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Wizyta delegacji Gminy Konopnica w Gminie
Konopnica

W dniach od 15-17 grudnia gościliśmy w naszej gminie siedmioosobową delegację z bliźniaczej Gminy Konopnica w powiecie
wieluńskim, woj. łódzkie. Na zaproszenie wójta Mirosława Żydka przyjechali: Pani Wójt Mariola Hernas, Przewodniczący Rady
Grzegorz Turalczyk oraz radni. Ze względu na krótki pobyt przygotowaliśmy dla naszych gości intensywny program zwiedzania
gminy.
Na początek wizyta w Szkole Podstawowej w Motyczu. Konopniccy samorządowcy byli pod wrażeniem ogromu inwestycji
poczynionych w szkole. Pani dyrektor Marta Och oprowadziła gości po szkole , pokazała nowocześnie wyposażone sale, sale
gimnastyczną. Pani Wójt Mariola Hernas nie omieszkała dokonać wpisu w księgach pamiątkowych szkoły i biblioteki.

Pochwaliliśmy się, także prężnie działającym Domem Kultury w Motyczu i centrum komputerowym. Tłum dzieciaków przy
komputerach oraz wyroby rękodzielnicze były najlepszą rekomendacją „prawdziwości” tego miejsca. Kolejnym punktem wizyty
było Dwujęzyczne Przedszkole i Szkoła „Europejczyk” w Szerokiem. Po budynku oprowadzali nas Państwo Beata i Robert
Kowalscy- właściciele. Konopnica w powiecie wieluńskim jest małą gminą, nie posiadającą na swoim terenie prywatnych
przedszkoli, stąd tym większe zainteresowanie gości tego typu placówką.

Po południu, w piątek, w sali konferencyjnej Urzędu odbyło się spotkanie z naszymi radnymi, sołtysami i dyrektorami szkół.
Uroczysty wystrój sali, światło świec i melodia znanych kolęd sprzyjała wzajemnemu poznawaniu się samorządów. Pan Wójt
Mirosław Żydek w prezentacji multimedialnej przedstawił charakterystykę gminy, aby przedstawiciele delegacji mogli nakreślić
sobie obraz gminy.

Nasi radni byli pod wrażeniem uroku pani Wójt, jej wiedzy i profesjonalizmu. Z kolei Pan Leszek Graczyk (przewodniczący Komisji

Rewizyjnej Rady Gminy tamtejszej Konopnicy, a także przedstawiciel Zarządu Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych)
zachwycał się wyglądem strażnic OSP oraz wyposażenia bojowego. W rozmowie z naszymi radnymi okazało się , że mamy jedne z
niższych podatków rolnych tj. 38 zł/q żyta/ha , podczas gdy w Konopnicy nad Wartą 57 zł/q żyta /ha. W sobotę zaplanowaliśmy dla
naszych gości zwiedzanie Lublina. Wszyscy byli oczarowani kamienicami Starego Miasta, a także historią przedstawioną w
niezwykle ciekawy sposób przez przewodnika.

Wizyta przedstawicieli wieluńskiej Gminy Konopnica jest wstępem do szeroko rozumianej współpracy. Efektem tych działań staną
się w przyszłości zdefiniowane wspólne praktyki w wielu dziedzinach życia; wspólne projekty, w tym aplikowanie o środki
zewnętrzne.
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