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Komunikaty
Zestawienie ważnych telefonów do instytucji zlokalizowanych na
terenie powiatu puławskiego związanych z walką z zagrożeniem
epidemicznym koronawirusem, a także opieką medyczną.
Osoby wracające z miejsc występowania ognisk
koronawirusa lub z objawami chorobowymi
wskazującymi na zakażenie prosimy o kontakt
telefoniczny z pracownikami Oddziału Nadzoru
Przeciwepidemicznego (SANEPID):
• w godzinach urzędowania 7:30 – 15:05
pod nr tel. 81 886 12 05
• całodobowo pod nr tel. 509 282 119,
504 758 135, 669 322 777

Infolinia NFZ: 800 190 590
Oddział zakaźny SP ZOZ w Puławach
(punkt pielęgniarski): 81 450 22 05
Numery telefonów do Przychodni POZ:
• Przychodnia POZ nr 1, ul. Partyzantów 17,
Puławy, tel. 81 45-02-313
• Przychodnia POZ nr 2, ul. Skłodowskiej 10,
Puławy, tel. 81 45-02-326
• 	Przychodnia POZ nr 3, ul. Kilińskiego 22,
Puławy, tel. 81 45-02-385
• Przychodnia POZ nr 4, ul. Kołłątaja 5, Puławy,
tel. 81 45-02-390
• Poradnia dla dzieci chorych w Przychodni
Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 4
ul. Kołłątaja 51 tel. 605-891-355, 81 45-02-390
Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej
ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej
oraz pielęgniarskiej w
• Przychodni POZ nr 1 ul. Partyzantów 17, Puławy
tel. 81 45 02 313.

W nagłych sytuacjach, które stanowią
bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia jak np. zawał serca, udar czy wypadek
komunikacyjny, pacjenci będą przewożeni do szpitali w Rykach, Dęblinie, Opolu
Lubelskim i Lublinie.
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W takich przypadkach należy dzwonić na
ogólne telefony alarmowe – 112 lub 999.
Pacjenci w stanach urazów jak np. skręcenia czy złamania, uzyskają pomoc
w przychodni na ul. Centralnej 16, gdzie
prowadzona jest opieka ambulatoryjna
w godzinach 8:00 – 18:00.
Wsparcie psychologiczne:
Dyżur telefoniczny pełni Ośrodek Interwencji
Kryzysowej działający przy Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach.
Porady udzielane są telefonicznie pod
nr 785 027 111, w poniedziałki w godzinach
od 8:00 do 16:00 a od wtorku do piątku
w godzinach od 10:00 do 18:00.
Pomoc psychologa otrzymamy także
pod nr 81 888 53 05, 81 888 53 06
i 800 110 001 (bezpłatna infolinia),
w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00
oraz
od wtorku do piątku w godzinach
od 7:00 do 15:00.
SP ZOZ w Puławach również zabezpieczył pomoc
psychologiczną dla swoich pacjentów, pracowników i ich rodzin poprzez porady telefoniczne
psychologów:
Magdalena Kowalska tel. 509 975 770 oraz
mgr Jacek Samoń tel. 508 055 764
w dni powszednie godzinach
od 7:30 do 15:00.

Wiadomości z Pożowskiej
Administracja Gminna pracuje normalnie
Na początku marca w Polsce odnotowano pierwszy
przypadek zakażenia em SARS-CoV-2.
Od 20 marca - do odwołania, na obszarze Rzeczpospolitej obowiązuje stan epidemii. Czasowo zawieszono funkcjonowanie placówek oświatowych i kulturalnych, ograniczono funkcjonowanie instytucji publicznych.
Pomimo pandemii Urząd Gminy Końskowola pracuje
w normalnym trybie a administracja gminna stara się realizować zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Od początku roku prowadzone są prace związane z rewitalizacją i zagospodarowaniem Rynku w Końskowoli,
budową ujęcia wody ze stacją uzdatniania przy ulicy Żyrzyńskiej oraz budową drogi gminnej Skowieszyn - Puławy.

fot. A. Pytlak

W ostatnich dniach rozpoczęto prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły Podstawowej w Chrząchowie.
Z sukcesem udało się również zakończyć postępowanie
dotyczące wyboru firmy, która dostarczy wyposażenie do
zabytkowego budynku Ratusza. Postępowanie przetargowe wygrał Zakład Produkcyjno - Handlowy „LUMAR” z sie-

dzibą w Bydgoszczy. W ramach wyposażenia do budynku
dostarczone zostaną m.in.: meble i urządzenia wystawiennicze, w tym systemy ekspozycyjne, systemy zawieszeń
obrazów, mobilne ściany działowe, gabloty, meble recepcyjne, biurowe i konferencyjne, a także sprzęt komputerowy i urządzenia biurowe.
Do realizacji przygotowywane są kolejne inwestycje.
• 3 kwietnia ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy zadania związanego
z umocnieniem skarp jednego z dwóch zbiorników
wodnych w miejscowości Stara Wieś. Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje m.in.: odmulenie dna stawu,
uzupełnienie ubytków w skarpach stawu, wykonanie
drenażu lewej skarpy zbiornika (od strony drogi powiatowej) z kiszki faszynowej, wykonanie podsypek grubości 5 cm z piasku grubego, umocnienie skarp wykopów
i nasypów geowłókniną hydrotechniczną, ubezpieczenie podnóża skarp zbiornika za pomocą materacy siatkowo – kamiennych.
Termin realizacji inwestycji określono na 30.09.2020 r.
• 9 kwietnia ogłoszono postępowanie przetargowe mające na celu wybór wykonawcy przebudowy części drogi gminnej nr 124002L w miejscowości Chrząchówek
o łącznej długości 843,10 mb.
Termin realizacji inwestycji określono na 30.09.2020 r.
• 10 kwietnia ogłoszono postępowanie mające na celu
wybór wykonawcy przebudowy części drogi wewnętrznej przy ul. Żyrzyńskiej w miejscowości Końskowola.
Zakres inwestycji w branży drogowej obejmuje wykonanie nowej jezdni o szerokości 4 m z kostki brukowej
betonowej wraz z nową podbudową.
Termin realizacji inwestycji określono na 31.08.2020 r.

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Od 1 kwietnia 2020 r. na terenie Gminy Końskowola
będą obowiązywać nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje mieszkańcy otrzymają
listownie do swoich skrzynek pocztowych. Można je także
pobrać w Urzędzie Gminy lub na stronie www konskowola.info w zakładce aktualności, opublikowane w dniu 31
marca 2020 r.
Do 10 maja prosimy o wypełnienie deklaracji i zostawienie w pojemniku znajdującym się w Urzędzie Gminy
lub przesłanie pocztą na adres Urzędu. Można również
deklarację podpisać za pomocą profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego i wysłać przez e-mail.

Opłata od jednego mieszkańca zamieszkującego daną
nieruchomość wynosi 20,00 zł. W przypadku zadeklarowania przydomowego kompostownika zwalnia się z części
opłaty w wysokości 1,50 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
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Wpisujemy: 2020 r.
Wpisujemy: 04.2020 r.
Terminy oraz indywidualne rachunki bankowe do wnoszenia opłat nie ulegają zmianie.
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi
w naszej gminie.

Zdalna szkoła
W związku z pandemią COVID-19 w dniu 12 marca Minister Edukacji Narodowej podjął decyzję o czasowym ograniczeniu funkcjonowania placówek oświatowych. Równocześnie na szkoły nałożony został obowiązek realizacji
podstawy programowej w trybie tzw. e-learningu.
Mając na uwadze fakt, iż udział w nauce zdalnej uzależniony jest od dostępu do odpowiednich urządzeń, z dniem
1 kwietnia Ministerstwo Cyfryzacji umożliwiło gminom
oraz powiatom ubieganie się o dofinansowanie zakupu
niezbędnych urządzeń ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w ramach projektu
grantowego pn.: „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.
Z możliwości tej skorzystały władze Gminy Końskowola.
W dniu 2 kwietnia Wójt Gminy Końskowola złożył wniosek
o dofinansowanie w kwocie blisko 60 tys. zł., z przeznaczeniem na zakup 18 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem. Wniosek Gminy Końskowola został rozpatrzony
pozytywnie.
W najbliższych dniach zakończy się postępowanie mające na celu wybór dostawcy laptopów. Zgodnie z założeniami laptopy dostarczone mają zostać do Gminy Końskowola
maksymalnie do końca miesiąca kwietnia.
Laptopy przekazane zostaną do Szkoły Podstawowej w Końskowoli, Szkoły Podstawowej w Chrząchowie
oraz Zespołu Placówek
Oświatowych w Pożogu. Wymienione szkoły
zobowiązane będą do
wypożyczenia laptopów
uczniom, którzy nie posiadają sprzętu umożliwiającego udział w nauczaniu zdalnym.
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PSZOK zamknięty do odwołania
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie naszych mieszkańców oraz pracowników Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych, realizując zalecenia GIS wprowadzone w związku z sytuacją epidemiczną,
PSZOK zostaje zamknięty do odwołania.
Prosimy, aby odpady, które należy oddawać do PSZOK, gromadzić w najbliższym czasie na nieruchomości.
Odpady te zostaną przyjęte od mieszkańców w późniejszym terminie.

Wydarzenia, zaproszenia
Dzień Ziemi 22 kwiecień
Ustanowienie Dnia Ziemi zaproponował senator stanów Zjednoczonych Partii Demokratycznej Gaylord Nelson, przejęty degradacją środowiska naturalnego, zwłaszcza masowymi wyciekami ropy u wybrzeża Kalifornii.
Pomysł Nelsona trafił na żyzny grunt. Na zajęcia nie poszły
miliony uczniów i studentów, domagając się walki z wyciekami ropy, trującymi fabrykami i elektrowniami, toksycznymi odpadami i zanikiem dzikiego życia. Pierwszy dzień
Ziemi, 22.04.1970 r, zakończył się dużym sukcesem dzięki
temu, że zarazili się tą ideą młodzi ludzie aktywnie walczący o pokój i lepszy świat. Na jednym placu w Waszyngtonie zgromadziło się 200 tys. ludzi, a na ulice miast całego
kraju wyszło 20 milionów ludzi domagających się troski
o środowisko.
Uznaje się, że tego dnia narodził się ruch ekologiczny,
który kontynuując protesty sprawił, że politycy musieli się zająć po raz pierwszy tak codziennymi, z dzisiejszej
perspektywy, tematami jak czystość wód i powietrza. W
następnej dekadzie żądania ruchu przyniosły konkretne
efekty, uchwalono pierwsze ustawy chroniące środowisko: Clean Water Act i Clean Air Act, powstała państwowa
instytucja zajmująca się monitorowaniem zanieczyszczeń.
Dzień Ziemi podejmowany był w różnych krajach, lecz
stał się naprawdę globalny w 1990 roku, mobilizując 200
milionów ludzi w 141 państwach i otwierając drogę do
Szczytu Ziemi ONZ w 1992 roku w Rio de Janeiro. W 2000
roku głównym tematem stały się zmiany klimatyczne, organizatorzy Dnia Ziemi walczyli o uznanie wagi problemu
i zaprzestanie jego negowania przez polityków, domagali
się natychmiastowego ograniczenia emisji CO2 i przejścia
gospodarek świata na odnawialne źródła energii.
Co możemy zrobić z tej okazji? - Promować konkretne zachowania w skali lokalnej, na przykład zapewniając
lepszą termoizolację budynków, monitorując konsumpcję
energii i wyłączając urządzenia pracujące w trybie stand-by, tworząc zielone ogrody na dachach budynków czy
wspierając tworzenie budynków pasywnych.
Dzień Ziemi jest także okazją by rozmawiać o polityce
energetycznej i demonstrować nowoczesne rozwiązania,
które są najbardziej przyjazne środowisku jak elektrownie
słoneczne, wiatrowe czy geotermalne.

Warto też mówić o tym, co każdy człowiek może zrobić by podróżować ekologicznie i co mogą zrobić władze
miast i państw by poprawić swoją politykę transportową.
Politycy jednak by podejmować zielone decyzje potrzebują czuć, że społeczeństwo chce czystego powietrza i na
przykład bezpłatnego transportu publicznego.
Sadzenie drzew jest ważnym aktem pozwalającym ce5

lebrować Dzień Ziemi nie tylko jako intelektualną ideę, ale
konkretne działanie, w które można zaangażować również
ręce i serce. W Polsce Fundacja Aeris Futuro od lat prowadzi program „Czas na Las”, w ramach którego różne instytucje i firmy kupują sadzonki, by zrównoważyć emisje
CO2.
Dzień Ziemi jest wspaniałą okazją, by podjąć każdy temat dotyczący szeroko rozumianej kondycji konsumpcyjnego społeczeństwa i działań na rzecz poprawy naszego
środowiska życia. Dlatego zapraszamy naszych mieszkańców do dzielenia się swoimi EKOpomysłami na lepsze,
czystsze życie w naszej gminie, które można zgłaszać do
redakcji „Echa Końskowoli” na adres e-mailowy: echo.
konskowola@gmail.com lub osobiście w GOK w Końskowoli. Wspólnie możemy zrobić więcej.
Źródło: https://www.ekokalendarz.pl/dzien-ziemi/

„Home: SOS Ziemia”
Korzystając z pomysłu Pani Katarzyny Suszek – nauczycielki przyrody z SP Końskowola redakcja poleca
do obejrzenia piękny film, który został wyprodukowany
jako największe na świecie multimedialne wydarzenia
pro-ekologiczne. Jego premiera odbyła się w Dniu Ziemi,
5 czerwca 2009 roku - równocześnie w 85 krajach,
w kinach, w telewizji, na DVD i w Internecie.
Film znajdziecie Państwo na You Tube; https://www.
youtube.com/watch?v=XRk1nTMsu50
Prezentowane w artykule zdjęcia pochodzą z tego
właśnie filmu.

Prośba o wypełnienie ankiety
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wypełnieniu anonimowej ankiety, umieszczonej na stronie Gminy
Końskowola. Uzyskane z ankiety informacje posłużą do
opracowania dokumentu – „Strategia Rozwoju Elektromobilności w Gminie Końskowola”, finansowanego ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego
GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2 Strategia rozwoju elektromobilności.
Elektromobilność jest definiowana jako „ogół zagadnień dotyczących stosowania i użytkowania pojazdów
z napędem elektrycznym. Pojęcie to odnosi się zarówno do
technicznych, jak i eksploatacyjnych aspektów pojazdów
elektrycznych, technologii oraz infrastruktury ładowania.
Ponadto pojęcie dotyczy również kwestii społecznych, gospodarczych i prawnych związanych z projektowaniem,
produkcją, nabywaniem i używaniem pojazdów elektrycznych”.
Strategia opracowywana dla Gminy Końskowola będzie
miała na celu nakreślenie oraz skonkretyzowanie dotychczasowych wstępnych koncepcji, związanych z szeroko po6

jętym ograniczeniem niskiej emisji komunikacyjnej, przede
wszystkim w kontekście elektromobilności. Głównym zadaniem Strategii będzie wskazanie aktualnych niedostatków i wymiernych potrzeb Mieszkańców oraz określenie
kierunków rozwoju gminy w obszarze nowoczesnego
transportu i komunikacji. Opracowanie dokumentu umożliwi efektywne pozyskiwanie dofinansowania projektów ze
środków krajowych oraz środków Unii Europejskiej.
Państwa opinie, jako cenne i ważne źródło informacji na temat konkretnych potrzeb mieszkańców Gminy
Końskowola, zostaną uwzględnione przy przygotowaniu
Strategii Rozwoju Elektromobilności w zakresie jej celów,
priorytetów, kierunków działań i konkretnych projektów
inwestycyjnych.
Link do ankiety >>>
http://konskowola.info.pl/prosba-o-wypelnienieankiety-3/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0wMi
o5zTbnuvGiSxXSeTBTpz_XgFR48GKRxfTBZoAVOJdoA/
viewform

Wielkanocne zwycięstwo
Nie tak to sobie wyobrażaliśmy...
Scenariusz od lat napisany, niezmienny, tradycyjny. Sześć tygodni wyciszenia, zasłuchania w tekst
rozważań kalwaryjskich, pierwsza
i druga tura rekolekcji, spowiedź,
a potem zakupy, wypieki, wielkie gotowanie, bo przecież zjedzie się pół
rodziny ze wszystkich stron świata. W
planie były stałe punkty wielkopostnego programu: Droga Krzyżowa na
Majdanku i po ulicach Końskowoli,
kiermasz przedświąteczny, procesja
palmowa, Triduum Paschalne, warty
przy ołtarzu Grobu i spotkanie przy
okazji poświęcenia pokarmów. Miało być tak, jak zawsze: radość świąt,
poczucie bezpieczeństwa, spokój
i rodzinne spotkania. A tymczasem
nie ma nic...
Z dnia na dzień zmieniło się wszystko, a odwieczny gwarant bezpieczeństwa ustąpił miejsca lękowi i niepewności jutra. Wszystkiemu winny jeden
niepozorny najeźdźca, imigrant nielegalnie przybyły zza Uralu. W kilka dni
zamknął domy, sklepy, zakłady pracy,
ograniczył swobody obywatelskie,
zakazał spotkań i rekreacji na świeżym powietrzu. Początkowo uśpiony,
szybko zaczął siać spustoszenie. Dotknął nie tylko sfery fizycznej, organizmu ludzkiego, ale co gorsza, także
psychiki i ducha. Skradł to, co stanowiło jakąkolwiek wartość dla człowieka współczesnego. Kto temu winny?
Właśnie człowiek. Pełen pychy, buty,
dumy. Człowiek, który chciał być jak
Bóg i decydować o życiu i śmierci;
który siebie stawiał ponad władcami
tego świata; który chciał mieć u stóp
wszystko, co istnieje! Coś poszło jednak nie tak i zamiast władzy nad światem pozostał lęk przed jutrem. Był
doskonały plan na daleką przyszłość,
a tymczasem jest zacięta walka o jutro.
Najgorsze dziś to poddać się i zrezygnować z własnych marzeń. Najgorsze, to marudzić, krytykować,
buntować się. Kiedy chce się zniszczyć jednostkę, najlepiej uderzyć
w społeczeństwo i wyssać z niego nadzieję. Ale społeczność jest tak silna,

jak silny jest pojedynczy człowiek.
Teraz właśnie tej siły potrzeba, teraz
potrzeba nadziei. Nie ma miejsca na
beztroskę, ale nie ma też miejsca na
wzajemne oczernianie. Warto się
zjednoczyć w walce z wrogiem, który cicho atakuje od wewnątrz. A ta
walka toczy się na wielu frontach: od

solidarności między ludzkiej i współpracy sąsiedzkiej, przez codzienne
wypełnianie własnych obowiązków,
aż po wspólną chwilę modlitwy
w domowym Kościele. Nie jest prawdą, że kościelne drzwi zamknęły się,
gdy kryzys ogarnął świat. Walka tam
się toczy, bardziej zacięta, choć niewidoczna. Eucharystia jest wciąż sprawowana, więc nadzieja nie gaśnie.
Trwa modlitwa, adoracja, trwa ewangelizacja; choć jej forma się zmieniła,
treść pozostała niezmienna. Gdzie
w tym wszystkim Bóg? Znowu zapomniał o człowieku, znowu zostawił go
samego, znowu przyszedł, aby karać
za błędy?

przy tym bardzo owocnymi rekolekcjami w naszym życiu. Przez chwilę możemy poczuć doświadczenie
wyjścia na pustynię, doświadczenie
osamotnienia, jakie towarzyszyło
Jezusowi w Ogrodzie Oliwnym oraz
w drodze na Golgotę. Mamy jednak
też nadzieję na doświadczenie tego,
co stanowi tajemnicę wiary chrześcijańskiej: Zmartwychwstania. Czas,
który teraz przeżywamy jest naszym
Triduum Paschalnym, naszą Paschą.
Z Chrystusem idziemy na Golgotę,
z Chrystusem jesteśmy ukrzyżowani,
z Chrystusem umieramy. Przeżywamy
prawdziwy Wielki Piątek naszego życia.
Warto więc zauważyć, że po piątku przychodzi też niedziela, a wtedy
grób jest już pusty! Zmartwychwstanie jest faktem, ale jest też źródłem
nadziei. Teraz, gdy wielu spośród nas
doświadcza cierpienia, warto spojrzeć w dal i dostrzec wielkanocny
poranek, w którym wszystko nabiera
nowego blasku... Jak Chrystus pokonał wroga na drzewie krzyża, tak i my
w znaku Jego zwycięstwa pokonamy
wroga, który dziś pustoszy nasze ciała, umysły i dusze.
Gall Anonim
fot. autor

Od zwycięstwa na Kalwarii grzech
nie niesie za sobą piętna śmierci.
Bóg nie czeka na potknięcia, by ukarać człowieka, ale wciąż upomina
i zaprasza do nawrócenia. Przychodzi, by naprawiać to, co człowiek popsuł. To, co dziś przeżywają ludzie na
całym globie, może stać się czasem
oczyszczenia, najtrudniejszymi, ale
7

Co w GOK-u piszczy
Prowadzimy zajęcia on-line
Rzeczywistość, która spadła na nas jak grom z jasnego
nieba przerosła wszelkie wyobrażenia. Ale po pierwszym
zadziwieniu pojawiły się pomysły, wena i niesamowita
energia w realizowaniu zadań zawodowych. To co wcześniej nawet nie wydawało się możliwe okazało się dobrym
sposobem na obcowanie z kulturą.
Tadeusz Salamandra prowadzi próby chóru Śpiewający
Seniorzy oraz zespołu kameralnego „Konskovolan ContraBand” przez Internet. Zajęcia odbywają się w trybie
indywidualnym z każdym członkiem zespołu. Zajęcia tak
prowadzone pozwalają na perfekcyjne opanowanie partii
swojego głosu, czym - miejmy nadzieję - wkrótce, gdy będziemy mogli się już spotkać - wspólnie będziemy się cieszyć. Elżbieta Urbanek przygotowuje zajęcia plastyczne,
w których można uczestniczyć przez naszego Facebooka.
Na pierwszych z nich wspólnie wykonamy przepiękne
kwitnące, wiosenne drzewka. Kolejne zajęcia już wkrótce.

Wiosna ach to ty !
Nie mogliśmy w tym roku zorganizować wystawy „Wiosna ach to ty!” w GOK, więc zapraszamy Państwa na wirtualne oglądanie i ocenianie prac plastycznych na profilu
Facebookowego Gminnego Ośrodka Kultury. Możecie tam
oddać głosy na wybrane prace do 27 kwietnia 2020 r. Zwycięskie prace zostaną opublikowane w majowym numerze
Echa Końskowoli.

fot. A. Pytlak (2)

Zapraszamy do śledzenia naszego Facebooka ponieważ
zamieszczamy tam ciekawe propozycje naszych instruktorów oraz zaprzyjaźnionych teatrów i placówek kultury.

Przygotowujemy nowe wydawnictwo GOK

Kilka miesięcy temu Gminny Ośrodek Kultury zaprosił
mieszkańców gminy Końskowola do zbierania, spisywania
i nagrywania opowieści dotyczących rodzinnych historii,
zwyczajów, tradycji i wspomnień. Tak jak przypuszczaliśmy, każda zapytana osoba miała coś ciekawego do powiedzenia i dzieliła się chętnie skarbami ze swojej pamięci. Dotarliśmy zaledwie do kilkunastu osób, a już uzbierało
się opowieści i zdjęć tyle, że możemy przygotować pierwszy zeszyt z zebranymi historiami.
Znajdą się tam zarówno wzruszające i piękne historie
z czasów pierwszej wojny światowej jak i trudne opowieści z ostatniej wojny, a także urocze wspomnienia
z beztroskiego dzieciństwa naszych rodziców i dziadków.
Przypomniane zostaną zwyczaje, kultywowane kiedyś
na naszych wsiach i ważne wydarzenia tamtych społeczności.
Jesteśmy świadomi, że czasami nie jest się łatwo dzielić tym co zostało nam w pamięci, głównie z obawy, aby
nie urazić innych. Wiele z naszych wspomnień naznaczo8

nych jest silnymi emocjami i właśnie dlatego możemy je
przywołać. Dzielenie się nimi ma znaczenie terapeutyczne
i uwalniające, a słuchaczy ubogaca w nieosiągalny inaczej
sposób. Zapraszamy serdecznie mieszkańców do dzielenia
się własnymi „zwykłymi i niezwykłymi” historiami, które
tworzą wspólne dziedzictwo. Nadal zbieramy ludzkie historie i opowieści. Wszystkie one są dla nas cenne i wartościowe, właśnie takie, jak zostały zapamiętane.
W czasie izolacji i przymusowego pozostawania
w domu możemy zbierać opowieści naszych bliskich nawet w trakcie rozmowy telefonicznej. Nowoczesne smartfony mają możliwość, zainstalowania takich aplikacji. Nagrane rozmowy można łatwo spisać i przesłać do redakcji
lub dostarczyć samo nagranie.
Wszystkim, którzy już opowiedzieli nam swoje historie
serdecznie dziękujemy. A na pozostałych czekamy...
Agnieszka Pytlak
redaktor Echa Końskowoli

Ze szkolnej ławy
Kącik sienkiewiczowski
Edukacja w czasach pandemii
Od 25 marca szkoły w Polsce przestawiły się z nauczania tradycyjnego tzn. w systemie klasowo-lekcyjnym na
edukację zdalną, czyli prowadzoną na odległość. Nie ma
w niej możliwości bezpośrednich kontaktów miedzy nauczycielem i uczniami. Nie bardzo też można objąć kształceniem wszystkich uczniów danej klasy naraz. Przyczyną
tego są przede wszystkim ograniczenia technologiczne zależne zarówno od nas (posiadanie właściwego pod względem ilościowym jak i jakościowym sprzętu komputerowego czy odpowiedniego miejsca do pracy) jak i te, na które
nie mamy wielkiego wpływu (siła i jakość sygnału internetowego w danym miejscu i czasie). Jeśli nawet poradzimy
sobie z ww czynnikami to nie znaczy, że nauczanie online
będzie w pełni zadowalające.
Najpierw trzeba taką lekcję nie tylko przygotować (co
zajmuje około 2 razy więcej czasu niż na zajęcia tradycyjne), czyli stworzyć odpowiednią obudowę na podstawie
różnych multimediów, sprawdzić, dostosować tak, aby
była nie za długa i poprawna pod względem komunikacyjnym, ale także poinformować /oczywiście drogą elek-

troniczną/ uczniów i ich rodziców, kiedy taka lekcja się
odbędzie. Jeśli dziecko lub rodzic odczyta taką wiadomość
to jest szansa, że przynajmniej usłyszymy się na zajęciach.
Jednak warto wiedzieć, że dziecko uczestnicząc w takim
25-30 minutowym seansie nie do końca skupia się tak jak
w szkole. Czuje się zdecydowanie swobodniej będąc poza
bezpośrednim oddziaływaniem nauczyciela czy rodzica,
który w czasie odbywania się takich zajęć jest w pracy.
W jeszcze gorszej sytuacji są uczniowie klas 0-III, którzy,
co chyba zrozumiałe, nie są w stanie samodzielnie posługiwać się dziennikiem elektronicznym czy innymi komunikatorami i praca zdalna nauczycieli z nimi wymaga obecności rodzica.
Reasumując, aby edukacja na odległość mogła dobrze funkcjonować potrzebna jest jeszcze większa niż
w przypadku lekcji tradycyjnych chęć porozumiewania
się, otwartość i współpraca nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
Robert Polak

fot. A. Pytlak

Zdalne nauczanie - wyzwaniem dla wszystkich
Zdalne nauczanie to wyzwanie dla wszystkich – dla
uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli, bo wszyscy bez
wyjątku zostaliśmy postawieni w stan gotowości bez należytego przygotowania, za co nie ma kogo obarczyć winą.
Postaram się napisać, jak to wygląda ze strony nauczycieli.
Przede wszystkim staramy się wczuć w sytuację naszych
wychowanków i ich rodziców. Nierzadko sami mamy dzieci w wieku szkolnym, więc uroków zdalnego nauczania
doświadczamy z dwóch stron. Wiemy zatem, że wszyscy
mamy różne możliwości sprzętowe, dysponujemy różnymi łączami internetowymi, a także różnymi umiejętnościami. To, co w „normalnej” sytuacji było wystarczające,

teraz takie nie jest. Rozumiemy, że wielu, zwłaszcza młodszych uczniów nie potrafi samodzielnie sprostać wymaganiom, ponieważ do tej pory nie musieli oni korzystać
z dziennika elektronicznego i innych tego typu narzędzi,
dlatego potrzebne jest większe zaangażowanie rodziców,
którym trudno pogodzić obowiązki zawodowe z pomocą
dzieciom.
Nauczyciele od rana do późnych godzin nocnych przeglądają strony internetowe, platformy, komunikatory,
biorą udział w szkoleniach, doskonalą się na własną rękę,
tworzą różnego rodzaju materiały i pozostają w stałym
kontakcie e-mailowym oraz telefonicznym z uczniami
9

i ich rodzicami, by służyć pomocą w wielu sprawach – od
problemów z logowaniem w różnych miejscach poprzez
kłopoty techniczne po zwykłe wspierające rozmowy.
Jesteśmy świadomi utrudnień, bo nam też jest obecnie
niezwykle ciężko. Poza tym bardzo tęsknimy za naszymi
uczniami, za bezpośrednim kontaktem z nimi.

Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ten trudny
czas nie okazał się straconym i to właśnie tłumaczymy
naszym uczniom, zachęcając ich do samodzielnej pracy
i rozwoju. Wszyscy z niecierpliwością czekamy na moment, kiedy będziemy mogli bezpiecznie spotkać się w
szkolnych murach.
Elżbieta Owczarz

Warto ten czas dobrze wykorzystać
Przeżywamy teraz trudny okres - zamknięcie szkół, zakaz zgromadzeń, spotkań z kolegami i koleżankami. Trzeba
przestrzegać zasad wyznaczonych przez rząd, nigdzie nie
wychodzić, pozostać w domu.
Obecnie trudne dla wielu uczniów są też lekcje przez Internet. Powinniśmy odrabiać prace domowe, które są zadawane regularnie, a okazuje się, że niektórzy uczniowie,
a nawet ich rodzice nie mają jeszcze kont na e-dzienniku.
Musimy sobie jednak z tym radzić i iść do przodu.
Czas wolny, który teraz mamy, możemy poświecić na
przeczytanie ulubionej książki, obejrzenie filmu, spędze-

nie go z domownikami, wspólne gry i zabawy. Powinniśmy
się też skupić na lekcjach i odrabiać je systematycznie, aby
nie mieć zaległości. To, czego się teraz nauczymy, z pewnością przyda się nam w przyszłości. To, co nas spotkało,
to lekcja odpowiedzialności za siebie i za innych, sprawdzian z samodzielności i dyscypliny.
Chciałabym zachęcić wszystkich moich kolegów i koleżanki, do stosowania się do zaleceń bezpieczeństwa
i do systematycznej nauki. Dobrze wykorzystajmy ten czas
i pamiętajmy, że nasze zdrowie jest najważniejsze!
Oliwia Łucjanek kl. VI b

Zdalne nauczanie w Zespole Placówek Oświatowych
im. Jana Kochanowskiego w Starym Pożogu
Niedawno grona pedagogiczne w całym kraju stanęły
przed wielkim wyzwaniem. Należało w bardzo krótkim
czasie zorganizować edukację online. W ZPO w Starym
Pożogu udało się zrealizować zadania Ministerstwa Edukacji Narodowej w ekspresowym tempie. Już od 25 marca
korzystamy z programów Office 365 oraz Zoom.
Cała społeczność szkolna znalazła się w nieznanej, niekomfortowej sytuacji. Jak to zwykle bywa, początki nie
należały do najłatwiejszych. Nauczyciele musieli nabyć
nowe umiejętności, a przecież nie każdy z nas jest zdolnym informatykiem. Niekiedy zdarzało się, że to dzieci
udzielały przydatnych wskazówek. Jednak cała kadra dokłada wszelkich starań, aby lekcje online poszerzały wiedzę uczniów i stały się dla nich atrakcyjną formą spędzenia
czasu. Zajęcia urozmaicamy prezentacjami, krótkimi filmami, grami edukacyjnymi. Nie chcemy nadmiernie obciążać
dzieci, dlatego na bieżąco dostosowujemy materiał do ich
możliwości, a także okoliczności w jakich wszyscy się znaleźliśmy. Psycholog oraz pedagog są do dyspozycji dzieci
i rodziców. Prężnie działa Koło Młodych Odkrywców. Dzieci wykonują w domach różnego rodzaju doświadczenia,
efektami dzielą się na portalach społecznościowych. Na
stronie internetowej placówki pojawiają się różne alternatywy dotyczące spędzania czasu wolnego. Cały zespół
pedagogów próbuje jak najlepiej wywiązywać się ze swoich obowiązków i wspomagać dzieci w zdalnej edukacji.
Nasze działania byłyby nieskuteczne bez wzmożonej
pomocy ze strony rodziców. Opiekunowie bardzo angażują się w naukę swoich pociech. Dbają o regularne wysyłanie prac, służą pomocą w logowaniu do coraz to nowych
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aplikacji, fotografują dzieci podczas wykonywania ćwiczeń
fizycznych, stale kontaktują się z nauczycielami, wychowawcami. Dla niektórych rodziców jest to także okazja
do przypomnienia sobie lektur szkolnych, jak się okazuje
można wówczas odkryć je na nowo.
Uczniowie coraz lepiej odnajdują się w internetowej,
szkolnej rzeczywistości. W większości aktywnie uczestniczą w prowadzonych zajęciach, wywiązują się z powierzanych zadań. Można także zauważyć, że dojrzale podchodzą do zaistniałej sytuacji, są uważni, gotowi do pracy i
wdrażania nowych rozwiązań.
Niespodziewana zmiana trybu życia zmusiła nas do poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań. Pamiętajmy
jednak, że mimo, że nie odwiedzamy codziennie szkolnych
murów, szkoła nadal istnieje i spełnia swoje zadania. Oczywiście, że wszyscy pragniemy już wyjść z domów, musimy
jednak dla naszego dobra uzbroić się w cierpliwość i wie-

rzyć, że każdy dzień przybliża nas do powrotu do dobrze
znanej szkoły.
Katarzyna Wolska
Fot. Autor i archiwum szkoły

Biblioteka proponuje
#NieZostawiamCzytelnika
ogólnopolska akcja
Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Aby przerwać łańcuch transmisji koronawirusa od 13
marca 2020 roku do odwołania biblioteki w całej Polsce
nie mogą prowadzić czytelń oraz wypożyczalni, w tym
przyjmować wypożyczonych egzemplarzy. Wirus SARSCoV-2 może przetrwać przez jakiś czas (do 5 dni) poza organizmem ludzkim. Dlatego jest możliwe powierzchowne
skażenie publikacji. Po zakończeniu zamknięcia bibliotek
zwracane książki będą poddane kwarantannie, a następnie zdezynfekowane, aby zapewnić bezpieczeństwo ich
użytkownikom.
Jako bibliotekarzom jest nam bardzo przykro z powodu pozbawienia naszych czytelników możliwości czytania
książek. Ale w tym trudnym czasie musimy się dostosować
do zaleceń sanitarnych.
Praca bibliotekarza to nie tylko wypożyczanie książek,
ale również ich zakup, opracowanie, włączenie do katalogu. A także selekcja i wycofanie z obiegu egzemplarzy
zniszczonych lub zdezaktualizowanych. Cały czas śledzimy,
co nowego ukazuje się na rynku wydawniczym i dokonujemy stosownych zakupów. Opracowane i obłożone egzemplarze będą dostępne po ustaniu epidemii.
System biblioteczny wysyła do naszych czytelników
e-maile o terminie zwrotów wypożyczonych książek. Informujemy, że wszyscy czytelnicy otrzymali prolongatę
terminu zwrotu - do końca maja. Podobnie jest z zamówionymi pozycjami - przedłużamy je i będą na Państwa
czekały jak tylko uzyskamy możliwości wypożyczania książek.
Teresa Dymek

fot. A. Pytlak
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Nowości czekają na czytelników
Gabriela Gargaś – Dzień kobiet
Trzy kobiety, co roku 8 marca, spotykają się w kawiarni u Róży, aby porozmawiać, o swojej kobiecości, błędach, które popełniły, radościach, które się im przydarzyły. Są od siebie
tak różne, a jednak połączone ze sobą nie tylko więzami krwi, a także splotami zdarzeń.
Cecylia, seniorka rodu, mama i babcia, była tancerka, snuje opowieści, o czasach, kiedy
tańczyła na deskach największych teatrów Europy. Agnieszka, rozwiodła się z mężem,
kiedy Izabella, jej córka, była małą dziewczynką. Przytłoczona obowiązkami domowymi,
postanowiła czerpać z życia garściami. Tylko, to, o czym marzyła, wcale nie było takie
piękne, jak jej się na początku wydawało. Do tej pory próbuje naprawić stosunki z córką.
A kiedy na horyzoncie pojawia się jej były mąż, sama uwierzy, że stara miłość jednak nie rdzewieje. Izabella, kobieta po trzydziestce, na pozór szczęśliwa, ale tak naprawdę pogubiona i samotna. Kiedy na jej drodze, pojawia się przystojny lekarz, jej świat wywraca się do góry nogami. Ale czy
sekret, który skrywa kobieta, nie będzie rzutował na przyszłość rodzącej się miłości?
Czy błędy przeszłości ulegają przedawnieniu? Czy kobiecość jest taka jak próbują nam
wmówić? Czy warto rzucić wszystko i podążać za swoim szczęściem? A może warto zacząć wszystko od nowa?

Anna Karpińska – List
Ta historia zostanie z Tobą na długo. Emocje skradną Ci serce, jak i bohaterka, którą
najlepiej zrozumie jedynie druga kobieta. Małgorzata jest szczęśliwą żoną i matką. Od
kilku lat jako pisarka święci triumfy. Najbliżsi sądzą, że ma wszelkie powody do zadowolenia. Ale pozory mylą. Małżeństwo nie należy do szczęśliwych, a ona nosi w sobie
brzemię dramatycznej decyzji z przeszłości, która zaważyła na jej całym dotychczasowym życiu. Kiedy wydaje się, że nigdy nie wydobędzie się z matni, dostaje od kogoś
nieznajomego list, który zmieni wszystko. Pozostaje pytanie, kto i w jakim celu do niej
napisał… Jak daleko sięgają cienie przeszłości?
„List” to pierwszy tom nowego cyklu „Pamiętaj o mnie”. Drugi tom, „Postscriptum”, już
w przygotowaniu.

Kelly Irvin – Syn pszczelarza
Czy da się powrócić do nastoletniej miłości? Co jest w stanie pokonać nieśmiałość? Pełna ciepła opowieść o uczuciach, rozterkach, rodzinnych tradycjach
i powinnościach. Kiedy Debora Lantz przyjeżdża wraz z rodzeństwem i matką do
południowego Teksasu, spodziewa się tam zastać krainę obfitości i oazę zieleni. Rzeczywistość jednak przedstawia się nieco inaczej, a maleńka gmina amiszów, do której
dołączyła rodzina Debory, boryka się z trudnościami i ledwo wiąże koniec z końcem.
Debora tęskni za domem i zielonym Tennessee, lecz nade wszystko pragnie szczęścia
matki, wdowy z piątką dzieci, która przyjechała tu poślubić Stephena, adoratora sprzed
lat. Teksas napawa Deborę wstrętem; nie może pojąć, po co Bóg miałby stworzyć miejsce tak ohydne, pełne dziwnych zwierząt oraz roślinności, która ledwie odrosła od ziemi.
Poznaje Fineasza Kinga, syna miejscowego pszczelarza, okaleczonego w dzieciństwie w
wyniku wypadku, w którym zginęła jego matka. Ta dwójka dojmująco samotnych młodych ludzi ku własnemu zdumieniu odkrywa, że wiele ich łączy…
„Syn pszczelarza” to opowieść współczesna, choć zarazem jakby z innej epoki - życie
toczy się tu wedle ściśle określonych reguł, nierzadko nam obcych, a ludzie dążą do prostoty i oddają się z pokorą codziennym czynnościom. To również opowieść o rozterkach
i miłości wbrew wszelkim przeciwnościom losu.
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Sport w Gminie
Wobec aktualnej sytuacji epidemiologicznej i zawieszonych rozgrywek redakcja Echa Końskowoli postanowiła
przedstawić swoim czytelnikom sylwetki aktualnych trenerów Klubu Sportowego Powiślak.

Sztab szkoleniowy I drużyny
Łukasz Giza – I trener zespołu seniorów
Dla Wisły we wszystkich rozgrywkach seniorskich strzeliłem około
150 goli. W wieku 18 lat przeszedłem
do Hetmana Zamość, w którym rozegrałem około 100 meczów na zapleczu Ekstraklasy.
Ponadto grałem w takich klubach
jak Orlęta Radzyń Podlaski, Avia
Świdnik, Stal Poniatowa i Powiślak
Końskowola, w którym zakończyłem
swoją przygodę piłkarską i zacząłem
przygodę trenerską.
Moim głównym zainteresowaniem
jest niewątpliwie piłka nożna, z którą
jestem związany od najmłodszych lat.
Ponadto lubię spędzać czas z córkami
- Alą i Oliwią oraz żoną Eweliną.
Urodziłem się w Puławach. Od 11
roku życia trenowałem w Wiśle Puławy, której jestem wychowankiem.

W Powiślaku pierwszym trenerem
jestem od blisko 3 lat. W 2018 r. udało nam się zdobyć Puchar Polski na
szczeblu okręgu lubelskiego.

Cieszę się, że prezes Suszek dał
mi szansę prowadzenia drużyny seniorów. Przez ten okres przewinęło
się wielu zawodników, ale w szczególności bazujemy na chłopakach
z okręgu puławskiego. Obecnie
w pierwszej drużynie jest 14 chłopaków z Końskowoli i okolic przez co
śmiało możemy powiedzieć, że stawiamy na „swoich”, którzy godnie
reprezentują naszą gminę.
Cenię w nich duże zaangażowanie
i podejście do zajęć. Są świadomi,
że wynik można tylko osiągnąć ciężką pracą. Wiadomo, że jest to tylko
sport, dlatego te wyniki nie zawsze
będą takie jak byśmy sobie życzyli, ale
ich podejście na zajęciach i meczach
sprawia, że zarówno oni jak i ja czerpiemy z tego dużo przyjemności.

Adam Mróz – II trener zespołu seniorów
Mam 41 lat. Jestem żonaty i mam
dwie córki. Kiedy miałem 11 lat trafiłem na pierwszy trening Wisły Puławy
do trenera Adamczyka. Przeszedłem
przez wszystkie grupy młodzieżowe,
a kiedy miałem 18 lat trener Kleszczyński zabrał mnie na pierwszy mecz
seniorów – spotkanie pucharowe
z Legionem Tomaszowice.
Kolejne występy w seniorskiej piłce miały miejsce w klasie okręgowej i
IV lidze. W 2009 r. wraz z Wisłą awansowaliśmy do III ligi.
Dwa lata później awansowaliśmy
do II ligi, i przez pół roku w niej występowałem. W przerwie zimowej musiałem się niestety rozstać z klubem.
Rozwiązałem kontrakt i przeniosłem
się do IV ligowej Stali Poniatowa. Tam
broniliśmy się przed spadkiem i udało

nam się tego dokonać.
Latem 2012 r. zadzwonił do mnie
trener Robert Makarewicz i zaproponował mi grę w beniaminku klasy okręgowej Powiślaku Końskowola. Następnie w rok, udało nam
się awansować do IV ligi. W klubie
z Końskowoli grałem do 2016 r.
W tej drużynie spotkałem się znowu
z kolegą z Wisły i aktualnym trenerem Powiślaka Łukaszem Gizą, który
latem 2019 r. zaproponował mi rolę
swojego asystenta. Obecnie mamy
bardzo młody zespół i bardzo zaangażowany w treningi. Mam na oku
kilku zawodników, w których widzę
duży potencjał. Szkoda, że wirus
nam wszystko pokrzyżował, bo naprawdę nieźle to wyglądało w okresie przygotowawczym.
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Józef Zolech – trener przygotowania fizycznego zespołu seniorów

Przygodę ze sportem rozpocząłem
jako 10 letni chłopak, kiedy to zapisałem się do sekcji judo w Wiśle Puławy.
Na zajęcia chodziłem około roku do
czasu dość poważnego urazu biodra,
po którym na tydzień wylądowałem
w szpitalu i po późniejszej rehabilitacji nie wróciłem już do sekcji. Po wakacjach w 1978 r. za namową mojego
kolegi z klasy Wojtka Pięty udałem się
na trening piłki nożnej prowadzony
przez trenera Edmunda Marciniaka
w Wiśle Puławy. Tam przechodziłem
awanse do coraz starszych grup rozgrywkowych. W latach (prawdopodobnie) 1982-83 grałem regularnie w
kadrze województwa lubelskiego pod
okiem trenera Jana Golana. W drugiej połowie 1983 r. zostałem zaproszony przez trenera Jerzego Krawczy-

ka na treningi do pierwszego zespołu
seniorów, który wówczas występował
w III lidze centralnej. W pierwszej
drużynie dość regularnie występowałem na pozycji środkowego obrońcy
jako młodzieżowiec do lipca 1986 r.
(ukończenie technikum i matura)
Z uwagi na zawirowania ze zdrowiem
zrezygnowałem z planów studiowania na AWF w Warszawie. W tym czasie dostałem propozycję odbywania
służby wojskowej w Dęblinie gdzie
mogłem jednocześnie grać w piłkę w
IV ligowych Orlętach Dęblin. W sezonie 1987-88 wraz z moją drużyną
uzyskałem awans do III ligi strzelając
wówczas około 18 bramek (cały sezon rozegrałem wówczas na pozycji
napastnika).
W czerwcu 1988 r. wyszedłem z wojska i ponowie zostałem zawodnikiem
III ligowej Wisły Puławy aż do czerwca 1991 r.
W latach 1991-1994 reprezentowałem barwy Radomiaka Radom, z którym po dwóch latach gry w III lidze
awansowaliśmy w czerwcu 1993 r. do
II ligi.
W sezonie 1994-95 reprezentowałem
barwy II ligowej Lublinianki Lublin.
W latach 1995-97 byłem zawodnikiem II ligowej Avii Świdnik.
Ogólnie w rozgrywkach centralnej II
ligi piłkarskiej rozegrałem około 120
spotkań strzelając 26 bramek. Jako
zawodnik wróciłem jeszcze do Wisły Puławy gdzie grałem do czerwca

2000 r. (z przerwą półroczną gdy rozegrałem rundę w A-klasowej Zawiszy Garbów). Od 1998 r. jednocześnie
prowadziłem już jako trener drużynę
juniorów Wisły Puławy gdzie jednym
z moich podopiecznych był wówczas
obecny trener Powiślaka Łukasz Giza.
W sezonie 2001-2002 jako trener
prowadziłem drużynę seniorów Orłów Kazimierz. W latach 2002-2008
prowadziłem różne grupy młodzieżowe Wisły Puławy z epizodem kilku
miesięcznym kiedy to prowadziłem
I drużynę seniorów po odejściu trenera Jerzego Krawczyka. Ukończyłem również studia zaoczne magisterskie na Politechnice Lubelskiej
W 2010 r. skończyłem kurs trenera II
klasy w Radomiu. Następnie w latach
2010-2017 kontynuowałem pracę
z młodzieżą Wisły. Jednocześnie w sezonie 2011-2012 prowadziłem A-klasową Garbarnię Kurów.
W zawodnikach, których prowadziłem na treningach cenie sobie ambicję, wolę walki i zaangażowanie oraz
co dla mnie jest bardzo ważne „myślenie” na boisku w czasie meczu.
Prywatnie pracuję w Starostwie
Powiatowym w Puławach w Wydziale Komunikacji i Dróg. Jestem
żonaty i mam dwóch synów Jakuba
i Maksymiliana, którzy reprezentują
lub reprezentowali barwy Powiślaka
na pozycji bramkarza. Interesuję się
sportem, historią, filmem oraz szeroko pojętą motoryzacją.

Sztab szkoleniowy grup młodzieżowych
Michał Bicki – trener trampkarzy młodszych
Urodziłem się w Puławach. Od najmłodszych lat aktywnie spędzałem
czas wolny trenując m.in. pływanie
i piłkę ręczną. Dopiero w wieku 12
lat zacząłem pierwsze treningi piłkarskie w Klubie Sportowym Wisła
Puławy. Przeszedłem tam wszystkie
etapy szkolenia od trampkarza, aż po
pierwszy zespół. W drużynie juniorów starszych awansowałem do ligi
makroregionalnej - najwyższej możliwej dotychczas w województwie lubelskim. W 2008 r. trafiłem do Klubu
Sportowego Powiślak Końskowola.
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Do gry namówił mnie ówczesny trener Antoni Piasecki oraz prezes Artur
Suszek, który okazał się pozytywnym
świrem na punkcie klubu i jego planów rozwoju. W Powiślaku jestem
(z krótkimi przerwami) już 12 lat.
W tym czasie awansowałem z klubem
od A-klasy do IV ligi lubelskiej, zdobyliśmy także razem z drużyną Puchar
Polski na szczeblu okręgu lubelskiego.
W 2016 r. przejąłem drużynę juniora
starszego, która w pierwszym sezonie
zdobyła mistrzostwo i w kolejnym powtórzyła ten sukces. W 2018 r. drużyna

juniora starszego została przekształcona w drużynę rezerw występującą
w B-klasie. Po ciężkim sezonie w dramatycznych okolicznościach zespół
zajął 2. miejsce, a do awansu zabrakło mu zaledwie 2 pkt. W 2019 r. zostałem trenerem drużyny trampkarza
młodszego.
Kilka słów o podopiecznych:
Moja autorska drużyna, moja banda świrów, z którą spędziłem świetne
3 lata, to byli chłopcy, którzy wskoczyliby za drużynę w ogień. Świetna
grupa do prowadzenia, sumienna,

ambitna chcąca się uczyć. Nieprzypadkowo prawie 3 lata z rzędu zdobyła mistrzostwo. To był ogromny
zaszczyt być trenerem tej grupy, oraz
móc wyciskać maksa z ich umiejętności. Uważam, że z tą grupą przy
odpowiednim podejściu można było
osiągnąć wiele.
Trampkarz młodszy: Grupę tą zdążyłem poznać jakiś czas wcześniej
na obozie. Jest to grupa charaktery-

styczna. Kiedy dostałem propozycję
od prezesa objęcia tego zespołu nie
zastanawiałem się zbyt długo. Chłopcy bardzo ambitni, chętni do współpracy. Sprawiają czasem problemy,
lecz to normalne w ich wieku. Liczę
na to, że nasza wspólna praca zaowocuje w przyszłości, ponieważ chłopcy
mają potencjał i poprzez ciężką pracę
mogą dużo osiągnąć.
Cieszę się ogromnie, że te prze-

szło 12 lat temu trafiłem do tego
klubu mogąc tworzyć jego historię.
Chciałbym, aby klub awansował do
III ligi będąc jego zawodnikiem (albo
w przyszłości jego trenerem). Natomiast swoich podopiecznych chciałbym zobaczyć w przyszłości w jak najlepszych klubach.
Coś o mnie: Lubię piesze wycieczki
w górach.

Marcin Rożek – trener młodzików młodszych i grupy naborowej
Pochodzę z Puław. Całą przygodę
z piłką w dzieciństwie przeżyłem
w Wiśle Puławy przechodząc przez
wszystkie kategorie wiekowe. Byłem
również powoływany do reprezentacji LZPN, z którą zająłem czwarte
miejsce w Polsce. Jeśli chodzi o piłkę
seniorską zadebiutowałem w IV-ligowej Wiśle Puławy, następnie rozgrywając mecze w klasie okręgowej
do 2007 r. (z przerwą roczną gdy byłem zawodnikiem Orłów Kazimierz).
W 2007 r. zostałem zawodnikiem Powiślaka. W sezonie 2011/2012 awansowaliśmy z A-klasy do okręgówki,

a następnie w rok awansowaliśmy do
IV ligi. Po sezonie 2012/2013 zająłem
się głównie trenowaniem młodzieży
w klubie z Końskowoli.
Lubię pracować z dziećmi. Na co
dzień pracuje w sklepie jako sprzedawca, a w wolnej chwili spędzam
czas z rodziną (z dwiema córkami, synem i żoną) na spacerach, jeździe na
rowerze.
U swoich podopiecznych cenię
systematyczność, chęć osiągnięcia
sukcesu, współpracę w grupie i zaangażowanie.

Rafał Banaszek – trener orlików młodszych

Jestem wychowankiem Wisły
Puławy. Do Powiślaka trafiłem
w 2010 r. Przeszedłem z klubem drogę
od A-klasy do IV ligi i zdobyłem Puchar

Polski okręgu lubelskiego. W dalszym
ciągu jestem częścią tej drużyny. Aktualnie prowadzę zespół orlika młodszego, czyli roczniki 2010, 2011,
2012. Zawodnicy trenują 2-3 razy
w tygodniu i biorą udział w rozgrywkach organizowanych przez Lubelski
Związek Piłki Nożnej.
Cenię u swoich podopiecznych
sumienność, pracowitość i kreatywność. Treningi są prowadzone w taki
sposób, aby łączyć dobrą zabawę
z indywidualnym rozwojem każdego
uczestnika.
Od wczesnej wiosny do późnej
jesieni zajęcia odbywają się na orliku, a w zimie przechodzimy na
salę. Oprócz rozgrywek ligowych raz
w tygodniu spotykamy się z inną drużyną z naszego regionu na grze kontrolnej. Na treningach skupiamy się
nie tylko na zajęciach z piłką, ale też
na wychowaniu fizycznym, gimnastycznym oraz pracy w grupie, dlatego zapraszam do udziału w zajęciach

wszystkie dzieci w danych rocznikach,
ponieważ rozwijanie ruchowe w tym
wieku przyniesie bardzo korzystne
efekty w przyszłości.
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Moja wieś – Młynki
Najstarsza wzmianka źródłowa, wspominająca wieś
o nazwie Młynki pochodzi z 1469 r. Z tego roku pochodzi
także informacja o „pracowitych” – a więc zapewne wolnych kmieciach – Wawrzyńcu Opacie i Janie Kuli, mieszkańcach Młynek.
Nazwa miejscowości wywodzi się od młynów, które
w dokumentach zostały po raz pierwszy wspominane
w 1453 r. Młyny, przerabiały rudę darniową, wydobywaną

Młynki zostały wcielone do
gminy Nowa Aleksandria (Puławy).
Z Młynkami związany był
poeta Józef Czechowicz, który wielokrotnie bawił we wsi
u rodziny. Czechowicz zebrał
lokalne przyśpiewki i opisywał je w prasie.
Z Młynek pochodzili bracia: Michał Kozak zginął pod
Radzyminem 14.08.1920 i ks. Stefan Kozak ksiądz diecezji
siedleckiej zginął prawdopodobnie 17.06.1942 r. w obozie
w Dachau.
W Młynkach w okresie wojennym mieszkał przez kilka
miesięcy Stanisław Kowalski ps. „Konrad” zastępca komendanta Obwodu Puławy ZWZ-AK, w gospodarstwie Feliksa Mazurka ps. : „Furmański”.

OSP Młynki
Stary młyn - we wsi Młynki

w sąsiednich Rudach. Jest to o tyle prawdopodobne, że
wieś lokowana została nad rzeką Kurówką, a technologia
wytwarzania żelaza z rudy darniowej wymagała płukania
rudy po jej wydobyciu w celu usunięcia zanieczyszczeń,
a następnie rozbijania. Fakt, że do tej ostatniej czynności
potrzebne były młyny świadczy, że przetwarzano rudę wydobywaną w postaci twardych brył, a więc bogatą w żelazo. Dokumenty z XVI wieku wskazują, że w XVI i XVII wieku
Młynki uważane były za ważną i bogatą wieś.
W archiwum parafialnym w Końskowoli zachowały się
księgi metrykalne: urodzin, małżeństw i zgonów. Najstarsze zachowane wpisy dotyczące mieszkańców Młynek pochodzą z 1644 r.
Bardzo ciekawą informację o Młynkach przynosi dokument wystawiony w „Dworze końskowolskim” 25 marca
1694 r. przez Wojciecha Krzeskiego dzierżawcę włości
końskowolskiej, w imieniu ówczesnego właściciela klucza,
Marszałka Wielkiego Koronnego Stanisława Herakliusza
księcia Lubomirskiego, według którego na mieszkańcach
wsi Młynki miał spoczywać obowiązek opieki nad ołtarzem św. Franciszka, w tym zapewnienia świec do tego ołtarza. Prawdopodobnie chodzi o ołtarz Św. Franciszka de
Paulo, w którym przechowywano relikwie tego świętego
oraz Św. Flawiana.
W 1827 roku dokonano opisu miejscowości klucza.
Dzięki niemu wiemy, że w tym roku we wsi było 43 domy,
a łączna ilość mieszkańców wynosiła 294 osoby.
Po upadku powstania listopadowego w 1831 r., majątek Czartoryskich został skonfiskowany przez rząd carski,
a Młynki rozpoczęły nowy, samodzielny byt. Po 1870 r.
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OSP w Młynkach powstała w 1953 r. i liczy sobie 39 druhów strażaków. Jednostka stała się gospodarzem jednego
z najokazalszych budynków strażackich w Gminie Końskowola.
Pierwszy budynek OSP został wybudowany w roku
1955 i służył mieszkańcom jako zlewnia mleka.
Po powstaniu w Młynkach straży pożarnej cześć budynku zajęli strażacy, ale wschodnia część nadal pełniła
swoją pierwotną funkcje. Pod koniec lat pięćdziesiątych
remiza przestała pełnić funkcję zlewni mleka. Czynności te
przejęli wozacy, natomiast pozostała cześć remizy weszła

Pan Józef Sułek na tle pierwszej remizy OSP

w posiadanie organizacji młodzieżowej „WICI”, następnie
ZMW a potem KGW. Remiza służyła do organizowania potańcówek oraz zabaw na świeżym powietrzu, był także bufet nazywany przez młodzież ogiernią.
W budynku OSP gościł Kazimierz Kowalski - ur. 30 lipca
1951 - polski śpiewak operowy, jako solista (bas), związany z Teatrem Wielkim w Łodzi oraz wieloletni dyrektor
naczelny i artystyczny tej placówki. Wymyślił i prowadził
(od 1997) Sierpniowy „Festiwal Operowo-Operetkowy
w Ciechocinku”.

Nowa remiza obecnie pełni funkcję wiejskiego centrum
kultury. W 2012 roku powstał na terenie remizy plac zabaw,
który na co dzień cieszy się dużą popularnością wśród najmłodszych mieszkańców wsi. Obok stoi altana, która służy
jako miejsce spotkań towarzyskich. Plac remizy to wiejskie
boisko do koszykówki oraz siatkówki (w przyszłości wykonanie boiska do piłki nożnej- obecnie teren wyrównany oraz
odwodniony), a także miejsce gdzie organizowany jest co
roku dzień dziecka -strażacy dokładają wszelkich starań aby
wszystkie atrakcje były darmowe). Chcielibyśmy jak najczęściej wykorzystywać ten obiekt. W budynku odbywają się
różne wydarzenia np.: zebrania sołeckie, coroczne zebrania
podsumowujące działalność OSP, wielkanocne poświecenia pokarmów w Wielką Sobotę, bale sylwestrowe, zajęcia
fitness, Zumba i wiele innych.
W 2019 r. obchodzono 550 lecie Wsi. Z tej okazji odbyły się w remizie uroczystości i zabawa. Zaprezentowano
mieszkańcom unikatowe logo wsi.
Nad wszystkimi wydarzeniami czuwają strażacy z OSP,
których szeregi zasila wiele pokoleń mieszkańców. Dbają
oni na co dzień o wizerunek i porządek na terenie obiektu,
uczestniczą w przygotowanych oraz obsługują wydarzenia
odbywające się na terenie remizy. Chętnie uczestniczą
w różnego rodzaju akcjach.
Sołtys Bartosz Oleśkiewicz
Źródło: http://www.konskowola.eu/540-Mlynki/540-lat-mlynek-ksiazka.pdf

15 maj 1983 r. Nadanie sztandaru OSP Młynki

Dzień Dziecka w Młynkach 2019 r.

Proste sposoby opanowania strachu i stresu
Warto w obecnej sytuacji zagrożenia chorobą:
• Ustalić rzetelne dla nas źródła informacji na temat wirusa.
• Ograniczyć częstotliwość dostarczania sobie nowych porcji informacji. 1-2 razy dziennie i nie tuż
przed snem. Ciągłe skupianie się
na problemie może nasilać niepokój. Warto ograniczyć dzieciom
i młodzieży dostęp do wiadomości w mediach, również społecznościowych. Dzieci mogą na swój
sposób interpretować informacje,
które do nich docierają i bać się
tego, czego nie rozumieją. Warto
porozmawiać o tym co i jak zostało
zrozumiane z tego czym media nas
bombardują oraz wyjaśnić sposób
w jaki funkcjonują media.

• Wykonywać ćwiczenia ruchowe,
oddechowe i rozciągające, które
pozwalają zmniejszyć skutki stresu odczuwalne w ciele w postaci
napięcia. Warto praktykować wyciszającą modlitwę czy medytacje
i zadbać o dobry sen.
• Zadbać o swój stan emocjonalny i
porozmawiać z przyjacielem lub
osobą której ufamy, o swoich obawach i emocjach. Warto poszukać
pomocy u psychologa lub lekarza
jeśli lęk nie pozwala nam na normalne funkcjonowanie. Warto
to zrobić również ze względu na
dzieci - reakcje najmłodszych zależą w dużym stopniu od tego, jak
zachowują się dorośli w ich otoczeniu. Rodzice, którzy reagują ze
spokojem i pewnością, będą stanowić wsparcie dla swoich dzieci.

• Warto stworzyć nowy schemat
dnia, skoro stare, codzienne rytuały już nie mogą nas wspierać.
Wyznaczmy czas na naukę, pracę,
zabawę i relaks.
• Bądźmy świadomi, że chwila obniżonego nastroju, a nawet paniki
może się trafić każdemu - także
nam. Warto mieć własne sposoby
aby sobie poradzić.
Pamiętaj w tych sytuacjach pomaga:
• Wypicie szklanki wody
• Głęboki oddech
• Świeże powietrze
• Ulubiona muzyka
• Ćwiczenia relaksacyjne
Jeśli takie sytuacje trwają więcej
kilka dni i więcej - skontaktuj się z lekarzem.
Żródło: You Tube Akademia NFZ, Wsparcie
psychologiczne w czasie epidemii.
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Kobiety Końskowoli
Konspiratorka z Oświęcimia – Janina Gębal - Lewtak
Janina z d. Lewtak
I voto – Gembal (Gębal, Gęmbal, Gembala), II voto – Korczyńska urodziła się
11 lutego 1913 r.
w Dąbrowie Górniczej. Jej rodzice odziedziczyli
niewielkie
gospodarstwo rolne
w Pożogu. Ojciec
poza pracą na roli
zajmował się kowalstwem. Janina po
ukończeniu 3-letniej
szkoły średniej Instruktorek Wiejskich
w Rudzie Czechowskiej pod Puławami
została słuchaczem
Janina Gębal z d. Lewtak
Wydziału
Pedagogicznego Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. Jej
bracia Henryk ur. 02.04.1920 r. i Józef ur. 12.03.1923 r.
uczęszczali do Gimnazjum Czartoryskich w Puławach.
Henryk w 1939 r. ukończył Gimnazjum a Józef był uczniem
III klasy. Po wybuchu wojny obaj nawiązali kontakt
z mieszkającym w Pożogu Janem Płatkiem ps. Kmicic i zaangażowali się w działalność konspiracyjną w oddziale Kadra Bezpieczeństwa.
Dnia 2 września
1942 r. Henryk został
aresztowany
wraz
z kilkoma mieszkańcami Pożoga. Kiedy
przewieziono go na
Zamek Lubelski, Janina dowiedziała się,
że można brata wykupić z tego więzienia.
W tym celu zgromadziła sporo pieniędzy
i pojechała z mężem
Eugeniuszem do Lublina. Wskazany adres okazał się pułapką i obydwoje zostali
aresztowani.
Henryk Lewtak brat Janiny
Po nieudanej próbie wykupienia mojego Ojca z Zamku Lubelskiego Janina
z mężem zostali uwięzieni, tak jak i mój Ojciec Henryk, na
Zamku Lubelskim. Po przesłuchaniach trafili do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Mąż Janiny Eugeniusz Gębal nr
18

obozowy 72189 został tam
zamordowany 29 stycznia
1943 r. wraz innymi więźniami oskarżonymi o udział
w obozowej konspiracji
powołanej przez rotmistrza Witolda Pileckiego.
Oddział Kadra Bezpieczeństwa działający m.
in. na terenie gminy Końskowola rozpadł się po
pacyfikacji Kolonii Zbędowice, która nastąpiła dnia 22 listopada
1942 r. (w dołach okaBrat Janiny Józef Lewtak
lających kolonię, często
kwaterował ten oddział). Partyzanci KB przeszli
w większości do Batalionów Chłopskich. Tak też uczynił
brat Janiny Józef Lewtak ps. Śmigły. W oddziale BCH był
jednym z najdzielniejszych partyzantów. Zginął 18 września
1943 r. w akcji pod Nasutowem w trakcie walki z dużym posterunkiem niemieckim w celu zdobycia broni. Józef Lewtak
szedł wówczas ze swym oddziałem, na pomoc Polakom na

Zaświadczenie o odznaczeniu -1943 r.

Wołyniu mordowanym przez ukraińskie OUN-UPA. Józef
Lewtak za życia został odznaczony Krzyżem Walecznych,
a pośmiertnie, otrzymał order Virtuti Militari.
Niemcy usilnie poszukiwali Józefa Lewtaka nie wiedząc
o jego śmierci. W tym celu Gestapo często nawiedzało
jego dom rodzinny w Pożogu. Dnia 4 stycznia 1944 r. rodzice zostali brutalnie skatowani w majątku prowadzonym przez Antoniego Korczyńskiego, ponieważ nie chcieli
ujawnić gdzie przebywa ich młodszy syn z oddziałem.
Jan Lewtak zmarł od razu zakatowany na śmierć kolbami
i łańcuchami. Helena Lewtak żyła jeszcze niecałe dwa dni
– zmarła 06.01.1944 roku. Ich pogrzeb w Końskowoli był

O działalności konspiracyjnej Janiny w oświęcimskim
obozie poinformowała w swych zeznaniach po wojnie
inna więźniarka Maria Dombke. Janina Gębal przeżyła
obóz i po powrocie podjęła dalszą naukę na uniwersytecie
łódzkim. Wyszła za mąż za Antoniego Korczyńskiego, który
przed wojną był kierownikiem zakładu doświadczalnego
w Pożogu, a jesienią 1939 r. w Końskowoli razem z Alfonsem Faściszewskim tworzył ruch konspiracyjny. Później
działał w Armii Krajowej, pod pseudonim „Nawała”. Nigdy
się nie ujawnił. Po wojnie Korczyński został dyrektorem
majątku Kochcice pow. Lubliniec.

Zdjęcie z pogrzebu rodziców Janiny

obstawiony przez szpicli gestapo, którzy ciągle poszukiwali
Józefa. Mimo to, był wielką manifestacją patriotyczną.
Starszy brat Henryk Lewtak ps. Babinicz był więźniem
dwóch obozów Oświęcimia i Mauthausen i przeżył.
W obozie w Oświęcimiu Janina została zapisana nr
26760.

A jak wyglądało życie na uniwersytetach po wojnie?
Mówiło się nie tylko o zbrodniach faszyzmu, ale szeptem
- także o Katyniu, o wywózkach na Syberię, do Kazachstanu i o postępującej sowietyzacji Polski. Każdy taki szept,
był podsłuchiwany, a jego autor tropiony i obserwowany.
Zwłaszcza ten, który nie wyznawał miłości Stalinowi, nie
klaskał na zawołanie lub przyznawał się do wyniesionego
z domu systemu wartości. Przeniesione na polski grunt
eksperymenty wychowawcze Makarenki stały się podstawą do rozwoju donosicielstwa we wszystkich szkołach,
w tym także na uniwersytetach. Sowiecki uczeń Pawka
Morozow, który doniósł na rodziców, że ukrywają zboże
przed władzą, był stawiany jako wzór do naśladowania
i lansowany na idola młodzieży. Z grona studentów wyłuskiwano więc osoby mające jakiekolwiek powiązania
z przedwojenną Polską, czy też z konspiracją w czasie okupacji. Uważano je za osoby niebezpieczne i do wyeliminowania - nie liczyły się ich zasługi i wcześniejszy dorobek.
W „wyzwolonej” Polsce patriotów i bohaterów nazywano zdrajcami i szpiegami. Zapełniły się ubeckie katownie,
gdzie mordowano najlepszych synów naszego narodu.
W tym czasie gdy toczył się proces Witolda Pileckiego. Janina została znaleziona martwa w wannie 21 marca
1948 r. - po powrocie z wykładów na uniwersytecie łódzkim. Stało się to trzy miesiące po ślubie. Czy zgon w czasie
kąpieli w wieku 35 lat nastąpił na skutek choroby, czy też
z innych powodów do dziś nie wiadomo. Pochowana została na cmentarzu w Kochanowicach.

Zdjęcie z Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau
w Oświęcimiu.

Nawiązała tam kontakt z konspiracją, którą powołał rotmistrz Witold Pilecki. Organizowała pogadanki dla więźniarek, w czasie których przekazywała wiedzę, a oprócz
wiedzy otuchę i siłę do przeżycia kolejnego dnia pod uciskiem i terrorem. Tam opiekowała się pisarką Seweryną
Szmaglewską, która po wojnie zeznawała jako świadek
w procesach norymberskich. Z Seweryną Szmaglewską
Janina z d. Lewtak przyjaźniła się przed wojną i po wojnie. Po wojnie miała do pisarki żal, że ta pisząc tragicznie
i z talentem pisarskim o obozie nie pisze pełnej prawdy.
zapewne chodziło Janinie o omijanie przez pisarkę tematu
obozowego Ruchu Oporu i postaci rtm. Witolda Pileckiego
oraz negatywnej postawy J.Cyrankiewicza.

Dwa miesiące po śmierci Janiny, dnia 25 maja 1948
w więzieniu przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, strzałem
w tył głowy, zamordowany został człowiek - symbol walki
z faszyzmem i komunizmem, rotmistrz Witold Pilecki.
Prochy Janiny z domu Lewtak I voto – Gembal (Gęmbal,
Gembala), II voto – Korczyńska, zgodnie z wolą jej brata
Hanryka Lewtak (tragicznie zmarłego na emigracji w Brukseli w 1984 r.) zostały sprowadzone w 1998 r. na cmentarz
w Końskowoli przez córkę Henryka Lewtaka i Bognę Lewtak-Baczyńską i jej męża Janusza Baczyńskiego. Spoczęły
w rodzinnym grobie Lewtaków
Rodzina Lewtaków z Pożoga należy w gminie Końskowola do tych rodzin, które na ołtarzu Ojczyzny złożyły największą daninę krwi i męczeństwa.
Aleksander Lewtak
załączone zdjęcia pochodzą ze zbiorów rodzinnych Bogny
Lewtak-Baczyńskiej i Janusza Baczyńskiego.
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Poniżej prezentujemy wiersze nadesłane na przegląd artystyczny „Wiosna ach to ty!”. Autorami są uczniowie Szkoły
Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Końskowoli, którymi opiekują się nauczyciele języka polskiego:
Elżbieta Owczarz, Agnieszka Franczak-Pać i Agnieszka Smęt-Bartuzi.

Wreszcie Wiosna!

,,Zbliża się wiosna”

Przyszła wiosna

Julia Gębal kl. VI B

Natalia Gorczyca kl. VI a

Klaudia Walasek kl. VI c

Czy już wiosna? Gdzie jej szukać?
Czy w ogrodzie, czy na łące?
O! Już słyszę jakieś dźwięki –
skrzeczy kawka na jabłonce.

Topnieją już ostatnie śniegi,
na ziemi kwitną przebiśniegi.
Wiosna się zbliża wielkimi
krokami,
a zima odjeżdża swoimi saniami.
Słonko na niebie błękitnym
świeci i raduje wszystkie dzieci.
W ogródku kwitną piękne
żonkile, a na nich siadają
kolorowe motyle.
Ptaki wesołe piosnki śpiewają
i w gałęziach drzew swoje
gniazda zakładają.
W wodzie Marzannę topimy,
w gnieździe bociana widzimy.
Bazie z wierzby zrywamy
i w bukiety układamy.
Deszczyk coraz cieplejszy pada,
wiosenny czas nam zapowiada.
Mimo że zimę wszyscy
uwielbiamy,
to na wiosnę zawsze czekamy!

Z daleka przyszła wiosna
Bukiet kwiatów nam przyniosła
I ziarenka trawy nam zasiała
Kolorowy świat nam pokazała.

Tu przy płocie wschodzi trawka
taka świeża i zielona.
To dla wiosny tak się stara,
że jest cała przystrojona.
Ciepły wietrzyk gra muzykę,
wszystkie ptaszki mu wtórują.
Będą tańczyć, ćwierkać, śpiewać,
barwną tęczę namalują.
Gwar się zrobił także w lesie,
ptaki do swych gniazd wracają.
A na łące kolorowo
pięknie fiołki zakwitają.
Pszczoły w ulu się zbudziły,
szum wesoły słychać wszędzie.
Wreszcie Wiosno jesteś z nami!
I od teraz pięknie będzie.

POSZUKIWANIE WIOSNY
Paweł Legieć kl. V c
Siedzi wrona na trzepaku, mruga
okiem,
co tu robisz nieboraku?
Na to Krzysio jej odpowie:
tu w pobliżu pięknej sosny
szukam oznak pierwszej wiosny.
Idzie Krzysio z głową w chmurach,
patrzy w prawo, patrzy w lewo
i tak patrząc ujrzał żabę,
aż ze strachu wlazł na drzewo.
Szuka dalej nasz nieborak,
myśli sobie: gdzie ta wiosna?
Szumi rzeka, pachnie łąka
wnet spogląda na skowronka.
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Z daleka przyszła wiosna
Długie dni nam przyniosła
I ziarenka kwiatów nam zasiała
Słoneczny świat nam pokazała.
Z daleka przyszła wiosna
Ciepłe dni nam przyniosła
I ziarenko nadziei zabawy na
dworze zasiała
Radosny świata nam pokazała.
Z daleka przyszła wiosna
Chęć jazdy rowerem nam
przyniosła
I ziarenko jazdy na rolkach
w nas zasiała
Świat zabaw nam pokazała.
Z daleka przyszła wiosna
Długie spacery nam przyniosła
I ziarenko podróży w nas zasiała
Świat relaksu nam pokazała.

Dziwny okaz myśli sobie,
ale wiosny ani rusz,
chyba skręcę tu pod górę
tam na pewno znajdę coś.

Więc posilił się nieborak,
przysnął nawet od tej wiedzy,
kiedy raptem się obudził,
ujrzał boćka obok miedzy.

Bazie kotki ma pod ręką,
mleczy garstkę widzi z przodu,
dżdżownica w ziemi wierci,
a tu brzuszek burczy z głodu.

Przyszła wiosna- woła Krzysio
natrudziłem się niemało,
nie jest ważne, jak nam wyjdzie
byleby się szukać chciało.

Pamięć i historia
Życie z Ratuszem w tle…
Wspomnienia Pani Wandy Skorupskiej.
Pamiętam, Rynek w latach 50-tych. W domach przy Rynku mieściły się różne sklepy – głównie od strony wschodniej. Był sklep u Kąklów, gdzie chodziło się po naftę, po
artykuły chemiczne do farbowania i wapno. Dalej mieścił
się sklep, w którym sprzedawano artykuły żelazne i sklep
z pasmanterią. W Rynku miała swój zakład bardzo dobra krawcowa, a oprócz niej była jeszcze dwie piekarnie.
Przed niektórymi domami przy rynku były ogródki, jeden
był nawet otoczony drewnianym płotem, zawsze kwitły
tam złote nagietki. Ludzie się bardzo starali upiększyć to
miejsce. Była tam też ławeczka, gdzie przesiadywała moja
prababcia, a w wieczorami młodzi zbierali się na randki.
W środy i w piątki od strony wschodniej odbywał się
rynek warzywny na którym gospodarze sprzedawali swoje
produkty rolne.
Ratusz był pokryty blachą. Dużą część pomieszczeń zajmowały wtedy sale lekcyjne szkoły podstawowej (od strony wschodniej i północno-wschodniej i południowej). Od
strony południowo-zachodniej był sklep a od południowo-wschodniej poczta. Wejście do poczty znajdowało się od
strony południowej. Wejście dla pracowników od strony
wsch.
Wokół ratusza teren był częściowo wybrukowany,
a resztę zajmowały trawniki. Tata kupił mi piłkę, więc często tam z chłopakami graliśmy w „nogę”. Potem w czynie
społecznym zerwano bruk. Położono asfalt i chodniki.
Zasadzono lipy. Od tej pory już nie bardzo mogliśmy grać
w piłkę. Było duże ryzyko że zniszczymy młode drzewka.
W okolicach rynku było kilka studni. Od strony zachodniej była studnia z pompą, z której czerpało się wodę, by
ją do domu przynieść w wiadrach - w zimie często zamarzała. Studnia, którą nazywano „u Biska” - zawsze była
czynna, nawet w największe mrozy. Pamiętam jak wannami przywoziliśmy wodę na sankach do domu.
Przy samej rzece na końcu ulicy Żyrzyńskiej znajdowało
się miejsce nazywane „Stoczek”. Tam było źródełko ocembrowane z najlepszą wodą do pici i do prania. Jak w zimie

Czyn społeczny w rynku w latach 50 tych - przygotowanie terenu
pod chodniku i asfaltowanie.

zamarzło, to się przekuwało lód, aby do tej wody się dostać. Chociaż zamarzało rzadko.
W latach 60. Pierwszy lekarz – doktor Brodowski przyjmował w budynku na ulicy Lubelskiej obok dzisiejszego
przystanku MZK. Później już w latach 60 tych, gdy straż
oddała część pomieszczeń w Ratuszu powstał tam Ośrodek Zdrowia, w którym znajdował się gabinet doktora Gutowskiego, gabinet zabiegowy, rejestracja i poczekalnia.
A od strony północnej znajdował się także gabinet dentystyczny, w którym pracował doktor Krasiński.
Pod koniec w lat 60-tych doktor Gutowski i Krasiński, prezes i Zarząd Spółdzielni Powroźników, później GS
i Mamcia – Kazimiera Walczak wspierali wspólnie budowę
nowego budynku dla przychodni. W lipcu 1971 roku Ośrodek Zdrowia został przeniesiony do nowego budynku,
w którym ma siedzibę po dzień dzisiejszy.
Tu gdzie dziś stoi „handlowiec” były ruiny i chyba w tym
miejscu była gospoda. Na tych ruinach w późniejszych latach powstał Budynek GS i Handlowiec.
spisała Agnieszka Pytlak
fot. z archiwum rodzinnego Pani Wandy

Z Żałobnej Karty
Helena Koter

91 Rudy

Piotr Kowalik

53 Sielce

Janina Chabros

92 Chrząchówek

Irena Peciak

68 Końskowola

Kazimiera Suszek 81 Chrząchówek

Irena Bieniek

91 Nowy Pożóg

Genowefa Kruk

Halina Duda

76 Sielce

Janina Raczyńska 71 Końskowola

Teodora Koza

89 Chrząchów

Czesław Gembal 66 Chrząchów

Irena Kopeć

82 Młynki

86 Witowice
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Opowieści końskowolskie
W Pożogu Starym 70 lat temu …
Była niedziela, słoneczny ciepły dzień - 23 kwietnia
1950 roku uroczystości św. Wojciecha - 70 lat temu. Ludzie
po ciężkiej, wiosennej pracy zwolnili tempo i odpoczywali.
Niektórzy wrócili z porannej Mszy Świętej, gospodynie gotowały obiad, a starsi po obrządku, udali się na Sumę do
kościoła parafialnego w Końskowoli.
Nikt z mieszkańców Pożoga Starego nie przeczuwał, że
może stać się jakieś nieszczęście.
Ksiądz senior Adamczewski mówił kazanie z ambony.
Ludzie byli zasłuchani. Nagle do kościoła wpadł jeden
z mieszkańców Pożoga i krzyknął, na cały kościół „POŻÓG
SIĘ PALI!!!”. Kaznodzieja zamilkł, a strach opanował obecnych na mszy mieszkańców Pożoga.
Pamiętam jak opowiadała moja wujenka Weronika
Usarek – „Wyszliśmy ze mszy świętej, szybko do domu.
Kiedy znaleźliśmy się na
Murzynowej Górce (tak
kiedyś nazywało się wzniesienie za cmentarzem w
kierunku Pożoga dzisiejszy
LODR) zobaczyliśmy wielki
dym i ogarnęła nas trwoga.
Wszyscy biegliśmy jak mogliśmy najszybciej, a drogi
nie ubywało. Nogi mieliśmy
jak z waty i wydawało się
nam, że stoimy w miejscu”.
Pożar wybuch przy końcu wioski, budynki stały
jeden koło drugiego. Stary
Pożóg zbudowany był na osi północ-południe, a z południa wiał silny, ciepły wiatr. Po zimie wszystkie strzechy
były wyschnięte i z podmuchem wiatru paliły się jak pochodnie. Ludzie, kto żyw, biegli na ratunek, nawet z sąsiednich miejscowości. Jedni ratowali zwierzęta, inni
nosili wodę ze strugi płynącej przez Pożóg Stary, jeszcze inni wynosili z budynków gospodarskich dobytek
i z domów co się tylko dało. Na dachach siedzieli ludzie,którzy podawali wodę, aby polewać strzechy. Wszyscy
robili co mogli, ale jak się zaczynało palić musieli uciekać.
Temperatura była nie do wytrzymania. Wiatr rozniecał
ogień, a strzeszaki (palące się strzępy strzechy) leciały na
sąsiednie budynki. Wkrótce brakowało już i sił do gaszenia
i wody. W tym wielkim zamieszaniu - Bogu dzięki - nikt nie
zginął, kilku się tylko poparzyło.
Moja babcia - Maria Sadurska, była bardzo chora. Astma sercowa była pozostałością po przeżytych ciężkich
chorobach podczas I wojny światowej, po grypie hiszpance i po tyfusie. Nie mogła brać udziału w gaszeniu pożaru.
Zadymienie było duże i strasznie ją dusiło. Widząc co się
dzieje, że sąsiedzi płoną i zaraz ogień strawi ich gospo22

darstwo, wpadła do domu, z którego już prawie wszystko było wyniesione. Ze ściany chwyciła obraz Matki Bożej
z otwartym sercem, który dostała w prezencie ślubnym
od swojej mamy, w czerwcu 1914 roku. Wołając do Maryi
„Matko Boża ratuj!” wyszła przed dom. Obrazem przeżegnała gospodarstwo i stanęła z nim w kierunku budynków
modląc się o ocalenie z pożaru. Mężczyźni biegali z wiadrami wody. Jeden z nich powiedział do niej „Maryśka
rzuć ten papier i bierz się do noszenia wody!”. Ale ją tak
dusił dym, że przy tej chorobie nie mogła już nawet tam
stać i trzymać obrazu. Widząc w jakim jest stanie pani Lewtak wzięła od babci obraz i powiedziała „Uciekaj, bo cię
udusi. Ja będę trzymać obraz!”. Tak trzymała długi czas.
I co się stało?
Wiatr przerzucił ogień od sąsiadów Kazimierza Borucha, do zabudowań drugiego sąsiada Sykuta Henryka
pomijając - wprost cudownie - nasze gospodarstwo.
Wujek nasz Jędrak Jan, który
siedział na krytym słomą dachu stodoły i polewał wodą
szmaty, (woda po słomie
szybko spływała) prosił żeby
go już zdjęli stamtąd, bo nie
mógł wytrzymać temperatury. Chaos był ogromny.
Trzeba było zabezpieczyć
zwierzęta, bo przecież każdym gospodarstwie były świnie, krowy, konie, kury i psy.
Trzeba było jeszcze wyprowadzić wozy i maszyny rolnicze, uratować zboże
i wszelkiej dobytek. Paliły się stodoły, spichlerze, obory
i kurniki. Z domów również wszystko wynoszono.
Nasze gospodarstwo ocalało w całości, nawet jedna
kura się nie spaliła. Dookoła zostały popioły, spłonęło kilka
gospodarstw. A nasze jak na wyspie, pozostało nietknięte. Kilka dni po pożarze odwiedził dziadka, jego brat Jan
Sadurski z Kopaniny (tak u nas się do dziś mówi o gospodarstwach znajdujących się w Lesie Stockim) i opowiedział
o tym, co go skłoniło do wizyty. Chciał na własne oczy zobaczyć, to co mu powiedział jeden z sąsiadów. Opowiedział, że poszedł do Końskowoli po zakupy widział wielkie szkody jakie pożar poczynił w Pożogu. Widział też, że
w całości ocalało gospodarstwo jego brata. Powiedział –
„Idź i zobacz. Twój brat jest święty, spłonęło wszystko dookoła, a jego nieco opalone budynki ocalały.”
Babcia do śmierci mówiła, że ocaliła nas Matka Boża.
Obraz Niepokalanego Serca Maryi wrócił do domu, na
swoje miejsce. Dziś chociaż tamtego gospodarstwa
i domu już nie ma ponad 40 lat, to obraz jest nadal przechowywany.

downym ocaleniu Jasnej Góry.
W latach 70 ubiegłego wieku, gdy naszą, starą stodołę
rozbierano, były tam wyraźnie widoczne opalone czarne
facjaty i ściany od strony sąsiadów, a ogień jej nie strawił.
Takie doświadczenie losowe stało się udziałem mojej rodziny.
Dziś gdy strach padł na mieszkańców całego świata i
pożar epidemii koronawirusa szaleje oddajmy się całymi
rodzinami Niepokalanemu Sercu Maryi niech Jej Serce
zatriumfuje. Maryja stawia jeden warunek – wszelkie zło
naszych uczynków musi zniknąć. Musi przyjść opamiętanie. Wielu wydaje się ze świat oszalał i diabeł tryumfuje.
Pamiętajmy, że ostatnie słowo należy do Boga i Tylko on
może zatrzymać śmiercionośnego wirusa. Może Pan Bóg
przez tą chorobę chce nam coś powiedzieć? A więc nawracajmy się prośmy Boga za przyczyną Niepokalanego
Serca Maryi o miłosierdzie boże dla nas, naszych rodzin,
dla ojczyzny i całego świata a na pewno wirus zostanie pokonany.
Pamiętam jak babcia opowiadała, że do domu przyniosła go, jej mama Franciszka z Pielaków Usarek z Częstochowy.
W czasach zaborów w 1880-którymś roku, gdy pielgrzymowanie było zabronione, udała się na piechotę na Jasną
Górę i na piechotę wróciła. Dziś obraz jest jak wczoraj zrobiony, nawet kolorów nie stracił.
Moja babcia codzienni modliła się przed tym
obrazem na różańcu. Choroba ciągle dawała znać o
sobie, a ustąpiła dopiero
kilka miesięcy przed śmiercią. Mogła jednak gotować
obiady i zajmować się domowymi pracami. Uczyła nas czytać, pilnowała
abyśmy odrabiali lekcje i
uczyła nas jak kochać Boga
i ludzi. Ciągle opowiadała nam o cudach i opiece
Matki Bożej w życiu polskiego narodu. Choć sama
nigdy w Częstochowie nie
była, to opowiadała o cu-

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas Panie.
Matko uproś, Matko przebłagaj, Matko przyczyń się za
nami.
Stanisław Ćwikła
fot. A. Pytlak

W miejscu gdzie stało gospodarstwo dziadków dziś stoi kapliczka
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