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Czuję ciężar odpowiedzial-
ności za dobrą atmosferę 
i sprawną pracę radnych, biorę 
na siebie rozwiązywanie kon-
fliktów. Chyba najważniejsze 
jest to, żeby mądrze wybierać 
między oczekiwaniami wybor-
ców a  tym, co dla gminy jest 
najważniejsze. A  ponieważ 
interesy radnych często są 
konkurencyjne, to dyplomacja 
bardzo się przydaje. 

• Jesteśmy po sesji absoluto-
ryjnej. Rada Gminy przyjęła 
projekt uchwały z  wykonania 
budżetu za 2011 rok przez 
wójta miny Mirosława Żydka. 
Czy jednomyślnie?
– Jednogłośnie, już drugą kaden-
cję, co świadczy o dobrej współ-
pracy między wójtem a radą.

• W  Radzie Gminy mamy 5 
komisji tematycznych. Czy 
współpracują ze sobą?
– Jest komisja rewizyjna, której 
szefem jest Jerzy Jakubas, ko-
misja rozwoju gospodarczego 
i  budżetu, którą kieruje Sta-
nisław Majczak, która kreu-
je inwestycje. Mamy komisję 
oświaty, kultury i spraw socjal-
nych, która pracuje pod kie-
runkiem Dariusza Sobczaka, 
komisję przestrzegania prawa 
i  porządku z  Piotrem Gołę-
biowskim na czele oraz komisję 
rolnictwa, gospodarki wodnej, 

ochrony środowiska kierowa-
ną przez Krzysztofa Żydka. Na 
wspólnych posiedzeniach każda 
uchwała jest omawiana. Sesje 
przebiegają sprawnie, nie ma 
żadnych popisów czy kłótni.

• Mieszkańcy pytają o dyżury 
radnych. Potrzebują tego. Czy 
jest na to szansa?
– Dyżury radnych były tylko 
w pierwszej kadencji. O tym my-
ślałem. Za wójta Hieronima Go-
łofita nie było na to przyzwolenia, 
sądzę, że wprowadzimy dyżury 
radnych po wakacjach. Jest to po-
trzebne, bo wiele osób przychodzi 
z problematycznymi sprawami do 
gminy. Ja jestem w gminie prawie 
codziennie, można przyjść, poroz-
mawiać, poradzić się.

• Czy w  pracy wspomnianych 
komisji oraz w  sesjach Rady 
Gminy mogą uczestniczyć 
mieszkańcy?

        Rozmowa  z  Andrzejem  Dudą,  przewodniczącym   Rady   Gminy  Konopnica

Nasz wspólny dom 
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Tak. Każdy może przyjść na se-
sję, wysłuchać, ale bez prawa 
głosu. Natomiast za zgodą prze-
wodniczącego może się w  kon-
kretnej sprawie wypowiedzieć. 
Ważne, żeby mówił na temat 
i  z  sensem. Sesje są otwarte, 
Rada Gminy nie jest odcięta od 
ludzkich spraw. 

• Czy zwykły „Kowalski” ma 
wpływ na to, co się dzieje 
w gminie?
– Myślę że tak.  Proszę zwrócić 
uwagę na nową inicjatywę jaką jest 
Program Aktywności Samorządo-
wej, który  zachęca mieszkańców 
do włączania się w sprawy gminy.

• Czy pełnienie przez Pana 
funkcji Przewodniczącego 
Rady Gminy to tylko udział 
w sesjach?
– To wiele więcej. Od przygotowa-
nia uchwał z wójtem, przez pracę 
nad programem sesji, jej mode-
rowanie, panowanie nad dyskusją 
i porządkiem obrad.

• Czyli trzymanie wszystkiego 
mocną ręką?
– Dokładnie. Czuję ciężar odpo-
wiedzialności za dobrą atmosferę 
i sprawną pracę radnych, biorę na 
siebie rozwiązywanie konfliktów. 
Chyba najważniejsze jest to, żeby 
mądrze wybierać między oczeki-
waniami wyborców a tym, co dla 
gminy jest najważniejsze. A  po-
nieważ interesy radnych często 
są konkurencyjne, to dyplomacja 
bardzo się przydaje. Demokra-
cja ma to do siebie, że nie spełni 
oczekiwań każdego, ale nic lep-
szego dotąd nie wymyślono. 

• Jak się Panu współpracuje 
z Urzędem Gminy?
– Stażem jestem właściwie naj-
starszym radnym. Znam wszyst-
kich pracowników gminy. Mło-
dych od pierwszego dnia pracy. 
Nie narzekam.

• Jest pan doświadczonym spo-
łecznikiem. Jak aktywizować 
lokalną społeczność w Gminie 
Konopnica?
– Z tym jest nieco trudniej. Kil-
kanaście lat temu mieszkańcy byli 
bardziej otwarci na inwestycje. 
W tej chwili mamy do czynienia 
z bardziej roszczeniową postawą. 
Raczej wymagać niż pomóc. Na 
przykład przy inwestycjach dro-
gowych musimy dysponować 
pasem drogowym. Droga trzyme-
trowa musi dziś mieć minimum 
5 metrów.  Nie stosujemy wy-
kupu gruntu - ludzie przekazują 
nam ziemię za darmo. Dopiero 
wtedy możemy inwestować. Jeśli 
10 osób przekaże ziemię a  jedna 
się nie zgodzi to już tworzy się 
problem. Podobnie z  oświetle-
niem. Od marca zbieram zgody 
mieszkańców  żeby w  Motyczu 
wykonać oświetlenie. Jeden chce 
pieniędzy, drug pyta, dlaczego 
ja mam mieć słup na swojej po-
sesji a nie sąsiad?  Tak samo jest 
z kanalizacją, dokumentacja zro-
biona, wójt wciąż jeździ na nego-
cjacje, dopiero się człowiek godzi, 
już nie. Kiedyś było łatwiej. 

• Czy doświadczenie pomaga? 
Pojawiają się nowe problemy, 
których wcześniej nie było?
– Pomaga. Ale brakuje mi radości. 
Kiedyś w gminie była gazyfikacja, 
jak się ludzie cieszyli, ile było entu-
zjazmu. Podobnie z wodociągiem. 
Utrudnianie przez mieszkańców 
inwestycji jest właśnie tym nowym 
problemem. Całe szczęście, że owo 
utrudnianie jest w miarę marginal-
ne, choć ludzkie i nie jesteśmy tu 
jako gmina wyjątkiem. Przebrnie-
my i przez to, szkoda, że wolniej. 

• Ma Pan swoje priorytety 
w gminie?
– Po pierwsze szkolnictwo, po 
drugie zdrowie, choć służba zdro-
wia nie jest w naszej kompetencji. 
Po trzecie drogi. Szeroko pojęta 
infrastruktura. No i kultura, która 
jest częścią naszej tożsamości. Cie-
szę się, że wreszcie ożył nam „Dom 
Kultury” w Motyczu i tu składam 
słowo podzięki dla Pani, że udało 
się rozruszać społeczność w  kie-
runku małych ojczyzn. 

• Co gryzie Przewodniczącego?
– Bezrobocie, to jest wielka bolącz-

ka. Ludzie młodzi, wykształceni, 
a pracy za dużo nie ma. Pracuje-
my nad pozyskaniem inwestorów, 
którzy dadzą nowe miejsca pracy. 
Zresztą obecnie powstają nowe 
zakłady pracy i  bezrobocie się 
zmniejsza. Jak nie ma pracy, to gi-
nie cały sens życia. 

• W  Konopnicy mamy wspa-
niałe lasy z  cenną przyrodą, 
coraz więcej rowerzystów czy 
aktywnie spacerujących z  kij-
kami. I coraz więcej śmieci.
– Z ustawy każdy jest zobligowany 
do zagospodarowania odpadów. 
Wiążemy duże nadzieje z powsta-
niem nowoczesnej sortowni śmie-
ci w Bełżycach, która obsłuży 16 
gmin. Mamy pieniądze z Urzędu 
Marszałkowskiego, ale firma, któ-
ra już zaczęła inwestycję grodząc 
teren i miała ją skończyć w przy-
szłym roku, ogłosiła upadłość. 
Nowy przetarg i nowy wykonawca 
tu duży poślizg.

• A może opodatkować każde-
go mieszkańca roczną opłatą 
w wysokości 10 zł, co pozwo-
li sprzątać lasy? Takie roz-
wiązanie sprawdza się gdzie 
indziej.
– Tylko, że to jest nierealne. Taką 
opłatę moglibyśmy wprowadzić 
w drodze referendum. Nie przej-
dzie. Ale wracając do tematu, usu-
wamy dzikie wysypiska z  lasów, 
lasy są sprzątane i znów pojawiają 
się śmieci. Wchodzi nowa ustawa, 
każdy będzie płacił i  za to miał 
kontener do dyspozycji, to po-
winno ograniczyć zanieczyszcza-
nie lasów. Choć przyznaję, że jest 
to tragedia. Gdzie można wjechać, 

tam zostawia się worki śmieci. Je-
dynym ratunkiem może być edu-
kacja ekologiczna w szkole, która 
nauczy dzieci szacunku do ziemi, 
która przecież jest darem bożym. 
A  kiedy dorosną, będą szanować 
lasy, łąki, miedze. Cała nadzieja 
w młodych. 

• Młodzi piją pod sklepami, 
starsi też. Co z tym zrobić?
– Ludzie piją na własne ryzyko. 
Sklep, który na to pozwala rów-
nież ryzykuje. Ten, kto pije może 
dostać mandat, ten kto na to 
przyzwala, może mieć wstrzyma-
ną koncesję, a sprzedający alkohol 
młodym, nie powinien prowadzić 
sklepu. To jest trudny temat.

• Część mieszkańców chce 
przedłużenia linii MPK nr 85 
do ulicy Zana?
– Byliśmy z  wójtem na rozmo-
wach. Obecnie linia dojeżdża do 
marketu Tulipan. Władze ZTM 
tłumaczą, że tak układają roz-
kład, żeby linie podmiejskie nie 
wchodziły głęboko do miasta, bo 
inaczej linie podmiejskie zdezorga-
nizują komunikację w mieście. Na 
razie ZTM nie widzi takiej opcji, 
a przecież gmina dopłaca miesięcz-
nie do przejazdów linii miejskich 
ZTM 57 tys. zł. 

• Ma Pan marzenia?
– Mam, żeby w naszym wspólnym 
domu, jakim jest Gmina Konop-
nica żyło się dobrze, wygodnie 
i zdrowo i żeby nie było stagnacji.

• Spełnią się?
– Jeśli potraktujemy gminę jak 
wspólny dom, tak.

        Rozmowa  z  Andrzejem  Dudą,  przewodniczącym   Rady   Gminy  Konopnica

Nasz wspólny dom 
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W czerwcu umożliwiliśmy 
mieszkańcom zgłaszanie 
inicjatyw (uwag, pomysłów) 
poprzez Formularz Zgłosze-
nia Inicjatywy PAS - bezpo-
średnio do skrzynki w urzę-
dzie lub pocztą elektroniczą. 

W  kwietniu w Urzędzie 
Gminy Konopnica odbyło się 
pierwsze z cyklu spotkań dotyczą-
cych konsultacji z mieszkańcami 
kluczowych obszarów jakości życia 
i zarządzania w samorządzie, które 
realizowane są w ramach projektu 
„Program Aktywności Samorzą-
dowej – PAS – innowacyjne narzę-
dzie uspołecznionego procesu mo-
nitorowania usług publicznych”.

Zasadniczym celem spotka-
nia było wyznaczenie 5 prioryte-
towych obszarów jakości życia dla 

mieszkańców Gminy Konopnica. 
W spotkaniu uczestniczyło 41 
osób, które uznały za najważniej-
sze obszary jakości życia: środo-
wisko, transport i komunikację, 
bezpieczeństwo, dostęp do infra-
struktury sportowej, zdrowie.

 Kolejnym krokiem było w 
maju  szukanie potwierdzenia po-
wyższych wyników wśród miesz-
kańców gminy oraz urzędników 
poprzez przeprowadzenie badań 
ankietowych. Jedynym obszarem, 
który pokrył się we wszystkich 
badanych grupach jest zdrowie. 
Inne obszary wskazane jako istot-
ne obszary interwencji w badaniu 
nie pokryły się. 

W czerwcu umożliwiliśmy 
mieszkańcom zgłaszanie inicja-
tyw (uwag, pomysłów) poprzez 
Formularz Zgłoszenia Inicjatywy 
PAS - bezpośrednio do skrzynki w 
urzędzie lub pocztą elektroniczą.

Z przyjemnością  informuje-

my, że dotychczas otrzymaliśmy 
kilkadziesiąt propozycji inicjatyw, 
które poddawane były dyskusji 
podczas drugiego spotkania rada-
rowego, które odbyło się 20 czerw-
ca w Ośrodku Działań Twórczych 
w Radawczyku Drugim. 

Wybór miejsca spotkania był 
nie przypadkowy – chcieliśmy 
pokazać miejsce , które jest dowo-
dem na realizację  inicjatywy zgło-
szonej przez mieszkańców. 

W dalszym ciągu czekamy 
na Państwa inicjatywy, oraz za-
praszamy do udziału w kolejnym 
RADARZE (o jesiennym termi-
nie poinformujemy na stronie 
internetowej Gminy oraz  poprzez 
usługę SIMS).

Dziękujemy wszystkim przy-
byłym na spotkanie radarowe oraz 
za zgłoszone inicjatywy.

Więcej o PAS: www.pas.org.pl 

W  październiku 2010r., 
Rada Gminy Konopnica podjęła 
uchwałę o przystąpieniu do opra-
cowania planu zagospodarowania 
przestrzennego dla miejscowości 
Tereszyn i  Marynin. Po przepro-
wadzeniu procedur przetargowych 
i wyłonieniu wykonawcy, którym 
została pracownia urbanistyczna 
„Studio KA” z  Warszawy, rozpo-
częto prace planistyczne. Zakoń-
czenie opracowania przewidziano 
w  końcu b.r. Przygotowano pro-
jekt p.z.p., który zgodnie z  pra-

wem podlega uzgodnieniom z po-
nad 30 organami i  instytucjami. 
Ze względu na wnoszone uwagi 
do projektu planu przez organy 
uzgadniające, m.in. GDDKiA, 
RDOŚ i  Lotnictwo Cywilne, 
wydłuża się proces uzgadniania, 
a w związku z tym może ulec prze-
sunięciu termin zakończenia prac 
planistycznych.

Kolejnym etapem opraco-
wania będzie uzyskanie zgody 
właściwego ministra na wyłącze-
nie gruntów z  użytkowania rol-

niczego oraz wyłożenie projektu 
planu do publicznego wglądu. 
Informacje o  terminie wyłożenia 
zostaną opublikowane  na stronie 
internetowej gminy, na tablicach 
ogłoszeń i w prasie.

Zainteresowani będą mogli 
składać swoje uwagi oraz uczest-
niczyć w  dyskusji publicznej na 
temat projektu planu zagospoda-
rowania. Po rozpatrzeniu uwag 
i  ewentualnych korektach, prace 
zostaną zakończone podjęciem 
uchwały przez Radę Gminy.                 

Sesja absolutoryjna
W  dniu 6 czerwca 2012 

roku odbyła się sesja Rady Gmi-
ny Konopnica. Na sesję przybyli 
Poseł na sejm RP Jan Łopata , 
Radny Powiatu Jerzy Babkie-
wicz, Kierownicy referatów 
Urzędu Gminy, Wójt Mirosław 
Żydek ,Zastępca Wójta Konrad 
Banach, Sekretarz Gminy Anna 
Olszak, Skarbnik Gminy Bogu-
miła Żydek, Radni i Sołtysi. 

Wójt Mirosław Żydek 
przedstawił sprawozdanie finan-
sowe wraz ze sprawozdaniem 
z  wykonania budżetu za 2011 
rok. Radni jednogłośnie przy-
jęli sprawozdanie z  wykonania 
budżetu gminy za 2011 rok 
i  udzielili absolutorium Wójto-
wi Gminy z  tytułu wykonania 
budżetu za 2011 rok. Prze-
wodniczący Rady Gminy An-
drzej Duda w imieniu własnym 
i  Rady pogratulował Wójtowi 
jednogłośnego absolutorium 
i życzył kolejnych owocnych lat 
pracy. Poseł na sejm PR Jan Ło-
pata  gratulował Wójtowi i Ra-
dzie Gminy dobrej współpracy 
w  realizacji zadań Gminy tak 
by były wykonywane z  jak naj-
lepszym rezultatem dla dobra 
społeczności lokalnej. Docenił, 
że Rada Gminy potrafi wspólnie 
realizować trudne zadania.

Zgłoszenia szkód spowo-
dowanych gradobiciem

W związku z wystąpieniem 
w  dniu 8.07.2012 r. na terenie 
gminy Konopnica opadów gradu, 
informujmy że w Urzędzie Gminy 
Konopnica można składać zgło-
szenia dotyczące wielkości ponie-
sionych strat. 

Druki zgłoszeń i informacje 
można uzyskać w punkcie obsłu-
gi interesanta Urzędu Gminy lub 
u pracownika w pokoju nr 22.

Czekamy na Wasze inicjatywy

Tereszyn – Marynin

Plan zagospodarowania przestrzennego

ECHO Konopnicy

aktualności
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Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w  Konopnicy informuje 
o zakończeniu rekrutacji uczest-
ników projektu systemowego 
,,Bądź samodzielny Program ak-
tywizacji społeczno-zawodowej 
bezrobotnych i  nieaktywnych 
klientów pomocy społecznej” 
na rok 2012. W roku bieżącym 
działaniami i  wsparciem objęte 
zostaną 24 osoby korzystające 
z  systemu pomocy społecznej 
zamieszkałe na terenie gminy 
Konopnica.

Celem głównym projektu 
jest: podniesienie aktywności 
społeczno-zawodowej 24 osób 
z gminy Konopnica poprzez re-
alizację form aktywnej integracji 
i działań środowiskowych. 

Planowane działania wobec 
beneficjentów:

- 10 osób bezrobotnych ob-
jętych zostanie kontraktami so-

cjalnymi w ramach których we-
zmą udział w  indywidualnych 
spotkaniach z  psychologiem, 
treningach motywacyjnych 

z  elementami autoprezen-
tacji oraz prowadzenia gospo-
darstwa domowego. Osoby te 
podniosą również swoje kwali-
fikacje poprzez ukończenie kur-
sów i szkoleń zawodowych.

- 14 rodzin uczestniczyć 
będzie w ramach Programu Ak-
tywności Lokalnej w  warszta-
tach umiejętności interpersonal-
nych, umiejętności społecznych 
i  wychowawczych, wspólnej 
relaksacji, gospodarowania bu-
dżetem domowym, warsztatach 
umiejętności poruszania się po 
rynku pracy, stylizacji własnego 
wizerunku. Wszyscy uczestnicy 
objęci zostaną wsparciem psy-
chologicznym w  kontakcie in-
dywidualnym.

- 24 osoby wraz z  otocze-
niem weźmie udział w  dzia-
łaniach o  charakterze środo-
wiskowym w  ramach których 
przewidziane jest spotkanie 
integracyjne w  formie pikniku 
rodzinnego, wyjście rodziców 
z dziećmi do kina, muzeum oraz 
zwiedzanie miasta Lublin.

Działania będą realizowane 
w terminie od lipca tego roku do 
końca grudnia 2012 roku, zgod-
nie z harmonogramem projektu, 
oczekiwaniami i  predyspozycja-
mi uczestników.  

Informacje dotyczące reali-
zacji projektu można uzyskać 
w biurze projektu w OPS w Ko-
nopnicy pok. 26 lub pod nr tel. 
81 503 22 35 w. 2

Aż 7740 kg zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicz-
nego trafiło do kontenerów. 
A mogło trafić do lasu. Zdecy-
dowaliście, że nie.

Przeprowadzona na terenie 
gminy Konopnica w dniu 19 
maja 2012 r. zbiórka zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektro-
nicznego przyniosła bardzo zado-
walający wynik.

Już przed wyznaczoną go-
dziną 900 na placu przy Urzę-
dzie Gminy pojawiły się dwa 
kontenery Polskiej Korpora-
cji Recyklingu, a tuż za nimi 
pierwsi mieszkańcy z elektro-
śmieciami. 

Do godziny 1400 zapełnio-
ny został cały jeden kontener i 

część drugiego. W sumie zebrano 
7740 kg zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego.

Dziękujemy mieszkańcom 

za udział w zbiórce. Mamy na-
dzieję, że następne tego typu 
akcje przyniosą równie dobre 
efekty.

UWAGA ROLNICY 
przypominamy
Od 2012 r. zmienił się termin 
składania wniosków o  zwrot po-
datku akcyzowego zawartego 
w cenie oleju napędowego.
Od nowego roku wniosek 
o zwrot podatku składany będzie 
w terminach:
- od dnia 1 lutego do ostatniego 

dnia lutego danego roku
- od dnia 1 sierpnia do 31 sierp-

nia danego roku
Natomiast wypłata zwrotu po-
datku na podstawie decyzji nastą-
pi w terminach:
- od dnia 1 kwietnia do 30 

kwietnia /jeśli wnioski zostały 
złożone w lutym/

- od dnia 1 października do 31 
października / jeśli wnioski zo-
stały złożone w sierpniu/

Mając na uwadze wprowadzoną 
do Ustawy zmianę, polegającą na 
określeniu wcześniejszego o 1 mie-
siąc terminu na składanie wnio-
sków o  zwrot podatku, pierw-
szy zwrot podatku realizowany 
w 2012 roku /na podstawie faktur 
na zakup oleju napędowego/
Powinien obejmować zakres:
Od 1 września 2011 r. do 31 stycz-
nia 2012 r. tzn. okres 5 miesięcy
Natomiast drugi zwrot podatku 
realizowany w  2012 r. powinien 
obejmować okres:
Od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 
2012 r.
Będzie również podwyższona 
stawka zwrotu z 0,85 zł na 0,95 zł 
na 1 litr oleju. 

Są wakacje
 Zachęcamy do korzystania 
z  ogólnodostępnych placów za-
baw i  boisk na terenie gminy. 
Są one do Państwa dyspozycji. 
Jednocześnie chcemy wszystkich 
uczulić o  dbałość o  te miejsca, 
gdyż mają one służyć mieszkań-
com przez wiele lat.  Na każdym 
placu obowiązuje regulamin – 
nieprzestrzeganie jego zaleceń 
może grozić karą grzywny.

OPS w Konopnicy

Projekt ,, Bądź samodzielny”

Zbiórka elektrośmieci. Są efekty

ECHO Konopnicy

nasze sprawy aktualności
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To wymarzone miejsce po-
bytu dla WASZYCH dzieci. 
W  doskonałych warunkach. 
w samodzielnym domu o bajko-
wej architekturze, z dużym tere-
nem zielonym i  placem zabaw. 
Do dyspozycji piękne, widne 
i  przestronne sale tematyczne, 
wyposażone w  pomoce dydak-
tyczne i aktywizujące różne for-
my zajęć: plastyczne, rytmiczne 
i  teatralne. Dobrane do wieku 
logiczne gry i  zabawki, aktywi-
zują do działania i kreatywnego 
myślenia.

W  miłej, rodzinnej atmos-
ferze pod opieką wykształconych 
pedagogów, realizujemy najlepsze 
elementy wielu sprawdzonych 
systemów wychowawczo-dydak-
tyczno-opiekuńczych, plus nasze 
zaangażowanie, troskliwość i  in-
dywidualne podejście do każdego 
dziecka.

Wdrażamy obok języka oj-
czystego, język angielski przez 
zabawę.

Fundamentalną sprawą 

jest dla nas prawidłowy rozwój 
dzieci, odkrywanie swoich ta-
lentów i poznawanie otaczającej 
rzeczywistości poprzez spacery, 
wycieczki i zwiedzanie. 

Celebrujemy urodziny każ-
dego przedszkolaczka.

Cenimy współpracę z  rodzi-
cami oraz pobyt rodzica z dziec-

kiem do czasu poznania i akcep-
tacji nowego środowiska.

Adres: Konopnica 163A
(150 m od skrzyżowania z  al. 
Jana Pawła II)
tel. 601 056 956 
tel. 510 229 369
www.bajkowyzamek.lublin.pl

Wizyta na Litwie
Uczniowie Gimnazjum im. 

Wincentego Pola w  Radaw-
czyku Drugim, w  dniach 20-
26.05.2012r., wraz z  opiekuna-
mi  realizowali wspólny projekt 
z  młodzieżą litewską, dofinanso-
wany przez Polsko-Litewski Fun-
dusz Wymiany Młodzieży. Każdy 
dzień spędzony na Litwie służył 
poznawaniu obu kultur , tradycji 
i obyczajów, budowaniu dobrosą-
siedzkich relacji. Młodzież miała 
okazję zwiedzić wiele ciekawych 
miejsc. Wszyscy uczestnicy brali 
udział w zajęciach warsztatowych, 
sportowych i  integracyjnych.
Uczniowie zainspirowani dia-
logiem międzykulturowym, już 
wyrazili chęć uczestniczenia w na-
stępnym projekcie. Wyjazd na Li-
twę na długo pozostanie w pamię-
ci wszystkich uczestników. 

Wanda Skupińska

BIP przetargi - 
realizacje

W czerwcu ostały zakończone 
roboty budowlane przy: Budowie 
oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 
747 w Maryninie – od przejazdu 
kolejowego do istniejącego oświe-
tlenia  oraz Budowie oświetlenia 
drogi wewnętrznej przy lotnisku w 
Maryninie. Obecnie czekamy na 
przyłączenie do sieci przez Zakład 
Energetyczny.

W dniu 07.05 2012 r. została 
wybrana najkorzystniejsza oferta 
na wykonanie  zamówienia pu-
blicznego pod nazwą : Budowa 
oświetlenia ul. Kukułczej w  Lu-
blinie  . Budowa jest w  realizacji. 
W dniu 12.06 2012 r. w drugim 
postępowaniu przetargowym na 
realizację zadania: Oświetlenie 
drogi w  Stasinie (Mazurówka)  -  
przebudowa elektroenergetycznej 
linii napowietrznej wraz z oświetle-
niem drogowym w  miejscowości 
Stasin została wybrana oferta firmy 
„IZOLATOR” z Lublina. Pierwsze 
postępowanie zostało unieważnio-
ne z powodu braku ofert.

Przedszkole „Bajkowy zamek”

Przedszkole „Miś”
Prywatne Przedszkole 

„Miś”- rozpoczęło działalność 
w 2004 r.  Funkcjonuje od po-
niedziałku do piątku w  godz: 
6:30-17:00 przez cały rok. 
Przyjmuje dzieci w  wieku od 
2,5 do 6-ciu lat, które podzie-
lone są na trzy grupy wiekowe. 

Każda grupa wiekowa po-
wierzona jest wykwalifikowanej 
kadrze pedagogicznej, dodatko-

wo w przedszkolu zatrudnione są 
trzy osoby jako pomoc nauczy-
ciela, które pomagają w sprawo-
waniu opieki.

Atutami  Przedszkola są 
małe kameralne grupy wieko-
we, duży ogród z bezpiecznym 
placem zabaw, domowa przyja-
zna atmosfera.

W  ramach czesnego (180 
zł/m-c) dzieci biorą udział 

w ciekawie i pomysłowo prowa-
dzonych zajęciach dydaktycz-
nych według programu „En-
tliczek pentliczek”. Program 
wychowania przedszkolnego 
urozmaicany jest metodą „Do-
brego Startu”, która doskonale 
przygotowuje dzieci do umie-
jętności szkolnych oraz Metodę 
wprowadzania w  świat pisma. 
Ponadto prowadzone są zaję-
cia rytmiczno-muzyczne, zaję-
cia plastyczne oraz relaksacyjne.

W  ramach zajęć dodatko-
wych płatnych dzieci uczestniczą 
w nauce języka angielskiego. 

Adres: Kozubszczyzna 92, 
21-030 Motycz
tel. 509-687-987, 601-750-260 

POZNAJ PRZEDSZKOLA  W NASZEJ GMINIE
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Mieści się w  nowoczesnym 
budynku, zaprojektowanym 
i wybudowanym na działce o po-
wierzchni 2200 m kw. Ogromny 
plac zabaw wyposażony w atesto-
wane zabawki, parking dla rodzi-
ców, ogrodzony i monitorowany 
całodobowo teren przedszkola.

Przedszkole posiada prze-
stronne sale z  łazienkami, kom-
pleksowo wyposażone w firmowe 
meble i zabawki, salę gimnastycz-
ną z lustrami, nowoczesną kuch-
nię z  wdrożonym systemem 
HACCP. Każde dziecko otrzy-
muje pięć posiłków bez ograni-
czeń, przygotowanych we własnej 
kuchni pod okiem dietetyka.

Dwujęzyczny, autorski pro-
gram opracowany i  wdrożony 
przez doświadczonych lekto-
rów szkoły języka angielskiego 
ALBION to gwarancja natural-
nych warunków przyswajania 

języka angielskiego przez dzieci 
uczęszczające do Przedszkola 
Mały Europejczyk.

Przedszkole zapewnia dzie-
ciom codzienny, naturalny kon-
takt z  językiem, własną bazę 
pomocy dydaktycznych, tablice 
interaktywne, projektor multi-
medialny, gry, zabawy, konkursy, 

spotkania, wycieczki, taniec to-
warzyski, balet, karate, opowieści 
biblijne, rytmika i inne.

Hasło przewodnie Przed-
szkola to: Jakość i bezpieczeństwo 
dzieci.
Adres: Szerokie 107A 
www.malyeuropejczyk.edu.pl   
tel. 601 721 666

Najlepsi  
w powiecie

Dnia 04.V.2012r. na bo-
isku CFiKS w  Bełżycach od-
był się Finał Powiatowy XVII 
Turnieju o  Puchar im. M. 
Wielgusa (wieloletni działacz 
PZPNu). Wzięło w nim udział 
5 zespołów z  terenu Powiatu 
Lubelskiego: Bełżyce, Mętów, 
Niemce, Niedrzwica Duża 
oraz Nasza drużyna z Zembo-
rzyc Tereszyńskich. Po bardzo 
dobrych, stojących na wyso-
kim poziomie meczach nie 
pozostawiliśmy wątpliwości 
kto jest najlepszy w  powiecie. 
Pokonaliśmy kolejno gospoda-
rzy turnieju 2:0, wymagający 
zespół z Niedrzwicy Dużej 1:0 
oraz w finale drużynę z Męto-
wa 3:1.

Julia Dyszczak
Uczennica 3 klasy Szkoły 

Podstawowej im. ks. J. Twar-
dowskiego w  Zemborzycach 
Tereszyńskich zajęła II miejsce  
w  Ogólnopolskim  Konkursie  
Plastycznym ,,TĘCZA’’. Lau-
reatka konkursu pod opieką p. 
Anety Pastusiak   w czasie ogól-
nopolskiego podsumowania  
4 czerwca 2012r. na Wydzia-
le Akademii Sztuk Pięknych 
w  Warszawie odebrała cenną 
nagrodę.

Przedszkole dwujęzyczne „Mały Europejczyk”

Przedszkole „Honoratka”
 To przedszkole dla dzieci od 

2,5 do 5 lat. Przedszkole jest pla-
cówką niepubliczną, która po-
wstała w kwietniu 2010 r. z my-
ślą o dziecku i jego najbliższych. 
Składa się z  dwóch grup: „Mo-
tylki” oraz „Biedroneczki”. Nad-
rzędnym celem przedszkola jest 
dobro, bezpieczeństwo dziecka 
i  jego harmonijny oraz indywi-
dualny rozwój. Rozbudzenie cie-
kawości świata i  ludzi. Dążenie 
do tego, aby dzieci w pełni osią-
gnęły dojrzałość szkolną.

Dyrektorem przedszkola 
jest mgr Zdzisława Jarosz – Ma-
dej, która kieruje działalnością 
przedszkola, współpracuje z  ro-

dzicami i stwarza dzieciom opty-
malne warunki do rozwoju.

W  przedszkolu zatrudnie-
ni są nauczyciele z  przygoto-
waniem pedagogicznym: mgr 
Ewa Chrzanowska oraz mgr 
Iwona Wójcik, które realizu-
ją rzetelnie pracę dydaktyczno 
– wychowawczą i  opiekuńczą 
zgodnie z  obowiązującym pro-
gramem nauczania. W realizacji 
pomagają im Pani Edyta Czer-
niak i Pani mgr Marzena Piróg. 
Wspólnie cała kadra pedago-
giczna rozwija zdolności i zain-
teresowania dzieci, współpracu-
je z  rodzicami, dba o  warsztat 
pracy, estetykę pomieszczeń.

Przedszkole zapewnia dzie-
ciom udział w  wielu zajęciach 
dodatkowych tj.: rytmika, j. an-
gielski, karate, gimnastyka ko-
rekcyjna, taniec, klub małego 
odkrywcy, które pozwalają roz-
wijać zdolności dzieci i  ich za-
interesowania. Dzieci z  Przed-
szkola „Honoratka” uczestniczą 
w konkursach oraz akcjach pro-
pagujących zdrowe odżywianie 
i  kształtowanie prawidłowych 
zachowań zdrowotnych. 

W przedszkolu panuje bar-
dzo miła, serdeczna i  życzliwa 
atmosfera. Dzieci chętnie uczą 
się poprzez zabawę. Czas spę-
dzony w  przedszkolu umilany 
jest wizytą wielu gości np. akto-
rów, muzyków, akrobatów cyr-
kowych  i wielu innych. 

W  przedszkolu „HO-
NORATKA”, każdy przed-
szkolak odkryje swoją pa-
sję i  rozwinie swój talent. 

www.honoratka.edu.pl
Adres: Radawiec Duży 250 c
tel. 505 167 302 
tel. 601 398 378 

POZNAJ PRZEDSZKOLA  W NASZEJ GMINIE

ECHO Konopnicy

aktualnościraport
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Waldemar 
Frąckiewicz

Dr psychologii (percepcji). 
Artiste Federation Internatio-
nale de l’Art Photographique, 
miał kilkanaście wystaw indy-
widualnych (m.in. 500 fot. ka-
pliczek), kilkadziesiąt nagród, 
wyróżnień w 200 prezentacjach 
w kraju i  za granicą. Prowadzi 
zajęcia ze studentami specja-
lizacji fotograficzno-filmowej 
kierunku animacja kultury 
UMCS. „Kapliczki w  żywym 
dziedzictwie kultury tradycyj-
nej koło Lublina”, to tytuł jego 
większej multimedialnej publi-
kacji w  „Studiach Kulturowo-
-Edukacyjnych”.

Pokój pamięci
Następne pamiątki prze-

szłości trafiły do naszego Po-
koju Pamięci przy „Domu 
Kultury” w  Motyczu Są to 
zbiory dokumentów, zdjęć  
oraz przedmioty codziennego 
użytku przechowywane przez 
lata  w domach i czasem nawet 
przez przypadek, przy okazji 
remontu odnalezione.  Bardzo 
dziękujemy za ich udostęp-
nienie Katarzynie  Chołojczyk 
i  Dorocie Jędrej, Stanisławie 
i Edwardowi Wypychom. 

Waldemar Frąckiewicz

Kultura, to dziś zakorzenione 
w przeszłości.

Rozlegało się pod wieczór 
w wielu miejscach wraz ze śpie-
wem słowików. Przetrwała ma-
jowa tradycja nabożeństw przy 
przydrożnych krzyżach, ka-
pliczkach. Śpiewając oddycha 
się zapachem bzów, konwalii, 
innych kwiatów. Wiele z  nich 
zdobi najbliższe otoczenie ka-
pliczek. To też nasza kultura. 
Ta najbardziej autentyczna. 
Nie komercyjna, nie dotowana, 
nie sterowana odgórnie – nie-
zależna. Wyrastająca z  potrzeb 
osobistych i  wspólnotowego 
odnoszenia się do najwyższych 
wartości. 

Kapliczki towarzyszą szcze-
gólnym wydarzeniom w  życiu 
osobistym, rodzinnym. Figura 
blisko Urzędu Gminy stanęła 
po uratowaniu życia w ciężkim 
wypadku. Często zmieniana jest 
tu dekoracja a  zimą stawiana 
jest bożonarodzeniowa szopka.

Krzyż odrywa nasze spoj-

 „Chwalcie łąki umajone…” 

ECHO Konopnicy

W  dniu 3 maja 2012 r. od-
było się Gminne Święto Strażaka 
i uroczystość 50 – lecia Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Pawlinie.

Po Mszy Świętej w  kościele 
w  Radawcu Dużym w  intencji 
strażaków, pod przewodnictwem 

Ks. kan. Konrada Dobrowol-
skiego – Gminnego Kapelana 
Straży Pożarnych dalsza część uro-
czystości odbyła się przed strażni-
cą OSP w Pawlinie. 

Wiceprezes Zarządu Oddzia-
łu Wojewódzkiego ZOSP RP 
w  Lublinie Druh Poseł Jan Ło-
pata dokonał dekoracji sztan-
daru Jednostki OSP Pawlin 
„srebrnym medalem za zasługi 
dla pożarnictwa”.Druh Marian 
Śpiewak został udekorowany 
Medalem Honorowym im. Bo-
lesława Chomicza. 

Zasłużeni w  działalności 
strażacy zostali udekorowani 
medalami i odznakami strażac-
kimi. Wójt Gminy Konopnica 
Mirosław Żydek wręczył Jerze-
mu Sieńko odznaczenie „Zasłu-
żony dla Gminy Konopnica”, 
a  Edwardowi Wójcikowi list 
gratulacyjny. 

Czynna była wystawa o  hi-
storii OSP w  gm. Konopnica. 
Odbyły się również pokaz dzia-
łań ratowniczych jednostki OSP 
Pawlin, konkurs wiedzy pożarni-
czej dla dzieci z  nagrodami oraz 
program słowno-muzyczny z  re-
cytacją wierszy Czesława Maja 
w  wykonaniu dzieci ze szkoły 
podstawowej w Radawcu Dużym. 

Strażacy z Pawlina – 50-lecie OSP
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rzenie od ziemi, kieruje ku 
niebu. Ale niektórzy, głęboko 
poranieni nie dostrzegają takiej 
perspektywy i niszczą te znaki.  
Tak przed laty zdewastowano 
dwa stare krzyże. Jeden mię-
dzy torami a  lotniskiem, dru-
gi nieco dalej przy Gościńcu 
Kazimierskim. Znam historię 
z  narzeczeńskimi oświadczy-
nami pod pierwszym z  nich. 
We wczesnych latach PRL-u za 
zdjęcie czapki przed drugim 
krzyżem został uderzony w gło-
wę aresztant prowadzony przez 
funkcjonariuszy UB. Tak na-
rzucone władze chciały niszczyć 
naszą tożsamość. Za postawie-
nie w 1961 r. kapliczki w Ko-
zubszczyźnie karano finansowo 
administracyjnie. Przed kilku 
laty w miejsce sprofanowanych 
krzyży stanęły nowe. Budowa-
ne są kapliczki. 

Fot.: Waldemar Frąckiewicz, Te-
resa Misztal, Kamil Piwowarczyk
Filmy z  kilkunastu majówek 
z  terenu Gminy Konopnica: 
youtube.com/majowki

 „Chwalcie łąki umajone…” 
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Sukces na  
zawodach  
wojewódzkich

W  dniu 15 czerwca 2012 
r. na stadionie w  Parczewie od-
były się wojewódzkie zawody 
Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
czych.I znów duży sukces, po wy-
granej w zawodach powiatowych 
tym razem nasza drużyna MDP 
Pawlin/Radawiec Duży zajęła II 
miejsce (do I  zabrakło naprawdę 
niewiele). To bardzo znaczący suk-
ces młodych strażaków z  gminy 
Konopnica. Tak wysoko sklasyfi-
kowani na szczeblu wojewódzkim 
jeszcze nie byliśmy. To świadczy 
o dobrej pracy z młodzieżą w jed-
nostkach OSP i  dobrze rokuje 
na przyszłość. Ciężka praca na 
treningach i  wysportowanie nie 
poszły na marne. 

Oto zespół, który wywal-
czył zwycięstwo: Madej Marek, 
Czobot Michał, Walczak Kacper, 
Walczak Michał,  Wójtowicz Do-
minik,  Tarkowski Adrian,  Wdo-
wiak Kacper,  Podstawka Adrian,  
Gałata Kamil,  Boryga Mateusz. 

Opiekunami drużyny byli: 
Szymański Grzegorz – Naczelnik 
OSP Radawiec Duży, Wójcik To-
masz – Naczelnik OSP Pawlin. 
Gratulujemy młodym strażakom 
z Pawlina i Radawca Dużego oraz 
życzymy dalszych sukcesów.

Drużyna MDP Pawlin/Radawiec Duży, 
która zajęła I miejsce w powiecie lu-
belskim (pierwszy raz w historii gminy 
Konopnica) w Powiatowych Zawodach 
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

ECHO Konopnicy

aktualnościludzie z pasją
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ECHO Konopnicy

Emocji było dużo. Najpierw 
pogoda, do ostatniej chwili trzy-
mała wszystkich w  niepewności 
- patrzyliśmy w  niebo, czy za-
powiadane od kilku dni chmury 
nie zamienią się w ulewę. Jednak 
pogoda była dla rowerzystów ła-
skawa. Trochę chłodniej, ale jed-
nak deszcz nie przeszkodził nam 
w  imprezie.

Na miejsce zbiórki 12 maja 
pod Urząd Gminy przybyli licz-
ni rowerzyści – rozdano pro-
mocyjne koszulki z logo gminy. 
Dostrzec można było zorgani-
zowaną grupę ze Stowarzysze-
nia Kulturalno- Oświatowego 
Węglin Północny, całe rodziny 
z Konopnicy, sąsiedniego Jastko-
wa, nauczycieli z  konopnickich  
szkół.. W  większym składzie 
przyjechali gimnazjaliści  z  Ra-
dawczyka Drugiego. Oczywiście 
nie zabrakło Mirosława Żydka, 
wójta gminy Konopnica, który 
na rajd przyjechał z rodziną.

Trasa rajdu liczyła ok. 10 km, 
od miejsca zbiórki do Fundacji 
Szczęśliwe Dziecińswo w  Mo-
tyczu Leśnym. Po przejechaniu 
przez kazimierski gościniec, ro-
werzyści odwiedzili „ zamkową 
górę”, gdzie można było wysłu-
chać ciekawych opowieści.  Póź-
niej był przystanek w Szkole Pod-
stawowej w Motyczu. Obejrzano 
przedstawienie ekologiczne przy-
gotowane przez uczniów z  klasy 
IV, pod kierunkiem Katarzyny 
Prokopowicz,  nauczycielki ma-
tematyki  i  prezentację broszury 

„Motycz .Oaza ciszy i  spokoju” 
Przygotowali ją ubiegłoroczni ab-
solwenci szkoły pod kierunkiem 
nauczycielki przyrody Małgorza-
ty Jaroszyńskiej. Piękne zdjęcia 
i  opracowanie tekstu broszury 
zachęcają do wycieczek po okoli-
cach Motycza.

Kolejny etap rajdu prowadził 
do Fundacji Szczęśliwe Dzieciń-
stwo w  Motyczu Leśnym. Tam 
na strudzonych rajdowiczów cze-
kało płonące ognisko i kiełbaski 
– można było   w sympatycznej 
atmosferze zregenerować siły 
i ogrzać się. Przy gorącej herbacie 
dzielono się wrażeniami, opinią 

na temat mijanych krajobrazów 
i trudności trasy. Pomimo nieza-
planowanego „gratisu” w postaci 
mżawki dobry humor nikogo nie 
opuścił. Wręcz przeciwnie, snuto 
już plany kolejnych wypraw ro-
werowych na terenie gminy

Celem rajdu jest integracja 
ludzi, których łączy wspólna pa-
sja oraz propagowanie aktywne-
go spędzania wolnego czasu i po-
znawanie nieznanych zakątków 
naszej gminy. 

Dziękujemy policji z  Bełżyc 
i OSP z Kozubszczyzny za zabez-
pieczenie rajdu.

Pod takim hasłem 
26.05.2012 roku w SP w Stasi-
nie odbył się Festyn Rodziny dla 
uczniów szkoły i  okolicznych 
mieszkańców. Święto rodzinne 
rozpoczęło się od lekcji przy-
gotowanej przez uczniów dla 
rodziców nt. Bezpieczeństwa 
dzieci. Po czym postaci z bajek, 
w  które wcielili się uczniowie 
klasy V i VI, w sposób humory-
styczny przypomniały widzom 
o potrzebie dbania o zdrowie. 

Po muzycznym koncercie 
życzeń rozpoczęły się zmagania 
o  tytuł „ Super rodziny roku 

2012”. Rozpoczęła się prawdzi-
wa zabawa… Wyścigi rodzin, 
malowanie twarzy, ozdabianie 
baloników, jazda na kucykach, 
zabawy przy muzyce oraz lo-
teria fantowa to tylko niektóre 
z  proponowanych uczestnikom 
festynu atrakcji. Na zmęczo-
nych i  głodnych czekał słod-
ki poczęstunek oraz kiełbaski 
z grilla. Najaktywniejsze rodziny 
otrzymały nagrody. Doskonałą 
zabawę przy pięknej pogodzie 
zawdzięczamy licznie przyby-
łym gościom, Radzie Rodziców 
oraz sponsorom, którym bar-

dzo dziękujemy za wsparcie. 
Wszystkim gościom oraz tym 
których na naszym festynie 
zabrakło możemy powiedzieć  
– ZAPRASZAMY ZA ROK.

Aneta Podleśna

Gminne zawody 
tenisa stołowego 
„O puchar Wójta 
Gminy Konopnica”

Na uprawianie popularnego 
ping-ponga, może sobie pozwo-
lić właściwie każdy. Jest to dys-
cyplina coraz bardziej popularna 
również wśród uczniów szkół 
podstawowych, o  czym może 
świadczyć liczny udział uczest-
ników w cyklicznych zawodach 
organizowanych na terenie gmi-
ny Konopnica.

W  dniu 18 kwietnia 2012r. 
na terenie SP w  Stasinie po raz 
kolejny odbyły się zawody spor-
towe w tej dyscyplinie. Na starcie 
stanęło kilkudziesięciu zawodni-
ków ze szkół podstawowych z te-
renu gminy. Uczestnicy zawodów 
sportowych zaprezentowali bar-
dzo wysoki poziom umiejętności 
sportowych. 

W  kategorii dziewcząt zwy-
ciężyła Laura Zdybel ze SP w Ra-
dawcu Dużym, II-gie miejsce 
zajęła Paulina Fus – ze SP w  Ko-
nopnicy , III-cie Monika Żydek 
SP w Radawcu Dużym.

   W kategorii chłopców klasą 
dla siebie był Błażej Warpas ze SP 
Radawcu Dużym, który wygrał 
wszystkie pojedynki i zajął I miej-
sce. II-gi był Daniel Łysiak, III-cie 
miejsce zajął Bartłomiej Szewczyk, 
obydwaj ze SP w Konopnicy.

Zwycięzcy otrzymali pamiąt-
kowe puchary, statuetki i  dyplo-
my, które ufundował i  wręczył  
Mirosław Żydek wójt gminy 
Konopnica.  Gratulujemy zawod-
nikom i ich opiekunom osiągnię-
tych wyników i zapraszamy za rok 
na kolejne zawody!

 Tomasz Podgórski- 
nauczyciel w-f w SP w Stasinie

Pierwsza majówka rowerowa

W Stasinie rodzinnie

rowerowa Konopnicaaktualności
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Święto Rodziny  
w Konopnicy

W  dniu 2 czerwca 2012r. 
w Szkole Podstawowej im. Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Ko-
nopnicy zgodnie z  coroczną już 
tradycją odbyło się Święto Rodzi-
ny- piknik dla wszystkich uczniów 
szkoły, ich rodzin, okolicznych 
mieszkańców oraz zaproszonych 
gości celebrujący, Dzień Matki, 
Dzień Ojca i Dzień Dziecka. 

Uroczystość otworzyła Pani 
Dyrektor Szkoły Aniela Sobo-
lewska, która powitała zgroma-
dzonych gości. Następnie swoją 
małą premierę miał spektakl pt. 
„O tym, jak kowal w świat powę-
drował” przygotowany przez na-
uczycieli, rodziców oraz uczniów 
z działającego w szkole Teatrzyku 
Entliczek-Pentliczek. W  dalszej 
kolejności na rodziców czeka-
ła prawdziwa niespodzianka- 
wszystkie dzieci razem zaśpiewały 
dla nich piosenkę „Cudownych 
rodziców mam”, co ogromnie 
wzruszyło większość zebranych 
osób. Część artystyczną święta za-
kończyło rozstrzygnięcie szkolne-
go konkursu na najlepszy wiersz 
zaczynający się od słów „Dziś jest 
Święto Naszej Rodziny…”. Zwy-
cięzcom nagrody wręczyli Wójt 
Gminy Konopnica Pan Mirosław 
Żydek oraz Pani Dyrektor Szkoły 
Aniela Sobolewska. 

Druga połowa pikniku roz-
poczęła się pokazem przygotowa-
nym przez Ochotniczą Straż Po-
żarną z Kozubszczyzny. Na dzieci 
czekały również inne wspaniałe 
atrakcje, jak: seans w  planeta-
rium, przejażdżka konna, zabawa 
w dmuchanym zamku, malowa-
nie twarzy, pizza, popcorn i  sło-
dycze. Dorośli zaś mogli spró-
bować znakomitych  wypieków 
w szkolnej kawiarence. 

Na zakończenie imprezy jej 
uczestnicy otrzymali kolorowe 
balony, które pełni niesamowi-
tych wrażeń zabrali do swoich do-
mów wraz z dobrym nastrojem. 
 

Małgorzata Zarajczyk-Gorzko
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ECHO Konopnicy

Janusz Korczak powiedział: 
„Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat”.

Autentyczność tych słów 
mogliśmy sprawdzić 3 czerwca 
na placu przy „Domu Kultury” 
w Motyczu, gdzie w niedzielne po-
południe spotkaliśmy się na gmin-
nym  Dniu Dziecka zorganizowa-
nym przez Bibliotekę Publiczną 
Gminy Konopnica. Bawiliśmy się 
bajkowo, bo ”W Krainie Książki”. 
Naszymi przewodnikami byli: ka-
pitan statku pirackiego Jack Spar-
row oraz Myszka Minnie.  Czekały 
na nas także liczne atrakcje: ma-
lowanie buziek, balonowe cuda 
w „Kąciku Malucha”, przejażdżka 
na koniku, dmuchaniec Kroko-
dyl-Połykacz, eurobungee, zabawy 
z chustą Klanzy, lody, wata cukro-
wa i  popcorn oraz liczne zabawy, 
konkursy i  guizy z  nagrodami.  
Ogromną frajdę sprawiły dzieciom 

pokazy strażackie. Atrakcją dla 
małych i dużych były rewelacyjne 
występy artystyczne dzieci ze szkół 
podstawowych z Motycza, Stasina 
i  Zemborzyc Tereszyńskich oraz 
występ Orkiestry Dętej z  Moty-
cza. W budynku „Domu Kultury” 
mogliśmy obejrzeć wystawę hi-
storyczną z dziejów naszej gminy, 
wzbogaconą o  nowe eksponaty. 
Ważnym punktem programu było 
wręczenie nagród laureatom kon-
kursu „Bohaterowie Korczaka na 
mojej ilustracji”, zorganizowanego 
przez bibliotekę z okazji obchodów 
Roku Janusza Korczaka. Zarówno 
prace nagrodzone i  wyróżnione, 
jak i pozostałe mogliśmy obejrzeć 
na pokonkursowej wystawie. 

Oprócz środków budżetowych 
zorganizowanie takiej imprezy 
stało się możliwe dzięki wsparciu 
LGD „Kraina Wokół Lublina”, 
która współfinansowała przed-
sięwzięcie oraz pozostałym spon-

sorom: FHU „SAS” B. Wilczek, 
B. Zawiślak, Piekarnia GS „SCh” 
Konopnica, Marian Skulimow-
ski, Zakład Robót Drogowych 
SQL. Dziękujemy także Fundacji 
„Szczęśliwe Dzieciństwo” oraz jej 
wolontariuszom, a  także wszyst-
kim występującym na scenie oraz 
opiekunom grup artystycznych. 

Najbardziej cieszyły nas  – 
za to też jesteśmy wdzięczni 
– uśmiechy na twarzach dzieci 
i ich chęć do brania udziału w za-
bawach, konkursach, przedsta-
wieniach czy quizach, bo kiedy 
śmieje się  dziecko, my dorośli 
śmiejemy się razem z nim!
Magdalena Tomasik
Biblioteka Publiczna Gminy  
Konopnica www.konopnica.bibl.pl

„Jeżeli chcesz 
zmieniać świat, 
zacznij od siebie”

Dzień Dziecka to wspaniała 
okazja, by wspomnieć wybitne-
go człowieka, który całe swoje 
życie poświęcił dzieciom – Ja-
nusza Korczaka. 31.05.2012 
r. w Szkole Podstawowej im. 
Wincentego Witosa w Motyczu 
odbyła się uroczysta akademia, 
podczas której uczniowie klas 
IV – VI zaprezentowali życie, 
poglądy, działalność wybitnego 
pedagoga, lekarza, opiekuna 
sierot.

Uczniowie recytowali wier-
sze o Korczaku i dla Korczaka.

Program artystyczny skiero-
wany był nie tylko do dzieci, ale 
także rodziców i wychowawców.

Oprawę muzyczną przygo-
tował uczeń klasy VI – Łukasz 
Rusinek, który zagrał i zaśpie-
wał m.in. utwór „Gdybym był 
bogaczem” z musicalu Skrzy-
pek na dachu, piosenkę Mar-
ka Grechuty „Ocalić od zapo-
mnienia”.

Nad całością czuwała p. Vio-
letta Pieczykolan, nauczyciel ję-
zyka polskiego.

 Violetta Pieczykolan

Bajkowo w Motyczu
dzień dziecka komentarz



Foto – inspiracje
Prosimy o  nadsyłanie zdjęć 

ukazujących najpiękniejsze miej-
sca w Państwa ogrodach. Pokażcie 
nam  swoje aranżacje ogrodowe – 
podzielcie się swoimi pomysłami. 
Piękny ogód to nie tylko nowocze-
sne założenie ogrodowe, to także 
urok dawnego wiejskiego ogródka. 
Prosimy o nadsyłanie zdjęć do 12 
sierpnia 2012 r. Najciekawsze zo-
staną opublikowane w następnym 
numerze „Echa Konopnicy” kon-
takt: „Dom Kultury”.

mail.kulturakonopnica@
gmail.com

Wakacyjne warsztaty 
w „Domu Kultury” w Motyczu

„Dom Kultury” w  Motyczu 
oraz Biblioteka Publiczna Gminy 
Konopnica zapraszają do udziału 
w  bezpłatnych warsztatach ręko-
dzieła, które odbywać się będą 
w  „Domu Kultury” w  Motyczu. 
Zapraszamy dzieci, młodzież i do-
rosłych, którzy chcą własnoręcznie 
odmienić przedmioty codziennego 
użytku, rozwinąć swoje zdolno-
ści manualne oraz spędzić miło 
czas. Warsztaty odbywać się będą 
we wtorki, środy w godz. 14.00 – 
18.00 (terminy do ustalenie w za-
leżności od potrzeb)

Kontakt tel. „Dom Kultury” 
tel. 81 50 31 965,  

tel. kom. 794 90 90 21

W następnym numerze:

Aktualności z gminy

Zasłużeni dla Gminy Konopnica

Zwiedzamy Konopnicę

Ludzie z pasją

Ogrody

Wspomnienie o Czesławie Maju

Robimy przetwory i nalewki

Owocowe abecadło
A jak arbuz
Porcja arbuza zawiera dużo 

witaminy C (ok. 80 % dziennego 
zapotrzebowania) i beta karotenu 
( 30 %), sporo potasu i błonnika. 
Witamina C i betakaroten chro-
nią przed rakiem, potas odpo-
wiada za prawidłowy rytm serca 
i  obniża ciśnienie tętnicze krwi, 
zabezpieczając nas przed udarem 
mózgu i  zawałem. Błonnik za-
pobiega rozwojowi nowotworów 
przewodu pokarmowego.

B jak brokuły
Ostatnio robią zawrotną ka-

rierę jako warzywo o nadzwyczaj-
nych własnościach antynowotwo-
rowych. Badacze z Nowego Jorku 
udowodnili, że indole z brokułów, 
kapusty białej i czerwonej to broń 
przeciw różnym postaciom raka. 
Znajdujący się w  brokułach sul-
forafen (występuje też w kapuście 
włoskiej, kalafiorze, brukselce, 
marchwi i dymce) wspomaga syn-
tezę enzymów przeciwnowotwo-
rowych. Brokuły zawierają po-
nadto dużo beta karotenu, potasu, 
wapnia i  selenu, zapobiegającego 
udarom mózgu i nowotworom.

Brukselka
Według badaczy amerykań-

skich jeszcze pożyteczniejsza niż 
kapusta. Chroni przed nowo-
tworami, z  tych samych powo-
dów co brokuły. Szklanka bruk-
selki to dużo błonnika i 140m. 
% dziennego zapotrzebowania 
na witaminę C.

C jak cebula
Badania wykazały, że Chiń-

czycy, którzy jedzą wiele cebuli 
rzadko chorują na raka żołądka. 
Zapobiega nowotworom, a związ-
ki siarki mogą hamować rozwój 
astmy. Obniża ciśnienie krwi. 

C jak czosnek
Już Hipokrates leczył nim 

raka szyjki macicy. Czosnek ob-
niża poziom cholesterolu, zapo-
biega skrzepom krwi, unieszko-
dliwia substancje rakotwórcze. 
Niekoniecznie należy go jeść na 
surowo, wybornie smakuje pie-
czony lub smażony. Koniecznie 
z natką pietruszki. c.d.n...

Aż się wierzyć nie chce, że 
zrujnowany dworek na Wę-
glinie, był ozdobą majątku 
Konopnica. Należał do Marii 
i  Zygmunta Sobieszczańskich. 
Ewa Hulley jest cioteczną 
wnuczką właścicieli, człowie-
kiem z  pasją, która całe serce 
oddała historii dworku.

Z  Ewą Hulley spotkaliśmy 
się podczas promocji jej książki 
„Węglin. Okres okupacji nie-
mieckiej 1939-44. Wspomnie-
nia” w  lubelskiej Izbie Dru-
karstwa, zorganizowanej przez 
Ośrodek Brama Grodzka – Te-
atr NN. Skromna, elegancka, 
z  miłością opowiadała o  dwor-
ku, który na mocy dekretu 
PKWN został zabrany rodzinie 
i skazany na śmierć. Dziś w za-
bytkowym parku straszą kikuty 
ścian. Na całe szczęście dworek 
zostanie odbudowany, niestety 
w  innym kształcie, wymuszo-
nym przez ulokowanie w  tym 
miejscu hotelu.

Krótka historia
Jest rok 1939. 20 sierpnia 

na Węglinie odbywają się do-
żynki. Front dworku ozdobiony 
jest girlandami róż. Są Stadniccy 
z Radawca, Ligowscy z Matczy-
na, Zofia i  Stanisław Rzewuscy 
z  Woli Sławińskiej, Kopciowie 
z  Piotrowic, państwo Ślascy, 
właściciele browaru Dominów, 
przyjaciele, rezydenci, krewni. 
Przy dźwiękach „Habanery” ba-
wią się młodzi, starsi martwią 
się, że może być wojna. 30 sierp-
nia zostaje ogłoszona mobiliza-
cja, miejscami zgrupowania jest 
Konopnica i Węglin.  1 września 
radio podaje wiadomość o ataku 
Niemiec na Polskę.

15 września Niemcy rozpo-
czynają bitwę o Lublina. Dzień 
później Niemcy zajmują dwo-
rek na swoją kwaterę. I wycinają 
wszystkie biało czerwone róże. 
Jest czas wojny.

Ślub w konopnickim kościele
To jedna z  najbarwniej 

wzruszających historii. O  mi-
łości Krystyny Jeske z  Jerzym 
Lewickim. Ślub odbył się 25 
maja 1944 roku. – Otrzymali 
błogosławieństwo od Wujostwa 
przed wejściem do dworku. Ja 
beczałam, gdy Krysia w skrom-
nej sukience uklękła po bło-
gosławieństwo, poczułam jak 
jesteśmy samotne – mówi Ewa 
Hulley

Ślub odbył się w  kościele 
w Konopnicy. Mszę celebrował 
ks. Stanisław Domański. Mło-
dzi jechali nieużywaną karetą, 
zacięły się zamki, po powrocie 
ze ślubu nie mogli z niej wyjść. 
– Jurek wyszedł oknem i wycią-
gnął Krysię – wspomina Ewa 
Hulley. 

Armia Czerwona
Wkracza do Lublina 22 lip-

ca 1944 roku. Na wjeździe do 
majątku pojawiają się odezwy 
z  Manifestem PKWN. - Pa-
miętam, jak przyjechał oficer 
Wojska Polskiego i polecił, żeby 
zapakować książki z  biblioteki, 
żeby żołnierze mieli co czytać. 
Te, które zostały na półkach 
wynieśli.Wszystkie wysypali na 
klombie i podpalili. Ogień szedł 
do nieba – opowiada Ewa Hul-
ley. Stała w oknie i wiedziała, że 
ich świat się kończy. Żołnierze 
niszczyli wszystko. Zasłony, fi-
rany, meble. W  ciągu miesiąca 
zamienili dwór i  kwitnące go-
spodarstwo w ruinę.

Koniec
6 września 1944 roku przy-

szło pismo, dające właścicielom 
24 godziny na opuszczenie ma-
jątku. To był koniec. - Dziedzic 
majątku Węglin siedział na furze 
sparaliżowany i  powoli umierał 
– mówi Ewa Hulley. Zygmunt 
Sobieszczański zmarł 13 stycznia 
1959 roku. Maria Sobieszczań-
ska 2 lipca 1965 roku...

Dworek, którego nie ma...
zapraszamy


