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O jak¿e siê w bia³oœci mojej mêczê –
chcê barw¹ ¿yæ – a któ¿ mnie rozbije na têczê?
                                    Maria Pawlikowska-Jasnorzewska
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MARCOWI  SOLENIZANCI

«Kto sieje owies w marcu, to zbiera w garncu, a kto
w maju to w jaju.

«Œwiêty Józef (19.III) lask¹ w ziemiê kole, wyje¿d¿ajcie, 
ch³opy, oraæ w pole.

« We Wielki Pi¹tek dobry zasiewu pocz¹tek.
«We Wielki Pi¹tek rozsadê kapusty siej, a gawedŸ jej nie 

chyci.
«W Zwiastowanie (25.III) i robaczek , i ¿mija z ziemi 

zmartwychwstanie.

Oliwia (5.III) – imiê ¿eñskie ³aciñskiego pochodzenia, jego pierwotne 
znaczenie ³¹czy siê z ³aciñskim oliva – owoc oliwka, drzewko oliwkowe. 
Niektórzy traktuj¹ je jako ¿eñsk¹ odmianê starofrancuskiego imienia Olivier, 
Oliver. W Polsce wczeœniej nie notowane, ale obecnie zaczyna byæ nadawane.

We W³oszech i w Tunezji czczona jest Oliwia z Palermo – mêczennica. 
Wed³ug  przekazów ¿y³a w IX i X w., pochodzi³a z Sycylii i by³a 
chrzeœcijank¹. Wygnana przez innowierców, ukrywa³a siê w lasach. Ujêto j¹ 
jednak i przewieziono do Tunisu, gdzie zosta³a zamordowana przez 
miejscowego namiestnika. Powsta³y o niej liczne legendy. Przedstawiana jest 
jako dziewica w koronie z ga³¹zk¹ oliwn¹ w rêku.

Imiê to spotyka siê w komediach W. Szekspira.
Zdrobnienia: Oliwka, Oliwcia.

Gabriel (16, 24.III) – bibilijne imiê mêskie z hebrajskiego gabhriel – m¹¿ 
bo¿y.

Wed³ug Biblii Gabriel by³ jednym z siedmiu archanio³ów. Zapowiedzia³ 
Zachariaszowi narodziny syna – Jana Chrzciciela, a Maryi zwiastowa³ 
narodziny Jezusa. Papie¿ Benedykt XV (1914- 1922) ustanowi³ jego œwiêto
w ca³ym Koœciele.

Gabriel przedstawiany jest jako œwietlisty anio³ (anio³ Zwiastowania)
z lili¹, z kul¹ ziemsk¹.

Gabriel jest patronem listonoszy, pracowników poczty, goñców, 
filatelistów, pracowników ³¹cznoœci (telekomunikacji) i informacji, chroni 
przed niep³odnoœci¹ w ma³¿eñstwie.

Imiê to w Polsce wystêpowa³o w ró¿nych postaciach ju¿ od XIII w. np.: 
Gawrzyja³ (1393), Gabrzyja³ (1411), Gabryjel (1290), Awry³o (1444), 
Habry³o (1448), Hawrzy³o (1428).

Nie nale¿y do imion czêsto u nas nadawanych, jednak stale siê je spotyka.
Nosili je m. in.: Gabriel Korbut (1862- 1936), historyk literatury, autor 

dzie³a „Literatura polska od pocz¹tków do wojny œwiatowej”; Gabriel 
Narutowicz (1865 – 1922), pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej.

Zdrobnienie: Gabryœ, Gabi.
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Na nadchodz¹ce

Œwiêta Wielkiej Nocy

- zdrowia, pogody ducha,

obfitoœci ³ask oraz œwiêtowania

wedle staropolskich obyczajów

          ¿yczy Redakcja

Na nadchodz¹ce

Œwiêta Wielkiej Nocy

- zdrowia, pogody ducha,

obfitoœci ³ask oraz œwiêtowania

wedle staropolskich obyczajów

          ¿yczy Redakcja

Spotkanie cz³onków Zwi¹zku Emerytów i Rencistów
z okazji Dnia Inwalidy bêdzie mia³o miejsce 4 kwietnia
o godz. 10.30 w Gminnym Oœrodku Kultury. Zostanie 
poprzedzone Msz¹ œw. o godz. 9.00. W czêœci artystycznej 
wyst¹pi¹ „Œpiewaj¹cy Seniorzy” i kabaret „Onufry”.

Dzieñ Inwalidy

Przys³owia na marzec

Panu Grzegorzowi Nakoniecznemu

Wice Wójtowi Gminy Koñskowola

wyrazy g³êbokiego wspó³czucia

z powodu œmierci

M A T K I

sk³adaj¹ pracownicy
Gminnego Oœrodka Kultury

Choæbyœ
Choæbyœ oczy przymkn¹³
w marcu siê nie ukryj¹
sikory ³¹cz¹ce siê w pary
szpaki jeszcze z ¿ó³tym dziobem
makol¹gwy mniejsze od wróbli
ziêby co spadaj¹ z po³udnia
z niebiesk¹ g³ow¹ i szyj¹
                      Jan Twardowski
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Brak dyskusji nad finansami gminy w trakcie sesji 
bud¿etowej to dowód na to, ¿e radni tej kadencji doszli ju¿ do 
perfekcji przy planowaniu wydatków. Wszystkie wnioski
i uwagi zg³oszone w trakcie prac komisji zosta³y 
uwzglêdnione przez wójta przy konstrukcji planu, pozosta³o 
wiêc tylko g³osowanie. Mia³o ono miejsce w dniu 16 lutego,
a wygl¹da³o tak: 12 g³osów za, czyli jednog³oœnie, bo tylu 
radnych obecnych by³o na sesji (nieobecny by³ m.in. radny Jan 
Ciotucha, który zawsze zg³asza najwiêcej uwag).

Z podjêtej uchwa³y bud¿etowej wynika, ¿e dochody gminy 
w 2005 roku wynios¹ 12.726.373 z³, zaœ wydatki zaplanowano 
na kwotê 13.418.373 z³. Jak z przytoczonych kwot wynika, 
bud¿et zamkn¹³ siê niedoborem w wysokoœci 692 tys. z³.

W dochodach gminy zosta³y uwzglêdnione nastêpuj¹ce 
wp³ywy (podajemy te najwa¿niejsze): udzia³ mieszkañców
w budowie wodoci¹gu i kanalizacji – 200.000 z³, odp³atnoœæ 
za pobór wody – 241.200, œrodki SAPARD na budowê dróg – 
420.000, wp³ywy z podatków od osób prawnych i fizycznych 
(od nieruchomoœci, rolny, od œrodków transportu, dochody
z tyt. udzia³u gminy w podatkach) – 4.258.229, subwencja 
oœwiatowa – 3.957.501, subwencja wyrównawcza do œredniej 
krajowej na mieszkañca – 1.711.942, œrodki z PAOW na 
remont dachu szko³y – 101.115, odp³atnoœæ za miejscówkê
w przedszkolu – 110.000, odp³atnoœæ za odbiór œcieków – 
185.000, dotacja na zadania zlecone – 1.161.451.

Powa¿n¹ czêœæ bud¿etu – 1.924.500 z³, przeznaczono na 
wydatki inwestycyjne. W wykazie gminnych inwestycji 
zosta³y umieszczone: budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodoci¹gowej z przy³¹czami w Koñskowoli na ul.: Polnej, 
Pó³nocnej i Wschodniej - 211.000 z³, opracowanie 
dokumentacji na kanalizacjê w Skowieszynie – 85.000
i Po¿ogu – 80.000, budowa wodoci¹gu z przy³¹czami
w Sielcach – 314.500, budowa ujêcia wody w Koñskowoli 
(wykonanie dokumentacji i odwiertu) – 150.000, budowa dróg 
– 680.000 (w tym: osiedle przy cmentarzu – 200.000, 
ul.G³êboka – 250.000, kanalizacja deszczowa w Koñskowoli 
– 100.000, droga Stok, Po¿óg – 130.000), modernizacja boiska 
w Koñskowoli – 100.000, termomodernizacja budynków 
szkolnych w Koñskowoli i Po¿ogu – 250.000. Wymienione 
kwoty oczywiœcie nie wystarcz¹ na realizacjê zadañ, dlatego 
gmina zabiega o pozyskanie œrodków zewnêtrznych. 
Zaplanowano, ¿e wynios¹ one ponad 3.800.000 z³, a do 
bud¿etu zostan¹ wprowadzone po podpisaniu stosownych 
umów.

Pozosta³e wydatki to m.in.: dostawa wody – 205.000, 
administracja publiczna (Rada Gminy i Urz¹d Gminy) – 
1.468.973, utrzymanie OSP – 106.2000, oœwiata – 5.944.450 
(w tym udzia³ œrodków w³asnych gminy 2.351.939), œwietlice 
szkolne - 314.790, opieka spo³eczna – 1.679.895, 
odprowadzanie œcieków i podatek od sieci kanalizacyjnej – 
312.000,  oœwietlenie ulic i dróg na terenie gminy – 286.000, 
kultura (utrzymanie Gminnego Oœrodka Kultury i Biblioteki 

Publicznej) – 414.000, sport – 43.000.
Jak wynika z  uchwa³y,  wój t  mo¿e zaci¹gaæ 

krótkoterminowe kredyty w roku bud¿etowym do kwoty 
500.000 z³, udzielaæ porêczeñ i gwarancji w maksymalnej 
kwocie 200 tys. z³, zaœ zaci¹gaæ zobowi¹zania do sumy 10 mln 
z³otych.

Bezpieczny przystanek
Problemem poruszanym niemal na ka¿dej sesji jest sprawa 

bezpieczeñstwa na g³ównej ulicy Koñskowoli i zwi¹zanej
z tym budowy zatoki przystankowej. Nie rozwi¹zany dot¹d 
problem (a trwaj¹cy ju¿ kilka lat) z przejêciem b¹dŸ zakupem 
dzia³ki pod zatokê (od osoby fizycznej) wci¹¿ oddala budowê. 
W zwi¹zku z tym radni postanowili dokonaæ wizji lokalnej
i ostatecznie zdecydowaæ o lokalizacji przystanku. Powróci³a 
propozycja, aby tym miejscem by³ Rynek. W rozwa¿aniach na 
ten temat uczestniczyli przedstawiciele Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad w Lublinie, MZK w Pu³awach 
oraz samorz¹dowcy. Pomys³ przystanku w Rynku zosta³ 
zaakceptowany jako optymalny i zostanie wcielony w ¿ycie. 
Przewiduje siê dwa etapy realizacji. Pierwszy zak³ada 
wprowadzenie jednokierunkowego ruchu na czêœci ulic, 
ustawienie wiaty i tablic. Jest on mo¿liwy do realizacji od
1 kwietnia tego roku. W drugim etapie, docelowym, zostanie 
wybudowany przystanek z zatok¹ vis-a-vis dzwonnicy. 
Oczywiœcie potrzebna jest do tego akceptacja mieszkañców. 
Przy takim rozwi¹zaniu wszystkie koszty musi ponieœæ gmina 
(budowê przystanku przy ulicy Lubelskiej pokry³aby 
Dyrekcja Dróg). Ale bior¹c pod uwagê fakt, ¿e zakup dzia³ki 
wi¹za³by siê równie¿ z wydatkiem (w³aœciciel dzia³ki ci¹gle 
podnosi cenê), jest to zdaniem radnych lepsze rozwi¹zanie. 
Poza tym projekt mo¿e byæ realizowany w miarê szybko,
a przede wszystkim zwiêkszy bezpieczeñstwo na w¹skiej 
ulicy Lubelskiej.

Bo¿enna Furtak

Mamy ambitny bud¿et

Ju¿ wkrótce zagro¿enie na ul. Lubelskiej bêdzie mniejsze
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na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoœci 
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z póŸn. zm.) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 2003 r. w sprawie 
wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru 
umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 193, poz. 1891), oraz 
Uchwa³y Nr XXVII/159/05 Rady Gminy Koñskowola z dnia
2 lutego 2004 r. w sprawie „Rocznego programu wspó³pracy
z organizacjami pozarz¹dowymi oraz osobami prawnymi
i jednostkami organizacyjnymi koœcio³ów oraz zwi¹zków 
wyznaniowych” og³asza konkurs na realizacjê zadania w sferze 
kultury fizycznej i sportu, w ramach którego mog¹ byæ przyznane 
dotacje z bud¿etu Gminy Koñskowola w roku 2005 i jednoczeœnie 
zaprasza do sk³adania ofert.  

Zadanie oraz œrodki finansowe przeznaczone na jego realizacjê: 
1. Promocja  Gminy Koñskowola oraz organizacja lokalnego ¿ycia 
spo³ecznego w sferze kultury fizycznej, sportu i rekreacji poprzez 
organizacjê lub udzia³ w zawodach i imprezach sportowych,
a tak¿e organizacjê systemu szkolenia sportowego dzieci
i m³odzie¿y – kwota zaplanowana 38.000 z³. Kwota 
dofinansowania zadañ tego rodzaju z bud¿etu Gminy Koñskowola 
w roku 2004 wynios³a 35 000 z³, zaœ ³¹czny koszt realizacji zadañ 
wyniós³ 50 000 z³.

Termin sk³adania ofert na rok 2005 up³ywa z dniem 11 kwietnia 
2005 r.  godz. 10:00.

Termin realizacji zadania okreœla siê na okres od 15.04.2005 r. do 
31.12.2005 r. 

Wzór oferty stanowi za³¹cznik nr 1 do Rozporz¹dzenia Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 paŸdziernika 
2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, 
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – Dz. U. Nr 193, 
poz. 1891.

Oferty wype³nione pismem rêcznym lub komputerowym,
w zamkniêtych kopertach z dopiskiem pe³nej nazwy zadania 
nale¿y sk³adaæ w Sekretariacie Urzêdu Gminy Koñskowola,
ul. Po¿owska 3a, pok. 15 Informacje w sprawie ofert mo¿na 
uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Koñskowola pok. 18 lub telefonicznie 
pod numerem 881 62 01 (p. Przemys³aw Pytlak). Oferty 
kompletne, z³o¿one w terminie bêd¹ rozpatrzone przez Komisjê 
powo³an¹ przez Wójta Gminy Koñskowola. 

Przy rozpatrywaniu ofert dotycz¹cych realizacji zadania 
uwzglêdnia siê w szczególnoœci: 1. Znaczenie zadania dla 
realizowanych kierunków i celów. 2. Ocenê mo¿liwoœci realizacji 
zadania przez podmiot, przy uwzglêdnieniu podanych informacji. 
3. Innowacyjnoœæ proponowanych rozwi¹zañ. 4. Ocenê 
przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów zadania, w tym
w realizacji do zakresu rzeczowego zadania oraz udzia³ 
rzeczowych, kadrowych i finansowych œrodków w³asnych.
5. Analizê i ocenê wykonania zadañ zleconych podmiotowi
w okresie poprzednim, z uwzglêdnieniem rzetelnoœci
i terminowoœci ich realizacji oraz sposobu rozliczenia 
otrzymanych na ten cel œrodków. 6. Wysokoœæ œrodków 
publicznych, które s¹ przeznaczone na realizacjê zadania.
7. Doœwiadczenie realizatorów w/w zadania lub podobnego typu,
a tak¿e rekomendacje. 

Oferty wype³nione niew³aœciwie b¹dŸ niekompletne, co do 
wymaganego zestawu dokumentów lub informacji, nie bêd¹ 
rozpatrywane ze wzglêdów formalnych. Informacja o powy¿szym 
og³oszeniu znajduje siê na stronie internetowej Urzêdu Gminy 
Koñskowola http://konskowola.bip.e-zeto.com, a tak¿e
w Urzêdzie Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie 
og³oszeñ.

OG£OSZENIE

Wójt Gminy Koñskowola

14 lutego spo³ecznoœæ naszej gminy po¿egna³a zas³u¿onego dla 
œrodowiska lekarza medycyny Dyonizego Kawkê. Liczna rzesza 
uczestników pogrzebu dowodzi tego, ¿e d³ugie lata pracy
w zawodzie lekarza zaowocowa³y spo³eczn¹ sympati¹
i wdziêcznoœci¹. Trudno siê temu dziwiæ, wszak zapytany kiedyœ
o receptê na jej pozyskanie odpowiedzia³: „Trzeba wszystkich 
traktowaæ jak ludzi, a nie jak przedmioty”. I tak te¿ traktowa³ swoich 
pacjentów, udzielaj¹c porad z zakresu medycyny i nie tylko.

Z Koñskowol¹ zwi¹zany by³ od 1956 roku. Tu za³o¿y³ rodzinê
i prowadzi³ praktykê lekarsk¹, pocz¹tkowo prywatn¹, obs³uguj¹c 
rozleg³y teren. Do swych pacjentów jeŸdzi³ rowerem, wozem 
konnym, a z czasem motorem.

W chwili powstania Oœrodka Zdrowia w 1958 roku, który mieœci³ 
siê w ratuszu, podj¹³ tam pracê etatow¹, a w 1961 r. zosta³ jego 
kierownikiem. Z czasem rozpocz¹³ starania o budowê nowego 
oœrodka. Na kilka lat przerwa³ pracê w miejscowej przychodni, 
poniewa¿ rozpocz¹³ studia na Akademii Medycznej w Lublinie. 
Ponownie podj¹³ pracê, ju¿ w nowym Oœrodku, w 1971 r. W 1973 r. 
otrzyma³ nominacjê na kierownika i tê funkcjê pe³ni³ prawie do 
koñca pracy. Przez te lata wprowadzi³ wiele zmian, tworz¹c nowe 
gabinety i poczekalnie w kierowanej przez siebie placówce. W 2001 
roku odszed³ na emeryturê, ale nie przerwa³ wykonywania zawodu, 
utworzy³ gabinet prywatny.

Pozostawi³ po sobie opiniê dobrego lekarza - z oddaniem
i ¿yczliwoœci¹ s³u¿¹cego pacjentom, gotowego nieœæ pomoc 
potrzebuj¹cym bez wzglêdu na porê dnia, pogodê i okolicznoœci,  
szefa - otaczaj¹cego niemal ojcowsk¹ opiek¹ wszystkich 
wspó³pracowników, ale równie¿ - wielkiego spo³ecznika. Swoje 
zami³owanie do budowania realizowa³ w ró¿nego rodzaju 
komitetach spo³ecznych, zawi¹zuj¹cych siê w Koñskowoli. Przez 
dwie kadencje pracowa³ w Zarz¹dzie Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej
w Koñskowoli, pe³ni¹c funkcjê Prezesa i Wiceprezesa. W tym czasie
z ochot¹ i z w³asnej woli szkoli³ stra¿aków w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy.

Radoœæ ¿ycia i optymistyczne nastawienie do œwiata i ludzi to 
cechy dope³niaj¹ce obraz postaci doktora Dyonizego Kawki. I taki 
pozostanie w pamiêci tych, którzy Go znali.

Kierownik i pracownicy Oœrodka Zdrowia

Ksiê¿om, s³u¿bie liturgicznej, stra¿akom z Ochotniczych
Stra¿y Po¿arnych, orkiestrze, pracownikom Oœrodka
Zdrowia w Koñskowoli oraz wszystkim, którzy wziêli

udzia³ w uroczystoœciach pogrzebowych
naszego Kochanego Mê¿a, Taty i Dziadziusia

Odszed³ od nas

Rodzina

Œ .P. Dyonizego Kawki
serdeczne podziêkowania sk³ada
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Pierwsze miesi¹ce ka¿dego nowego roku to czas walnych 
zebrañ druhów stra¿aków, a tym samym czas podsumowañ 
osi¹gniêæ i snucia planów. Tak te¿ by³o i w tym roku. Po serii 
zebrañ we wszystkich jednostkach mo¿na powiedzieæ, ¿e 
miniony rok nie by³ ³atwy. Brakowa³o œrodków na szereg 
inwestycji zawi¹zanych z modernizacj¹ stra¿nic. Jednak te 
finansowe braki nie odbi³y siê na funkcjonowaniu i gotowoœci 
bojowej, ba, nawet uda³o siê wyposa¿yæ jednostki w sprzêt. 
Zakupiono 3 radiostacje, dokonano znakowania wszystkich 
samochodów znakami operacyjnymi, w 4 stra¿nicach 
za³o¿ono systemy alarmowe, na bie¿¹co remontowano sprzêt 
silnikowy. Zachodzi potrzeba wymiany zdekapitalizowanych 
urz¹dzeñ i pojazdów potrzebnych do prowadzenia akcji 
bojowych.

Na ochronê ppo¿. w minionym roku wydano 120 tys. z³.
W tym roku œrodków równie¿ nie przybêdzie, bo bud¿et 
gminny jest bardzo napiêty. S¹dzê, ¿e te braki nie wp³yn¹ 
znacz¹co na kondycjê ochotniczego stra¿actwa.

W ubieg³ym roku druhowie spod znaku Floriana 
uczestniczyli w 66 zdarzeniach, gasz¹c 19 po¿arów i usuwaj¹c 
47 miejscowych zagro¿eñ. Brali te¿ aktywny udzia³ w ¿yciu 
publicznym. Poczty sztandarowe OSP i stra¿acy w mundurach 
to elementy uroczystoœci patriotycznych i koœcielnych, które 
na sta³e wros³y ju¿ w nasze lokalne tradycje. Dostrzegaj¹ to
i doceniaj¹ w³adze samorz¹dowe i koœcielne.

Marz¹ o samochodzie
Szczególny charakter mia³o walne zebranie jednostki OSP 

w Koñskowoli (12 lutego), bowiem zaszczycili go goœcie
w osobach: dh Edward Hunek – Prezes Zarz¹du Oddzia³u 
Wojewódzkiego Zwi¹zku OSP, dh Marian ¯aba – Prezes 
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego, Witold Popio³ek - cz³onek 
Zarz¹du Powiatu, st. bryg. Czes³aw M³ynarski – wice Prezes 
Zarz¹du Oddzia³u Powiatowego, kpt. Edmund Gierczyk- 
przedstawiciel Komendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y 
Po¿arnej w Pu³awach, dh Stanis³aw Go³êbiowski – Prezes 
Zarz¹du Gminnego OSP, dh Zbigniew Zadura – Komendant 
Gminny OSP, Wojciech Ka³aska – przedstawiciel Zak³adowej 
Stra¿y Po¿arnej przy ZA, Krzysztof Jedut – dyrektor PZU, 
Ludwik Sykut – Prezes Wspólnoty Wiejskiej w Koñskowoli
i wielu innych zacnych goœci oraz cz³onkowie zwyczajni
i poznaj¹cy po¿arnicze arkana ch³opcy z dru¿yny 
m³odzie¿owej.

Przedstawione przez dh S³awomira Wyroœlaka 
sprawozdanie za 2004 rok nie budzi³o zastrze¿eñ, dlatego te¿ 
Zarz¹d, pracuj¹cy pod kierunkiem Prezesa OSP dh Grzegorza 
Kozaka, jednog³oœnie uzyska³ absolutorium. G³ówne tory 
dyskusji zosta³y skierowane na pozyskanie œrodków 
finansowych na zakup nowoczesnego samochodu bojowego. 
Zdaniem stra¿aków nowy samochód potrzebny jest do 
prowadzenia bardziej skutecznych dzia³añ operacyjno-
technicznych. Pozyskanie œrodków zosta³o wpisane do 
ambitnego planu dzia³ania jednostki na ten rok. Goœcie, 
podkreœlaj¹c pozytywne walory jednostki, z³o¿yli obietnicê 
maksymalnej pomocy w zakupie wymarzonego samochodu. 
W planie ujêto równie¿ organizacjê uroczystoœci 
jubileuszowych, bowiem w tym roku jednostka OSP
w Koñskowoli obchodziæ bêdzie 85-lecie swego istnienia.

Krystyna Gembal

Co s³ychaæ u stra¿ackiej braci

Druhowie (od lewej): Marian ¯aba, Edward Hunek i Stanis³aw Go³êbiowski,
wrêczaj¹ œwiadectwa szkolenia

Jednostka OSP w Koñskowoli zwraca siê z proœb¹ do osób 
i firm o wsparcie finansowe na zakup nowego samochodu 
bojowego. Ci, którzy zechc¹ to uczyniæ, mog¹ wp³acaæ 
pieni¹dze na specjalnie otwarte konto w BS w Koñskowoli 
nr: 31 8741 0004 0000 0707 2000 0020 z dopiskiem „na 
zakup samochodu stra¿ackiego”.

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê czasem sk³adania rocznych zeznañ podatkowych za 2004 
rok, Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego „Fara Koñskowolska” pragnie 
przypomnieæ, ¿e ka¿da osoba fizyczna mo¿e przekazaæ 1% swego podatku dochodowego na 
rzecz organizacji po¿ytku publicznego, a tak¹ jest nasze Towarzystwo. W tym celu w rocznym 
zeznaniu podatkowym PIT 36 lub PIT 37 od kwoty wyliczonego podatku nale¿y odj¹æ 1%
i wpisaæ tê kwotê w pozycji 181 w PIT 36 lub w pozycji 111 w PIT 37. O wyliczon¹ kwotê 
nale¿y pomniejszyæ uprzednio wyliczony podatek. Kwotê odliczon¹ nale¿y wp³aciæ na nasze 
konto w Banku Spó³dzielczym w Koñskowoli najpóŸniej do dnia 30 kwietnia 2005 r., 
u¿ywaj¹c do tego celu specjalnego blankietu zamieszczonego na odwrocie tej informacji. 
Blankiety wp³at s¹ równie¿ dostêpne u so³tysów, w Banku Spó³dzielczym, Kancelarii 
Parafialnej oraz na stoliku z pras¹ w Koœciele Parafialnym.

Wp³aty na rzecz naszej organizacji dokonywane w Banku Spó³dzielczym w Koñskowoli s¹ 
zwolnione z prowizji bankowej. Poprzez ¿yczliwe odniesienie siê do powy¿szej informacji 
dopomo¿emy, nic nie trac¹c, w realizacji g³ównego celu, jakim jest ochrona i odnowa 
zabytkowego zespo³u Koœcio³a Parafialnego i innych zabytków, które stanowi¹ integralny 
element dziedzictwa kulturowego w Koñskowoli.

Wiêcej informacji mog¹ Pañstwo uzyskaæ w siedzibie Towarzystwa w Koñskowoli,
00 00 30 30ul. Lubelska 97, tel. 889 20 00 od wtorku do soboty w godzinach 9 -10  i 16 -17 .

Nic nie stracisz, a wspomo¿esz
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Coraz czêœciej na naszych ulicach spotykamy osoby 
niepe³nosprawne. W zale¿noœci od rodzaju schorzenia 
poruszaj¹ siê na wózkach inwalidzkich, chodz¹ o kulach, b¹dŸ 
poruszaj¹c siê „prawie normalnie” nie zwracaj¹ na siebie 
naszej uwagi. Mo¿na powiedzieæ, ¿e spo³eczeñstwo ju¿ siê 
przyzwyczai³o do takiego obrazu i nie wzbudza to sensacji
i zainteresowania.

Jest to równie¿ efektem tego, i¿ niepe³nosprawni nie chc¹ 
byæ izolowani od otoczenia, nie chc¹ byæ zamykani w czterech 
œcianach w³asnego domu. Chc¹ braæ, na miarê swoich 
fizycznych i zdrowotnych mo¿liwoœci, czynny udzia³  ¿yciu 
spo³ecznym i zawodowym, chc¹ siê czuæ potrzebni. 
Niew¹tpliwie integracja ze spo³eczeñstwem pomaga tym 
ludziom na powrót do w miarê normalnego ¿ycia
i funkcjonowania, je¿eli za takie mo¿na je uwa¿aæ. Osobiœcie 
mia³am i mam stycznoœæ z osobami niepe³nosprawnymi
i muszê przyznaæ, ¿e w bardzo wielu przypadkach zaskoczy³a 
mnie, mimo wszystkich  problemów, bij¹ca z ich twarzy 
radoœæ z kolejnego prze¿ytego dnia, ogromna chêæ ¿ycia, chêæ 
brania ¿ycia takim jakie jest, a nie wieczne uskar¿anie siê
i obwinianie innych za wszystko, co z³e. Zdrowy cz³owiek 
bardzo czêsto niestety nie zwraca na to uwagi. Jest tak 
zabiegany, ¿e nie ma czasu, si³y, a nawet niejednokrotnie ju¿
i chêci, na ³apanie ulotnoœci chwili dnia codziennego.

Osoby niepe³nosprawne, które w wielu przypadkach otar³y 
siê nawet o œmieræ, trochê inaczej postrzegaj¹ ¿ycie. Pomimo, 
¿e codziennie stykaj¹c siê z bólem, cierpieniem i niestety 
wiêkszymi trudnoœciami ni¿ osoby zdrowe, potrafi¹ 
dostrzegaæ najmniejsze osi¹gniêcia i cieszyæ siê nimi, dawaæ 
innym wiele ciep³a i ¿yczliwoœci. Chocia¿ ¿ycie inwalidy, tak 
jak ka¿dego chorego cz³owieka, by³o i niestety nadal jest 
uwik³ane w liczne problemy. Wprawdzie dziœ wyd³u¿y³a siê 
lista form pomocy ze strony instytucji rz¹dowych powo³anych 
do tego, ale... no w³aœnie, zawsze istnieje jakieœ „ale”. Tak siê 
niestety sta³o, ¿e „³atwiej” nie oznacza dziœ „dostêpne dla 
ka¿dego”, bo jest to zwi¹zane z dodatkowymi kosztami, na 
które w wielu przypadkach niepe³nosprawnego po prostu nie 
staæ. Bud¿et domowy osoby kalekiej obci¹¿ony jest bowiem 

dodatkowo zakupem lekarstw (które nota bene s¹ coraz 
dro¿sze), œrodków niezbêdnego zaopatrzenia medycznego czy 
ortopedycznego, b¹dŸ sprzêtu rehabilitacyjnego, które s¹ 
tylko czêœciowo refundowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. A przecie¿ niejednokrotnie siê zdarza, ¿e Ÿród³em 
utrzymania jest niewielka renta lub zasi³ek z Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej. Jednak to nie wszystkie k³opoty. Trudnoœci, na 
które czêsto cz³owiek zdrowy nie zwraca uwagi, pojawiaj¹ siê 
w momencie opuszczenia w³asnego mieszkania. Nierówne 
chodniki (zw³aszcza boczne), wysokie krawê¿niki (po których 
zjazd wózkiem jest wrêcz niemo¿liwy), brak podjazdów
w miejscach u¿ytecznoœci publicznej (instytucjach, 
przychodniach), niemo¿noœæ dostania siê na wy¿sze piêtro
w g³ównych urzêdach pañstwowych, ca³kowicie 
niedostosowana komunikacja miejska i podmiejska (w ci¹gu 
dnia nie ma nawet jednego niskopod³ogowego autobusu czy 
„emki”, do której mo¿na by samodzielnie wjechaæ wózkiem) 
itd. Takie przyk³adki mo¿na by mno¿yæ w nieskoñczonoœæ. 
Wobec takiego stanu rzeczy nie ma siê co dziwiæ, ¿e 
za³atwienie nawet najmniejszej sprawy przychodzi „kalece”
z najwiêkszym trudem.

Wprawdzie rok 2003 by³ Rokiem Osób Niepe³nosprawnych 
i bardzo wiele siê mówi³o na temat likwidacji barier 
architektonicznych, przystosowania oraz integracji
w spo³eczeñstwie. Obserwuj¹c te ostatnie lata mo¿na z ca³¹ 
pewnoœci¹ stwierdziæ, ¿e tak naprawdê niewiele siê zmieni³o. 
A szkoda. Nie wolno nam staæ z boku i biernie siê przygl¹daæ. 
Nie pozwólmy te¿, aby osoby niepe³nosprawne ruchowo, 
starsze i zniedo³ê¿nia³e oraz upoœledzone umys³owo, czu³y 
nasz¹ obojêtnoœæ. One niew¹tpliwie nie oczekuj¹ od nas 
litoœci, ale konkretnej pomocy w u³atwieniu codziennego 
¿ycia, przyjaznego gestu, uœmiechu, ¿yczliwoœci, rozmowy, 
odwiedzin, po prostu ludzkiego gestu.

Z okazji Œwiatowego Dnia Inwalidy, który obchodzony jest 
w marcu, a którego tegoroczne przewodnie has³o brzmi: 
„Niepe³nosprawni zintegrowani z ogó³em spo³eczeñstwa”, 
wszystkim osobom niepe³nosprawnym ¿yczymy wiele 
zdrowia, ciep³a i ¿yczliwoœci ze strony osób, które spotkaj¹ na 
swej drodze oraz wiele cierpliwoœci w znoszeniu trudów dnia 
codziennego.

Ma³gorzata Stalêga

Oka¿my im swe serce

Odcinek dla wp³acaj¹cego

z³ gr

s³ownie z³

wp³acaj¹cy:

adres:

Darowizna 1% podatku za rok 2004 na rzecz OPP
Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

„Fara Koñskowolska”  KRS 0000220451
Koñskowola, ul. Lubelska 97

89 8741 0004 0000 0808 2000 0010
Bank Spó³dzielczy w Koñskowoli

podpis pracownika

Stempel
dzienny

Darowizna 1% podatku za rok 2004 na rzecz OPP
Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

„Fara Koñskowolska”  KRS 0000220451
Koñskowola, ul. Lubelska 97

89 8741 0004 0000 0808 2000 0010
Bank Spó³dzielczy w Koñskowoli

Darowizna 1% podatku za rok 2004 na rzecz OPP
Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego

„Fara Koñskowolska”  KRS 0000220451
Koñskowola, ul. Lubelska 97

89 8741 0004 0000 0808 2000 0010
Bank Spó³dzielczy w Koñskowoli

podpis pracownika

Stempel
dzienny

podpis pracownika

Stempel
dzienny

Odcinek dla banku

z³ gr

s³ownie z³

wp³acaj¹cy:

adres:

Odcinek dla posiadacza rachunku

z³ gr

s³ownie z³

wp³acaj¹cy:

adres:
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Bronis³aw Falski, ur. 19.01.1910r. 
w ¯o³obnem na Wo³yniu w rodzinie 
inteligenckiej, s. Kajetana i Joanny
z Witkowskich. W 1920 roku wraz
z rodzicami przeniós³ siê do Lublina i tu 
ukoñczy³ w 1931 r. Seminarium 
Nauczycielskie Mêskie, jak równie¿ 
Studium Nauczycielskie – w 1964 r.
W latach 1932 – 1952 pracowa³
w szko³ach podstawowych powiatu 

pu³awskiego: w Bogucinie, Dêbie, Borysowie, £ubkach
i K³odzie, a od 1952 do 1972 roku w Koñskowoli. Na 
emeryturê odszed³ w 1972 r. W zawodzie nauczyciela 
przepracowa³ 44 lata, z czego 36 l. by³ kierownikiem kilku 
szkó³, 16 l. instruktorem oœwiaty pozaszkolnej, 3 l. 
instruktorem kadr kierowniczych na powiat pu³awski, 
cz³onkiem Powiatowej Komisji Kwalifikacyjnej Nauczycieli
i 2 l. opiekunem Spó³dzielni Uczniowskiej. Organizowa³
i prowadzi³ kó³ka teatralne, zespo³y czytelnicze, œwietlice, 
ró¿ne konkursy rolne i hodowlane oraz szkolenia rolnicze; 
prowadzi³ uniwersytet niedzielny dla rodziców w osadzie 

Sylwetki zas³u¿onych dla oœwiaty i ZNP

„Chleb kupi³em sobie sam,
ale ró¿e otrzyma³em w podarku.
Jak bardzo jestem szczêœliwy posiadaj¹c obie te rzeczy”

Kitahari Hakushu

Nieprzypadkowo umieœci³am ten cytat we wstêpie do artyku³u, 
bowiem by³ on mottem konferencji naukowej nt. „Problemy
w produkcji krzewów ró¿ w nowych warunkach ekonomicznych 
po akcesji z Uni¹ Europejsk¹”, która odby³a siê w dniu16 lutego br. 
na Akademii Rolniczej w Lublinie. U¿y³ go pan prof. Jerzy 
Hetman otwieraj¹c konferencjê. Uczestniczyli w niej plantatorzy 
ró¿ z ca³ej Polski. Znacz¹cy wk³ad w jej przebieg i organizacjê 
mia³o Zrzeszenie Producentów Ró¿, Materia³u Ozdobnego
i Owocowego „KOÑSKOWOLA” oraz przedstawiciele naszej 
gminnej spo³ecznoœci. Wœród goœci specjalnych by³ pan Lucjan 
Kurowski, który w swoim wyst¹pieniu mówi³ o Polskim 
Towarzystwie Mi³oœników Ró¿. Du¿ym zainteresowaniem 
cieszy³a siê wystawa fotograficzna autorstwa pani Teresy 
Or³owskiej. Zdjêcia ró¿ z naszych szkó³ek niew¹tpliwie 
przyczyni³y siê do promocji gminy Koñskowola. 

Na konferencji m.in. poruszono tematy zwi¹zane bezpoœrednio 
z upraw¹ ró¿. Pani prof. A. Wagner w swoim wyst¹pieniu omówi³a 
wszystkie choroby wystêpuj¹ce w szkó³kach ró¿ i metody ich 
zwalczania. Oprócz tradycyjnych, chemicznych sposobów 
zwalczania patogenów, przedstawi³a metody biologiczne przy 
u¿yciu naturalnych substancji, jak chitozan, wyci¹g z grejpfruta 
czy te¿ oleje roœlinne. Pani mgr J. Adamiak  mówi³a o wp³ywie 
stymulatorów wzrostu takich jak: Asahi SL i Tytanit na poprawê 
jakoœci podk³adek. Natomiast mgr M. Przegaliñska – Matyko 
przedstawi³a ró¿ne warianty formowania i ciêcia krzewów ró¿
w tunelach foliowych i ich wp³yw na plonowanie kwiatów.

Oprócz zagadnieñ dotycz¹cych uprawy, poruszono aspekty 
ekonomiczne op³acalnoœci produkcji. Pani dr E. Czernyszewicz 
przedstawi³a koszty jakie ponosi szkó³karz na wyprodukowanie 
jednej ró¿y. Dr A. Marosz omówi³ stan i perspektywy produkcji 
krzewów ró¿ w Polsce. Jednym z petentów by³ dr in¿. J. Adler
z COBORU w S³upi Wielkiej, podobnie jak w ubieg³ym roku
w Koñskowoli, tak i w Lublinie mówi³ o zagadnieniach 
zwi¹zanych z ochron¹ prawn¹ odmian i op³atami licencyjnymi.

Oczywiœcie na konferencji nie mog³o zabrakn¹æ wyst¹pienia 
szkó³karzy. W swoim wyst¹pieniu przedstawi³am problemy 

dotycz¹ce wiêkszoœci gospodarstw szkó³karskich skupiaj¹c siê 
przede wszystkim na tych dotycz¹cych sprzeda¿y materia³u.

Przez ostatnich kilkanaœcie lat g³ównym odbiorc¹ ró¿ z gminy 
Koñskowola by³a niemiecka firma „Dominik”. Ró¿e sprzedawane 
by³y przede wszystkim jesieni¹ z go³ym korzeniem, „w kolorach” 
tzn. bez podzia³u na grupy i odmiany. Obecnie firma ta kupuje 
tylko niewielki procent produkcji. Nowi odbiorcy chc¹ kupowaæ 
okreœlone odmiany. Coraz czêœciej klienci zainteresowani s¹ 
ró¿ami z zabezpieczonym systemem korzeniowym, 
zaopatrzonymi w kolorow¹ etykietê. Obok jesiennego sezonu 
sprzeda¿y rozwija siê wiosenny. W wiêkszoœci gospodarstw 
brakuje bazy przechowalniczej, nie ma odpowiedniego sprzêtu do 
pakowania krzewów pozwalaj¹cego na przygotowanie wiêkszej 
partii jednolitego materia³u.  S¹ to doœæ powa¿ne problemy, 
którymi nale¿y siê jak najszybciej zaj¹æ. Opracowanie 
odpowiedniego systemu pozwalaj¹cego na sprzeda¿ ró¿
z zabezpieczonym systemem korzeniowym z pewnoœci¹ 
wp³ynê³oby na atrakcyjnoœæ oferowanego materia³u
i  wyd³u¿y³oby okres sprzeda¿y.  Mówi³ o tym równie¿ w swoim 
wyst¹pieniu dr A. Marosz z Instytutu Sadownictwa
i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.

Kolejnym problemem dla szkó³karzy s¹ op³aty licencyjne. Jak 
ju¿ wspomnia³am odbiorcy coraz czêœciej szukaj¹ konkretnych 
odmian.  Bywa, ¿e okreœlona odmiana jest chroniona w Polsce,
a np. w Holandii ju¿ nie. Jeœli producent chce sprzedawaæ j¹ 
legalnie powinien op³acaæ licencje. Aktualne koszty licencji dla 
ró¿ rabatowych Kördesa wahaj¹ siê od 0,23 do 0,5 euro. 
Sprzedaj¹c ró¿e z go³ym korzeniem po cenach rynkowych trzeba 
by by³o dok³adaæ do produkcji. St¹d te¿ niewielu producentów 
decyduje siê na tê produkcjê.

Innym problemem jest zani¿enie cen przez niektórych 
szkó³karzy. W tej kwestii  musi siê zmieniæ mentalnoœæ ludzi. 
Wed³ug wyliczeñ pani dr Czernyszewicz koszt wyprodukowania 
jednego krzewu bez op³at licencyjnych wynosi 1,3 z³ i jest to cena 
minimalna. Jeœli ktoœ mówi, ¿e za grosze (np. 0,6 z³) op³aca mu siê 
produkowaæ, to nie jest to prawd¹. Niech posadzi truskawki albo 
sa³atê, a produkcjê ró¿ zostawi profesjonalnym szkó³karzom.

Niestety, frekwencja szkó³karzy z gminy Koñskowola na 
konferencji by³a niska. Ka¿dy przecie¿ wie, lub wiedzieæ 
powinien, jak cenna jest w dzisiejszych czasach informacja. 
Okazuje siê, ¿e potrafimy tylko narzekaæ i nie robimy nic, ¿eby 
¿y³o siê nam lepiej.

Organizatorzy maj¹ nadziejê, ¿e ta konferencja wpisze siê na 
sta³e do kalendarza i bêdzie odbywaæ siê corocznie.

Ma³gorzata Spasówka

Ró¿a choæ piêkna,
to miewa problemy (producent)

Koñskowola. Jego staraniem zosta³a wybudowana w latach 
1954 – 1958 nowa szko³a w Koñskowoli.

Do ZNP wst¹pi³ 1.03.1935 r. Bra³ udzia³ w strajku 
nauczycielskim w 1937 r. W czasie okupacji (1.10.1939 – 
22.07.1944) prowadzi³ tajne nauczanie we wsi £ubki. Pe³ni³ 
funkcjê prezesa Miêdzyzak³adowej Organizacji Zwi¹zkowej 
w Markuszowie i Ogniska ZNP w Koñskowoli, wiceprezesa 
Oddzia³u Powiatowego ZNP w Pu³awach (1963 – 1966). Od 
1.01.1972 r. by³ sekretarzem Sekcji Emerytów i Rencistów 
ZNP w Pu³awach. Bêd¹c na stanowisku sekretarza Sekcji 
za³o¿y³ wzorow¹ dokumentacjê emerytów oraz uczestniczy³ 
w tworzeniu Ksiêgi pamiêci nauczycieli zas³u¿onych.

Odznaczony: Z³otym Krzy¿em Zas³ugi (1963), Krzy¿em 
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1970), Z³ot¹ 
Odznak¹ ZNP) (1960), Medalem Komisji Edukacji 
Narodowej (1980), Medalem „Zas³u¿ony Nauczyciel PRL” 
(1981) ,  Odznak¹  „Zas ³u¿ony  Dzia ³acz  Ruchu  
Spó³dzielczego” (1970).

Zmar³ 20.05.1988 roku, zosta³ pochowany na cmentarzu 
parafialnym w Pu³awach.
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Jako ma³a dziewczynka z ciekawoœci¹ i zachwytem 
przygl¹da³am siê ambonie w koœciele parafialnym
w Koñskowoli.  Podchodzi³am najbli¿ej jak mo¿na, staj¹c po 
„mêskiej stronie” zadawa³am sobie pytania – kim s¹ brodaci 
mê¿czyŸni w rozwianych szatach umieszczeni na korpusie 
ambony? Najbardziej intrygowa³ mnie wynurzaj¹cy siê spod 
szat krowi ³eb. Takie myœli k³êbi³y siê wówczas w dzieciêcej 
g³owie. Zamiast s³uchaæ niezrozumia³ych wtedy dla mnie 
s³ów wypowiadanych przez ksiêdza z wy¿yn kazalnicy, 
bacznie obserwowa³am postacie.

Dziœ ambona utraci³a pierwotn¹ funkcjê mównicy, sta³a siê 
tajemniczym, bogato zdobionym, 
zawieszonym ponad g ³owami   
meblem przypominaj¹cym balkon, 
który rodzi jeszcze wiêcej pytañ.

A j e s t  t o  p r z e c i e ¿  j e d e n
z  n a j s t a r s z y c h  e l e m e n t ó w  
w y p o s a ¿ e n i a  œ w i ¹ t y n i  
chrzeœcijañskiej. Wymieniany ju¿
w 371 r. w postanowieniach synodu
w Laodycei, przechodzi³ liczne zmiany 
swej formy, jak i miejsca usytuowania. 
PóŸne  œ redniowiecze  us ta l i ³o  
obowi¹zuj¹ce do dziœ miejsce ambony 
p r z y  p i e r w s z y m ,  l i c z ¹ c  o d  
prezbiterium (rzadziej œrodkowym) 
lewym filarze nawy g³ównej, czyni¹c 
j¹ g³ównym miejscem przepowiadania 
S ³ o w a  B o ¿ e g o .  Wy s t ê p u j ¹ c y
w naszym koœciele typ ambony 
nadwieszonej  wykszta ³c i ³  s iê
w  r e n e s a n s o w y c h  W ³ o s z e c h ,
a ostatecznie utrwali³ w XVI w.

Gdy w pocz. XVIII w. w³oœci 
koñskowolskie objê³a El¿bieta 
Sieniawska, zasta³a miasto wraz
z koœcio³ami z³upione i spalone przez 
S z w e d ó w .  J e j  f u n d a c j i  
(kontynuowanej przez córkê Zofiê
z Sieniawskich Czartorysk¹ i jej 
ma³¿onka ks. Augusta) zawdziêczamy 
o b e c n y ,  b a r o k o w y  k s z t a ³ t
i wyposa¿enie koœcio³a parafialnego. 
W zwi¹zku z podjêtymi wówczas 
pracami zatrudniony zosta³ s³ynny
w owym czasie, dzia³aj¹cy przy pa³acu 
pu³awskim, warsztat rzeŸbiarski braci 
Eliasza i Henryka Hoffmanów.

 Autorstwo Eliasza Hoffmana w przypadku ambony jest 
bezsprzeczne. Œwiadczy o nim zachowany list ówczesnego 
proboszcza koñskowolskiego, ks. Tucci z 1738 r., skierowany 
do ksiêcia Augusta Czartoryskiego, którego fragment warto 
zacytowaæ w oryginalnej pisowni: „ ... Inne tak¿e necessaria 
wspomnianego koœcio³a, ³askawey oddaie pamiêci czyli 
maximopero deklarowan¹ Ambone z ktor¹ mnie sam potyka³ 
P. Eliasz skulptor z ochoty swoiey offerendo suam operam, 
bez wszelkiego omieszkania roboty Pa³acu Pu³awskiego, bo y 
sami z Bratem s¹ sufficientes  y czeladzi abudantiam mai¹, 
czekaj¹c tylko w tej mierze ordynansu”. Tekst ten mo¿na by 
prze³o¿yæ na wspó³czesn¹ nam polszczyznê w sposób 

nastêpuj¹cy: „... Inne tak¿e potrzeby (dos³. koniecznoœci) 
wspomnianego koœcio³a ³askawej oddajê pamiêci, zaœ 
szczególnie zadeklarowan¹ ambonê, w sprawie której 
spotyka³ siê ze mn¹ sam pan Eliasz – rzeŸbiarz i z w³asnej woli 
zaproponowa³ swoje us³ugi, bez zaniedbywania pracy przy 
pa³acu pu³awskim, bo te¿ sam z bratem s¹ „pod rêk¹”, 
czeladników maj¹ a¿ nadmiar, oczekuj¹ jedynie z³o¿enia 
zamówienia w tej sprawie”. Owo „pod rêk¹” oznacza ni mniej 
ni wiêcej jak fakt zamieszkiwania Hoffmanów wraz
z rodzinami w Koñskowoli w latach 1732 – 1738, o czym 
œwiadcz¹ zapisy w ksiêgach parafialnych.

Wróæmy zatem do postawionych na 
wstêpie pytañ o postacie umieszczone 
na kazalnicy. W sztuce XVIII w. 
ambony przybieraj¹ za spraw¹ ich 
twórców najprzedziwniejsze formy, s¹ 
wœród nich tak fantastyczne twory jak 
wyobra¿enia wielorybów, ³odzi, 
kielichów kwiatu i wiele innych. 
Bracia Hoffmanowie postawili – przy 
ca³ym barokowym patosie – na 
prostotê i jasnoœæ przekazu. Jak ju¿ 
wspomniano, ambona stanowi³a 
g³ówne miejsce przepowiadania S³owa 
Bo¿ego ,  na jwa¿n ie j s zym d l a  
chrzeœcijanina jest tekst Ewangelii, 
któ¿ wiêc jak nie Ewangeliœci mogli 
byæ stra¿nikami s³owa g³oszonego
z ambony? Oto w³aœnie owi brodaci 
mêdrcy otaczaj¹cy nauczaj¹cego 
kap³ana, zamarli w gwa³townej 
gestykulacji pierwszych natchnionych 
kaznodziei .  A ¿eby nie  by³o 
w¹tpliwoœci kim s¹, twórcy dali 
ka¿demu z nich odró¿niaj¹cy atrybut, 
czyli element zwi¹zany z ¿yciem lub 
dzia³alnoœci¹ przedstawionej osoby 
(czêsto zaczerpniêty z legend). Mo¿e 
byæ nim: gest r¹k, detal ubioru, 
przedmiot towarzysz¹cy œwiêtemu, 
sytuacja w której go przedstawiono. 
Doœæ dodaæ, ¿e przed wiekami owe 
atrybuty i symbole by³y dla ogó³u 
doskonale czytelne i zrozumia³e. I tak: 
Mateusz przedstawiony jest z otwart¹ 
ksiêg¹, Marek z lwem, £ukasz z wo³em 

i Jan z or³em. Równie ciekawa jest symbolika Trójcy Œw. 
umieszczona w osi pionowej ambony. Baldachim wieñczy 
rzeŸba Boga Ojca, w podniebiu umieszczony by³ symbol 
Ducha Œw. w postaci go³êbicy na glorii promienistej 
(widoczny jeszcze na fotografiach z lat 80. XX w.), pozornie 
brakuje jedynie wyobra¿enia Syna Bo¿ego. Otó¿ z iœcie 
barokowym konceptem podeszli twórcy do tej postaci. Po có¿ 
zastêpowaæ Go rzeŸb¹, czy symbolem, skoro On jest. W³aœnie 
w tym miejscu. Jako S£OWO. Mamy nadziejê, ¿e 
przedstawiona symbolika i interpretacja detali ambony
z koœcio³a Znalezienia Krzy¿a Œwiêtego przypomni
i przybli¿y przesz³oœæ.

Dorota Chyl i Wojciech Santarek

O lwie, wole, orle i ksiêdze w koñskowolskiej Farze...

Fot. Teresa Or³owska
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Têczyñscy, ma³opolski ród mo¿now³adczy wywodz¹cy siê 
od kasztelana krakowskiego Nawoja z Morawicy, w XV 
wieku aktywnie stara³ siê o pozyskanie dóbr w ziemi 
lubelskiej, wa¿nej ze wzglêdu na odbywaj¹ce siê tu zjazdy 
polsko-litewskie. Obok Kraœnika zdobyli posiadanie 
Urzêdowa (1439 r.) oraz £êcznej (1462 r.). W latach 
dziewiêædziesi¹tych XV w. Gabriel Têczyñski, poprzez 
ma³¿eñstwo z dziedziczk¹ Jana Koniñskiego, sta³ siê 
w³aœcicielem Koñskowoli. St¹d wyruszy³ na niefortunn¹ 
wyprawê króla Jana Obrachta do Mo³dawii, podczas której 
zgin¹³. �ród³a poœwiadczaj¹, ¿e koñskowolskimi dobrami 
Têczyñskich zarz¹dza³a wdowa po Gabrielu – Anna. Tu 
wychowywali siê ich synowie: Jan, póŸniejszy marsza³ek 
nadworny koronny i wojewoda sandomierski, Stanis³aw, 
póŸniejszy starosta trembowelski oraz Andrzej, póŸniejszy 
wojewoda lubelski i kasztelan krakowski. To w³aœnie ten 
ostatni po uzyskaniu pe³noletnoœci sta³ siê w³aœcicielem 
Koñskowoli, dla której 8 czerwca 1532 roku uzyska³ z r¹k 
Zygmunta Starego promesê na nadanie praw miejskich.

Koœció³ parafialny w Koñskowoli istnia³ ju¿ w koñcu XIV 
wieku, jednak murowana œwi¹tynia powsta³a zapewne 
dopiero za rz¹dów Andrzeja Têczyñskiego. Znamienny jest 
fakt, od dnia zatwierdzenia przez biskupa krakowskiego 
Piotra Gamrata nowej organizacji i uposa¿enia parafii, o co 
wystara³ siê Têczyñski, dotychczasowe wezwanie koœcio³a – 
Znalezienia Krzy¿a Œwiêtego – rozszerzono o œw. Andrzeja 
Aposto³a.

Dziêki dokumentacji z wizytacji parafii koñskowolskiej, 
jaka odby³a siê w 1595 r. wiemy, ¿e po pó³nocnej stronie tej 
œwi¹tyni istnia³a kaplica Têczyñskich, w której mia³ byæ 
pochowany za³o¿yciel miasta. Byæ mo¿e jedyn¹ pozosta³oœci¹ 
tej kaplicy jest niezwyk³a tablica, obecnie wmurowana po 
wschodniej stronie koœcio³a. Na czterodzielnej tarczy, 
otoczonej misternym motywem roœlinnym widniej¹: 
dwug³owy orze³ cesarski oraz Topór, herb Têczyñskich.
W centrum tarczy znajduje siê wizerunek zwierzêcia (byæ 
mo¿e kozio³ka?), dzier¿¹cego topór (zdjêcie na str. 16). 
Tablica ta upamiêtnia najprawdopodobniej w³aœnie Andrzeja 
Têczyñskiego, któremu w 1527 roku Karol V Habsburg nada³ 
tytu³ hrabiego Œwiêtego Cesarstwa Rzymskiego – tworu 
politycznego obejmuj¹cego pañstwa niemieckie.

Obecnie nie mamy informacji, czy kolejni po Andrzeju 
sukcesorzy Koñskowoli – jego syn i póŸniej wnukowie: 
Gabriel, Andrzej oraz Jan zlecali prace w koœciele 
parafialnym. Za rz¹dów córki tego ostatniego – Zofii 
Dani³³owiczowej, przebudowano kryptê pó³nocn¹, o czym 
œwiadczy napis poœwiadczaj¹cy datê wykonania robót (1647).

W krypcie tej znajduje siê grobowiec wraz z pomnikiem 
symbolizuj¹cym Vanitas – marnoœæ, opatrzony herbem rodu 
Opaliñskich – £odzia. Jego wystawienie nale¿y wi¹zaæ
z kolejnymi w³aœcicielami miasta – £ukaszem z Bnina 
Opaliñskim oraz jego ¿on¹, Izabel¹ z Têczyñskich. 
Zastanawia, ¿e w³aœnie w Koñskowoli wystawiono tak 
niezwyk³y w formie i zapewne nies³ychanie kosztowny 
nagrobek. Zastanawia zw³aszcza ze wzglêdu na fakt, ¿e byli 
oni w³aœcicielami Rytwian- prawdziwie magnackiej siedziby. 
Byæ mo¿e wyjaœnieniem tej zagadki jest to, ¿e koœció³ 
koñskowolski by³ miejscem wyj¹tkowym i szczególnym dla 
rodu Têczyñskich, którego Izabela – co trzeba podkreœliæ – 
by³a ostatni¹ ¿yj¹c¹ przedstawicielk¹.

Hipotezê t¹ potwierdzaæ mo¿e fakt pochowania
w Koñskowoli jej córki, Zofii z Opaliñskich Lubomirskiej. Na 
jej sarkofagu, znajduj¹cym siê w kaplicy po³udniowej 

wyra¿ono a¿ trzy herby: Œreniawê Lubomirskich, £odziê 
Opaliñskich oraz… Topór Têczyñskich (zd. str. 16). Nie mo¿e 
byæ przypadkiem, ¿e jej doczesne szcz¹tki z³o¿ono tu, a nie
w jednej z siedzib Lubomirskich. Jak¿e silna musia³a byæ 
pamiêæ o tym, ¿e wywodzi³a siê z rodu Têczyñskich, swego 
czasu tak potê¿nego…

Koœció³ parafialny, zniszczony przez Szwedów w czasie 
tzw. Wojny Pó³nocnej (1700-1721) zosta³ odbudowany 
staraniem jej córki, El¿biety Sieniawskiej oraz wnuczki – 
Zofii Czartoryskiej. Ówczesny proboszcz, kanonik Andrzej 
Tucci, tak pisa³ do tej ostatniej w 1730 roku: „[…] Ten¿e 
koœció³ tuteczny lubo nieskoñczony, jednak ju¿ dobrze 
rozeznaæ, i¿ bêdzie nierównie ozdobniejszy, weselszy
i widoczniejszy ni¿ przedtem, a to wszystko z szczodrobliwej 
dobroci WMMP. Dobrodziejki, któr¹ niech sam P. Bóg p³aci 
[…]”. Prace nad wystrojem wnêtrza trwa³y jeszcze d³ugo – 
zachowa³ siê m.in. list tego¿ ksiêdza Tucci z 1738 r. do nowego 
w³aœciciela miasta, ksiêcia Augusta Czartoryskiego, w którym 
prosi o zlecenie braciom Hoffmann, rzeŸbiarzom pracuj¹cym 
w Pu³awach, wykonania nowej ambony. W rezultacie tych 
prac przywrócono œwietnoœæ œwi¹tyni i nadano jej formê,
w jakiej dotrwa³a do naszych czasów.

Przemys³aw Pytlak

Przy opracowywaniu artyku³u korzysta³em z: „Têczyñscy. 
Studium dziejów polskiej  el i ty mo¿now³adczej
w œredniowieczu” J. Kurytyki oraz „Korespondencja 
artystyczna El¿biety Sieniawskiej z lat 1700-1729 w zbiorach 
Czartoryskich w Krakowie” P. Bohdziewicza.

Koœció³ parafialny w Koñskowoli – mauzoleum rodziny Têczyñskich

Kaplica pó³nocna pod któr¹ znajduje siê Vanitas (zdj. autora)



Jak tu piêknie! – mówiê sobie po cichutku.
S³onko mocniej grzeje,
Dni s¹ coraz d³u¿sze,
¯ó³ciutki kaczeniec
Przegl¹da siê w wody lustrze.
Siadam na ³aweczce,
Przygl¹dam siê kwiatom
I marzê o tym, kiedy zacznie siê lato.
Nagle s³yszê szkolny dzwonek,
Koniec wiosennych mrzonek.

Sylwia Staniak kl. III

Ca³¹ zimê wygl¹da³em,
I wreszcie siê doczeka³em.
Przysz³a Pani Wiosna, Piêkna i radosna.
Nied³ugo nadejdzie Wielkanoc
I da ludziom now¹ moc.
W tym roku wszêdzie,
Coœ dziaæ siê bêdzie.
M³odzie¿ na wagary siê uda
I wyprawiaæ tam bêdzie cuda.
Wiosn¹ ch³opiec zakochany,
Da wybrance tulipany.
Gdy nastanie maj,
Wieloma kolorami zakwitnie gaj.
Ten okres to bêdzie dla nas prawdziwy raj.

Piotr Krzy¿anowski kl. Ia

Przysz³a tak niespodziewanie …
zdjê³a z w³osów bia³y szal
zaœpiewa³a drzewom, fio³kom:
„To ju¿ czas”.
Obudzi³a m³ode jaskó³ki,
wyczesa³a srebrne trawy.
Rozbudzi³a jasne s³onko –
rozeœmia³o siê.

Przesz³a ³¹ki, bory, wzgórza,
pomalowa³a liœcie i kwiaty.
I szepnê³a leœnym ptakom:
„To ju¿ czas”.
Zam¹ci³a m³odym w g³owach –
wszyscy œmiej¹ siê radoœnie.
Rozpuœci³a z³oty warkocz,
zapachnia³o bzem.

Anna Piech kl. IIIa
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Wiosna to jedna z najpiêkniejszych pór roku. Ca³y œwiat budzi 
siê do ¿ycia o czym wiedz¹ wszyscy. Ale któ¿ z Was Szanowni 
Czytelnicy wie, ¿e w tym czasie mo¿na us³yszeæ œpiew 
pierwiosnka. Wcale nie jest to ¿art. Wszystkim nam dobrze znany 
kwiat ogrodowy ma swojego imiennika wœród zwierz¹t 
lataj¹cych. Poza tym z dalekiej Afryki przylatuj¹ do nas 
skowronki, bociany, kuku³ki, jaskó³ki i wilgi, a opuszczaj¹ nasze 
ziemie m.in. gile. U roœlin pojawiaj¹ siê pierwsze nabrzmia³e 
p¹ki, z których w przysz³oœci rozwin¹ siê piêkne kwiaty i liœcie. 
Ciekawostk¹ jest fakt, ¿e u niektórych roœlin, np. leszczyny, 
orzecha w³oskiego czy forsycji, kwiaty pojawiaj¹ siê wczeœniej 
ni¿ liœcie. Prawdziwym wczeœniakiem wœród roœlin jest 
wawrzynek wilcze³yko – truj¹cy kwiat o piêknym fioletowo-
ró¿owym kwiecie, pojawiaj¹cym siê ju¿ w lutym. Wówczas to na 
Ziemi trwa jeszcze przedwioœnie. Pierwsze liœcie pojawiaj¹ siê 
miêdzy innymi u kasztanowca, buku, dêbu bezszypu³kowego
i klonu zwyczajnego. W ogrodach i sadach kwitn¹ porzeczki, 
poziomki, wiœnie, jab³onie, czereœnie i grusze, w lesie natomiast 
poziomki i borówki. Ptaki buduj¹ gniazda i wysiaduj¹ pisklêta. 
PóŸn¹ wiosn¹ kwitn¹ g³ogi, narcyzy, kasztanowce i jarzêbiny.

Ola Budziñska kl. III

Wiosna okiem poety – amatora

Przysz³a wiosna, czas radoœci,
A ta radoœæ w sercu goœci.
Pierwsze ptaki przylecia³y,
I nam ³adnie zaœpiewa³y.

W g³owach uczniów wielki zamêt,
Na zebraniach du¿y lament.
Trawa wko³o siê zieleni,
A z nas uczniów robi leni.

S³oñce œwieci coraz mocniej
A nam robi siê radoœniej.
Wiosna to najpiêkniejszy czas,
Wiêc weso³y ka¿dy z nas.

Marzena Próchniak kl. Ia

Idê do szko³y,
Wiosnê widzê wko³o,
Na drzewie wróble æwierkaj¹ weso³o.
Pierwszy przebiœnieg
Zakwit³ w mym ogródku.

Wiosna okiem przyrodnika

Nigdy nie mog³am poj¹æ procesu adopcji. Jest tyle rodzin 
bezdzietnych i tyle¿ dzieci sierot, a miêdzy nimi bariera, lata 
oczekiwañ. W tym czasie nastêpuje sprawdzanie przysz³ych 
rodziców poprzez wywiady. Dot¹d myœla³am: co jest grane? Skoro 
siê zdecydowali, to na pewno chc¹ tego dziecka, s¹ tego œwiadomi
i nie skrzywdz¹ go. To samo postêpowanie dotyczy rodzin 
zastêpczych, które decyduj¹ siê na jakiœ czas stworzyæ dzieciom 
pokrzywdzonym przez los dom rodzinny.

A¿ wpad³ mi w rêce artyku³ zamieszczony w „Tygodniku 
Powiœla”. Czyta³am raz, drugi, i znów wraca³am ... Pomyœla³am:
o zgrozo! Rodzina zastêpcza z Koñskowoli publicznie szkaluje 

zachowanie dzieci wziêtych pod opiekê. Oskar¿a je o butne 
zachowanie, o z³oœliwoœæ, po raz drugi unieszczêœliwia sieroty. 
Dzieci, które ju¿ ktoœ raz opuœci³, zastêpcza „matka” wystawia na 
publiczny lincz. Czy mo¿na inaczej nazwaæ ujawnianie szczegó³ów 
z osobistego ¿ycia? Czy aby prawdziwych? Rodzona matka by tego 
nie zrobi³a. Pañstwo Ma³gorzata i Leszek (podobno imiona
w artykule by³y zmienione) pokazali sw¹ nieudolnoœæ i jak¿e niskie 
poczucie odpowiedzialnoœci.

Teraz ju¿ wszystko rozumiem. Zanim dzieci trafi¹ do rodziców 
zastêpczych, którzy mog¹ po raz drugi okaleczyæ ich psychikê, 
nale¿y odrzuciæ ludzi niespe³niaj¹cych siê w tej roli i widz¹cych
w tym tylko interes.

Nazwisko autora listu do wiadomoœci redakcji.

Czytelnicy pisz¹

Rozlicz siê sercem …
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Zasada pi¹ta
Prawid³owe od¿ywianie siê
Spoœród ogromu zaleceñ i norm ³atwo wy³oniæ te, które s¹ 

decyduj¹ce. Te kilka prostych zasad to:
- Przestrzeganie prawa bilansu energetycznego tzn. nale¿y tyle 

spo¿ywaæ ile siê u¿ywa.
- Wyeliminowanie maksymalne z diety t³uszczów zwierzêcych

(i zast¹pienie ich olejami roœlinnymi) oraz produktów wysoko 
przetworzonych, czasem zwanych ,,bia³ymi truciznami” jak 
cukier, sól, bia³a m¹ka.

- Spo¿ywanie du¿ych iloœci warzyw i owoców.
- Ograniczenie spo¿ycia potraw o wysokiej zawartoœci cholesterolu.

Od¿ywianie siê jest jedn¹ z wa¿niejszych czynnoœci ¿yciowych
i nie mo¿e byæ Ÿród³em sta³ych ograniczeñ i zakazów. Powinno byæ 
Ÿród³em przyjemnoœci, a nie katorg¹ .

Zasada szósta
Hartowanie siê
Jest to zasada szczególnie zwi¹zana z drug¹ (o utrzymaniu 

gotowoœci si³ obronnych organizmu), ale stanowi jej rozwiniêcie. 
Chodzi tu bowiem nie tylko o wzmocnienie bariery immunologicznej 
(chroni¹cej przed chorobami), ale o takie œwiadome, planowe 
poddawanie swego cia³a i psychiki ró¿nego rodzaju bodŸcom, by 
wzmocniæ siê, przygotowaæ do sytuacji trudnych, uodporniæ siê. 
Trening hartuj¹cy dysponuje szeregiem technik fizycznych, 
psychoterapeutycznych i socjoterapeutycznych. Warto je znaæ i po 
prostu stosowaæ. Chodzi o ¿ycie pe³ne, dynamiczne, aktywne.

Zasada siódma
Rozwijanie umiejêtnoœci walki ze stresem
Czêsto pojêciu stres przypisuje siê wy³¹cznie znaczenie 

negatywne. Negatywny jest dopiero ten bodziec, czy strumieñ 
bodŸców, który przekracza pewn¹ granicê wytrzyma³oœci 
indywidualnej konkretnego cz³owieka. Takie zjawisko nosi nazwê 
dystresux. Natomiast wiele bodŸców odczuwanych jako przyjemne 
(ekscytuj¹ce), nieprzyjemne nie przekraczaj¹ce pewnej 
niebezpiecznej granicy nazywane s¹ eustresem. Eustres jest bardzo 
potrzebny, bodŸcuj¹c cz³owieka wzmacnia go, podnosi jego próg 
reaktywnoœci. Znajomoœæ tych zasad pozwala nam na œwiadome
i planowe sterowanie swymi reakcjami, ograniczanie i eliminowanie 
wp³ywu bodŸców negatywnych, ale te¿ na pe³niejsze ich 
wykorzystanie. Ma to zastosowanie tak¿e w przypadku 
wprowadzania bodŸców sztucznych, stymuluj¹cych (trening 
fizyczny, psychiczny, spo³eczny). Tego typu treningi maj¹ du¿e 
znaczenie dla wszechstronnego wzmocnienia cz³owieka. Chodzi tu 
nie tylko o trening fizyczny (sportowy), ale te¿ o ró¿ne techniki 
psychoterapeutyczne. Otó¿ z niewielkim uproszczeniem mo¿na 
przyj¹æ, ¿e u ka¿dej istoty ¿ywej, przed któr¹ staje jakieœ konkretne 
zadanie do rozwi¹zania (zdobywanie po¿ywienia, obrona terytorium 
itp.) nastêpuj¹ takie zjawiska fizjologiczne, które maj¹ przygotowaæ 
do wzmo¿onego wysi³ku. Polega to na podniesieniu w organizmie 
cz³owieka poziomu hormonów i wielu ró¿nych substancji 
zwiêkszaj¹cych nieraz znacznie wydolnoœæ organizmu. Tymczasem, 
kiedy w œwiecie zwierz¹t z regu³y nastêpuje roz³adowanie tj. 
wykorzystanie tych nagromadzonych substancji na zasadzie reakcji 
,,agresja lub ucieczka’’, u cywilizowanego cz³owieka czêsto taka 
mo¿liwoœæ nie wchodzi w rachubê, a niespo¿ytkowane substancje 
staj¹ siê dla organizmu cz³owieka toksyczne. Wtedy z pomoc¹ mog¹ 
nam przyjœæ ró¿ne zastêpcze formy ,,agresji lub ucieczki’’, czyli 
sztuczne wy³adowanie nagromadzonej energii, a wiêc ,,odtrucie’’ 
organizmu, co najlepiej udaje siê przez zorganizowany trening 
fizyczny, szczególnie o charakterze wytrzyma³oœciowym, który 
zastêpuje naturalne formy zu¿ycia nagromadzonej energii. np. 
pó³godzinny bieg po zaoranym  polu i najlepiej boso.

Lila Kamiñska
Medyczne Studium Zawodowe Pu³awy

Kierownik SPZOZ Gminnego Oœrodka Zdrowia oraz Wójt 
Gminy Koñskowola informuj¹, ¿e w wyniku przekszta³ceñ 
zachodz¹cych w s³u¿bie zdrowia, od dnia 1.01.2005 r. opiekê 
stomatologiczn¹ nad pacjentami uprawnionymi do œwiadczeñ
w ramach ubezpieczenia przejê³y dwa nowo utworzone 
podmioty:

1. Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej „STENODENT”
w Koñskowoli ul. Lubelska 80, tel. 889-22-03, œwiadcz¹cy us³ugi 
w zakresie:

• stomatologii ogólnej dla dzieci
• stomatologii ogólnej dla doros³ych
• protetyki
• ortodoncji
W stosunku do roku 2004 wartoœæ kontraktu dla doros³ych 

uleg³a zmniejszeniu o 1/3, protetyki o 1/2. Wi¹¿e siê to
z koniecznoœci¹ ograniczenia iloœci przyjmowanych pacjentów
w ramach ubezpieczenia. Istnieje jednak mo¿liwoœæ 
wykonywania tych œwiadczeñ za odp³atnoœci¹. Pacjenci z bólem 
przyjmowani s¹ w dniu zg³oszenia, natomiast do leczenia – po 
uprzednim zapisaniu siê. Zapisów mo¿na dokonywaæ osobiœcie, 
telefonicznie lub za poœrednictwem osób trzecich (nr tel. 889-22-
03).

Godziny przyjêæ pacjentów:
Poradnia stomatologii ogólnej
- poniedzia³ek, czwartek i pi¹tek 8.00 – 13.00
- wtorek, œroda – 13.00 – 18.00
Poradnia ortodontyczna
- wtorek, œroda 8.30 – 12.30 (po uprzednim zapisaniu)

2 .  Indywidua lna  Praktyka  Lekarska  Gab ine t  
Stomatologiczny Gra¿yna ¯urkowska, Koñskowola
ul. Lubelska 81 (w budynku gimnazjum), tel. 881-67-44.

Gabinet œwiadczy us³ugi w zakresie opieki stomatologicznej 
nad dzieæmi od lat 3 i m³odzie¿¹ do lat 18.

Godziny przyjêæ pacjentów:
- poniedzia³ek, wtorek, œroda, pi¹tek – 8.00 – 14.00
- czwartek – 9.00 – 15.00.

Stomatologia

w nowym kszta³cie

Kierownik Oœrodka Zdrowia i Wójt Gminy Koñskowola 
zapraszaj¹ mieszkañców do wziêcia udzia³u w badaniach 
maj¹cych na celu wczesne wykrywanie chorób p³uc, tzw. POCHP 
(przewlek³a obturacyjna choroba p³uc) i chorób uk³adu kr¹¿enia .

Badania bêd¹ przeprowadzane w Oœrodku Zdrowia
w Koñskowoli przez kilka miesiêcy bie¿¹cego roku, w terminach 
wyznaczonych. Konieczna jest wczeœniejsza rejestracja osobista, 
telefoniczna lub przez osoby trzecie.

Program profilaktyki POCHP adresowany jest do osób 
ubezpieczonych, mê¿czyzn i kobiet w wieku 40-65 lat, pal¹cych 
papierosy oraz by³ych palaczy, dotychczas nie leczonych
z powodu przewlek³ych chorób p³uc.

Program profilaktyki chorób uk³adu kr¹¿enia obejmuje 
wszystkie osoby ubezpieczone w wieku 35-55 lat.

Do programów nie mog¹ zg³aszaæ siê osoby, które by³y leczone 
z powodu chorób objêtych programem oraz osoby, które w tym 
roku by³y ju¿ badane z tego powodu w innych oœrodkach zdrowia.

DEKALOG ZDROWIA (ci¹g dalszy)

Palisz – zbadaj siê koniecznie!



Wczesnym rankiem pierwszego dnia po szabacie Maria 
Magdalena uda³a siê do grobu Jezusa . Zobaczy³a odsuniêty 
kamieñ. Chrystusa tam nie by³o – Zmartwychwsta³.        
Dzieñ Zmartwychwstania jest najwspanialszym dniem w roku 
liturgicznym. Wiemy, ¿e Chrystus powsta³ z grobu z soboty na 
niedzielê, ale nie mo¿na ustaliæ sta³ej daty. Dawniej by³o
z tego powodu wiele nieporozumieñ. W 325 roku Sobór 
Nicejski ustali³, ¿e Paschê chrzeœcijañsk¹ obchodziæ siê 
bêdzie w niedzielê przypadaj¹c¹ po pierwszej pe³ni ksiê¿yca, 
zaraz po zrównaniu wiosennym. Wielkanoc jest wiêc œwiêtem 
ruchomym. Najwczeœniej mo¿e to byæ dzieñ 22 marca, 
najpóŸniej 25 kwietnia. O której godzinie Jezus 
zmartwychwsta³ nikt nie wie.

Na pami¹tkê tej chwili w ca³ej Polsce 
obchodzi siê rezurekcjê. W drugiej po³owie 
osiemnastego wieku rezurekcja wygl¹da 
mniej wiêcej tak jak i dziœ. Procesja trzy 
razy obchodzi³a wnêtrze koœcio³a lub 
dooko³a koœcio³a po cmentarzu.
W miastach procesja zaczyna³a siê
o pó³nocy z soboty na niedzielê.
W miastach, gdzie by³y katedry –
o godzinie dziewi¹tej wieczorem, a po 
wsiach i ma³ych miasteczkach –
o œwicie w niedzielê. Niemal wszêdzie, 
w ma³ych miasteczkach i wsiach, 
podczas uroczystej procesji strzelano
z moŸdzierzy i armatek, z organków – 
czyli kilku lub kilkunastu rur 
osadzonych w jednym rzêdzie, które
w wy¿³obieniu mia³y zapalnik. 
Strzelano te¿ z rêcznych strzelb – tego 
d o k o n y w a l i  ¿ o ³ n i e r z e ,  c e c h y  
rzemieœlnicze albo parobcy. A ¿e nie 
byli oni ludŸmi zbyt dobrze wyæwiczonymi w musztrze, 
czêsto strza³y nie pada³y jednoczeœnie, tylko z przerwami 
jeden po drugim. W tym czasie miêdzy myœliwymi (kiedy 
ustawili siê w kniei gêsto do polowania) kr¹¿y³o powiedzenie: 
strzelaj¹ jak na rezurekcjê. Ksi¹dz Kitowicz tak opisuje 
procesjê rezurekcyjn¹ za czasów panowania króla Augusta 
III.: „… W Warszawie, kiedy król August III mieszka³, który 
zawsze asystowa³ rezurekcji z królow¹, lub sam jak kiedy 
znajdowa³ siê w kraju, zaczyna³a siê rezurekcja o godzinie 
ósmej wieczorem. Drabanci (¿o³nierze z jego stra¿y 
przybocznej) we dwa rzêdy uszykowani, ty³ królewski sob¹ 
zas³aniaj¹c szli wraz z procesyj¹ obok Sanctissimum, na 
którym baldekin nieœli senatorowie lub urzêdnicy koronni 
orderowi. Skoro siê ruszy³a w koœciele procesyja, altyleryja 
koronna w tyle koœcio³a farnego z harmat – na Gnojowej 
Górze zatoczonych – wyda³a ognia sto razy wci¹¿ (raz po raz). 
¯e król August by³ wzrostu wielkiego i oty³y, a ku koñcowi 
panowania swego ju¿ by³ w podesz³ym wieku, przeto a¿eby 
siê nie zanadto mordowa³ troistym koœcio³a obchodzeniem,
w obecnoœci jego procesyja chodzi³a tylko raz; po innych 
koœcio³ach warszawskich zaczêta rezurekcyja o godzinie 
jedenastej przed pó³nockiem, w koœciele misjonarskim – 
ci¹gnê³a siê po kolei a¿ do œwitania….”. Wiele osób
z pospólstwa czyni³o sobie za punkt honoru bieganie od 

koœcio³a do koœcio³a, z jednej rezurekcji na drug¹. Najbardziej 
aktywni w tej dewocji byli drobni z³odziejaszkowie. Mieszali 
siê z t³umem i wykorzystuj¹c ciasnotê wycinali co bogatszym 
ludziom kieszenie, w których ci mieli pieni¹dze, czasem 
zegarek lub tabakierkê. Nawet jeœli ktoœ poczu³, ¿e jest 
okradany, nic nie móg³ zrobiæ, nie móg³ siê nawet odwróciæ tak 
by³o ciasno.

Cisnêli siê wiêc ludziska do koœcio³a, a on choæby by³ 
najwiêkszy, nie by³ w stanie pomieœciæ wszystkich. Chrystus 
znajdowa³ siê jeszcze w grobie, ka¿dy chcia³ zobaczyæ jego 
zmartwychwstanie. Wstrzymywano oddechy, na dany znak 

czuwaj¹ce przy grobie stra¿e upada³y na posadzkê. 
Dreszcz przebiega³, po obserwuj¹cych to 

widowisko, a póŸniejsze „Alleluja” 
prawie rozsadza³o mury œwi¹tyni.

Kiedy procesja wychodzi³a
z koœcio³a wszystko zag³usza³ huk 
moŸdzierzy. W Tarnopolskim 
ch³opcy strzelali z kluczy. Polega³o 
to na wsypaniu do dziurki saletry, 
dopchniêciu jej gwoŸdziem. Klucz 
zawieszano na sznurku i trzymaj¹c 
za sznurek uderzano nim o mur. 
Ha³as by³ ogromny. Zakazano tej 
z a b a w y ,  b o  b y ³ a  b a r d z o  
niebezpieczna. Po rezurekcji krewni, 
s¹siedzi i znajomi witali siê miêdzy 
s o b ¹  s ³ o w a m i ;  „ C h r y s t u s  
Z m a r t w y c h w s t a ³ ” ,  
„Zmartwychwsta³ prawdziwie”. 
Sk³adano sobie nawzajem ¿yczenia. 
I.K. Kubiak w ksi¹¿ce: „Chleb
w tradycji ludowej” pisze, ¿e 
bartnicy i pszczelarze chy³kiem 

wymykali siê aby z nikim nie zagadaæ bo; „…W dzieñ  
Zmartwychwstania Pañskiego, ten kto siê zajmuje 
pszczo³ami, powinien iœæ do spowiedzi i przyj¹wszy komuniê 
œwiêt¹, udaæ siê z koœcio³a prosto do pszczelnika, przez drogê 
na nikogo nie patrz¹c i z nikim nie rozmawiaj¹c. Przyszed³szy 
na miejsce, trzeba natychmiast chuchn¹æ do ka¿dego ula i do 
wylotu, obejœæ go woko³o do trzeciego razu, a tego roku 
pszczo³y bêd¹ siê roi³y obficie..”. Po powrocie z koœcio³a 
gospodarz obchodzi³ ca³¹ zagrodê i kropi³ wszystko obficie 
wod¹ poœwiêcon¹ w Wielk¹ Sobotê.

Teraz ju¿ mo¿na by³o zasi¹œæ do wielkanocnego œniadania. 
Stó³ nakryty by³ bia³ym obrusem. Na nim sta³y wêdliny, 
pieczywo, kie³basy, szynki, kawa³ki korzeni chrzanu, baranki 
z mas³a, bia³e lukrowane baby, strucle z serem, i paska – 
wielkanocny pszenny chleb. Wszystko to ozdobione by³o 
ga³¹zkami bukszpanu, barwinkiem, piêknie zdobionymi 
pisankami. Na ozdobnym talerzyku le¿a³y pokrojone
w æwiartki jajka ze œwiêconki. Nawet w ubogich domach
w tym dniu na stole znajdowa³y siê: miêso, paska i pisanki. We 
wszystkich domach œniadanie rozpoczyna³o siê od podzielenia 
siê jajkiem.

Nawet skorupka mia³a  nadzwyczajn¹ moc; chroni³a przed 
szczurami i myszami; dlatego rozkruszano j¹ po k¹tach izb, 
komór i sieni. Gospodyni sypa³a garstkê skorupek za p³ot, aby 
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WIELKANOC



Obje¿d¿ano ca³¹ wieœ, szczególnie dobijano siê do tych 
domostw, gdzie by³y panny na wydaniu. Ch³opcy œpiewali:

A i wy, dziewuchy,
Z³ó¿ta po szeœæ groszy.
Puœæmy koguta do jednej kokoszy.
Bo ten nasz kogucik
Nie na darmo skoczy,
Osiemnaœcie kurcz¹t od razu wyp³oszy
A i wy, mateczki,
Przeka¿cie swym córkom,
¯eby nie w³azi³y do stodo³y dziurk¹…
Za te przyœpiewki dziewczêta dawa³y 

ch³opcom w nagrodê pisanki. Pachn¹ca 
zieleni¹ Wielkanoc by³a czasem 
radoœci, nowych nadziei i odpoczynku. 
C h r y s t u s  Z m a r t w y c h w s t a ³ y  
b³ogos³awi³ strudzonym ludziom, 
zwierzêtom i ziemi.

T.D.

najmniejszy, prezencik b¹dŸ kwiatuszek, albo gdyby zosta³a 
zaproszona na wspania³¹ romantyczn¹ kolacjê przy œwiecach 
przez swojego ksiêcia z bajki. Jestem pewna, ¿e  niejedna z nas 
by³aby w siódmym niebie.

Myœlê te¿, ¿e ka¿da z nas „nosi³aby siê jak pawica” maj¹c 
wspania³ego mê¿a, dzieci, dom (najlepiej z ogrodem
i basenem)... Tak, tak, tylko zaraz odezwa³by siê protest 
mê¿czyzn: „A kto na to wszystko by zarabia³?” OdpowiedŸ 
jest bardzo prosta – oczywiœcie, ¿e mê¿czyzna. Kobieta 

mia³aby znacznie trudniejsz¹ rolê – musia³aby 
przecie¿ to wszystko codziennie sprz¹taæ.

Ten ¿artobliwy przyk³ad obrazuje 
prawdziw¹, cich¹, a zarazem bardzo 
ciê¿k¹ pracê niewiasty w codziennym 
¿yciu. Kobieta bowiem na ziemskim 
padole spe³nia ogromnie wa¿n¹ rolê i ... 
niew¹tpliwie „odwala czarn¹ robotê” 
pozostaj¹c w cieniu mê¿czyzn. Dom, 
praca, rodzina – to najczêstszy 

scenariusz dnia codziennego wiêkszoœci 
k o b i e t ,  n i e s t e t y  c o r a z  c z ê œ c i e j  

niedocenianych. Szkoda, ¿e w ci¹gu roku tak 
rzadko pamiêta siê o roli kobiety. Przecie¿

8 MARCA móg³by powtarzaæ siê znacznie czêœciej, nie tylko 
jeden raz w roku. W zwi¹zku z tym, w imieniu wszystkich 
kobiet, apelujê do mê¿czyzn:

„PAMIÊTAJCIE  O  NAS  PRZEZ  CA£Y  ROK!”

Ma³gorzata Stalêga
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„Kobieta to jest takie homo, ¿e nigdy nic z ni¹ nie wiadomo, 
mo¿e na przyk³ad bez ¿adnej przyczyny doprowadziæ ciê do 
ruiny. Albo wymyœli jakiœ kawa³, ¿e tylko nag³y z serca zawa³, 
dlatego w³aœnie do kobiety s¹ przyczepione liczne epitety”. 
Tak frywolnie o kobietach mówi¹ s³owa jednej z ¿artobliwych 
piosenek. I coœ w tym musi byæ. Przecie¿ ju¿ w raju kobieta 
skusi³a mê¿czyznê zrzucaj¹c z siebie winê
i odpowiedzialnoœæ. Czy¿ w ten sposób nie 
doprowadzi³a go w³aœnie do ruiny? Od 
tamtej pory bowiem ten biedaczyna 
musia³ zakasaæ rêkawy i wzi¹æ siê za 
robotê, zamiast wylegiwaæ w cieniu 
rajskiego drzewa...

Czasy p³ynê³y, a natura kobiety 
pozosta³a wci¹¿ taka sama. Trudno 
nie zauwa¿yæ, ¿e niewiasty po prostu 
lubi¹ byæ rozpieszczane i „g³askane” 
komplementami jak koteczki. Nale¿y 
jednak pamiêtaæ o ¿elaznej zasadzie: „nigdy 
nie g³aszcz kotki pod w³os, bo podrapie!” 
Trudno wiêc uwierzyæ w to, ¿e nawet wyemancypowane 
feministki, tak po cichu, nie marz¹, o tak przyjemnym geœcie 
ze strony „p³ci brzydszej”. Czy¿ któraœ z nas mia³aby za z³e 
mê¿czyŸnie, gdyby traktowano j¹ jak królow¹, albo gdyby 
otrzymywa³a (chocia¿ od czasu do czasu) jakiœ, nawet 

Ach te kobitki...

¿ytko ros³o wysoko i mia³o ciê¿kie k³osy. Pozosta³e skorupki 
obnoszono w otwartej d³oni, tam gdzie chodzi³y kury – zabieg 
ten mia³ im dodaæ zdrowia a gospodyni jajek. Koœci ze 
œwiêconego miêsa te¿ nie mog³y siê zmarnowaæ; dawano je 
psom i kotom – aby w najbli¿szym roku omija³a je 
wœcieklizna.

O niezwyk³ej mocy jajek ludzie wiedzieli ju¿ piêæ tysiêcy lat 
temu. Tyle lat licz¹ sobie pisanki znalezione w Asharah. 
Wystêpowa³y one w kulturach staro¿ytnych Persów, 
Chiñczyków i Fenicjan. Najstarsze pisanki znalezione na 
ziemiach Polski pochodz¹ z X wieku, ale mo¿liwe jest, ¿e 
ludnoœæ s³owiañska zna³a je wczeœniej. Pisankom 
przypisywano magiczn¹ moc. Zakopane u wejœcia do chaty, 
pod progiem, broni³y domostwo przed z³ymi mocami. 
Utrwalone na skorupie motywy s³u¿y³y w³aœnie temu celowi. 
Wierzono, ¿e zaniechanie zwyczaju malowania jaj sprowadzi 
katastrofê. Samo jajko by³o symbolem cyklicznie 
odradzaj¹cego siê ¿ycia, ukrytej si³y witalnej. G³êbokiej 
wymowy nabiera praktykowany w ca³ej Polsce zwyczaj 
wzajemnego obdarowywania siê nawzajem pisankami przez 
zakochanych.

W niedzielne popo³udnie dziewczêta przygotowywa³y 
„gaik” („nowe latko”) – symbol wiosny.  „Gaik” by³ pêkiem 
zielonych ga³¹zek; przystrojony wst¹¿kami i kwiatkami
z bibu³y. Musia³ byæ kolorowy jak majowa ³¹ka. Przez wieœ 
szed³ korowód odœwiêtnie przystrojonych dziewcz¹t, nios³y 
gaik i zatrzymywa³y siê, aby zaœpiewaæ przed ka¿d¹ chat¹. 
Dawniej dziewczêtom towarzyszyli ch³opcy, którzy z kolei 
nieœli „kurka” – uosobienie mêskich, ognistych 
zap³adniaj¹cych si³. Czasem by³ to ¿ywy (upojony alkoholem 
kogut), czêœciej drewniany lub ulepiony z gliny. „Kurka” 
wieziono na wózku, pomalowanym na czerwony kolor. 
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Sala gimnastyczna przy szkole w Koñskowoli a¿ siê roi od 
ró¿nego rodzaju zawodów sportowych. Ostatnimi czasy rywalizuj¹ 
tu m³odzi sportowcy w miêdzygminnych zawodach.

8 lutego, dziewczêta z piêciu szkó³ podstawowych walczy³y
o Puchar Dyrektora GOK w „mini” koszykówce. Rozegrane mecze 
uplasowa³y nastêpuj¹c¹ tabelê koñcow¹:

I. SP Kazimierz Dolny (na zdjêciu)
II. SP Piotrowice
III. Chrz¹chów
IV. Góra Pu³awska
V. Koñskowola
10 lutego, do walki o Puchar Przewodnicz¹cej Rady Gminy 

Koñskowola przyst¹pili ch³opcy, równie¿ w „mini” koszykówce.
W tych zawodach najlepsi w rzutach do kosza okazali siê uczniowie 
ze Szko³y Podstawowej w Koñskowoli, wyprzedzaj¹c kolegów
z Góry Pu³awskiej i Sadurek.

Pierwsza dru¿yna wywalczy³a awans do Fina³u Mistrzostw 
Powiatu Pu³awskiego, który odby³ siê 18 lutego, równie¿
w Koñskowoli. Tym razem rangê i znaczenie zawodów doceni³a 
dyrektor Zespo³u Szkól Beata Antolak, funduj¹c puchary dla trzech 
najlepszych dru¿yn.

Tabela koñcowa wspó³zawodnictwa na szczeblu powiatu 
wygl¹da nastêpuj¹co:

I.SP nr 4 w Pu³awach
II. SP nr 3 w Pu³awach
III. SP w Koñskowoli
IV. SP w Baranowie
2 marca mia³y miejsce miêdzygminne zawody w pi³ce halowej 

ch³opców ze szkó³ gimnazjalnych. Startowa³o 5 zespo³ów. 
Zwyciê¿yli zawodnicy z Góry Pu³awskiej, drugie miejsce zajêli 
pi³karze z Koñskowoli, a trzecie z Kazimierza Dolnego.

Ale to nie koniec rozgrywek sportowych. Jeszcze w marcu (22) 
na hali w Koñskowoli odbêd¹ siê Mistrzostwa Powiatu 
Pu³awskiego w unihocku. Przyst¹pi¹ do nich uczniowie
z gimnazjów, a walczyæ bêd¹ o puchary dyrektora GOK.

Jest to ma³o jeszcze znana dyscyplina sportu, dlatego warto j¹ 
przybli¿yæ. Unihoc jest gr¹ zbli¿on¹ do hokeja halowego i hokeja na 
trawie, ale ma w³asne zasady. Polska nazwa unihokej jest 
rozwiniêciem szwedzkiej nazwy gry unihock. Boisko ma 
najczêœciej wymiary 40 x 20 m. Otacza je zaokr¹glona
w naro¿nikach banda o wys. 50 cm. Grê mo¿na prowadziæ
z udzia³em dru¿yn 3, 4 lub 5 - osobowych. Mecz sk³ada siê z 3 czêœci 
po 20 minut z przerwami 10 minutowymi. W m³odszych 
kategoriach wiekowych spotkania mog¹ byæ krótsze: od 2x5 min. 
Kije zakoñczone s¹ korkiem, maj¹ pióra z plastiku i nie wolno nimi 
operowaæ powy¿ej pasa. Bia³a plastikowa pi³ka ma œrednicê 75 mm 
i wa¿y ok. 23 g. Mecze prowadzone s¹ przez dwóch sêdziów.

T. Grzêda

Hala têtni ¿yciem

Jedn¹ z roœlin pokojowych o piêknych i bardzo dekoracyjnych 
liœciach jest pochodz¹cy z Kolumbii skrzyd³okwiat - spathiphyllum 
wallisii. Kwitnie delikatnymi, bia³ymi kwiatostanami, a piêkne, 
zielone i lancetowate liœcie wyrastaj¹ ze wspólnego œrodka. 
Kwiatostan skrzyd³okwiatu przypomina kszta³tem kwiaty anturium, 
ale jego uprawa sprawia mniej trudnoœci. Tak jak w przypadku 
spokrewnionego anturium, kwiaty skrzyd³okwiatu nadaj¹ siê do 
ciêcia i pozostaj¹c w wodzie d³ugo utrzymuj¹ œwie¿oœæ
i dekoracyjnoœæ. Doskonale nadaje siê do wilgotnej oran¿erii, gdzie 
bêdzie œwietnie rós³ i kwit³. W warunkach domowych wyrasta do ok. 
30 cm wysokoœci, rozrastaj¹c siê przy tym na ok.1m. Nie lubi 
niestety  bezpoœredniego 
nas³onecznienia, dlatego 
latem powinien staæ
w miejscu pó³cienistym, 
zaœ zim¹ – przeciwnie – 
w  m o ¿ l i w i e  
najjaœniejszym. Dla 
prawid³owej wegetacji 
p o t r z e b u j e  d u ¿ e j  
wilgotnoœci. W zwi¹zku 
z tym trzeba roœlinê 
s p r y s k i w a æ  w o d ¹ ,
a doniczkê wstawiæ do 
pods t awk i  z  wod¹
i kamykami lub do 
wiêkszego pojemnika
z wilgotnym torfem. 
Latem – w okresie 
wzrostu i kwitnienia – 
nale¿y j¹ podlewaæ 2-3 razy w tygodniu i dokarmiaæ, co 2 tygodnie, 
p³ynn¹ od¿ywk¹ dodawan¹ do wody. Skrzyd³okwiat najlepiej roœnie 
w temp. ok. 20°C latem i ok. 16°C w zimie. Kwitnie przez ca³e lato. 
Im wiêksza roœlina, tym wiêcej zdobi j¹ kwiatów. Zdarza siê, ¿e 
zakwita te¿ i zim¹, jeœli ma zapewnion¹ du¿¹ wilgotnoœæ powietrza. 
Nie nale¿y u¿ywaæ œrodków do nab³yszczania liœci. Aby by³y czyste
i lœni¹ce, wystarczy je przetrzeæ wilgotn¹ szmatk¹. Jak wiêkszoœæ 
roœlin pokojowych, spathiphyllum nie lubi przeci¹gów. Lubi 
natomiast coroczne (na wiosnê) przesadzanie. Wykonuj¹c tê 
czynnoœæ, nale¿y na dnie doniczki umieœciæ dobry drena¿. 
Naj³atwiejszym sposobem rozmna¿ania skrzyd³okwiatu jest podzia³ 
bry³y korzeniowej. Po „zabiegu” powinno siê zapewniæ roœlinie 
temperaturê ok. 20°C i cieniste miejsce, a¿ do wznowienia wzrostu. 
Skrzyd³okwiat mo¿e zdobiæ nasze mieszkanie przez d³ugie lata, pod 
warunkiem, ¿e co 3-4 lata odm³odzimy go poprzez podzia³. Bardzo 
dobrze siê czuje w towarzystwie innych kwiatów doniczkowych, co 
daje mo¿liwoœæ tworzenia dowolnych kompozycji z roœlinami
o ozdobnych liœciach.

A oto kilka porad, gdy z nasz¹ roœlin¹ jest coœ nie tak:
1. Gdy nie kwitnie – to znak, ¿e potrzebuje dokarmiania nawozem, 

przesadzenia lub zwiêkszenie wilgotnoœci powietrza.
2. Gdy liœcie ¿ó³kn¹ – to sygna³, ¿e jest zbyt silne nas³onecznienie, 

nale¿y przestawiæ j¹ w miejsce pó³cieniste.
3. Gdy liœcie zwisaj¹ - spowodowane jest to zasuszeniem, trzeba 

doniczkê zanurzyæ w wodzie, a nastêpnie czêsto podlewaæ i zraszaæ.
4. Gdy liœcie ¿ó³kn¹ i maj¹ pod spodem pajêczynkê – to oznacza, 

¿e roœlina zosta³a zaatakowana przez przêdziorka („czerwonego 
paj¹czka”). Nale¿y opryskaæ j¹ œrodkiem od insektów, dostêpnym
w sklepach ogrodniczych, oraz zwiêkszyæ wilgotnoœæ powietrza.

Ma³gorzata Stalêga

Skrzyd³okwiat
(Spathiphyllum)

Moje hobby w doniczce
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Rubryka oparta na informacjach od Czytelników

SCOTT SPENCER – urodzi³ siê w 1945 roku
w Waszyngtonie, wychowa³ w Chicago, ukoñczy³ uniwersytet 
w Wisconsin. Mieszka w Nowym Jorku. Jest autorem siedmiu 
ksi¹¿ek, z których dwie sfilmowano. Dwukrotnie otrzyma³
(w tym za „Statek z papieru” w 2003 roku) nominacjê do 
National Book Award.

„Statek z papieru” – Daniel Emmerson jest prawnikiem, 
który prowadzi œwietnie prosperuj¹c¹ kancelariê w Nowym 
Jorku. Na swoje nieszczêœcie podejmuje siê obrony czarnego 
dealera narkotyków, który po przegranym procesie obarcza 
Daniela odpowiedzialnoœci¹ za wyrok. Po zamachu na swoje 
¿ycie Daniel razem z rodzin¹ ucieka do prowincjonalnego 
miasteczka, w którym siê wychowa³. Tu nagle wszystko ulega 
nieodwracalnej przemianie: zakochuje siê w czarnoskórej Iris. 
Oboje nie s¹ w stanie wyrzec siê tego uczucia, niszcz¹cego
i ich samych, i ich najbli¿szych. 

JODI PICOULT  –  ukoñczy³a  wydzia ³  nauk 
humanistycznych na Uniwersytecie Princeton i pedagogikê na 
Uniwersytecie Harvarda. W 2003 roku otrzyma³a nagrodê 
New England Book Award za ca³okszta³t twórczoœci. Jest 
autorka dziewiêciu powieœci, w tym: „Secondo Glance”, 
„Perfect Match” i „Salem Fallus” Mieszka w New 
Hampshire z mê¿em i trójk¹ dzieci.

„Bez mojej zgody” – Anna zosta³a poczêta, by zostaæ 
dawczyni¹ szpiku dla swojej siostry Kate. Nigdy nie 
kwestionowa³a tej roli, choæ musi ¿yæ tak, jakby by³a ciê¿ko 
chora. Ma dopiero trzynaœcie lat, a ju¿ przesz³a niezliczone 
zabiegi operacyjne, by jej starsza siostra mia³a szansê 
wyleczyæ siê z bia³aczki. Jak wiêkszoœæ nastolatków, Anna 
zastanawia siê, kim jest; inaczej jednak ni¿ przeciêtna 
nastolatka ma pouk³adane ¿ycie: istnieje w³aœciwie wy³¹cznie 
jako dope³nienie siostry. Dlatego podejmujê decyzjê, która 
zagrozi jej rodzinie i prawdopodobnie bêdzie mieæ fatalne 
konsekwencje dla Kate. Powieœæ Picoult stawia wiele 
wa¿nych pytañ. Co to znaczy byæ dobrym rodzicem, dobr¹ 
siostr¹, dobrym cz³owiekiem? Czy rzeczywiœcie mo¿na robiæ 
wszystko, by ratowaæ ¿ycie jednego dziecka kosztem 
drugiego? Czy nale¿y pod¹¿aæ za g³osem serca, czy raczej 
pozwoliæ kierowaæ sob¹ innym? 

D.L. SMITH – wspó³czesny amerykañski dramatopisarz
i aktor, profesor na Wydziale Sztuk Teatralnych Southwestern 
Oregon University. Autor nagradzanych sztuk i debiutanckiej 
powieœci „Cuda w Santo Fico” (2003), prze³o¿onej na 
kilkanaœcie jêzyków. Mieszka w stanie Oregon.

„Cuda w Santo Fico” – Santa Fico, po³o¿one na uboczu, 
zapomniane teksañskie miasteczko, do którego po dwudziestu 
latach, powraca z Ameryki Leo Pizzola, marnotrawny 
obywatel i „niebieski ptak”. Wygna³o go st¹d poczucie winy, 
duma i mi³osny zawód. ¯ycie w Santo Fico nadal toczy siê 
powolnym, sennym rytmem, mieszkañcy wydaj¹ siê ogarniêci 
ca³kowit¹ apati¹. Dawna wielka mi³oœæ Lea, Marta, nie chce z 
nim nawet rozmawiaæ; najbli¿szy przyjaciel, Topo, trzyma siê 
na dystans. Tylko prawdziwy cud mo¿e o¿ywiæ miasteczko. 
Czasami jednak „cuda” bêd¹ce dzie³em ludzkiej inwencji 
poci¹gaj¹ za sob¹ cuda prawdziwe.

Chabros W³odzimierz 61 Pulki
Wójcik Piotr 85 Stary Po¿óg
Byszewska Zofia 78 Las Stocki
Radwan Miros³aw 33 M³ynki
Karaœ Stefania 90 Las Stocki
Nadolska Krystyna 64 Koñskowola
Lewak Aleksander 85 Stary Po¿óg
Rydz Katarzyna 14 Stok
Tusiñska Zofia 89 Stok
Kawka Dyonizy 70 Koñskowola
JóŸwicka Kazimiera 77 Opoka
Susek Janina 86 Sielce
JoŸwicka W³adys³awa 88 Sielce
Kozak Teresa 53 Sielce
Ratus W³adys³awa 86 Chrz¹chówek
Kruk Bronis³awa 88 Pulki
Próchniak Jan 72 Chrz¹chów
Kozak Edward 60 Stok
Su³ek Stanis³awa 80 Chrz¹chówek

ul. Lubelska 93 (budynek GOK), tel. 889 22 87

Godziny pracy: od poniedzia³ku do pi¹tku 8.00-18.00

Szukasz pracy - skorzystaj z pomocy GCI

• pomagamy przygotowaæ dokumenty aplikacyjne

(CV, list motywacyjny)

• umo¿liwiamy poszukiwanie ofert pracy

w zasobach internetowych

• udostêpniamy wzory ¿yciorysów, podañ

i listów motywacyjnych

Podpisana umowa z NFZ

wtorki i œrody w godz. 8.00-12.00

tel. (0-81) 889 22 03
Krótki czas oczekiwania na aparat

Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej

w Koñskowoli, ul. Lubelska 80

zaprasza dzieci do lat 13,

uprawnione do refundowanych œwiadczeñ

z ortodoncji do Poradni Ortodontycznej czynnej:
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ROZK£AD JAZDY AUTOBUSÓW

MZK-Pu³awy
Sp. z o.o.Koñskowola-Pu³awy

Dopuszcza siê odchylenia w odjazdach w granicach +2min. -3min Obowi¹zuje od 2004.12.15
Dyspozytor : tel. 886 87 53 Przystanek nr 325

Kursuje:              codziennie         w dni robocze (poniedzia³ek-pi¹tek)     w soboty, niedziele i œwiêta

        tylko w soboty         n    tylko w niedziele i œwiêta            n  w dni robocze i soboty

T-kurs do ZA Dyr.Tech.
Z-zjazd do Zajezdni
U-kurs przez ul. Kolejow¹ PKP

TRASA LINII

2 - Koñskowola-Rudy-Lubelska-N¯-Kolejowa-Dw-PKP-Pêtla-Lubelska-Centralna-Piaskowa-Dêbliñska
MZK-D³uga-Tysi¹clecia P.P.-ZA Brama 2-ZA Dyrekcja

6 - Koñskowola-Rudy-Lubelska-Centralna-Piaskowa-Dêbliñska MZK-D³uga-Tysi¹clecia P.P.-ZA Brama 2- ZA Dyrekcja

10 - Koñskowola-Rudy-Lubelska-Wojska Polskiego-Partyzantów-Centralna-Czartoryskich-G³êboka-Kazimierska
-Kiliñskiego-W³ostowicka-W³ostowicka Pêtla

Tablica czterodzielna z herbem Têczyñskich i Or³ami
Œw. Cesarstwa Rzymskiego (na wschodniej elewacji koœcio³a)

Zabytki koœcio³a parafialnego

Herb Têczyñskich na grobowcu Zofii z Opaliñskich Lubomirskiej (krypta po³udniowa)

Fot. Teresa Or³owska
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