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Podsumowanie 2 lat kadencji Rady Gminy Konopnica
Podczas uroczystej sesji Rady Gminy
22 grudnia 2008r. wójt Gminy
Konopnica - Mirosław Żydek
przedstawił i podsumował inwestycje
osiągnięte podczas dwuletniej
kadencji Rady. Prezentacja objęła
takie zagadnienia jak
przygotowywanie i wcielanie w życie
dokumentów strategicznych, poprawa
komunikacji społecznej, rozwój
działalności kulturalnej i oświatowej,
rozwój sportu oraz ochotnicze straże
pożarne, czy wreszcie cała
infrastruktura terenu naszej gminy.
Dokumenty strategiczne
W latach 2007/2008 została ustalona
strategia rozwoju gminy oraz
utworzony został wieloletni plan
inwestycyjny na lata 2007 - 2015.
Dzięki temu łatwiejsze będzie
przeprowadzanie najważniejszych
inwestycji oraz zabezpieczanie
środków finansowych na ich
realizacje. W opracowaniu jest
Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego.
Ponadto gmina przystąpiła do
międzygminnego związku celowego
„PROEKOB”, dzięki czemu wywozy
odpadów stałych z domostw będą
tańsze oraz do Lokalnej Grupy
Działania „Kraina Wokół Lublina”, co
pozwoli na poprawę warunków życia
na wsi i wspieranie rozwoju obszarów
wiejskich. Warto też wspomnieć
o opracowaniu Strategii Rozwoju
Tu r y s t y k i „ K r a i n a l e s s o w y c h
wąwozów”.
Komunikacja społeczna
Aby zapewnić mieszkańcom naszej
gminy stały dostęp do informacji
o ważnych wydarzeniach, czy też
realizowanych inwestycjach
reaktywowany został informator
gminny „Echo Konopnicy”. Ponad to
wszystkie informacje na bieżąco
umieszczane są na stronie
internetowej Urzędu Gminy, pod
adresem www.konopnica.lubelskie.pl,
a w samym budynku urzędu
zlokalizowany został Punkt Obsługi

Klienta, gdzie każdy może załatwić
swoje sprawy szybko i w jednym
miejscu. Dodatkowo organizowane są
spotkania z mieszkańcami, podczas
których mieszkańcy uzyskać mogą
bezpośrednie odpowiedzi na
nurtujące ich pytania.
Działalność kulturalna
Najważniejszym chyba wydarzeniem
z życia Gminy Konopnica są,
organizowane wraz z Powiatem
Lubelskim, Dożynki gminno powiatowe odbywające się co roku
w ostatnią niedzielę wakacji. To one,
skupiając tysiące uczestników, bogate
są w występy artystyczne, pokazy oraz
prezentacje osiągnięć gmin naszego
powiatu. W czerwcu 2008 roku
w trakcie obchodów Dni Gminy
Konopnica lotnisko w Radawcu było
miejscem I Zawodów Spadochronowo
Balonowych o Puchar Wójta oraz
próby ustanowienia rekordu Guiness'a
w największym sercu ustawionym
z motocykli. Impreza ta, połączona ze
zbiórką charytatywną na rzecz
Hospicjum Małego Księcia w Lublinie,
zgromadziła prawie 1000 motocykli.
Do ważniejszych wydarzeń
w kalendarium zaliczyć należy „Dzień
Seniora”, „Gminny Dzień Kobiet”, czy
„Złote Gody” organizowane dla par
z 50-letnim pożyciem małżeńskim.

Ważną inicjatywą Wójta oraz Rady
Gminy Konopnica było ustanowienie
dnia 30 września 2008 roku
odznaczenia w postaci medalu dla
zasłużonych dla naszej gminy.
Odznaczeniem tym będą honorowani
wszyscy Ci, którzy w znaczny sposób
przyczynili się do wspierania i rozwoju
Gminy Konopnica we wszystkich
dziedzinach życia, a w szczególności
gospodarki, wiedzy oświaty, kultury,
kultury fizycznej i sportu, sztuki,
promocji i polityki.

Oświata
Konopnica poszczycić się może
faktem, że każda spośród 6 szkół
znajdujących się na jej terenie posiada
salę gimnastyczną. W ciągu dwóch
ostatnich lat powstały dwie nowe sale.
W 2007 roku gmina przystąpiła do
kompleksowych remontów w kilku
placówkach oświatowych. Na te cele
udało się pozyskać środki z MEN, z
Unii Europejskiej, w tym ze ZPORR
i FRKFiS oraz WFOŚiGW, co
pozwoliło znacznie obniżyć koszty
prac. Remonty objęły renowacje
pomieszczeń, nowe pokrycia
dachowe, elewacje i podłogi, wymianę
stolarki, instalacji elektrycznych
i gazowych. W niektórych szkołach
wymieniono kotłownie oraz węzły C.O.
Z myślą o niepełnosprawnych
dzieciach i młodzieży Gmina
Konopnica pozyskała z PFRON środki
w wysokości 96 tys. zł na zakup
samochodu do ich przewozu.
Mieszkańcy gminy mogą korzystać
z 4 bibliotek na terenie gminy, a od
niedawna także z bezpłatnych szkoleń
w Centrum Edukacji na Odległość
mieszczącego się w budynku Domu
K u l t u r y w M o t y c z u . Te n
współfinansowany z funduszy
europejskich projekt koncentruje się
wokół szkoleń e-larningowych.

Kolejny projekt finansowany ze
środków Unii Europejskiej to,
działający w 2008r. projekt GISE
(Giełda Inicjatyw Społeczno
Edukacyjnych) mający na celu
przeciwdziałanie marginalizacji
obszarów wiejskich pod względem
dostępu do usług edukacyjnych.
W trosce o przyszłość naszych dzieci,
szkoły gminy Konopnica
zaangażowały się w realizacje
programu „SZKOŁA DLA CIEBIE –
dotacje dla szkół powiatu lubelskiego”.
Jest to projekt pomocy uczniom ze
szkół wiejskich współfinansowany
przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego, z którego pozyskano
270 tyś. zł.
Celem było wsparcie uczniów i pomoc
w zdobywaniu nowych umiejetności
i doświadczeń.
Do ciekawych przedsięwzięć
edukacyjnych należy projekt „Dni
Edukacji Lotniczej”, zorganizowany
wspólnie z Aeroklubem Lubelskim.
Dzięki niemu dzieci mogły zapoznać
się z tematyką lotnictwa, poznać
budowę samolotów oraz przelecieć się
dostępnymi na lotnisku maszynami.
Realizacja projektu była możliwa
dzięki pozyskaniu środków
finansowych. Aeroklub uzyskał na ten
cel dotacje unijne w ramach EFS
„POKL”.
W Gminie odbywają się również
różnego rodzaju zawody i imprezy
plenerowe organizowane przez
szkoły, biblioteki oraz klub sportowy
LKS „Sokół”.

zawody w tenisie stołowym, czy turniej
piłki halowej. Nad wszystkimi tymi
wydarzeniami pieczę sprawuje Wójt
Gminy.
W najbliższym czasie planowane jest
utworzenie Ośrodka Kultury „Domu
P r a c y Tw ó r c z e j ” n a b a z i e
dostosowanych do potrzeb budynków
w Motyczu oraz Radawczyku Drugim.
Celem tego projektu jest promowanie
alternatywnych sposobów spędzania
wolnego czasu.

Ochotnicza Straż Pożarna
Gmina Konopnica dysponuje prężnie
działającymi jednostkami Ochotniczej
Straży Pożarnej. Najlepszym
przygotowaniem bojowym
i technicznym, o czym świadczą
osiągnięcia zdobyte podczas
zawodów pożarniczych, może
poszczycić się OSP Pawlin. Ta
jednostka została włączona do
Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego.

W 2007 roku został zakupiony
samochód pożarniczy marki Ford
Transit, a w 2008 roku zapadła decyzja
o nieodpłatnym przekazaniu
z Komendy Miejskiej PSP w Lublinie
średniego wozu bojowego dla tej
jednostki, tym sposobem również OSP
w Konopnicy otrzymała samochód
strażacki.
Dodatkowo została wyremontowana
strażnica, a 20 strażaków zostało
przeszkolonych z zakresu
ratownictwa. Również w październiku
2008r. gmina pozyskała nowy pojazd
ratowniczo-gaśniczy marki MercedesDo najważniejszych należą festyny Benz dla OSP w Kozubszczyźnie.
r o d z i n n e , a u to r s k i e s p o tk a n i a Ogólny koszt samochodu wyniósł 120
i wystawy, wspomniane już zawody tys. zł z czego 25 tys. zł dofinansował
WFOŚIGW.
spadochronowo balonowe, biegi,

Infrastruktura
Komunikacja w gminie jest jednym
z najważniejszych czynników
warunkujących możliwości jej rozwoju,
dlatego wciąż prowadzi się
przebudowy dróg wewnętrznych i
gminnych. W ostatnich latach
oświetlono wiele kilometrów dróg.
Oznacza to lepsze, bezpieczniejsze, z
krótszym czasem przejazdu trasy.
Do największych inwestycji
drogowych należy zaliczyć
przebudowę dwóch istotnych,
o dużym natężeniu ruchu ciągów
drogowych: od ul. Wojciechowskiej do
„Pietrzakowizny” oraz od drogi
Nałęczowskiej, przez Uniszowice
Motycz - Sporniak aż do granic
z Gminą Wojciechów, na łącznej
długości prawie 15 km. Koszt tej
inwestycji to ponad 2 mln zł.
Zmodernizowana droga gminna
w Kozubszczyźnie została w części
sfinansowana z funduszu MSWiA oraz
FOGR. Ponadto za kwotę 1,3 mln zł
została oddana nowo wybudowana
droga w Zemborzycach Podleśnych
i Motyczu Józefinie.
Gmina Konopnica inwestuje również
w budowę oraz modernizację stacji
wodociągowych oraz kanalizacji.
W roku 2008 oddano do użytku stację
uzdatniania wody w Szerokiem,
wykonano dokumentację na sieć
wodociągową i stacje uzdatniania
wody w Radawcu Dużym,
przygotowano dokumentację na
195 szt. przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz sieć kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Konopnica.
W związku ze wzrastająca liczbą
mieszkańców planowana jest
rozbudowa sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej oraz wybudowanie
większej liczby przydomowych
oczyszczalni ścieków.

Podsumowanie
Zewnętrzne źródła finansowania zadań gminy
Lp.

Nazwa źródła finansowania

Liczba projektów

1.

ZPORR

3 projekty

2.

EFS

4 projekty

3.

Termomodernizacja

2 projekty

4.

FRKFiS

2 projekty

5.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (remonty)

2 projekty

6.

Ministerstwo Edukacji Narodowej (wyposażenie)

3 projekty

7.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

1 projekt

8.

FOGR

3 projekty

9.

ZG OSP oraz ZW OSP

3 projekty

10. WFOŚiGW (dotacje)

2 projekty

11. WFOŚiGW (pożyczki)

5 projektów

12. PFRON

2 projekty

13. PCPR

1 projekt

Ogólna kwota pozyskanych środków to ponad 4 miliony złotych!
Gmina Konopnica w ciągu dwóch lat zrealizowała zadania inwestycyjne i remontowe na łączną
kwotę 14 400 000 złotych!
W tym w roku 2007 na kwotę 5 700 000 złotych, a w 2008r. na kwotę 8 700 000 złotych.

Podsumowanie 2 lat kadencji oczami Radnych
Andrzej Duda (Przewodniczący Rady Gminy, Radny z Motycza)
- Bycie przewodniczącym to duża odpowiedzialność ale też satysfakcja kiedy radni dobro swojej gminy
stawiają ponad podziały. To właśnie wtedy jesteśmy w stanie zdziałać jak najwięcej, a przykładem na to
mogą być ostatnie dwa lata naszej kadencji, podczas których przeprowadziliśmy tak dużo inwestycji.
Myślę, że wszyscy możemy być dumni z naszej pracy ale nie wolno nam osiadać na laurach. Przed nami następne lata
wytężonej pracy i kolejnych inwestycji do zrealizowania.
Adam Maciejko (V-ce Przewodniczący Rady Gminy, Radny z Radawczyka Drugiego)
- Zawsze jest tak, że mogłoby być lepiej ale już teraz widać jak dużo zostało zrobione. Ważną realizacją
jest ujęcie wody w Radawcu. W przyszłych latach chcielibyśmy zrobić jeszcze więcej równocześnie
pozyskując większe środki unijne.
Artur Markowski (V-ce Przewodniczący Rady Gminy, Radny z Szerokiego)
- To, co cieszy to fakt że sytuacja w samej Radzie uległa unormowaniu. Pozwala to na lepsze
wykorzystanie pozyskiwanych środków finansowych. Cieszy duża liczba inwestycji, przede wszystkim
drogowych ale też na oświatę. Podsumowując, te dwa lata należy ocenić pozytywnie, pracy jeszcze jest na
pewno dużo. Sami mieszkańcy mają różne pomysły, różne potrzeby i przy współpracy Wójta I Rady będziemy się starać
rozwiązywać wszystkie problemy.

Jerzy Jakubas (Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Radny z Kozubszczyzny)
- Całość inwestycji oceniam na „średni”. Uważam, iż można było pozyskać więcej środków finansowych.
Do ważnych zadań na rok 2009 zaliczam kanalizację w Kozubszczyźnie oraz drogi.
Marian Żydek (Przewodniczący Komisji Rozwoju Gosp. i Budżetu, Radny z Radawca Dużego )
- Na pewno chciałoby się zrobić dużo więcej ale i tak przez ostatni okres kadencji zostało dużo zrobione.
Do priorytetowych zadań na następne lata zaliczam uzyskanie dofinansowania na budowę kanalizacji
i wodociągowania oraz na drogi i oświetlenie.

Anna Wierchoła (Przewodnicząca Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Radna z Uniszowic)
- Z mojego punktu widzenia ale też z punktu widzenia mieszkańców Uniszowic to bardzo ważne dla nas
było wyremontowanie dróg powiatowych, które biegną przez naszą wieś oraz ustawienie oświetlenia.
Jednak spowodowało to zwiększenie na nich ruchu a przez to konieczne stało się wybudowanie
chodników dla większego bezpieczeństwa oraz ustawienie znaków drogowych ograniczających prędkość.
Podsumowując w ciągu ostatnich lat bardzo dużo zostało zrobione ale nadal są duże potrzeby, nie tylko we wsi
Uniszowice ale w całej gminie.
Grzegorz Szymański (Przewodniczący Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego, Radny
z Radawca Dużego) - Na początku naszej współpracy były małe zgrzyty między radnymi ale w tym
momencie wszyscy się „dotarli”, czego efektem są nasze dwuletnie dokonania. Ogólnie jest dobrze
chociaż powinniśmy więcej zrobić dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
Paweł Wilczek (Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Gosp. Wodnej i Ochrony Środowiska, Radny
z Zemborzyc Dolnych)
- Ogólnie jest dobrze, ponieważ przez te dwa lata w każdej miejscowości zostało coś zrobione. To bardzo
ważne. Wiem, że mieszkańcy Zemborzyc zadowoleni są z powstałej linii MPK nr 78. W bieżącym roku
powinniśmy zająć się kanalizacją, która jest dużym problemem w naszej gminie oraz drogami i oświetleniem.
W Zemborzycach brak jest remizy strażackiej.
Stanisław Łukasiewicz (Radny z Konopnicy)
- Przeprowadziliśmy bardzo dużo inwestycji i jest to zasługą Wójta, Rady Gminy ale też i mieszkańców,
ponieważ z roku na rok rosną dochody własne gminy z CITów i PITów, co powoduje, że gmina może
inwestować tak dużo. Przede wszystkim w infrastrukturę drogową ale też potężne inwestycje w oświatę,
gdzie każda placówka jest wyremontowana i posiada sale gimnastyczną.
Jan Witold Krzyszczak (Radny ze Stasina)
- Patrząc na dokonania w dwuletnim okresie kadencji Rady Gminy uważam, że jest dobrze i wiem, że
część mieszkańców Stasina jest zadowolona z efektów. Nadal pozostają do zrobienia drobne rzeczy takie
jak chociażby włączenie oświetlenia przy drodze, czy zlikwidowanie kałuży na drodze gminnej.
Stanisław Majczak (Radny z Motycza)
- Myślę, że największym osiągnięciem jest to, że wszystkie szkoły zostały doprowadzone do należytego
stanu. Drugą ważną realizacją są drogi - te 13 km w ciągu dwóch lat uważam za ogromny sukces, ale sporo
zostało jeszcze do zrobienia. W następnych latach większą uwagę powinniśmy skupić na wodociągach.
Ryszard Zalewski (Radny z Zemborzyc Podleśnych)
- Z realizacją planowanych inwestycji nie jest źle. Przez te dwa lata zrobiliśmy na pewno więcej niż radni
w poprzednich kadencjach. Jeśli chodzi o plany na przyszłość to w Zemborzycach jest do zrobienia droga
gminna na odcinku 1,2 km.
Mirosław Michalak (Radny z Tereszyna)
- Przez te dwa lata zrobiliśmy naprawdę dużo. Jedyna uwaga to, że nie udało się na inwestycje pozyskać
żadnych większych środków spoza budżetu gminy, bo tak naprawdę środki z termomodernizacji,
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich to są niewielkie kwoty ale myślę, że wszystko przed nami.
Planowana jest budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na odcinku Marynin Tereszyn, jeśli nam się to uda to będzie to
zrealizowana naprawdę duża inwestycja, która stanie się początkiem sieci dla dalszych miejscowości takich jak
Radawiec czy Motycz. Dobrze by było pozyskać na ten cel środki np. z Unii Europejskiej.
Andrzej Misztal (Radny z Marynina)
- Skończył się etap kłótni, dzięki temu styl posiedzeń Rady jest lepszy niż w poprzednich kadencjach. Nadal
za dużo jest polityki, a więcej powinno być inicjatyw dla mieszkańców. Marynin ma dobrą infrastrukturę,
w przyszłości trzeba skupić się na kanalizacji i zachowaniu ciągów komunikacyjnych powstającej obwodnicy.

Dariusz Sobczak (Radny z Motycza)
- Obecna sytuacja jest bardzo dobra. Dużo inwestycji zostało wykonanych prawidłowo ale też sporo
zostało do zrobienia. Dużej uwagi wymagają drogi powiatowe, chociażby droga od PGR do Tomaszowic.

Opłatkowa sesja Radnych Konopnicy
22 grudnia Radni gminy Konopnica
spotkali się na uroczystej sesji
przedświątecznej. To tradycyjne już
spotkanie opłatkowe stało się
doskonałą okazją do podsumowania
całorocznej pracy naszych
samorządowców oraz omówienia
osiągnięć i sukcesów dotychczasowej,
dwuletniej kadencji Rady Gminy.
Rozpoczął Przewodniczący Andrzej
Duda, który przywitał zgromadzonych
radnych oraz zaproszonych gości

modlitwę poprowadzili ks. Jan
Domański, proboszcz parafii
Konopnica, po czym wszyscy obecni
złożyli sobie serdeczne życzenia przy
tradycyjnym łamaniu opłatkiem.
wśród których znaleźli się: Posłanka
Izabela Sierakowska, Poseł Jan
Łopata, proboszczowie parafii ks. Jan
Domański, ks. Wincenty Cap, ks.
Stanisław Paździor, ks. Konrad
Dobrowolski. Wspólną

Następnie głos zabrał Wójt Mirosław
Żydek, który w prezentacji
multimedialnej zaprezentował postępy
inwestycyjne Gminy osiągnięte
w czasie dwuletniej kadencji Rady.

Wojciechowskim zadbali o to, aby
ukraiński gość mógł zapoznać się
zarówno z pięknymi terenami naszej
gminy, jak również z zagadnieniami
edukacji i przedsiębiorczości.
Pierwszym miejscem, które odwiedził
Wójt Krisa była Szkoła Podstawowa w
Zemborzycach. Pani Dyrektor Anna
Obara oprowadziła gości po szkole,
opowiedziała o systemie polskiej
edukacji. Warto zaznaczyć, że Pan
Krisa był pod ogromnym wrażeniem
wyposażenia sal lekcyjnych oraz
nowej sali gimnastycznej.
Kolejnym punktem wizyty było
odwiedzenie jednostki OSP
w Pawlinie. Nasz gość porozmawiał
ze strażakami, obejrzał
wyremontowany budynek i nowo
zakupione wozy strażackie.

oczekiwali prezes oraz pracownicy
spółki Agram. Goście zostali
oprowadzeni po hali produkcyjnej
i zapoznani z historią i bieżącą
działalności firmy.
Napięty harmonogram wizyty wymusił
niestety skrócenie pobytu w Motyczu,
ponieważ w Urzędzie Gminy gościa
oczekiwali Radni Komisji Rozwoju
Gospodarczego i Budżetu
oraz
pracownicy urzędu. Spotkanie było
okazją do wymiany doświadczeń oraz
spostrzeżeń z wizyty.
Uwieńczeniem bogatego we wrażenia
dnia był koncert w Teatrze Muzycznym
w Lublinie.

Z wizytą z Ukrainy

8 stycznia Wójt Gminy Konopnica
gościł Wójta Gminy Sokolniki
z Ukrainy
Michaiła Krise.
Bezpośrednią przyczyną do
zaproszenia gościa był zamiar
nawiązania współpracy zagranicznej
z ukraińską gminą. Ukraiński Rejon
Pustomyty jest bowiem jednym
z dwóch
regionów partnerskich
Starostwa Lubelskiego. Wobec tego
przy okazji uroczytych obchodów 10lecia funkcjonowania Powiatu
Lubelskiego, w dniu 9 stycznia, na
które przybyli przedstawiciele
partnerskich regionów: Niemieckiego
Powiatu Main-Kinzig i Ukraińskiego
Rejonu Pustomyty zaproszono
również wójtów gmin partnerskich
regionów.
Wójt Mirosław Żydek wraz ze swoim
zastępcą Konradem Banachem i
prezesem Stowarzyszenia „Wspólne
Korzenie” Zbigniewem
Następnym punktem wizyty było
odwiedzenie najbezpieczniejszego
gospodarstwa w kraju - Państwa
Pietrzaków, gdzie przy rozmowach
o specyfice pracy w rolnictwie
degustowano wędliny i mięsa własnej
produkcji.
Po południu delegacja udała się do
Motycza, gdzie na jej przybycie

Wiemy, że wszyscy zaproszeni
przedstawiciele Rejonu Pustomyty byli
zadowoleni z wizyty. Była
to
doskonała okazja by przedstawić im
nasze województwo, wymienić
doświadczenia, a przede wszystkim
nawiązać wzajemne kontakty. Wójt
Gminy Konopnica oraz Wójt Gminy
Sokolniki wyrazili obustronną chęć
współpracy, czego efektem ma być
planowane na bieżący rok podpisanie
porozumienia o współpracy między
gminami.

10 - lecie Rady Powiatu
Dnia 9 stycznia 2009 roku odbyła się
uroczysta Sesja Rady Powiatu. Sesja
ta była podsumowaniem osiągnięć
i dokonań 10 lat funkcjonowania
Powiatu Lubelskiego.
Uroczystość zgromadziła licznie
przybyłych gości, w tym
przedstawicieli administracji rządowej
i samorządowej z terenu województwa
lubelskiego. W sesji udział wzięli radni
wszystkich 3 kadencji Rady Powiatu, a
także dyrektorzy i kierownicy
jednostek organizacyjnych.
Specjalnymi gośćmi byli
przedstawiciele partnerskich
regionów: Powiatu Main-Kinzig
i Rejonu Pustomyty.

Podczas sesji, wręczono szereg
medali i wyróżnień. Starosta lubelski
Paweł Pikula został odznaczony
Medalem Wojewody w dowód uznania
za wkład włożony w budowanie
samorządności Lubelszczyzny

poprzez rzetelne wykonywanie
obowiązków, a także inicjowanie
działań mających na celu rozwój
województwa i dbałość o dobro jej
mieszkańców.
Warto zaznaczyć, iż Poseł na sejm RP
i mieszkaniec naszej gminy Jan
Łopata był pierwszym Starostą
Lubelskim, a podczas uroczystości
został uhonorowany odznaką
„ Z a s ł u ż o n y d l a Wo j e w ó d z t w a
Lubelskiego”.
Natomiast z ciekawostek należy
wymienić tą, iż Wójt Gminy Konopnica
Mirosław Żydek od 1998 roku, przez
trzy kadencje, piastował stanowisko
Radnego Powiatu.

Im. Wincentego Witosa, Jadwiga
Młynarska. Poza szanownymi
seniorami, obecni byli m.in.: Wójt
Gminy Konopnica Mirosław Żydek,
Poseł na Sejm RP Jan Łopata oraz
Samorządowcy z Motycza, Proboszcz
parafii w Motyczu Wincenty Cap, ks.
Józef Dmochowski. Po krótkiej części
oficjalnej, młodzież szkoły
podstawowej przedstawiła
przygotowany specjalnie na tą okazję
program taneczno wokalny. Dziecięca
Orkiestra Dęta wystąpiła z krótkim, ale
jak zwykle fantastycznym koncertem.
Następnie proboszcz Wincenty Cap
poprowadził wspólna modlitwę, po
której wszyscy przełamali się
opłatkiem i złożyli sobie serdeczne

życzenia zdrowia i pomyślności, po
czym goście ponownie zajęli swoje
miejsca, racząc się przygotowanym
specjalnie dla nich poczęstunkiem.
Dzień seniora to jedna
z najpiękniejszych tradycji Motycza.
Ten jeden dzień w roku jest wyjątkową
okazją, by uhonorować najstarszych
mieszkańców naszej miejscowości
i podziękować im za opiekę, mądrość
i wsparcie jakie okazują.

Dzień Seniora
Już po raz dziesiąty seniorzy parafii
Motycz spotkali się na dorocznych
obchodach z okazji ich święta. Ta
okrągła rocznica była doskonałą
okazją do tradycyjnego przełamania
się opłatkiem oraz podsumowania
całego zeszłego roku.
Tegoroczne spotkanie odbyło się
w niedzielę 1 lutego br. Po mszy
świętej w kościele Matki Bożej
Anielskiej wszyscy zaproszeni goście
udali się do sali gimnastycznej Szkoły
Podstawowej w Motyczu, gdzie odbyła
się dalsza część uroczystości.
Gospodarzami obchodów byli
Przewodniczący Rady Gminy
Konopnica Andrzej Duda oraz Pani
Dyrektor Szkoły Podstawowej

Oficjalne otwarcie Grupy Producenckiej
W sobotę 31 stycznia 2009 roku
odbyło się uroczyste otwarcie
przechowalni i sortowni owoców
w Motyczu. Nowa hala, o powierzchni
ponad 2000 m2, została wybudowana
przez grupę producencką LubSad Sp.
z o.o. i będzie służyła przede
wszystkim do sortowania
i przechowywania jabłek. W tym celu,
oprócz odpowiednio przygotowanych
beztlenowych komór chłodniczych,
została zakupiona jedna
z najnowocześniejszych maszyn do
sortowania francuskiej firmy Maf-roda.

Lubsad planuje wstępne zatrudnienie
ok. 20 ludzi z terenu Gminy
Konopnica.
Grupa Producencka LubSad istnieje
na rynku już od 10 lat, wcześniej jako
zrzeszenie, a od 2 lat jako spółka.
Na chwilę obecną grupa skupia ponad

100 producentów z całego
województwa lubelskiego. Jej
prezesem jest Zdzisław Pyszniak.
- Od zawsze zależało nam na jakości
mówi Pan Zdzisław - teraz, jako grupa
producencka wstępnie uznana oraz
dzięki najnowocześniejszym
maszynom, możemy w 100% ją
zagwarantować. Ponadto jesteśmy
w stanie zapewnić stały odbiór
owoców od producentów. To oznacza,
iż duża ich część z terenów naszej
gminy będzie mogła sprzedawać
swoje owoce w firmie z Motycza.

Być ze sobą pół wieku

W sobotę 31 stycznia 2009r.
obchodziliśmy uroczystość „Złotych
Godów”, zorganizowaną przez Urząd
Stanu Cywilnego w Konopnicy. W tym
roku Jubileusz 50-lecia Pożycia
Małżeńskiego świętowali Helena
i Józef Zalewscy z Motycza, Helena
i Ignacy Lis z Konopnicy oraz Maria
i Czesław Gołębiowscy z Zemborzyc
Tereszyńskich. 55-lecie Małżeństwa
obchodzili Janina i Stanisław Majcher
z Motycza-Józefina, a 60-lecie Helena
i Jan Kołodziejczyk z Zemborzyc
Podleśnych. Najdłuższy Jubileusz 61-lecia obchodzili Cecylia
i Władysław Kawka z Marynia.

Uroczystości rozpoczęła modlitwa
w intencji jubilatów, którą poprowadził
proboszcz Wincenty Cap. Następnie
uczestnicy otrzymali gratulacje oraz
zostali odznaczeni medalami
Prezydenta RP. Wójt Gminy Mirosław
Żydek wraz z Przewodniczącym Rady
Andrzejem Dudą wręczyli świętującym
pamiątkowe dyplomy, a poseł Jan
Łopata upominki. Imprezę
poprowadził Zastępca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego Jerzy
Wójtowicz, a atmosferę umilał zespól
muzyczny Salsa Band.
W oczach gości widać było łzy
wzruszenia, gdy dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Radawcu
zaprezentowały program artystyczny,
przywołujący wspomnienia z lat
młodości Jubilatów. Mamy nadzieję,
że wzbudzone w trakcie uroczystości
emocje na długo pozostaną w pamięci
uczestników.
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Szanowni Mieszkańcy,
Z uwagi na stałe zaśmiecanie terenów
gminy, przydrożnych lasów oraz rowów
zmuszeni jesteśmy w roku 2009 sprawdzić
realizację przez mieszkańców obowiązku
polegającego na zawarciu umów na
wywóz nieczystości ze swoich posesji.
Obowiązek ten wynika z przepisów ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005 r.Nr 236, poz.
2008 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady
Gminy Konopnica w sprawie uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Konopnica
(Nr VI/33/07 z dnia 16. 02. 2007 r.).
Jednocześnie informujemy, że gmina
prowadzi ewidencję umów zawartych na
odbieranie odpadów komunalnych od
właścicieli

nieruchomości

i przedsiębiorców. Mieszkańców, którzy
zaniedbali ten obowiązek informujemy, że
zezwolenie na wywóz odpadów na terenie
gminy posiadają 3 firmy:
MPO SITA Lublin S.A. - (081) 744-93-18
REMONDIS Świdnik Sp. z o.o.
(081) 751-55-16
Gospodarka Odpadami Jerzy Skubik
(081) 502-14-84

