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Kalendarium
Styczeń – Luty
Styczeń

21 styczeń Dzień Babci
22 styczeń Dzień Dziadka
30 styczeń Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Luty
2 luty Matki Bożej Gromnicznej

4 luty
godz. 16.00

Spotkanie w Ratuszu
z prof. Małgorzatą Grupą z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

8 luty Webinarium „Siła jest kobietą”, szczegóły str. 9
14 luty Walentynki

14-25 luty Ferie zimowe w GOK
17 luty Światowy Dzień Kota
24 luty Tłusty czwartek
26 luty Ostatnia sobota karnawału

Marzec
1 marzec Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
2 marzec Popielec
6 marzec

godz. 9.30-13.30 Akcja poboru krwi w remizie OSP w Końskowoli ul. Starowiejska
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Wiadomości z Pożowskiej
Rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i pierwszych klas 
szkoły podstawowej

Zarządzeniem Nr 289/O/2022 Wójta Gminy Końskowola z dnia 11 stycznia 2022 r. został ogłoszony harmonogramy 
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkol-
nych i klas pierwszych szkół podstawowych w gminie Końskowola w roku szkolnym 2022/2023.

Lp. HARMONOGRAM DLA PRZEDSZKOLA - 
Rodzaj czynności Termin

Termin 
postępowania  

uzupełniającego

1
Złożenie  deklaracji kontynuowania edukacji przedszkolnej w ko-
lejnym roku szkolnym. Ustalenie liczby wolnych miejsc w przed-
szkolu.

24.01.2022 r. do 31.01.2022 r.

2
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kry-
teriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

01.02.2022 r.
28.02.2022 r.

25.04.2022 r.
04.05.2022 r.

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postę-
powaniu rekrutacyjnym

01.03.2022 r.
04.03.2022 r.

04.05.2022 r.
06.05.2022 r.

4
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną li-
sty kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifiko-
wanych.

08.03.2022 r. 09.05.2022 r.

5 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia.

 08.03.2022 r.
 16.03.2022 r.

09.05.2022 r.
13.05.2022 r.

6 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną li-
sty kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

do dnia 
18.03.2022 r.

do dnia
17.05.2022 r.

Lp. HARMONOGRAM DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu 
rekrutacyjnym

Termin
w postępowaniu 
uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawo-
wej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kan-
dydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępo-
waniu rekrutacyjnym.

 01.02.2022 r.
 14.02.2022 r.

 21.04.2022 r.
 29.04.2022 r.

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie 
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym.

21.02.2022 r.  06.05.2022 r.

3
Podanie do publicznej wiadomości na terenie szkoły przez komi-
sję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandyda-
tów niezakwalifikowanych.

08.03.2022 r. 09.05.2022 r.

4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia.

 08.03.2022 r.
 16.03.2022 r.

 09.05.2022 r.
 16.05.2022 r.

  5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną li-
sty kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 18.03.2022 r. 18.05.2022 r.
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XL Sesja Rady Gminy
Podczas 40. Sesji Rady Gminy Końskowola pan Wójt 

Stanisław Gołębiowski przedstawił Radzie Gminy podsu-
mowanie wykonanych zadań w 2021 roku. 

Najważniejsze zadania infrastruktural-
ne zrealizowane przy udziale środków ze-
wnętrznych:

Budowa drogi gminnej w Witowicach - inwestycja roz-
poczęta we wrześniu 2020 r., zakończyła się w sierpniu 
2021 r. W ramach inwestycji wybudowano drogę o dłu-
gości 2008,60 m. Wartość robót wyniosła 3.267.402,68 zł  
z czego 60% pokryto ze środków Funduszu Dróg Samorzą-
dowych a 40% z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. 

Przebudowa drogi gminnej w Rudach. W ramach 
inwestycji przebudowano odcinek drogi o długości  
1558  m. Wartość robót wyniosła 1.155.303,76 zł z czego 
60% pokryto ze środków Funduszu Dróg Samorządowych, 
kwotę 118.627,85 zł pokryto z Funduszu Przeciwdziałania 
Covid-19, pozostałą kwotę pokryto z budżetu Gminy Koń-
skowola. 

Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowe-
go w ciągu drogi gminnej w miejscowości Nowy Pożóg.  
W ramach inwestycji utwardzono i odwodniono odcinek 
wąwozu lessowego o długości 350 m. Wartość robót wy-
niosła 104.903,75 zł z czego 80% pokryto ze środków bu-
dżetu państwa z Funduszu Zapobiegania Erozji.

Remont i wyposażenie budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Końskowoli im. K. Walczak. W ramach inwesty-
cji przeprowadzono kompleksowy remont głównej części 
budynku GOK w Końskowoli. Całkowita wartość inwestycji 
wyniosła 862 554,19 zł, wartość kosztów kwalifikowalnych 
wyniosła 664 697,60 zł z czego 95% pokryto ze środków 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lu-
belskiego, w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dzie-
dzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1. Dzie-
dzictwo kulturowe i naturalne - projekty lokalne.

Remont mieszkania chronionego  - wspieranego 
długoterminowo. W ramach inwestycji przeprowadzo-
no remont pomieszczeń w mieszkaniu zlokalizowanym  
w budynku poszkolnym w miejscowości Sielce. Całko-
wita wartość robót wyniosła 47.600,00 zł z czego kwota 
37.600,00 zł pokryta została ze środków budżetu państwa 
w ramach Programu „Za Życiem”.

Ponadto: 

W roku 2021 ostatecznie rozliczono projekty pn.: 

•	 Rozbudowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania  
w miejscowości Końskowola ul. Żyrzyńska, współfi-
nansowany ze środków UE w ramach RPO WL na lata 
2014-2020. Wartość inwestycji wyniosła: 3.043.440,72 
zł. Dofinansowanie z budżetu UE wyniosło 85% kosz-
tów kwalifikowalnych.

•	 Termomodernizacja budynków użyteczności pu-
blicznej w Gminie Końskowola, współfinansowany 
ze środków UE w ramach RPO WL na lata 2014-2020. 
Zakres modernizacji objął kompleksową termomoder-
nizację budynków: OSP Opoka, Gminnego Przedszkola  
w Końskowoli oraz Szkoły Podstawowej w Chrzącho-

wie. Wartość inwestycji wyniosła: 1.495.927,02 zł. Do-
finansowanie z budżetu UE wyniosło 85% kosztów kwa-
lifikowalnych.

Najważniejsze zadania infrastrukturalne 
zrealizowane ze środków własnych:

Budowa parkingu w Końskowoli pomiędzy ulicami 
Lubelską i Kurowską. W ramach inwestycji zrealizowano 
parking o łącznej powierzchni 1308,80 m2 z 29 miejscami 
postojowymi (24 miejsca dla samochodów osobowych, 
2 miejsca dla autobusów, 3 miejsca dla niepełnospraw-
nych). Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wy-
niósł 343.184,45 zł.

Dostawa i montaż toalety publicznej w Końskowoli 
pomiędzy ulicami Lubelską i Kurowską. W ramach inwe-
stycji zakupiono i zamontowano toaletę publiczną na par-
kingu pomiędzy w Końskowoli. Koszt inwestycji wyniósł 
119.310,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej w Witowicach (łącznik 
pomiędzy ulica Kurowską a Pogodną). W ramach inwe-
stycji  przebudowano odcinek drogi o długości 527 m. 
Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 
186.442,01 zł.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi. W ra-
mach inwestycji wybudowano przyłącze kanalizacji gra-
witacyjnej o długości 1,9 m. oraz przyłącze ciśnieniowe 
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kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości 162 m. Koszt in-
westycji wraz z nadzorem inwestorskim wyniósł 52.016 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  
w Skowieszynie, ul. Graniczna. W ramach inwestycji wy-
budowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
nej o długości 239 m., odcinek sieci kanalizacji sanitarnej 
tłocznej o długości 2,65 m, odcinek sieci wodociągowej  
o długości 247 m. Koszt inwestycji wraz z nadzorem inwe-
storskim wyniósł 335.204 zł.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Witowicach. W ra-
mach inwestycji wybudowano odcinek sieci wodociągo-
wej o długości 113 m. Koszt inwestycji wraz z nadzorem 
inwestorskim wyniósł 36.715 zł.

Pomoc finansowa udzielona Powiatowi 
Puławskiemu z przeznaczeniem na zadania 
inwestycyjne:

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Końsko-
wola - Witowice - Wygoda w miejscowości Chrząchów. 
Gmina Końskowola przekazała powiatowi wsparcie na re-
alizację inwestycji w wysokości 243.002,77 zł.

Opracowanie dokumentacji na brakujący odcinek 
chodnika wzdłuż drogi powiatowej Końskowola - Wito-
wice - Wygoda w miejscowości Chrząchów. Gmina Koń-
skowola przekazała powiatowi wsparcie na realizację in-
westycji w wysokości 5.000,00 zł.

Opracowanie dokumentacji na brakujący odcinek 
chodnika wzdłuż drogi powiatowej Stara Wieś - Skowie-
szyn. Gmina Końskowola przekazała powiatowi wsparcie 
na realizację inwestycji w wysokości 2.000,00 zł.

Najważniejsze zakupy inwestycyjne i pro-
jekty „miękkie”:

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 
w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych 
chorobami zakaźnymi. Zakres przedsięwzięcia objął zakup 
hurtowej ilości środków ochrony osobistej, oraz środków 
i urządzeń wirusobójczych i bakteriobójczych. Zakupio-
ne środki rozdysponowano pomiędzy jednostki podległe 
gminie Końskowola. Wartość przedsięwzięcia wyniosła 
92.793,07 zł i w całości sfinansowana została ze środków 
budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych.

Dostawa posiłków do Ośrodka Wsparcia Dziennego  
w miejscowości Stara Wieś. Usługa realizowana przy 
udziale wsparcia unijnego w ramach RPO WL 2014-2020. 
Usługa obejmuje dostawę posiłków dla 30 podopiecz-

nych, które obejmują śniadanie, obiad i podwieczorek. 
Kosz usługi wyniósł 171.000,00 zł przez 20 miesięcy.

Lokalny Animator Sportu. W roku 2021 Gmina Końsko-
wola pozyskała środki zewnętrzne na pokrycie kosztów 
zatrudnienia w okresie od 1 marca do 30 listopada br., 
dwóch animatorów sportu. Animatorzy zatrudnieni zosta-
li na podstawie umów zleceń a do ich obowiązków nale-
żała organizacja zajęć pozalekcyjnych na obiekcie „Moje 
Boisko - ORLIK”.

Rozstrzygnięte postępowania przetargo-
we na zadania i usługi w roku 2022 (2023):

Odbiór i zagospodarowanie odpadów - koszt odbio-
ru i zagospodarowania odpadów w roku 2022 wyniesie 
2.092.044,20 zł. Umowa podpisana.

Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Końskowola 
i jej jednostek organizacyjnych w roku 2022 i 2023. Do-
stawca - firma PGE. Szacowany koszt  476.010,00 zł. Umo-
wa podpisana.

Inwestycje w trakcie realizacji:
Odwodnienie i osuszenie piwnic w ZPO Pożóg. In-

westycja rozpoczęta w roku 2021, termin zakończenia - 
23.01.2022 r. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie izo-
lacji pionowych przeciwwilgociowych ścian zewnętrznych, 
wykonanie izolacji poziomych ścian piwnic, remont ścian 
piwnic (wymiana tynków), rozbiórkę koszy przyokiennych 
i montaż doświetlaczy okien piwnicznych, wykonanie no-
wych chodników i opasek z kostki betonowej. Całkowita 
wartość inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 
467.835,00 zł. 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wronów 
wraz z budową chodnika. Inwestycja objęta dofinanso-
waniem ze środków Rządowego Programu Rozwoju Dróg. 
Całkowita wartość inwestycji wynosi 1.649.808,35 zł, dofi-
nansowanie zewnętrzne wynosi 824.904,00 zł. Wykonaw-
ca robót został już wybrany i przejął plac budowy. Faktycz-
na realizacja robót rozpocznie się w I kwartale 2022 roku.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla miej-
scowości Sielce oraz rurociągu tłocznego do miejscowo-
ści Końskowola - etap II. Inwestycja objęta dofinansowa-
niem ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.664.472,36 zł, 
dofinansowanie zewnętrzne wynosi 1.895.694,00 zł.  
W I kwartale 2022 roku ogłoszone zostanie postępowanie 
przetargowe w sprawie wyboru wykonawcy robót. 

Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Gminie Koń-
skowola. Inwestycja objęta dofinansowaniem ze środ-
ków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program In-
westycji Strategicznych. Całkowita wartość inwestycji 
wynosi 8.500.000,00 zł, dofinansowanie zewnętrzne wy-
nosi 8.075.000,00 zł. Na przełomie I i II kwartału 2022 roku 
ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe w sprawie 
wyboru wykonawcy. 

Projekt „Laboratoria Przyszłości” zrealizowany zosta-
nie dla Zespół Placówek Oświatowych w Starym Pożogu, 
Szkół Podstawowych w Końskowoli i Chrząchowie. Cał-
kowita wartość przedsięwzięcia wynosi dla ZPO w Pożogu 
Starym - 60.000,00 zł., dla Szkoły Podstawowej w Końsko-
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woli – 127.200,00 zł. i dla Szkoły Podstawowej w Chrzą-
chowie -  30.000,00 zł. Koszty przedsięwzięcia są w całości 
pokrywane z dofinansowania pozyskanego z budżetu Mi-
nisterstwa Edukacji.

Wnioski o dofinansowanie inwestycji pla-
nowanych do realizacji w 2022 roku.

W roku 2021 złożono dwa wnioski o dofinansowanie  
w roku 2022 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na za-
dania pn.: 

•	 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chrząchó-
wek, którego wartość wynosi 609.323,96 zł.

•	 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Po-
żóg, którego wartość wynosi 630.804,38 zł. Wniosko-
wane dofinansowanie z RFRD w obu wnioskach stano-
wi 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Ponadto z Funduszu Sołeckiego zostały 
zrealizowane zadania w sołectwach: 

Witowice – wykonano projekt oświetlenia drogi po-
między miejscowościami Witowice – Chrząchów oraz mo-
nitoring i oświetlenie placu zabaw. Zbudowano altanę.  

Stok - zakupiono 2 szt. wiat przystankowych z koszami 
na śmieci oraz wykonano remont budynku OSP Stok. 

Chrząchów - wykonano docieplenie ściany wschodniej 
budynku OSP (garaż).  

Stara Wieś - wykonano oświetlenie uliczne przy ul. Głę-
bokiej, wraz z nadzorem inwestorskim. 

Sielce - przebudowano łazienki i wykonano instala-
cję centralnego ogrzewania w Domu Ludowych Spotkań  
w Sielcach.

Chrząchówek - wymieniono instalację elektryczną 
(etap II) i grzejniki gazowe w budynku OSP.  

Las Stocki - wykonano usługi remontowe i zakupiono 
wyposażenie do świetlicy wiejskiej (słupki do wykonania 
ogrodzenia, stoły i krzesła, rolety) oraz drewno opałowe 
do świetlicy.  

Pulki - wykonano ogrodzenie działki, na której ma po-
wstać świetlica wiejska oraz kosztorys inwestorski. 

Stary Pożóg - wykonano wzmocnienie posadzki w re-
mizie OSP w Starym Pożogu dostosowanej do samochodu 
bojowego, a także utwardzono drogi gminne.   

Nowy Pożóg - wykonano dokumentację projektowo-
-kosztorysową na budowę chodnika wraz z odwodnie-
niem przy drodze gminnej w Nowym Pożogu.  

Opoka - wykonano projekt placu zabaw, zakupiono 
jego częściowe wyposażenie, zbudowano ogrodzenia oraz 
zamontowano tablicę regulaminową.  

Młynki - wykonano remont drzwi garażowych i budyn-
ku OSP Młynki, w którym wymieniono grzejniki, kocioł 
gazowy CO i zasobnik ciepłej wody użytkowej. Zakupiono 
szafę specjalistyczną na ubrania strażackie, kosiarkę i kosę 
spalinową.

Wronów - wykonano dokumentację projektowo kosz-
torysową na budowę drogi granicznej Wronów - Młynki. 
Zakupiono dwa kosze na odpady i opłacono wynajem ka-
bin sanitarnych TOI TOI w 2021 r.  

Skowieszyn - zakupiono materiały na modernizację 
placu zabaw przy budynku byłej szkoły podstawowej, oraz 
dmuchawę spalinową i kosę spalinową do utrzymania bo-
iska. Zainstalowano monitoring obejmujący plac zabaw, 
boisko i teren wokół szkoły.   

Końskowola - wykonano chodnik na ul. Bema w Koń-
skowoli wraz z nadzorem inwestorski 

Rudy – nie złożono wniosku. 

***

Pan wójt poinformował również, że zakończyła się 
trwająca kilka miesięcy kontrola Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego oddział w Lublinie. CBA badało wybrane 
aspekty związane z realizacją zadania „Rewitalizacja Ryn-
ku w Końskowoli wraz z przebudową Ratusza oraz budo-
wą infrastruktury kanalizacyjnej”. W trakcie kontroli nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Podczas sesji radni podjęli uchwały między innymi  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Końsko-
wola na 2022 rok i przystąpienia Gminy Końskowola do 
realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Spo-
łecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.  

Pan Leszek Rodzoś poinformował zebranych, że Rada 
Powiatu 22 grudnia podjęła uchwałę o zabezpieczeniu 
środków na budowę chodnika w miejscowości Witowice. 
Rada Powiatu zwiększyła pulę środków na ten cel o do-
datkowe 300.000 zł. Jest więc duża szansa na pozytywne 
zakończenie starań o chodnik - powiedział Pan Radny  

Radny Rodzoś złożył serdeczne podziękowania wszyst-
kim zaangażowanym w działania: panu posłowi prof. 
Krzysztofowi Szulowskiemu, Staroście Puławskiemu pani 
Danucie Smadze, Zarządowi Powiatu, Radzie Powiatu, 
panu Wójtowi Stanisławowi Gołębiowskiemu i prezeso-
wi Zielonego Powiśla panu Januszowi Próchniakowi za 
wsparcie realizacji tego projektu. 

Na zakończenie sesji zastępca wójta pan Mariusz Maj-
kutewicz udzielił odpowiedzi na zapytanie pana radnego 
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Laboratoria Przyszłości jest programem przygotowanym 
przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Cen-
trum GovTech. Jego celem jest wzrost kompetencji tech-
nicznych i interdyscyplinarnych wśród uczniów. W ramach 
dofinansowania szkoły podstawowe będą mogły zakupić 
różnorodne narzędzia i pomoce, które pozwolą na prowa-
dzenie zajęć zgodnie z ideą rozwoju kompetencji STEAM. 
Wysokość dofinansowania jest ściśle związana z liczbą 
uczniów w szkole.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne  
z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cy-
wilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowa-
cyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umie-
jętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, 
technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek 
wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę 
wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu 
zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych ob-
szarach przez uczniów. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają 
wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego 
potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności 
manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego 
i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycz-
nego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, 
technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyj-

no-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej 
organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz 
radzenia sobie w życiu codziennym. Pełen zakres wypo-
sażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków 
został ujęty w Katalogu wyposażenia. Katalog zawiera za-
równo wyposażenie podstawowe (które będą musiały od  
1 września 2022 roku mieć wszystkie szkoły podstawowe) 
jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który 
uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swo-
je zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach 
innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także  
w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych 
form rozwijania umiejętności. W ramach przedsięwzię-
cia placówki zostaną wyposażone w pomoce edukacyjne  
a wśród nich znajdą się: drukarki 3D, filamenty (materiał do 
wydruków przestrzennych), program „Ekosystem Szkolny 

Program rządowy Laboratoria Przyszłości

Leszka Rodzosia z poprzedniej sesji w sprawie odpowie-
dzialności za stan chodników w okresie zimowym. 

Obowiązek utrzymania chodników w należytym porząd-
ku spoczywa na zarządcy drogi, bądź na właścicielu nie-

ruchomości, jeśli chodnik bezpośrednio przylega do płotu 
danej nieruchomości. Wyrok Sądu Najwyższego dotyczą-
cy tej sprawy określa, że „Gmina odpowiada za chodnik 
wspólnie z mieszkańcem, ale nie jest to odpowiedzialność 
solidarna - jest to odpowiedzialność z prawem do regre-
su.” Inaczej mówiąc, jeśli gmina poniesie koszty likwidacji 
szkody powstałej z powodu zaniedbania stanu chodnika 
przez właściciela, może się zwróć do niego z roszczeniem 
regresowym o zwrot wartości odszkodowania. Finalnie 
zawsze odpowiedzialność w takim wypadku ponosi wła-
ściciel, od którego będą egzekwowane koszty. Tak więc 
obowiązek utrzymania chodników w należytym stanie 
(poza sytuacją, gdy występuje pas zieleni) spoczywa na 
mieszkańcach. Dbajmy więc o chodniki przy naszych pose-
sjach - powiedział Zastępca Wójta Gminy Końskowola. 

Pełny zapis sesji znajdziecie Państwo na stronie:
https://konskowola.info.pl/transmisja-z-sesji-rady-gminy-
-konskowola/
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Banach 3D”, laptopy, mikrokontrolery z czujnikami i akce-
soriami, stacje lutownicze z gorącym powietrzem, kamery 
przenośne z akcesoriami, statywy z akcesoriami, oświetle-
nie do realizacji nagrań, mikrofony z akcesoriami, aparaty 
fotograficzne, gimbale, zestawy konstrukcyjne z akcesoria-

mi, klocki konstrukcyjne,  zestaw narzędzi do majsterkowa-
nia, teleskop z akcesoriami, maszyna do szycia z akcesoria-
mi, zestaw garnków i urządzeń kuchennych, greenscreen 
- tła fotograficzne. Pomoce trafią do każdej z placówek 
zgodnie ze złożonymi wnioskami.

W dniach 10-12 grudnia odbył się Jarmark Świąteczny 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Koło Gospodyń Wiejskich 
we Wronowie miało przyjemność brać udział w tym wyda-
rzeniu.

Na naszym stoisku znajdowały się produkty gastrono-
miczne oraz rękodzielnicze. Były pierogi, barszczyk, bigos 
wigilijny i z mięsem, łazanki, śledzie, ryby, sałatki, mięsa 
pieczone, ciasta oraz pierniczki. Mieliśmy też w sprzedaży 
świąteczne poduszki, poszewki, fartuszki oraz skrzaty, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Pogoda dopisała jak na tę porę roku. Nie padało, ale było 
trochę mroźno. Wielu mieszkańców regionu oraz turyści 
zjawiło się licznie na jarmarku, by podziwiać i zakupić ozdo-
by świąteczne oraz posilić się ciepłym daniem.

Pomimo chłodu i dużego nakładu pracy jesteśmy za-
dowoleni, ponieważ prawie wszystkie nasze produkty się 
sprzedały. Ludzie teraz bardziej zaczynają doceniać ręko-
dzieło oraz smaczne, zdrowe i swojskie jedzenie. Zawarli-
śmy też nowe znajomości, które mam nadzieję zaowocują 
współpracą z innymi gminami.

Przewodnicząca KGW Wronów 
Renata Lipnicka

KGW z Wronowa na 
Jarmarku Świątecznym  
w Kazimierzu

Wydarzenia, zaproszenia
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Kto i w jaki sposób tworzy Bożonarodzeniową deko-
rację z Szopką w kaplicy w Pożogu? - zostałem zapytany 
przez panią redaktor Echa Końskowoli. Najtrudniej jest pi-
sać o sobie samym – wolałbym, aby zrobił to ktoś inny, ale 
kto to mógłby być? 

Moja przygoda z dekorowaniem kościoła rozpoczęła się 
kiedy byłem jeszcze w szkole podstawowej. Byłem wte-
dy ministrantem i zakrystianka w kościele w Końskowoli 
- siostra benedyktynka zmobilizowała mnie do pomocy  
w tych sprawach. Siostra Dominika Kozak (niestety już 
nie żyjąca) miała niezwykły dar do tworzenia dekora-
cji. Robiła to z wielką pasją, którą stopniowo mi prze-
kazywała. Kiedy siostra opuściła Końskowolę ksiądz 
Henryk Pasieczny wszystko złożył na mnie. Mile wspo-
minam czasy kiedy wykonywałem dekoracje na Boże 
Narodzenie i Wielkanoc w naszym parafialnym koście-
le w Końskowoli. Trwało to 18 lat. A teraz już po raz  
31 - świątecznie ozdobiłem kaplicę w Pożogu. 

A jak się taką dekorację zaczyna? Najpierw trzeba mieć 
jakiś pomysł i przygotować niezbędne materiały. Trzeba 
o tym pomyśleć na początku grudnia, a czasem w końcu 
listopada. Przed świętami dopadło mnie przeziębienie  
i myślałem, że nie będę mógł zrobić dekoracji, ale z po-
mocą Bożą wyzdrowiałem i jeszcze zdążyłem - w ostatniej 
chwili.

Tegoroczna dekoracja obrazuje nam to, co o tamtej nocy 
przekazuje zapis ewangeliczny, podpowiada wyobraźnia  
i polska tradycja. Najważniejsze są figury ustawione  
w żłóbku - postacie Świętej Rodziny: Maryi, Józefa i Dzie-
ciątka. Same figury są bardzo piękne, wielkością dopa-
sowane do kubatury kaplicy i miejsca gdzie urządzamy 
żłóbek. Zakupiłem je ponad 30 lat temu przy pomocy 
Ojców Werbistów z Laskowic Pomorskich. Figury wyko-
nane zostały w zakładzie sztuki kościelnej w Nowej Soli,  
a dostarczył je do Pożoga ojciec Mirosław Kotowski. Figura 
Dzieciątka Jezus jest już od tego czasu trzecią z kolei. Ta 
ostatnia została przywieziona z Ziemi Świętej - z Betlejem. 
Tam przed poświęceniem została złożona w Grocie Naro-
dzenia Bazyliki w Betlejem – w miejscu urodzenia Jezusa.

Tło całej dekoracji jest ciemnoniebieskie, ze skrzącymi 
się gwiazdami - przypomina niebo nad Betlejem. Zamiast 
kamiennej groty zbudowana jest (zgodnie z polską tra-
dycją) szopa dla bydła, w której Święta Rodzina pochyla 
się nad żłóbkiem wpatrując się w Dzieciątko Jezus. W tej 
szopie wół i osioł swoimi ciałami ogrzewają powietrze No-
wonarodzonemu, a w sianie polegują owieczki. Wszyst-
ko spokojne, ciche – bo przecież to środek nocy! Wokół 
szopy stoją pasterze, którzy przybyli z nakazu anielskiego 

zobaczyć co się tu dzieje. Oddają pokłon Jezusowi i dary, 
które ze sobą wzięli. Oczywiście jeden z nich - jak śpiewają  
w kolędzie - gra Dzieciąteczku na lirze. Wszystkiego doglą-
da przybyły z pasterzami pies - pewny siebie i stanowczy. 
Nad szopą betlejemską świeci gwiazda, wskazująca miej-
sce Narodzenie Bożego Syna. Na tle nieba unosi się jeden 
z aniołów z szarfą, na której wypisane są słowa „Gloria in 
Excelsis Deo”. Świąteczny, zimowy klimat tworzą ustawio-
ne dokoła choinki przyozdobione skrzący mi się, srebrnym 

Co roku w styczniowym numerze Echa Końskowoli prezentowaliśmy Naszym Czytelnikom zdjęcia szopek bo-
żonarodzeniowych z naszego kościoła i kaplic. Tym razem chcemy zaproponować Państwu nowy cykl związany  
z bożonarodzeniowym wystrojem i dekoracjami. Każdego roku pokażemy dekoracje z jednego miejsca - kaplicy lub 
kościoła z opisem tradycji, historii i realizowanych pomysłów w budowaniu Szopek. W tym roku przeczytacie Pań-
stwo o kaplicy w Pożogu.

Redakcja

Tradycyjna polska Szopka Bożonarodzeniowa
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bombkami i śnieżnobiałymi aniołkami - w znacznej licz-
bie. Oświetlenie choinek jest stonowane, jednokolorowe, 
przypomina tamtą noc.

Taki wystrój trwa do święta Trzech Króli. Na to święto 
tradycyjnie ze żłóbka zabiera się figury pasterzy, a usta-
wia figury Trzech Króli z orszakiem. Takowy wystrój żłób-
ka pozostaje do święta Matki Bożej Gromnicznej 2 lute-
go. Po czym wszystko zostaje zdemontowane, by czekać  
w specjalnym pomieszczeniu, zabezpieczone do przyszłe-
go roku.

Okres Bożego Narodzenia po Soborze Watykańskim 
II trwa do święta Chrztu Pańskiego, ale dzięki kardyna-
łowi Wyszyńskiemu Stolica Apostolska pozwoliła, aby  
w granicach Polski śpiewać kolędy i utrzymać żłóbek do  
2 lutego.

Na tegorocznych choinkach można dostrzec dwa cieka-
we elementy. Są to śnieżnobiałe łańcuszki wykonane ręcz-
nie, specjalną techniką. Elementy połączone są bez żad-
nego kleju wyjątkowym łączeniem, przez niezastąpioną 
w tym względzie panią Kazimierę Skwarek (tak niezwykłe  
rzeczy to tylko ona umie, może jedyna w całym wojewódz-
twie, a może i w Polsce). Anioły to robota koronkowa. Wy-
konane zostały na szydełku ze śnieżnobiałych nici przez 
panią Zofię Jaśkiewicz. Obie panie są mieszkankami Pożo-
ga. To prawdziwe mistrzynie i gdyby stanęły do konkursu 
w swoich dziedzinach miałyby gwarantowane pierwsze 
miejsce! Ile one musiały się napracować! Jak bardzo jest 
to misterna robota to brak słów, ale czego się nie robi dla 
Pana Jezusa… Obu Paniom serdecznie dziękuję za dziele-
nie się swoimi talentami. 

Ponieważ żłóbek w naszej pożowskiej kaplicy jest usytu-
owany w prezbiterium obok ołtarza, cała dekoracja prezbi-
terium tworzy jedną całość. Choinki przed Tabernakulum 
i pozostałe elementy zdobiące obraz Matki Bożej i ołtarz, 
poprzez świąteczny wygląd oddają cześć Panu Jezusowi. 

Korzystając z obecności na stronach Echa Końskowoli 
chciałbym bardzo podziękować pani Jasi Cur za życzliwość 
i dary dla naszej pożowskiej kaplicy. W imieniu własnym  
i mieszkańców Pożoga dziękuję jej za coroczne ofiaro-
wanie do kaplicy na Boże Narodzenie tak wielu choinek. 
Dziękuję Jasiu - życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Tradycją stało się już, że w okresie Bożego Narodzenia 
w naszej kaplicy pół godziny przed każdą Mszą Świętą jest 
adoracja Dzieciątka Jezus w żłobie. Świętemu Augustyno-
wi przypisywane są słowa, że kto śpiewa podwójnie się 
modli, więc śpiewamy kolędy i nie tylko. Warto przyjechać 
i posłuchać jak mieszkańcy pełną piersią i całym sercem 
śpiewają kolędy. Nabożeństwo to kończy się uwielbieniem 
Wcielenia Bożego Syna w tajemnicy Zwiastowania, gdy 
śpiewamy starożytną modlitwę Kościoła „Anioł Pański”. 
Wtedy też jest okazja do modlitwy za żywych i umarłych 
mieszkańców Pożoga i naszych rodzin. 

Stanisław Ćwikła 
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Szanowni Państwo
w związku z tym, że rok 2022 będzie dla mieszkańców 

Naszej Gminy rokiem jubileuszowym z powodu 490 rocz-
nicy uzyskania praw miejskich, chcemy zaproponować 
Państwu cykl artykułów. Będzie to rodzaj subiektywnej 
podróży różnych autorów przez dzieje Końskowoli. 

8 czerwca 1532 roku – 490 lat temu - Andrzej Tęczyń-
ski, ówczesny właściciel Końskowoli, uzyskał z rąk króla 
Zygmunta I Starego promesę na nadanie praw miejskich 
miejscowości. Przyczyniło się to do niezwykle dynamicz-
nego rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego 
miasta oraz okolicznych wsi wchodzących w skład tak zwa-
nego klucza. 

Na przestrzeni wieków właścicielami tej ziemi były rody 
mające realny wpływ na politykę, gospodarkę, kulturę 
i naukę Królestwa Polskiego dbające także o dobrobyt 
mieszkańców. Z Końskowolą byli związani wojownicy, mę-
żowie stanu, profesorowie, biskupi, reformatorzy, artyści, 
ale także silne, wykształcone kobiety, które w świecie zdo-
minowanym przez mężczyzn w nowatorski sposób zarzą-
dzały majątkiem, osiągały sukcesy, przecierały szlaki.

Minione pokolenia pozostawiły nam cenne ślady swojej 
działalności: budynki, zabytki, kulturę i tradycję, pamiątki, 
z którymi i obok których żyjemy na co dzień.

Ponadto w związku z doniosłym jubileuszem 490 rocz-
nicą nadania prawa miejskich Końskowoli postanowiliśmy 
poznać jakie znaczenie dla współczesnych mieszkańców 
ma dorobek przeszłych pokoleń: z czego jesteśmy dumni 
i co nas inspiruje. Pragniemy zaprosić Państwa do tej nie-
codziennej podróży. Więc...

Jeśli Końskowola jest głęboko w Twoim sercu, miesz-
kasz tu, pochodzisz stąd, pracujesz lub odwiedzasz rodzi-
nę - podziel się swoimi wrażeniami. Jesteśmy przekona-
ni, że dużo więcej nas łączy niż myślimy. 

Obok zamieszczamy zestaw pytań, które pragniemy za-
dać Wam drodzy Państwo - mieszkańcy naszej gminy, aby-
ście mogli pokazać jakie miejsce w Waszym sercu zajmu-

je Końskowola. Wypowiedzi na piśmie możecie Państwo 
składać w siedzibie GOK w Końskowoli lub przesyłać na 
adres: echo.konskowola@gmail.com. Pytania znajdują się 
są również na Facebooku i stronach internetowych GOK 
oraz TODK „Fara Końskowolska”. Wypowiedzi będzie-
my publikować w naszym miesięczniku Echo Końskowoli  
i w jubileuszowym wydaniu Kajetu Końskowolskiego. 

Podpowiadamy, że można się skoncentrować na te-
matach dotyczących: architektury, zabytków, wielokultu-
rowości, wielonarodowości. Na dokumentach archiwal-
nych, przedmiotach, wydarzeniach i osobach związanych 
z Końskowolą (w tym na kobietach Końskowoli). Albo też 
na fragmentach historii, działaniach wyzwoleńczych - na-
rodowych w Końskowoli i okolicznych miejscowościach.    

Prosimy o przekazanie tych informacji swoim znajo-
mym, aby każdy mieszkaniec dowiedział się i miał szansę 
wypowiedzi - jeśli zechce :-)

Redakcja 
PYTANIA
1. Co w Końskowoli wyjątkowo mi się podoba? 
2. Co zdecydowało, że Końskowola stała się dla mnie 

miejscem na ziemi?
3. Która z osób związanych z historią Końskowoli ma dla 

mnie szczególne znaczenie i jest dla mnie inspiracją?
4. Co w dziejach Końskowoli robi na mnie największe 

wrażenie?
5. Czy jest coś, co chciałbym/chciałabym zrobić dla Koń-

skowoli (Gminy Końskowola), by żyło się tu jeszcze le-
piej? 

6. Z którymi miejscami historycznymi w Końskowoli je-
stem związany?

7. Które z zabytków podobają mi się najbardziej? Dlacze-
go?

8. Jako mieszkaniec Gminy Końskowola z czego jestem 
najbardziej dumna/dumny?

9. Jakie życzenia chciałbym/chciałabym złożyć sobie  
i mieszkańcom Gminy Końskowola z okazji Jubileuszu ?

Końskowola - moje miejsce na ziemi

www.skanowanie3d.xyz
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W tym numerze zamieszczamy pierwsze z wypowiedzi mieszkańców naszej gminy, a po nich  
przeczytacie Państwo artykuł otwierający cykl Jubileuszowy dotyczący dziejów Końskowoli na 
przestrzeni ponad 500 lat jej istnienia.

  Bardzo dużą zaletą Końskowoli jest prawie centralna 
lokalizacja na mapie województwa i kraju. Z Końskowo-
li wszędzie jest blisko. Ponadto dzięki drogom szybkiego 
ruchu S12 i S17, oraz węzłowi „Końskowola” odległości 
uległy dalszemu zmniejszeniu. Wyjątkowo cenię również 
mieszkańców Gminy Końskowola, którzy w przeważającej 
większości są ludźmi pracowitymi, życzliwymi, otwartymi 
na współpracę.

  Do Końskowoli trafiłem po raz pierwszy w 1968 roku, 
jako uczeń II klasy Technikum Łączności nr 2 w Lublinie. 
Wraz z klasą jechaliśmy na wycieczkę szkolną do Zwole-
nia a po drodze zatrzymaliśmy się właśnie w Końskowoli. 
Dzięki nauczycielowi języka polskiego Panu Aleksandrowi 
Soleckiemu dowiedziałem się o bogatej historii miejsco-
wości. Miałem też wówczas okazję zwiedzić kościół farny 
i kościółek św. Anny. Mój kolejny kontakt z Gminą Koń-
skowola nastąpił w latach 70 – tych, kiedy to w Lublinie 
poznałem pochodzącą z Pożoga Panią Marię Bartuzi, stu-
dentkę Wydziału Ogrodnictwa Akademii Rolniczej, która 
następnie została moją żoną. Na trwałe swoje losy zwią-
załem z Gminą Końskowola w roku 1981. W roku tym za-
mieszkałem w Pożogu na stałe, głównie z tej przyczyny, iż 
moja żona Marysia nie chciała słyszeć o innym miejscu do 
życia – ani w Polsce, ani w Ameryce.

   Końskowola zawsze miała szczęście do ludzi. Pozy-
tywny wpływ na kształt i charakter gminy miało wiele za-
cnych rodów, postaci znanych i wpływowych. Z perspekty-
wy wójta, za osobę szczególnie zasłużoną uznaję księżną 
Izabelę Czartoryską, która miała chyba decydujący udział  
w wykreowaniu obecnego szkółkarskiego charakteru gmi-
ny. Cieszy mnie fakt, iż podczas ostatniego Święta Róż 
udało się uhonorować tą zasłużoną postać, nadając nowej 
odmianie róży imię „Księżna Izabela”.

  Historia Polski obfitowała w wydarzenia dramatycz-
ne - rozbiory, powstania, dwie wojny o charakterze świa-
towym. W kontekście dziejowej zawieruchy najbardziej 
ujmuje mnie niezłomny hart ducha społeczności Gminy 
Końskowola. Umiejętność podnoszenia się nawet z naj-
gorszych upadków, umiejętność przetrwania nawet naj-
większych kryzysów. Mieszkańcy gminy wiele razy odbu-
dowywali zgliszcza, cegła po cegle łatali rozerwane mury, 
trwali na posterunku. Wytrwałość, siła charakteru, upór 
mieszkańców - robią na mnie duże wrażenie. 

  Priorytetowym zadaniem na najbliższy okres, jest 
tworzenie jak najlepszych warunków do prowadzenia na 
terenie gminy działalności gospodarczej. Działania admi-
nistracji ukierunkowane winny być na zbrojenie terenów 
inwestycyjnych w niezbędną infrastrukturę, pozyskiwanie 
nowych inwestorów tworzących miejsca pracy.

  Końskowola jest miej-
scowością o statusie wsi, ale  
z wielką przeszłością histo-
ryczną. Pomimo że w XIX 
wieku Końskowola utraciła 
prawa miejskie, to do dnia 
dzisiejszego zachowała cha-
rakter i architektoniczny 
kształt miasteczka. Dobrze 
zachowany historyczny 
obrys rynku wraz z siecią ulic 
oraz częściowo zachowaną 
małomiasteczkową zabu-
dową z doby międzywojen-
nej, objęte zostały ochroną prawną poprzez wpis do rejestru 
zabytków województwa lubelskiego. Układ urbanistyczny 
Końskowoli oraz oczywiście odnowiony budynek Ratusza 
w otoczeniu zieleni i kwiatów podobają mi się szczególnie. 
Rynek z Ratuszem po wielu staraniach uzyskały nienoto-
wany wcześniej blask, stanowią serce ośrodka gminnego  
i powód do dumy. Sam Ratusz określany jest przez gości  
z zewnątrz jako „mały” Zamek Królewski.

  Dziękuję Bogu i losowi za to, że dane mi było trafić 
do Gminy Końskowola i tutaj osiąść. W roku 2022 mija  
30 lat od chwili kiedy objąłem urząd Wójta Gminy Końsko-
wola. W okresie tym udało się gruntownie przebudować 
gminę, podnieś warunki życia mieszkańców do standar-
dów miejskich. Z całą pewnością dumny jestem właśnie 
z wysokiego poziomu rozwoju infrastrukturalnego gmi-
ny. Dumny jestem również ze społeczności, która tworzy 
gminę. Dumny jestem z pracowitości i przedsiębiorczości 
mieszkańców, z ich otwartości i przyjaznego nastawienia, 
z chęci wspólnego działania na rzecz ogółu.

  Mając na uwadze Jubileusz, życzę sobie oraz mieszkań-
com aby odzyskali to co zostało im zabrane, czyli prawa miej-
skie. Oczywiste życzę też zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Wójt Gminy Końskowola - Stanisław Gołębiowski
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W Końskowoli najbardziej podobają mi się ludzie.  
O tym, że Końskowola stała się moim miejscem na zie-
mi po raz pierwszy zadecydowali za mnie moi rodzice 
(śmiech). Urodziłem się i wychowałem w Końskowoli. Po-
tem mieszkałem w Puławach i Lublinie. Drugi raz decyzję 
podjąłem już sam. Końskowola to wygodne miejsce do 
życia. Wszędzie blisko, wszystko pod ręką. Mamy dobre 
połączenia z Puławami, Kazimierzem Dolnym, Lublinem, 
czy Warszawą. Lepszego miejsca nie widzę.

Ponieważ Końskowola była miejscem mojego dzie-
ciństwa mam związanych z nią wiele wspomnień. Jedno  
z nich dotyczy kościoła św. Anny. Gdy chodziłem do pod-
stawówki był on remontowany. Wracając kiedyś po lek-
cjach z moim kolegami Tomkiem i Piotrkiem zauważyliśmy, 
że drzwi do kościoła są otwarte. Co więcej okazało się, że 
nie ma tam już robotników. Skorzystaliśmy z okazji i zaczę-
liśmy grać na organach. Jeden z nas siedział na miechu, 
drugi grał i tak było na zmianę. „Graliśmy” to oczywiście 
duże słowo, bo nikt z nas nie miał pojęcia o graniu. Na-
ciskaliśmy przypadkowe klawisze, zmienialiśmy piszczałki  
z czego wychodziła kakofonia do niczego nie podobna. 
Dobrze, że nikt tego nie słyszał!

Przeszłość naszej miejscowości jest niezwykła, przed 
wojną Końskowolę nazywano „małą Łodzią” z racji bardzo 
rozwiniętego przemysłu włókienniczego. Porównanie ze 
stolicą polskiego włókiennictwa robi na mnie ogromne 
wrażenie.

Wśród wielu osób związanych z historią Końskowoli 
szczególne znaczenie ma dla mnie mój dziadek Aleksan-
der – „Stary Wójt” jak go nazywano. Końskowola mocno 
zmieniła się za jego rządów. Przebudowano 11 z 15 ist-
niejących wtedy ulic, wyremontowano bądź odnowiono 
wiele budynków, wybudowano Dom Kultury, Dom Higieny 

i wiele innych. Takie rzeczy wydają się dzisiaj oczywiste, 
ale wtedy wymagało to na prawdę bardzo dużo wysiłku.

Dziś poziom życia w gminie Końskowola jest bardzo wy-
soki. Na przestrzeni ostatnich lat wiele się zmieniło. Życie 
tutaj praktycznie nie różni się od życia w mieście i w ni-
czym małym miasteczkom nie ustępujemy. Mamy kanali-
zację, wodociągi, szybki internet, drogi w bardzo dobrym 
stanie, chodniki. Bogatą infrastrukturę kulturalną, eduka-
cyjną, sportową. Przysłowiową wisienką na torcie będzie 
oczekiwane przez wszystkich mieszkańców przywrócenie 
Końskowoli statusu miasta. Zaangażowałem się w ten pro-
jekt bardzo mocno i dołożę wszelkich starań, żeby zakoń-
czyć go sukcesem.

Jakie inne mogą być życzenia w Roku Jubileuszu nada-
nia praw miejskich? Żeby odzyskała je jak najszybciej.

Zastępca Wójta Gminy Końskowola - Mariusz Majkutewicz

Ksiądz Proboszcz Parafii Końskowola Konrad Piłat 
  Pracuję w Końskowoli od 8 lat. Wcześniej znałem Koń-

skowolę tylko z opowiadań. Wyjątkowo urokliwa okolica 
pełna zieleni i szkółek. Pięknie skomponowana architek-
tura z rynkiem i centralnie położonym kościołem. Cisza, 
spokój, mili i sympatyczni ludzie.

Możliwość pracy i piękno okolicy zdecydowało o moim 
życiu w Końskowoli.

  Inspirują mnie osoby z dawniejszej historii Końsko-
woli, Herakliusz Lubomirski i Zofia Lubomirska, Zofia Sie-
niawska, dbający o kompleksowy rozwój mieszkańców, 
sprowadzenie  rzemieślników, zakładanie podwalin pod 
szkółki, dbanie o rozwój kulturalny miejscowości. Są to po-
stacie wyjątkowe na przestrzeni dziejów, ale także znani 
chyba wszystkim chodzącym do szkoły średniej Ks. Franci-
szek Zabłocki i Ks. Grzegorz Piramowicz. 

 Dumą napawają mnie wspaniałe dzieje Parafii Końsko-
wolskiej, ale i wspaniałe tradycje szkółkarstwa. Historia, 
która jest widoczna na każdym miejscu.

Swoją pracą chciałbym zwiększyć aktywność młodych 
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Końskowolskie dziedziczki
Świętując jubileusz 490 rocznicy nadania praw miej-

skich Końskowoli, trzeba zdawać sobie sprawę, iż historia 
miejsca, z którym jesteśmy związani rodzinnie, zawodowo 
czy przez sentyment, nie zaczęła się dopiero w momencie 
podpisania aktu erekcyjnego 8 czerwca 1532 roku, ale co 
najmniej półtora wieku wcześniej. Kilka pokoleń rodziny 
Konińskich herbu Rawa stymulowało rozwój nowopow-
stałej wsi i inwestowało w powołaną parafię. Końskowola, 
wcześniej Witowska Wola, Konińska Wola, na krótko sta-
ła się siedzibą rodową dla Jana Konińskiego z Konińskiej 
Woli, a po jego śmierci przypadła jedynej dziedziczce - 
córce Annie, która przeniosła własność na męża, Gabriela 
Tęczyńskiego, syna kasztelana krakowskiego - Jana.

Należy zauważyć, że przez kilka ostatnich wieków  
w gronie szlachty, szczególnie tej zamożnej i wpływowej, 
zanim doszło do skojarzenia małżeństwa, analizowano kil-
ka aspektów. Poza najważniejszym, jakim było przedłuże-
nie rodu, brano pod uwagę rodzinę kandydata na współ-
małżonka, stan posiadania, zajmowane urzędy, koneksje 
i koligacje, a nawet poglądy polityczne. Tak często „na 
chłodno” utworzony związek, obligował obie strony do 
działań mających na celu pomnażanie dóbr, zwiększenia 
wpływów i prestiżu rodu.

Z tej perspektywy patrząc na związek Anny z Konińskich 
i Gabriela Tęczyńskiego - najmłodszego syna najwyższe-
go rangą senatora królestwa, kasztelana krakowskiego - 
Jana z Tęczyna, można powiedzieć, że był dla dziedziczki 
Końskowoli ,,dobrą partią”. A co z tego mieli Tęczyńscy? 
Ojciec Anny nie piastował znaczących urzędów, ale jej wu-
jowie tak. Jednym był Jan z Rytwian, Marszałek Królestwa 
Polskiego, kasztelan sandomierski, wojewoda krakowski, 
drugim, Dziersław z Rytwian, wojewoda sieradzki, póź-
niej sandomierski, a pod koniec życia kasztelan krakowski. 
Poza tym panna była bogata, co dla Gabriela posiadają-
cego liczne rodzeństwo, w tym kilku braci, było niezwykle 
istotne. W ten sposób Końskowola stała się częścią rozle-
głych dóbr należących do rodziny Tęczyńskich. 

Ceremonia ślubna poprzedzona była zwykle podpisa-
niem kontraktu, który regulował sprawy majątkowe, za-
bezpieczał finansowo w przypadku przedwczesnej śmierci 
męża wdowę i zrodzone w związku dzieci oraz regulował 
opiekę nad nimi. Kobiety w chwili zamążpójścia zyskiwały 
nie tylko pozycję społeczną, ale jako mężatki miały tak-
że nową pozycję prawną. Cieszyły się większą swobodą  
i decyzyjnością - szczególnie w sprawach ekonomicznych,   

sądowych, dziedzicze-
nia, zarządu dóbr, szero-
ko rozumianego handlu, 
dysponowania służbą, 
wychowania i edukacji 
dzieci. Mogły podejmo-
wać wiążące decyzje 
dotyczące ich przyszło-
ści. Jeśli ich zaintereso-
wania obejmowały życie 
publiczne, uczestniczyły 
w życiu dworu, sejmi-
kach i sejmach, oczywiście bez prawa głosu i piastowania 
urzędów.

W 1490 roku Gabriel Tęczyński ustanowił swoją żonę 
Annę prawną opiekunką dóbr końskowolskich i ich sied-
miorga niepełnoletnich dzieci, sam zginął w 1497 roku  
w bitwie pod Koźminem, w trakcie mołdawskiej wyprawy 
Jana Olbrachta. Anna samodzielnie zarządzała powierzo-
nym jej majątkiem przez dwadzieścia lat, do czasu, gdy 
najmłodszy syn Andrzej osiągnął pełnoletność. Stał się 
później kasztelanem krakowskim i dziedzicem Końskowoli 
- dla której uzyskał prawa miejskie. Sądzę, że w kolejnych 
latach nadal liczył się ze zdaniem matki i doceniał wszyst-
ko, co zrobiła. Bez jej starań bowiem Końskowola i okolicz-
ne wsie nie osiągnęłyby takiego poziomu gospodarczego, 
który w 1532 roku pozwolił na staranie się o promesę na 
nadanie praw miejskich. 

Są przesłanki, by przypuszczać, że ufundowany przez 
Andrzeja Tęczyńskiego pierwszy drewniany kościółek przy 
szpitalu w pobliżu nowego dworu otrzymał wezwanie wła-
śnie dla upamiętnienia Anny z Konińskich. Znajdował się 
on w miejscu obecnego, murowanego kościółka, zbudo-
wanego przez księdza Lisowicza. Znajdująca się tam mu-
rowana krypta była planowanym miejscem jej pochówku.

Kolejną dziedziczką klucza końskowolskiego, która zde-
cydowała się osobiście nadzorować i zarządzać odziedzi-
czonym majątkiem była Zofia - córka Gabriela Tęczyńskie-
go, wojewody lubelskiego i żona Mikołaja Daniłłowicza, 
podskarbiego koronnego. Nieposiadająca własnych dzie-
ci, ostatnia ze swojej linii Tęczyńskich, podjęła działania 
mające na celu upamiętnienie wygasającego rodu i powo-
łała przy kościele farnym w 1643 roku Bractwo Św. Anioła 
Stróża. Wyznaczyła kapłana, opiekuna bractwa, który zo-
stał zobowiązany do odprawiania mszy za zmarłych człon-

ludzi, a także pogłębić pracę z ludźmi starszymi, których 
jest coraz więcej. Może mógłby powstać Dom Opieki dla 
ludzi starszych.

W sposób oczywisty najbardziej jestem związany z Ko-
ściołem Parafialnym. Unikalne piękno dostrzegam rów-
nież w Kościele Św. Anny i w niezwykłych kryptach kościo-
ła farnego.

Dumą napawają mnie ludzie, którzy mieszkają w Koń-

skowoli. Są życzliwi i mili. Dumny jestem z władz Gminy, 
która dba o piękno miejscowości i ze wspaniałych zabyt-
ków jakie są na terenie Gminy.

Życzę mieszkańcom i sobie abyśmy żyli bez uprzedzeń  
i aby Końskowola był nam najdroższa sercu. Mam nadzie-
ję, że doczekamy się uchylenia nakazu carskiego i znów 
Końskowola będzie miastem. Mam nadzieję, że zwycięży 
mądrość.

Pieczęć miasta Końskowola XVIII w.
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ków rodziny. Po śmierci Zofii własność Końskowoli prze-
szła na jej stryjeczną siostrę, córkę Jana – Izabelę, ostatnią 
przedstawicielkę rodziny - żonę Łukasza Opalińskiego  
z Bnina, marszałka nadwornego koronnego. 

Materialnymi śladami ich władania kluczem jest praw-
dopodobnie odbudowany po zniszczeniach Potopu dwór 
Tęczyńskich oraz Vanitas na sarkofagu w krypcie północ-
nej, gdzie pochowano oboje małżonków. Nie mamy do-
kumentów świadczących o osobistym zaangażowaniu Iza-
beli Opalińskiej w zarządzanie dobrami, podobnie, jak jej 
córki Zofii z Opalińskich księżnej Lubomirskiej, natomiast 
wnuczka, Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska, kasztelano-
wa krakowska i prawnuczka Zofia z Sieniawskich primo 
voto Denhoffowa, księżna Czartoryska osiągały na tym 
polu niezwykłe sukcesy.

Elżbieta Sieniawska korzystała ze wszystkich możliwo-
ści, jakie otworzył przed nią stan małżeński. Samodziel-
nie zarządzała należącymi do jej wiana i odziedziczonymi 
po rodzicach majątkami. Wnosiła sprawy do sądu, wy-
stępowała do trybunału, aktywnie uczestniczyła w życiu 

społecznym i politycznym kraju. Wypracowała bardzo 
efektywny system nadzorowania rządców, ekonomów  
i dzierżawców. Osobiście kilka razy w roku wizytowała swo-
je włości i korespondowała z zatrudnionymi tam urzędni-
kami. W oparciu o posiadane dobra stworzyła samowy-
starczalne konsorcjum o szerokim wachlarzu produkcji  
i handlu. Dzięki takiemu podejściu miała zabezpieczonych 
rzemieślników i materiały na potrzeby prowadzonych  
w różnych częściach kraju inwestycji. Z jej fundacji po-
wstało wiele kościołów. Rozbudowywała i remontowała 
świątynie, w tym końskowolską farę i posiadane rezyden-
cje. Miała opinię wymagającego, srogiego, ale uczciwego  
i co najważniejsze, wypłacalnego właściciela.

Zofia z Sieniawskich księżna Czartoryska przejęła od 
matki styl zarządzania wniesionymi do małżeństwa dobra-
mi. Była bardzo dobrą organizatorką i inwestorką. Okres 
wdowieństwa po śmierci Stanisława Denhoffa, hetmana 
polnego litewskiego, pozwolił jej wyjść z cienia dominują-
cej, nawet despotycznej rodzicielki i wypracować własną 
pozycję. Ślub z ówczesnym wojewodą ruskim Augustem 

Opracowała: Olga Sułek
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Aleksandrem księciem Czartoryskim był dla wielu zasko-
czeniem. Po śmierci Elżbiety Sieniawskiej stała się jedną 
z najbogatszych kobiet Rzeczpospolitej i spodziewano się, 
że zwiąże się z kimś bardziej wpływowym. Dla Czartory-
skiego małżeństwo z Zofią z Sieniawskich było momentem 
przełomowym. Majątek, jaki wniosła, pozycja jej rodziny, 
koligacje i koneksje przejęte w dużej mierze po rodzicach, 
stały się dla wojewody ruskiego trampoliną do błyskawicz-
nej kariery politycznej i wzmocnienia familii. Zofia nadal 
decydowała o swoich dobrach, nie miała jednak ambicji 
politycznych matki. Zadowalało ją życie w cieniu aktyw-
nego małżonka. Sytuacja w kraju nie sprzyjała rozwojowi 
gospodarczemu, więc i dobra końskowolskie nieco pod-
upadły, ale działania następnych pokoleń Czartoryskich 
doprowadziły do ponownego ożywienia.

Niewielu właścicieli podpisywało się ,,z Końskowoli”. 
W skutek dziedziczenia klucza końskowolskiego głów-
nie w linii żeńskiej, ziemie należące do niego wchodziły  
w skład rozległych włości będących w posiadaniu moż-
nych i wpływowych rodzin Rzeczpospolitej: Tęczyńskich, 
Opalińskich, Lubomirskich, Sieniawskich i Czartoryskich. 
Były jednym z wielu trybików gospodarczej i ekonomicz-

nej machiny, jaką stanowiły należące do rodzin latyfundia. 
To, co po sobie zostawili kolejni właściciele świadczy o ich 
odpowiedzialności i dbałości nie tylko o dobra materialne, 
ale i powierzonej ich opiece ludności zamieszkującej na 
tym terenie. Moją uwagę zwróciły kobiety – dziedziczki. 
W dużej mierze należały do niezbyt licznej grupy kobiet 
w swojej sferze, które zarządzały samodzielnie należącym 
do nich majątkiem, lub aktywnie wpływały na to, co się 
tam działo. Korzystały z możliwości, jakie dawała im in-
stytucja małżeństwa, niekiedy przymuszone przez sytu-
ację, ale częściej realizując pasje i ambicje. Silne, mądre, 
wykształcone, wyjątkowe, mimo zupełnie innych realiów, 
nadal mogą być inspiracją.

Prezes TODK „Fara Końskowolska”
Barbara Stefanek-Nowacka
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W nowym roku zapraszamy na zajęcia do GOK-u

Co w GOK-u piszczy

Przeprowadzka do odnowionej siedziby Gminnego 
Ośrodka Kultury przy ulicy Lubelskiej 93 sprawiła, że po-
nownie dysponujemy przestrzenią, która sprzyja prowa-
dzeniu szerokiej gamy wydarzeń kulturalnych i  zajęć dla 
dzieci, młodzieży i seniorów. Bardzo nas to cieszy i jed-
nocześnie mobilizuje do wprowadzenia do oferty zajęć 
dla zróżnicowanych grup wiekowych, z rozmaitymi po-
trzebami jeśli chodzi o rozwijanie pasji i zainteresowań.

Pasje muzyczne
Dla dzieci i młodzieży zainteresowanej rozwijaniem się  

w kierunku muzycznym w naszej ofercie mamy spotkania 
z utalentowanym multiinstrumentalistą i doświadczonym 
instruktorem panem Tadeuszem Salamandrą. W ramach 
prowadzonych indywidualnych zajęć muzycznych dzieci  
i młodzież mogą uczyć się oraz doskonalić umiejętność gry 
na instrumentach klawiszowych (pianino, keyboard, akor-
deon), gitarze i saksofonie. Instruktor weryfikuje również 
predyspozycje muzyczne. Chętnych do udziału w warsz-
tatach zapraszamy do kontaktu telefonicznego z panem 
Tadeuszem i umówienie się na konkretny dzień i godzinę. 

Nie tylko dzieci i młodzież znajdą coś dla siebie w ofer-
cie GOK. Seniorzy, mogą dołączyć do Chóru Seniorów 
„Pokolenie”. Próby pod kierunkiem Tadeusza Salaman-
dry odbywają się we wtorki i czwartki od godziny 11:00. 
Warto przypomnieć, że zespół zadebiutował 10 stycznia 
1999 r. pn. „Śpiewający Seniorzy”. Przez ostatnich 20 lat  
koncertował ponad 300 razy. W jego repertuarze znajdują 
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się piosenki z minionych lat i z lat młodości. Często na-
wiązują do pięknego uczucia jakim jest miłość do drugie-
go człowieka, domu rodzinnego i ojczyzny. Chór posiada 
też w repertuarze popularne kolędy, pieśni patriotyczne i 
piosenki autorskie, do których teksty napisali pracownicy 
Ośrodka Kultury.  

Zainteresowania plastyczne
Zajęcia plastyczne, plenery malarskie, wystawy to znak 

rozpoznawczy Gminnego Ośrodka Kultury. Od lat dużym 
zainteresowaniem cieszą się zajęcia plastyczne dla dzie-

ci w wieku 7-12 lat, które porządkują i rozwijają wiedzę, 
talenty, wrażliwość, zmysł obserwacji oraz uczą maluchy 
koncentracji. Na warsztatach dzieci poznają różne techni-
ki rysunkowe i malarskie, elementy kompozycji plastycz-
nych i form dekoracyjnych. Zajęcia prowadzone są przez 
panią Olgę Sułek – utalentowaną absolwentkę Wydziału 
Artystycznego UMSC i odbywają się w piątki w godzinach 
14:30-16:00. Pasją pani Olgi jest linoryt, dlatego też za-
prasza starsze dzieci, od 10 roku życia, na warsztaty z tej 
techniki graficznej. Polega ona na opracowaniu matrycy 
(w linoleum) za pomocą dłuta, gdzie wybiera się partie, 
które ostatecznie mają pozostać białe. Pozostałe wypukło-
ści pokrywa się farbą drukarską za pomocą wałka. Odbitki 
wykonuje się na papierze.

 Przygotowanie do egzaminów z rysunku
Jeśli zaś zastanawiacie się państwo nad wyborem drogi 

życiowej dla swojego dziecka i skłaniacie się ku wyborowi 
szkoły artystycznej, zapraszamy serdeczne na nasze nowe, 
indywidualne zajęcia z rysunku i malarstwa, gdzie dziec-
ko będzie mogło przygotować się do egzaminów wstęp-
nych. 

Jak to działa? Egzamin do szkoły artystycznej w czę-
ści praktycznej ma sprawdzić predyspozycje kandydata 
– umiejętność obserwacji, wrażliwość na kolor, umiejęt-
ność konstruowania form w przestrzeni i kreatywność. 
Program zajęć indywidualnych prowadzonych przez panią 
Olgę Sułek obejmuje: 

• rysunek światłocieniowy;  

• ćwiczenie obserwacji oraz rysunku z natury;

• malarstwo – martwa natura z obserwacji;

• ćwiczenie wyobraźni, umiejętności mieszania farb;

• kompozycję przestrzenną;

• komponowanie w przestrzeni i pracę z papierem;

Dzięki tym zajęciom kandydat do szkoły może zgro-
madzić portfolio, na bieżąco poprawiać błędy w pracach, 
uczyć się nowych technik.

 Programowanie przyszłości
Nauka i świetna zabawa – to motto zajęć z dla dzieci 

Zabawy z kodowaniem  na które zapraszamy wszystkie 
maluchy w wieku 7-9 lat. Jeśli chcesz, by twoje dziecko 
poznało szeroko pojęte podstawy programowania, kształ-
ciło myślenie analityczne, umiało dzielić złożone proble-
my na mniejsze wyzwania – zapraszamy. Kodowanie to 
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umiejętność, której warto uczyć się od najmłodszych lat. 
Jest to znakomity wstęp do poznania mechanizmów nie-
zbędnych do programowania. Na zajęciach prowadzonych 
w kameralnej grupie, dzieci uczą się praktycznego kodo-
wania z użyciem komputera lub bez jego pomocy. Utrwa-
lają zagadnienia poznane w szkole na lekcjach informatyki 
i zdobywają nowe umiejętności.

Do dyspozycji uczestników są maty do kodowania, kolo-
rowe kubeczki, tablety, roboty edukacyjne Photon, kom-
putery, klocki Lego oraz ekran interaktywny. Na warsztaty 
zapraszamy w czwartki, w godzinach 16:00 - 17:30.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczoną instruktor-
kę, pasjonatkę nowych technologii i klocków Lego, Joannę 
Dziewięcką – Oroń, która swoje umiejętności edukator-
skie szlifowała podczas szkoleń kompetencji cyfrowych 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych w szkołach województwa 
lubelskiego, a także podczas koordynowania działań filii 
Uniwersytetu Dziecięcego UMCS w Puławach.

 Myśl, myśl, myśl!

Nie jest niespodzianką, że analityczne myślenie warto 
rozwijać od najmłodszych lat. Dlatego też w ofercie GOK 
od lat znajdują się zajęcia szachowe, które z powodze-
niem prowadzi doświadczony instruktor i sędzia szacho-
wy pan Zdzisław Machniewski. Grupa stale osiąga wyso-
kie wyniki w rozgrywkach regionalnych. Czego uczą takie 
zajęcia? Prawidłowego poruszania się figurami szachowy-
mi, rozgrywania partii z zegarem szachowym, opanowania 
pojęć i zagrań szachowych, rozwiązywania prostych zadań 
na liczbach, a także wyznaczania celów i dążenie do nich 
oraz podejmowania trudnych decyzji. Spotkania odbywa-
ją się w piątki, w godzinach 16:00 – 17:30.  

Czym jest kreatywność? Najprościej ujmując to posta-
wa twórcza, proces umysłowy pociągający za sobą po-
wstawanie nowych idei, koncepcji lub nowych skojarzeń 
czy powiązań. Myślenie kreatywne to myślenie prowa-
dzące do uzyskania oryginalnych i stosownych rozwią-
zań. Od października 2021 r. w ofercie GOK znajdują się 
zajęcia kreatywne dla dzieci w wieku 7 – 12 lat. Podczas 
warsztatów dzieci ćwiczą umiejętności logicznego i anali-
tycznego myślenia, budowania fabuły historii, tworzenia 

wypowiedzi publicznych. Poszerzają słownictwo, uczą się 
kojarzenia faktów i zbierania informacji. Na warsztatach 
wykorzystywane są głównie klocki Lego, a oprócz tego 
roboty edukacyjne Photon, gry kreatywne czy quizy inte-
raktywne. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu we wtorki,  
w godzinach 16:00 – 17:30. Instruktorem jest Joanna 
Dziewięcka-Oroń. 

 Szlachetne sztuki walki
Taekwondo to narodowy sport i tradycyjna sztuka walki 

Korei. Obecnie jest jedną z pełnoprawnych dyscyplin olim-
pijskich. Nauka tej sztuki walki uczy skupienia, koncentra-
cji, uwagi oraz umiejętności pokonywania niepowodzeń  
i trudności w życiu. Trening w grupie uczy sportowych za-
chowań społecznych, pozwala znaleźć nowych przyjaciół, 
zyskać nowe wzory do naśladowania. Uczestnicy zajęć 
ćwiczą siłę, szybkość, gibkość, zręczność i wytrzymałość. 

Mamy nadzieję, że od marca zajęcia sportowe ta-
ekwondo powrócą do oferty GOK-u. Obecnie trwa nabór 
do sekcji w Końskowoli dla dzieci i młodzieży od 6 roku 
życia. Spotkania są prowadzone pod czujnym okiem tre-
nera, instruktora międzynarodowego posiadającego sto-
pień V DAN, pana Jarosława Bigosa z Puławskiego Klubu 
TAEKWON-DO ITF.

Szczegółowe informacje o ofercie zajęć dla dzieci i mło-
dzieży w Gminnym Ośrodku Kultury znajdziecie państwo 
na stronie internetowej www.gok.końskowola.pl

 Joanna Dziewięcka-Oroń
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Zima to trudny czas dla zwierząt i pta-
ków. Nawet bezśnieżne, mroźne dni dają 
się im we znaki. To niepowtarzalna okazja 
aby wyjaśnić dzieciom dlaczego i czym do-
karmiać ptaki. Opieka nad ptakami uczy 
też odpowiedzialności i systematyczno-
ści. Dlatego podjęliśmy akcję dokarmiania 
ptaków. 

Przedszkolaki przynoszą ziarno lub kar-
mę dla ptaków, którą wsypują do karmni-
ka przed przedszkolem. I tak mamy moż-
liwość obserwowania skrzydlatych gości. 
A żeby nie zapomnieć o rozśpiewanych 
przyjaciołach na zajęciach kółka plastycz-
nego dzieci wykonały ptaszki - magnesy 
na lodówkę.

Wieści ze szkolnej ławy
Gminne Przedszkole w Końskowoli

Trzynastego stycznia w naszej szkole w sali gimnastycznej 
odbyły się zajęcia chemiczno-fizyczne zorganizowane przez 
grupę „Zaelektryzowani”. W programie zatytułowanym „Po-
czuj chemię do fizyki” brali udział uczniowie starszych klas.
Zaelektryzowani specjalizują się w propagowaniu atrakcyj-
nej edukacji poprzez przedstawienie interaktywnych spek-
takli. Na początku wykonawca doświadczeń spytał uczniów  
o kilka informacji przydatnych do dalszej części pokazów. 
Jedną z atrakcji było przedstawienie półkul magdeburskich, 
które były prawie niemożliwe do rozczepienia siłą jednego 
człowieka. Ciekawą interakcją z publiką były zabawy z helem: 
trzy chętne osoby dostały balony z gazem, po którym mieli 
bardzo wysoki głos, a ich zadaniami było przedstawienie się 
lub zaśpiewanie piosenki. 

Bardzo fajnym widowiskiem był wybuchowy wodór. Aktor 
napełnił balon wodorem i naciskając na balonik oraz przykła-
dając do niego zapalniczkę spowodował mały, ale efektowny 
wybuch. Na spektaklu była również atrakcja, w której jeden 
ochotnik siedział na poduszkowcu, a w jednej z rąk trzymał 
urządzenie, które silnie dmuchało. Chłopak trzymał za sznu-
rek, który był lekko ciągnięty przez wykonawcę spektaklu,  
w efekcie czego przemieszczał się z dużą prędkością. 

Najbardziej podobały mi się zabawy z ciekłym azotem. Na 
początku aktor przeszedł po całej sali gimnastycznej, niosąc 
wiadro z unoszącym się dymem, który rozpływał się po sali 
jak ciecz, lecz szybko znikał. Następnie włożył psa z podłuż-
nego balona do wiaderka z ciekłym azotem, a następnie go 
wyjął, balon bardzo się skurczył i dodatkowo zmarszczył, ale 
po chwili znów wrócił do swojej pierwotnej wersji. 

Ostatnią atrakcją było przejechanie krótkiego toru prze-
szkód rowerem przez dwie chętne osoby. Haczykiem było to, 
że rower był przeciwskrętny, to znaczy zamiast w prawo skrę-
cał w lewo i odwrotnie. To na pozór proste zadanie sprawiło 
ochotnikom niemały problem. 

Moim zdaniem były to bardzo ciekawe i intrygujące zaję-
cia rozrywkowe, które przemycały dodatkowo treści eduka-
cyjne.

Dawid Jałocha kl.7 c

SP Końskowola - Kącik Sienkiewiczowski
Poczuj chemię do fizyki
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Dnia 6 grudnia 2021 r. w Szkole im. Henryka Sienkiewicza 
w Końskowoli, pod opieką p. Joanny Kopińskiej rozpoczęła 
się akcja charytatywna „Twoja pomoc ma moc”. Jej organiza-
torami było szkolne koło PCK i Samorząd Uczniowski. Podczas 
akcji były zbierane dary dla Ośrodka Rewalidacyjno- Wycho-
wawczego w Puławach. W bieżącym roku szkolnym, pomimo 
że turniej charytatywny nie odbył się, udało się zebrać dary 
rzeczowe, takie jak: słodycze, artykuły papiernicze, środki 
higieny osobistej, artykuły chemiczne. W akcję włączyli się 
uczniowie klas 4 - 8. 17 grudnia 2021 r. członkowie koła PCK 
posegregowali dary, a następnie przekazali je do Ośrodka Re-
walidacyjno-Wychowawczego w Puławach. Najwięcej darów 
udało się zebrać klasom 6a i 7a. Wszystkim ofiarodawcom 
serdecznie dziękujemy.  

Anna Borucka kl. 8 b

W tym roku ósmoklasiści naszej szkoły obchodzili Mikołajki 
dość nietypowo. 6 grudnia przystąpili bowiem do próbnego 
egzaminu z j. polskiego. W kolejnych dniach, przy zachowa-
niu zasad reżimu sanitarnego, zmagali się z zadaniami z ma-
tematyki oraz języków obcych – angielskiego i niemieckiego 

Tradycją naszej szkoły od wielu lat jest to, że pierwszy eg-
zamin próbny uczniowie piszą na arkuszach przygotowanych 
przez wydawnictwo Operon. Kolejny, z nieco innego źródła, 
napiszą na przełomie lutego i marca.   

Robert Polak 

Pomimo różnorakich kłopotów zdrowotnych i personal-
nych 16 grudnia uczniowie klas IV a i b udali się na długo wy-
czekiwaną wycieczkę do Sandomierza i Nowej Dęby. Po dwu-
godzinnej podróży rozpoczęło się zwiedzanie Sandomierza  
z naszym przewodnikiem, który opowiadał o najważniej-
szych obiektach starej części miasta. Następnie uczniowie 
udali się do tak zwanej zbrojowni, gdzie mogli wysłuchać 
humorystycznego opowiadania o atakach różnych wojsk na 
Sandomierz i przymierzyć części uzbrojenia z dawnych epok: 
od średniowiecza do końca XVII wieku. Po wyjściu ze zbro-

Twoja pomoc ma moc 

Egzamin próbny klas ósmych 

Wycieczka klas IV a i IV b
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Kto nie zna tej baśni Hansa Christiana Andersena? Chy-
ba niewielu. Szczególnie my, starsi pamiętamy, jak zawsze 
czekaliśmy przed świętami Bożego Narodzenia, aż będzie 
emisja tej baśni w telewizji, bo wtedy niewiele było takich 
okazji do obejrzenia.

Pamiętacie jej początek? Wtedy pęka czarodziejskie,  
a właściwie diabelskie lustro, a jego drobiny rozsypują się 
po całym świecie. Trafiają do oczu lub serc ludzi i wtedy ci 
stają się zupełnie inni, niż byli dotychczas - są źli, złośliwi, 
mają okrutne pomysły, wyśmiewają innych, myślą tylko  
o sobie, robią wiele dziwnych rzeczy. Dwa z takich kawał-
ków wpadły do oka i serca chłopca - Kaya. Z pogodnego, 
wesołego i serdecznego stał się zimny i zły. Jego serce 
zmieniło się w kawałek lodu, a oczy widziały świat, jak  
w krzywym zwierciadle. Dokuczał wszystkim, nawet uko-
chanej babuni i wiernej przyjaciółce - Gerdzie. Ta, mimo 
wszystko nadal go bardzo kochała i wierzyła, że się zmie-
ni. Wreszcie pewnego dnia w ich miasteczku pojawiła się 
Królowa Śniegu i Kay odjechał z nią w daleką drogę - do 
jej pałacu. Królowa obiecała mu władzę nad światem, ale 
warunkiem było ułożenie z kawałków lodu słowa „Wiecz-
ność”. Od tej pory Kay nie zwracał uwagi na nic i całymi 

dniami układał mozaikę. Nie straszny mu był lodowaty 
wiatr, ani mróz. Jego skóra zrobiła się prawie czarna z zim-
na, ale on niczego nie czuł. Chciał za wszelką cenę sprostać 
zadaniu i rządzić światem. 

 A co stało się z Gerdą? Nie zrezygnowała z przyjaciela, 
postanowiła go odzyskać. Przeszła długa drogę, narażała 
się na ogromne niebezpieczeństwa, aż wreszcie dotarła 
na szczyt Ziemi, do krainy wiecznego lodu i pałacu Kró-
lowej Śniegu. Odnalazła tam Kaya i tak mocno nad nim 
płakała, że jej gorące łzy roztopiły lód w sercu chłopca,  
a z oka chłopca wypadł tkwiący tam od dawna kawałek lu-
stra. Wtedy Kay rozpoznał w przybyłej dziewczynie swoją 
najlepszą przyjaciółkę i razem, szczęśliwi wrócili do domu 
i do babuni.  

Tyle opowiada stara, piękna baśń... A ja czasami zasta-
nawiam się czy teraz również gdzieś nie pękło takie samo 
czarodziejskie, diabelskie lustro? Może miliony drobi-
nek rozprysły się po Ziemi? Może są w naszych sercach  
i oczach? 

Nie możemy dojść do zgody często już w rodzinnym 
domu, między sąsiadami, we wsi, w pracy, w kraju, na 

Królowa Śniegu XXI wieku

jowni trzeba było pomaszerować na obiad, a potem wyru-
szyć do Nowej Dęby. W tej niewielkiej miejscowości znajduje 
się muzeum i fabryka ozdób choinkowych. 

Na miejscu dzieci obejrzały tysiące bombek i figurek cho-
inkowych różnych stylów – amerykańskiego, francuskiego, 
wiktoriańskiego, norweskiego i staropolskiego. Wzięły też 
udział w pokazie produkcji i dekoracji ozdób na choinkę, a na 
koniec samodzielnie ozdabiały otrzymane bombki.

Wycieczka zakończyła się wczesnym wieczorem i wszyscy 
bezpiecznie wrócili do domów.

Robert Polak

Twórczość naszych czytelników
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świecie. Uwielbiamy mówić i robić sobie przykrości, na 
złość, na przekór, obmawiać, wyśmiewać jedni z drugich. 
Cudze sukcesy nie cieszą nas, o nie! Wolimy niepowodze-
nia innych. Bo wtedy mamy o czym gadać... Uwielbiamy 
być we wszystkim najlepsi, żeby inni nas podziwiali i za-
zdrościli. Najpiękniejszy dom, najnowsze auto, najmod-
niejsze ubrania, moje dziecko musi być najzdolniejsze, 

mieć super oceny... To samo wpajamy naszym dzieciom. 
Koleżanka czy kolega w ubraniach z ciucholandu to śmieć, 
szmaciarz. Telefon musi być najlepszy... A w ogóle po co 
zadawać się z „tymi biedakami”? Nie jest modne poma-
ganie, takie zwykłe, bezinteresowne. Współczucie, empa-
tia... Co to w ogóle jest? Kto to wymyślił? To takie dziwne 
i niedzisiejsze... Działania charytatywne? Nie warto się  
w coś takiego angażować, niech każdy radzi sobie sam.  
A jak sobie nie radzi, to jego problem... Szacunek? Komu 
on potrzebny? Szanujemy tych, z których mamy korzyści... 
Zamiast kochać - nienawidzimy, zamiast pomagać - utrud-
niamy, zamiast wspierać - krytykujemy, zamiast zarażać in-
nych śmiechem - wywołujemy smutek, ból i łzy... Taki był 
Kay, zanim nie odnalazła go Gerda.

Naprawdę nie wiem, skąd dzisiaj w ludziach tyle zawi-
ści, zazdrości, wrogości. Przecież miłość i troska o innych 
są o wiele przyjemniejsze... Kochać innych, pomagać im, 
współczuć, troszczyć się o przyjaciół, znajomych, rodzinę. 
Śmiać się z nimi i płakać. Cieszyć się z cudzych sukcesów 
i radości, pomagać sobie w trudnych chwilach. Wspierać 
każdego, kto tego wsparcia potrzebuje, bo jutro to mogę 
być ja... 

Gerda walczyła o Kaya tak długo, aż go odzyskała. Wę-
drowała po świecie długim i szerokim, walczyła ze zmęcze-
niem, bólem i strachem, bo kochała swojego przyjaciela 
miłością prawdziwą, szczerą i bezinteresowną. Pokonała 

samą Królową Śniegu. Jej gorące łzy rozpuściły twarde, lo-
dowate serce Kaya, który znowu stał się dobrym, dawnym 
Kayem. 

A gdyby tak w naszych czasach pojawiła się taka Gerda? 
A najlepiej tysiące, miliony takich Gerd... Czy zdołałyby 
dotrzeć do wszystkich twardych serc? Rozpuścić lód, jaki 

tam tkwi. Przekonać nas, że najważniejsze jest dobro. Że 
po prostu warto być dobrym człowiekiem. Że warto po-
magać i wspierać, troszczyć się o innych i kochać tak po 
prostu, za nic.  

To wcale nie jest łatwe, o nie! Dobro wymaga poświę-
cenia, wyrzeczeń, ogromnej siły. Ale przecież życie bez 
dobra to równia pochyła, po której możemy staczać się  
w dół, coraz niżej i niżej w naszym człowieczeństwie. Może 
więc warto, coś z tym „kawałkiem lodu” w nas zrobić, 
dołożyć wszelkich starań, żeby zamiast zsuwać się po tej 
równi pochyłej, zacząć powoli, mozolnie wspinać się do 
góry, aż dojdziemy na szczyt, bo celem jest lepsze, warto-
ściowsze, pełniejsze życie dla nas i przyszłych pokoleń. Na 
pewno będą momenty, że coś się nie uda, że obsuniemy 
się ku dołowi, ale to nie powód, żeby się poddać. Gerda 
dążyła do wyznaczonego celu, a kiedy go osiągnęła, zna-
czyło to, że pokonała wszystkie przeciwności, że wygrała 
z własnymi słabościami i uratowała Kaya z rąk Królowej 
Śniegu. Stawką było nie tylko życie Kaya ale też życie jej 
samej – pokonując własną słabość i przeszkody stała się 
lepszym człowiekiem. Czy to może być wyzwanie dla nas 
na ten Nowy – 2022 – Rok? 

Beata Kowalik
Grafika: https://download.komputerswiat.pl/ksiazki/dla-dzieci-i-mlodziezy/ 

krolowa-sniegu
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Idziemy

idziemy idziemy 
we łzach toniemy
idziemy idziemy
dłonie załamujemy
idziemy idziemy
żyły wypruwamy
idziemy idziemy
marchewki skrobiemy
idziemy idziemy
oddech łapiemy
idziemy idziemy
czoło ocieramy
idziemy idziemy
myśli zbieramy
idziemy idziemy
odpocząć pragniemy
idziemy idziemy
w krąg światów brniemy

Moi Przodkowie

Patrzą n mnie rozumiejące oczy
Moi Przodkowie kiwają głowami
Znają rozterki i zamęt
Wiedzą, że słabości wzmacniają.
Miarowo im czas uciekał, jak w klepsydrze
I zatrzymywał się w niepewnościach.

Moi Przodkowie zachłystywali się wiosną 
I zamierali zmierzchem lata
Jesienie wyzwalały w nich wiewiórki
A zimy przytulność i bliskość domów.

Moi Przodkowie mają szybkie oddechy
Pełne jeszcze apatytów na życie
Smętnieją w zawiłościach spraw
I pokornieją w obliczu Wieczności.

Duszki Moje

Duszki moje, Dusze kochane
do nieba lećcie
nic was nie trzyma
nie miesza rozpacz
ni sprawy niedokończone
ni słowa niewypowiedziane
ni gesty zastygłe w pół dłoni.

Duszki moje, Dusze kochane
do nieba lećcie
nic was nie trzyma
pomoc w budowaniu domów
patrzenie na nasze osiągnięcia
słuchanie jacyśmy spełnieni
zachwyty nad udolnością naszą.

Duszki moje, Dusze kochane
do nieba lećcie
od rozpaczy i łez naszych wolne.

Najgłębsze swe pragnienia obudź

Najgłębsze swe pragnienia obudź
Spójrz wzrokiem trzeźwym i jasnym
W serce się swoje wsłuchaj
Czego pragniesz i co cię ukoi.

Najgłębsze swe pragnienia obudź
Spójrz na świat dokoła
I przyjmij garściami chętnie
Co daje tobie hojnie dzień.

Najgłębsze swe pragnienia obudź
Spójrz na bliskość, jaka się zdarza
Nie zmarnuj tego na bzdury
Tyle lat z mozołem to budowałeś.

Najgłębsze swe pragnienia obudź
Spójrz na przestrzeń i barwy
Zanurz w nich serce swoje
I korzystaj. I odpoczywaj.

Poezja Klary Skwarek
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Biblioteka proponuje
Joanna Tekieli – „Schronisko w Podgórowie”
Ewa i Mariusz to małżeństwo z prawie dwudziestoletnim stażem. W ich związek wkradła się ruty-
na, oboje mają wrażenie, że się od siebie oddalili. 
Pod wpływem znalezionego w sieci ogłoszenia decydują się na prawdziwą życiową rewolucję: 
sprzedają mieszkanie w mieście i kupują stare schronisko w maleńkiej miejscowości Podgórowo. 
Wydaje im się, że największą trudnością będzie przystosowanie się do nowych, dość surowych 
warunków życia oraz przedłużające się remonty, ale los szykuje dla nich wyzwania, których nie 
przewidzieli…

Stefanie Zweig – „Nigdzie w Afryce”
Rok 1938. Walter Redlich, żydowski adwokat spod Wrocławia, emigruje do Kenii. Tuż przed wy-
buchem wojny dołączają do niego żona z pięcioletnią córeczką. Afryka początkowo wydaje się 
nieprzyjazna i trzeba czasu, aby ją poznać i zrozumieć. Nie jest to łatwe, zwłaszcza dla Jettle, która 
traktuje wyjazd jako stan przejściowy i nie zamierza się przystosować. Problemów z zaadaptowa-
niem się nie ma tylko mała Regina, która w przeciwieństwie do rodziców szybko przesiąka tym 
miejscem. Zaprzyjaźnia się z tubylcami, rozumie przyrodę i otaczający ją świat. Redlichowie nie 
potrafią uwolnić się od poczucia winy wobec bliskich, którzy zostali w Niemczech lub w Polsce.  
I od tęsknoty za ojczyzną, za rodziną, przyjaciółmi i zwyczajną pracą. Nigdzie w Afryce pełna jest 
dramatów, rozterek i lęków. Ale i marzeń.

Fernando J. Múñez – „Kucharka z Castamar”
Dostatnie życie Clary Belmonte przerywa tragiczna śmierć jej ojca. Zrozpaczona i pozbawiona 
protekcji młoda dziewczyna zostaje rzucona we wrogi świat. W XVIII-wiecznej Kastylii życiem 
kobiet rządzą namiętności mężczyzn. Nawet arystokratki padają ofiarami ich bezlitosnych gier,  
a los wymaga od kobiet niewiarygodnej siły. Ale Clara ma wyjątkowy talent. Jej pasją jest kuchnia,  
a dania, które gotuje, zniewalają zmysły. Gdy dziewczyna zostaje zatrudniona jako pomoc kuchen-
na w posiadłości Castamar, wie, że to dla niej szansa, by zawalczyć o siebie. Tymczasem serce księ-
cia Castamar od dawna czeka, by ktoś je obudził. Odkąd mężczyzna stracił ukochaną żonę, prawie 
nie opuszcza swych pokoi. Gdy książę Diego po raz pierwszy próbuje dań swojej kucharki, budzą 
się jego uśpione zmysły. Również w sercu Clary ów tajemniczy mężczyzna wyzwala ciepło, którego 
nigdy dotąd nie zaznała?

Kristin Harmel – „Dom przy ulicy Amélie”
Gdy Ruby Henderson Benoit przybywa w 1939 roku do Paryża ze swoim świeżo poślubionym 
mężem Marcelem, wyobraża sobie, jak spacerują pod rękę rozległymi bulwarami, skąpanymi w 
złotym świetle popołudnia. Lecz wojna wisi w powietrzu. Naziści wchodzą do Francji, a jej mał-
żeństwo zaczyna się rozpadać. Żydówka Charlotte Dacher ma jedenaście lat, gdy Niemcy wkra-
czają do paryskiej stolicy. Jej prawa zostają ograniczone i ma nosić żółtą gwiazdę. Gdy Charlotte 
uważa, że gorzej być nie może, wtedy zaczynają się masowe deportacje. Thomas Clarke wstępuje  
w szeregi RAF, ale gdy podczas bombardowania ginie jego ukochana matka, traci wiarę w sens 
swoich działań. W końcu w cieniu paryskiej wieży Eiffla niespodziewanie odkrywa nowy powód, 
by walczyć dalej – oraz wracać do domu. Kiedy losy splatają się, muszą wykazać się odwagą, prze-
ciwstawić się nazistom – i ponownie otworzyć zbolałe serca na uczucia. Walczą, aby przeżyć.
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Sport w gminie
Turniej żaków starszych

W niedzielę 19 grudnia druży-
na żaków starszych Powiślaka Koń-
skowola wyjechała do Garwolina 
gdzie wzięła udział w turnieju na 
rzecz Wiktorii Kaczyńskiej. Warto 
wspomnieć, że nasz zawodnik Kac-
per Jóźwicki został wybrany najlep-
szym bramkarzem turnieju. Ser-
deczne gratulacje!

Skład Powiślaka: Kacper Jóźwicki 
- Antoni Grzechnik, Franciszek Su-
morek, Rafał Szarowolec, Oliwier 
Ścibior, Wojciech Ciesielski, Jakub 
Jóźwicki, Aleksander Rożek.

Trener Radosław Muszyński ustalił plan meczów towa-
rzyskich przed rundą wiosenną sezonu 2021/2022. Zosta-
ło zaplanowane sześć sparingów. Pierwszy z nich zostanie 
rozegrany 5 lutego 2022 r. kiedy to naszym rywalem bę-
dzie Sygnał Lublin, który na co dzień rywalizuje w lubel-
skiej Keeza klasie okręgowej. Piłkarze rozpoczną przygo-
towania 17 stycznia, a ligowe rozgrywki ruszą w weekend 
19/20 marca.
5 lutego - Sygnał Lublin  
(Keeza klasa okręgowa Lublin)
12 lutego - Górnik II Łęczna  
(Hummel IV liga lubelska, gr. 1)
19 lutego - Lublinianka Lublin  
(Hummel IV liga lubelska, gr. 1)
26 lutego - Wilga Garwolin  
(forBET IV liga mazowiecka, gr. II)
5 marca - Granit Bychawa  
(Hummel IV liga lubelska, gr. 2)
12 marca - Orion Niedrzwica  
(Keeza klasa okręgowa Lublin)

Miejsca i godziny rozegrania meczów zostaną podane 
w późniejszym terminie.

Zarząd Klubu Sportowego Powiślak Końskowola 
ogłasza ciągły nabór uzupełniający do zespołu re-
zerw, a także poszczególnych roczników.

Zapraszamy na otwarte zajęcia treningowe w celu 
sprawdzenia swoich umiejętności piłkarskich pod 
okiem wykwalifikowanych szkoleniowców. Szczegó-
łowe informacje można uzyskać bezpośrednio u tre-
nerów.

Powiślak II Końskowola trener Patryk Kędra,
kontakt: 518 639 345
Roczniki 2005, 2006, 2007 trener Mateusz Hinz,
kontakt: 605 482 609 
Roczniki 2008, 2009, 2010 trener Marcin Rożek,
kontakt: 663 303 146 
Roczniki 2011, 2012 trener Rafał Banaszek,
kontakt: 667 249 529 
Roczniki 2013 i młodsi trener Marcin Rożek,
kontakt: 663 303 146

Zawodnik Powiślaka Końskowola Cezary Zdunek został 
powołany na konsultacje szkoleniowe reprezentacji Polski 
u-19 w futsalu, które odbyły się w Bielsku-Białej w dniach 
13-17 grudnia. Na liście powołanych znalazło się 17 za-
wodników.

Informacje sportowe przekazał Patryk Suszek

Plan sparingów przed rundą wiosenną 
sezonu 2021/2022

Ciągły nabór uzupełniający do rezerw  
i grup młodzieżowych

Cezary Zdunek z powołaniem  
do reprezentacji Polski futsalu
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Jerzy Osiak był w zarządzie Powiślaka Końskowola od 
2005 roku. Przez te wszystkie lata czynnie działał na rzecz 
klubu, począwszy od A-klasy, poprzez klasę okręgową, aż 
do IV ligi. Na przełomie lutego i marca minęło by jego 17 
lat przygody ze sportem w Końskowoli. 

To między innymi dzięki niemu nasi kibice mogą oglą-
dać transmisje meczów online, gdyż przyczynił się do 
zbudowania potrzebnej do tego konstrukcji. Dzięki niemu 
również przedsezonowe prace nad murawą naszego bo-
iska zawsze przebiegały perfekcyjnie by nasi zawodnicy 
mieli dobre warunki do rozpoczęcia rozgrywek. Oprócz 
działań stricte klubowych był przede wszystkim wspania-
łym człowiekiem, kolegą, przyjacielem, mężem, ojcem  
i dziadkiem. 

Zmarł w niedzielny wieczór 2 stycznia.
Zarząd Klubu, trenerzy oraz zawodnicy składają naj-

szczersze kondolencje rodzinie i bliskim.

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci
wieloletniego członka zarządu Powiślaka Końskowola Pana Jerzego Osiaka.




