13.00 – 15.00 – Blok Dziecięcy
14.00 Show „Lata ’70 ‘80’90”
15. 00 – 17.00 Konkursy o Puchar Wójta:
(na scenie: ZespóXLR)
Konkurs własnoręcznie robionych latawców
Pokaz glajtów
Loty balonem
17.00 Show „Lata ’70 ‘80’90”
18.00 Zespół „Agregadores” - przeboje muzyki
latynoamerykańskiej
19.00 Pokaz Capoeiry - brazylijska akrobatyczna sztuka walki
19.30 Underground Dance Studio z Lublina – formacja
tańcząca new style, hip hop, rap, jazz
20.00 Zespół „XLR”
20.45 Zespół „Sambasim” - brazylijskie rytmiczne latino
i śpiew + tancerki
22.00 Gwiazda Wieczoru - Zespół „Skaner”
23.15 Pokaz sztucznych ogni
23.25 Zakończenie
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Obchody Dnia Strażaka w Radawcu Dużym
Tegoroczne obchody Dnia Strażaka
odbyły się w pierwszą niedzielę maja
w Radawcu Dużym. Uroczystości
połączono z poświęceniem świeżo
odremontowanego budynku
tamtejszej jednostki Ochotniczej Staży
Pożarnej oraz przekazaniem nowo
zakupionego wozu gaśniczego.
W samo południe w kościele
parafialnym pw. NMP Nieustającej
Pomocy proboszcz ks. kanonik
Konrad Dobrowolski odprawił mszę
świętą w intencji strażaków. W jej
trakcie poświęcona została figurka św.
Floriana – patrona zawodów
wiążących się z ogniem. Po mszy
świętej w uroczystym pochodzie
przeniesiono ją do siedziby
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Radawcu Dużym. Tu rozpoczęła się
druga część uroczystości.
Druh Jan Łopata – Wiceprezes
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP, a jednocześnie poseł
na Sejm RP, dokonał przeglądu
zgromadzonych jednostek OSP
z terenu Gminy Konopnica. Przy
dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego
wykonanego przez Dętą Orkiestrę
Dziecięcą z Motycza, wciągnięto flagę
na maszt. Następnie głos zabrał Wice
Przewodniczący Zarządu Oddziału

Gminnego Związku OSP w Konopnicy,
Pan Marian Żydek, który przywitał
wszystkich przybyłych gości. Krótką
historię jednostki w Radawcu
przedstawił druh Tomasz Brodziak.
Przy akompaniamencie Orkiestry
Dętej z Motycza ksiądz Konrad
Dobrowolski – kapelan Ochotniczej
Straży Pożarnej oraz ksiądz Jan
Domański – proboszcz parafii
Konopnica, dokonali poświęcenia
wyremontowanego budynku straży
oraz wozów gaśniczych. Następnie,
Wójt Gminy Konopnica Mirosław
Żydek w kilku słowach przedstawił

dotychczasowe dokonania oraz
planowane inwestycje władz
gminnych w kwestiach ochrony
przeciwpożarowej, remontów strażnic
oraz zakupów samochodów
pożarniczych. Kolejnym punktem
uroczystości było wręczenie
odznaczeń i wyróżnień strażackich
zasłużonym oraz wystąpienia
okolicznościowe, które zakończyły
oficjalną część obchodów.
Nikomu nie trzeba tłumaczyć jak
odpowiedzialnym i pełnym poświęceń
jest zawód strażaka. Narażają własne
życie i zdrowie ratując innych. W dniu
świętego Floriana składamy Wam
Strażacy najszczersze podziękowania
za dotychczasową służbę.
Pamiętamy, że to od Waszej pracy,
poświęcenia i męstwa zależy nasze
bezpieczeństwo.

Jubileusz 690-lecia Motycza
"Wspomnienia historii ojczystej ziemi
będą zawsze żywe w naszej
pamięci...”
Trudno uwierzyć, że pierwsza
pisemna wzmianka o Motyczu
pojawiła się prawie siedemset lat
temu.
30 listopada 1317r. ówczesny król
Władysław Łokietek wydał dokument
zezwalający na lokację kompleksu
majątkowego Firlejów. W nim znajduje
się zapis o przeniesieniu Motycza na
prawa średzkie. Prace archeologiczne
udowodniły istnienie osadnictwa na
tym terenie już w okresie
wczesnośredniowiecznym, jednakże
zwyczajowo przyjęto datę 1317r. za
udokumentowane początki Motycza.
Świętowanie 690 rocznicy tego
wydarzenia połączone zostało
z uroczystym oddaniem nowo
wybudowanej sali gimnastycznej
w szkole podstawowej im. Wincentego
Witosa.
Niedziela 17.05.2009r. przywitała
Motycz pięknym słońcem. Tego dnia
odbyły się tu wyjątkowe uroczystości –
połączone obchody z okazji 690-tego
jubileuszu Motycza oraz oddania
nowo wybudowanego obiektu Szkoły
Podstawowej im. Wincentego Witosa.
Ta podwójna okazja zgromadziła
wyjątkowo dostojne grono gości.

Uroczystą mszę świętą w kościele pod
wezwaniem Matki Bożej Anielskiej
w Motyczu odprawił arcybiskup
Bolesław Pylak wraz z proboszczem
Wincentym Capem. Następnie
obydwaj dokonali poświęcenia
nowych obiektów szkoły podstawowej.
Wśród zaproszonych duchownych
znaleźli się również ks. Jan Domański
– proboszcz parafii w Konopnicy,
ks. Henryk Misztal oraz ks. Józef
Dmochowski. Resort oświaty
reprezentowali: Pan Zbigniew
Włotkowski Vice-Minister Edukacji
oraz Panie Jolanta Kasprzak i Anna
Janiszewska z Lubelskiego

Kuratorium Oświaty oraz dyrektorzy
wszystkich szkół z terenu naszej
gminy. Wśród przedstawicieli władzy
ustawodawczej znaleźli się posłowie
na Sejm PR – Pan Edward Wojtas oraz
Pan Jan Łopata. Licznie stawili się
samorządowcy: starosta lubelski Pan
Paweł Pikula wraz z radnymi powiatu
lubelskiego, Wójt Gminy Konopnica –
Mirosław Żydek oraz radni naszej
gminy z przewodniczącym Andrzejem
Dudą na czele. Swoim przybyciem
uroczystość zaszczycili również:
Dyrektor Generalny Lubelskiego
Urzędu Wojewódzkiego Pan Jarosław
Szymczyk, Dyrektor Lubelskiego
Oddziału ARiMR Pan Andrzej Bieńko,
Miejski Komendant Straży Pożarnej
w Lublinie bryg. Mirosław Hałas,
Prezes Oddziału Regionalnego KRUS
Pan Andrzej Pielach, Prezes
NFOŚiGW w Warszawie Pan Jan
Wiater, Prezes WFOiGW Pan
Wojciech Piekarczyk oraz wielu innych
znamienitych gości.
Bezpośrednio po mszy świętej
zaproszeni goście oraz zgromadzeni
mieszkańcy Motycza udali się do
Szkoły Podstawowej im. Wincentego
Witosa. Tu odsłonięto pamiątkowy
obelisk autorstwa Witolda Marcewicza
na cześć mieszkańców wsi Motycz.
Fundatorem obelisku jest Poseł na
Sejm RP i jednocześnie mieszkaniec
Motycza Pan Jan Łopata.

Następnie, uroczystym przecięciem
wstęgi oficjalnie oddana została do
użytku nowa sala gimnastyczna – tym
samym już wszystkie placówki szkolne
w naszej gminie poszczycić się mogą
obiektami sportowymi. Dalsze
uroczystości poprowadzili Pan Andrzej
Duda – przewodniczący Rady Gminy
Konopnica oraz Pani
Jadwiga
Młynarska – dyrektor Szkoły
Podstawowej w Motyczu.
Gratulacjom i podziękowaniom nie
było końca.
Wójt naszej gminy, Mirosław Żydek,
ufundował dla szkoły laptopa. Minister
Zbigniew Włodkowski dołączył do
niego programy edukacyjne dla dzieci.
Wręczone zostały również
odznaczenia Zasłużonych dla Gminy
K o n o p n i c a . Ty m z a s z c z y t n y m
medalem z rąk Wójta Mirosława Żydka
uhonorowani zostali: Arcybiskup
Bolesław Pylak, ks. Henryk Misztal
oraz Czesław Maj (odznaczenie
w jego imieniu odebrała córka – Pani
Anna Niedziałek, gdyż stan zdrowia
nie pozwolił naszemu poecie
na osobiste uczestnictwo
w uroczystościach). Medal Wojewody
za dotychczasowy wkład pracy
i zaangażowanie otrzymała Pani
dyrektor Jadwiga Młynarska.

Na zakończenie uroczystości wszyscy
zgromadzeni obejrzeli akademię
w wykonaniu dzieci ze szkoły
w Motyczu opowiadającą o losach
i historii ich rodzimej wsi. Młodym
aktorom należą się słowa
szczególnego uznania za wielki kunszt
aktorski, który został doceniony przez
publiczność brawami na stojąco.
W tym miejscu składamy
podziękowania dla wszystkich
zaangażowanych w przygotowanie
i organizację niedzielnych

uroczystości, w szczególności dla
Grona Pedagogicznego i Pani
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Motyczu, dla uczniów i rodziców,
Przewodniczącego Rady Gminy
Andrzeja Dudy.
Podziękowania należą się również
wszystkim przybyłym gościom, którzy
pomimo napiętych harmonogramów
znaleźli czas, by zaszczycić swoją
obecnością naszą uroczystość.

Uroczyste otwarcie drogi w Motyczu przy lesie
W czwartek, 30 kwietnia nastąpiło
uroczyste otwarcie drogi
w miejscowości Motycz przy lesie.
Droga o długości 1,6 km umożliwiła
mieszkańcom łatwiejszy i szybszy
dojazd do Sporniaka i Kozubszczyzny.
W uroczystości wzięli udział
mieszkańcy oraz samorządowcy.
Poświęcenia nowej drogi dokonał
proboszcz Parafii w Motyczu
ks. Wincenty Cap. Symbolicznego
przecięcia wstęgi dokonali zaproszeni
goście: Wójt Mirosław Żydek,
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej
Duda, Poseł na Sejm Jan Łopata.
Przekazując nożyce najmłodszym
dzieciom Wójt Gminy podkreślił, że
obecnie realizowane inwestycje będą
służyły wzrastającym pokoleniom.

Mieszkańcy Motycza od dawna
zabiegali o utwardzenie drogi, która
jest swojego rodzaju obwodnicą
przejazdu kolejowego koło cmentarza.

Nowa droga odciążyła przejazd koło
Szkoły Podstawowej w Motyczu
przyczyniając się tym samym do
poprawy bezpieczeństwa.

Otwarcie szlaku rowerowego
21 czerwca 2009r. podczas obchodów Dni Gminy Konopnica nastąpi otwarcie pierwszego w gminie szlaku
rowerowego. Szlak rowerowy Gminy Konopnica jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie mieszkańców
w zakresie uprawiania turystyki rowerowej.
Oznaczony w terenie kolorem czarnym, umożliwia dojazd z Lublina (ul. Raszyńska) nad Zalew Zemborzycki
(ul. Cienista). Jego długość wynosi ok. 30 km. Trasa głownie poprowadzona jest drogami utwardzonymi, bez trudu
poradzą sobie na niej rowerzyści-amatorzy.
Poniżej schemat szlaku:

60. jubileusz Biblioteki Publicznej w Konopnicy
Co roku 8 maja obchodzony jest Dzień
Bibliotekarza. Z tej okazji, 4 czerwca,
Biblioteka Publiczna Gminy
Konopnica z Panią Ewą Misztal na
czele zorganizowała spotkanie, na
które zaproszeni zostali wszyscy
bibliotekarze z naszej gminy oraz gmin
L u b e l s z c z y z n y. D o d a t k o w y m
powodem do świętowania była
mijająca w tym roku 60. rocznica
założenia Biblioteki Publicznej
w Konopnicy.
Część oficjalna rozpoczęła się
w Szkole Podstawowej w Motyczu. Tu
zgromadzeni zapoznali się z historią
Biblioteki w Konopnicy; referat
wzbogaciła prezentacja
multimedialna.
Następnie, autokar przewiózł
uczestników na miejsce zwane
Zamkową Górą, gdzie trzynaście
wieków temu stał gród w Motyczu.
Słoneczna pogoda zachęcała do
spaceru, a Wójt Konopnicy Mirosław
Żydek dodatkowo urozmaicał
przechadzkę ciekawymi opowieściami
o historii i dziejach tego wyjątkowego
miejsca. Kolejnym przystankiem
w wycieczce po Konopnicy było
Na cześć przybyłych bibliotekarzy lotnisko w Radawcu. Tu gości
młodzież z Motycza przygotowała przywitał szef wyszkolenia Aeroklubu
program artystyczny. Nie zabrakło L u b e l s k i e g o – P a n G r z e g o r z
oczywiście słodkiego poczęstunku. Piwowarski.
Pragniemy zaznaczyć, że poza liczną
reprezentacją środowiska
bibliotekarzy, wśród przybyłych gości
znaleźli się m.in poseł na Sejm RP Jan Łopata, Starosta Lubelski - Paweł
Pikula oraz Wójt Gminy Konopnica Mirosław Żydek. W szkole w Motyczu
wszyscy zgromadzeni mieli okazję
podziwiać wykonaną w skali 1:25
makietę grodu Motycza z VIII w.
Dla obchodzących swe święto
bibliotekarzy przygotował on
wyjątkowy prezent – lot samolotem.
Ze względu na ilość chętnych, samolot
trzykrotnie wzbijał się w powietrze
– za każdym razem wypełniony
do ostatniego miejsca. Sądząc z
reakcji i komentarzy wysiadających
pań wrażenia z lotu były
niezapomniane!

Harmonogram wycieczki przewidywał
również wizyty w bibliotekach
w Radawcu i Zemborzycach
Tereszyńskich. W obu miejscach na
gości czekało ciepłe powitanie i słodki
poczęstunek.

Ostatnim punktem wizyty było
spotkanie integracyjne
w Zajeździe Kmicic w Zemborzycach
Tereszyńskich. Właściciele zajazdu
ugościli przybyłych pysznym obiadem,
a doskonałe humory szanownych
gości sprawiły, że reszta spotkania
upłynęła w wesołej i przyjacielskiej
atmosferze.

Grodzisko w Motyczu
Pośrodku Motycza wznosi się
olbrzymie grodzisko, nazywane przez
ludność "Zamkową górą" lub też
"Bębnem". Wg przekazów była tu
kiedyś świątynia pogańska, a później
zamek warowny. Na mapie Motycza
z roku 1860 ówczesny geodeta Piotr
Brand oznaczył na szczycie góry
kawałki jakiegoś muru, który obecnie
już nie istnieje. Materiały ceramiczne
z tej miejscowości znajdowały się
w Katedrze Archeologii Polski UMCS
już w latach sześćdziesiątych. Jednak

poważniejsze prace rozpoznawcze
i wykopaliskowe wykonano dopiero
w latach osiemdziesiątych. W 1980
grodzisko badała ekipa
archeologiczna Zakładu Archeologii
UMCS. Na podstawie znalezionych
fragmentów naczyń określiła jego
powstanie na VIII wiek n.e.. Badania
prowadzone przez dr S. HoczykSiwkowa i mgr M. Szewczyk-Libera
wykazały występowanie
w sąsiedztwie "Bębna" ceramiki
kultury pucharów lejkowatych

i wczesnośredniowiecznej na
obszarze kilku hektarów. Dziś obiekt
jest w posiadaniu prywatnego
właściciela.

Gminne zawody sportowo-pożarnicze OSP
W dniu 17 maja 2009 r. na stadionie
sportowym w Bełżycach odbyły się
gminne zawody sportowo-pożarnicze
OSP. Naszą gminę reprezentowało
8 jednostek OSP (w tym roku po raz
pierwszy wystąpiła w rywalizacji
Ochotnicza Straż Pożarna
z Tereszyna).
Rozegrane zostały dwie konkurencje –
sztafeta i „bojówka”. Łączny czas
wykonania obydwu konkurencji był
sumowany (plus ewentualne punkty
karne na podstawie regulaminu) i na
tej podstawie dokonano klasyfikacji
według kolejności zajętych miejsc:
I miejsce - OSP Pawlin
II miejsce - OSP Zemborzyce Ter.
III miejsce - OSP Radawiec Duży
IV miejsce - Kozubszczyzna
V miejsce - Konopnica
VI miejsce - Motycz Leśny
VII miejsce - Motycz
VIII miejsce - Tereszyn

Wszystkie jednostki otrzymały
dyplomy oraz wypłacone zostały
ekwiwalenty dla startujących
strażaków za udział w szkoleniu –
zawodach. Nagrody wręczali Z-ca
Wójta Gminy Konrad Banach i Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP
Wójt Gminy Konopnica Mirosław w Konopnicy Jerzy Sieńko , w asyście
Żydek ufundował 3 puchary dla Sekretarza ZOG ZOSP i pracownika
zdobywców 3 pierwszych miejsc oraz UG Jerzego Wójtowicza.
nagrody pieniężne na zakup sprzętu
Dobra pogoda i udział w zawodach
treningowego lub sportowego.
prawie 50 jednostek OSP z 5 gmin
za I miejsce – 1000 ,- zł
sprzyjały sportowo-pożarniczej
za II miejsce – 700,- zł
rywalizacji. Zawody sędziowała
za III miejsce 500,- zł.

komisja z Państwowej Straży Pożarnej
z Bełżyc.
Dziękujemy naszym strażakom za
duże zaangażowanie na zawodach
i gratulujemy zdobytych miejsc.
Jednostka OSP Pawlin , która zajęła
I miejsce będzie reprezentować naszą
gminę na zawodach powiatowych
w d n i u 2 8 c z e r w c a 2 0 0 9 r.
w Bełżycach.
Strażacy z Pawlina – trzymamy za
Was kciuki !
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