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Rodzinny skrawek ziemi wydaje się najpiękniejszy na
świecie, wszystko tu piękne i szlachetne, barwne jak
łąki na wiosnę, pachnące jak
świeżo skoszona trawa lub
bochen chleba wyjęty z pieca. To miejsce zachwyca prostotą, uczy pokorą kłosów
pochylonych od ciężaru ziarna, oddycha modlitwą i pracą pokoleń gromadzących
się wokół ołtarza Anielskiej
Królowej, skłania do wierności tradycjom i mądrości
małej Ojczyzny.

• Urodził się ksiądz?
– Na Skubisze, która dziś należy do Motycza. Skubicha jest
wsią starą, na amerykańskich
mapach lotniczych Motycza
nie ma, Skubicha jest. Wioska była malowniczo położona,
zwarta, mieszkali tu bogaci gospodarze. Przy drodze kupieckiej stała karczma żydowska.
• Rodzice?
– Mój tata Jan z pierwszą żoną
Stanisławą miał trójkę dzieci.
Najstarszy brat Jan był młynarzem, Oleś był żołnierzem drugiej armii, na skutek wybuchu
miny, został zwolniony z wojska jeszcze przed wejściem do
Berlina, siostra Eugenia, która
mnie w czasie okupacji nosiła
na rękach, znalazła się, jak brat
na ziemiach odzyskanych. Stanisława zmarła w wieku 33 lat,
mimo że ojciec wydał wszystkie pieniądze na jej leczenie.
Jest pochowana na cmentarzu
w Motyczu. Ojciec, za sugestią
księdza Kureczko z Konopnicy ożenił się drugi raz z moją
mamą Marianną z Anasiewiczów. Za sprzedaż jej ziemi kupili gospodarstwo na Skubisze.
Ślub odbył się w 1932 roku.
Mama urodziła nas trzech synów. Najstarszy Michał organista, młodszy ja Henryk i trzeci
Bronisław, który jest inżynierem.
• Powołanie?
– Może stało się to na skutek
faktu, że mama była kiedyś
w zakonie we Lwowie. Ksiądz
z Bełżyc zawiózł pięć dziewcząt do zakonu na próbę. Po
kilku miesiącach przypatrywania się zakonnemu życiu, nikomu nic nie mówiąc, uciekły
przez okno, wsiadły do pocią-

gu,
przyjechały do Motycza na stację i udały się do Bełżyc piechotą. Myślę, że mama
wymodliła moje kapłaństwo.
W siódmej klasie szkoły podstawowej zaczęto wpajać nam
poglądy, że Boga nie ma, materia jest wieczna. Zacząłem interesować się astronomią, kosmologią, dzięki poświęceniu
rodziców poszedłem do liceum
biskupiego, gdzie utwierdziłem się w przekonaniu, że będę
księdzem. Myślę, że moja wielka wrażliwość na piękno przyrody także miała tu znaczenie.
• Motycz to legendy, związane
z grodem, mogiłami Szwedów,
podziemnymi lochami?
– Słyszałem je, znam, potem studiowałem. Najciekawsze opisał
Czesław Maj, rozkochany w naszym Motyczu. Intrygują, choć
nie zawsze są zgodne z historią.
Na przykład opowieść, że nazwa Motycza pochodzi od motyk, którymi kobiety broniły ziemi przed Szwedami nie może być
prawdziwa, bo nazwa wsi istniała już w 1317 roku, a Szwedzi
pojawili się w Motyczu w XVII
wieku. Za to legendarne grodzisko zwane „Bębnem” istniało rzeczywiście, malowniczo położone
do dziś fascynuje mieszkańców
i może być atrakcją turystyczną.
Wiemy na pewno, że pod kapliczką na rozstaju dróg przy Jedlinie prawdopodobnie są pochowani powstańcy styczniowi.
Bardzo ciekawie działał młyn
przy dworze, który przez 4 dni
gromadził wodę, na 3 dni otwierał zastawy i mełł zboże.
• Porozmawiajmy o kościele
w Motyczu, z którym związana jest tragiczna historia jego
podpalenia w 1994 roku?

Wywiad

Aktualności

Sesja absolutoryjna
 „Absolutorium” zgodnie z definicją to przyjęcie przez organ
ustawodawczy (radę gminy) sprawozdania organu wykonawczego
(wójta) z działalności finansowej
za okres minionego roku.

do korzeni

– W 1918 roku bogaty gospodarz Krzysztof Kowalczyk poszedł do ks. Kureczki, żeby jako
wotum dziękczynne postawić
kaplicę w Motyczu. Stawiajcie
kościół – odparł ksiądz patriota. Szymon Kowalczyk dał pod
szkołę i kościół grunt. Mieszkańcy znaleźli drewniany kościół w Zemborzycach z trzema ołtarzami wystawiony na
sprzedaż. Kościół przeniesiono, w 1922 roku mianowano
pierwszego administratora parafii.
• Potem by pożar?
– Dwaj młodzi chłopcy, jeden pełnoletni, drugi nieletni, którzy wracali z koncertu
w Wojciechowie, będąc prawdopodobnie pod wpływem narkotyków, podpalili kościół, zostawiając napisy na drzwiach:
Bóg nie istnieje. Na bocznej
ścianie napisali farbą: Jeżeli wierzycie w Boga, to się wynoście do swojego nieba, a nam
zostawicie ten piękny świat.
Wcale nie kryli się z podpaleniem. Pomazani farbą poszli na
przystanek PKP Motycz Leśny.

Wsiedli do pociągu. Szybko ich
znaleźli. Jeden dostał 4 lata poprawczaka, drugi 4 lata bezwzględnego więzienia. Siedział
na Zemborzyckiej. I teraz proszę posłuchać. Jeden gospodarz
ze Skubichy woził warzywa do
więzienia. Któregoś dnia podszedł do niego chłopak i pyta:
Nie masz papierosa? Mam, a co
tu robisz. A ja tu podpaliłem
kościół w Motyczu. Siedzisz
prawie dwa lata to chyba żałujesz – zapytał gospodarz. – Jak
wyjdę z więzienia, to znów podpalę, bombę podłożę, podobno
murują teraz nowy kościół!
• I wołanie o pomoc?
– W 1994 roku udałem się do
Stanów na tak zwane żebry.
Wziąłem kilka zdjęć ze spalonego kościoła z napisami zostawionym przez sprawców. Te
zdjęcia tak przemówiły, że ks.
Leon Baltrucki po wysłuchaniu mojego kazania podszedł
do mnie, położył mi rękę na ramieniu i powiedział: Ja ci pomogę. Mówiłem kazania w 4
kościołach, zebrałem 5 tysięcy
dolarów, po powrocie do Pol-

ski ksiądz Baltrucki zaczął przysłać po 5, 10 tysięcy dolarów.
Działał już komitet odbudowy spalonego kościoła z bardzo
czynnym Janem Łopatą, przy
wielkiej pomocy i mądrości
księdza Dmochowskiego. Kasę
prowadziła księgowa Barbara Wilczek, zacząłem komisyjnie zdawać otrzymywane pieniądze. Kiedy ksiądz Baltrucki
zobaczył, że każda złotówka
jest komisyjnie rozliczana przysłał nam w sumie ok. 120 tysięcy dolarów, pokrywając połowę kosztów budowy świątyni.
Muzeum Diecezjalne odnowiło uratowane z pożaru ołtarze.
Boczna część starożytnych organów z Oliwy została zakupiona i sprowadzona do Motycza i po remoncie wstawiono
do nowego kościoła, w miejsce
spalonych organów.
• Bywa ksiądz w Motyczu?
Duchem codziennie. Bardzo
kocham Motycz. Czuję, że jestem lubiany. Dobrze mi tam
i tam chcę być pochowany. Kiedy spaceruję, spoglądam na ślady Boga, zostawione na ziemi, szukam Go sercem. Można
z tych śladów czytać dzieło
Stwórcy w kwiatach, kolorach,
świetle, śpiewie ptaków. Zwiedziłem prawie cały świat, ale
Motycz jest jeden. To jest moja
ojczyzna. Nie ma nigdzie tak
pachnących kwiatów, takich
bujnych traw, takiego zapachu
pokrzyw jak się idzie na Skubichę dróżką polną koło naszego
domu. Nie ma nigdzie takiego dzwonienia skowronków na
niebie, tyle wróbli i takiej wody
w źródełku. Dla mnie Motycz
jest natchnieni do twórczości
i dziękczynienia. Kocham ufne,
szczere oczy tych ludzi...

 Udzielenie absolutorium jednoznacznie wyraża akceptację rady
gminy dla działalności finansowej
wójta oraz uznanie jej za prawidłową i nie budzącą zastrzeżeń.
 Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu, po
analizie opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej i uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy może udzielić
lub nie udzielić absolutorium
wójtowi.
 29 maja 2013 roku odbyła się
XXXII sesja Rady Gminy Konopnica. Najważniejszym tematem
porządku obrad było przyjęcie
sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Konopnica za rok
2012 oraz udzielenie absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania
budżetu za 2012 rok.
 Wójt Mirosław Żydek podsumował rok 2012 pod kątem realizacji budżetu. Podziękował Radnym
za kolejny rok owocnej współpracy,
dzięki której udało się zrealizować
wiele zadań. Radni ocenili realizację zadań inwestycyjnych i innych
na wysokim poziomie, udzielając
jednogłośnie Wójtowi, już po raz
siódmy, absolutorium z tytułu wykonania budżetu za poprzedni rok.
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Sukces uczniów
z gminy Konopnica
Bardzo dobry wynik szkół
podstawowych Gminy Konopnoca w sprawdzianie ucznia
kl. IV zorganizowanego przez
OKE w Krakowie
Do sprawdzianu organizowanego przez OKE w Krakowie w dniu 04 kwietnia 2013r.
przystąpiło w województwie
lubelskim 21 015 uczniów,
w gminie
Konopnica 79
uczniów , ze szkół podstawowych w: Stasinie, Konopnicy,
Radawcu Dużym, Motyczu,
Zemborzycach Tereszyńskich.
Arkusz standardowy zawierał 26 zadań sprawdzających
poziom opanowania umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy
w praktyce, na napisanie którego uczniowie mieli 60 minut.
Za poprawne wykonanie
wszystkich zadań można było
otrzymać 40 punktów. Uczniowie uzyskali najwyższe wyniki
za rozwiązanie zadań sprawdzających umiejętność czytania,
dobrze poradzili sobie z pisaniem, a nieco słabiej z zadaniami wymagającymi wykorzystywania wiedzy w praktyce.
Uczniowie Gminy Konopnica osiągnęli najlepszy średni
wynik 26,6 pkt ze wszystkich
szkół Powiatu Lubelskiego.
Może to również świadczyć
o właściwie prowadzonej polityce oświatowej w gminie, prowadzonej przez Radnych Gminy Konopnica i Wójta Gminy
Mirosława Żydka.
Gratulujemy
Uczniom,
Rodzicom i Nauczycielom
i Dyrektorom szkół osiągniętych wyników!!!
Opracował: mgr Jacek
Wójcik - dyr. Szkoły Podstawowej w Stasinie
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Ekologia

Eko – energia
Projekt będzie realizowany na terenie dwóch gmin:
Konopnica i Jastków. W dniu
24.06.2012 zawarto umowę
partnerską pomiędzy Gminą
Konopnica Liderem Projektu
a Gminą Jastków Partnerem
Projektu.
Teren opracowania obejmuje 20 miejscowości
w gminie Konopnica i 22 miejscowości w gminie Jastków.

Na
podstawie
uchwały z dnia 28 maja 2013 Nr
CLXXVIII/3679/2013 Zarząd
Województwa Lubelskiego
poinformował Wójta Gminy,
że wniosek pt. „EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA
I JASTKÓW” został wybrany
do dofinansowania w ramach
Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku RPO WL 20072013. Kwota dofinansowania
stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych projektu.

Zakres pojektu zakłada realizację instalacji wg poniższego
zestawienia:
 862 szt. zestawów kolektorów słonecznych w obiektach prywatnych do podgrzewania ciepłej wody
użytkowej o sumarycznej
mocy ok. 3,067 MW,
 2 szt. zestawów instalacji
kolektorów
słonecznych
w budynkach użyteczności
publicznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej
o sumarycznej mocy ok.
0,006 MW,
 50 szt. kotłów centralnego
ogrzewania
wykorzystujące biomasę w obiektach
prywatnych łącznej o sumarycznej mocy ok. 1,500
MW.
Projekt przewiduje również
zaprojektowanie i wykonanie
specjalnego serwisu (portalu) internetowego, który będzie pełnił
funkcje edukacyjne, promocyjne oraz oferował usługi on-line.
W szczególności serwis będzie zawierał:
 Bazę wiedzy dotyczącą odnawialnych źródeł energii
ze szczególnym uwzględnieniem kolektorów słonecznych i pieców na biomasę,
 Informacje promujące rozwiązania, usługi i produkty









czystej energii ze szczególnym uwzględnieniem obszarów peryferyjnych województwa,
Szczegółowe
informacje
o projekcie wraz z galerią
zdjęć z realizacji,
Informacje meteorologiczne
wraz z prognozą pogody dla
danego obszaru,
Formularze, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli dokonywać
transakcji on-line , zgłaszać
uwagi, skargi i zapytania
oraz informować o awariach.
Wyliczenia (kalkulator) redukcji zanieczyszczeń powietrza uzyskanej dzięki realizacji projektu oraz energii
uzyskanej dzięki OZE,
System wizualizacji pracy
wybranych instalacji solarnych – dokonujący wizualizacji w czasie rzeczywistym
pracy systemów solarnych.
System będzie bezobsługowy, zbierający bieżące
parametry pracy instalacji
solarnych do bazy danych.
System ma za zadanie monitorować prawidłową pracę
systemu i alarmować w razie
pojawienia się błędów.

Urządzenia niezbędne do
pozyskiwania energii słonecznej
– kolektory (wraz z całą instalacją), będące przez cały okres
trwałości (5 lat) własnością
Gmin, zostaną usytuowane na
budynkach stanowiących własność osób prywatnych, z którymi Gminy podpiszą stosowne
umowy oraz na budynkach użyteczności publicznej będących
własnością Gminy Konopnica.
W ubiegłych latach Gmina
Konopnica i Gmina Jastków

Ogłoszenie

zagości w naszej gminie
konsekwentnie
realizowały
politykę zmierzającą do maksymalnej ochrony środowiska
naturalnego na swoim terenie.
Inwestycje gmin dotyczyły
zarówno odnowy infrastruktury jak też budowy nowej.
Wdrożone do tej pory przedsięwzięcia wpłynęły na poprawę atrakcyjności gospodarczej
gmin, poprawę ich wizerunku
w oczach przyjezdnych i mieszkańców.

Solary – trochę wiadomości technicznych
Każda instalacja solarna
składa się z baterii kolektorów,
umieszczonej zazwyczaj na dachu budynku, podgrzewacza
umieszczonego wewnątrz budynku i zespołu pompowo-sterowniczego umieszczonego
obok podgrzewacza.
Głównym elementem każdego kolektora słonecznego jest
absorber, od którego w znacznej

mierze zależy sprawność kolektora, ale także trwałość zachowania parametrów, gdyż absorber
poddany jest trudnym warunkom pracy - niskim ujemnym
i wysokim temperaturom roboczym. Jakość materiałów i technologia produkcji odgrywają
tutaj decydujące znaczenie.
Nośnikiem ciepła jest niezamarzający roztwór glikolu propylenowego krążący w instalacji
na skutek pracy pompy obiegowej w zespole sterowniczo-pompowym. Zabiera on ciepło
z kolektorów i przenosi do wężownicy, która nagrzewa wodę
w podgrzewaczu.
Bateria kolektora połączona
jest hydraulicznie z wężownicą
umieszczoną w podgrzewaczu
wody użytkowej dwiema rurami
elastycznymi ze stali nierdzewnej lub miedzianymi, o średnicy
dobranej do wielkości baterii
słonecznej.

Piece na biomasę
Elementy związane z wymianą pieców obejmą wykonanie robót w 50 obiektach. W zakres prac wejdzie:
 demontaż istniejących
pieców centralnego ogrzewania,
 dobór pieca centralnego ogrzewania o mocy odpowiedniej do powierzchni budynku oraz jego stanu technicznego;
 dobór zbiornika akumulacyjnego i podgrzewacza
ciepłej wody użytkowej o pojemności dostosowanej do mocy
pieca, stanu i wielkości budynku oraz stanu technicznego wewnętrznej instalacji centralnego
ogrzewania;
 podłączenie zaprojektowanego węzła cieplnego do
istniejącej instalacji centralnego
ogrzewania oraz zasobnika ciepłej wody użytkowej;
 montaż zespołu pompowego ze sterowaniem i zasilaniem elektrycznym.

OPS w Konopnicy
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy – Dział
Świadczeń Rodzinnych przypomina, że w związku ze zmianami wynikającymi z art. 11 pkt 1
zmiany ustawy o świadczeniach
rodzinnych oraz niektórych
innych ustaw z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U.2012.1548
z dnia 31 grudnia 2012 r.)
wygasają wszystkie decyzje na
podstawie, których pobierane
były świadczenia pielęgnacyjne.
W związku z tym od 01
lipca 2013 r. należy ponownie
ubiegać się o ustalenie prawa
(odpowiednio do przepisów)
do świadczenia pielęgnacyjnego
lub do specjalnego zasiłku opiekuńczego i złożyć odpowiedni
wniosek wraz z dokumentami.
Jednocześnie informujemy,
że w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia złoży
wniosek wraz z dokumentami
do dnia 10 lipca 2013 r., ustalenie prawa do świadczeń oraz
wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc lipiec 2013 r.
nastąpi do dnia 31 lipca 2013
r. Wnioski złożone po 10 lipca 2013 r. zostaną rozpatrzone
do 31 sierpnia 2013 r. a wypłata świadczeń przysługujących
z lipiec 2013 r. nastąpi do 31
sierpnia 2013 r. wraz z bieżącymi świadczeniami.
Wnioski o ustalenie prawa do świadczeńmożna pobierać od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy ośrodka.
Dodatkowe
informacje
można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy
– Dział Świadczeń Rodzinnych
pok. 24; Tel.: 81 5032289 lub
81 5031081 w. 42

Oficjalny profil Gminy
Konopnica na Facebooku:

Gmina Konopnica

Ryc. 9. Schemat instalacji solarnej
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Powiatowy Konkurs
Literacki „Moja
Miejscowość w Dawnych Opowieściach”
Organizatorem konkursu było
Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania - LGD „Kraina wokół Lublina”.
Stowarzyszenie to powstało
w roku 2008 z inicjatywy Starosty Lubelskiego. Do Stowarzyszenia należy 50 członków reprezentujących sektory: publiczny,
społeczny i gospodarczy.
Udział w pracach LGD zadeklarowała również nasza gmina wraz z innymi, tj.: Bełżyce,
Borzechów, Bychawa, Garbów,
Głusk, Jabłonna, Jastków,
Krzczonów, Niedrzwica Duża,
Niemce, Strzyżewice, Wólka,
Wysokie, Zakrzew.
Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 8 maja 2013
roku w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie. Uczestnikami byli dwaj nasi uczniowie
z kl. IV: Adrian Gajewski i
Grzegorz Wydra , którzy pod
kierunkiem Pani mgr Reginy
Hanny Wójcik napisali prace
i wysłali na konkurs literacki
„Moja miejscowość w dawnych opowieściach”.
Nasi uczniowie przygotowali
przepiękne i wzruszające opowiadania. Adrian opowiedział
legendę o „Starym Dębie”,
a Grzegorz „Historię Emila
Brzozowskiego”. W rodzinach
chłopców podania te, są przekazywane z pokolenia na pokolenie.
W trakcie spotkania ogłoszono
wyniki konkursu, finalistom
wręczono tablety i MP4 oraz
dyplomy i upominki wszystkim uczestnikom. Laureaci
uczestniczyli w atrakcjach przygotowanych przez organizatorów. Wzięli udział w zajęciach
warsztatowych prowadzonych
przez pracowników Muzeum
Wsi Lubelskiej. Na zakończenie spotkania był poczęstunek
– pyszne pierogi, które bardzo
smakowały uczestnikom.
mgr J. Wójcik dyrektor
w SP w Stasinie
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Wymiana młodzieży Polsko-Litewskiej
Kolejny projekt międzynarodowej wymiany młodzieży w Gimnazjum im. W. Pola
w Radawczyku Drugim zrealizowany.
W dniach 2 - 9. 06 . 2013
r. młodzież naszego gimnazjum
wspólnie z kolegami i koleżankami z Litwy (z miejscowości
Ariogala) uczestniczyła w projekcie „Tradycje rodzinne widziane oczami młodego Europejczyka’’. Była to kontynuacja
poprzedniej wymiany polsko
- litewskiej. Tym razem dofinansowanie szkoła otrzymała z programu „Młodzież w Działaniu”.
Uczestnicy spędzali czas (edu-

kacja nieformalna) w Polsce,
w Janowie Lubelskim. W tym
okresie młodzież wspólnie pracowała i poznawała wszelkie
aspekty związane z projektem.
Uczniowie brali czynny udział
w różnorodnych warsztatach
związanych z tradycjami (garncarstwo, rękodzieło , wikliniarstwo), przeprowadzała wywiady
z seniorami. Zajęcia te i inne
umożliwiły poznanie tajników
tych zawodów, a także sprawdzenie własnych umiejętności.
Ciekawym wydarzeniem dla
obu grup było spotkanie z polską dziennikarką panią Czesławą Borowik z Radia Lublin,
która przeprowadziła emocjonujące warsztaty, pokazując
pracę dziennikarza. Praktycznie
młodzież przygotowała się do
przeprowadzenia
wywiadów.
Przedstawiciele Polaków i Litwi-

nów gościli w studiu radiowym,
gdzie uczestniczyli w nagraniu
reportażu o kontaktach polsko-litewskich w naszym gimnazjum. Spotkanie z rówieśnikami
z Litwy, wspólna praca, zajęcia
i zabawa dały młodzieży możliwość pogłębienia znajomości
języków obcych, nawiązania nowych kontaktów oraz nauczyło
funkcjonowania w grupie. Projekt był bardzo udany. Jesteśmy
bogatsi o nowe doświadczenia,
wiedzę, nowe przyjaźnie i mamy
nadzieję na kolejne spotkanie.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Informujemy, iż w postępowaniu przetargowym została
wybrana firma EKO-KRAS Sp.
z o.o. z Kraśnika, która od 1 lipca 2013r. będzie odbierała odpady komunalne od mieszkańców
z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Konopnica.
Harmonogram
odbioru
odpadów komunalnych dla miesiąca lipca z terenu Gminy Konopnica.
W ramach nowego systemu
od miesiąca lipca zostanie uruchomiony Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowany
pod adresem Kozubszczyzna
56b. PSZOK będzie czynny
w każdy poniedziałek w godzi-

nach 900-1700. Warunkiem
dostarczenia odpadów selektywnie zebranych jest okazanie
dokumentu potwierdzającego
dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za bieżący okres na konto Gminy Konopnica.
Przypominamy, iż opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez
wezwania. Pierwszą opłatę należy wnieść do 15 lipca bieżącego
roku, a każdą następną w terminach: do 15 października, 15
stycznia, 15 kwietnia danego
roku kalendarzowego.
Wpłaty dokonujemy na
rachunek bankowy Gminy
Konopnica Bank Spółdzielczy

w Poniatowej Nr 07 8735 0007
4000 0008 2000 0010 lub u sołtysa w drodze inkasa.
W tytule przelewu należy
wpisać: adres nieruchomości na
której powstają odpady komunalne, imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub osoby na
którą była składana deklaracja,
z dopiskiem „opłata za odpady”
lub „opłata za śmieci”.

Data wywozu

Miejscowości

17-07-2013

Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Tereszyńskie, Zemborzyce Podleśne

18-07-2013

Zemborzyce Wojciechowskie, Marynin, Tereszyn, Radawczyk Drugi

19-07-2013

Radawiec Mały, Radawiec Duży

20-07-2013

Pawlin, Kozubszczyzna, Stasin

20-07-2013

Motycz

22-07-2013

Konopnica

23-07-2013

Lipniak, Szerokie, Motycz-Józefin

24-07-2013

Uniszowice, Motycz Leśny, Sporniak

Ludzie z pasją

Artystycznie
w Motyczu

Ekologiczny konkurs

Dnia 19 czerwca 2013 r.
w Szkole Podstawowej im. Kard.
Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy miało miejsce rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu
Plastycznego „Moja Eko-Gmina
Konopnica”. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Wójt
Gminy Konopnica Pan Mirosław Żydek oraz Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Konopnicy Pani
Aniela Sobolewska.
W konkursie wzięło udział
47 uczniów z klas IV – VI z 5
szkół podstawowych, tj. Motycza, Radawca Dużego, Stasina,
Zemborzyc Tereszyńskich i Konopnicy.
Głównym celem konkursu
było szerzenie edukacji ekologicznej, a także przygotowanie

młodego pokolenia mieszkańców naszej gminy do segregacji
odpadów.
Prace zgłoszone do konkursu były na wysokim poziomie
artystycznym. Oryginalne ujęcie
tematyki świadczy o wrażliwości
plastycznej i ekologicznej młodego pokolenia, co utwierdza nas
w przekonaniu o potrzebie organizowania takich konkursów.
Jury wyłoniło następujących
laureatów:
I miejsce ex aequo: Michalina Żydek – SP w Radawcu
Dużym, Julia Dyszczak – SP
w Zembrzycach Tereszyńskich,
Andżelika Ostrowska – SP w Konopnicy
II miejsce ex aequo: Iga
Gaweł – SP w Stasinie, Kacper
Tudruj – SP w Radawcu Dużym,
Adrian Kuzioła – SP w Motyczu,
Natalia Nowak – SP w Konopnicy
III miejsce ex aequo: Martyna Pacześ – SP w Zemborzycach
Tereszyńskich,
Karolina Rożek – SP w Stasinie, Dominika Denys – SP
w Radawcu Dużym, Maria Sidorowicz – SP w Konopnicy
Dziękujemy Nauczycielom
za współpracę w realizacji konkursu: Pani Lilianie Bator – SP
im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym, Pani Reginie Wój-

cik – SP w Stasinie, Pani Anecie
Pastusiak – SP im. ks. J. Twardowskiego w Zemborzycach
Tereszyńskich, Pani Elżbiecie
Kamińskiej – SP im. W. Witosa
w Motyczu, Pani Elżbiecie Krzyżak – SP im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy

konkursu pisali dyktando i rozwiązywali zadania, sprawdzające
wiedzę z zakresu zasad ortografii
i gramatyki polskiej. „Gminnym
Mistrzem Ortografii” na rok 2013
został Dominik Garbacz ze Szkoły
Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej
w Radawcu Dużym. Do udziału
w konkursie przygotowała go Pani
mgr Anna Stręciwilk. Tytuł Wicemistrza otrzymała Karolina Podlaszewska ze Szkoły Podstawowej
w Stasinie, przygotowywana pod
okiem Pani mgr Izabeli Misztal,
natomiast wyróżnienie otrzymała
Julia Poleszak ze Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa
w Motyczu, nauczyciel Pani mgr
Danuta Banaszek. Zadania konkursowe przygotowała mgr Aneta
Podleśna nauczyciel edukacji wcze-

„Dom Kultury” oraz CknO
w Motyczu zaprasza na wakacyjne zajęcia artystyczne. Zapraszamy dzieci, młodzież i osoby
dorosłe, których pasją jest tworzenie pięknych przedmiotów.
W programie zajęć: decoupagetechnika serwetkowa, robienie
kartek na papierze czerpanym
oraz inne prace plastyczne.
Zapraszamy „Dom Kultury” w Motyczu:
wtorek i czwartek w godz.
14.00 – 15.30
tel. 81 50 31 965, tel.kom
669 80 40 10

Gratulujemy
laureatom
i opiekunom. Życzymy dalszych
artystycznych sukcesów.
Organizatorzy:
Elżbieta Krzyżak
Małgorzata Cygan

Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2013”
Już po raz czwarty w Szkole
Podstawowej w Stasinie w dniu
23 kwietnia 2013 roku odbył się
Gminny Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii 2013” dla
uczniów klas III szkół podstawowych z terenu gminy. Honorowy
Patronat nad konkursem objął
Wójt Gminy Konopnica, Pan Mirosław Żydek.
Uczniom biorącym udział
przyświecał jeden wspólny cel –
zdobyć tytuł „Mistrza Ortografii
2013”. Po przeprowadzonych
eliminacjach szkolnych w macierzystych placówkach, do etapu
gminnego zakwalifikowało się
10 uczniów – po dwóch z każdej
szkoły, tj. Radawca Dużego, Konopnicy, Motycza, Zemborzyc
Tereszyńskich i Stasina. Uczestnicy

Ogłoszenie

snoszkolnej w Szkole Podstawowej
w Stasinie. Na zakończenie wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe
dyplomy, które wręczył Wójt Gminy Konopnica Mirosław Żydek
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Stasinie mgr Jacek Wójcik.
Gminny Konkurs Ortograficzny
stał się świetną okazją do rozbudzania zainteresowań dzieci pięknem naszego ojczystego języka oraz
podniesienia poziomu kompetencji ortograficznych uczniów kl. III.
Gratulujemy laureatom i opiekunom. Życzymy dalszych sukcesów.
Zapraszamy wszystkich za rok!
mgr Aneta Podleśna
nauczyciel edukacji
w wczesnoszkolnej w SP
w Stasinie

Jeśli masz zbędne
w swoim domu
meble i sprzęt...
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy poszukuje dla
swoich podopiecznych mebli
i sprzętów użytku domowego.
Jeśli chcielibyście Państwo przekazać nieodpłatnie powyższe
przedmioty na potrzeby podopiecznych tutejszego Ośrodka
prosimy o kontakt osobisty lub
telefoniczny z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy,
Kozubszczyzna 127B, w godz.
7.30-15.30. Pod nr telefonu 81
503 22 35

ECHO Konopnicy
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Aktualności
Już w ubiegłym roku zmieniła się formuła Dni Konopnicy
.Zamiast jednej dużej imprezy w
Radawcu Dużym mamy cykl
mniejszych, kameralnych imprez , które bardziej integrują
środowisko lokalne. W tym roku
Dni Konopnicy mają charakter
rozbudowany. Mieszkańcy gminy mieli możliwość uczestniczenia w dniach miejscowości Uniszowic, Motycza i Marynina.
W ostatnim tygodniu sierpnia,
przed dożynkami odbędą się,
na lotnisku Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu Dużym, II
Spadochronowe
Mistrzostwa
Polski CF (Canopy Formation).
Zakończenie Dni Konopnicy
będzie miało miejsce 1 września
na Powiatowych Dożynkach w
Radawcu Dużym.

fot. Maciej Bielec

fot. Anna Niedziałek

fot. Karolina Świtek
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Dni Uniszowic

Dni Gminy
50-lecie OSP Uniszowice
W dn. 07.06.2013 r. odbyło
się 50 – lecie OSP Uniszowice,
połączone z otwartym festynem.
Zaproszono licznych gości, dopisali mieszkańcy i strażacy z całej
gminy. Obchody rozpoczęła Msza
Święta w kaplicy odprawiona
przez ks. Dziekana Jana Domańskiego w intencji mieszkańców
i strażaków oraz za zmarłych.
Następnie pod strażnicą OSP odbyła się część oficjalna, na której
wręczono odznaczenia i medale
dla zasłużonych strażaków. Najwyższe odznaczenia otrzymali:
- Medal Honorowy im. B.Chomicza – Druh Czesław Łazuka,
Złoty Znak Związku – Druh Stanisław Wrona.
Wójt Gminy Druh Mirosław
Żydek wręczył okolicznościowy
list gratulacyjny na ręce Prezesa
OSP Uniszowice Druha Andrzeja
Romanowskiego i życzył jednostce
wytrwałości i satysfakcji z działalności społecznej. W wystąpieniu
okolicznościowym Poseł na Sejm
RP Druh Prezes ZOW ZOSP

Jan Łopata gratulował jednostce
OSP wznowienia działalności i
wysokiej aktywności jej członków.
Również Prezes ZOP ZOSP w
Lublinie Druh Wojciech Piekarczyk i Komendant Miejski PSP
Druh Mirosław Hałas wręczyli
Prezesowi OSP Uniszowice listy
z okazji jubileuszu i życzyli dalszego rozwoju „Małej Ojczyzny”
oraz spełniania się w działalności
jej mieszkańców. Przedstawiciele
Zarządu OSP Uniszowice wręczyli zasłużonym mieszkańcom Uniszowic statuetki z dedykacjami
i dyplomy, natomiast rodzinom
zasłużonych zmarłych osób wręczono w podziękowaniu bukiety
czerwonych róż.
Po części oficjalnej zaproszono gości, strażaków i mieszkańców na poczęstunek, gdzie
serwowano m.in. grochówkę
strażacką, napoje i desery. Na
scenie wystąpiła Dziecięca Orkiestra Dęta ze SP w Motyczu oraz
zespół „Rythmix. Atrakcją był
również pokaz Lubelskiego Klu-

bu Karate „Oyama” oraz pokaz
działań ratowniczych w wykonaniu jednostki OSP Pawlin. Przeprowadzono konkurs na najlepszą nalewkę przygotowaną przez
mieszkańców Uniszowic. Zwyciężyła nalewka „żurawinowo-malinowa” Andrzeja Romanowskiego. Festyn trwał do późnych
godzin wieczornych. Nie zabrakło
atrakcji dla dzieci i ich rodziców.
Zjeżdżalnia i przejażdżki konne
umilały spędzany wspólnie czas.
Świętowanie w Uniszowicach.
przeszło już do historii, ale miłe
wspomnienia i moc wrażeń pozostaną na długo w pamięci wszystkich uczestników.
Jerzy Wójtowicz

GMINA
KONOPNICA
„CZYSTA GMINA – CZYSTE ŚRODOWISKO”
Przewodnik jak prawidłowo prowadzić selektywną zbiórkę
odpadów.
Od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy gminy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę
odpadów są zobowiązani do segregowania odpadów jako „frakcja sucha” w przezroczystych workach oraz „frakcja mokra” do pojemnika - odpady nie nadające się do
recyklingu. Odpady problematyczne i te które nie będą ani „frakcją suchą” ani „frakcją
mokrą” będą zagospodarowywane w oparciu o powstały Punkt Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Przy segregacji odpadów należy kierować się poniższymi wskazówkami.

„FRAKCJA SUCHA”

!

w jednym worku razem: papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe.
Do worka wrzucamy:
PAPIER, MAKULATURĘ czyli:
¥ gazety, książki, katalogi, zeszyty (lakierowaną okładkę
należy oderwać),
¥ papierowe torby i worki,
¥ papier szkolny (z wyjątkiem ścinków papierowych),
¥ kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania.
Pamiętaj nie wrzucamy: brudnego i tłustego papieru, tapet, lakierowanego papieru z folderów reklamowych, lakierowanych torebek papierowych, pieluch i art. higienicznych, worków po cemencie i
zaprawach, zużytych ręczników papierowych i chusteczek higienicznych.
METAL czyli:
¥ zgniecione aluminiowe puszki,
¥ puszki z blachy stalowej np. po konserwach;
¥ drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych
(np. zabawki, narzędzia, garnki, pokrywki od słoików, kapsle z butelek,
rury, druty).
¥ opakowania po aerozolach (po dezodorantach,
lakierach i piankach do włosów).
Przed wrzuceniem zawsze zgniataj puszki!
Pamiętaj nie wrzucamy: opakowań po farbach, piankach montażowych, silikonach, baterii i kabli elektrycznych.

!

!

TWORZYWA SZTUCZNE czyli:
¥ puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np.
typu PET),
¥ plastikowe zakrętki;
¥ puste butelki plastikowe po kosmetykach i
¥ środkach czystości,
¥ folia i torebki z tworzyw sztucznych,
¥ czyste kanistry plastikowe,
¥ doniczki plastikowe,
¥ plastikowe skrzynki, wiaderka, miski,
¥ plastikowe meble ogrodowe.
Opakowanie musi być puste i czyste!
Pamiętaj nie wrzucamy: opakowań po olejach samochodowych oraz
spożywczych, smarach, butelek po płynach chłodniczych, opakowań po
środkach ochrony roślin, opakowań po nawozach, opakowań po lekach, strzykawek, styropianu,
gumy, mokrych folii i pojemników z zawartością.
OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE czyli:
¥ opakowania wielomateriałowe po płynnej żywności - tzw. tetrapaki
(np. kartony po mleku czy sokach).
Przed wrzuceniem zawsze dokładnie opróżnij i zgnieć opakowanie!
SZKŁO czyli:
¥ butelki i słoiki szklane po żywności i napojach
(po odkręceniu nakrętek),
¥ szklane opakowania po kosmetykach,
Opakowanie musi być czyste. Nie należy tłuc szkła przed
jego wrzuceniem!
Pamiętaj nie wrzucamy: porcelany, ceramiki, żarówek,
świetlówek, szkła okiennego, bombek choinkowych,
reflektorów, ekranów telewizyjnych, kryształów, zniczy,
butelek po lekarstwach, szkła okularowego i zbrojonego,
luster, termometrów rtęciowych, naczyń żaroodpornych.

!

ODPADY KOMUNALNE ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI czyli:
¥ obierki z owoców i warzyw,
¥ pieczywo, skorupki jaj,
¥ resztki z jedzenia, ale nie zawierające mięsa
i kości,
¥ fusy po kawie i herbacie,

!

¥ oraz odpady zielone, czyli:
liście, patyki, skoszona trawa, trociny, zwiędłe kwiaty, chwasty w pierwszej kolejności
powinny być zagospodarowywane na terenie danej nieruchomości poprzez kompostowanie. Kompostowanie jest najtańszą i najprostszą metodą zagospodarowania
odpadów. W przypadku braku kompostownika w/w odpady należy dostarczać
w workach (zakupionych we własnym zakresie) do Punktu Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Do odpadów biodegradowalnych nie zaliczamy: odchodów
zwierzęcych, art. higienicznych, pieluch, popiołu z pieca.

!

ODPADY ELEKTRYCZNE LUB ELEKTRONICZNE czyli:
¥ sprzęt RTV
¥ sprzęt komputerowy,
¥ urządzenia gospodarstwa domowego (AGD),
¥ żarówki, świetlówki,
¥ kontakty, włączniki, bezpieczniki,
¥ baterie i akumulatory,
¥ urządzenia pomiarowe elektryczne i elektroniczne,
¥ przewody elektryczne,
¥ zabawki, sprzęt relaksacyjny i sportowy.
Będą odbierane 1 raz do roku jako tzw. „wystawka” sprzed posesji na której wytwarzane są odpady komunalne lub mogą być dostarczane własnym transportem do PSZOK-u.
ODPADY WIELKOGABARYTOWE czyli:
¥ stare meble (regały, tapczany, sofy),
¥ stoły, krzesła,
¥ dywany, wykładzina dywanowa,
¥ zepsute wózki dziecięce,
¥ zabawki dużych rozmiarów.
Będą odbierane 1 raz do roku jako tzw. „wystawka” sprzed posesji, na której wytwarzane są odpady komunalne lub mogą być
dostarczane własnym transportem do PSZOK-u.
Pamiętaj to nie jest odpadem wielkogabarytowym: muszle
klozetowe, umywalki, wanny, ramy okienne i drzwi, grzejniki,
deski drewniane, panele, części samochodowe.

„FRAKCJA MOKRA”
Pozostałe odpady komunalne (nie nadające się do ponownego
przetworzenia) muszą trafić do pojemnika (np. opakowanie po
oleju, zużyte art. higieniczne itp.).

!

Pamiętaj do pojemnika na „frakcję mokrą”
nie wrzucamy (!):
X odpadów biodegradowalnych i zielonych,
X popiołu z pieca,
X odpadów niebezpiecznych.

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)
Przeterminowane leki, chemikalia, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczać własnym transportem do
PSZOK-u.
PSZOK nie będzie przyjmował:
- zmieszanych odpadów komunalnych tzw. ”frakcji mokrej”,
- odpadów od osób prowadzących działalność gospodarczą.
Gmina nie będzie odbierała od mieszkańców popiołu, należy go
zagospodarowywać na terenie własnej nieruchomości we własnym
zakresie.

Nie spalaj odpadów w piecach centralnego ogrzewania!
Pamiętaj, że spalanie odpadów w piecach c.o. jest bardzo szkodliwe. W trakcie spalanie odpadów powstają trujące substancje taki jak: pyły, tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór. Należy mieć świadomość, iż substancje które wytworzą się podczas spalania osiadają następnie na roślinach i wszystkim co nas otacza, dostają się do wód gruntowych. Substancje te
mają negatywny wpływ na nasz organizm.
W ramach nowego systemu odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Konopnica będzie
odbywał się z częstotliwością 1 raz w miesiącu odbiór „frakcji suchej” i 1 raz w miesiącu „frakcji
mokrej”. Harmonogram odbioru dla każdej miejscowości ustali firma, która wygra przetarg. Raz w
tygodniu będzie czynny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dzień i godziny otwarcia będą podane przed 1 lipca 2013r.).
POUCZENIA:
Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku gdy właściciel
nieruchomości zadeklarował zbiórkę selektywną, a zbiera w sposób nieselektywny, operator po wcześniejszym ostrzeżeniu właściciela przekaże taką informację do Urzędu Gminy. Następnie w drodze
decyzji zostanie naliczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jak przy braku segregacji, czyli 16zł/osobę.
Opłata za odbiór odpadów komunalnych podlega przepisom Ordynacji Podatkowej oraz
ustawy z dnia 10 września 1999r. Kodeks Karny Skarbowy (Dz.U. z 2007r. Nr. 111. poz 765). Zgodnie
z art. 54 Kodeksu Karnego Skarbowego podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia
właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa informacji i oświadczeń, podaje nieprawdę lub zataja prawdę, albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie
objętych nimi danych podlega karze grzywny.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi będziemy uiszczać bez wezwania. Pierwszą opłatę należy wnieść do 15 lipca bieżącego roku, a każdą następną w terminach: do 15
października, 15 stycznia, 15 kwietnia danego roku.
Wpłaty dokonujemy na rachunek bankowy Gminy Konopnica Bank Spółdzielczy w Poniatowej Nr 07 8735 0007 4000 0008 2000 0010 lub u sołtysa w drodze inkasa.

Dni Motycza

Konopnica
Z miłości do małej Ojczyzny

Zaczęły się 22 czerwca 2013
r. uroczystym poświęceniem źródełka w Motyczu. Spotkali się
przy nim mieszkańcy Gminy Konopnica, zaproszeni goście, władze gminy oraz gospodarze tego
święta: Jan Łopata, poseł na Sejm
RP, Mirosław Żydek, wójt Gminy
Konopnica, Andrzej Duda przewodniczący Rady Gminy, ks.kan.
Stanisław Szatkowski, proboszcz
parafii Motycz, Henryk Madej,
prezes OSP w Motyczu, Jan Tomasik, sołtys z Motycza. Odświętny charakter chwili podkreślił Jan
Łopata – nasz przedstawiciel w
Sejmie, a jednocześnie mieszkaniec Motycza. Artystyczną oprawę tego wydarzenia zawdzięczamy Paniom z Grupy Teatralnej
z Lesiec (gm. Garbów), Paniom
z KGW z parafii motyckiej oraz
uczennicom z Motycza i Radawczyka Drugiego.
Z muzycznym orszakiem
wszyscy udali się w stronę remizy OSP, gdzie zorganizowany był
festyn. Na miejscu już była grupa
rowerzystów w białych koszulkach - uczestników Gminnego
Rajdu Rowerowego.
Bogaty
program artystyczny umilał czas

dzieciom, młodzieży i dorosłym.
Na ręce Marty Och, dyrektora SP
w Motyczu oraz Antona Szaszkowa, dyrygenta orkiestry – wręczono odznaczenie „Zasłużony dla
Gminy Konopnica dla „Dziecięcej Orkiestry Dętej”. Orkiestra
dała piękny koncert, a dzieci ze
szkoły pokazały przedstawienie
oparte na historii miejscowości. Ważnym wydarzeniem było
poświęcenie remizy OSP przez
ks. Stanisława Szatkowskiego.
Później Grupa Teatralna z Lesiec uraczyła zgromadzonych
na festynie gości wspaniałym
przedstawieniem pt. „Wesele”.
Atrakcją dla dzieci były warsztaty
artystyczne, gry i zabawy, przejażdżki konne. Spotkanie mieszkańców było również okazją do
spróbowania naszych lokalnych
przysmaków, przygotowanych
przez mieszkanki z parafii Motycz. Strażacy częstowali gorącą
grochówką i kiełbaskami., można
było spróbować także soku jabłkowego z motyckiego Lubsadu.
Wydarzeniami towarzyszącymi
festynowi były: wystawa „150rocznica Powstania Styczniowego”, wystawa prac malarskich

Stanisławy Kotarskiej, wystawa
fotografii „Pejzaż motycki”, prezentacje rękodzieła pracowni:
„Koty Klamoty” Motycza, decoupage z „Domu Kultury” w
Motyczu, ceramika z Ośrodka
Działań Twórczych w Radawczyku Drugim. Wieczorem czas
umilał wszystkim zespół muzyczny Rythmix, a pięknym
akcentem na zakończenie festynu był pokaz tańca z ogniami.
Sobota upłynęła w radosnej atmosferze festynu, natomiast
niedzielne uroczystości miały
bardziej oficjalny charakter. Po
nabożeństwie w Motyczu odbyła się promocja nowej książki ks.
prof. Henryka Misztala pt. „Powroty do korzeni”- piękny zbiór
refleksji i wspomnień. W „Domu
Kultury” w Motyczu cieszyliśmy
się wznowieniem pierwszej książki
Czesława Maja „Zawieruchy” oraz
wystawą „Dawny portret ślubny”,
będącą podsumowaniem pierwszego etapu prac nad zbiorem
fotografii z Gminy Konopnica.
Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie „Dni
Motycza” serdecznie dziękujemy.

Historia

Konopniczanie
dawny portret
ślubny
Z przyjemnością informujemy, że apel by zbierać oraz udostępniać nam pamiątki dotyczące
gminy Konopnica spotyka się
z coraz większym zrozumieniem
i przychylnym odbiorem wśród
mieszkańców naszej gminy.
Ukoronowaniem zbiorów
fotograficzych jest w tym roku
wystawa dawnych zdjęć ślubnych. Zgromadziliśmy do tej pory
ponad 40 fotografii ślubnych
mieszkańców gminy Konopnica. Najstarsze zdjęcia pochodzą
z początku XX w. więc można
powiedzieć, że obejmują swoim
zasięgiem okres niemal stuletni.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy udostępniają nam
zdjęcia i przyczyniają się tym samym do powiększania zbioru.
Wystawę „Dawny portret
ślubny” można oglądać od 23
czerwca 2013 roku w „Domu
Kultury” w Motyczu
Małgorzata Sulisz
„Dom Kultury” w Motyczu,
tel. 81 50 31 965, tel. kom. 669
80 40 10. kulturakonopnica@
gmail.com
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aktualności

Konkurs wiedzy
historycznej ,,Powstanie styczniowe
- 150 lat minęło”
W sobotę, 06 kwietnia w
Bibliotece Publicznej Gminy
Konopnica w Motyczu odbył
się konkurs wiedzy historycznej
dla mieszkańców pt. „Powstanie
styczniowe – 150 lat minęło”.
Konkurs został zorganizowany w odpowiedzi na podjętą przez
Radę Gminy Konopnica rezolucję w sprawie uczczenia rocznicy
wybuchu Powstania styczniowego. Do testu wiedzy zgłosiło się 6
uczestników, na konkurs plastyczny wpłynęło 9 prac. Test wiedzy
składał się z 30 pytań przygotowanych przez dr Annę ObaręPawłowską. Uczestnicy mieli 30
minut na wybranie prawidłowych
odpowiedzi. Nad przebiegiem
konkursu oraz oceną prac czuwała
komisja w składzie: dr Anna Obara –Pawłowska, Aneta Putowska
i Agnieszka Skowronek-Skałecka.
Najwyższą ilość punktów w teście
wiedzy, a tym samym I nagrodę
(wieża hi-fi) zdobył Marek Stańczyk z Marynina, II nagrodę (radioodtwarzacz) zdobyła Paulina
Niedziałek z Motycza, III nagrodę (odtwarzacz DVD) otrzymała
Natalia Dziewulska z Marynina.
W konkursie plastycznym
największą ilość punktów otrzymała praca Anny Lipskiej, II miejsce przyznano Jolancie Anyszek,
III miejsce Angelice Walczak.
Poza tym wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pocieszenia: książki i plecaki.
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Dni Marynina

Dni Gminy Konopnica
Ach, co to była za impreza...
W sobotę 29 czerwca rozpoczęliśmy nowy, ważny rozdział
w historii naszej miejscowości.
Po raz pierwszy zorganizowane zostały obchody Dnia Marynina. Pomysł na ich organizację
miał Krzysztof Czępiński - sołtys. Wspólna sprawa łączy ludzi.
Utarty slogan nabrał w Maryninie wymiernego znaczenia. Z pomocą kilkunastu mieszkańców
zorganizowaliśmy całą imprezę.
Jednym z gości zaproszonych
na święto Marynina był ks. prof.
Alfred Wierzbicki, urodzony tutaj, wybitny teolog, filozof, na
co dzień związany z KUL, autor
kilku książek, poeta. Ksiądz profesor, choć od dawna mieszkający
w Lublinie, nie zapomina o swoich korzeniach. Opowiedział
nam o swoich wspomnieniach
z dzieciństwa, o wspaniałych ludziach, mieszkańcach którzy już
odeszli.Opowieści księdza profesora wprawiły wszystkich w nostalgiczny nastrój…
Ale tylko na krótką chwilę,
bo Izabela Misztal, której pasją
jest nauczanie i teatr przygotowa-

ła autorski występ z miejscowymi
dziećmi pt. Wiadomości z Marynina. W telegraficznym skrócie
młodzi aktorzy podawali najświeższe informacje ze wsi. Niespełnione teatralne marzenia Izy
realizuje dziś jej córka Weronika.
Nowo osiadły mieszkaniec,
Paweł Borkowski zrobił wystawę
swoich obrazów. Artysta na kilku płótnach zawarł całą radość,
jaką czerpie z życia i która wprost
bije z jego obrazów.Mnie zachwycił pejzaż z Kazimierza, który już
wisi na ścianie w sypialni.
Ewa Czępińska, Ela Dziurawiec i Ania Dąbek to panie,
które sprawdzają się znakomicie
w kuchni, ich ulubione zajęcia to
gotowanie i pieczenie, a o kunszcie kulinarnym każdy mógł się
przekonać osobiście.
Bożena Wójtowicz pochwaliła
się swoimi umiejętnościami dekorowania techniką decoupage. Przyniosła śliczne pudełko na bibeloty,
pisanki i bombki. Zwykły szklany
talerz stał się ozdobną paterą.
Pan Grzegorz Szaniawski,
który gościł nas na swojej posesji,
wyłożył swoje albumy ze zdjęciami przedmiotów wykonanych

w jego stolarni - pięknych rzeczy z drewna Praca w drewnie
jest jego pasją od najmłodszych
lat. Cała impreza była wielką
prezentacją pasji mieszkańców
a jej celem integracja społeczności lokalnej.
Ja, wystąpiłam jako prowadząca całą uroczystość. Jestem
bowiem w swoim żywiole gdy
mogę coś organizować i mówić,
gdy inni mnie słuchają…
Oprawę muzyczną zapewniał zespół MAYDAY z Marynina. Wszyscy znakomicie się bawili przy dobrej muzyce.
Niewątpliwą niespodzianką
było lądowanie spadochroniarza
wprost przed namiotem. To kolega wójta Mirosława Żydka, który
zrobił to na jego prośbę. Dziękujemy za super atrakcję
Serdeczne podziękowania
dla naczelnika straży OSP Motycz Leśny Sebastiana Kuwałka
za wypożyczenie stołów, ławek
i naczyń.
Agnieszka
Skowronek-Skałecka

muzyka

Z wizytą w Sejmie RP

promocja EKO

Pokaz EKO-MODY

Dziecięca Orkiestra Dęta ze Szkoły Podstawowej w Motyczu.
W dniu 26 marca 2013 r.
uczniowie z Dziecięcej Orkiestry
Dętej naszej szkoły zostali zaproszeni, przez Pana Jana Łopatę
- Posła na Sejm RP, do występu
w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Członkowie orkiestry wraz
z dyrygentem – Panem Antonem
Szaszkowem, pod opieką nauczycieli i rodziców odbyli tego dnia
wycieczkę do Warszawy.
O godz. 11 odbył się koncert naszej orkiestry, po czym
wszyscy zostali zaproszeni przez
Pana Posła na Śniadanie Wielkanocne, na którym nasza gmina
zaprezentowała smaki Konopnicy. Uczniowie mieli okazję spróbować tradycyjnych polskich
potraw wielkanocnych, pocho-

dzących z różnych regionów naszego kraju.
Następnie uczniowie zwiedzili budynek Sejmu: m. in. salę
główną obrad Sejmu RP, sejmową kaplicę, tablicę upamiętniającą ofiary katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem, siedzibę

Marszałka Senatu RP, kancelarię
Senatu RP, a także tablicę upamiętniającą wizytę papieża Jana
Pawła II w 1990 r.
Ten niecodzienny wyjazd
był dla naszych uczniów wielkim
przeżyciem, bowiem wystąpili
w gmachu Sejmu nie tylko jak
zwiedzający, ale też jako artyścimuzycy. To ta wycieczka właśnie
jest zwieńczeniem dotychczasowych osiągnięć naszej orkiestry,
których było niemało.

Dziękujemy mieszkankom
Motycza: Danucie Kliczce, Janinie Kowalskiej, Ewie Żydek
oraz G.S. Samopomoc Chłopska, Konopnica za prezentację
smaków Konopnicy.

W dniu 16.04.2013 roku
w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Konopnicy miał miejsce finał
Gminnego Konkursu Plastycznego „EKO-MODA” realizowanego w ramach Projektu Ekologicznego współfinansowanego ze
środków WFOŚiGW oraz budżetu Gminy Konopnica, w którym
wzięły udział wszystkie szkoły
z naszej gminy.
Zadaniem uczestników było
zaprojektowanie i wykonanie
stroju z wykorzystaniem jedynie
materiałów nadających się do
recyklingu. Młodzi projektanci
wykazali się ogromną inwencją
twórczą i pomysłowością. Podczas
pokazu prezentowali oni swoje
eko-kreacje jak prawdziwi profesjonaliści.
Publiczność żywo reagowała
i nagradzała gromkimi brawami
długie, wieczorowe kreacje wykonane z gazet i szarego papieru, jak
również krótsze, wizytowe sukienki, bogato zdobione zakrętkami
i kapslami od butelek. Spore emocje wzbudziła konfekcja męska.
Na wybiegu panowie zaprezentowali kolekcję typu „office”- garnitury z makulatury.
Komisja, której przewodniczyli Wójt Gminy Konopnica Pan
Mirosław Żydek oraz gospodyni uroczystości Dyrektor Szkoły
w Konopnicy Pani Aniela Sobolewska, jednogłośnie uznała wszystkich projektantów zwycięzcami
i nagrodziła bogato ilustrowanymi
albumami o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Po pokazie
mali „celebryci” udali się na słodki
poczęstunek, podczas którego mogli m.in. wymienić się nowinkami
z wielkiego świata eko-mody.
Małgorzata Zarajczyk-Gorzko
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Tradycja

Ludzie z pasją

Czesław Maj:

Ze wspomnień
Czesława Maja

Zespół ludowy
„Rola”
W latach 1975-1987 prowadziłem Zespół ludowy„Rola”.
Pierwszy występ zespołu „Rola”
odbył się 27 lutego 1975 r.
o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej w Motyczu. Był to
występ połączony z programem przygotowanym przez
młodzież. Zespół młodzieżowy
prowadziła Krystyna Krawczyk
– nauczycielka z Motycza.
W zespole „Rola” występowali mieszkańcy Motycza: Lucyna
i Stanisław Chochołowie, Maria
i Edward Majczakowie, Janina
i Józef Tomasikowie, Helena
i Stanisław Zawiślakowie, Stanisława Duda, Danuta Górniak,
Anna Kowalczyk, Wanda Madej,
Teresa Mazurek, Lucyna Piwowarska, Wanda Radzik, Krystyna Palak, Zofia Tomasik, Anna
Wosiak, Helena Zalewska, Czesław Maj, Władysław Maj, Leon
Malik, Henryk Wosiak.

Magdalena Połoncarz
kulturakonopnica@gmail.com

Zespół „Rola” występował na
różnych uroczystościach w Motyczu i na terenie całej gminy
Konopnica. Brał udział w dożynkach, w Dniach Seniora,
Dniach Strażaka, Dniach Miejscowości, w imprezach z okazji
Złotych Godów par małżeńskich itd.
Wyjeżdżaliśmy również na imprezy do Lublina, np. występowaliśmy podczas Zjazdu Delegatów Banku Spółdzielczego,
podczas Wojewódzkiego Zjazdu
ZSL z udziałem władz centralnych, odwiedzaliśmy domy
opieki. W repertuarze zespołu
„Rola” przeważały starodawne
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Znany, ceniony i podziwiany w społeczności lokalnej
i literackiej. Dał się poznać
jako szlachetny człowiek,
pogodny, życzliwy światu
i ludziom. Pełen głębokiej
wiary, mądrości życiowej,
którą chciał się zawsze dzielić
z innymi.

Próby literackie podjął w latach 50. Pisał chętnie gawędy,
legendy, scenki rodzajowe, teksty dla założonego przez siebie
lokalnego zespołu „Rola”, utwory żartobliwe, wiersze liryczne, okolicznościowe, religijne.
Chętnie sięgał po teksty wierzeniowe, porzekadła, wspomnienia obyczajowe. Rozmiłowany
w kulturze własnej wsi, wytrawny regionalista, pasjonata, zbieracz ludowych przyśpiewek,
opowieści, lokalnych obrzędów,
zwyczajów i rodzimych historii
przekazywanych z pokolenia na
pokolenie, które zapisywał, opowiadał, publikował.
Jego osobowość pisarza jest
barwna, pełna twórczej pasji.
Swój pisarski warsztat poeta
doskonalił przez całe życie, jako
wytrawny regionalista, bibliofil,
rozmiłowany w historii i kulturze miejsca swojego urodzenia. Debiutował w 1954 roku
w „Słowie Powszechnym” tekstem Legenda o Motyczu. Swój
pierwszy opublikowany w latach
70. wiersz zatytułował „Ojczyzna”.
Od 1974 roku był członkiem Stowarzyszenia Twórców
Ludowych, wielokrotnym laure-

atem (także I nagrody) w Ogólnopolskim Konkursie literackim
im. J. Pocka. Uhonorowany
w 1997 roku prestiżową nagrodą im. Oskara Kolberga. Znany,
ceniony i podziwiany w społeczności lokalnej i literackiej. Dał
się poznać jako szlachetny człowiek, pogodny, życzliwy światu
i ludziom. Pełen głębokiej wiary,
mądrości życiowej, którą chciał
się zawsze dzielić z innymi.
Był częstym gościem festiwali, festynów, spotkań literackich z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi; do ostatnich niemalże
chwil swego życia prowadził
gawędy, recytował swe wiersze,
przygrywał na fujarce, z którą
nie rozstawał się od lat dziecięcych.

Tradycja
W twórczości literackiej
Czesława Maja wyodrębniają się
trzy zasadnicze nurty: twórczość
prozatorska, twórczość poetycka, zapisy o charakterze regionalnym.
Teksty liryczne oparte są
przede wszystkim na osobistych
refleksjach i wspomnieniach:
matki, rodzinnego domu, chleba. W wierszu „Czy pamiętasz”

Ludzie z pasją

Z miłości do Motycza
zwraca się wprost do odbiorcy
prostym zaproszeniem:
Czy pamiętasz
Wspomnij, z matką chodziłeś do
żniwa
ledwie świt wstawał w blasku
zórz.
Zasypiałeś spokojnie na między,
nad głową szumiał złocisty łan
zbóż.
[...]
Dzieli się swoim wzruszeniem, identyfikuje z potencjalnym czytelnikiem, który, podobnie jak on, pamiętać będzie
pełne miłości matczyne gesty
podające chleb, jej dobroć.
[...]
Gdy kromkę bierzesz w swe ręce
na co dzień,
to w tym chlebie jest uśmiech
matczyny.
On w twym sercu pozostał na
zawsze
taki czuły, taki serdeczny, taki
jedyny.
Jego liryka jest prosta,
szczera i szlachetna jak on sam.
Ujawnia się w niej silny związek
uczuciowy poety z przyrodą,
z ziemią, która od dziecka go
żywi, na której z miłością gospodarzył do końca swoich dni.
Pozdrowienie ziemi
Ślę pozdrowienia mojej ziemi,
co przesiąknięta krwią i potem,
Gdy wiosną patrzę na kaczeńce
W swej krasie jaśniejące złotem.
Patrzę na pola pełne kłosów
Dalej kwiecistych łąk kobierce,
Już nie opuszczę ciebie ziemio,
Bo tu przylgnęło moje serce.
Serce poety jest mocne, pełne
pokoju, otwarte zawsze na piękno,
które daje ulgę nawet w największym utrudzeniu. Autor daje temu
wyraz w swoich wierszach:
Idę przez życie utrudzony,
Lecz piękno ziemi, nocy tchnienie
pozwala przetrwać burze, gromy,
Przynosi ulgę, zapomnienie.

Przyroda, wieś, życie codzienne jej mieszkańców, praca
i święta kolejno następujące po
sobie – to główne tematy wierszy poety, obok nurtu patriotycznego i religijnego. W tych
ostatnich przeważają utwory
związane ze świętami roku kościelnego, patronami świętymi;
wiersze refleksyjne, w których
przebija prosta, mocna wiara poety, wierność jej i duchowemu
dziedzictwu przekazywanemu
przez pokolenia.
Wiara
Blask ze żłóbka
Spocząłeś w żłóbku pośród nas
Nikły Baranku ofiarny
Lecz my Ci gloria śpiewamy dziś
Bo tyś jest Pan mocarny
Pragniemy tu przy Tobie stać
Jak ojce to czynili
Iść z Ewangelią poprzez świat
Aż do ostatniej chwili.
Prostą wiarę poety odkrywa się zarówno w utworach
będących bezpośrednim jej wyznaniem: Pod Twą Obronę, Podziękowanie, Symbol ludzkiego
zbawienia, jak i w utworach wyrażających zbiorowe „ja” liryczne skierowane z ufną prośbą do
Boga w imieniu całego narodu,
z którym autor czuje się solidarnie związany – Na Wniebowzięcie, Matko Anielska, Jasna
Góra.
Szczera miłość do Boga,
ludzi, ojczyzny, ujawnia się nie
tylko w poezji Czesława Maja,
ale w całym jego pisarstwie nacechowanym oddaniem sprawom
najważniejszym, gdzie Bóg,
Miłość, Ojczyzna są wyznacznikiem i świadectwem całego,
owocnego życia pisarza.
Ojczyzna
Ojczyzna twoja – rodzinny dom
życzliwy uścisk bratni
Ojczyzna twoja – twardy lud
Zdolny do pracy w pokoju
lecz kiedy ona w potrzebie jest
Umie stanąć do boju.
Poeta wyznaje:

Ukochałem
Ukochałem wiejski naród
co do pracy, śpiewki skory
Prawi gadki i legendy
W długie zimowe wieczory.

Czesław Maj
Pisarz, poeta, gawędziarz,
regionalista. Urodził się w 1923
roku w Motyczu, gdzie od lat
najwcześniejszych
pracował
w niewielkim własnym gospodarstwie. Z pracą na roli związany do końca życia. Zmarł
w 2011 roku w Motyczu.
Ważniejsze publikacje to:
Wieś tworząca, t. 6, Gruszo
polna graj na wietrze (1980),
Ojca świętego Polska światu
dała (1989), Polska nam papieża dała (1993), Prowadź nas
w jasność (1994), Chłopscy
pisarze Lubelszczyzny. Katalog
wystawy (1995), Pobożnych
diabeł kusił (1998), Gdzie pył
chlebowy słońca sięga (2001).
Samodzielne tomiki to: Zawieruchy. Gawędy, legendy, wspomnienia (Lublin 1994), Utkane
z pamięci. Motyckie wspomnienie i opowieści (Lublin 2002),
Ścieżką przez Motycz (Lublin
2010).

Kultura
Gadki, legendy, opowieści
ludowe zapisywał Czesław Maj
przez całe swoje dorosłe życie
ze skrupulatnością prawie kronikarską. W jego prozatorskim
dorobku, który zyskał wielkie
uznanie krytyków, znalazło się
wiele takich zapisów. Można
wyróżnić wśród nich utwory
osnute na wątkach historycznych, poczynając od mitologicznych, poprzez zabory, aż po wydarzenia związane z I i II wojną
światową. Znaleźć tu można też
teksty związane z miejscowym
dworem, karczmą, niektóre piętnują wady lokalnej społeczności,
inne rejestrują obrzędy i zwy-

Tradycja
pieśni i wspomnienia o Motyczu. Dodatkowo dla poprawienia humoru widzów graliśmy
zabawne skecze.
Większość osób z zespołu
„Rola” śpiewała również w chórze kościelnym w Motyczu,
który uświetniał wszystkie uroczystości kościelne, takie jak
święta, adoracje, procesje, nawiedzenia itp.

Oto przykładowy repertuar
zespołu „Rola” z dnia 8 listopada 1979 r. podczas występu
w szkole w Motyczu z okazji
Dni Miejscowości: Dziś motycki zespół, My nie złamani,
Wspomnienie motyckich nauczycieli, Pójdę ja, pójdę, Ach
mój Boże wieczór idzie, Dni
miejscowości, Wiosko moja,
wiosko, Graj mi fujareczko,
Kiedy byłam młoda, Oj idę,
a se idę – przyśpiewka, O jakiż
piękny ten młodzian był, Nie
wiem co ja z sobą zrobię, U mej
mamy rodzonej, Gorała lipa,
Ej chłopy, nasze chłopy – przyśpiewka, Zamkowa Góra, Ej
dziewczyno ty mnie nie znasz,
Tam koło młyna, Ta chwila
skrzydlata.
Zespół „Rola” działał do 1987 r.
Spisała: Anna Niedziałek
www.czeslawmaj.pl

Oficjalny profil Gminy
Konopnica na Facebooku:

Gmina Konopnica
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kultura

Spotkanie autorskie
z Wiesławem
Drabikiem i jego
wierszykami.
Gwar, śmiechy, wierszyki i zagadki, sala pełna uśmiechniętych i niezwykle aktywnych
maluchów oraz pisarz – autor
książek dla dzieci. Tak w skrócie można opisać to, co działo
się 9 kwietnia bieżącego roku
w Sali Konferencyjnej Urzędu
Gminy podczas spotkania autorskiego zorganizowanego przez
Bibliotekę w Konopnicy. Takie
spotkania to tradycja w naszej
bibliotece. W tym roku gościliśmy pana Wiesława Drabika,
autora ponad stu wierszowanych
książeczek dla dzieci, który zna
i wymyśla wierszyki na zawołanie. Na widowni zasiedli zaś:
podopieczni Przedszkola Dwujęzycznego „Mały Europejczyk”
i Przedszkola „Miś” oraz Szkół
Podstawowych: w Konopnicy, Stasinie i Radawcu Dużym.
W trakcie spotkania rezolutne
pięciolatki rozwiązywały zagadki i kończyły wierszyki czytane
przez pana Drabika. Za aktyw-

ność nasi mali goście dostawali
naklejki ,natomiast zdobywca
ich największej liczby w nagrodę
otrzymał książkę z autografem
autora, którą sam sobie wybrał.
Po zakończeniu spotkania przyszedł czas na zakup książeczek
oraz autografy. Wysoka frekwencja, zaangażowanie dzieci oraz
ciekawe opowieści pana Drabika
przesądziły o sukcesie spotkania,
które jeszcze długo pozostanie
w naszej pamięci - jako udane
i bardzo wesołe…
Magdalena Tomasik
Dyrektor BPGK
www.konopnicabibl.pl

ECHO Konopnicy

Od lewej: Czesław Maj, Maria Maj z domu Mącik, Władyława Kowalczyk, Aleksander Maj, Władysław Mącik. 6. styczeń 1938 r.

Mieszkanki Motycza, fot. z 1906 r.

czaje ludowe, opisują wierzenia
i zachowania utrwalone dawną
tradycją, m.in.: Sąsiedzka przysługa, Nasi święci patronowie,
Zioła a wierzenia ludowe.
Pośród tekstów dokumentacyjnych, największą rangę zyskują zapisy upamiętniające fakty historyczne i kulturowe, które
pisarz z pasją rejestruje. Przykładem są tutaj scenariusze widowisk kolędniczych – herodów,
grywanych dawniej w okresie
Bożego Narodzenia – czy pieśni
ludowych, których pisarz zebrał
pokaźne zbiory. Niektóre z nich
zostały opublikowane, stając się
cennym źródłem informacji dla
etnografów i folklorystów.

Ślub Jana Żelazo fot. z 1919 r.

znanych i czczonych w religijności ludowej. Obfita i różnorodna jest spuścizna literacka
pisarza otwartego na kontakty ze swoimi czytelnikami do
ostatnich dni życia. Ubogacał
swoją twórczością spotkania
okolicznościowe, święta i rocznicowe uroczystości. Spotykał
się z dziećmi, uczniami, mło-

dzieżą; przekazywał wiedzę o historii swojej małej ojczyzny i jej
mieszkańców. Jego teksty można
spotkać w wielu antologiach,
czasopismach i samodzielnych
publikacjach.
Na fotografiach mieszkańcy
Motycza

„Posiew nienawiści” jest
przykładem zapisu o charakterze dokumentalnym, w tym
wypadku dramatycznego pożaru
kościoła w Motyczu, który spłonął wskutek podpalenia przez
wandali, 11 lipca 1994 roku.
W „Sąsiedzkiej przysłudze” pisarz wspomina pożar sprzed lat,
z którego wyratował malutkie
dziecko – ocalałe, jako dorosły
mężczyzna przyjeżdża do Motycza, by podziękować swemu
wybawcy. Ten zaś takim się nie
czuje, traktując ten wyczyn jak
sąsiedzką przysługę.
W tekstach dotyczących
świętych patronów Czesław Maj
przywołuje postaci św. Agaty,
Izydora i Floriana, szczególnie

Maria z domu Żelazo i Michał Maj fot. z 1919 r.

aktualności

Święto Rodziny w Szkole Podstawowej w Konopnicy

Uroczystość otworzyła Pani
Dyrektor Szkoły Aniela Sobolewska, która powitała zgromadzonych gości. Następnie odbyła
się premiera spektaklu na podst.
utworu Wiery Badalskiej pt. „Przepraszam smoku”, przygotowanego
przez nauczycieli, rodziców oraz
uczniów z działającego w szkole
Teatrzyku Entliczek-Pentliczek.
W dalszej kolejności na rodziców
czekała niespodzianka- dzieci z oddziałów przedszkolnych wzruszająco recytowały wiersze skierowane
do mam i tatusiów, zaś po tym
wszyscy uczniowie razem zaśpiewali dla nich piosenkę „To dzięki
Wam”, co ogromnie poruszyło
większość zebranych osób. Część
artystyczną święta zakończyło
rozstrzygnięcie szkolnego konkursu literackiego i plastycznego pt.

„Oto moja rodzina”. Zwycięzcom
nagrody wręczyli Wójt Gminy
Konopnica Pan Mirosław Żydek
oraz Pani Dyrektor Szkoły Aniela
Sobolewska.
W drugiej części pikniku na
dzieci czekało mnóstwo wspaniałych atrakcji: zabawa fabularyzowana pt. „Podróż do Hollywood”, zawody sportowe, zabawa w
dmuchanym zamku, malowanie
twarzy, zajęcia metodą dekupażu,
pizza i owocowe napoje. Dorośli
zaś mogli spróbować znakomitych
wypieków w szkolnej kawiarence.
Na zakończenie imprezy jej
uczestnicy otrzymali kolorowe balony, jako pamiątkę mile spędzonego dnia.
Społeczność szkoły bardzo
serdecznie dziękuje wszystkim

sponsorom, dzięki którym można
było zorganizować tak wspaniałą
uroczystość. Byli to: Wójt Gminy
Konopnica Pan Mirosław Żydek,
Bank Spółdzielczy w Poniatowej
oddział w Kozubszczyźnie, Sklep
spożywczy SAS, Sklep spożywczy
SZÓSTKA, Sklep wielobranżowy GRZEŚ, Firma BIOGRIM
F.H.U., Firma handlowo-transportowa GODEX, Wytwórnia
koncentratów i mieszanek paszowych AGROPOL, Przedsiębiorstwo wielobranżowe GABI, Hurtownia artykułów pościelowych
ORTIKON,
Przedsiębiorstwo
zaopatrzenia szkół i przedszkoli
PEGAZ, Stacja paliw w Stasinie.
MZG

fot. Dorota Bielak

W dniu 8 czerwca 2013r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy odbył się doroczny piknik dla wszystkich uczniów, ich
rodzin, okolicznych mieszkańców oraz zaproszonych gości,
świętujący Dzień Matki, Dzień
Ojca i Dzień Dziecka.

Eliminacje gminne Turnieju Wiedzy Pożarniczej
W dniu 4 marca 2013 r.
odbyły się w urzędzie gminy eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom” w
dwóch grupach wiekowych, szkół
podstawowych i gimnazjum.
Wzięło w nich udział 30
uczniów ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Konopnica oraz gimnazjum. Eliminacje
przebiegały w bieżącym roku na

bardzo wysokim poziomie. Świadczy o tym fakt, że zwycięzcy eliminacji pisemnych zdobyli maksymalną liczbę punktów, to jest 30, a
o drugie i trzecie miejsce w grupie
szkół podstawowych konieczne
były dodatkowe eliminacje ponieważ troje uczestników zdobyło po
29 punktów.
Wójt Gminy Mirosław Żydek ufundował atrakcyjne nagrody dla wszystkich uczestników

turnieju (piłki nożne i siatkowe,
gry sportowe i planszowe, plecaki), puchary za trzy pierwsze miejsca w poszczególnych grupach
wiekowych oraz dyplomy, w tym
dyplomy dla opiekunów szkół.
Nagrody i wyróżnienia wręczali
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Konopnicy Jerzy
Sieńko i Zastępca Wójta Gminy
Konrad Banach. Po eliminacjach
uczniowie zostali zaproszeni na
przygotowany poczęstunek.
Liczymy na to, że zdobyta
przez młodzież szkolną wiedza zaprocentuje w przyszłości wzrostem
bezpieczeństwa oraz działalnością
w miejscowych strażach pożarnych, których jest 11 na terenie
gminy. Czy warto interesować się
szeroko rozumianą tematyką strażacką, najlepiej zapytać o to uczestników tegorocznych eliminacji!

Noc Bibliotek
10 maja Biblioteka Publiczna
Gminy Konopnica czekała na
swoich czytelników w nietypowych godzinach. Drzwi biblioteki ponownie otworzyły
się o 19.00, aby wraz z czytelnikami świętować Noc Bibliotek. Na to nietypowe i nowe dla
nas spotkanie przyszło 14 osób
z terenu całej gminy. Po krótkiej
prezentacji idei Nocy Bibliotek
oraz naszych nocnych gości
przeszliśmy do prezentacji nowości wydawniczych. Czytelnicy także polecali książki warte
przeczytania. Nasze rozmowy
krążyły wokół bibliotek i książek, były żarty, anegdoty a także wystawianie ocen niektórym
działom naszego księgozbioru. Zastanawialiśmy się miedzy innymi jak wartościowe są
książki o ogrodnictwie i na ile
wykorzystujemy wiedzę w nich
zgromadzoną w naszych przydomowych ogródkach. Wśród
sympatycznych gości Nocy Bibliotek znalazł się pan Jan Majowski, autor zbioru opowiadań
pisanych gwarą śląską „Godki
Hanika”, mieszkaniec naszej
gminy. Pan Majowski mieszkający w Zemborzycach Tereszyńskich przekazał do biblioteki
głównej oraz filii w Zemborzycach swoje książki. Noc Bibliotek trwała do 22.00, nasi goście
powracali do domów w dobrych humorach, niektórzy
także z wypożyczonymi książkami. Było to pierwsze i mamy
nadzieję, że nie ostatnie takie
spotkanie w naszej bibliotece.
Magdalena Tomasik
Dyrektor BPGK
www.konopnicabibl.pl

Jerzy Wójtowicz
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Weterynarz radzi

Mały kleszcz, duży problem
Kleszcze w naszym rejonie to
niestety duży problem, który występuje cały rok. Należy pamiętać
o odpowiednim zabezpieczeniu psa.
Do dyspozycji mamy krople typu
spot-on, które przeciwkleszczowo działają 4 tygodnie, natomiast
przeciwpchelnie 3 miesiące. Oprócz
kropelek istnieją również specjalistyczne obroże, okres ich działania
wynosi od 2 do 8 miesięcy.
 Jak usunąć kleszcza ze skóry naszego czworonoga?
Kleszcza najlepiej złapać przy
samej skórze i ruchem obrotowym
wykręcić go, miejsce ukąszenia należy odkazić. Profesjonalnie zabieg
ten wykona lekarz weterynarii.
Pamiętajmy, że czas odgrywa tu
istotną rolę. W ciągu pierwszych
48 godzin niebezpieczeństwo jest
stosunkowo małe. Im dłużej kleszcz
pozostaję na skórze tym ryzyko diametralnie rośnie
 Jakie zachowanie powinno zaniepokoić właściciela?
Pierwsza oznaka babeszjozy czyli choroby wywołanej przez kleszcze
polega na tym, że że pies nie chce
jeść ani pić, jest apatyczny i ma wysoką temperaturę 41°C. Pojawiają
się wymioty lub biegunka. Z takimi
objawami udajemy się do lekarza.
W gabinecie można wykonać szybkie badanie które potwierdzi bądź
wykluczy obecność pierwotniaka
babesia. Pamiętajmy, że ta jednostka
chorobowa późno zdiagnozowana
bywa śmiertelna.
Bartłomiej Szczerba

W następnym numerze:
Aktualności z gminy
Rozmowa z ...
Portret z pasją
Prezentacja KGW

Smaki Konopnicy
Smalec z borowikami, kiszone ogórki na źródlanej wodzie
z Motycza, szwedzkie pierogi
z łososiem i kozi ser z kozieradką zrobiły furorę podczas wizyty
naszej gminy w Sejmie. Premier
Donald Tusk nie mógł nasmakować się regionalnych przysmaków z Konopnicy. Ogromny stół
zastawiony przysmakami z Konopnicy został oblężony na kilka godzin. Podajemy przepis na
smalec z borowikami, szwedzkei
pierogi i szarlotkę z kapusty.

Smalec z borowikami
3 litry tłuszczu ze skwarkami
(skręcone na maszynce) ze słoniny mieszamy z 80 dag mielonego
mięsa wieprzowego obsmażone
na złoto i 80 dag pieczarek(tarte na tarce), też obsmażonymi
na złoto, dodajemy zmielone,
suszone borowiki na smak,
pieprz ziołowy, pieprz czarny,
majeranek, kolendrę, sól i przed
zastygnięciem mieszamy, żeby
przyprawy nie opadły na spód –
mówi Wiesława Dados z KGW
Sporniak.

Szwedzkie pierogi
z łososia
Składniki:
Na ciasto: 3 kg mąki, duża
szczypta soli, pół litra wrzątku.
Na farsz: 1.2 kg surowego
filetu z łososia, 0,6 kg łososia wędzonego, 2 kg półtłustego sera
białego, 1,8 kg świeżego szpinaku, 5 średniej wielkości ziemniaków, 2 duże cebule, garść zielonej pietruszki, majeranek, pieprz
biały i ziołowy, sól do smaku.
Wykonanie: łososia surowego drobno pokroić i podsmażyć.

Wędzonego łososia zmielić przez
maszynkę na grubej siatce, ziemniaki ugotować i zmielić przez
drobną siatkę, cebulę podsmażyć
na złoto i przepuścić przez drobną siatkę. Szpinak sparzyć gorącą
wodą, pokroić, podsmażyć na
masełku i połączyć składniki.
Mąkę z solą zalać wrzątkiem,
wymieszać, jak przestygnie, dodawać mąki aż do wyrobienia
ciasta. Rozwałkować, wykroić
ciasto, nakładać farsz, zlepić,
gotować do wypłynięcia. – Najlepiej ugotowane pierogi zalać
tłuszczem ze smażonego łososia
z dodatkiem pietruszki i kopru
– mówi Wiesława Dados, która
w Sejmie częstowała także tradycyjnymi kiszonymi ogórkami na
źródlanej wodzie.

Szarlotka z kapusty
Zwana kapuściarzem to pomysł Danuty Kliczki z Motycza.
Składniki:
Na ciasto: 4 szklanki mąki, 1
margaryna, 2 łyżki cukru pudru,
1 łyżka soli, pół łyżki proszku do
pieczenia, 1 łyżka pieprzu ziołowego, 1 łyżka gałki muszkatołowej, 3 żółtka, 1 białko, 4 łyżki
śmietany, zasmażka.
Na farsz: 1 kg kiszonej kapusty, 2 cebule, 3 łyżki oleju adwentowego, kilka ugotowanych
grzybków, sól, pieprz, 4 łyżki
oleju adwentowego.
Wykonanie: z podanych
składników zagnieść ciasto, część
odkroić. Kapustę odcisnąć, posiekać, dodać zeszkloną cebulę,
zasmażkę z mąki i oleju, posiekane i ugotowane grzyby, wymieszać, doprawić do smaku. Ciasto
wyłożyć na blachę, rozprowadzić
farsz, ozdobić paskami z ciasta.

aktualności

Zakończenie roku
szkolnego?
W dniu 28 czerwca 2013
r. dobiegł końca rok szkolny
1012/13. We wszystkich szkołach
naszej gminy zakończenie roku
szkolnego miało uroczysty charakter. W Szkole Podstawowej
im. Wincentego Witosa w Motyczu uroczystość ta rozpoczęła
się mszą św. w kościele. Dalsza jej
część odbyła się w szkole. Wszyscy
uczniowie świętowali zakończenie
wytężonej pracy nad zdobywaniem nowych umiejętności do
podejmowania wyzwań, przygotowujących ich do właściwego
funkcjonowania w dorosłym życiu. Zgromadzeni goście, uczniowie, nauczyciele, pracownicy i rodzice wysłuchali przemówienia
Marty Och, dyrektor SP w Motyczu, która podkreśliła fakt, iż
38 uczniów uzyskało najwyższe
wyniki w klasyfikacji końcowej.
Jest to 36% wszystkich uczniów
szkoły. Uczennica kl. V Anna Szymańska otrzymała stypendium
dyrektora szkoły, gdyż uzyskała
najwyższą średnią 5,7. Pani dyrektor wręczyła świadectwa z wyróżnieniem najlepszym uczniom
oraz podziękowania dla rodziców
za pracę na rzecz szkoły. Dalszą
częścią uroczystości było spotkanie z wychowawcami w klasach,
podczas których uczniowie otrzymali nagrody książkowe za naukę
i osiągnięcia w konkursach oraz
zawodach sportowych.
Wyczekiwane przez cały rok
wakacje niektórzy uczniowie spędzą na koloniach, dalekich wyjazdach , a także u rodziny. Życzymy
im udanego wypoczynku, regeneracji sił do pracy w następnym
roku szkolnym.

