malita, rower zielony
z przerzutkami m. Shimaro typu kolarzówka, kabel elektryczny 
pomarañczowy, ³adowarkê do akumulatora, latarkê elektryczn¹
z akumulatorem, radiomagnetofon, radio, dwie butelki wina Liber 
Frau, imad³o stalowe, wyci¹garka zapadkowa i sekator rêczny.

• 18.08. w pobli¿u m. Sielce, na drodze Koñskowola - Sielce zosta³ 
zatrzymany mê¿czyzna obna¿aj¹cy siê publicznie.

• W nocy 23/ 24.08. w Sielcach nieznany sprawca zniszczy³ 100 szt. 
topoli.

• 25.08. ok. godz. 22.00 w m. Las Stocki zosta³ skradziony rower, 
silnik elektryczny o mocy 7 KW z przewodem elektrycznym o d³. 
30 m w kolorze czarnym z muf¹ si³ow¹.

• 27.08. w Po¿ogu Nowym sprawca umyœlnie uszkodzi³ bramê 
wjazdow¹ na posesjê.

• 30/31.08. w nocy ok. godz. 1.00 w barze w Koñskowoli przy
ul. M.C. Sk³odowskiej, zosta³ dotkliwie pobity (skatowany) m³ody 
mê¿czyzna przez dwóch sprawców, wewn¹trz  baru na oczach 
barmanki i goœci. Nikt z obecnych nie udzieli³ mu pomocy. Zaraz po 
tym zdarzeniu, przy wykonywaniu policyjnych czynnoœci w tej 
sprawie, m³odzie¿ (nie z naszej gminy) znajduj¹ca siê
w pobli¿u drugiego baru przy ul. Po¿owskiej, uszkodzi³a radiowóz 
policyjny i g³oœnymi wyzwiskami wygra¿a³a siê Policji.

• W okresie lipca i sierpnia zatrzymano trzech nietrzeŸwych 
rowerzystów.

Piotrowska Marianna (75) Nowy Po¿óg
Kruk Marian (71) Las Stocki
Matraszek Stanis³aw (80) Wronów
Próchniak Cecylia (75) Sielce
Kêsik Eugeniusz (63) Chrz¹chów
Pêkala Marianna  (94) Chrz¹chów
£ucjanek Apolonia (90) Skowieszyn
Próchniak Stanis³aw (76) Rudy
Kruk Jan (80) Stok
Tutkaj Henryk (68) M³ynki
Mañko Stanis³aw (46) Chrz¹chów 

31.08.2003

GARBARNIA Kurów - POWIŒLAK Koñskowola 1 : 2,

bramki: Mariusz Miroñski, Jacek Banaœ

07.09.2003

POWIŒLAK Koñskowola - AUTOMRÓZ Ryki 2 : 2

bramki: Maciej Ogórek, Jacek Banaœ

Na pytania prawne odpowiada Pawe³ Sieniuta. 
Jednoczeœnie informujemy, ¿e udzielane odpowiedzi na 
pytania prawne nie s¹ i nie mog¹ byæ traktowane jako porady 
prawne.

Czy podczas okresu wypowiedzenia pracodawca mo¿e 
na mój wniosek skróciæ okres wypowiedzenia?

Tak, bowiem przed zakoñczeniem ustawowego okresu 
wypowiedzenia druga strona (np. pracownik), mo¿e przez 
w³asn¹ czynnoœæ prawn¹ (wypowiedzenie lub porozumienie 
stron) spowodowaæ wczeœniejsze, ni¿ to okreœli³ 
wypowiadaj¹cy, zakoñczenie stosunku pracy.

Wynajmowa³em lokal biurowy zgodnie z umow¹. 
Najemca nie p³aci³ czynszu. Czy mia³em prawo zatrzymaæ 
meble?

Zgodnie z art. 670 § 1 k.c. wynajmuj¹cemu lokal dla 
zabezpieczenia roszczeñ o czynsz i inne œwiadczenia 
dodatkowe, z którymi najemca zalega d³u¿ej ni¿ rok, 
przys³uguje ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych 
wniesionych do przedmiotu najmu. Tak wiêc wynajmuj¹cy 
mo¿e zatrzymaæ meble znajduj¹ce siê w wynajmowanym 
lokalu, dopóki najemca nie zap³aci zaleg³ego czynszu. Gdyby 
zaleg³y czynsz nie zosta³ zap³acony, wynajmuj¹cy mo¿e 
zaspokoiæ swoj¹ wierzytelnoœæ z przedmiotu zastawu
z pierwszeñstwem przed pozosta³ymi wierzycielami najemcy 
i niezale¿nie od tego, czyj¹ w³asnoœci¹ sta³ siê przedmiot 
zastawu.

Czy komornik mo¿e przeprowadziæ egzekucjê 
nale¿noœci w miejscu zamieszkania osoby, podczas gdy 
osoba ta przebywa w szpitalu i poddawana jest leczeniu?

Strony postêpowania (wierzyciel, d³u¿nik) uprawnione s¹ 
do uczestnictwa w ka¿dej czynnoœci dokonywanej w ramach 
postêpowania egzekucyjnego (art. 812 §1 KPC). Jednak ich 
obecnoœæ nie zawsze jest wymagana dla przeprowadzenia 
czynnoœci. W sytuacjach takich, zgodnie z art. 812 §2 KPC, 
komornik powinien przywo³aæ jednego lub dwóch œwiadków - 
obowi¹zek ten ma gwarantowaæ kontrolê nad czynnoœciami 
organu egzekucyjnego. W razie nieobecnoœci strony, 
komornik zobowi¹zany jest do zawiadomienia jej
o dokonanych przez siebie czynnoœciach (art. 763 KPC).

Kiedy wierzyciel mo¿e przekazaæ moje dane do 
Krajowego Rejestru D³ugów?

Wierzytelnoœæ musi spe³niaæ ustawowe kryteria, aby 
wierzyciel móg³ wpisaæ d³u¿nika do Biura Informacji 
Gospodarczej. Jednym z kryteriów jest kwota wierzytelnoœci, 
która dla osób fizycznych (tzw. konsumentów) wynosi 200 z³, 
natomiast dla przedsiêbiorców 500 z³. Ponadto zobowi¹zanie 
musi byæ wymagalne od co najmniej 60 dni i na 30 dni przed 
dopisaniem wierzyciel musi powiadomiæ d³u¿nika o zamiarze 
dodania jego danych do rejestru. Kiedy te warunki zostan¹ 
spe³nione, wierzyciel mo¿e przekazaæ dane dotycz¹ce 
d³u¿nika do Biura Informacji Gospodarczej.



Logo szko³y

£¹cznik miêdzy star¹
i now¹ szko³¹

Hol na parterze

Pracownia geografii

Hol na I piêtrze

Sala gimnastyczna

GIMNAZJUM W OBIEKTYWIEGIMNAZJUM W OBIEKTYWIE


	1: 2-15
	2: 14-3
	3: 4-13
	4: 12-5
	5: 6-11
	6: 10-7
	7: 8-9
	8: Okładka
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16

