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Wolisz żyć w zasobnej czy
biednej gminie? Wybór należy do Ciebie. Jeśli wolisz
dostatnią Konopnicę, gdzie
ludziom z roku na rok żyje się
lepiej, to namawiaj wszystkich do tego, żeby zostawić
podatki w naszej gminie.
Weszliśmy w 2012 rok. Co nas
czeka? Jakie plany możemy
zrealizować?

• Panie Wójcie, co nas, mieszkańców Gminy Konopnica
czeka w tym roku?
– Nie chciałbym być prorokiem.
W dobie ogólnoświatowego kryzysu trudno powiedzieć, co nas
może czekać, bo to też ma bezpośredni wpływ na dochody gminy,
a jeśli ma wpływ na dochody gminy, to również ma wpływ na inwestycje, które się prowadzi. Plany
są ambitne, bo nie patrzymy, że
kryzys jest w przedsionku, choć
zapowiedzi ministra Jacka Rostowskiego są dosyć niepokojące.
• Dlaczego?
– Chodzi o zapowiedź wprowadzenia reguły wydatkowej,
czyli zmniejszenie deficytów we
wszystkich samorządach w Polsce, co ma odbywać się od września. Będzie to skutkowało tym,
że gminy będą musiały radykalnie ograniczać swoje deficyty,
a trudno planować inwestycje bez
stworzenia w budżecie deficytu
• Oszczędności są potrzebne?
– Ale zaciągnięcie deficytu w budżecie nie zawsze skutkuje zaciągnięciem kredytu.
• Proszę o przykład.
– W ubiegłym roku mieliśmy
deficyt budżetowy na poziomie
blisko ośmiu milionów złotych,
a tak naprawdę pożyczyliśmy tylko półtora miliona złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na pokrycie kosztów kanalizacji w miejscowości Konopnica.
Ta pożyczka jest w istocie w czę-

ści dotacją bezzwrotną, bo 25%
jest umarzane. Bez deficytu nie
da się planować inwestycji.
• Jak rysuje się 2012 rok?
– Na dzień dzisiejszy mamy budżet przyjęty jeszcze w grudniu
starego roku. Budżet gminy wynosi 31 591 603,00 zł. i wiele
pozytywnych dla mieszkańców
działań będzie można podjąć.
• Co jest największym problemem finansowym?
– Utrzymanie szkół. W paragrafie budżetu, który nazywa się
„Oświata i wychowanie” jest to
ponad dziesięć milionów złotych.
Cały dochód gminy Konopnica
z podatków PIT i CIT, czyli od
osób fizycznych i prawnych to
jest też dziesięć milionów.
• Na co idą pieniądze?
– Na dowóz dzieci, w tym dzieci
niepełnosprawnych i utrzymanie
samochodu służącego do tego celu,
na przedszkola (płacimy za każde
dziecko z gminy, które do przedszkola uczęszcza i tu nie ma znaczenia czy idzie do przedszkola w Konopnicy, Lublinie czy Bełżycach),
na bieżące utrzymanie pięciu szkół
podstawowych, gimnazjum (wciąż
rosną koszty energotwórcze) i płace pedagogów (obserwujemy tu
podwyżki dwa razy do roku i jednorazowy dodatek wyrównawczy
do średniej krajowej).
• Na Lubelszczyźnie likwiduje się niektóre szkoły, łączy,
czy nie ma takiego zagrożenia
w naszej gminie?
– Nie, nawet sytuacja kameral-
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nych szkół jest dobra, w Radawcu Dużym wciąż przybywa nam
dzieci, dziś uczy się tam z oddziałami przedszkolnymi prawie
dwieście, a ponieważ szkoła nie
jest przygotowana do takiej ilości,
będziemy musieli niedługo pomyśleć o rozbudowie. Na dzień
dzisiejszy nie ma przesłanek,
żeby którąś ze szkół likwidować.
Mamy szkoły bezpieczne, z dobrą
kadrą pedagogów, dużą ilością
zajęć dodatkowych, a jeśli dodać
do tego fakt, że klasy liczą średnio
do dwudziestu uczniów to dzieci
mają komfort nauki jak w szkołach prywatnych. Dlatego namawiam rodziców, którzy mieszkają
w naszej gminie, żeby wybierając
szkołę dla dziecka, zamiast wybierać szkoły lubelskie, wybierali
szkołę w naszej gminie. Niewątpliwym atutem jest ich perfekcyjne wyposażenie w elektronikę,
przy szkołach są nowoczesne sale
gimnastyczne i bezpieczne, kolorowe place zabaw oraz boiska ze
sztuczną nawierzchnią.
• Szkoły są doinwestowane, co
z kanalizacją?
– Jesteśmy po przetargu na kanalizację w Maryninie i Tereszynie,
umowa jest podpisana i jak tylko
pozwolą warunki atmosferyczne
zaczynamy prace. W tej chwili
projektujemy kanalizację na Lipniaku i w Szerokiem. Cały Stasin
i prawie cała Konopnica jest już
zakończona.
• Co z oświetleniem ulic?
– W tej chwili rozstrzygamy
przetargi na pięć odcinków
oświetlenia, będziemy je realizować. Konopnica osiedle, dokończenie Sporniaka, Motycz
od szkoły w stronę Miłocina,
Marynin przy lotnisku, Marynin od przejazdu kolejowego
w stronę zakrętu. W przygotowaniu mamy Stasin za lasem,
są Zemborzyce, mamy zrobioną
dokumentację na oświetlenie
w Motyczu Józefinie, Radawcu,
projektujemy na Lipniaku i Radawczyku Drugim. Cieszymy
się, że mieszkańcy będą bezpieczniejsi, choć koszty oświetlenia dróg wciąż rosną, w tej chwili
płacimy rocznie prawie siedemset tysięcy złotych za energię
elektryczną na oświetlenie dróg.
• Coraz więcej ludzi chce przeprowadzić się z Lublina do

Konopnicy, coraz więcej ludzi
chce tu kupić działkę, zbudować
dom? Jeśli już zamieszkają, wolą
zostawić sobie dotychczasowy
meldunek. Lenistwo? Wygoda?
– Wszystko po trochu. Myślę, że
najbardziej wygoda. Faktem jest,
że domów przybywa, jesteśmy
postrzegani, jako sypialnia Lublina i tak rzeczywiście jest. Mamy
dobrą komunikację z miastem,
świeże powietrze i stosunkowo
dobrą infrastrukturę, aczkolwiek
ceny działek bywają porażające.
Na szczęście ceny się stabilizują
i nie ma już agresywnego wzrostu, jaki obserwowaliśmy przez
ostatnie trzy lata. Na dzień dzisiejszy nie ma obowiązku zmiany adresu meldunkowego. Powinno obowiązywać pewnego
rodzaju poczucie uczciwości, że
jeśli ktoś zamieszka u nas, to tu
powinien zostawiać część swoich podatków. Podatek, który
co miesiąc odprowadzamy do
Urzędu Skarbowego wędruje
do Skarbu Państwa. Następnie
37,12 % tego podatku wraca do
naszej gminy, co daje około dziesięć milionów złotych. To jest
najważniejszy dochód w naszym
budżecie, więc namawiamy tych,
którzy zamieszkali u nas, żeby się
w gminie zameldowali. Wiąże się
to z wymianą dokumentów, ale
ta wymiana nie jest aż tak uciążliwa. Szacujemy, że w naszej
gminie mieszka w tej chwili około półtora tysiąca niezameldowanych osób. Jest o co walczyć, jest
o co prosić mieszkańców. Więc
prosimy: tu mieszkasz, tu zostaw
swoje podatki. Twoje pieniądze
tu nie zginą. Zostaną zainwestowane z pożytkiem dla wszystkich. Tym bardziej, że możesz je
zostawić bez zmiany meldunku.
• Jak to?
– Wystarczy przyjść do naszej
gminy, wypełnić specjalny dokument i wpisać w nim obecny
adres zamieszkania w Konopnicy (nie adres zameldowania).
Wtedy pieniądze z II Urzędu
Skarbowego w Lublinie wrócą
do naszej gminy. Nie trzeba się
meldować, nie trzeba zmieniać
dokumentów, a wszystko dzieje
się w zgodzie z prawem. Więc
apeluję jeszcze raz: Mieszkam tutaj, tu chcę płacić podatki.
• Czy decyzja o zostawianiu po-

datków w Konopnicy jest wyrazem lokalnego patriotyzmu?
– Tak. Jeśli leży mi na sercu dobro gminy, w której mieszkam,
dobro wsi, w której mieszkam
i chcę, żeby tu mi się żyło lepiej,
to tu zostawię podatki. Tak, patriotyzm, choć to słowo w dzisiejszych czasach ludziom coraz
mniej mówi.
• Mamy coraz więcej wygodnych dróg. Są szanse na kolejne?
– Co roku się buduje kolejne
drogi, co roku robi się podziały, choć nie zawsze to jest łatwe,
bo kiedy chcemy pozyskać teren
pod poszerzenie drogi, to pojawiają się przeszkody i musimy
mieć czasem wiele cierpliwości
w przekonywaniu mieszkańców, żeby nam część działek
przekazali. Kolejne drogi są już
w budżecie wpisane i czekają na
realizację, część jest w projektowaniu, część już istniejących
dróg wymaga napraw i to też
w tym roku zrobimy.
• Konopnica jest rajem dla rowerzystów. Będą nowe ścieżki
rowerowe?
– Jest rajem, rowerzystów jest coraz więcej. Konopnica jest idealnym miejscem na popołudniowy
wypad na rower, tędy można pojechać dalej, do Nałęczowa czy
Kazimierza. Ścieżek jako takich
nie mamy, mamy kilka szlaków
rowerowych. Myślimy nad kolejnymi, które będą prowadzić po
rozdrożach, przez wąwozy, gdzie
można zobaczyć piękną przyrodę
i dawną wieś.
• Do źródełka w Motyczu ciągną tysiące ludzi. Czy są plany,
żeby uatrakcyjnić to miejsce?
– Tak, jest plan, żeby zrobić tam
wygodną ścieżkę z tłucznia, z
krawężnikami, ławeczkami do
siedzenia, może z oświetleniem.
Samo źródełko chcemy nakryć
ładną schludną altanką, ale
mamy problem z rozgraniczeniem z sąsiednią działką, po części granica biegnie przez groblę.
Zobaczymy, jak to się potoczy.
• Zagadkowe grodzisko może
być magnesem dla turystów?
Czy będzie można go zwiedzać?
– W tej chwili samo grodzisko
należy do gminy (darowizna),
jest pod nadzorem konserwatora, który nie pozwala nam tam
nic ruszyć. Natomiast tereny

wokół grodziska są w rękach
prywatnych. W tej chwili zwróciło się do nas biuro nieruchomości z propozycją odkupienia
działki, która przylega do grodziska. Na takiej działce moglibyśmy zrekonstruować wygląd
grodziska, co byłoby magnesem
dla turystów, bo to jedno z najciekawszych, najbardziej tajemniczych i intrygujących miejsc
w gminie. Wspomniana działka
jest nie jest tania, sprawa stanęła na Radzie Gminy, zobaczymy
czy będzie nas na to stać.
• Na terenie naszej gminy jest
chyba najwięcej zabytkowych
kapliczek. Są ciekawe zabytki
i miejsca pamięci. Może pomyślmy o przewodniku.
– No tak. Mamy skatalogowaną większość kapliczek. Mamy
świetną mapę, to jest pomysł
do realizacji na ciekawy przewodnik.
• Ma pan swoje ulubione miejsce?
– Mam kilka. Po pierwsze to lasy,
najczęściej chodzę do Bzińca, lasu
leżącego na pograniczu naszej
gminy i gminy Bełżyce, który jest
lasem prawie parkowym. Lubię
miejsce, gdzie mieszkam, położone w pobliżu strumyczków i stawików, które są ostoją ptaków,
kiedy wiosną się ukwiecą, to zapiera dech. Lubię lotnisko, gdzie
można przysiąść i popatrzeć na
to, co się dzieje na niebie. A nawet jak nic się nie dzieje, to można nacieszyć się ciszą. Urokliwych
miejsc jest wiele, lubię wsiąść na
motor i w spacerowym tempie
zwiedzać te wszystkie zaczarowane zaułki, wiosną obłędnie pachnące kwitnącą akacją.
• Skacze Pan ze spadochronem.
Jak z nieba widać naszą gminę?
– Odkrywam ją cały czas. Za
każdym razem, ilekroć jestem
w powietrzu. Czy skaczę, czy
lecę szybowcem, czy balonem.
Można zobaczyć miejsca, gospodarstwa, posiadłości, których nie widać z drogi. Widać
dużo basenów w prywatnych
włościach, stawów, oczek wodnych, prywatne boiska i korty
tenisowe, zieleń, drogi, ścieżki
i krzątających się ludzi. Wtedy
wiem, że to jest nasze miejsce
i nasza mała ojczyzna.
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aktualności

Powiat Lubelski:
Sprawdź termin ważności
dowodu osobistego!
W tym roku upływa termin
ważności dowodów osobistych
wydanych w 2002 roku na okres
10 lat. Sprawdź termin ważności swojego dowodu osobistego!
Wniosek o wydanie dowodu osobistego należy złożyć w Wydziale
Spraw Obywatelskich Urzędu
Gminy nie później, niż na 30 dni
przed upływem tego terminu.
Jednocześnie przypominamy,
iż dowód osobisty traci ważność
także w przypadku zmiany danych, które są w nim uwidocznione. Od 1 stycznia 2010 roku
nie pobiera się opłaty za wydanie
dowodu osobistego.
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu:
81 503 10 81 w. 35.

Zebranie w OSP
W jednostkach OSP gminy
Konopnica odbywają się walne
zebrania sprawozdawcze. Strażacy podsumowują działalność
statutową, ratowniczą i społeczną w 2011 r. Sporządzają plany
działania na 2012 r. (w tym sprawozdania i plany finansowe).Termin zakończenia zebrań w gminie Konopnica to 10.03. 2012
roku, natomiast w terminie do
29.02.2012 roku strażacy są zobligowani do sporządzenia i przekazania do urzędu gminy raportów
OSP, do wprowadzenia na stronę
internetową ZOSP.

Strażacy apelują
W związku z panującymi,
trudnymi warunkami atmosferycznymi, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w użytkowaniu urządzeń
elektrycznych w tym piecyków
grzewczych oraz o korzystanie
z różnego typu pieców co. pod
nadzorem, przy zachowaniu
należytej sprawności kanałów
i urządzeń wentylacyjnych.
Awarie urządzeń i instalacji
mogą doprowadzić do pożaru!
Zwróćmy uwagę na sąsiadów
mieszkających samotnie, w tym
niepełnosprawnych i starszych.
Wykażmy solidarność i życzliwość.
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Finał informatyzacji urzędów
Kontakt mieszkańców z urzędami będzie łatwiejszy, a załatwianie spraw szybsze. Takie będą
efekty projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w powiecie lubelskim”.
Jego realizacje podsumowano
podczas konferencji, która odbyła się w piątek 16 grudnia 2011 r.
Oprócz przedstawicieli władz
powiatowych uczestniczyli w niej
wójtowie 15 gmin z terenu powiatu oraz wykonawcy prac niezbędnych do wdrożenia zmian.
Dzięki modyfikacjom tradycyjny sposób załatwiania spraw
urzędowych w powiecie lubelskim odejdzie do lamusa. Klienci
urzędów będą mieć 24-godzinny
dostęp do e-usług i kontrolę nad
obiegiem dokumentów. W jednym miejscu na portalu www.
eurzad.powiat.lublin.pl znajdą
też aktualności z gmin, ogłoszenia o przetargach oraz wszystkie
informacje dotyczące wolnych
miejsc pracy.
To wyjątkowy projekt w skali kraju. – Wprawdzie e-usługi
wprowadza wiele samorządów,
ale Powiat Lubelski poszedł
o krok dalej i tzw. brokerem integrującym połączył Starostwo
Powiatowe z urzędami gmin na
swoim terenie – podkreśla koordynator wspólnego przedsięwzięcia Anetta Cygan. Dlatego projekt, którego realizacja rozpoczęła
się w listopadzie 2010 roku, wymagał wielomiesięcznych przygotowań, które trwały od 2007
roku. Rok później została podpisana umowa pomiędzy Powiatem
Lubelskim, a gminami: Bełżyce
Borzechów, Bychawa, Garbów,
Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica
Duża, Strzyżewice Wojciechów,
Wólka, Wysokie i Zakrzew.
Chociaż samorządy gminne
mogłyby wprowadzać modyfikacje we własnym zakresie, prawie

wszystkie z powiatu lubelskiego
zdecydowały się na wdrożenie
wspólnego pomysłu.
– Podstawowym argumentem za podjęciem takiej decyzji
była możliwość zintegrowania
systemów informatycznych i baz
danych – powiatowych i gminnych. Chodzi przede wszystkim
o dostęp do ewidencji geodezyjnej
i ewidencji pojazdów – tłumaczy
wójt Gminy Głusk Jacek Anasiewicz. W ten sposób dotychczasowy papierowy obieg dokumentów
między powiatem a gminami
można zastąpić elektronicznym
przepływem informacji.
By te i inne udogodnienia
wprowadzić w życie samorządy
wspólnie postarały się o dofinansowanie z funduszy unijnych.
W lipcu 2009 roku Powiat
Lubelski, który był liderem projektu, złożył wniosek o dofinansowanie i otrzymał 5 milionów
985 tysięcy 768 złotych ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, co
stanowi 85 procent wartości projektu. Umowa na dofinansowanie została podpisana 30 czerwca
2010 r., a cztery miesiące później
rozpoczęła się realizacja projektu.
W ciągu kolejnych miesięcy urzędy zostały wyposażone
w odpowiedni sprzęt. Zakupiono m.in. 261 zestawów komputerowych z oprogramowaniem,

45 drukarek i 18 urządzeń wielofunkcyjnych. Zbudowano 12
kilometrów sieci lokalnej (LAN)
i 1 kilometr zmodernizowano.
Bazy danych, obsługujące poszczególne rejestry i ewidencje
zostały tak zintegrowane, by
urzędnicy w każdym urzędzie
mieli do nich wgląd i mogli je
wykorzystywać nie czekając na
przesłanie potrzebnych informacji z innego urzędu. Zainstalowano również oddzielną serwerownię, ponieważ oprócz bazy
danych powstał portal internetowy www.powiatlublin.eurzad.eu,
na którym klienci mają dostęp
do elektronicznych formularzy
i wielu e-usług.
Dzięki realizacji projektu
mieszkańcy mają także szerszy
dostęp do internetu. W urzędach
i innych punktach użyteczności
publicznej na terenie gmin zostały zainstalowane 22 hot spoty
oraz 20 infomatów, czyli kiosków
internetowych.
Starosta lubelski Paweł Pikula
ma nadzieję, ze oferta wprowadzona dzięki projektowi zachęci
klientów do korzystania z e-usług.
– Na to potrzeba czasu, ale myślę
że zarówno urzędnicy jak i klienci
przyzwyczają się do nowych możliwości i będą je wykorzystywać,
bo komunikacja elektroniczna to
korzyści dla obu stron – oszczędność czasu i pieniędzy – podkreśla
starosta i zapowiada, że system będzie udoskonalany i promowany
wśród mieszkańców.

nowe technologie

SMS Cię ostrzeże
Gmina Konopnica jest trzecią
gminą w regionie, która zdecydowała się skorzystać z systemu SISMS.
Jest to systemem mający na
celu zapewnienie skutecznej komunikacji Urzędu z mieszkańcami we wszystkich obszarach
funkcjonowania, ale mający
przede wszystkim wpływ na ich
bezpieczeństwo. Jest to najbardziej innowacyjny system wczesnego ostrzegania mieszkańców
o zagrożeniach - takich jak powodzie, wichury, śnieżyce i inne
katastrofy. System ma także za zadanie podnieść jakość codziennego życia ludzi, poprzez informowanie o różnych wydarzeniach,
m.in. awariach sieci wodociągowych, przerwach w dostawie
prądu, bezpłatnych badaniach,
zbiórce odpadów wielkogabarytowych, czy zużytego sprzętu
RTV, AGD, itp.

Podstawą sprawnego funkcjonowania systemu SISMS jest
zarejestrowanie się w nim jak największej liczby mieszkańców.
Rejestracja jest bardzo prosta i sprowadza się do wysłania
jednego SMS-a o odpowiedniej
treści.
Oczywiście numery telefonów użytkowników systemu będą
chronione według najwyższych
standardów. Nigdy też przy użyciu systemu nie będą rozsyłane
żadne reklamy bądź spam. Tak
samo, jak do systemu można się
zarejestrować wysyłając odpowiedni kod, tak samo można się
z niego wyrejestrować.
Wszystkie informacje rozsyłane do użytkowników systemu
są darmowe. Jedyna opłata dotyczy rejestracji w systemie i wynosi
ona tyle, co wysłanie zwykłego
sms-a w indywidualnym planie
taryfowym operatora, z którego
usług korzysta dana osoba.

Rewolucja w śmieciach

Jak się zarejestrować
• Uruchomienie w swoim telefonie komórkowym trybu wysyłania wiadomości SMS
• Wpisanie z ulotki wybranego
kodu rejestrującego
• Wpisując kod rejestrujący proszę zwrócić uwagę na kropkę
i brak odstępów
• Wysłanie SMS na numer
661 000 112
• Otrzymanie SMS z potwierdzeniem rejestracji
• Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej
Urzędu Gminy
• Od tej pory zarejestrowany
użytkownik będzie bezpłatnie
otrzymywać najważniejsze informacje z Urzędu.

Rozliczamy wodę przez internet
W związku z realizacją zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody z siecią wodociągową
w Radawcu Dużym, Radawcu
Małym, Pawlinie, Radawczyku
Drugim zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego
Województwa
Lubelskiego na lata 2007 -2013
powstał „System rozliczania zużycia wody” umieszczony na
stronie www.konopnica.eurzad.
eu. Na wymienionej stronie możemy pobrać poprzednie i bieżące odczyty zainstalowanych
wodomierzy.
Aby skorzystać z aplikacji
należy zarejestrować się zgodnie
z zamieszczonym formularzem,
gdzie należy wypełnić wymagane pola .Wprowadzone dane rejestracyjne zostaną sprawdzone
przez pracownika UG i od tego
momentu konto zostanie akty-

wowane. Następnie użytkownik
zostanie zawiadomiony e-mailem o aktywacji swojego konta.
Ponadto można pobrać druki takie jak wniosek o przyłączenie
do sieci wodociągowej, zgłoszenie
zamiaru wykonania przyłącza wodociągowego oraz wniosek na odprowadzenie ścieków.

aktualności

W ramach tego serwisu będzie można na bieżąco dokonywać oceny poziomu satysfakcji
użytkowników (osób podłączonych do sieci) z otrzymanych
usług. W razie niezadowalającego
poziomu tych usług, będzie można liczyć na ich poprawę w możliwie jak najkrótszym czasie.

W dniu 1.01.2012 r. weszła
w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
W myśl nowych przepisów to
gmina ma zorganizować odbiór
odpadów komunalnych od mieszkańców. Natomiast mieszkańcy
będą obowiązani ponosić na rzecz
gminy opłaty za odbiór śmieci.
Wdrożenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi wymaga wielu przygotowań
i działań zarówno ze strony gminy
jak i mieszkańców. Na wprowadzenie wszystkich zmian gmina
ma czas do 1.07.2013 r.
Będziemy na bieżąco informować mieszkańców o kolejnych działaniach.

Awarie wodomierzy
Silne mrozy powodowały zamarzanie przyłączy wody.
Sytuacje takie miały miejsce
w nieogrzewanych lub słabo
ogrzewanych pomieszczeniach
gospodarczych, gdzie zamontowane są wodomierze.

Warsztaty rękodzieła
w Radawczyku Drugim
Informujemy, że od marca
w „Ośrodku Działań Twórczych”
w Radawczyku Drugim rozpoczyna działalność „Stowarzyszenie „Skaut”.
W ramach zadania finansowanego z dotacji Gminy Konopnica pn. „Pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez
nabywanie nowych umiejętności podczas warsztatów kulturalno – społecznych na rzecz środowiska i społeczeństwa Gminy
Konopnica” będą odbywały się
warsztaty rękodzieła, ceramiczne, malarskie i teatralne.
Harmonogram zajęć będzie
dostępny na stronie internetowej gminy: www.konopnica.eurzad.eu – zapraszamy.

ECHO Konopnicy
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Ogłaszamy nowy trend
Wszyscy uczniowie chodzą do
szkół na terenie gminy Konopnica!
W czasach, gdy wszyscy
szukają oszczędności, samorządy
zamykają szkoły, w gminie Konopnica realizacja zadań oświatowych jest priorytetem, pomimo, że subwencja oświatowa
pokrywa wydatki bieżące szkół
na poziomie 70 %.
W interesie wszystkich
mieszkańców powinno być zwiększenie liczby uczniów w szkołach
(wysokość subwencji oświatowej
obliczana jest m.in. na podstawie
liczby uczniów), co w konsekwencji zmniejszy wydatki z budżetu
gminy na oświatę i zwiększy pulę
środków, które będzie można
przeznaczyć np. na inwestycje.
W szkołach na terenie gminy
uczy się 800 uczniów, a powinno
zgodnie z miejscem zameldowania 1200 uczniów.
We wszystkich placówkach
kultywuje się tradycje i zwyczaje,
wydarzenia narodowe, religijne.
Wychowujemy, ucząc wrażliwości
na innych przez udział w różnorodnych akcjach charytatywnych
i społecznych.
Stan techniczny i funkcjonalność naszych budynków
oświatowych oraz urządzeń
sportowo - rekreacyjnych należy
uznać za bardzo dobry. Każda
szkoła posiada nowoczesną salę
gimnastyczną. W celu poprawy
warunków pracy i nauki oraz
urozmaicenia zajęć szkolnych
Gmina Konopnica korzysta
z wielu możliwości pozyskania
środków finansowych z zewnątrz.
W każdej szkole podstawowej działają oddziały przedszkolne
dla 5 i 6 latków, w których nie ma
odpłatności za uczęszczanie dzieci
do oddziałów przedszkolnych.
Po zajęciach dydaktycznych
w każdej szkole do dyspozycji
uczniów są świetlice szkolne,
czynne do godziny 16.00 (17.00).

ECHO Konopnicy

POZNAJ SZKOŁY

Szkoła Podstawowa w Stasinie
Przez szereg lat Szkoła Podstawowa w Stasinie była placówką
4-ro, 6-cio, 7-mio klasową, a w
latach 1996-1999 ośmio klasową.
Od dnia 1 września 1999 roku w
wyniku reformy systemu oświaty,
jest szkołą podstawową o sześcioletnim cyklu kształcenia.
Dbamy o dobre wyniki w
nauce, ale także o zapięte kurteczki i szaliki zimą. Dobrze przygotowujemy do egzaminów i dalszej
edukacji rozwijając zainteresowania naszych wychowanków.
Znamy się nie tylko z imienia czy nazwiska, ale umiemy
stworzyć naprawdę rodzinną więź
i atmosferę, umiemy dostrzec radość i smutek każdego dziecka.
Wyremontowany budynek,
dobre warunki lokalowe, czystość,
dużo zieleni w salach i świetna at-

mosfera w klasach. Sprawdź osobiście lub na stronie internetowej
szkoły. Umiemy ciekawie zagospodarować czas po lekcjach, organizując wiele zajęć dodatkowych:
koła przedmiotowe, szachowe,
teatralne, muzyczne, plastyczne,
zajęcia sportowe, logopedyczne,
języka niemieckiego, zajęcia kuchenne, karate. W szkolę do godz.
16-tej jest czynna świetlica.

Współpracujemy z wieloma
organizacjami i instytucjami: Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna, Urząd Gminy, KRUS, LOP,
Policja, Caritas, Żandarmeria Wojskowa, Parafia w Konopnicy.
Dyrektorem szkoły jest
Jacek Wójcik
kontakt: tel. 81 50 31 039
www.spstasin.com.pl

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej
w Radawcu Dużym

W Szkole Podstawowej im.
Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym w roku szkolnym 2011/2012
uczy się 167 uczniów. Przy szkole
znajduje się profesjonalny plac zabaw wykonany w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła.
W szkole znajduje się biblioteka szkolna wraz ze świetlicą
czynna w każdy dzień tygodnia
od godz. 7:30 do 17:00. Przy
bibliotece działa Koło Przyjaciół
Biblioteki oraz Multimedialne
Centrum Informacji. W budynku szkolnym znajduje się także
Filia Gminnej Biblioteki Publicznej. Działa również świetlica socjo - terapeutyczna „Drugi

Dom”. Dzieci mają możliwość
korzystania z bezpłatnych zajęć
dodatkowych takich jak nauka
gry na syntetyzatorze, poszerzając
wiedzę poprzez udział w kołach
zainteresowań (matematyka, j.
angielski, przyroda, zajęcia SKS).
Są także prowadzone odpłatne zajęcia dodatkowe: taneczne,
j. angielski oraz karate. W szkole
są realizowane projekty z ARiMR
„Mleko w Szkole” i „Owoce
w Szkole w kl. I-III”. Działa także stołówka, gdzie dzieci mogą
skorzystać z odpłatnego dożywiania. Dzieci z naszej szkoły chętnie
włączają się w akcje charytatywne
(„Góra Grosza”, zbieranie nakrę-

tek dla Fundacji „Małego Księcia”, „Pomóż dzieciom przetrwać
zimę”, zbiórka dla schroniska dla
zwierząt. Przeprowadzane są akcje
„Sprzątanie świata”, Dzień Ziemi”,
dbanie o Mogiłę Pomordowanych
w Lesie w Radawcu Dużym).
Dzieci i ich rodzice mogą zawsze skorzystać z porady i rozmowy
z nauczycielem, współpracujemy
również z Poradnią Psychologiczno
- Pedagogiczną w Lublinie. Wśród
podmiotów współpracujących ze
Szkołą należy także wymienić stowarzyszenie „Nowa Kuźnia”, stowarzyszenie „Szczęśliwe Dzieciństwo”, Policję, OPS w Konopnicy.
Szkoła ściśle współpracuje z parafią
w Radawcu Dużym. W szkole
i przed budynkiem w celu zapewnienia bezpieczeństwa został zainstalowany monitoring. Lokalizacja
budynku szkoły dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo dzieci oraz
komfort nauki.
Dyrektorem szkoły jest
Grażyna Wawszczak
Kontakt: tel. 81 50 30 022
www.radawiec.neostrada.pl

raport

W NASZEJ GMINIE
Szkoła Podstawowa im Wincentego Witosa Motyczu
SZkoła Podstawowa im W.
Witosa Motyczu jest jedną z pięciu szkół podstawowych położonych na terenie gminy Konopnica. Szkoła posiada bardzo dobre
warunki lokalowe i odpowiednie
wyposażenie sal lekcyjnych.
Atutami szkoły są przede
wszystkim pełni inwencji nauczyciele, lubiący swoją pracę i
swoich uczniów, innowatorzy
chętnie sięgający do tradycji.
Dwa oddziały przedszkolne mają do swojej dyspozycji 2
piękne, kolorowe, świetnie wyposażone sale.
Mało liczne klasy dają możliwość indywidualnego, podmiotowego traktowania każdego
ucznia, dostrzegania i rozwijania jego mocnych stron jak też
wspierania słabych.
Swoje zamiłowania i zainteresowania uczniowie mogą

rozwijać na zajęciach pozalekcyjnych (zajęcia sportowe, orkiestra dęta, zespół taneczny, koło
rycerskie, koło plastyczne, koło
ekologiczne, koło polonistyczne,
koło matematyczne, koło j. angielskiego, koło komputerowe,
koło misyjne).
Uczniowie naszej szkoły
mają także możliwość odkrywania swoich talentów biorąc
udział w licznych konkursach
szkolnych i pozaszkolnych.
Szkoła nasza dba o pielęgnowanie tradycji regionalnych i
dobry wizerunek w środowisku.
W celu integrowania środowiska
lokalnego każdego roku organizowany jest Dzień Seniora oraz
uroczystości rodzinne: Dzień
Babci i Dziadka, Dzień Matki,
Dzień Dziecka. Swą obecnością
zaszczycają nas przedstawiciele
środowisk ważnych dla funk-

cjonowania szkoły: członkowie
władz samorządowych, władz
oświatowych, zaprzyjaźnionych
ze szkołą instytucji i organizacji,
z którymi współpracuje szkoła.
Ta różnorodna oferta szkolna sprawia, że każdy w szkole
znajduje coś interesującego dla
siebie, co pomaga mu budować
poczucie własnej wartości.
Efektywna praca uczniów
poparta umiejętnym wsparciem
ze strony nauczyciela przynosi wymierne korzyści w postaci
wysokich wyników nauczania.
Uczniowie naszej szkoły uzyskują
bardzo dobre wyniki na sprawdzianie zewnętrznym (2011r
- średnia 29,9 punktu na 40
możliwych), są one wyższe od
wyników województwa, powiatu
i gminy.
Uczniowie mogą korzystać z
pracowni komputerowej, biblioteki szkolnej – centrum multimedialnego.
W czasie wolnym od nauki
uczniowie mają zapewnioną opiekę
w świetlicy szkolne i środowiskowej
(od godziny 7.00 do 17.00).
Na terenie szkoły znajduje się
także kuchnia oraz stołówka, dzięki czemu dzieci mają możliwość
korzystania z ciepłych posiłków.
Dyrektorem szkoły jest
Jadwiga Młynarska.
kontakt: tel. 81 50 31 006
www.spmotycz.i365.pl

Jest nas już 12 000 !!!
Referat Ewidencji Ludności i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy Konopnica informuje, że według
stanu na dzień 01.01.2012 r. na terenie Gminy Konopnica zameldowanych było 12 010 osób.
Liczba osób
Liczba osób
Rok zameldowanych w wymeldowanych
danym roku
w danym roku

Rok

Liczba zgonów

Liczba urodzeń

11 602

2009

310

64

2009

96

132

2010

11 819

2010

475

105

2010

100

147

2011

12 010

2011

418

95

2011

118

115

Rok

Liczba mieszkańców
(stan na koniec grudnia danego roku)

2009
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Bank w Kozubszczyźnie
jak nowy
26 stycznia 2012 r. miało
miejsce otwarcie funkcjonującego
już od roku Banku Spółdzielczego w Poniatowej Oddział w Kozubszczyźnie, który zyskał nowy,
nowoczesny wygląd. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele
władz samorządowych współpracujących z Bankiem Gmin, tj.
Konopnicy, Wojciechowa i Poniatowej, przedstawiciele Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
zrzeszającego Bank Spółdzielczy
w Poniatowej, jak również szefowie miejscowych firm i instytucji.
Bank Spółdzielczy w Poniatowej
to instytucja finansowa oferująca
pełny wachlarz usług bankowych,
od tradycyjnych form po rozliczenia internetowe i dewizowe.
Obsługa bankowa świadczona jest poprzez Centralę w Poniatowej, Oddział w Wojciechowie,
Oddział w Lublinie, Oddział
w Kozubszczyźnie, Filię w Opolu Lubelskim i Punkt kasowy
w Urzędzie Gminy w Poniatowej.

Zapraszamy do współpracy z Echem Konopnicy
Jeśli interesują Cię sprawy
naszej gminy, pasjonujesz
się tradycją i historią, lubisz robić zdjęcia - czekamy na Ciebie.
Zadzwoń
tel. 81 503 19 65,
794 90 90 21
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Nasz apel
Zbieramy stare fotografie,
pamiątki, wspomnienia!
Drodzy mieszkańcy gminy
Konopnica. W dniu 5 czerwca
2011 roku w budynku „Domu
Kultury” w Motyczu otwarto
pierwszą wystawę historyczną w
tzw. „Pokoju Pamięci”.Wystawa ta została ona przygotowana
przez Bibliotekę Publiczną Gminy Konopnica.
Ekspozycja
prezentująca
wiele ciekawych fotografii, dawnych sprzętów i przedmiotów
codziennego użytku nie mogłaby się odbyć bez wielkiej hojności, ofiarności i zrozumienia
ze strony mieszkańców obszaru
całej gminy Konopnica.
To dzięki Państwu wielu
przedstawicieli młodszego pokolenia otrzymało szansę zapoznania się z obrazem życia w
minionych czasach w Motyczu,
Konopnicy, Radawcu, Zemborzycach i innych miejscowościach leżących w obrębie gminy.
Chcielibyśmy, aby ekspozycja historyczna wciąż się rozwijała. Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą o udostępnianie
starych fotografii przechowywanych w albumach rodzinnych.
Fotografie będą zeskanowane,
skopiowane i oddane w nienaruszonym stanie właścicielowi.
Prosimy także o wypożyczenie
lub ofiarowanie na potrzeby zorganizowanej wystawy wszelkich innych świadectw przeszłości, pamiątek i przedmiotów użytkowych.
Zbieramy również relacje,
wspomnienia i wszelkie informacje dotyczące przeszłości obszaru
Naszej Gminy. Osoby chętne do
podzielenia się swoimi wspomnieniami prosimy bardzo o kontakt
z „Domem Kultury” w Motyczu.
Kontakt: „Dom Kultury”
w Motyczu, tel. 81 50 31 965
tel. kom.794 90 90 21
kulturakonopnica@gmail.com

ECHO Konopnicy
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Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Konopnicy
SZkoła

Podstawowa im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy jest kameralną, bezpieczną szkołą, do której
uczęszcza 125 uczniów. Oferuje
ona uczniom dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne sale
lekcyjne, pracownię komputerową, centrum multimedialne oraz
miejsce zabaw dla dzieci z klas
młodszych. Posiada doskonale
wyposażoną w sprzęt sportowy
salę gimnastyczną, ogólnodostępny plac zabaw oraz boisko trawiaste do piłki nożnej.
Szkoła dysponuje także bardzo dobrze wyposażoną biblioteką. Zajęcia odbywają się w systemie jednozmianowym, wszyscy
dobrze się znamy i każdy uczeń
jest traktowany indywidualnie.
Uczestniczymy w programach
„Szklanka mleka” oraz „Owoce w
szkole”. Każdego roku realizowane są projekty ekologiczne finansowane z budżetu Gminy Konopnica oraz WFOŚiGW w Lublinie,
w ramach którego uczniowie
biorą udział w konkursach, wycieczkach krajoznawczych, kołach
zainteresowań, których głównym
celem jest rozwijanie zainteresowań proekologicznych.
Szkoła oferuje bogatą gamę
kół zainteresowań rozwijających talenty uczniów: Działają
m.in.: warsztaty teatralne, podczas których funkcjonuje amatorski teatr „Entliczek Pentliczek”. Pod okiem specjalistów
dzieci nabywają ogólną wiedzę
z zakresu teorii teatru, jak również praktyczne umiejętności
sceniczne poprzez ćwiczenia
recytatorskie, naukę interpretowania tekstów za pomocą
odpowiednich gestów scenicznych. Dokonania małych artystów prezentowane są w czasie
okolicznościowych imprez organizowanych dla społeczności
lokalnej.

Dumą szkoły jest działalność warsztatów plastycznych,
podczas których uczniowie
poznają nowe techniki, wykonują prace z wykorzystaniem
różnych ciekawych materiałów.
Prezentują oni swoją twórczość
na różnych wystawach, konkursach i kiermaszach. Rodzice
mają możliwość uczestniczenia
w warsztatach w ramach zajęć
otwartych.
Chcąc uwrażliwić uczniów
na los człowieka w potrzebie organizowane są akcje charytatywne. Wspomagamy Hospicjum
im. Małego Księcia w Lublinie
organizując kiermasze oraz prowadząc akcję „Nie wykręcaj się
– pomóż chorym dzieciom!” – w
ramach której zbieramy plastikowe nakrętki, Hospicjum Dobrego
Samarytanina, jadłodajnię prowadzona przez Bractwo Świętego
Brata Alberta w Lublinie. Uczestniczymy w akcjach „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.
Uczniowie biorą udział w
wielu konkursach międzyszkolnych: przedmiotowych, artystycznych i sportowych osiągając
liczne sukcesy.
Szkoła integruje społeczność
poprzez organizację spektakli te-

fot. Dorota Bielak

atralnych, corocznych obchodów
Święta Rodziny, Święta Szkoły,
Wigilii, Dnia Babci i Dziadka,
Zabawę Choinkową i inne.
Od 2011 r. rodzice wraz
z nauczycielami przygotowują
spektakl teatralny – zazwyczaj
baśń – dla uczestników Święta Rodziny. Pierwszy spektakl
„Księżniczka na ziarnku grochu”
był dla nas wielkim przeżyciem.
Szkoła wdraża działania
profilaktyczne, w ramach których organizowane są spotkania z
przedstawicielami Policji, Poradni
Psychologiczno - Pedagogicznej
poświęcone bezpieczeństwu na
drodze i odpowiedzialności za
swoje postępowanie. Uczniowie
każdego roku mają okazję obejrzeć spektakle profilaktyczne.
Uczestniczymy również w projekcie „Bezpieczna szkoła” organizowanym przez Unikids –Uniwersytet Dziecięcy.
Aniela Sobolewska,
Małgorzata Zarajczyk-Gorzko
Dyrektorem szkoły jest Aniela
Sobolewska.
kontakt: tel. 81 50 31 013
www.konopnica.neostrada.pl

raport

W NASZEJ GMINIE
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
w Zemborzycach Tereszyńskich

Jest bezpieczna, nowoczesna, z tradycjami. Wysokiemu
poziomowi nauczania towarzyszy
przyjazna, rodzinna atmosfera.
W placówce rozwijane są zainteresowania uczniów, prowadzone
działania opiekuńcze, kształtuje
się postawę i osobowości, zmierza się do tego, aby wychowanek
kierował się w życiu najwyższymi wartościami, między innymi:
uczciwością, patriotyzmem, tolerancją, przyjaźnią, sprawiedliwością, kulturą osobistą.
Dbając o to by szkoła była
bezpieczna i życzliwa uczniom,
zapewniamy im wszechstronny
rozwój przez następujące działania
wychowawczo – edukacyjne: zajęcia z języka angielskiego od klasy
I w wymiarze 3 godzin tygodniowo, zajęcia z informatyki w no-

wocześnie wyposażonej pracowni
komputerowej już od oddziałów
przedszkolnych, rozwijanie zainteresowań w kołach pozalekcyjnych – każdy uczeń ma szansę
wykazać się tym co lubi i robi
najlepiej (koła teatralne, koło muzyczne, plastyczne, czytelnicze,
przyrodnicze, PCK i inne)
Uczniowie szkoły mają możliwość udziału w zajęciach odpłat-

nych: karate, nauka tańca, piłka
nożna.
Zajęcia dydaktyczne w szkole trwają od godz. 8.00 – 13.10,
dobry dojazd - PKS lub MPK
linia 78.
Dyrektorem szkoły jest
Anna Obara.
kontakt: tel. 81 750 00 64
www. zemborzyce.neostrada.pl

Ferie w bibliotece –
to „Świat świec”, gry i zabawy
Ferie

zimowe to czas odpoczynku i dobrej zabawy. Tegoroczne mrozy niestety wykluczyły
dłuższe zabawy na śniegu i trzeba
było szukać innych sposobów na
miłe spędzenie czasu. Biblioteka
Publiczna Gminy Konopnica jako
alternatywę zaproponowała dzieciom i młodzieży ferie w bibliotece.
W tym roku postawiliśmy
na ekologię. Pod okiem instruktorki oraz z pomocą pań bibliotekarek, w filii bibliotecznej w Zemborzycach Tereszyńskich dzieci
wykonywały świece. Wśród materiałów potrzebnych do zajęć
znalazły się ogarki świec, kredki
świecowe i olejki zapachowe oraz
różnego rodzaju ozdoby. Używając resztek świec i połamanych
kredek, które zapewne trafiłyby
do śmieci, dzieci wykonały piękne świece w wiosennych barwach.

Ponadto biblioteka w Zemborzycach zorganizowała dla
młodych czytelników liczne gry
i zabawy ruchowe, zgadywanki,
konkursy, a wszystko to w otoczeniu książek.
Ferie w bibliotece to impreza cykliczna. Warsztaty „Świat
świec” to pierwsza taka inicjatywa, możemy jednak zapewnić,
że nie ostatnia. Już wkrótce pla-

nowane są zajęcia z decoupage,
które biblioteka przygotuje wraz
z „Domem Kultury” w Motyczu.
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do śledzenia
naszych działań na stronie internetowej www.konopnica.bibl.pl
– naprawdę warto.
Magdalena Żydek
gbpkonopnica@interia.pl

aktualności

Profesor Lena Kolarska-Bobińska z wizytą
w Gimnazjum
im. W. Pola w Radawczyku
Drugim
Warto być aktywnym i brać
udział w konkursach. O tym
z pewnością przekonali się
uczniowie Gimnazjum im. W.
Pola, którzy 17 lutego 2012 r.
gościli w swojej szkole profesor
Lenę Kolarską-Bobińską, posła
do Parlamentu Europejskiego.
Nasze Gimnazjum zaprosiło europosłankę, ponieważ
uczestniczy w drugim, ogólnopolskim etapie konkursu realizowanego w ramach projektu
„Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Powrót do szkoły”,
którego organizatorami są Ministerstwo Spraw Zagranicznych
i Komisja Europejska.

Prezentacja
opracowana
przez uczennice: Kingę Malinowską, Paulinę Niedziałek
i Agatę Żydek, pod opieką Anety Putowskiej z Gimnazjum
w Radawczyku Drugim, została
oceniona najlepiej ze wszystkich
prac w województwie lubelskim.
Tym samym dziewczęta przeszły
do drugiego etapu konkursu.
Gratulujemy.
Aneta Putowska

Dziękujemy:)
Nasz „Pokój Pamięci” wzbogacił się o kolejne, wzruszające
pamiątki przeszłości, podarowane
przez mieszkańców gminy Konopnica.
Udostępnili je: Wiesława Dados,
Anna Niedziałek, Janina Podleśna, Lucyna Świderska, Stanisław
Basak, Jan Tomasik, Jan Zawiślak.
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Złote Gody
Jerzy Wójtowicz
usc@konopnica.eu

W tym roku Prezydent przyznał medale czterem parom małżeńskim z gminy Konopnica: Janinie i Tadeuszowi Nagnajewiczom
z Zemborzyc Tereszyńskich, Danucie i Zbigniewowi Michalakom
z Marynina, Henryce i Tadeuszowi Staszewskim z Konopnicy oraz
Danucie i Tadeuszowi Dzięglewskim z Tereszyna.
Do urzędu przybyły trzy pary
Jubilatów, gdyż Państwo Dzięglewscy nie mogli przyjechać ze
względu na stan zdrowia. Po powitaniu przez Kierownika Urzędu
Stanu Cywilnego w Konopnicy
Jerzego Wójtowicza, życzenia Jubilatom złożyli Wójt Gminy Mirosław Żydek, Poseł na Sejm RP
Jan Łopata i Ks. Kanonik Jan Domański proboszcz parafii Konop-

W dniu 29 grudnia 2011 r.
w urzędzie gminy odbyła się
uroczystość związana z wręczeniem medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta RP
parom małżeńskim obchodzącym 50 – lecie zawarcia małżeństwa.
Janina i Tadeusz Nagnajewiczowie

Jubilaci na wspólnym pamiątkowym zdjęciu

Czekamy na Jubilatów

Ksiądz Kanonik Jan Domański z Danutą i Zbigniewem Michalakami
nica. Następnie nastąpiła dekoracja medalami przyznanymi przez
Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Wręczenia medali, dyplomów, upominków i wiązanek
czerwonych róż dokonali Poseł
na Sejm Jan Łopata, Wójt Gminy Konopnica Mirosław Żydek
i Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Duda. Na uroczystości
obecna była również Pani Anna
Olszak – Sekretarz Gminy.
W imieniu odznaczonych
Zbigniew Michalak podziękował

za wyróżnienie medalami, życzenia i przygotowanie uroczystości
władzom gminy, a w szczególności Wójtowi Gminy Mirosławowi
Żydkowi i Posłowi Janowi Łopacie. Uroczysty toast za zdrowie Jubilatów, tradycyjne „Sto lat” oraz
tort okolicznościowy z napisem
„Złote Gody”, poczęstunek dla
Jubilatów i członków ich rodzin
oraz zaproszonych gości uświetniły piękną uroczystość. Na udekorowanej okolicznościowo sali dało
się zauważyć podniosły nastrój
spotkania. Były również tańce
i wspólne śpiewanie kolęd. Profesjonalny zespół wokalno - muzyczny umilał czas muzyką i śpiewem, nawiązał również do melodii
z czasów młodości Państwa Jubilatów oraz do świątecznego nastroju. Uroczystość „Złotych Godów”
została uwieczniona zdjęciami
pamiątkowymi. Spotkanie upłynęło w miłej i przyjemnej atmosferze. Jubilaci czuli się swobodnie
i można było odnieść wrażenie, że
uroczystość ta pozostawi niezapomniane wspomnienia.

Jan Łopata Poseł na Sejm RP wręcza medal Henryce i Tadeuszowi Staszewskim

Urząd Stanu Cywilnego w Konopnicy prosi o zgłaszanie do USC w terminie do 30.03 2012 r. nazwisk Jubilatów - mieszkańców gminy, którzy
w br. obchodzą 50 - lecie zawarcia małżeństwa (śluby cywilne z 1962 r,). W przypadku, gdy ślub był zawierany w innym USC, należy dostarczyć
do USC Konopnica odpis aktu małżeństwa.
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Przegląd Zespołów Kolędniczych HERODY 2012
Lidia Słapek
sp_motycz@poczta.onet.pl

W piękny zimowy dzień SP im.
W. Witosa w Motyczu zamieniła się w magiczne miejsce.
Betlejemska Gwiazda spłynęła
na ziemię, a w jej blasku, zamiast dzieci, szkołę opanowały
anioły, pastuszkowie, diabełki,
kolędnicy i inne „herody”.
Powodem tej niezwykłej zamiany był I Szkolny Przegląd
Zespołów Kolędniczych pt. „Herody 2012”, w którym wzięły
udział dzieci ze wszystkich szkół
podstawowych Gminy Konopni-

ca. Zespoły z każdej szkoły przedstawiły bardzo ciekawe, oparte na
pięknych tradycjach inscenizacje.
Jak na świąteczny okres przystało, rozbrzmiewały najpiękniejsze
polskie kolędy, mieniły się barwami kostiumy kolędników.
Organizatorzy
konkursu
- przeglądu, proponując takie spotkanie, mieli na celu
przede wszystkim budzenie
uczuć szacunku i miłości do
tradycji i piękna kultury ludowej regionu Motycza i gminy
Konopnica. Zależało im również na rozwijaniu wrażliwości
i postaw twórczych dzieci, jak
też daniu im możliwości prezentacji własnych umiejętności.
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu małych artystów, opiekunek grup teatralnych, rodzi-

ców, dzięki życzliwości dyrekcji
szkół, dzięki wsparciu władz
gminy - wszystkie zamierzone
cele zostały osiągnięte. Przegląd,
w naszym odczuciu, zakończył
się sukcesem.
Kolędnicze spotkanie było
radosne, przebiegało w świątecznej atmosferze; było trochę
sielsko, trochę anielsko, a jak
paszczą kłapał turoń, to troszkę powiewało też grozą. Tra-

dycje kolędowania, chodzenia
z gwiazdą i turoniem odżyły na
nowo. Teraz należy tylko zrobić
wszystko, aby trwały jak najdłużej. – „Najważniejsze jest,
by gdzieś istniało to, czym się
żyło: I zwyczaje, i święta rodzinne. I dom pełen wspomnień”
– tak mówił Antoine de Saint Exupėry. A poeta Czesław Maj,
miłośnik tradycji i historii Motycza, najpewniej cieszyłby się,
że jego marzenia się spełniają,
a ludowe śpiewanie, w którym
„piękno, sama radość jak matki kochanie” brzmieć będzie na
ziemi motyckiej nieustająco.
Organizatorom było bardzo
miło, że zaproszenie przyjęli nie
tylko uczestnicy, ale i liczni goście. Wszystkim bardzo gorąco
i serdecznie dziękowano.

XII Motyczowskie Kolędowanie
w Domu Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo
Elwira Wasak
nckp@fsd.lublin.pl

W niedzielę 15 stycznia odbyło
się tradycyjne spotkanie kolędnicze organizowane przez
Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo z Lublina. Jak co roku, wydarzenie zgromadziło bardzo
wiele osób zaangażowanych
w pracę na rzecz dobrego wychowania dzieci i młodzieży.

Do śpiewu zachęcał młodzieżowy zespół Akademuz. Przy
dźwiękach fortepianu, gitary, fletu poprzecznego i klarnetu, radosne dźwięki kolęd i skocznych
pastorałek, porwały wszystkich
gości do śpiewu. Poza pięknym
śpiewem wychowankowie fundacji, przygotowali przedstawienie teatralne pt.„Sąd Ostateczny”, a wcześniej bardzo aktywnie
włączyli się w organizację całej
imprezy.
Była również okazja do podziękowania wszystkim osobom,
które przez cały rok wspierają

Fundację w realizacji jej statutowych celów, darczyńcom i partnerom.„To dla nas bardzo ważne,
że są wśród nas ludzie, którzy

głęboko przejmują się wychowaniem młodego pokolenia”– mówił podczas spotkania w Motyczu
Wacław Czakon, prezes fundacji.
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Warsztaty pieczenia chleba
Tego jeszcze nie było.
W „Domu Kultury” w Motyczu
spotkali się pasjonaci zdrowego
stylu życia, którzy chcieli poznać
tajniki sztuki pieczenia domowego chleba. W roli cierpliwej nauczycielki wystąpiła Janina Ko-

wczoraj i dziś

Międzypokoleniowe spotkanie opłatkowe w Szkole Podstawowej w Motyczu

Tradycja i wzruszenia

Już od kilkunastu lat Szkoła

walska. Dla niej smak razowego
chleba jest smakiem dzieciństwa.
W oczekiwaniu na upieczony chleb można było spróbować
placków na zsiadłym mleku –
tradycyjnych przaśniaków, które
przyniosła Pani Danuta Kliczka.
To placki na sodzie, zwane także
fajercarzami, które nasze babcie
i mamy piekły na fajerkach.
Możemy się pochwalić, że
chleb pięknie wyrósł i wszystko
udało się znakomicie. Chleb pieczony był z mąki żytniej i pszennej z różnymi dodatkami. Aby
tradycji stało się zadość, na stole
do chleba były również ogórki kiszone i smalec.
Ponieważ o naszych warsztatach już głośno w całej gminie,
z pewnością je powtórzymy.

Podstawowa w Motyczu udziela
gościny na uroczystości opłatkowe. Są okazją do spotkania,
integracji mieszkańców okolicznych miejscowości. Po mszy
świętej w kościele pw. Matki
Bożej Anielskiej 29 stycznia
2012 roku mogliśmy się spotkać po raz kolejny. Zaproszeni
goście udali się do sali gimnastycznej, która na ten dzień zyskała odświętne oblicze.
Uroczystego otwarcia spotkania dokonał przewodniczący
Rady Gminy Andrzej Duda.
Dzięki nauczycielom, rodzicom,
a przede wszystkim uczniom zaproszeni goście mogli obejrzeć
przedstawienie „Herody”, a roztańczona grupa „krakowiaczków” wprowadziła wszystkich
w wesoły nastrój.
Uroczystość uświetniła obecność księży: proboszcza Stanisława Szatkowskiego i ks. kan.
Józefa Dmochowskiego. Była

wspólna modlitwa i łamanie
się opłatkiem. Honorowym gościem był Poseł na Sejm RP Jan
Łopata złożył wszystkim życzenia, a zaproszony przez niego zespół muzyczny umilał zebranym
czas. Starsi i młodsi, dziadkowie
i wnuki siedzieli przy wspólnym
stole, zabawa i opowieści niosły
wzruszenia. Ktoś powie, że to po
prostu „Dzień Seniora”, ale było
coś więcej. Pamięć o przeszłości
i chęć kontynuowania tradycji

pozwala przekazać ją młodym.
Za to wszystkim seniorom serdecznie dziękujemy.
Wyrazy uznania należą się
radnym gminy zamieszkałym
w Motyczu, paniom z Legionu
Maryi i mieszkańcom z parafii
Motycz. Organizacja spotkania
była możliwa dzięki środkom
funduszu sołeckiego miejscowości Motycz oraz ofiarności rodziców dzieci uczęszczających do
szkoły w Motyczu.

kącik kulinarny
W następnym numerze:
Wielkanocne odrodzenie
Aktualności z gminy
Cała prawda o Szwedach
w Motyczu
Ludzie z pasją
Nordic walking
Kącik kulinarny
Porady zdrowotne

Podajemy przepis na chleb Janeczki
Składniki:
1 kg mąki żytniej, 0,5 kg mąki
pszennej, szczypta cukru, 3 łyżeczki soli (niejodowanej), garść
otrąb, garść siemienia lnianego,
kminek, 5 szklanek dobrze ciepłej wody.
Wykonanie:
Wszystkie składniki dokładnie
wymieszać. Dodać wcześniej
przygotowany zakwas. Zamiesić ciasto, powinno odchodzić
od dłoni. Nałożyć ciasto do
blachy posmarowanej olejem i

obsypanej otrębami. Zostawić
na 8 godzin w ciepłym miejscu do wyrośnięcia. Gdy ciasto
wyrośnie, wstawić je do nagrzanego (180 stopni C) piekarnika
na ok. 1,5 godziny. Chleb jest
upieczony, gdy odchodzą boki
od formy.
Jak zrobić zakwas?
Trzy czwarte szklanki mąki
żytniej zalać ciepłą wodą do
konsystencji gęstej śmietany.
Postawić w ciepłym miejscu na
4 dni.

