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Ale nawet
w przypadku awarii
jednego silnika
można kontynuować
start na drugim.
Zaraz po starcie
może wystąpić pożar, ale
załogi są na takie sytuacje
szkolone i przygotowane.
Zdarza się nam lądować
w takich warunkach
widoczności,
że samochodem nie
da się pojechać. A samolot
jest na tyle inteligentny,
że można bezpiecznie
wylądować w warunkach
słabej widoczności.

Waldemar Sulisz

echo.konopnicy@gmail.com

Korzenie rodzinne?
Marynin. To jest w zasadzie
500 metrów do lotniska w Radawcu. Do szkoły podstawowej chodziłem w Konopnicy,
później do III Liceum im.
Unii Lubelskiej w Lublinie.
Czy jako dzieciak podpatrywał pan samoloty na lotnisku?
Oczywiście. Tak się złożyło,
że sąsiad był mechanikiem lotniczym. Jego syn zaprowadził
mnie do samolotów jak miałem 5 lat. Kiedy miałem 14 lat,
zacząłem kibicować szybownikom. Pomagałem przepychać
szybowce. W nagrodę instruktor, który latał z uczniami, zabrał mnie na pokład i przeleciałem się pierwszy raz w życiu
szybowcem czapla.
Jakie wrażenia?
Bardzo mi się to spodobało. Tego samego dnia przeleciałem się samolotem AN-2,
nazywanym popularnie Ant-

kiem. Jak skończyłem 16 lat
rozpocząłem szkolenie szybowcowe. I tak już zostało. Latałem na szybowcach 3 sezony.
Jak zdałem maturę, dostałem
się na kierunek pilotażowy
na Politechnice Rzeszowskiej.
Tam ukończyłem studia, tam
zrobiłem licencję zawodową
z uprawnieniami do latania na
samolotach wielosilnikowych
według przyrządów.
Pierwszy samolot?
Moim pierwszym samolotem, na którym się szkoliłem
podstawowo, był AN-2. Dosyć
duży, trudny dla mnie samolot, ponieważ moje doświadczenie to było 120 godzin na
szybowcach.
Panuje opinia, że to samolot
archaiczny i bardzo bezpieczny?
Zgadza się, to bezpieczny samolot, spełnia swoje zadania.
Do dziś jest używany w agrolotnictwie, korzystają z niego
skoczkowie.
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wykonuje się check-listy. Nigdy Obie fazy lotu wymagają spenie miałem mrożących krew w cjalnej uwagi, specjalnej kontroli samolotu. Ale nawet
żyłach historii.
w przypadku awarii jednego silA turbulencja? Jest niebez- nika można kontynuować start
na drugim. Zaraz po starcie
pieczna?
może wystąpić pożar, ale załoGeneralnie unika się zja- gi są na takie sytuacje szkolone
wisk burzowych. Mamy radary, i przygotowane. Zdarza się nam
widzimy te burze i je omijamy. lądować w takich warunkach wiA turbulencja? Istnieje tak zwa- doczności, że samochodem nie
na turbulencja czystego nieba. da się pojechać. A samolot jest
Masy powietrza potrafią tak się na tyle inteligentny, że można
ułożyć, że jest piękna pogoda, bezpiecznie wylądować w wabłękitne niebo i potrafi mocno runkach słabej widoczności.
zatrząść samolotem. Generalnie Reasumując, zarówno start jak
samoloty są na to policzone. Na i lądowanie są newralgicznymi
pewno piloci łatwiej to znoszą, fazami lotu, gdzie załoga musi
bo są z turbulencją oswojeni. się szczególnie skoncentrować.
Nieraz pomaga zmiana wysoko- Teraz latam samolotem Boeing
787 Dreamliner, jednym z najści, aczkolwiek nie zawsze.
pamiętam. Mogła być Moskwa,
Skończył pan Politechnikę ?
nowocześniejszych samolotów
mógł być Hamburg, mogła być
Co jest bardziej niebezpiecz- komunikacyjnych na świecie,
Ponieważ w międzyczasie wy- Praga, mógł być Wiedeń.
mam bardzo duży komfort prane? Start czy lądowanie?
szkoliłem się w Świdniku na śmicy.
Czuł pan dreszczyk?
głowcach, przez dwa lata latałem
w Zakładzie Ekspolatacyjnym
Miałem za sobą szkolenie na
Usług Śmigłowcowych. Wylatałem na śmigłowcach 1000 go- symulatorze, loty bez pasażerów,
dzin. Kiedy PLL Lot zaczęły się loty pod nadzorem instruktora,
rozwijać, aplikowałem, zostałem egzamin państowy, więc jakieś
przyjęty. Wtedy podstawowym doświadczenie miałem. Chyba
samolotem był Antonow 24, któ- największy dreszczyk był przy
ry latał po kraju. A ja wylądowa- pierwszym locie szybowcem
łem na samolocie TU 134, to był w Radawcu.
taki protoplasta TU 154. Załoga
Czy latając miał pan sytuację
2 osobowa, latało 2 pilotów, mechanik pokładowy i nawigator. awaryjną, mocno podbramkoSzkolenie miałem w Leningra- wą?
dzie, na tym Topolewie latałem
Na szybowcach zdarzają się
przez prawie 3 lata. Następny
był samolot ATR 72, który latał takie historie, że ląduje się na
terenie przygodnym. Szczególpo kraju i po Europie.
nie na zawodach szybowcowych.
Pierwszy lot z pasażerami do- Nieraz zdarza się, że samolot
ma drobne usterki, ale poniekąd?
waż systemy są zdublowane dwu
Trudno mi powiedzieć, nie -krotnie a nawet trzykrotnie, to
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Zmiana przepisów
dot. wycinki drzew
Osoby fizyczne, które planują
usunięcie drzew, będą musiały
zgłosić to w gminie. Tak wynika
z nowelizacji z dn. 11 maja 2017r.
ustawy o ochronie przyrody
(Dz. U.2017 poz. 1074). Niniejsza ustawa zaostrza przepisy
dotyczące wycinki drzew wprowadzone na początku stycznia
2017 r.
Najważniejsze zmiany dotyczą
usuwania drzew, które rosną
na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych
i są usuwane na cele niezwiązane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Nowe zapisy ustawy, od 17
czerwca 2017 r., nakładają na
osoby fizyczne obowiązek zgłoszenia do gminy zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni
mierzonych na wysokości 5 cm
przekraczają:
1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego
oraz klonu srebrzystego,
2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii
akacjowej oraz platanu klonolistnego,
3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.
Zgłoszenie musi zawierać imię
i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której
drzewo ma być usunięte oraz
rysunek, albo mapkę określającą
usytuowanie drzewa na nieruchomości.
Pracownik Gminy po otrzymaniu zgłoszenia przeprowadzi
oględziny. Czas na ich dokonanie to 21 dni od chwili otrzymania zgłoszenia. Następnie
na podstawie oględzin organ
zdecyduje, czy wniesie sprzeciw.
W terminie 14 dni od dnia oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść
sprzeciw do zgłoszonej wycinki
drzew. Usunięcie drzewa może
nastąpić, jeżeli organ nie wniósł
sprzeciwu w tym terminie. Nowelizacja wprowadza możliwość
wydania zaświadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeci-

ECHO Konopnicy

Co jest najpiękniejsze w przestworzach?
Niezwykłe widoki. Każdy lot
dostarcza nowych. Na lotach
długodystansowych możemy
oglądać Grenlandię, Himalaje,
północną Kanadę. Najdłuższy
lot jaki wykonałem trwał 14
godzin. Leci się nad różnymi
kontynentami, są zmiany klimatów. I piękne pejzaże. Na
przykład Syberia z lotu ptaka
jest tak piękna, że nie da się
tego piękna wyrazić słowami.
Urzekają wschody i zachody
słońca. A zorze polarne są niemal mistyczne.

Jak to?
Tak miałem tej zimy. Byłem na
Kubie dwa razy, potem byłem
w Meksyku, na Bali. Jak wezmę
te swoje latawce, to w przerwach od lotu ładuję akumulatory.
A jak pan zacumuje w domu
w Maryninie?

Przy dobrej widoczności, kiedy nie ma chmur – jak najbardziej. Wszystko widać. To bardzo sympatyczne. Robi się miło
na sercu.
Jeden z wietnamskich mnichów mawia, że każdego ranka
czekają na człowieka 24 nowiutkie, jeszcze nie napoczęte
godziny. A człowiek nie potrafi
tego wykorzystać. Czy wysokie
loty sprzyjają lepszemu wykorzystaniu czasu i bardziej uważnemu życiu?

Najlepszy relaks to koszenie
trawnika. Spotkanie z rodziną, sąsiadami. Tak się ułożyło,
że syn sąsiada zafascynował się
moją pracą. Rozpoczął szkoleW każdym z nas drzemie tronie. Zaczął latać na szybowcach
w wieku 15 lat. Jest najmłod- chę lenia i nie da się wykorzyCzy tam, na górze jest się bli- szym szybownikiem w Aeroklu- stać wszystkich godzin. Ale to
pewnie jest taka ułomna natubie Lubelskim.
żej Boga?
ra ludzka. Staram się nie marCzy lata pan nad Konopnicą? nować danego mi czasu. TrzeMyślę że tak. Ktoś tam nad
ba wykorzystywać każdą chwilę
nami czuwa. I daj Boże, żeby
W tej chwili nie, bo nawet jak na pracę, na rodzinę, na samoczuwał jak najdłużej.
do Azji lecimy to bardziej na zadowolenie. Na szczęście.
Co jest najważniejsze w życiu? wschód. Jak latałem po EuroCo to jest miłość?
pie, to przelatywałem dokładJa myślę, że najważniejsze jest nie nad Radawcem. NawiązyStan ducha. Może być miłość
zdrowie. Patrząc z perspektywy wałem łączność z lotniskiem.
czasu na moich kolegów coraz Rozmawiałem z kolegami lata- do Boga, do drugiej osoby,
świata. Są różne odcienie miłobardziej się w tym upewniam. jącymi na szybowcach.
ści. Tak to wygląda…
Po zdrowiu rodzina. I wiara.
W coś trzeba wierzyć.
Czy widzi pan Konopnicę?
Ma pan dom przy lotnisku w
Radawcu?
Tak, przy lotnisku sobie postawiłem, żeby być bliżej moich
korzeni. Tutaj w Maryninie.
Jak pan ma wolne, jak pan
odpoczywa?
Sporty wodne, w zimie narty.
Były okresy, że po 6 tygodni
pływałem. Mam to szczęście, że
mogę pływać w pracy.

Sport Aktualności
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fot. arch. OSP GKosław Żydek

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze OSP

...W dniu 14 maja 2017 r.
odbyły się Gminne ZawodySportowo-Pożarnicze
OSP.
W zawodach wzięły udział
męskie drużyny z 11 jednostek OSP gm. Konopnica oraz drużyna kobieca
z OSP Radawiec Duży (łącznie
12 drużyn). Tego dnia pogoda dopisała (temp. 25 stopni
Celsjusza). W bojowych nastrojach strażacy przystąpili do
zawodów.
Po dwóch konkurencjach,
t.j. sztafecie i ćwiczeniu bojo-

wym wyłoniono zwycięzców
zawodów w poszczególnych
kategoriach. W kategorii mężczyzn jednostki zajęły następujące miejsca: I - OSP Pawlin,
II - OSP Radawiec Duży, III
- OSP Marynin, IV - OSP Uniszowice, V - OSP Szerokie, VI
- OSP Zemborzyce Tereszyńskie, ...... VII - OSP Konopnica,VIII - OSP Motycz Leśny,
IX - OSP Motycz, OSP Kozubszczyzna i OSP Tereszyn nie
ukończyły konkurencji ćwiczenia bojowego i nie zostały
sklasyfikowane.
Zwycięzca zawodów – jednostka z OSP Pawlin uzyskała
następujące czasy: w sztafecie
– 59,56 s. i w ćwiczeniu bojowym - 35,02 s. (łączny czas
94,58 s). W kategorii kobiet
drużyna OSP z Radawca Dużego dopingowana silnie przez

zgromadzoną
publiczność
ukończyła sztafetę w czasie
- 75,18 s. i ćwiczenie bojowe
w czasie - 53,84 s. Wójt Gminy Mirosław Żydek ufundował
uczestnikom zawodów puchary, nagrody i dyplomy. Nagrody i dyplomy wręczali Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego
ZOSP RP w Konopnicy Jerzy
Sieńko i Sekretarz Jerzy Wójtowicz. Wszyscy strażacy otrzymali ekwiwalenty za udział
w szkoleniu (zawodach OSP).
Dobra pogoda i udział w zawodach 28 drużyn męskich
i 3 kobiecych z 3 gmin sprzyjały sportowej rywalizacji.
Zawody sędziowała komisja
z Państwowej Straży Pożarnej
z Bełżyc.
Gratulujemy!
Jerzy Wójtowicz

fot. arch. SP Motycz irosław Żydek

Znani motyczanie dzieciom

...W związku z jubileuszem
700-lecia Motycza, Grono
Pedagogiczne wraz z uczniami SP w Motyczu organizuje
cykliczne spotkania ze znanymi mieszkańcami naszej
wsi. Trudno bowiem mówić
o współczesnym obliczu Motycza bez zwrócenia uwagi na
jego mieszkańców.
Stąd i pomysł. Zaprośmy ciekawych ludzi, zorganizujmy
spotkania czytelnicze połączone z zajęciami warsztatowymi
związanymi z pracą zawodową
naszych gości.
Tak też się stało. 28 marca
br. zaprosiliśmy do szkoły dr.
hab. Pawła Nowaka, Kierownika Katedry Języka Mediów i
Komunikacji Społecznej KUL
oraz – 25 kwietnia – Posła na
Sejm RP Jana Łopatę, absolwenta SP w Motyczu.

Oba spotkania podzielone
były na dwie części. Pierwsza –
związana z priorytetem MEN,
jakim na rok szk. 2016/2017
jest upowszechnianie czytelnictwa, podczas której nasi
goście odczytali wybrane
fragmenty tekstów prozatorskich. Profesor przygotował
krótki wykład na temat fantastyki w literaturze i zapoznał
uczniów z fragmentem VI
części „Opowieści z Narnii” C.
Lewisa. Wstęp do lektury zrobili uczniowie klasy 6 – Adrian
Gąsior i Jakub Włosek, omawiając zagadnienia związane
ze światem przedstawionym
oraz prezentując społeczności
szkolnej i przybyłym gościom
fragmenty ekranizacji powieści Lewisa. Poseł Łopata natomiast odczytał wraz z uczniami
tekst „Luneta czasu i Konsty-

tucja 3 maja” K. Ostrowskiej
-Biernackiej, R. Kajzera, czym
wprowadził nas w tematykę
historyczną – bliską rocznicy
uchwalenia Konstytucji z 1791
roku. Z tej okazji uczniowie
przygotowali krótki występ artystyczny.
Druga część spotkań –
warsztatowa - nie odbyłaby
się bez zaproszonych kilkunastu uczniów z pozostałych
czterech szkół podstawowych
Gminy Konopnica.
Uczestnicy, na warsztatach
medialnych
prowadzonych
przez P. Nowaka, dowiedzieli się o rodzajach tytułów
i nagłówków prasowych oraz
ćwiczyli nadawanie tytułów
wybranym tekstom. Poseł Jan
Łopata natomiast poprowadził debatę zatytułowaną „Czy
można być patriotą w Unii
Europejskiej?”. Publiczność,
po wysłuchaniu argumentów
oraz naświetleniu przez Posła
zagadnień związanych z niełatwym patriotyzmem w dobie
globalizacji, uznała niemalże
jednogłośnie, że patriotyzm w
naszych czasach jest możliwy,
ba, nawet konieczny dla kształtowania postawy miłości i szacunku wobec małych Ojczyzn.
Monika Wiertel
Nauczycielka polskiego SP

wu przed upływem 14-dniowego
terminu. Wydanie zaświadczenia
wyłącza możliwość wniesienia
sprzeciwu oraz uprawnia do usunięcia drzewa.
W przypadku nieusunięcia
drzewa przed upływem 6 miesięcy od oględzin przeprowadzonych przez gminnego urzędnika
konieczne będzie nowe zgłoszenie i cała procedura zostaje uruchomiona na nowo.
Usunięcie drzewa bez wymaganego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a
także w przypadku wniesienia
sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem kary pieniężnej.
Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wnioskodawca
wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo
budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności
gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na
której rosło usunięte drzewo, organ nałoży na właściciela nieruchomości obowiązek uiszczenia
opłaty za usunięcie drzewa.
Zezwolenie na usunięcie drzew
jest wymagane w przypadku
wszystkich innych podmiotów,
a także osób fizycznych usuwających drzewa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Obowiązek uzyskania
zezwolenia uzależniony jest od
obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu, a nie jak
wcześniej na wysokości 130 cm.
Dotyczy to topól, wierzb, klonów
jesionolistnych i srebrzystych
– 80 cm, kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych – 65 cm i pozostałych drzew – 50 cm.
Nowelizacja przywraca również
konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej
(z wyłączeniem obcych gatunków topoli) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Uwaga!
W czasie trwania okresu lęgowego ptaków nie należy usuwać
drzew, na których znajduje się
ich miejsce lęgowe.
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Moja gmina w przyszłości

Świadczenie
wychowawcze nowy okres zasiłkowy
2017/2018
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Konopnicy – Dział Świadczeń
rodzinnych, informuje:

fot. Małgorzata Sulisz (3)

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres zasiłkowy są
przyjmowane od dnia 1 sierpnia
2017 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października
danego roku, ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego
oraz wypłata przysługującego
świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego
roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego
roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje
do dnia 31 stycznia następnego

ECHO Konopnicy

..

„Moja gmina w przyszłości”
to konkurs plastyczny, ogłoszony przez Gminę Konopnica
w ramach realizacji projektu
„Partycypacja w Planowaniu
Przestrzennym” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach EFS.
Realizatorem projektu jest
Fundacja Inicjatyw Menadżerskich w Lublinie.

Praca konkursowa polegała na wykonaniu makiety
przedstawiającej naszą gminę
w przyszłości. Udział w konkursie wzięły w wszystkie szkoły podstawowe z naszej gminy.
Uczniowie SP w Stasinie
przedstawili kreatywne i nowatorskie pomysły planistyczne. W trójwymiarze można
było zobaczyć nowoczesne
bryły domów z oryginalnymi
fontannami, bajkowe przedszkola, awangardowe domy
kultury z obrotowymi kawiar- Zdobywcy głównych nagród uczniowie kl. IV i V SP w Stasinie z wychowawcami

fot. arch. SP Stasin

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na nowy okres złoży wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września
do dnia 30 września danego
roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje
do dnia 30 listopada tego roku.

nie z regulaminem, trzy
nagrody główne.
Nagrodzono dwie prace
ze SP w Stasinie, makiety
uczniów klasy IV i V, opiekunowie Anna Kutwa i Regina
Wójcik, oraz uczniów klasy VI
z Konopnicy - opiekun Małgorzata Zarajczyk-Gorzko.
Każda z trzech nagrodzonych
klas, otrzymała nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł.
z przeznaczeniem na zorganizowanie wycieczki turystyczno-krajoznawczej. Uczniowie
SP W Stasinie wyjechali na wyniami i dyskotekami, ogrody cieczkę do Krakowa, Inwałdu
sensoryczne i baseny na da- i Wadowic.
chu szkoły, piękne kompleksy
Zwycięskie makiety można
sportowe, ścieżki rowerowe,
zmodernizowaną linię kole- było podziwiać na wystawie
jową z supernowoczesnymi pokonkursowej w UG Konoppociągami. W kompozycji zo- nica. Nagrody pocieszenia
stały zaprojektowane niekon- w formie drobnych upominwencjonalne ekologiczne źró- ków otrzymali również uczniodła energii. Podświetlone na wie klasy VI z naszej szkoły,
projekcie diodami przejścia którzy wykonali makietę pod
dla pieszych i chodniki to ma- kierunkiem mgr Katarzyrzenia uczniów i mieszkańców ny Słowik oraz uczniowie ze
Stasina. Na makiecie pojawiły wszystkich szkół, ktorzy brali
się autobusy wyróżniające się udział w konkursie.
innowacyjnym designem. AuWręczenie nagród odbyło
tobusy, już kursują ...
się podczas Gminnego Dnia
Na konkurs gminny wpłynęło Dziecka i otwarcia kompleksu
15 makiet ze wszystkich szkół sportowo-rekreacyjnego przy
podstawowych tj. Stasina, Ko- Szkole Podstawowej im. W.
nopnicy, Motycza, Radawca Witosa w Motyczu. Nagrody
Dużego i Zemborzyc Tere- wręczyli: wójt Gminy Konopnica Mirosław Żydek, Zastępszyńskich.
ca wójta Anna Olszak w asyscie
Prace konkursowe można wójta Grzegorza Turalczyka
było oglądąć w SP w Motyczu. i Przewodniczącego Rady
03 czerwca 2017 r. rozstrzy- Gminy Andrzeja Kałudy (gm.
gnięto konkurs „Moja Gmi- Konopnica woj. łódzkie).
na w Przyszłości”. Komisja
Regina Wójcik,
Konkursowa, przyznała zgodSP Stasin

Anną Kutwa, Reginą Wójcik i dyrektorem szkoły Jackiem Wójcikiem.
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fot. Małgorzata Sulisz (4)aw Żydek

Dzień Patrona w SP w Motyczu
W dniu 16 maja 2017 r.
w Szkole Podstawowej im.
Wincentego Witosa w Motyczu odbyły się obchody Dnia
Patrona, które w tym roku łączą się z 700-leciem Motycza.
Uroczystość zaszczycili swoją
obecnością: Poseł na Sejm
Jan Łopata, Przewodniczący
Rady Gminy Konopnica Andrzej Duda, Sekretarz Gminy
i Zastępca Przewodniczącego
Rady Powiatu Konrad Banach, Radni Gminy Konopnica, Dyrektorzy szkół gminy
Konopnica, a także delegacje
uczniów i opiekunowie z tych
szkół, sołtys Motycza Pani Ewa
Żydek oraz niezwykli goście
w osobach: Anna WójtowiczAftyka miejscowa poetka z rodziną, córka poety Pana Czesława Maja, córki Pani Heleny
Puchały.
Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła msza święta, po której
złożono kwiaty przed pomnikiem i przy tablicy Patrona.
Po przejściu na salę gimnastyczną rozpoczęła się uroczystość główna powitaniem
zebranych, następnie poetka
Anna Wójtowicz wyrecytowała
wiersz o Motyczu. Po przekazaniu głosu uczniom prowadzącym rozpoczęto koncert
laureatów, który tym razem
był poświęcony miejscowym
twórcom, gdyż ich utwory były
recytowane przez uczniów
wszystkich szkół naszej gminy.
Po zakończeniu koncertu Poseł, Przewodniczący Rady oraz
Sekretarz wręczyli nagrody,
natomiast Dyrektor szkoły dyplomy i podziękowania. ...
Kolejna część uroczystości
to spotkanie z cyklu „Znani
motyczanie dzieciom”, które było poświęcone twórcom
z Motycza. Poseł, Przewodniczący i Pani Ewa Żydek czytali
fragmenty opowiadań Czesława Maja. Całe spotkanie
było dodatkowo uświetnione
występem Zespołu Tańca Ludowego Motycz pod kierunkiem Pana Marcina Snuzika.
Spotkanie zakończyło się
wspólnym obiadem dla gości
i nauczycieli. ............
................
Dyrektor Szkoły, Marta Och

Likwidacja
W przypadku wyrobów
gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawzawierających
azbest
cze na dany okres złoży wniosek
wrazterenie
z wymaganymi
na
gminydokumentami w okresie od dnia 1 grudnia
Konopnica
wdnia
2016
danego roku do
31 roku
stycznia
następnego roku, ustalenie praW ubiegłym roku na terenie
wa do świadczenia wychowawczegminy likwidację wyrobów zago oraz wypłata
przysługującego
wierających
azbest
prowadzono
wychowawczego
nawświadczenia
ramach środków
pozyskanych
stępuje
do
ostatniego
dnia
lutez Wojewódzkiego i Narodowego
go następnego
roku.” ŚrodowiFunduszu
Ochrony
ska i Gospodarki Wodnej oraz
informujemy,
że
wJednocześnie
ramach „Pilotażowego
systew okresie
zasiłkowym 2017/2018
mu
gospodarowania
odpadami
kryterium dochodowe
azbestowymi
na terenie wylicza
wojesię na podstawie
dochodów
osiąwództwa
lubelskiego
wzmocnionego
sprawnym
monitoringiem
gniętych
w 2016 roku.
ilości oraz kontroli ich usuwania
iŚwiadczenie
unieszkodliwiania”,
zwanego
wychowawcze
przy„programem
polskodziecko
– szwajcarsługuje na pierwsze
jeżeskim”.
li dochód rodziny w przeliczeniu
Zeosobę
środków
na
nie funduszu
przekraczaochrokwoty
ny
środowiska
53
800,00
zł. Jeżeli zrealizowano
członkiem rodziwnioski
i
usunięto
112,28
ton
ny jest dziecko niepełnospraweternitu.
ne, świadczenie wychowawcze
Natomiast w ramach programu
przysługuje na pierwsze dziecko
polsko – szwajcarskiego zrealiosobom jeżeli dochód rodziny
zowano 71 wniosków i usunięto
w przeliczeniu
na osobę nie
prze163,631
ton eternitu.
Łącznie
kracza
kwoty
1
200,00
zł.
daje to 275,911 ton eternitu, który zniknął z terenu naszej gminy.
Informujemy, że rok 2016 był
Dodatkowe
informacje
możostatnim
rokiem,
kiedy funkcjona uzyskać
w Ośrodku
nował
program
polsko –Pomocy
szwajSpołecznej w Konopnicy – Dział
carski.
Świadczeń
Rodzinnych
pokój
W roku bieżącym
będą(usuwanr 24
) oraznadzwoniąc
nr
nie
eternitu
terenie pod
gminy
nadal
będzie realizowane
przy
tel. 815032289
i 815031081 w.
42
pomocy środków pochodzących
z Wojewódzkiego i Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej. Należy
jednak pamiętać, że środki te
nie są zbyt duże i nie pozwolą na
szybkie zrealizowanie wszystkich
wniosków.
Przypominamy, że do wniosków
należy dołączyć załączniki:
- w przypadku wniosku na demontaż i utylizację jest to zgłoszenie do Starostwa Powiatowego wymiany pokrycia dachowego
i mapa,
- w przypadku wniosku na zabranie i utylizację eternitu zdjętego
po 6.05.2004 r. jest to oświadczenie wykonawcy przeszkolonego
do obchodzenia się z wyrobami
azbestowymi o tym, że eternit
został zdjęty zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami
BHP a teren oczyszczony z pyłuazbestowego.

ECHO Konopnicy
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Powiatowa Mini Olimpiada Sportowa
na nowym boisku w Motyczu

mgr Monika Sito,
nauczyciel wychowania fizycznego
SP w Radawcu Dużym

fot. arch. SP Rad. D.

ECHO Konopnicy

3 czerwca 2017 roku w Motyczu odbyła się Powiatowa
Mini Olimpiada Sportowa,
której organizatorem był Ludowy Klub Sportowy Sokół
Konopnica. W programie
Mini Olimpiady znalazło się
szereg konkurencji dla najmłodszych, między innymi:
tor przeszkód, rzut piłką tenisową, konkurs rzutów karnych oraz turniej piłkarski dla
uczniów szkół podstawowych
z klas IV-VI.
W piłkarskich zmaganiach
udział wzięło sześć szkół podstawowych, gdzie pięć z nich
reprezentowało teren powiatu
lubelskiego: S. P. w Motyczu,
S. P. w Bełżycach, S. P. w Borzechowie, S. P. w Niedrzwicy
Dużej, S. P. w Maszkach oraz
jako szósta gościnnie wystąpiła Szkoła Podstawowa im.
72. Pułku Piechoty „Radom”
w Konopnicy, ale tej z powiatu
wieluńskiego w województwie
łódzkim.
Drużyny rywalizowały
w dwóch grupach po trzy
zespoły: Motycz, Maszki, Borzechów, jako grupa pierwsza oraz Bełżyce, Niedrzwica
Duża, Konopnica (woj. łódzkie), jako grupa druga. Mecze odbywały się w systemie
2x5min, a w przypadku remisu decydowały rzuty karne.
Nad przestrzeganiem przepisów gry czuwał licencjonowany sędzia piłkarski Lubelskiego Związku Piłki Nożnej
Paweł Borzęcki, natomiast

przy liniach pomagali mu
trenerzy grup młodzieżowych
LKS Sokół Konopnica: Radosław Jezierski oraz Norbert
Ciesielka.
Rozgrywki wyłoniły najpierw
zwycięzców poszczególnych
grup, którymi okazały się
reprezentacje Szkół Podstawowych w Motyczu oraz
Niedrzwicy Dużej. Drugie
miejsca przypadły szkołom
z Borzechowa oraz Konopnicy
(woj. łódzkie), a na trzecich
lokatach uplasowały się szkoły
z Bełżyc i Maszek. Faza finałowa rozpoczęła się od
spotkania o 5 miejsce gdzie
górą okazali się zawodnicy
z Maszek pokonując drużynę
Bełżyc 2:0. W meczu o 3 miejsce goście z Konopnicy (woj.
łódzkie) pokonali reprezentantów Borzechowa 0:2, natomiast w emocjonującym spotkaniu finałowym najpierw to
gospodarze z Motycza objęli
prowadzenie, ale goście szybko wzięli się do odrabiania
strat i to właśnie Szkoła Podstawowa. im. Bohaterów 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty
z Niedrzwicy Dużej cieszyła się
ze zwycięstwa w całym turnieju pokonując w finale Motycz
1:2. Wyróżnienia otrzymali
także: najlepszy zawodnik turnieju – Emilian Wiśniewski
(Konopnica, woj. łódzkie),
najlepszy bramkarz turnieju
– Michał Wojtyła (Niedrzwica
Duża) oraz król strzelców tur-

nieju – Jarosław Wróbel (Motycz), a uroczystą ceremonię
wręczania nagród poprowadził Prezes Ludowego Klubu
Sportowego Sokół Konopnica
Sławomir Sarna. Wszystkim
uczestnikom dziękujemy za
udział w Powiatowej Mini
Olimpiadzie Sportowej, a zwycięzcom turnieju gratulujemy
wysokich umiejętności i woli
walki mając nadzieję na równie emocjonujące spotkanie
wszystkich ekip w przyszłym
roku.
Michał Dudek

fot. Małgorzata Sulisz (3)

Reprezentacja dziewcząt ze
Szkoły Podstawowej im. Ziemi
Lubelskiej w Radawcu Dużym
wzięła udział w Finale Powiatowych Igrzysk Młodzieży Szkolnej
w piłce nożnej dziewcząt, organizowanych w Bełżycach przez
Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy. Udział w zawodach
zawdzięczały wygraniu Eliminacji
Powiatowych, na które pojechały
jako mistrzynie gminy Konopnica. Po ciężkim boju dziewczęta
wywalczyły drugie miejsce zdobywając Wicemistrzostwo Powiatu
Lubelskiego! Warto dodać, że
na terenie powiatu znajduje się
85 szkół podstawowych! Dziewczęta zostawiły na boisku serce,
siły i łzy. Dyplom odebrały z rąk
Prezesa Powiatowego Szkolnego
Związku Sportowego pana mgr.
Ireneusza Rapy. Gratulujemy
ogromnego sukcesu i życzymy
kolejnych! Oto skład drużyny
(od lewej) Anna Radzikowska,
Oliwia Czobot, Emilka Gajer, Natalia Wójtowicz, Izabela Paszkiewicz, Liliana Łączka, Aleksandra
Oziębło.

fot. Michał Dudekrosław Żydek

Wicemistrzynie
Powiatu
Lubelskiego
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Otwarcie boiska w Motyczu - Gminny Dzień Dziecka

fot. Małgorzata Sulisz (3)

rów - urbanistów!
Kulminacją otwarcia było
odśpiewanie na czele z księdzem Szatkowskim radosnej
pieśni dziękczynnej „Oto jest
dzień, który dał nam Pan”.
Atmosfera radości udzieliła
się wszystkim, a do nieba wraz
z przesłaniem uleciały kolorowe balony.
W południe rozegrano powiatowy turniej piłkarski, w
którym wzięło udział sześć
drużyn z 6 szkół podstawowych
w Maszkach, Borzechowie,
Bełżycach, Niedrzwicy Dużej, Motyczu oraz Konopnicy
w powiecie wieluńskim. Pogoda dopisała, rozgrzani słońcem i emocjami uczestnicy
mogli schłodzić się w kurtynie
wodnej, którą zapewniali strażacy z OSP Motycz.

3 - go czerwca nadszedł długo wyczekiwany moment dla
młodych mieszkańców Motycza i okolic – oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego.
Z tejże okazji oprócz uroczystego przecięcia wstęgi
i poświęcenia boiska zorganizowany został Gminny Dzień
Dziecka, którego organizacja
wpisała się w tegoroczne obchody Jubileuszu 700-lecia
Motycza.
Otwarcie wspaniałego obiektu sportowego było pretekstem dla władz gminy do zaproszenia wspaniałych gości,
wśród których znaleźli się:
delegacja z bliźniaczej gm.
Konopnica, woj. łódzkie, z
panem wójtem Grzegorzem
Turalczykiem na czele, miejscowi księża, Stanisław Szatkowski, Maciej Staszak, poseł
Jan Łopata, Starosta Lubelski
Paweł Pikula, przedstawiciel
Marszałka pan Jerzy Maj.
Należy zaznaczyć, że to z inicjatywy Pana Posła i dzięki

uprzejmości księdza Stanisława Szatkowskiego powstała
piękna idea wybudowania na
gruntach Parafii miejsca rozrywki.
Po uroczystym przecięciu
wstęgi Ksiądz Szatkowski zaskoczył wszystkich, gdy po
tradycyjnym
poświęceniu
dokonał objazdu boiska traktorkiem do koszenia trawy.
Proboszcz ku uciesze dzieci,
jak zwykle zaskoczył niekonwencjonalnym podejściem...
Na najmłodszych czekały dmuchańce, możliwość
udziału w zabawach sportowych przygotowanych przez
nauczycieli w-fu z tutejszej
szkoły. Każde dziecko otrzymało watę cukrowa i lody oraz
upominek.
Rozstrzygnięty został konkurs „Moja gmina w przyszłości”. Za fantastyczne makiety
przedstawiające naszą gminę
w przyszłości uczniowie otrzymali cenne nagrody. Wielkie
brawa dla młodych wizjone-

Konrad Banach – sekretarz gminy, przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego Obchodów Jubileuszu:
„Kiedy przejeżdżam przez Motycz
i widzę, jak wielu młodych ludzi
ćwiczy na boisku, utwierdzam się
w słuszności lokalizacji tej inwestycji. Cieszę się, że wieczorami
boisko tętni życiem, radością młodych ludzi oraz duchem rywalizacji sportowej.
Życzę wszystkim użytkownikom,
aby kompleks sportowy służył waszemu zdrowiu i rozwojowi sprawności fizycznej. Niech wychowanie młodych przez sport rozkwita
z każdym dniem na nowo!
Już dzisiaj serdecznie zapraszam
na 17 września na podsumowanie Obchodów 700–lecia Motycza, 95-lecia istnienia Parafii,
oraz na Przegląd zespołów ludowych do amfiteatru.”

Gimnazjaliści
z Radawczyka Drugiego
posłami na XXIII sesji Sejmu
Dzieci
i Młodzieży!
Michalina Żydek
i Jan Radzikowski pięknie
prezentowali
się na sali sejmowej.
Dzień Dziecka to wspaniałe
święto wszystkich dzieci, ale kiedy można je świętować w scenerii sali sejmowej na Wiejskiej
w Warszawie, to nabiera ono
jeszcze większego znaczenia.
W tym roku nasi uczniowie także
brali udział w kolejnej już sesji
Sejmu Dzieci i Młodzieży. Była
to zapewne niezwykła przygoda
dla Michaliny Żydek i Jana Radzikowskiego, którzy zakwalifikowali się do XXIII sesji. Dwudniowy
wyjazd do Warszawy (31 V – 1
VI) był nie tylko okazją do wizyty
w Sejmie, ale również możliwością zwiedzania stolicy i poznawania miejsc związanych z totalitaryzmem.
Wykonanie zadania projektowego było możliwe dzięki wsparciu ze strony Urzędu Gminy Konopnica (tu podziękowania dla
pana Wójta), Biblioteki Publicznej Gminy Konopnica, parafii
w Konopnicy oraz redakcji Echa
Konopnicy. Za współpracę serdecznie dziękujemy.
Aneta Putowska,
opiekun zespołu
		

fot. arch. Gimn.
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Nowe zasady segregacji odpadów – wspólny system
Dnia 1 lipca 2017r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie ministra środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Wytyczne dotyczące poprawnej segregacji odpadów będą jednakowe dla wszystkich gmin w Polsce.
Kiedy nowy system zacznie obowiązywać w Gminie Konopnica?
Największe zmiany w sposobie zbierania odpadów nastąpią w Naszej Gminie w połowie 2018 r. wtedy to też będzie dobiegała końca
umowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Radni Gminy Konopnica będą zobligowania do podjęcia
uchwał dotyczących nowych zasad. Mieszkańcy zostaną poinformowani jak poprawnie segregować odpady. Po zawarciu przez Gminę nowej umowy na odbiór odpadów komunalnych mieszkańcy będą wyposażani w worki o odpowiedniej kolorystyce. Nowe rozporządzenie
wprowadza kolorystykę worków/pojemników przeznaczonych do zbierania określonej grupy odpadów i tak:

Kolor zielony z napisem „Szkło”
Należy wrzucać:
• Butelki i słoiki po napojach
i żywności (w tym butelki
po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych)

Nie należy wrzucać:
• Ceramiki, doniczek, porcelany,
fajansu, kryształów
• Szkła okularowego
•Szkła żaroodpornego
• Zniczy z zawartością wosku
• Żarówek i świetlówek
• Reflektorów
• Szklanych opakowań
po kosmetykach
• Opakowań po lekach,
rozpuszczalnikach,
olejach silnikowych
• Luster
• Szyb okiennych i zbrojonych
• Monitorów i lamp telewizyjnych
• Termometrów i strzykawek

Koloru brązowego z napisem „Bio”
Należy wrzucać:
• odpadki warzywne i owocowe
(w tym obierki itp.)
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew

Nie należy wrzucać:
•resztek jedzenia,
zwłaszcza mięsa
i kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i MDF
• ziemi i kamieni
• innych odpadów komunalnych
(w tym niebezpiecznych

Kolor żółty z napisem „Metale i plastik”

Kolor niebieski z napisem „Papier”

Do worka mają trafić:
•odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
•nakrętki, o ile nie zbieramy ich
osobno w ramach akcji dobroczynnych
•plastikowe opakowania po produktach spożywczych
•opakowania wielomateriałowe
(np. kartony po mleku i sokach)
•opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania),
kosmetykach (np. szamponach,
paście do zębów) itp.
•plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
•aluminiowe puszki po napojach
i sokach
•puszki po konserwach
•folię aluminiową
•metale kolorowe
•kapsle, zakrętki od słoików

Do worka mają trafić:
• opakowania z papieru, karton,
tekturę ..(także falistą)
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy,
zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe

Nie należy wrzucać:
•butelek i pojemników z zawartością
•plastikowych zabawek
•opakowań po lekach i zużytych
artykułów medycznych
•opakowań po olejach silnikowych
•części samochodowych
•zużytych baterii i akumulatorów
•puszek i pojemników po farbach
i lakierach
•zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

Nie należy wrzucać:
•.ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
•.papieru lakierowanego i powleczonego ...folią
•.papieru zatłuszczonego lub
mocno .zabrudzonego
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych i podpasek
• zatłuszczonych jednorazowych
opakowań z papieru i naczyń
jednorazowych
• ubrań

Pojemnik na „zmieszane odpady komunalne” – kolor zostanie określony w uchwale Rady Gminy i tu należy wrzucać wszystko to, czego
nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.
Nadal będzie funkcjonował PSZOK (Punkt selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) do którego mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę mogą dostarczać odpady problematyczne. Regulamin punktu dostępny na stronie
internetowej urzędu www.konopnica.eu
Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Ministerstwa Środowiska poświęconej nowym zasadom segregacji www.naszesmieci.
mos.gov.pl
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Gala Orkiestr Dętych w Motyczu

W dniu 04 czerwca 2017 r. w
amfiteatrze w Motyczu odbyła
się Gala Orkiestr Dętych, która wpisała się w uroczystości
Jubileuszowe 700-lecia Motycza. W prezentacji wzięły
udział cztery orkiestry dęte: z
Wojciechowa, Niemiec, Motycza i Opola Lubelskiego.
Orkiestry prezentowały swój
dorobek w 30 minutowych
koncertach.
Jako pierwsza wystąpiła Orkiestra Dęta z Wojciechowa,
którą prowadzi Pan Kazimierz
Kołodziej. Była to najstarsza
z występujących, gdyż powstała w 1987 roku.
Następnie wystąpiła Brass
Band Orkiestra Gminy Niemce, która powstała w 2014 r.
Efekty rocznej pracy orkiestry
zostały przedstawione w dniu
5 stycznia 2015 r. w Zespole
Szkół im. Ziemi Lubelskiej
w Niemcach podczas pierwszego publicznego występu.
Orkiestrą dyryguje Dominik
Pytka.
W dalszej kolejności koncertowała Młodzieżowo-Dziecię-

ca Orkiestra Dęta z Motycza,
którą od 1999 r. dyryguje Pan
Anton Szaszkow, mieszkaniec
gminy Konopnica, znany muzyk Filharmonii Lubelskiej.
W składzie orkiestry znajdują się uczniowie, absolwenci,

a także mieszkańcy naszej gminy, którzy rozwijają tu swoje
talenty. W dowód uznania dla
osiągnięć młodych muzyków
w 2013 r. Kapituła Wyróżnienia przyznała orkiestrze odznaczenie Zasłużony dla Gminy Konopnica. W roku 2014
orkiestra otrzymała nowe instrumenty w ramach projektu
unijnego.
Ostatni koncert przedstawiła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Opolskiego Centrum Kultury, która powstała jesienią
2013 r. W swoich szeregach
ma same dziewczęta. Biorą
one udział w zajęciach prowadzonych w sekcjach i całym
składzie orkiestralnym. Orkiestrą dyryguje Pan Stanisław
Szymaniak.
Dyrektor szkoły, jako organizator Gali podziękowała
wszystkim grupom za koncerty
oraz poprosiła władze gminy o
wręczenie pamiątkowych pucharów i dyplomów. Po zakończeniu części oficjalnej goście
zostali zaproszeni na poczęstunek do „Domu Kultury”.
Marta Och,
Dyrektor SP w Motyczu

Świadczenia
rodzinne - nowy
okres zasiłkowy
2017/2018
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Konopnicy – Dział Świadczeń
Rodzinnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do zasiłku
rodzinnego oraz dodatków do
zasiłku rodzinnego a także wnioski o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, na
nowy okres zasiłkowy 2017/ 2018
przyjmowane będą od 1 sierpnia
2017 roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z dokumentami
do dnia 31 sierpnia 2017 roku,
ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2017 roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży
wniosek wraz z dokumentami
w okresie od dnia 1 września
2017 roku, ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń
następuje do dnia 31 grudnia
2017 roku.
.W
okresie
zasiłkowym
2017/2018 kryterium dochodowe wylicza się na podstawie
dochodów osiągniętych w 2016
roku.
Jednocześnie informujemy, że
kryteria dochodowe oraz wysokości świadczeń nie uległy zmianie.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy
Społecznej w Konopnicy pok.
24 oraz pod nr tel.: 815032289;
815031081 wew. 42

fot. Małgorzata Sulisz (4)
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POZNAJ SZKOŁY
Szkoła Podstawowa w Konopnicy

Nowy okres
zasiłkowy 2017/2018
Fundusz
alimentacyjny

1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie
stwierdzające
bezskuteczność
egzekucji;
2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość
innych dochodów niż dochody
podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c,
art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
U. z 2016 r. poz. 2032, z późn.
zm.), dotyczące każdego członka
rodziny;
3. zaświadczenie naczelnika
urzędu skarbowego, dotyczące
członków rodziny rozliczających
się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne,
zawierające informacje odpowiednio o: a) formie opłacanego
podatku, b) wysokości przychodu, c) stawce podatku, d) wysokości opłaconego podatku w
roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;

ECHO Konopnicy

Z pozoru mogłoby się wydawać, że szkoła, jakich wiele. Pierwszy dzwonek punkt
ósma, potem język polski,
matematyka, przyroda. Po
głównych zajęciach następują dodatkowe, jak: koło plastyczne, zajęcia muzyczne czy
sportowe. W pokoju nauczycielskim, jak w ulu- praca wre,
gdyż pedagodzy dwoją się
i troją, aby przygotować zajęcia na wysokim poziomie
edukacyjnym oraz w jak najbardziej atrakcyjnej formie.
Ciągle coś wycinają i kleją wyczarowując plastyczne „cuda”
na ściennych tablicach. Często gdzieś dzwonią, a potem
okazuje się, że niebawem
dzieci znów będą cieszyć się
zajęciami z ciekawego projektu, albo że pojadą na wycieczkę, którą potem długo,
długo będą wspominać. Świetlica czynna od wczesnych do
późnych godzin, bo bezpieczeństwo uczniów to jeden
z priorytetów. Przecież tak jest
w każdej szkole…
Jednak ta szkoła jest wyjątkowa. Duże znaczenie ma tutaj
nasza szkolna wspólnota, a co
za tym idzie wyjątkowa atmosfera tworzona przez szeroko

pojętą społeczność szkolną
i lokalną. Bez jej udziału:
pedagogów, uczniów, ich rodziców, dziadków i niekiedy
całych rodzin, bez ich ogromnego zaangażowania, które
przecież wypływa z dobrych
serc, niemożliwym byłoby
uczestnictwo w tak wielu akcjach dobroczynnych, w np.
choćby cieszących się dużą
popularnością przedświątecznych kiermaszach na rzecz
podopiecznych Bractwa im.
Świętego Brata Alberta w Lublinie. Wspólnie potrafimy się
również bawić. Jesteśmy dumni z naszych corocznych imprez dla babć i dziadków, czy
czerwcowych spektakli komediowych z udziałem nauczy-

cieli, rodziców i uczniów. fot
Wiemy, że gwarantem licznych sukcesów jest szeroko
pojęta współpraca, dlatego
tak często cieszymy się pierwszymi miejscami i wyróżnieniami uczniów w konkursach
na wszystkich szczeblach
(nawet międzynarodowych)
i w różnych dziedzinach. Z radością obserwujemy jak młodzież zdobywa wiedzę, rozwija swoje zainteresowania.
Miło nam, bo kulturalnie się
zachowują. Jesteśmy dumni,
że są ludźmi wrażliwymi na
krzywdę innych. Bo przecież
o to wszystko nam chodzi…
(MG)
www.spkonopnica.eu

fot. Małgorzata Sulisz

Do wniosku należy dołączyć:

fot. arch. SP Konopnica

Ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz
ich wypłata następują odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela
ustawowego. Wniosek składa się
w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Wnioski przyjmowane są od 1
sierpnia 2017r.
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fot. Małgorzata Sulisz

Szkoła Podstawowa w Motyczu

Szkoła Podstawowa im. W.
Witosa Motyczu położona na
terenie gminy Konopnica to
szkoła z tradycjami, w której
od czasów przedwojennych
kształcą się liczne pokolenia
dzieci z tego terenu. Szkoła powstała w latach 30-tych
ubiegłego stulecia, rozbudowano ją w latach 80-tych,
a w 2008 roku oddano do
użytku najnowszą część szkoły
z nowoczesną salą gimnastyczną i klasami dla najmłodszych
dzieci. Zatem warunki lokalowe są bardzo dobre. Wyposażenie sal lekcyjnych odpowiada nowoczesnym standardom,
ponieważ szkoła posiada 7 tablic interaktywnych, internet
bezprzewodowy, nowoczesny
plac zabaw, nowe wielofunkcyjne boisko.

Kadra pedagogiczna to
ludzie z pasją, kreatywni,
dostrzegający atuty swoich
uczniów, ale także pielęgnujący tradycję. Niezbyt liczne
oddziały to możliwość stosowania szeroko pojętej indywidualizacji, jak też rozwijania
zdolności i wyrównywania
braków. Wspomniane mocne i słabe strony uczniów to
cel prowadzonych zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęć
muzycznych – orkiestry dętej,
tanecznych – tańców ludowych, współczesnych, baletu,
sztuk walki – karate.
Uczniowie naszej szkoły
mają także możliwość odkrywania swoich talentów biorąc
udział w licznych konkursach
szkolnych i pozaszkolnych.

W 2014 r. nasza uczennica
Anna Szymańska została laureatką konkursu kuratoryjnego z historii i finalistką tegoż
konkursu z matematyki.
W celu integracji środowiska
lokalnego każdego roku organizowany jest Dzień Seniora
oraz uroczystości rodzinne:
Dzień Babci i Dziadka, Dzień
Matki, Dzień Dziecka. W 2017
r. obchodzimy 700 –lecie Motycza, z tej okazji odbywają
się w szkole liczne konkursy,
spotkania, uroczystości. Dzięki kreatywności nauczycieli
uczniowie nasi mają możliwość wykazania się talentami,
jak też zapoznania się z historią swojej małej Ojczyzny.
Uczniowie mogą korzystać
z rozbudowanej pracowni
komputerowej,
biblioteki
szkolnej – centrum multimedialnego. W czasie wolnym
od nauki uczniowie mają zapewnioną opiekę w świetlicy
szkolnej i środowiskowej (od
godziny 7.00 do 17.00). Na terenie szkoły znajduje się także
kuchnia oraz stołówka, gdzie
dzieci mają możliwość korzystania z ciepłych posiłków.
Dyrektor szkoły
Marta Och
kontakt: tel. 81 50 31 006
www.spmotycz.i365.pl

Wystawa historyczna na 700-lecie Motycza
Na ogrodzeniu przy kościele
w Motyczu pojawiły się niecodzienne plansze. Jest to efekt
pracy wielu osób, którym na
sercu leżą dzieje ich Małej Ojczyzny.
W „Domu Kultury” w Motyczu już od kilku lat zbieramy dawne fotografie dotyczące naszej gminy i życia
jej mieszkańców. Ks. Maciej
Staszak, pomysłodawca tej
wystawy, swoją inicjatywą za-

interesował wielu mieszkańców Motycza, powstała grupa
inicjatywna osób, której zaangażowanie dało wspaniałe
owoce. Efektem ich działania
będzie prezentacja historii
Motycza na dawnej fotografii.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Motycza, którzy
zdecydowali się udostępnić
unikalne zdjęcia, będące dla
nich cenną, czasem jedyną
pamiątką.

4. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu
powództwa o alimenty, odpis
protokołu zawierającego treść
ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
5. orzeczenie sądu rodzinnego
o ustaleniu opiekuna prawnego
dla osoby uprawnionej;
6. zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
7. informacje właściwego sądu
lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną
czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego
za granicą albo o niepodjęciu
tych czynności, w szczególności
w związku z: – brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
– brakiem możliwości wskazania
przez osobę uprawnioną miejsca
zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
8. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości
świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku;
W przypadku utraty dochodu
lub uzyskania dochodu do wniosku o świadczenie z funduszu
alimentacyjnego należy dołączyć
dokumenty potwierdzające ich
utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Dodatkowe informacje można
uzyskać pod numerem telefonu
81/ 50-32-289 lub 81/ 50-31-081
w.42 Wnioski można pobrać w
pokoju Nr 24
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POZNAJ SZKOŁY
Szkoła Podstawowa w Stasinie

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia
przez nią 18 roku życia albo
w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo
w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują, jeżeli
dochód rodziny w przeliczeniu
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500
zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli
osoba uprawniona:
• została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe
utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
• zawarła związek małżeński.
W przypadku ustalania dochodu z gospodarstwa rolnego
przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód
miesięczny w wysokości 1/12
dochodu ogłaszanego corocznie
w drodze obwieszczenia przez
Prezesa GUS.
Zadania w zakresie świadczeń
z funduszu alimentacyjnegoWniosek składa się w urzędzie
gminy lub miasta właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania
osoby uprawnionej. Postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego prowadzi
organ właściwy wierzyciela.
Wypłaty świadczeń: w przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres
świadczeniowy złoży wniosek

ECHO Konopnicy

To bezpieczna, nowoczesna i kameralna placówka oświatowa. Stwarza ona
uczniom optymalne warunki
do wszechstronnego rozwoju w przyjaznej atmosferze,
przy pełnym zaangażowaniu
profesjonalnie przygotowanej
kadry pedagogicznej. Wysoki
poziom zajęć dydaktycznych
i różnorodne formy pracy
z dziećmi pomagają w osiąganiu wysokich wyników nauczania.
Szkoła ma warunki, możliwości i zaspokaja potrzeby
edukacyjne dzieci niepełnosprawnych.
Uczniowie rozwijają swoje
zainteresowania, talenty oraz
osiągają wspaniałe sukcesy,
korzystając z bogatej oferty za-

jęć pozalekcyjnych, kół przedmiotowych,
artystycznych,
nauki gry na instrumentach,
profesjonalnych treningów
w szkolnej szkółce piłkarskiej
oraz innych sekcjach sportowych.
W placówce organizowane
są liczne i różnorodne uroczystości, imprezy, spotkania,
wyjazdy i wycieczki.
Szkoła Podstawowa w Stasinie posiada bardzo dobre warunki lokalowe.
Oddział przedszkolny ma do
dyspozycji wydzielone piętro
z kolorowymi salami. Oprócz
pracowni dla klas I-VI wyposażonych nie tylko w nowoczesne tablice multimedialne,
ale i inne atrakcyjne pomoce
dydaktyczne,
dysponujemy

pracownią komputerową (z
indywidualnym stanowiskiem
dla każdego ucznia), biblioteką, salą gimnastyczną, stołówką, świetlicą szkolną. Przy
szkole znajduje się kolorowy
plac zabaw i boisko szkolne.
Zajęcia lekcyjne odbywają
się do godziny 14.00, a w świetlicy szkolnej uczniowie mogą
przebywać od 7.00 do 17.00.
Istnieje możliwość dojazdu
do szkoły w Stasinie autobusem szkolnym lub MPK linia
54 i 12.

Dyrektor szkoły
mgr Jacek Wójcik
Tel/fax 81 5031039

fot. arch. SP Stasin (2)

Warunki nabywania
prawa do świadczenia
z funduszu
alimentacyjnego
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fot. Małgorzata Sulisz

Szkoła Podstawowa w Radawcu Dużym

Szkoła Podstawowa im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym to miejsce z historią sięgającą początków XX wieku.
To również placówka położona w centrum gminy, tętniąca
życiem, w której od pokoleń
nauczyciele i rodzice z nią
związani współpracują dla dobra dzieci. Jej powstanie wiąże
się z inicjatywą właściciela majątku, hrabiego Stadnickiego,
który rozumiejąc potrzeby
mieszkańców i wagę edukacji dla każdej społeczności,
w 1916 roku przeznaczył
swoje dobra dla potrzeb nauczania dzieci z okolicznych
wsi. Na tym nie poprzestano w 1935 roku na podarowanych przez gospodarzy działkach rozpoczęto budowę
naszej szkoły, ukończono ją
rok później. Stała się ona symbolem lokalnej współpracy,
dumy i troski o przyszłe pokolenia mieszkańców. Od tamtej
pory nasza placówka zmieniała swój wygląd, była rozbudowywana, unowocześniania
i wyposażana w różnorodne
pomoce naukowe.
Szkoła oferuje młodszym
uczniom estetycznie urządzone, kolorowe i dobrze wyposażone sale. Klasy, z których
korzystają wszystkie dzieci,
posiadają tablice interaktywne, rzutniki i komputery.
Atutem jest przestronna sala
gimnastyczna z zapleczem.
Z myślą o dzieciach nauczyciele we współpracy z rodzicami zagospodarowali teren

za budynkiem, przystosowując go na potrzeby rekreacji
uczniów. Rodzice ze swoimi
pociechami, nauczyciele wraz
z podopiecznymi, maluchy
z pobliskiego przedszkola
„Honoratka” mogą korzystać
z bezpiecznego placu zabaw
znajdującego się przed szkołą.
Stołówka szkolna wydaje
smaczne i zdrowe obiady, z
których korzysta większość
uczniów. Świetlica obejmuje
opieką dzieci z grup przedszkolnych, klas młodszych
i starszych w godzinach od
6.45 do 16.45.
Liczne koła zainteresowań
pozwalają uczniom się rozwijać i ciekawie spędzać czas.
Należą do nich między innymi: zajęcia teatralne, zajęcia
Szkolnego Klubu Sportowego, nauka gry na syntezatorach, zajęcia komputerowe,
taneczne, balet, schola, treningi karate, koło matematyczne i języka angielskiego.
Uczniowie, którzy potrzebują
pomocy, są objęci zajęciami
dydaktyczno – wyrównawczymi z wiodących przedmiotów.
Dzieci chętnie uczestniczą
w licznych konkursach: recytatorskich, plastycznych, muzycznych, matematycznych,
z wiedzy pożarniczej, zawodach sportowych organizowanych przez szkoły i instytucje
w naszej gminie oraz instytucje działające na terenie Lublina. Odnoszą w nich sukcesy i zdobywają cenne nagrody.
Wyróżniającym się na tym tle

osiągnięciem jest zdobycie wicemistrzostwa powiatu przez
nasze piłkarki nożne, które co
roku wygrywają zwody gminne i plasują się bardzo wysoko w rozgrywkach wyższego
szczebla.
Szkoła w Radawcu stara się
wprowadzać szereg innowacji
i ciekawych rozwiązań w pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
Nauczyciele naszej szkoły
chętnie
współpracują
z instytucjami, które oferują dzieciom ciekawe zajęcia,
pomoc psychologiczno –
pedagogiczną oraz dają możliwość zaprezentowania naszym
uczniom swoich umiejętności
i uzdolnień. Należą do nich
między innymi Policja, OSP,
fundacja „Między Nami”, kościół parafialny, poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
Ośrodek Działań Twórczych
w Radawczyku Drugim, teatr
„Kurtyna”, który wspomaga
nasze działania profilaktyczne
z zakresu zapobiegania uzależnieniom, agresji, odrzuceniu przez grupę.
Atutem naszej pracy jest zaplanowanie i realizacja wielu
projektów edukacyjnych, profilaktyczno-wychowawczych,
ekologicznych.
Szczególnie lubianymi przez
naszych uczniów formami
nauki i odpoczynku są wyjazdy do kina, teatru i parków
rozrywki, których co roku odbywa się kilka. Zainteresowaniem cieszą się jedno i dwudniowe wycieczki turystyczno
– krajoznawcze oraz wyjazdy
na Zieloną Szkołę. Dzięki nim
dzieci zwiedziły najciekawsze
miejsca naszego regionu, województwa i Polski.
Nasz praca dydaktyczne przynosi efekty potwierdzone dobrymi wynikami uczniów na
sprawdzianie szóstoklasisty,
a dzieci czują się w szkole bezpiecznie.
www.radawiec.pl

Aktualności

wraz z dokumentami do dnia
31 sierpnia, ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31
października
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na
nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia
1 września do dnia 30 września
danego roku, ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia
30 listopada tego roku
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na
nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia
1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata
przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na
nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia
1 listopada do dnia 30 listopada
danego roku, ustalenie prawa do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia
31 stycznia następnego roku
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na
nowy okres świadczeniowy złoży
wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia
1 grudnia danego roku do dnia
31 stycznia następnego roku,
ustalenie prawa do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego oraz
wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia
lutego następnego roku
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Mała Szkoła Wielkich Sukcesów
czyli o tym, co od września będzie się działo w SP w Zemborzycach Tereszyńskich

Kiedy historia
staje się pasją…
Sukces „Wielkiej Trójki”

Aneta Putowska,
nauczyciel historii

fot. arch. SP Zemb. Ter.
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fot. Małgorzata Sulisz

A dziać się będzie naprawdę
wiele. Już od 1 września 2017
r. do grudnia 2018 r. w naszej szkole będzie realizowany
projekt Mała Szkoła Wielkich
Sukcesów finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu zaplanowano zajęcia dla klas I - VI.
Uczniowie naszej szkoły będą
mogli brać udział w robotyce,
zajęciach z programowania,
zaplanowano ciekawe kursy
z języka angielskiego - Happy
English-nauka języka angiel

skiego, matematyki - Matematyka codzienności - wprowadzenie w świat liczb i figur oraz
przyrody - Przyroda lubi zaskakiwać. Ponadto przewidziano
gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną dla uczniów z wadą
postawy, zajęcia logopedyczne,
a także trening ortograficzny
z wykorzystaniem programu językowego Ortograffiti.
W toku działania zostaną
zakupione specjalistyczne pomoce i środki dydaktyczne
wspomagające rozwój kompetencji kluczowych, a uczniowie
i rodzice zostaną objęci do-

Teraz jeszcze tylko zasłużona
chwila wytchnienia, a od września rozpoczynamy przygodę
w świecie nauki. Zapewne będzie ciekawa i pełna niespodzianek.
Aneta Putowska
fot. arch. SP Zemb. Ter. (3)

Uczniowska drużyna ze SP im.
ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich – Julia
Wenerska, Dominik Gąska i Łukasz Putowski - zdobyła I miejsce w wojewódzkim V Turnieju
Historycznym pod hasłem „Od
demokracji do sanacji”
V Turniej Historyczny organizowany przez Lubelski Oddział
IPN zgromadził osiemnaście drużyn z całego województwa lubelskiego. Brali w nim udział także
uczniowie ze SP w Zemborzycach
Tereszyńskich. W skład „Wielkiej
Trójki” (taką nazwę wybrała drużyna) weszli: Julia Wenerska, Dominik Gąska, Łukasz Putowski.
Turniej trwał blisko 4 godziny.
Organizatorzy gwarantowali wysoki poziom zadań konkursowych, które bardzo szczegółowo
sprawdzały wiedzę z okresu I wojny światowej, ostatnich lat walki
o niepodległość oraz dwudziestolecia międzywojennego. Zespoły uczniowskie prezentowały
wiedzę faktograficzną, pracowały
z materiałem filmowym, tekstami
źródłowymi, rozpoznawały postacie z okresu międzywojnia, przy
czym młodzież naprawdę świetnie się bawiła.
„Wielka Trójka” objęła prowadzenie tuż po pierwszych konkurencjach i już nie pozwoliła odebrać sobie zwycięstwa. Bo kiedy
historia staje się pasją, okazuje
się, że poznawanie dziejów może
być wspaniała przygodą.
Nad przygotowaniem drużyny
do V Turnieju Historycznego
czuwała p. Aneta Putowska.

radztwem i opieką pedagogiczno-psychologiczną w ramach
zajęć i konsultacji z pedagogiem szkolnym.
Mocną stroną projektu są
także darmowe wyjazdy edukacyjne i wycieczki szkolne,
dzięki którym uczniowie będą
uczyć się przez działanie.
Jednak to nie koniec projektów w naszej szkole. Mamy
nadzieję, że już od stycznia
ruszy kolejny program (wniosek jest w trakcie oceny), tym
razem skierowany do uczniów
klas VII i VIII. I tu podobnie
uczniowie będą mogli rozwijać
swoje zainteresowania, a także
brać udział w zajęciach, które pozwolą im przezwyciężać
trudności edukacyjne, jak również zaplanować dalszą karierę
szkolną i zawodową.

Realizacja zadań oświatowych w gminie Konopnica
jest jednym z ważniejszych priorytetów
W interesie wszystkich mieszkańców powinno być zwiększenie liczby uczniów w szkołach
bowiem wysokość subwencji
oświatowej obliczana jest m.in.
na podstawie liczby uczniów.
Większa liczba uczniów
w szkołach to mniejsza pula
środków z budżetu gminy
wydatkowanych na oświatę.
W szkołach podstawowych na
terenie gminy w klasach I –VII

od nowego roku szkolnego
będzie uczyło się 581 uczniów,
a powinno zgodnie z miejscem
zameldowania 1046 uczniów.
We wszystkich placówkach kultywuje się tradycje i zwyczaje, wydarzenia narodowe, religijne.
Wychowujemy dzieci ucząc
wrażliwości na innych przez
udział w różnorodnych akcjach charytatywnych i społecznych.

W każdej szkole podstawowej
działają oddziały przedszkolne
i świetlice - gmina nie wprowadziła odpłatności 1 zł za każdą
godzinę przebywania w oddziale przedszkolnym ponad czas
realizacji podstawy programowej.
Zapraszamy do zapoznania
się z naszymi placówkami, które czekają na każdego ucznia
otworem.
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fot. arch. SP Konopnica (2)

fot. arch. GK (2)

Dzień Seniora w Konopnicy

....Miło spotkać się z sąsiadami,
przyjaciółmi, ze znajomymi,
z którymi się już długo nie rozmawiało. Taką możliwość przy
okazji Parafialno-Gminnego
Dnia Seniora w Konopnicy
mieli starsi mieszkańcy z miejscowości Konopnica, Stasin,
Marynin, Zemborzyce Tereszyńskie, Uniszowice, Kozubszczyzna, Tereszyn – parafianie konopnickiego kościoła.
Stało się to już naszą majową tradycją. Tak i w tym roku,
25 maja, po uroczystej Mszy
Świętej w kościele w Konopnicy, odbyło się uroczyste spotkanie, które zaszczycili swoją
obecnością: ks kanonik Jan
Domański, Anna Olszak - Zastępca Wójta Gminy Konopni-

ca, Konrad Banach - Sekretarz
Gminy i Wiceprzewodniczący
Rady Powiatu w Lublinie. Zaproszeni, po raz pierwszy z tej
okazji, gościli w progach remizy OSP w Konopnicy. Tam
czekał na nich poczęstunek,
a różnorodny program artystyczny umilał wspólnie spędzony czas. Każdy mógł znaleźć „coś dla siebie”.
Uczniowie z III klasy SP
w Konopnicy pod kierownictwem wychowawcy Ewy Karwowskiej, uświetnili spotkanie
poezją, śpiewem i tańcem,
a także aranżacją instrumentalną. Program artystyczny
w wykonaniu uczniów wywołał
radosne uśmiechy na twarzach
Seniorów. Na spotkaniu nie

zabrakło również innych prezentacji. Jako pierwszy wystąpił
Zespół Śpiewaczy Rola z Motycza, wykonał pieśni tradycyjne, ogólnie znane wszystkim
zgromadzonym. Akompaniator Adam Kawka przygrywał
na akordeonie. Następnie
zagrali Stanisław Pomarański
na akordeonie i Henryk Kania na saksofonie. Ostatnim
punktem programu był występ naszego gminnego teatru
- „Stacja Teatr w Konopnicy”.
Zgromadzonym gościom aktorzy przedstawili „Scenki z życia
wzięte”. Można powiedzieć, że
program artystyczny był bardzo zróżnicowany co uatrakcyjniło występy a publiczność
doceniła artystów i nagradzała
je gromkimi brawami.
Nasze spotkanie mogło
odbyć się dzięki przychylności Mirosława Żydka, Wójta
Gminy Konopnica. Dziękujemy również radom sołeckim
z miejscowości: Konopnica,
Stasin, Marynin, Zemborzyce
Tereszyńskie, Uniszowice, Kozubszczyzna, Tereszyn za przyznanie środków z funduszów
sołeckich na Parafialno-Gminny Dzień Seniora.

VI Spotkanie Modelarzy - piknik w Radawcu
szybowców, m.in. An-2, P.11
oraz Extra 300. Dla miłośników szybkości zaplanowano
wyścigi dronów, a w sobotni
wieczór na lotnisku pojawił
się balon. Można było także

podziwiać efektowne ewolucje wykonywane przez modele samolotów. W tym miejscu
od lat spotykają się modelarze, jak też osoby zainteresowane tym ciekawym hobby.

Jak zaciekawić uczniów historią? To proste. Wystarczy pozwolić poznawać im przeszłość
w sposób ciekawy i niekonwencjonalny. Właśnie taki cel przyświecał „Nocy z historią”, która
odbyła się 20 czerwca 2017 r. w SP
w Zemborzycach Tereszyńskich.
Uczestniczyli w niej uczniowie
klas IV-VI wraz z wychowawcami,
panią Dyrektor oraz p. Anetą
Putowską. Aby móc wziąć udział
w spotkaniu, każdy uczeń musiał
wykazać się znajomością wskazanych dat historycznych.
Kiedy wreszcie wszyscy skupili się wokół ogniska, mogliśmy
przenieść się już w świat Słowian. To właśnie o ich tradycjach
i obrzędach opowiadała nauczycielka historii. Naszą wyprawę
w przeszłość rozpoczęliśmy od
przypomnienia znaczenia ognia,
był to bowiem jeden z żywiołów,
któremu Słowianie przypisywali
wręcz boską moc. Potem rozmawialiśmy o Nocy Kupały, czyli
słowiańskich walentynkach, gdyż
rozpoczynały się one właśnie
20 czerwca i trwały cztery doby.
Uczniowie poznali zwyczaje
i obrzędowość wiążące się z kupalnocką. Aby tradycji stało się
zadość, dziewczęta plotły wianki,
a chłopcy skakali przez ognisko.
Oczywiście obowiązkowo odbyło
się pieczenie kiełbasek i chleba.
Następnie uczniowie przenieśli się na nocowanie do sali gimnastycznej. Tam zaplanowano
projekcję „Starej baśni” w reż.J.
Hoffmana. Zanim rozpoczęli
oglądanie filmu, czekały na nich
jeszcze pokazy militarne przygotowane przez Mariusza Piwowara
i Piotra Pyca.
Aneta Putowska, nauczyciel SP
w Zemborzycach Tereszyńskich

fot. arch. Jakub Baltyn (3)

W dniach 24-25 czerwca
2017 na lotnisku Aeroklubu Lubelskiego odbyło się
VI Spotkanie Modelarzy. Na
miejscu można było zobaczyć
latające modele samolotów i

Sposób na historię
ze słowiańskimi
walentynkami w tle

fot. arch. SP Zemb. Ter.
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U garncarza
W ramach projektu „Konopnickie pasje - edycja 3” 16 czerwca uczestnicy warsztatów ceramicznych, które odbywają się
w Ośrodku Działań Twórczych
w Radawczyku Drugim, udali się
do Jadwisina. Tam odwiedzili
pracownię ceramiczną mistrza
garncarstwa pana Piotra Skiby.
Garncarz oprowadził po swojej pracowni, po wystawie którą
zorganizował, opowiedział o tradycyjnych niezwykle czasochłonnych sposobach pozyskiwania
gliny, Po chwili odpoczynku
wszyscy uczestniczyli w szkoleniu,
toczenia na kole garncarskim.
Każdy wykonał piękną miseczkę
lub mały dzbanek zwany bukietnikiem. Gdy prace wyschną zostaną wypalone w temperaturze
850 stopni, poszkliwione i znowu
poddane wypałowi tym razem
w temperaturze ponad 1000
stopni.
Zadanie to część działań realizowanych przez Stowarzyszenie
Pracownia Twórczych Działań
dzięki finansowemu wsparciu
Gminy Konopnica. Od września
zapraszamy na kolejny warsztatowy sezon, czekają na was
międzypokoleniowe spotkania
ceramiczne,
rękodzielnicze,
malarskie, taneczne i gitarowe,
przygotowujemy wystawę plenerową tzw. „galerię na płocie”
a ... wspólnie z lokalna społecznością planujemy wyjazd
do Centrum Nauki Kopernika
w Warszawie. Pomysłów na działania rodzi się coraz więcej, coraz liczniejsza grupa korzysta też
z zajęć co bardzo nas cieszy i mobilizuje do działania. Dziękujemy
za te piękne artystyczne chwile
i zapraszamy.

fot. arch. SPTD

ECHO Konopnicy

Sport

Sukces strażaków na
zawodach powiatowych

fot. arch. OSP GKo (2)

Kultura

...W dniu 25 czerwca 2017 r.
na stadionie MOSIR w Bełżycach odbyły się X Powiatowe
Zawody Sportowo – Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Wśród zaproszonych
gości byli m.in.: Starosta Lubelski Paweł Pikula, Antoni
Skrabucha - Przewodniczący
Rady Powiatu i Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP
RP, Burmistrz Bełżyc Ryszard
Góra, Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie
bryg. Maciej Błaszczyk, Sekre-

tarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku – st.bryg.
Mieczysław Dziura oraz Panie
i Panowie Wójtowie gmin
z terenu powiatu lubelskiego,
w tym Mirosław Żydek – Wiceprezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku i Wójt
Gminy Konopnica .
Zawody rozegrano przy
pięknej, słonecznej pogodzie
( temp. 28 stopni Celsjusza).
7 drużyn kobiecych i 17
drużyn męskich rywalizowało
w konkurencji sztafety pożar-

niczej
7x50 m, ćwiczenia bojowego
oraz musztry.
Podium klasyfikacji generalnej zawodów męskich drużyn
pożarniczych przedstawia się
następująco:
I - OSP Wola Przybysławska
gm. Garbów – 95,58 pkt,
II - OSP Pawlin gm. Konopnica
– 96,16 pkt,
III - OSP Wojciechów Kolonia
Pierwsza gm. Wojciechów –
96,26 pkt.
Poziom rywalizacji był bardzo wysoki, o czym świadczą
dobre wyniki i niewielkie różnice w punktacji. Drużyna
z OSP Pawlin zajęła bardzo
wysokie II miejsce. Gratulujemy Druhom z Pawlina dobrego przygotowania i zajęcia tak
wysokiego miejsca na szczeblu
powiatu lubelskiego.
W grupie kobiecych drużyn
pożarniczych zwyciężyła jednostka z OSP Garbów, gm.
Garbów – 119,37 pkt.
Kobieca drużyna pożarnicza
z Radawca Dużego zajęła 6
miejsce, z wynikiem 144 pkt.
				
Jerzy Wójtowicz
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Nocowanie w szkole

A czy Wy spaliście w szkole? Bo
my tak.
Wybrani uczniowie z klas: 3b,
4 i 6 mieli okazję uczestniczyć
w „Nocy w bibliotece” połą-

Amelia Żydek). Następnie
w stołówce szkolnej pod okiem
pań: Wiesławy Dados, Janiny Kowalskiej, Teresy Łbik,
Zofii Rycak oraz Katarzyny

fot. Małgorzata Sulisz

czonej z kolejnym spotkaniem
z cyklu „Znani Motyczanie
Dzieciom” – „Przekaż tradycję”. Tym razem była to dr
Agata Kusto – etnomuzykolog,
pracownik Wydziału Artystycznego UMCS, red. nacz. „Pisma
Folkowego”, a także Panie
z Kół Gospodyń Wiejskich,
nad całością czuwała Małgorzata Sulisz z „Domu Kultury”
w Motyczu. Spotkanie to nawet zapowiedział „Dziennik
Wschodni”.

Pierwszym punktem wieczornego spotkania była prezentacja prac konkursowych
III etapów konkursu „OCH!
KSIĄŻKA” (finalistki: Weronika Karbowniczek, Zuzanna Wrótniak, Oliwia Żołna,

Chołojczyk powstawało ciasto
i farsz z kaszy gryczanej i sera
– robiliśmy motyckie pierogi!
Kolejną atrakcją wieczoru była
prelekcja pani Kusto. Przybliżyła nam temat folkloru, postać Oskara Kolberga, sposobu
rejestrowania dźwięku, a także
włączyła nagrania kilku współczesnych utworów folkowych,
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Aktualności

Wycieczka Klubu
Aktywny Senior
m.in. z lubelskich „Mikołajek
Folkowych”, odbywających się
cyklicznie w grudniu.
Wiele emocji wzbudziła także
gra terenowa – „Motyckie tropy” zakończona ogniskiem i poszukiwaniem ukrytego skarbu
– wielkiego słoja słodyczy (nie
do przejedzenia, jak się okazało). Uczestnicy, pod opieką
rodziców, podzieleni na 4 grupy i wyposażeni w mapy oraz
latarki, od godziny 21:00 przez
ponad dwie godziny rozwiązywali zadania pozostawione
w poszczególnych punktach
Motycza. Dwa z nich dotyczyły
patrona SP Motycz – Wincentego Witosa oraz znanych mieszkańców wsi. Dwa kolejne – jedno zlokalizowane w „Domu
Kultury”, gdzie drużyny miały
ułożyć puzzle z wizerunkiem
grodziska oraz rozrysować trasę rowerową DK – GRODZISKO. Kolejne – zlokalizowane
na cmentarzu (!). Uczestnicy
mieli trafić do grobu Trzech
Nieznanych Żołnierzy i ułożyć
na ich temat legendę. Swój pobyt zaznaczali zapalonym zniczem. No i wreszcie punkt piąty trasy – kościół, gdzie czekał
ksiądz Stanisław i po krótkiej
pogawędce nt. dziejów parafii
zaprosił wszystkich na ognisko.
Niewątpliwie była to noc pełna
wrażeń - zakończona wspólnym czytaniem przyniesionych
przez uczniów książek i słuchowiskiem włączonym do snu.
Monika Wiertel

9 czerwca 40 - osobowa rozśpiewana grupa przedstawicieli Klubu Seniora z Marynina uczestniczyła w wycieczce do Łańcuta.
Łańcut słynie w całej Polsce za
sprawą wspaniałego, unikatowego kompleksu pałacowego
otoczonego starym niezwykle
malowniczym parkiem w stylu
angielskim. Zamek w Łańcucie
uważany jest za zabytek najwyższej światowej klasy. Na zespół
ten składają się zwiedzane przez
nas Muzeum-Zamek, zachowany w idealnym niemalże stanie,
oranżeria, neobarokowy Zameczek Romantyczny, Synagoga,
klasycystyczna ujeżdżalnia, Powozownia z pokaźną kolekcją powozów konnych, Stajnie Cugowe
czy największy w Polsce zbiór
ikon, zachwyciła nas również
storczykarnia gdzie pozwoliliśmy sobie na mały odpoczynek
i relaks. Po drodze w Łążku
Garncarskim odwiedziliśmy pracownię pana Adama Żelazko znanego garncarza, tam podziwialiśmy wyroby wykonane tradycyjną
metodą, na kole garncarskim
zdobione angobami. Uczestnicy
wyjazdu pełni energii i radości ze
spotkania zapowiedzieli już swój
udział w kolejnych działaniach
projektu „Zdrowy junior, zdrowy senior” realizowanego przez
Stowarzyszenie Pracownia Twórczych Działań na terenie Gminy
Konopnica. Przed nami jeszcze
jedna wycieczka tym razem do
Kazimierza Dolnego, udamy się
również do jaskini solnej na treningi relaksacyjne, natomiast
w październiku w siedzibie Klubu Seniora prowadzone będą
treningi pamięci.
Projekt realizowany jest dzięki
finansowemu wsparciu Gminy
Konopnica.
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Weterynarz radzi Kuchnia z pasją

Król ryb
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Nie taka pchła straszna

Sezon letni obfituje w tych nieproszonych gości. Cykl rozwojowy pcheł składa się z czterech
etapów rozwojowych: jaja, larwy,
poczwarki i postaci dorosłej.
Dorosłe samice składają jaja na
żywicielu, ale zazwyczaj szybko
spadają one z niego na podłoże. Jaja są bardzo małe. Z jaj
wylęgają się larwy, które żywią
się przede wszystkim odpadami
biologicznymi. W ciągu jednego
do dwóch tygodni larwy wytwarzają kokony, a następnie przekształcają się poczwarki, które
przebywają w kokonach przez
okres kolejnych jednego-dwóch
tygodni. Następnie z poczwarek
powstają postacie dorosłe, które
muszą natychmiast znaleźć żywiciela ostatecznego, będącego
źródłem krwi. Także większość
życia pchły spędzają w środowisku zewnętrznym, na zwierzętach natomiast rozpoczynają
cykl życia i odżywiąją się. Z tego
względu bardzo istotna jest profilaktyka przeciwpchelna. Brak
możliwości odżywiania powoduje
brak ich obecności. Przy dużych
inwazjach pcheł należy również
zwalczać je również w środowisku
zewnętrznym.
Lekarz wet. Bartłomiej Szczerba,
Przychodnia weterynaryjna Cor-Vet
Konopnica 245 G, tel. 691 551 591

Dzięki kolejnym konkursom
„Karp po strażacku” ta smaczna ryba staje się specjalnością
mieszkańców gminy Konopnica. Karp znów jest królem ryb.
A filet z karpia w śmietanie
podawany ongiś w restauracji
„Pod Kasztanami” w Kozubszczyźnie znów gości na domowych stołach.
Aż się wierzyć nie chce, że
Polacy byli w XVII wieku mistrzami w przyrządzaniu ryb.
Staropolscy kucharze specjalizowali się w rybach, podawanych
w słodko-kwaśnym sosie. Ryby
w ostrym sosie limonkowym
podawane przez Polaków robiły furorę w Europie.
Dziś mamy do czynienia z re-

Rybka w soli
Jednym z najstarszych sposobów na przyrządzenie ryb
jest pieczenie w soli. Rybę po
oczyszczeniu, umyciu i osuszeniu delikatnie skrapia się cytryną, oliwą, układa w kamionkowym naczyniu i pokrywa grubą
warstwą soli morskiej. Ryba
wędruje do piekarnika na kilkanaście minut. Mięso jest
nadzwyczaj delikatne i wcale
nie jest słone. Tak przyrządzoną rybę podaje się z sałatkami.
Rybę można także ułożyć na
warstwie cebuli, obłożyć plastrami cytryny, skropić oliwą,
doprawić solą z pieprzem
i wstawić do piekarnika na pół
godziny.
Z tymiankiem
Składniki: 2 karpie w całości,
2 cebule, 4 ząbki czosnku,
szklanka oliwy, sól, pieprz, listek laurowy, świeży tymianek,
50 dag ziemniaków.
Wykonanie: ziemniaki pokroić
w plastry. Cebule w krążki. Ułożyć na blaszce. Skropić oliwą.
Doprawić przyprawami. Posolić. Piec 15 minut w tempera-

nesansem jedzenia ryb. Także
w naszej gminie. Potrawy przygotowywane na konkurs „Karp
po strażacku”, który corocznie
odbywa się w grudniu, mają
coraz wyższy poziom. - Takich
ryb nie znajdziemy w najlepszej restauracji - mówi juror
Jerzy Strzyż, prekursor włoskiej
gastronomii w Lublinie i Nałęczowie.
Król ryb
Karpie z Lubelszczyzny trafiają do najlepszych restauracji
w Polsce. Przebojem jest szyneczka z karpia, produkowana
w Gospodarstwie Rybackim
Pstrąg Pustelnia koło Opola
Lubelskiego. Na miejscu mo-

turze 200 stopni. Co jakiś czas
delikatnie przemieszać składniki. Sprawione ryby wymyć,
dokładnie osuszyć i natrzeć z
obu stron grubo mieloną solą.
Do środka włożyć świeży tymianek. Ułożyć na ziemniakach i
piec od 30 do 40 minut. Podawać na blasze, ustawionej na
specjalnych podstawkach.
Z patelni, bez ości
To bardzo prosty i sprytny
sposób na rybę. Szczególnie
przypadnie do gustu tym, którzy nie cierpią ości. Na patelni
trzeba rozgrzać oliwę, posolić
rybę i delikatnie obsmażyć ją
z obu stron. Następnie podlać
ją odrobiną wina (uwaga może
pryskać), przykryć patelnię i
zostawić na ogniu na 10 minut,
aby przeszła smakiem wina.
Co dalej? Należy zdjąć rybę
z patelni i usunąć ości. Najważniejsze jest nacięcie ryby,
należy położyć ją na jednym
z boków i rozciąć w połowie
tego boku na linii grzbietowej, od głowy do ogona (nie
od spodu), tak żeby łatwo było
wyciągnąć kręgosłup. Kręgo-

żecie kupić filety z karpia pozbawione ości.
Lekarze i dietetycy coraz częściej namawiają do wybierania
ryb słodkowodnych, pochodzących w rodzimych, regionalnych hodowli. Są po prostu
zdrowsze i smaczniejsze.
– Ryba musi być idealnie świeża,
poznamy to po oczach, skórze, pod
palcem powinna się delikatnie
ugiąć i „odskoczyć”. Ja najbardziej
lubię doprawić ją cytryną, dodać
do środka ziół z masłem, skropić
oliwą, zawinąć w specjalny papier
(nie folię albuminową) i upiec –
mówi Ivo Violante, włoski szef
kuchni z restauracji Oto Ivo
w Lublinie.
słup wyjmujemy razem z głową
i ogonem, na talerzu zostanie
jedynie mięso. Rybkę posypujemy natką pietruszki i posiekanym czosnkiem oraz polewamy sokiem z cytryny i oliwą.
I po włosku
Na koniec bardzo stary włoski
przepis. Być może tak przyrządzoną rybę jadła królowa
Bona, być może w samym Lublinie Jan Kochanowski, który poznał smak tak podanej
ryby na studiach we Włoszech.
W tym wypadku danie przyrządzimy z odfiletowanej ryby.
Składniki: 4 filety z karpia, 4
fileciki anchois, 1 łyżka kaparów, 2 łyżki czarnych oliwek,
puszka włoskich pomidorów w
zalewie, 4 ząbki czosnku, zielona pietruszka, 250 ml białego
wina, dobra oliwa, sól, biały
pieprz, kmin rzymski, szczypta
gałki muszkatołowej.
Wykonanie: Ryby odfiletować,
podzielić na filety, umyć, skropić cytryną. Na oliwie podsmażyć kapary, anchois i czosnek.
Dodać połowę wina, odparować, dodać pomidory. Doprawić solą, pieprzem, kminem
i gałką, dołożyć oliwki i dusić
10 minut.
Filety umieścić w naczyniu żaroodpornym, doprawić solą
z pieprzem. Posypać posiekaną zieloną pietruszką, dodać
resztę wina, przygotowany sos,
skropić oliwą, nakryć folią aluminiową wstawić do piekarnika. Piec pół godziny. Na 10 minut przed końcem pieczenia
odkryć i dopiec.
Smacznego.
Waldemar Sulisz

