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● Nowe drogi?

Po kolei je budujemy. Tu kilkaset 
metrów, tu kilometr, to półtora 
kilometra. Jednostkowo to nie są 
duże inwestycje, jednak jeśli w cią-
gu czterech lat wybudowaliśmy 
ponad dwadzieścia kilka kilome-
trów, to już jakiś obraz postępu to 
daje.

Mieszkańcy oceniają wójta i Radę 
Gminy po infrastrukturze: budo-
wie chodników, oświetlenia, dróg, 
kanalizacji, wodociągów. Takie 
zdania realizują także inne gminy. 
Ale infrastruktura to nie wszystko?

Cieszę się, że to w naszej Konop-
nicy powstało boisko ze skate-
parkiem, że udało się zbudować 
amfi teatr, że powstało kilka miejsc 
rekreacyjnych, takich jak boiska 
i  place zbaw. To są namacalne 
rzeczy, za którymi stoją duże pie-
niądze z  funduszy strukturalnych 
i unijnych, mogą świadczyć o suk-
cesie gminy.

● Kolejna kadencja i nowa Rada 
Gminy. Na ile ona jest nowa? 

Prawda jest taka, że w  Radzie 
Gminy zasiadają ludzie z  dużym 
doświadczeniem samorządowym, 
bo też i  rada w  swoim składzie 

● Kiedy spojrzy Pan wstecz, to 
jak zbilansowała się poprzednia 
kadencja?

Patrzę na nią z  perspektywy pla-
nów, które były do zrealizowania. 
Niektóre da się zrealizować w ciągu 
czterech lat, inne trzeba rozkładać 
na dłuższy okres, bo wymagają wię-
cej przygotowań. Cieszę się że kon-
sekwentnie udaje się nam kanalizo-
wać gminę. 

● Przykłady?

Po wielu latach uzgodnień z miesz-
kańcami udało się rozpocząć ka-
nalizację Lipniaka i  Szerokiego. 
W  bieżącym roku zaplanowaliśmy 
kontynuację robót. Zrobiliśmy ka-
nalizację w  większej części Konop-
nicy. Mamy skanalizowany Stasin, 
część Tereszyna i Marynina, w pro-
jektach jest Kozubszczyzna.

● Sukces gminy mierzy się ilością 
pozyskanych pieniędzy?

Udało się uzyskać wiele dofi nan-
sowań, zarówno na gospodarkę 
wodno kanalizacyjną jak i  na inne 
działania. Z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej zrobiliśmy sieć kolej-
nych przydomowych oczyszczalni 
w  miejscach o  rozproszonej zabu-
dowie. 

Waldemar Sulisz
kulturakonopnica@gmail.com

Chciałbym, żeby każdy mógł 
się utożsamić z gminą 

i powiedzieć:
To jest moja Mała Ojczyzna. 

Moje małe miejsce na ziemi. 
Żeby mieszkańcy 

z dumą mówili: 
Jestem z Konopnicy.

W naszej Małej Ojczyźnie
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Wywiad
niewiele się zmieniła. Mamy tak 
naprawdę dwoje nowych radnych: 
Monikę Durlak z Radawca  Duże-
go i  Ireneusza Wróbla z  Zembo-
rzyc Dolnych. Współpraca jest 
bardzo dobra. Kiedy rozmawiam 
z  radnymi to wiem, że wiedzą 
o czym rozmawiamy. Więc z mar-
szu przeszliśmy do kolejnej kaden-
cji - i to jest bardzo pozytywne.

● Pana zastępca Konrad Banach 
objął ważne stanowisko w  Ra-
dzie Powiatu, czy z  tego tytułu 
możemy liczyć na ułatwienia dla 
gminy?

I  dla mnie, i  dla Konrada osobi-
ście jest tu duży sukces. Promo-
wałem mego zastępcę, chciałem, 
żeby wszedł do Rady Powiatu, 
dostał bardzo dobry wynik (po-
nad 800 głosów), jest wiceprze-
wodniczącym Rady Powiatu. Ma 
bezpośrednią wiedzę i bezpośredni 
wpływ na kształt decyzji, które 
zapadają na forum rady.  A to ma 
bezpośrednie przełożenie na to, co 
my jako gmina z tego „powiatowe-
go woreczka” możemy uszczknąć. 
Jestem pewien, że obecność Kon-
rada w  Radzie Powiatu przyspo-
rzy nam kolejnych potrzebnych 
inwestycji, szczególnie w  infra-
strukturze dróg powiatowych, 
które nie są w najlepszych stanie. 
Już są uzgodnienia w tym zakresie, 
dotyczą przede wszystkim nowej 
drogi w Kozubszczyźnie. To duży 
projekt z  Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg - praktycznie 
od ulicy Nałęczowskiej, dalej obok 
hotelu Jedlina, koło urzędu, przez 
Kozubszczyznę, Motycz aż do Mi-
łocina.

● Budowa obwodnicy przecina 
gminę na pół, ludzie patrzą na 
setki wyciętych drzew i  pytają, 
co się zmieni z  chwilą oddania 
obwodnicy?

Dla nas, mieszkańców gminy ta 
budowa niesie za sobą perturba-
cje i niedogodności - ale tylko na 
czas budowy. Siłą rzeczy tak wielka 
i  rozległa inwestycja przynosi wi-
zualne zmiany. Docelowo układ 
komunikacyjny, który dzisiaj ist-
nieje i  przecina się z  rozpoczętą 
obwodnicą - niewiele się zmieni. 
Wszystkie dotychczasowe drogi 
zostają z przejezdnością. W zależ-

ności od miejsca będą szły pod 
obwodnicą lub górą. Na przy-
kład obwodnicą biegnącą przez 
Kozubszczyznę przy sadach pana 
Milczka przejdzie pod wyniesio-
ną drogą Opole Lubelskie Lublin. 
Jedyną zmianą, która zaistnieje 
w  ruchu kołowym to droga od 
urzędu gminy w  stronę szkoły - 
będzie można przejść kładką, nad 
obwodnicą. 

● Co z przejazdem przy sklepie 
SAS?

Tu na razie nic się nie zmienia. 
Kolej ma swoje plany, o  których 
nas specjalnie nie informuje. Cho-
dzi o przebudowę drogi kolejowej 
od Dorohuska do Warszawy. Są 
przecieki, że przejazd ma być zli-
kwidowany, a  droga przełożona. 
Czy to się stanie, kto to będzie 
wykonywał, w którym miejscu to 
dokładnie będzie - o tym za wcze-
śnie dziś mówić.

● Media ogłosiły, że Lubelszczy-
zna dostała 74 miliony na drogi. 
Czy na tym skorzystamy?

Nie, bo to nie są pieniądze na dro-
gi gminne, tylko na główne szlaki 
komunikacyjne. Mowa jest o „sie-
demnastce” i „dziewiętnastce”. 

● Światła na skrzyżowaniu 
w Konopnicy - jest zielone świa-
tło dla przebudowy?

Przekazaliśmy 300 tysięcy złotych 
jako swoją działkę do tej inwesty-
cji. Jest po przetargu, skrzyżowa-
nie ma zostać przebudowane do 
końca roku. 

● Najważniejsze cele na obecną 
kadencję?

Jesteśmy w  trakcie ich tworzenia, 
bo nie znamy jeszcze celów, na 
które gmina będzie mogła pozy-
skać zewnętrze środki. Kończymy 
pracę nad strategią rozwoju 16 
gmin i miasta Lublin. W najbliż-
szych latach będzie duży nacisk na 
pozyskanie środków na odnawial-
ne źródła energii, chcemy z  tych 
środków zdobyć jak najwięcej 
funduszy na inwestycje. Sądzę, że 
w bieżącym roku naborów jeszcze 
nie będzie. 

● Trzeba dokończyć to, co roz-
poczęte w poprzedniej kadencji?

Tak, indywidualnie realizujemy 
projekt solarny, to 8 milionowa in-
westycja, którą zamkniemy w tym 
roku. Myślimy o  nowoczesnej 
farmie fotowoltaicznej. Weszła 
ustawa OZE, z  tego tytułu jest 
możliwość budowy małych farm, 
gdzie każdy z  nas po uzyskaniu 
dofinansowania będzie mógł taką 
farmę postawić, podłączyć się do 
sieci niskiego napięcia, kupować 
i sprzedawać energię.

Po wybudowaniu obwodnicy dro-
ga 747 musi być przełożona aż do 
węzła w Tereszynie, przy budowie 
S 19, tu również drogi w Zembo-
rzycach będą musiały zmienić cha-
rakter. Projektujemy kolejne od-
cinki kanalizacji, bo to nasz stały 
priorytet.

● Najpierw infrastruktura, po-
tem kultura. Kultura to pana 
oczko w głowie?

Od kilku lat kultura w naszej gmi-
nie zaczęła kwitnąć. Cieszę się, że 
mieszkańcy chcą się integrować 
podczas Dni Sąsiada czy dni po-
szczególnych miejscowości. Kultu-
ra zaczyna wyglądać wspólnotowo 
i z tego się cieszę. 

Jest amfiteatr, może w  maju uda 
się zrobić przegląd zespołów mu-
zycznych, spotkania indywidual-
nych muzyków. Moim marzeniem 
jest teatr, są przymiarki do zbu-
dowania składu zespołu, gdy to 
wypaliło, to byłaby duża sprawa 
i nasz wspólny, duży sukces. Wraz 
z Ochotniczą Strażą Pożarną, któ-
ra jest przecież kontynuatorem 
polskiej historii i  tradycji realizo-
waliśmy projekt „Zasmakuj w Tra-
dycji”, konkurs kulinarny „Karp 
po strażacku” to także budowanie 
ciągłości tradycji kulinarnej, która 
jest przecież częścią kultury. 

Prężenie działa Ośrodek Działań 
Twórczych w  Radawczyku Dru-
gim, który ma już swe oddziały 
w  kilku miejscowościach. Bardzo 
cieszy mnie działalność „Domu 
Kultury” w  Motyczu, które żyje 
dzięki pomysłom Małgorzaty Su-
lisz i jednoczy mieszkańców wielu 
miejscowości, którzy mówią: to 
jest nasz Dom Kultury. Na odby-
wające się tam spotkania, warszta-
ty, wystawy przychodzi coraz wię-
cej mieszkańców Konopnicy.

● Kolejnym przystankiem dla 
kultury może być zabytkowy 
dworzec PKP w Motyczu?

To jest kolejny kluczowy pro-
jekt. Chcemy zrobić tu dworzec 
przesiadkowy. Pozyskaliśmy część 
przylegającego do dworca terenu 
od powiatu, mieszkańcy Kozubsz-
czyzny już go uporządkowali. 
Nadal nie mamy aktu własności 
samego budynku, bo kolej ma 
zrobić podział własności na po-
trzeby przejścia pieszego pod to-
rami. Dopóki tego nie zrobią, nie 
mogą przekazać nam dworca, na 
co jest zgoda z ich strony. Projekt 
rewitalizacji dworca, zarówno bu-
dynku jak i otoczenia jest wpisany 
do strategii ZIT (Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne). W  zało-
żeniach mamy na ten cel 4 milony 
złotych.

● Jaką Konopnicę chce pan wi-
dzieć za cztery lata?

Naszą Konopnicę. Żeby wszyscy 
mieszkańcy mogli powiedzieć, że 
to jest nasza gmina Konopnica.  
Chciałbym, żeby tak odnosili się 
do gminy ci, którym przyszło tu 
żyć od niedawna, innym żyć od 
narodzin. Żeby każdy mógł się 
utożsamić z  gminą i  powiedzieć: 
To jest moja Mała Ojczyzna. 
Moje małe miejsce na ziemi. Żeby 
z dumą mówili: Jestem z Konop-
nicy.
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Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Od 2012 r.  na terenie Gmi-
ny Konopnica funkcjonuje Zespół 
Interdyscyplinarny   ds. Przeciw-
działania Przemocy w  Rodzinie, 
powołany Zarządzeniem Wójta 
Gminy Konopnica    Nr 21/2012 
z  dnia 16 lutego 2012 r., oraz 
obecnie obowiązującym Zarządze-
niem Wójta Gminy Konopnica    
Nr 231/2013 z  dnia 17 grudnia 
2013 roku, w  którym określony 
jest skład osobowy Zespołu oraz 
rodzaj instytucji reprezentowa-
nych przez poszczególne osoby.

Siedziba Zespołu mieści się 
w  Ośrodku Pomocy Społecznej 
w  Konopnicy, Kozubszczyzna 
127B, 21-030 Motycz.

Pracami Zespołu kieruje 
Przewodniczący Zespołu Inter-
dyscyplinarnego  Katarzyna Jarosz 
– pracownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Konopnicy.

Głównym zadaniem Zespołu 
jest integrowanie i  koordynowa-
nie działań podmiotów upraw-
nionych do interwencji  i  pomo-
cy w     zakresie przeciwdziałania 
przemocy w  rodzinie oraz specja-
listów działających w  tej dziedzi-
nie.  Realizowane jest ono m.in. 
w  ramach procedury „Niebieskiej 
Karty”. Procedura ma charakter 
interwencyjny – uruchamia się 
ją w  przypadku stwierdzenia lub 
podejrzenia przemocy w  rodzinie 
przez wypełnienie „Niebieskiej 
Karty – A”, w  której wpisuje się 
m.in.   dane osób zaangażowa-
nych w sytuację przemocy, formy 
przemocy i jej skutki oraz opis za-
istniałej sytuacji.  Osoba pokrzyw-
dzona lub jej opiekun otrzymuje 
„Niebieską Kartę - B”, zawierającą 
informację o przysługujących pra-
wach  i  instytucjach udzielających 
pomocy. 

Podmiotami uprawnio-
nymi do wszczęcia tej pro-
cedury są: jednostki pomocy 
społecznej, gminna komisja roz-
wiązywania problemów alkoho-
lowych, Policja, placówki oświaty 
i ochrony zdrowia. 

o  podejrzeniu popełnienia prze-
stępstwa przemocy w  rodzinie, 
zawiadamiać Sąd Rodzinny 
i Nieletnich o nieprawidłowej sy-
tuacji opiekuńczo - wychowawczej 
dziecka oraz pozyskiwać informa-
cje o członkach rodziny od insty-
tucji i organizacji zaangażowanych 
w  pomoc rodzinie w  związku 
z problemem przemocy. 

Osoby i  rodziny dotknięte 
problemem przemocy ze stro-
ny najbliższych zapraszamy  do 
kontaktu z  instytucjami, które są 
uprawnione zarówno do udzie-
lenia niezbędnej informacji i  po-
mocy jak również mają prawo do 
uruchomienia procedury „Niebie-
skiej Karty”, dzięki której możecie 
Państwo otrzymać wszechstronną, 
interdyscyplinarną pomoc.

 WAŻNE TELEFONY

Policja 997/ Straż Pożarna 998 / 
Pogotowie 999
Komisariat Policji w Bełżycach 
81/ 516 13 90 
Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Konopnicy 
Tel: 81/ 503 - 22- 35
Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Maryninie 
Tel. 81/ 503 - 10 - 09
Centrum  Interwencji Kryzyso-
wej w Lublinie 
tel. 81 466-55-46, 81 466-55-47
Niebieska Linia – Ogólnopolski 
Telefon dla Ofi ar Przemocy 
w Rodzinie 801 – 120 – 002
Gminna Komisja Ds. Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych 
przy Wójcie Gminy Konopnica 
81/ 503 10 81
Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Lublinie  
81/ 442 10 23
Prokuratura Rejonowa w Lublinie  
ul. Chmielna 10  81/ 534 03 68
Sąd Rejonowy w Lublinie Lu-
blin – Zachód V Wydział Rodzin-
ny i Nieletnich 81/ 477 51 81

Procedura „Niebieskiej Kar-
ty” może być wszczęta bez zgody 
osób zaangażowanych  w  sytuację 
przemocy, w  tym bez zgody oso-
by pokrzywdzonej.  Jej celem jest 
zatrzymanie przemocy w rodzinie 
i uruchomienie zmiany zachowań 
pod kątem zapewnienia bezpie-
czeństwa i przywrócenia godności 
osobom słabszym, narażonym na 
skrzywdzenie.

Instytucja, która wszczy-
na procedurę, przesyła wypeł-
nioną „Niebieską Kartę - A”    
do Zespołu Interdyscyplinarnego, 
pod wyżej podany adres. 

Zespół Interdyscyplinarny  na 
rzecz pomocy konkretnej   rodzi-
nie ma możliwość tworzenia grup 
roboczych. W takiej sytuacji  Nie-
bieska Karta przekazywana jest 
grupie roboczej, która składa się 
z  przedstawicieli służb i  specjali-
stów współpracujących z  rodziną. 
W  jej skład zazwyczaj wchodzi 
pracownik socjalny, dzielnicowy, 
jeżeli w  rodzinie są dzieci w wie-
ku szkolnym - pedagog szkolny, 
jeśli dziecko jest w  przedszko-
lu - wychowawca przedszkolny, 
  a  także psycholodzy bądź tera-
peuci pracujący z  osobami do-
znającymi przemocy lub stosu-
jącymi przemoc, jeśli zachodzi 
potrzeba – pracownik ochrony 
zdrowia, kurator sądowy, asy-
stent rodziny lub inny specja-
lista. Przedstawiciele grupy ro-
boczej spotykają się zarówno
 z  osobami doznającymi przemo-
cy jak i stosującymi przemoc i we 
współpracy z rodziną pracują nad 
zaplanowaniem i  realizacją sto-
sownej pomocy oraz jej monito-
ringiem.

Zespół Interdyscyplinar-
ny ma prawo przetwarzać dane 
osobowe w  tym dane wrażliwe 
dotyczące osób objętych pro-
cedurą „Niebieskiej Karty”, 
zgodnie z  ustawą o  ochronie 
danych osobowych.   W  związ-
ku z  tym może m. in. składać 
zawiadomienia do prokuratury 

UKS Widok 
to stowarzyszenie, które bę-

dzie realizowało jedno z  zadań  
publicznych z  zakresu kultury fi -
zycznej w  2015 r.: „Prowadzenie 
zajęć w  zakresie piłki nożnej dla 
dzieci i młodzieży”.

Uczniowski Klub Sportowy 
„Widok” SP 51 - jest stowarzy-
szeniem, organizacją pożytku pu-
blicznego, jedną z  największych 
szkółek piłkarskich działających 
na terenie Lubelszczyzny. Od 
2002 roku zajmują się szkoleniem 
dzieci i młodzieży  we wszystkich 
kategoriach wiekowych zarówno 
chłopców i  dziewcząt. Obecnie 
w   klubie codziennie trenuje po-
nad 400 zawodników i  zawod-
niczek prowadzonych przez 15 
wykwalifi kowanych trenerów. 
Chłopcy co roku z powodzeniem 
rywalizują w wojewódzkich ligach 
młodzieżowych w  następujących 
kategoriach wiekowych:  Junior 
Starszy i Młodszy, Trampkarz Star-
szy i Młodszy oraz Młodzik Starszy 
i Młodszy. W klubie jest  również 
sekcja kobieca z trzema wiodącymi 
grupami: Młodziczek Młodszych, 
Juniorek Starszych oraz Seniorek 
występującą w I Lidze Kobiet.

Sport
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LIKWIDACJA AZBESTU
W RAMACH PROGRAMU 
POLSKO - SZWAJCARSKIEGO

W  listopadzie 2014 r. na te-
renie gminy przeprowadzony zo-
stał ostatni już  nabór wniosków 
na usuwanie pokryć dachowych 
zawierających azbest  w  ramach 
„Pilotażowego systemu gospoda-
rowania odpadami azbestowymi 
na terenie województwa lubel-
skiego wzmocnionego sprawnym 
monitoringiem ilości oraz kontroli 
ich usuwania i unieszkodliwiania”, 
zwanego „programem polsko – 
szwajcarskim”.

Wnioski, do których nie 
dołączono obowiązujących za-
łączników, to jest zgłoszenia do 
Starostwa Powiatowego wymia-
ny pokrycia dachowego i  mapy 
w przypadku wniosku na demon-
taż i  utylizację, lub oświadczenia 
wykonawcy przeszkolonego do 

alizowanych zostało 98 wniosków. 
Z  terenu gminy usunięto ogółem 
270,29 ton wyrobów zawierają-
cych azbest. Czternastu wniosko-
dawców zrezygnowało z demonta-
żu eternitu.

Natomiast w ramach środków 
pozyskanych z  Wojewódzkiego 
i Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
zrealizowano 29 wniosków i usu-
nięto 65,65 Mg eternitu.

Pomimo, iż program polsko 
– szwajcarski kończy się w  lipcu 
2016 r., to usuwanie eternitu na 
terenie gminy nadal będzie re-
alizowane przy pomocy środków 
pochodzących z  Wojewódzkiego 
i Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Należy jednak pamiętać, że środki 
te nie są zbyt duże i nie pozwolą na 
szybkie zrealizowanie wszystkich 
wniosków.

obchodzenia się z wyrobami azbe-
stowymi o  tym, że eternit został 
zdjęty zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami, zasadami BHP a teren 
oczyszczony z  pyłu azbestowego 
w przypadku wniosku na zabranie 
i  utylizację eternitu zdjętego po 
6.05.2004 r., zgodnie z regulami-
nem programu nie zostały zakwa-
lifi kowane i nie będą realizowane.

Do realizacji w  roku 2015 
zakwalifi kowanych zostało 100 
kompletnych, tj. zaopatrzonych 
w załączniki wniosków.

Likwidacja wyrobów azbesto-
wych rozpocznie się po rozstrzy-
gnięciu przetargu i  wyłonieniu 
fi rmy, która realizować będzie za-
danie.  

W  ramach programu polsko 
– szwajcarskiego w roku 2014 zre-

W związku z powtarzającymi 
się przypadkami wypuszczania 
bez nadzoru i wałęsania się psów, 
Urząd Gminy Konopnica przypo-
mina, że zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami ustawy o ochronie 
zwierząt, na terenie gminy istnie-
je zakaz wypuszczania psów bez 
nadzoru i kontroli właściciela.

Ponadto na podstawie art. 
77 kodeksu wykroczeń, kto nie 
zachowuje zwykłych lub nakaza-
nych środków ostrożności przy 
trzymaniu zwierzęcia podlega ka-
rze grzywny do 250 zł lub karze 
nagany.

Przypadki wypuszczania 
psów bez nadzoru będą zgłaszane 
na Policję, a ich właściciele mogą 
być ukarani grzywną.

Natomiast zgłoszone wałęsa-
jące się psy, których właścicieli nie 
będzie można ustalić traktowane 
będą jak zwierzęta bezdomne, 
zostaną odłowione i umieszczone 
w schronisku.

 OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Konopnica, na 
podstawie § 3 Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 26 sierpnia 
1998 r. w sprawie zasad i warun-
ków wyłapywania bezdomnych 
zwierząt (Dz. U. z  1998 r. Nr 
116 poz. 753) podaje do publicz-
nej wiadomości, że w roku 2015 
wyłapywanie bezdomnych psów 
prowadzone będzie stale na tere-
nie całej gminy Konopnica.

Wyłapywanie bezdomnych 
psów przeprowadzane będzie 
przez Schronisko Dla Bezdom-
nych Zwierząt Nowodwór, 21-
100 Lubartów, zgodnie z zawartą 
umową. Odłowione psy umiesz-
czane będą w  schronisku w  No-
wodworze.

5
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Karp po strażacku

Konopnica Druh Mirosław Ży-
dek, Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu, Zastępca Wójta Gminy 
Konopnica, Druh Konrad Banach, 
Radni Gminy Konopnica na czele 
z  Przewodniczącym Rady Gminy 
Druhem Andrzejem Dudą, Dy-
rektor biura LGD Kraina Wokół 
Lublina, Małgorzata Olechow-
ska Zastępca Głównego Księgo-
wego Gminy Konopnica, Marta 
Skulimowska, Właściciel firmy 
Rolbud,  Roman Madejek, Re-
daktor Dziennika Wschodniego,  
Waldemar Sulisz, Prezes ZOGm.  
J. Sieńko przedstawił sprawozda-
nie z działalności zarządu w 2014 
r. Komendant Gminny Piotr Go-
łębiowski omówił realizację zadań 
związanych działalnością ratowni-
czą i szkoleniową.

Wiceprezes ZOGm. Związ-
ku Druh Mirosław Żydek – Wójt 
Gminy przedstawił realizację wy-
datków i  zamierzeń w  ochronie 
przeciwpożarowej gminy w 2014 r. 

W krótkim sprawozdaniu Pre-
zes OSP Motycz Henryk Madej 

przedstawił w zarysie historię jed-
nostki. 

Po wystąpieniach gości nastą-
piło łamanie się opłatkiem i  wza-
jemne składanie życzeń.

Następnie Jury Konkursu 
„Karp po strażacku” w  składzie: 
Waldemar Sulisz, Małgorzata Ole-
chowska, Mirosław Hałas ogłosiło 
wyniki IV Edycji w 2 kategoriach: 
„Karp na zimno” i „Karp na gorą-
co”. W kategorii „Karp na zimno” 
I miejsce zajęła OSP Zemborzyce 
Tereszyńskie, II miejsce – OSP 
Tereszyn, III miejsce – OSP Mo-
tycz Leśny. Natomiast w kategorii 
„Karp na gorąco” wyniki przed-
stawiają się następująco: I miejsce 
– OSP Motycz, II miejsce – OSP 
Uniszowice, III miejsce – OSP 
Motycz Leśny

Po zakończeniu części oficjal-
nej posiedzenia gospodarze jed-
nostki OSP Motycz przygotowali 
obiad i  poczęstunek strażacki dla 
wszystkich uczestników spotkania.

W  dniu 20 grudnia 2014 r. 
odbyło się wyjazdowe posiedze-
nie Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSP RP z  udziałem zaproszo-
nych gości w strażnicy OSP w Mo-
tyczu.

Posiedzenie otworzył i  powi-
tał członków Zarządu Oddziału 
Gminnego, przedstawicieli jedno-
stek OSP oraz zaproszonych gości 
Prezes Zarządu Oddziału Gmin-
nego Jerzy Sieńko. Spośród zapro-
szonych gości byli obecni: Poseł 
na Sejm RP, Wiceprezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP 
RP Druh Jan Łopata, Sekretarz 
Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku w Lublinie Druh Mieczy-
sław Dziura, - Komendant Miejski 
PSP w Lublinie St.bryg. Mirosław 
Hałas, reprezentujący Marszałka 
Województwa Lubelskiego,  Ma-
teusz Winiarski, Kapelan Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP Ks. kan. 
Konrad Dobrowolski, Proboszcz 
parafii Motycz Ks. kan. Stanisław 
Szatkowski, Członek Zarządu Od-
działu Powiatowego, Wójt Gminy 
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Ferie na sportowo
Budowlany Klub Sportowy 

w Lublinie w ramach zadania pu-
blicznego pn. „Organizacja zimo-
wych zajęć ruchowych dla dzieci” 
w okresie ferii zimowych od 2 do 
13 lutego prowadził wielodyscy-
plinarne zajęcia sportowe dla dzie-
ci z terenu gminy Konopnica. 

Zajęcia sportowe odbywały 
się w  godzinach przedpołudnio-
wych w sali sportowej Szkoły Pod-
stawowej w  Konopnicy. Łącznie 
w  całym okresie prowadzenia za-
jęć wzięło w nich udział 44 dzieci. 

W  ramach realizowanego 
zadania dzieci trzykrotnie wy-
jeżdżały do Lublina. W  pierw-
szym tygodniu uczestnicy ferii 
korzystali z basenu rekreacyjnego 
i   zjeżdżalni Centrum Sporto-
wo-Rekreacyjnego Uniwersytetu 
Przyrodniczego. Pod koniec ty-
godnia przeżyli niezapomnianą 
przygodę oglądając mecz koszy-
karski Tauron Basket ligi Wikana 
Start Lublin – Polfarmex Kutno. 
W  drugim tygodniu  dzieci  ko-
rzystały z Hali Lodowej Icemania 
MOSiR w Lublinie. 

Na zakończenie zajęć uczest-
nicy „ferii na sportowo” w gminie 
Konopnica otrzymali pamiątkowe 
medale, dyplomy oraz koszul-
ki z  herbem Gminy, logo klubu 
BKS Lublin i  Sokół Konopnica 
oraz napisem „Gmina Konopnica 
miejscem różnorodnych inicjatyw 
społecznych”. Drobne  upominki 
wręczała dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w  Konopnicy, Aniela 
Sobolewska, prezes Budowlanego 
Klubu Sportowego w  Lublinie 
Robert Gromysz oraz prowadzący 
zajęcia Elżbieta Rekucka i  Ma-
riusz Żyszkiewicz. 

Radość dzieci i  zapytania czy 
takie zajęcia będą też prowadzone 
w wakacje były najlepszym dowo-
dem, iż zajęcia przypadły do gustu 
młodym ich uczestnikom.

Robert Gromysz, 
prezes B K S w Lublinie

TradycjaSport
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Skaut - zakończenie projektu

W niedzielę 18 stycznia 2015 r. 
w  Ośrodku Działań Twórczych 
w  Radawczyku Drugim miała 
miejsce uroczystość zakończenia 
kolejnej edycji projektu: „Pobu-
dzanie aktywności obywatelskiej 
mieszkańców poprzez organiza-
cję warsztatów kulturalno-spo-
łecznych…”, w którym działania 
finansowane ze środków Gminy 
Konopnica realizowało Stowarzy-
szenie „SKAUT”.

Uroczystość uświetnili swoją 
obecnością: Anna Gano – Gęca, 
wiceprzewodnicząca Rady Gmi-
ny Konopnica, Anna Olszak, se-
kretarz gminy, Andrzej Cywiński, 
dyrektor Gimnazjum, im. Win-
centego Pola w Radawczyku Dru-
gim, Marcin Olszak prezes OSP 
Radawczyk Drugim oraz Krzysz-
tof Żydek, radny Gminy.

Zakończenie projektu, to 
szczególna okazja do zaprezento-
wania w  szerszym gronie uczest-
nikom warsztatów i  ich bliskim 
osiągnięć poszczególnych grup 
warsztatowych. Owocem staran-
nych przygotowań, polegających 
m.in. na własnoręcznym uszyciu 
pacynek i  przygotowaniu sceno-

grafii był spektakl pod tytułem: 
„Brzydkie kaczątko” przygoto-
wany przez grupę teatralną pod 
kierownictwem Lidii Skubisz. 
Wspaniała gra aktorów, ale też 
ciekawe połączenie muzyki i  ob-
razu sprawiły, że widownia została 
oczarowana przedstawieniem.

Następnie wszyscy zgroma-
dzeni mieli możliwość oklaskiwa-
nia Zespołu Śpiewaczego „Rola” 
z  Motycza, działającego przy 
„Domu Kultury” w Motyczu pod 
kierunkiem Agaty Kusto. Po wy-
stępach można było zapoznać się 
z  wystawą prac powstałych pod-
czas tegorocznych warsztatów 
artystycznych. Ceramiczne przed-
mioty użytkowe: talerze, misy 
a   także zwierzęta i  kwiaty wy-
konane przez dzieci i  dorosłych 
uczestników zajęć ceramicznych 
zachwycały różnorodnością form 
i kolorami szkliwienia. Na wysta-
wie prezentowane były też wyroby 
przygotowane przez dzieci, mło-
dzież i dorosłych uczestniczących 
w  warsztatach rękodzieła, pro-
wadzonych zarówno w  Ośrodku 
Działań Twórczych w Radawczy-
ku Drugim, jak i w „Domu Kul-

tury” w Motyczu przez Agnieszkę 
Wróblewską. Przedmioty zdobio-
ne techniką decoupage, własno-
ręcznie zdobione segregatory, mo-
dele samolotów, patchworkowe 
bombki, a także anioły w powłó-
czystych szatach, to tylko niektóre 
przedmioty ich autorstwa.  Miło-
śnicy malarstwa mogli podziwiać 
wystawę  złożoną z  obrazów na-
malowanych w tym sezonie przez 
panie doskonalące swój warsztat 
pod kierunkiem Hanny Gralak.

Nowością w  projekcie były 
zajęcia  z majsterkowania dla ro-
dziców i  dzieci, podczas których 
dzięki wskazówkom Krzysztofa 
Nowaka wiosną powstawały bud-
ki lęgowe, a zimą karmniki.

Wszystkim uczestnikom 
i prowadzącym zajęcia serdecznie 
dziękujemy za trzyletnią współ-
pracę i  życzymy wielu sukcesów 
na polu artystycznym i  osobi-
stym. 

Elżbieta Nowak, 
Stowarzyszenie „SKAUT”
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Żyliśmy nadzieją, 
że będzie jeszcze z nami

Niestety, stało się inaczej.  
W listopadzie 2014 roku odszedł 
od nas ukochany Tato, Teść, 
Dziadzio i Pradziadzio  śp. Mie-
czysław Adamczyk. Żył 102 lata. 
Niby długo, a  jednak i  tak za 
krótko. 

W swoim życiu dużo i ciężko 
pracował. Był cieślą, stolarzem 
i  rolnikiem. W  naszej okolicy   
wykonał wiele domów, dachów, 
drzwi i  okien, strugał i  heblo-
wał. Mieczysław był człowiekiem 
skromnym, życzliwym i  bardzo 
uczynnym - o  czym zapewniają 
sąsiedzi i  znajomi. Niesamowicie 
pracowitym. Mimo sędziwego 
wieku do końca żył samodzielnie, 
przysługując się jeszcze  nam swo-
ją pracą. 

Cieszył się naszymi sukcesa-
mi i  martwił się, kiedy było coś 
nie tak. Lubiany, miłego usposo-
bienia, był szanowany w   swoim 
środowisku. 

 Z  wielkim smutkiem po-
żegnaliśmy, człowieka bliskiego, 
którego życie może być przykła-
dem dla każdego z nas. 

Jesteśmy dumni, że byłeś 
z  nami  i  zapewniamy o  naszej 
pamięci.

Rodzina

Wspomnienie
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Człowiek i robot
Tyle jesteśmy warci, ile sami 

widzimy w sobie tej warto-
ści. Swoje bogactwo trzeba 

wydobyć, nie bać się proble-
mów. A reszta, czyli praca, 
dom, rodzina są pochodną 

tego uporządkowania.

Waldemar Sulisz
kulturakonopnica@gmail.com

Jest Lubelakiem z krwi i kości. 
Urodził się w Lublinie, ale rodzice 
przyjechali tu z  sandomierskie-
go. - Cały czas mam tam rodzinę 
i  sentyment do Sandomierza ży-
wię - mówi Zbigniew Kominek, 
prezes firmy Wikpol, która siedzi-
bę ma w naszej gminie, a specja-
lizuje się w  realizacjach z  wyko-
rzystaniem najnowocześniejszych 
robotów i technologii.

Ojciec był związany z  fabry-
ką samochodów, gdzie był tech-
nologiem, mama z bankowością. 
Szkoła Podstawowa nr 11 przy ul. 
Przyjaźni, Liceum im. Unii Lu-
belskiej z profilem matematyczno 
- fizycznym. Szybko nauczył się 
niemieckiego, co pozwoliło mu 
już na pierwszym roku studiów 
pilotować grupy studenckie. - W  
liceum poznałem swoją przyszłą 
żonę Annę. W  pamięci zostaną 
wyjazdy na pielgrzymki do Czę-
stochowy, jesteśmy pokoleniem 
Jana Pawła II - mówi z  uśmie-
chem.

Nowoczesne technologie

Nauczyciele namawiali go 
do studiów na Politechnice War-
szawskiej, serce ciągnęło do Lu-
blina, w  1983 roku wybrał Po-
litechnikę Lubelską. Już wtedy 
miał zacięcie do nowoczesnych 
technologii, w  ramach pracy dy-
plomowej stworzył z kolegą wato-
mierz cyfrowy.

Z  żoną Anną wziął ślub 
w 1987 roku, razem pojechali na 
Światowe Dni Młodzieży do Rzy-
mu. - Jak wyjeżdżaliśmy, wszyscy 
nas żegnali z przekonaniem, że do 
Polski nie wrócimy. Pojechaliśmy, 
przeżyliśmy wspaniałe chwile, 
spędziliśmy Sylwestra w  Wło-
szech i  wróciliśmy do Lublina - 
opowiada Zbigniew Kominek.

Po studiach odbył służbę woj-
skową w  Szkole Podchorążych. 
Pierwsza praca - Elektromontaż 
w  Lublinie. Następnie spółka 
akcyjna Flamal, gdzie pracował 
jako elektronik. W  1991 roku 
wraz ze Zbyszkiem Warchockim, 

kolegą ze studiów założył własną 
firmę Traveller, organizującą m. 
in. biznesowe wyjazdy na targi 
i  spotkania w  Europie. Ciągnęło 
ich jednak do techniki i informa-
tyki, w Polsce akurat wprowadzo-
no podatek dochodowy od osób 
fizycznych. - W  ciągu miesiąca 
stworzyliśmy system informatycz-
ny do rozliczania podatku. To był 
komputerowy program płacowo 
podatkowy, który pozwalał stwo-
rzyć bazę danych i obsługiwał ka-
dry. Sprzedawaliśmy go bankom 
i instytucjom. To był nasz pierw-
szy zarobek. w  1995 roku zmie-
niliśmy nazwę firmy na Wikpol 
- relacjonuje Kominek.

Pierwsze zlecenia, pierwszy ro-
bot

Pierwsze zlecenie dostali 
z  Cukrowni Lublin. Przerobi-
li mechaniczne wagi stojące na 
placu na wagi elektroniczne. Wy-
posażyli wagi w system kompute-
rowy. - Opowiem taką anegdotę. 
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Pytano nas: Jak to takie młode 
chłopaki chcą nam elektronizować 
skup, a jak wy przestaniecie dzia-
łać za kilka lat, co zrobimy? Wik-
pol działa do tej pory, cukrownię 
zamknięto - opowiada Zbigniew 
Kominek. Jak zrobili elektroniza-
cję dla Lublina, odezwały się ko-
lejne polskie cukrownie. Do tego 
doszły urządzenia wagowe i  do-
zujące, pojawili się nowi klienci, 
fi rma zaczęła się rozwijać.

Pierwszy robot

Na początku XXI wieku fi r-
my, które produkowały roboty 
dla przemysłu motoryzacyjne-
go otworzyły się na inne branże. 
W  2002 roku do Lublina przy-
jechali Japończycy, produkujący 
roboty do paletyzacji. - Zaczęli-
śmy wprowadzać ich roboty do 
modernizacji pakowni w polskich 
cukrowniach. Pierwszą nowocze-
sną linię z wykorzystaniem robota 
zaprojektowaliśmy w  2004 roku. 
Wykorzystujemy roboty różnych 
fi rm, naszym głównym partnerem 
jest FANUC Robotics. Tu muszę 
się pochwalić, że jesteśmy pierw-
szą polską fi rmą, która dostała 
od Japończyków tytuł Partnera 
Systemowego - opowiada prezes 
Zbigniew Kominek.

Ostatnim etapem rozwo-
ju fi rmy było wyposażenie hali 
produkcyjnej w  roboty Fanuca 
i  stworzenie własnego ośrodka 
badawczo rozwojowego służącego 
do szkoleń, testowania nowych 
rozwiązań i do testowania aplika-
cji dla klienta.

Roboty mają swoje tajemnice

Aż się wierzyć nie chce, że 
w hali ośrodka badawczo - rozwo-
jowego Wikpolu można zobaczyć 
w akcji kilka robotów. Czy robo-
ty się psują? - Roboty są jednym 
z  najważniejszych modułów we 
współczesnych zautomatyzowa-
nych liniach. Firmy produkujące 
ten moduł starają się doprowadzić 
go do perfekcji. Niezawodność 
robota określa się na poziomie 
99,99%. Najnowsze roboty mają 
rozbudowaną autodiagnostykę, 
profi laktycznie same się „prze-
glądają”  i  wysyłają informacje 
o konieczności serwisu i wymiany 
jakiegoś elementu - tłumaczy szef 
Wikpolu. 

Czy roboty mają humory? 

Jestem inżynierem i patrzę na 
to pragmatycznie. Ale podzielę 
się taką refl eksją, że ludzie nadają 
imiona robotom, które dostarcza-
my. Gdzieś w  podświadomości 
tkwi w nich przekonanie, że taki 
robot jakąś swoją duszę ma.

Ze względu na systemy bez-
pieczeństwa, roboty które pracują 
z ludźmi są tak zbudowane, że nie 
może dojść do nieprzewidywal-
nych działań. - Jeśli nawet pro-
gramista popełni błąd to są takie 
zabezpieczenia, że robot nie może 
stwarzać zagrożenia.

Ale wszystko ma swoje gra-
nice. - Robot może „zapracować 
się na śmierć”, kiedy będzie nie-
prawidłowo użytkowany i zostaną 
zaniedbane przeglądy - mówi pre-
zes Wikpolu.

Ile kosztuje robot? – Nie-
oprzyrządowany robot to koszt 
kilkudziesięciu tysięcy Euro. Mó-
wimy tu o  robotach przemysło-
wych, bo istnieją roboty do zasto-
sowań domowych, które można 
kupić taniej. Na targach Automa-
tica w Monachium, gdzie się wy-
stawialiśmy - prezentowana była 
całą seria robotów serwisowych 
przeznaczonych do współpracy 
z  człowiekiem np. w  gospodar-
stwach domowych, kosztowały 
od około 50 tysięcy Euro.

Jestem człowiekiem spełnionym

Wikpol działa już 24 lata. 
Czy jestem człowiekiem spełnio-
nym? - Tak, robię to, co lubię. 
Robimy kolejne, ciekawe projek-
ty. Im większe problemy umiem 
rozwiązywać, tym bardziej się 
sprawdzam, jestem lepszy - mówi 
z uśmiechem.

Mieszka w  Konopnicy. - Ja 
mam dom na Lipniaku, wspól-
nik w Zemborzycach Podleśnych. 
Zatrudniamy już 60 osób. Nie-
przypadkowo Wikpol rozwinął 
się na oprogramowaniu kompu-
terowym i  na nowych technolo-
giach. Po prostu myśmy nie mieli 
pieniędzy na inwestycje. Kiedy 
patrzę na Lubelszczyznę, to wiem, 
że jeżeli do nas nie przychodzą 
wielkie pieniądze, to możemy 
rozwinąć biznes w oparciu o na-
sze umysły i  naszą pasję. A  to 
oznacza wykorzystanie nowocze-
snych technologii, które są szansą 
dla młodych ludzi. Nasza fi rma 

może być przykładem. Ostatnio 
dla potężnego koncernu Twi-
nings produkującego herbatę za-
projektowaliśmy i  wykonaliśmy 
modernizację linii wykorzystując 
kilkanaście robotów, które sortu-
ją, paletyzują i  przygotowują do 
spedycji pudełka z herbatą.

Co w życiu jest najważniejsze? 
- W  każdym wieku najważniej-
sze jest uporządkowanie samego 
siebie. Czyli wiedzieć, czego się 
chce. Zrobić sobie plan na życie 
i swoje działanie. Przełamać barie-
ry wewnętrzne, że ja nic nie mogę 
zrobić, bo mieszkam w Lublinie. 
Tyle jesteśmy warci, ile sami wi-
dzimy w sobie tej wartości. Swoje 
bogactwo trzeba wydobyć, nie 
bać się problemów. A reszta, czyli 
praca, dom, rodzina są pochodną 
tego uporządkowania. 

Wikpol Sp. z o.o. 

Została utworzona w  1991 
roku w  Lublinie, jako fi rma 
inżynierska specjalizująca się 
w  modernizacjach i  automatyza-
cjach procesów produkcyjnych, 
w których potrzebna jest szeroka 
wiedza inżynierska i  korzystanie 
z najnowocześniejszych rozwiązań 
technologicznych. 

Firma zatrudnia odpowied-
nio wykwalifi kowaną kadrę inży-
nierską mechaników, automaty-
ków, programistów serwisantów 
- w sumie jest to dziś sześćdziesiąt 
osób. Jej siedziba mieści się w Ko-
nopnicy.

W roku 2008 powstało w fi r-
mie laboratorium badawczo-ro-
zwojowe z  dziedziny robotyki 
wyposażone w  dwa roboty prze-
mysłowe fi rmy FANUC Robo-
tics.

W  2008 roku fi rma z  naszej 
gminy została pierwszym w  Pol-
sce certyfi kowanym „Partnerem 
Systemowym FANUC Robotics”. 
Dzięki temu korzysta ze wsparcia 
tej fi rmy przy tworzeniu aplikacji 
na robotach Fanuc Robotics.

Roboty tworzą miejsca pracy 

Według prezesa euRobotics 
Bernda Lieperta, który jest rów-
nież dyrektorem ds. technologii 
w  produkującej roboty fi rmie 
Kuka, jesteśmy na progu nowej 
ery, gdzie roboty będą współpra-
cować z  ludźmi, a produkcja nie 
będzie możliwa bez nich.

Jak mówi Bernd Liepert, oby-
watele Europy muszą się jeszcze 
przekonać, że roboty tworzą, a nie 
niszczą miejsca pracy człowieka. 
Ostatni sondaż sugeruje, że 70% 
Europejczyków uważa, że roboty 
„okradają” ich z miejsc pracy.

(http://automatykab2b.pl)

Portret z pasją
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 Zapraszanie babć i dziadków 
na uroczystość z okazji ich święta 
jest tradycją na stałe wpisaną w re-
pertuar imprez szkolnych. Święto 
Babci i Dziadka to dzień niezwy-
kły, nie tylko dla dzieci, ale przede 
wszystkim dla babć i dziadków. To 
dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, 
łez i  radości. Dnia 21 stycznia 
2015 r. w naszej szkole odbyła się 
ta wspaniała impreza. Na wstępie 
Hanna Szymańska, dyrektor szko-
ły,  przywitała wszystkich bardzo 
licznie zebranych gości ciepłymi 
słowami i złożyła serdeczne życze-
nia.

Dzieci z  oddziałów przed-
szkolnych, kl. Ia i Ib, przygotowa-
ne do występów pod kierunkiem 
nauczycieli: Renaty Wojtaszko, 
Anny Stręciwilk, Renaty Jarskiej, 
Anny Pencuły, zaprezentowa-
ły bogaty program artystyczny, 
a  koleżanki Beata Jaroszewska 

Informujemy, że w bieżącym 
roku w ramach zapobiegania bez-
domności zwierząt na terenie gmi-
ny Konopnica będzie prowadzone 
elektroniczne znakowanie (czipo-
wanie) psów właścicieli zamiesz-
kujących na terenie gminy.

Czipowanie będzie prowa-
dzone przez Gabinet Weteryna-
ryjny Cor-vet lek. wet. Bartłomiej 
Szczerba, Kozubszczyzna 80.

i  Katarzyna Tymicka pomogły 
w wykonaniu dekoracji. W trakcie 
uroczystości babcie i  dziadkowie 
mogli podziwiać swoje pociechy 
podczas występów artystycznych. 
Mali artyści z  przejęciem odtwa-
rzali swoje role, a czcigodni goście 
ze wzruszeniem odbierali czułe 

Znakowane będą psy właści-
cieli zamieszkałych na terenie gmi-
ny Konopnica według kolejności 
zgłoszeń.

Zachęcamy posiadaczy psów 
do oznakowania swoich zwierząt. 
W przypadku zagubienia się lub 
ucieczki „zaczipowany” pies ma 
znacznie większe szanse na odnale-
zienie i powrót do właścicieli.

słowa, kierowane pod ich adresem. 
Wnuki obdarowały również swo-
ich ukochanych dziadków upo-
minkami przygotowanymi wła-
snoręcznie. Po części artystycznej 
zaproszono babcie i  dziadków na 
słodki poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.

Audiobooki. 
Poszerzamy ofertę biblioteki 

Pod koniec 2014 r. Bibliote-
ka Publiczna Gminy Konopnica 
oraz fi lia w Radawcu Dużym za-
kupiły do swoich placówek au-
diobooki. Chcemy w  ten sposób 
wzbogacić i  uatrakcyjnić ofertę 
naszych bibliotek, wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom i  potrze-
bom czytelników. W  2015 roku 
również planujemy zakup książki 
mówionej z myślą o osobach, któ-
re z  różnych przyczyn nie mogą 
czytać lub nie mają na to czasu, 
ale także  z myślą o tych, którym 
bardziej odpowiada taka forma 
czytelnictwa. Posiadane przez nas 
audiobooki to przede wszystkim 
lektury, ale także dobre powieści 
czy biografi e. 

Czytelnicy i  mieszkańcy na-
szej gminy! Mamy do was prośbę. 
To dopiero początek naszej przy-
gody z nowoczesną książką. Jeżeli 
macie pomysły, które książki le-
piej wypożyczyć w formie audio-
booka, dajcie nam znać. Liczymy 
na wasze sugestie także względem 
książki tradycyjnej. Nie zapomi-
najmy, że biblioteka ma służyć 
właśnie wam. 

Audiobooki zakupione do 
Biblioteki Publicznej Gminy Ko-
nopnica sfi nansowano z  dotacji 
uzyskanych w  ramach programu 
„Orange dla bibliotek”, w którym 
nasza biblioteka w  2014r. brała 
udział po raz piąty. 

Magdalena Tomasik 
Dyrektor BPGK 

www.konopnicabibl.pl 

Święto Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej 
im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym

Czipowanie psów

Kultura
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i  składanie życzeń. Aby podtrzy-
mać świąteczną atmosferę Zespół 
Ludowy „Rola” zaśpiewał trzy 
tradycyjne kolędy. To właśnie 
w ubiegłym roku, na Dniu Senio-
ra została ogłoszona oficjalna re-
aktywacja zespołu. Obecnie Panie 
z  dawnego składu zespołu wraz 
z   nowymi członkiniami wspól-
nie pracują nad repertuarem. 
W trakcie spotkania z okazji Dnia 
Seniora Zespół „Rola” zaprezen-
tował również pieśni regionalne 
z akompaniamentem akordeonu. 

Ale Dzień Seniora w  Moty-
czu to uczta nie tylko dla ducha. 
Po artystycznych prezentacjach 
można było posmakować potraw 
przyrządzonych na to spotkanie. 
Wspaniale ozdobiony stół był 
przygotowany staraniem wielu 
osób, dla których należą się ser-
deczne podziękowania.  

Uroczystości związane z 
Dniem Seniora w Motyczu mają 
już 15- to letnią tradycję. W tym 
roku odbyły się 1 lutego. Jak za-
wsze uczestniczyli w  nich miesz-
kańcy motyckiej parafii. Starsi, 
ale także ci młodsi, którzy chcieli 
spędzić wspólnie miłe chwile. 
Na  spotkanie przybyli również 
oficjalni goście: Jan Łopata, po-
seł na Sejm RP, Mirosław Żydek, 
wójt gminy Konopnica, Konrad 
Banach, zastępca wójta, od listo-
pada 2015 roku pełniący rów-
nież funkcję wiceprzewodniczą-
cego Rady Powiatu w  Lublinie, 
Andrzej Duda, przewodniczący 
Rady Gminy, ks. prof. Henryk 
Misztal, ks. dr Krzysztof Napora, 
ks. kan. Stanisław Szatkowski, 
proboszcz z  Motycza, Stanisław 
Majczak, radny z  Motycza oraz 
sołtysi miejscowości należących 
do parafii Motycz.                             

Marta Och, dyrektor SP 
w  Motyczu wraz Andrzejem 
Dudą przywitali serdecznie go-
ści i  złożyli wszystkim życzenia 
z okazji ich święta.

Jan Łopata, mieszkaniec Mo-
tycza i  nasz reprezentant w  Sej-
mie w swoim wystąpieniu mówił 
o  wartościach społecznych, tak 
ważnych dla każdego człowieka.

Następnym punktem spo-
tkania były występy artystyczne 
dzieci ze Szkoły Podstawowej im. 
Wincentego Witosa w  Motyczu. 
Na początek zobaczyliśmy współ-
czesną, humorystyczną wersję baj-
ki o Czerwonym Kapturku. Póź-
niej zabrzmiały skoczne dźwięki 
muzyki – to dzieci z  młodszych 
klas zaprezentowały wiązankę 
tańców ludowych. W  koloro-
wych strojach  prezentowały się 
znakomicie. Na zakończenie Jan 
Papliński z  III kl., na keyboar-
dzie zagrał kolędy. A wszystko to 
dla Seniorów, dla każdej Babci 
i  Dziadka, którzy niedawno ob-
chodzili swoje święto. 

Tradycją Dnia Seniora jest 
wspólne przełamanie się opłat-
kiem. Była krótka modlitwa 

Tradycja

Dzień Seniora 
w Motyczu
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Bal gimnazjalny w Radawczyku 
Drugim już za nami

31 stycznia 2015 r. miało 
miejsce niezwykłe wydarzenie. 
Trzecioklasiści przygotowywali 
je starannie od wielu dni. Praca 
zaangażowała wiele serc, a  jeszcze 
więcej rąk. Najpierw pod czujnym 
okiem Justyny Skiby ruszyły próby 
do majestatycznego poloneza, któ-
ry tego pamiętnego dnia zrodził 
niejedną łzę wzruszenia (ukrywa-
ną, ale widzieliśmy…). Sala ba-
lowa w  scenerii Nowego Jorku - 
nocą, była efektem misternej pracy 
wielu ,,architektów”. To nad nimi 
czuwały panie: Aneta Pastusiak 
przy wsparciu Wandy Skupińskiej 
- Samołyk i  Marty Patkowskiej. 
Przystrojenie sali zawdzięczamy 
ogromnej pomocy Katarzyny Ba-
ran i  oczywiście nieocenionemu 
panu Jerzemu Żydkowi. Kon-
strukcja nad głowami robiła wra-
żenie. Oczywiście panie z obsługi 

szkoły służyły pomocą w  każdej 
chwili, a  nauczyciele traktowali 
z  wyrozumiałością nasze dalekie 
od nauki umysły. Rodzice jak za-
wsze stanęli na wysokości zadania. 
To dzięki nim wszystko sprawnie 
zostało zorganizowane, a za wzoro-
wą frekwencję należy się im celują-
cy (widać, że są z nami w ważnych 
dla nas chwilach -  a  jak potrafi ą 
się bawić!). Wszystkim jesteśmy 
ogromnie wdzięczni. Uroczystość 
uświetnili przedstawiciele Gmi-
ny Konopnica: Mirosław Żydek, 
wójt Gminy Konopnica, Anna 
Olszak, sekretarz Gminy, Kon-
rad Banach, zastępca wójta, od 
listopada pełniący również funk-
cję wiceprzewodniczącego Rady 
Powiatu, Krzysztof Żydek, radny 
Gminy. Przemówienie Andrzeja 
Cywińskiego, dyrektora Gim-
nazjum przywołało wiele wspo-

mnień i  uniwersalnych znaczeń. 
Natomiast wójt, Mirosław Żydek 
w  swoim przemówieniu szczegól-
nie podkreślił rangę chwili i  zna-
czenie naszej szkoły w środowisku 
lokalnym. Poczuliśmy dumę z  ta-
kiej przynależności. 

Niestety już 2,5 roku temu 
niepostrzeżenie wprosił się do 
nas ten nieproszony gość, którego 
wyprosić nie można - upływający 
czas. Niechcący stał się jednym 
z  honorowych  gości już podczas 
prezentacji klas trzecich, kiedy 
uświadomiliśmy sobie, że to co 
piękne szybko staje się wspomnie-
niem. Zatem bal. Póki jeszcze 
jesteśmy tu razem. Tym bardziej 
z całej duszy… 

Wrażeń nie da się opisać.

Organizatorzy
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Magia baletu

Balet to wyjątkowa forma wi-
dowiskowa, która pozwala widzo-
wi przeżyć niezwykłe inscenizacje 
przedstawiane w  sposób lekki 
i niebywale precyzyjnie dopraco-
wany.

Każdy ruch, krok ma ogrom-
ne znaczenie dla zaczarowanego 
widza. To niezwykłe widowisko 
nadaje jeszcze więcej wrażliwo-
ści i  wzruszeń, kiedy występują 
w nim dzieci.

Dlatego przygotowaliśmy dla 
Państwa propozycję zajęć baleto-
wych, których odzwierciedleniem 
widowiskowym będzie przygoto-
wanie dzieci do przedstawienia 
własnej choreografi i na koniec 
roku szkolnego.

Balet przygotowany w  opar-
ciu o  taniec klasyczny to wyjąt-
kowa forma zajęć ruchowo-ro-
zwojowych dla dzieci. Doskonale 
kształtuje sylwetkę oraz postawę. 
Podczas procesu nauczania baletu 
dzieci wyrabiają w  sobie nawyk 
poruszania się z  gracją, nabierają 
sprawności fi zycznej, która pro-
centuje, nawet jeżeli nie zwiążą 
swojej przyszłości z baletem.

Poza wyrabianiem koordy-
nacji ruchowej i  prawidłowej 
sylwetki, kształtowana jest wrażli-
wość, kreatywność oraz wzajemna 
akceptacja. Takie działania mają 
na celu wskazanie dzieciom wła-
sne możliwości rozwoju, ale także 
współpracę w grupie. 

Program zajęć oraz chore-
ografi e  przygotowywane są przez 
wysokokwalifi kowanego pedago-
ga tańca, wybitnego baletmistrza 
Moskiewskiej Szkoły Baletowej 
Pavlo Vasylenko, który współpra-
cuje przy tworzeniu spektakli dla 
Teatru Muzycznego.

Serdecznie zapraszamy Pań-
stwa wraz z  dziećmi na zajęcia 
oraz zachęcamy do uwrażliwiania 
na kulturę i piękno. Balet z pew-
nością przyczyni się do tej misji.

Marzena Holko-Piwowarska

Edukacja
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Zapraszamy do Motycza
22 marca br. Stowarzyszenie 

PTD wspólnie z  „Domem Kultu-
ry” w Motyczu zaprasza na Wielka-
nocny międzypokoleniowy maraton 
artystyczny podczas którego każdy 
uczestnik samodzielnie wykona pal-

mę z bibułkowych krokusów i ka-
czeńców. Będziemy również robić 
pisanki z wydmuszek – to warsztaty, 
które w ubiegłym roku cieszyły się 
dużą popularnością. 
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Top 10 
czyli najbardziej poczytne książki 
w Bibliotece Publicznej Gminy 
Konopnica oraz fi liach. 

Wśród czytelników dorosłych 
największym zainteresowaniem 
cieszą się:

1. Książki Katarzyny Michalak 
2. Kryminały z Czarnej Serii 
(Lackberg, Nesser, Hedstrom, De 
la Motte, Sten, Persson  i in.)
3. Seria Cukiernia pod Amo-
rem  Małgorzaty Gutowskiej-
Adamczyk 
4. Kryminały Marcina Wrońskie-
go (o komisarzu Maciejewskim) 
5. Kryminały Marka Krajewskie-
go (cykl o  Eberhardzie Mocku, 
cykl o Edwardzie Popielskim )
6. Ja, Pani Woźna, Ewa Ostrow-
ska 
7. „Kwiaty na poddaszu” oraz po-
zostałe części cyklu V. C. Andrews  
8. Czerń i purpura, Wojciech 
Dutka 
9. Cykl Łatwopalni Agnieszki 
Lingas - Łoniewskiej 
10. Dymna, Elżbieta Baniewska 

Dzieci i młodzież najchętniej 
sięgają po:

1. Książki Holly Webb
2. Serię Magiczne drzewo, An-
drzeja  Maleszki 
3. Dziennik cwaniaczka, Jeff  Kin-
ney 
4. Rymowanki polskie 
5. Serię książek Biuro detekty-
wistyczne Lassego i Mai, Martin  
Widmark 
6. Serie:  Drużyna i Zwiadowcy , 
John Flanagan 
7. Cykl wybrani C.J. Daugherty 
8. Książki z serii Mikołajek 
9. Cykl Baśniobór, Brandon Mull 
10. Książeczki dla początkujących 
czytelników z serii „Czytam so-
bie” 

Zestawienie opracowano na 
podstawie danych uzyskanych z 4 
placówek bibliotecznych z terenu 
naszej gminy. 

Magdalena Tomasik

Nasze sprawy Kultura
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W  dniu 2 lutego 2015 r., 
w  święto Matki Bożej Gromnicz-
nej, Zespół Śpiewaczy „Rola”, 
który działa przy „Domu Kul-
tury” w  Motyczu wziął udział 
w  „Przeglądzie Kolęd, Pastorałek 
i Widowisk Bożonarodzeniowych” 
w Miejskim Domu Kultury w Beł-
życach. Zespół zaprezentował trzy 
tradycyjne pieśni związane ze 
świętami Bożego Narodzenia. 

Pieśni bożonarodzeniowe, 
kolędy i  pastorałki stanowią bar-
dzo istotny element współcześnie 
opracowywanego przez zespół tra-
dycyjnego repertuaru gminy Ko-
nopnica. Zaśpiewane w Bełżycach 
kolędy pochodziły z  przekazów 
dokumentowanych przez lubel-
skich folklorystów po II wojnie 
światowej. Obecnie pieśni te są 
na nowo przywoływane z pamięci, 
a wspomnieniom związanym z ich 
dawnym funkcjonowaniem towa-
rzyszą emocje i wzruszenia jak przy 
oglądaniu dawnych fotografi i. Pa-
nie z  Motycza zaśpiewały kolędę 
„A wczora z wieczora” pochodzącą 
jeszcze z  XVI-wiecznych przeka-
zów oraz dwie kolędy maryjne 

„Stoi mi lipeńka” i  „Najświętsza 
Panienka po świecie chodziła”, bę-
dące apokryfi cznymi przekazami 
okoliczności Narodzenia Pańskie-
go. Wśród zaproszonych zespo-
łów zaprezentowały się: Zespół 
Śpiewaczy z  Wojcieszyna, Zespół 
Śpiewaczy ze Strzeszkowic, Zespół 
Śpiewaczy „Jarzębinki” z  MDK 
w  Bełżycach, Zespół Śpiewaczy 
z Wierzchowisk, Zespół Śpiewaczy 

„Rola” z  Motycza, Zespół „Pod-
zamcze” z  Mełgwi, Zespół „Kraj-
ka” z GOK w Niedrzwicy, Zespół 
„Wspomnień Czar” z  Lublina 
–Wrotków, Zespół „Pieśni Czar” 
z Lublina – Wieniawa. Jako solista 
wystąpił ks. Andrzej Koziej, który 
tak samo jak nasz zespół z Moty-
cza wykonał pieśni tradycyjne bez 
akompaniamentu.

Przegląd kolęd - Bełżyce 2015
Tradycja

Twórczych działań nigdy dość

Stowarzyszenie Pracownia 
Twórczych Działań powstało w 
2014 roku. Jest więc młodą ale 
prężnie działającą organizacją po-
zarządową. Propagujemy rozwój 
lokalnej kultury, sztuki.  Promu-
jemy zdrowy tryb życia i aktyw-
ny wypoczynek.   Realizujemy 
projekt ‘’Maraton wspinaczkowy” 
fi nansowany przez Urząd Miasta 
Lublin. Dzięki inicjatywie To-
masza Brodziaka, prezesa OSP 
w Radawcu Dużym  szkolimy 
na ściance wspinaczkowej dru-
żynę młodzieżową OSP z gminy  
Konopnica. W bieżącym roku 
stowarzyszenie realizuje również 
projekty fi nansowane z  budże-
tu Gminy Konopnica w ramach 
konkursu ofert na realizację za-
dań publicznych w 2015 r. w 
zakresie kultury fi zycznej. Są to: 
biegi przełajowe i rajd rowerowy 
oraz cieszące się dużą popular-
nością warsztaty artystyczne w 
ramach działania: ,,Pobudzanie 
aktywności obywatelskiej poprzez 
nabywanie nowych umiejętności 
podczas warsztatów kulturalno - 
społecznych na rzecz środowiska 
i społeczeństwa Gminy Konopni-
ca”. W tym roku będą to warszta-
ty ceramiki i rękodzieła, warsztaty 
malarskie, śpiewacze oraz teatral-
no- taneczne. Będą  odbywały się 
one w Radawczyku Drugim w 
Ośrodku Twórczych Działań oraz 
w „Domu Kultury” w Motyczu. 
Wychodząc naprzeciw potrzebom 
zaplanowano również zajęcia ar-
tystyczne w takich miejscach jak 
w Radawiec Duży, Konopnica, 
Kozubszczyzna, Marynin, Stasin, 
Szerokie oraz Zemborzyce Tere-
szyńskie. Zapraszamy do udziału 
w warsztatach oraz do współpracy 
przy ich realizacji.

Agnieszka Wróblewska
Prezes Stowarzyszenia 

Pracownia Twórczych Działań
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Zbliża się wiosna, więc jeśli 
chcemy pomóc ptakom należy już 
pomyśleć o budkach lęgowych dla 
ptaków. Skrzynki lęgowe wiesza 
się, by zapewnić ptakom gniaz-
dującym w dziuplach alterna-
tywne miejsca lęgowe, zwłaszcza 
tam gdzie brakuje naturalnych 
dziupli. Najpopularniejsze budki 
dla ptaków tworzy się z myślą o 
sikorkach, takich jak bogatka czy 
modraszka. 

W Polsce pierwsze wymiary 
skrzynek opracował, już w latach 
20 - tych XX w., prof. Jan Soko-
łowski. Stworzył on także aktualne 
po dziś dzień wytyczne, mówiące 
o tym w jaki sposób należy wieszać 
budki lęgowe. Budki typu A dla si-
korek wieszamy na wysokości 1,5 - 
5 m, w odległości 30 - 50 metrów 
od siebie, najlepiej zwrócone w 
kierunku południowym lub połu-
dniowo-wschodnim. B

udki te powinny być wykona-
ne z desek o grubości 1,8 - 2 cm. 
Wymiary wewnętrzne budki typu 
A to: dno 11x11 cm, wysokość 
33 cm, otwór wlotowy o średni-
cy 2,7 - 3,5 cm. Otwór ten musi 
znajdować się możliwie wysoko, 
gdyż ptaki w budkach głębokich 
się bezpiecznie czują. Daszek po-
winien być skierowany do przo-
du, gdyż w przeciwnym wypadku 
deszcz będzie zaciekał za budkę  
tworząc grzyby i czyniąc ją cięższą. 
Pamiętajmy o tym aby  nigdy nie 
zawieszać patyczka przed otworem 
budki dlatego, że dzięki niemu 
drapieżnik łatwo dostanie się do 
środka. Jeśli mamy problem z ko-
tami, które rabują gniazda ptaków, 
powinniśmy  pień otoczyć bla-
chą lub ciernistymi gałęziami co 
utrudni napastnikom wspinanie 
się do gniazda. Przy budowaniu 
skrzynek lęgowych należy pamię-

tać o tym, że konstrukcja gotowej 
budki musi pozwalać na otwarcie 
jej w celu oczyszczenia ze starych 
gniazd i nieczystości. Zgodnie z 
ustawą o ochronie przyrody budki 
można czyścić od 16 października 
do ostatniego dnia lutego.

Kamil Piwowarczyk, 
artykuł powstał przy współ-
pracy z Jakubem Typiakiem

Zaproś ptaki do ogrodu

Uczniowie Gimnazjum 
w Radawczyku Drugim 
- mistrzowski duet

Kilka dni temu  tenisowy duet 
z Gimnazjum im. Wincentego 
Pola w Radawczyku Drugim: Bła-
żej Warpas i Bartłomiej Szewczyk, 
odniósł ogromny sukces zdobywa-
jąc Mistrzostwo Powiatu w druży-
nowym tenisie stołowym chłop-
ców. W kolejnej rundzie tych  
rozgrywek, w dniu 14.01.2015r. 
w Zespole Szkół w Dzwoli poko-

nali kolejno wszystkich Mistrzów 
Powiatu wygrywając jednocześnie 
Mistrzostwo Rejonu. W dniu 20 
stycznia 2015r. nasi pingpongiści 
reprezentowali  rejon na Mistrzo-
stwach Województwa Lubelskiego 
roku szkolnego 2014/2015 w Ze-
spole Szkół w Kocudzy. W fi na-
łowej rywalizacji brało udział 12 
najlepszych drużyn . Nasi ucznio-

wie wywalczyli wysokie VII miej-
sce w Województwie Lubelskim. 
Przypominamy jednocześnie, że 
w rozegranej w listopadzie Gim-
nazjadzie w Indywidualnym Te-
nisie Stołowym Chłopców Błażej 
Warpas  zajął  IV miejsce w  Wo-
jewództwie Lubelskim. Wielkie 
gratulacje!

Edukacja Sport
Zadanie z zakresu kultury fi zycz-
nej „Piłka nożna dla seniorów” 
w Gminie Konopnica  w 2015 r. 
będą realizowały dwa kluby spor-
towe.

 Jednym z nich jest Klub Spor-
towy Sokół Konopnica. 

Realizacja zadania na terenie 
Gminy Konopnica odbędzie się 
w formie prowadzenia zajęć spor-
towych z  zakresu  piłki nożnej 
dla mieszkańców Gminy, udziału 
w  zawodach i  imprezach sporto-
wych własnych i organizowanych 
przez inne podmioty. 

Zajęcia zorganizowane zostaną 
w  formie 2-godzinnych trenin-
gów – średnio dwa razy w  tygo-
dniu w  salach gimnastycznych 
szkół podstawowych (w  miesią-
cach zimowych) oraz na boisku 
sportowym w  Radawcu Dużym 
(w miesiącach letnich). 

W zajęciach może wziąć udział 
każdy mieszkaniec Gminy. 

W ramach zadania publicznego 
klub zorganizuje zawody piłkar-
skie na boisku sportowym w Ra-
dawcu Dużym, na które zaprosi 
drużyny z innych gmin. Planowa-
ny jest również udział w halowym 
turnieju piłki nożnej.

Klub zapewni także ubezpie-
czenie od skutków nieszczęśli-
wych wypadków dla uczestników 
zajęć i zawodów sportowych.

Drugim klubem realizującym 
to zadanie jest Klub Sportowy 
Uniszowice.

Popularyzację wschodnich 
sztuk walki wśród mieszkańców 
Gminy Konopnica będzie reali-
zować „Klub OYAMA Karate 
Lublin”



Jego władza zaczęła się 
w Środę Popielcową. Będzie 
rządził w kuchni do Wielkie-

go Piątku. Jest symbolem 
postu. Ale można z niego wy-
czarować smaczne potrawy. 

Oto nasze podpowiedzi.

Sałatka śledziowa 

Składniki:

20 fi letów śledziowych, 3 jajka, 
2 kiszone ogórki, 2 ugotowane 
ziemniaki, 2 jabłka, pół szklanki 
majonezu, 2 łyżki musztardy, po-
siekany koper, szczypior.

Wykonanie:

Śledzie, ogórki, ziemniaki 
i jabłka pokroić w kostkę. Dodać 
majonez z musztardą. Wymieszać 
składniki. Ozdobić zieleniną.

Śledź pod kołderką

To tłusty śledź nakryty kołder-
ką z ziemniaka, kiszonego ogórka, 
cebulki i śmietany. Ziemniaki, 
ogórki i cebulę kroi się w kostkę, 
okrywa śledzia i dodaje do potra-
wy kilka łyżek dobrej, kwaśnej 
śmietany. Ta potrawa zachowała 
się na Lubelszczyźnie, kołderkę 
uzupełnia się buraczkami pokro-
jonymi w kostkę. Jej skład można 
dowolnie komponować, chodzi 
o to, żeby warzywa były ostre i z 
charakterem.

Śledź z kartofl ami

To zakąska, która może być da-
niem obiadowym. Dobry śledź z 
pikantnymi dodatkami podany z 
kartofl ami gotowanymi w mun-
durkach – smakuje wyśmienicie. 
Jak zrobić takie pyszne jedzonko?

Najważniejsze są śledzie. Naj-
lepiej kupić śledzie solone. Trze-
ba je wymoczyć, odfi letować, 
zasypać cebulką na kilka godzin. 
Następnie zalać olejem, dodając 
trochę czerwonej papryki. Ziem-
niaki umyć, ugotować w osolonej 
wodzie. Przekroić na pół, ułożyć 
na talerzach. Na każdym położyć 
kawałeczek zmrożonego masła.

Do jednego kartofl a podaje się 
dwa fi lety z cebulką, papryką i 
olejem. Smak dania podnosi po-
siekana dymka, kto lubi ostrzejszą 
wersję – może posypać śledzie 
świeżo zmielonym pieprzem. 

Śledzie w imbirze

Rewelacyjny przepis. Śledzie 
zawsze wychodzą. Są ostre, zdecy-
dowane w smaku, miodowe.

Składniki:

Pół kg śledzia, pół łyżeczki star-
tego kłącza imbiru, pół łyżeczki 
gałki muszkatołowej, 6 goździ-
ków, pół łyżeczki cynamonu, pół 
łyżki miodu, pół szklanki oliwy, 
sok z  cytryny, sól, pieprz, łyżka 
posiekanej skórki pomarańczowej 
w skórce.

Wykonanie:

Filety śledziowe wymoczyć 
w  mleku. Osączyć, pociąć na 
małe porcje. Miód rozetrzeć z so-
kiem z  cytryny. Dodać oliwę. 
W  moździerzu utłuc goździki. 
Zetrzeć na tarce gałkę. Dodać 
wszystkie przyprawy, wymieszać, 
polać sosem śledzie. Posypać skór-
ką pomarańczową.

Korzenne koreczki 

Składniki:

Pół kg śledzi, 15 dag suchego 
piernika, 15 dag orzechów wło-
skich, 4 łyżki miodu, 4 łyżki octu 
winnego, 6 ziaren goździków, 6 
ziaren pieprzu, 6 ziaren ziela an-
gielskiego, 0,3 l oleju.

Wykonanie:

Śledzie wymoczyć przez 24 go-
dziny w mleku. Po odfi letowaniu 
ściągnąć skórę. W  moździerzu 
rozbić goździki, ziele i pieprz. Na 
patelni podgrzać olej do 40 stop-
ni i wrzucić przyprawy. Powstałą 
marynatą zalać śledzie na 10 go-
dzin.

Suchy piernik zetrzeć na tarce. 
Posiekać orzechy. Dodać 4 łyżki 
miodu i 4 łyżki octu winnego. Po 
wymieszaniu posmarować śledzie 
i zwijać w koreczki.

Śledzie faszerowane grzybami

Składniki:

50 dag świeżych śledzi, 1 
szklanka mleka, 4 dag suszonych 
grzybów, 1 czerstwa bułeczka, 2 
cebule, sól, pieprz, olej, 1 jajko, 
pół szklanki tartej bułki, 3 łyżki 
mąki.

Wykonanie:

Śledzie sprawić, wyjąć kręgo-
słupy i ości. Wypłukać w zimnej 
wodzie, zalać mlekiem i odstawić 
na 2 godziny. Grzyby (namoczo-
ne na noc) ugotować i posiekać. 

Czerstwą bułkę namoczyć 
w wywarze z grzybów i dobrze od-
cisnąć. Cebulę drobno pokroić. 
Na patelni rozgrzać łyżkę oleju, 
przesmażyć cebulę, dodać grzyby 
i  bułkę, sól i  pieprz, dusić przez 
kilka minut.

Śledzie posolić, do każdego 
nałożyć farsz. Oprószyć mąką, 
panierować w jajku i tartej bułce 
i  usmażyć na rumiano. Podawać 
z obsmażanymi ziemniakami. 

Król postu
Kuchnia

Weterynarz radzi

Lekarz wet. Bartłomiej Szczerba, 
gabinet weterynaryjny Cor-Vet 

w Kozubszczyźnie, tel. 691 551 591

Czy możemy stosować 
paracetamol u zwierząt?

Najczęściej u ludzi sięgamy po 
leki z grupy NLPZ (niesterydowe 
leki przeciwzapalne) wśród nich jest 
na przykład paracetamol. Są to leki 
względnie bezpieczne u ludzi. 

Natomiast u naszych pupi-
li mogą wyrządzić dużą krzywdę 
i zawsze wymagają wcześniejszej 
konsultacji z lekarzem weterynarii. 
Niewłaściwe stosowanie tej grupy 
leków może powodować owrzodze-
nia błony śluzowej żołądka i jelit. W 
skrajnych przypadkach może dojść 
nawet do perforacji!

W przypadku kotów podanie 
nawet małej dawki paracetamolu 
może doprowadzić do śmierci zwie-
rzęcia, ponieważ jest on wysoce tok-
syczny dla tego gatunku! U kota, u 
którego podano paracetamol mogą 
wystąpić objawy ostrego zatrucia. 

Objawy, które pojawiają się to 
duszność otępienie, wymioty, bie-
gunka, bolesność jamy brzusznej, 
obrzęk głowy i łap. Często odtruwa-
nie kota zatrutego paracetamolem 
nie przynosi oczekiwanych rezulta-
tów.

Jeżeli nasz pupil odczuwa ból 
to przed podaniem jakiegokolwiek 
leku zawsze konsultujmy to z leka-
rzem weterynarii. gdyż nawet jedno-
razowa dawka leków może nieść za 
sobą poważne konsekwencje.


