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Dzieñ Stra¿aka

4 Maja 2008r. obchodziliœmy w naszej gminie
„Dzieñ Stra¿aka”. W tym
wyj¹tkowym dniu uczciliœmy odwagê i mêstwo
naszych dzielnych ch³opców. W tym roku g³ówne
uroczystoœci mia³y miejsce
w Pawlinie, gdzie jednostka
OSP œwiêtowa³a 45-lecie
swojego istnienia.
Wœród zebranych znaleŸli
siê cz³onkowie wszystkich
jednostek OSP z Gminy
Konopnica, przedstawiciele Zarz¹du Ochotniczej
Stra¿y Po¿arnej w Pawlinie, radni oraz Wójt

Gminy Konopnica i mieszkañcy Pawlina. Jednym
z g³ównych elementów
uroczystoœci by³o przekazanie nowego, ratowniczego samochodu
marki Ford Transit.
OSP Pawlin jest niezwykle
prê¿n¹ jednostk¹, która
najczêœciej zajmuje 1-sze
miejsca w gminnych
zawodach po¿arniczych.
Tak te¿ by³o i w tym roku.
Dziêki zwyciêstwu wywalczonemu 25 maja
na
zawodach w Be³¿ycach,
bêdzie reprezentowa³a
Konopnicê na szczeblu

powiatowym. Jednostka
z Pawlina jako pierwsza
w gminie stara siê
o w³¹czenie do Krajowego
Systemu Ratownictwa
(KSRG). 11 maja tamtejsi
stra¿acy przyst¹pili do
egzaminu – za pozytywne
wyniki wszyscy trzymamy
kciuki! Mamy nadziejê, ¿e
do sukcesu naszych
ch³opców przyczyni siê
równie¿ nowo oddany wóz,
wyremontowana remiza
i zimowe szkolenia.

Celem systemu KSRG, funkcjonuj¹cego w Polsce od 1995r., jest ochrona ¿ycia, zdrowia, mienia
lub œrodowiska poprzez: walkê z po¿arami i innymi klêskami ¿ywio³owymi, ratownictwo
techniczne, chemiczne i od 1997 roku równie¿ poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.
Podstawowym za³o¿eniem w budowie systemu ratowniczo-gaœniczego by³o stworzenie
jednolitego i spójnego uk³adu, skupiaj¹cego powi¹zane ze sob¹ ró¿ne podmioty ratownicze, tak
aby mo¿na by³o podj¹æ skutecznie ka¿de dzia³anie ratownicze. Jego konstrukcja zak³ada, ¿e
zasady realizacji zadañ ratowniczych s¹ niezmienne i dostosowane do specyfiki wszelkiego
rodzaju zdarzeñ, równie¿ zdarzeñ masowych lub klêsk ¿ywio³owych, kiedy si³y i œrodki
ratownicze s¹ niewystarczaj¹ce, a organizacja dzia³añ ratowniczych wymaga modyfikacji
priorytetów oraz dokonania uproszczeñ w procedurach dzia³ania.
„Dnia Stra¿aka” to doskona³a
okazja, by przybli¿yæ Pañstwu
planowane inwestycje i remonty
w pozosta³ych jednostkach
OSP w naszej gminie.
Stra¿acy z Zemborzyc Tereszyñskich w zesz³ym roku
otrzymali dotacjê z Urzêdu
Gminy Konopnica na remont
pomieszczeñ remizy, które kilka
lat wczeœniej zosta³y zniszczone w skutek po¿aru. Dziêki
remontowi i modernizacji
zosta³y oddane do u¿ytku
pomieszczenia , które mog¹

s³u¿yæ do zebrañ stra¿aków,
zebrañ wiejskich jak i spotkañ
dla tamtejszej m³odzie¿y znajduje siê tu si³ownia i stó³ do
ping ponga, z których mog¹
korzystaæ. W tym roku planowana jest dalsza czêœæ remontu
remizy, jednak¿e nie bêdzie ona
dalej rozbudo-wywana
ze
wzglêdu na fakt, i¿ jeden
z wariantów planowanej
budowy drogi S-19 przebiega
przez jej teren. Byæ mo¿e
w przysz³oœci spowoduje to
przeniesienie budynku w inne
miejsce.

Problemem jednostki w Tereszynie jest sprawa nieuregulowanego stanu prawnego
gruntu na którym znajduje siê
budynek. Utrudnia to zaplanowanie i wykonanie generalnego remontu.
W remizie w Radawczyku
planowane jest uruchomienie
miejsca terapii zajêciowej,
dlatego gmina stara siê
o dodatkowe fundusze w ramach PROW, czyli Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Gmina wyst¹pi³a o wydanie
warunków do zabudowy, aby
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remontowany budynek dostosowany by³ do potrzeb samej jednostki
oraz mieszkañców. W planach jest
równie¿ remont budynku remizy
w Radawcu Du¿ym.
W ramach dzia³ania przeciwpo¿arowego skompletowanoi przes³a-

no wniosek do G³ównego Zarz¹du
Stra¿y Po¿arnej na remont remizy
w Radawcu. Natomiast z myœl¹
o stra¿akach z Kozubszczyzny zosta³
z³o¿ony wniosek na zakup samochodu
bojowo-ratowniczego, który zastapi³
wys³u¿onego Stara 25. Warto na
zakoñczenie zaznaczyæ, ¿e nasza

gmina posiada jednostki ochotniczej
stra¿y po¿arnej w Pawlinie,
Szerokim, Konopnicy i Motyczu,
których stan ju¿ w tej chwili mo¿na
okreœliæ jako dobry.
W tym roku gmina ma przeznaczyæ
ponad 500.000 z³ na ochronê
przeciwpo¿arow¹.

XII pielgrzymka OSP do W¹wolnicy
W niedzielê 20 kwietnia 2008 r.
odby³a siê XII pielgrzymka
Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych do
Sanktuarium Matki Bo¿ej Kêbelskiej
w W¹wolnicy. Jest to miejsce
opisanych cudów, ³ask i objawieñ,
gdzie tradycja kultu Matki Bo¿ej
siêga XIII wieku.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê
zbiórk¹ uczestników na rynku
w W ¹ w o l n i c y, a n a s t ê p n i e
przemarszem
do Koœcio³a œw.
Wojciecha, gdzie odby³a siê msza
œw. w intencji stra¿aków i ich
rodzin. Mszê celebrowa³ Biskup
Pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej Artur Niziñski. Po mszy odby³a
siê uroczysta defilada na rynku.
W pielgrzymce udzia³ wziê³o ok. 650
stra¿aków, w tym 3 jednostki
z Konopnicy ( OSP Radawiec, OSP
Pawlin, OSP Zemobrzyce
Te r e s z y ñ s k i e ) , 6 3 p o c z t y

sztandarowe z województwa
lubelskiego. Uroczystoœæ zaszczycili
swoj¹ obecnoœci¹ znamienici goœcie,
a wœród nich Pose³ na Sejm RP Jan
£opata, a tak¿e cz³onek Zarz¹du
G³ównego ZOSP RP, Komendant
Wojewódzki PSP Andrzej Gregorek,
Prezes Zarz¹du Wojewódzkiego
ZOSP RP Marian Starownik.
Reprezentacjê naszej Gminy
poprowadzi³ Wójt Gminy Miros³aw
¯ydek wraz z Prezesem Zarz¹du OSP
w Konopnicy druhem Jerzym Sieñko,
Komendantem Gminnym OSP
druhem Piotrem Go³êbiowskim.

dêtych i dŸwiêków syren alarmowych
mo¿na by³o podziwiaæ przemarsz
pododdzia³ów z poszczególnych
gmin przed trybun¹ honorow¹ oraz
paradê wozów stra¿ackich od bardzo
wys³u¿onych Starów 25 po
najnowsze Mercedesy.
Pomimo niesprzyjaj¹cej aury,
padaj¹cego deszczu i zimna
uczestnicy uroczystoœci uznali
obchody Dnia Stra¿aka za udane.

W konopnickiej delegacji szczególnie
wyró¿ni³a siê Dziewczêca Dru¿yna
M³odzie¿owa z Radawca Du¿ego .
Trzeba podkreœliæ, ¿e oprócz wymiaru
religijnego uroczystoœci mia³y tak¿e
charakter œwiecki, widowiskowy. Przy
wtórze licznie przyby³ych orkiestr

Mamy reprezentantów do Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Po¿arniczej.
W dniu 2 kwietnia 2008 r.
w Komendzie Miejskiej Pañstwowej
Stra¿y Po¿arnej w Lublinie odby³y
siê eliminacje powiatowe
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Po¿arniczej
p. n. „M³odzie¿
Zapobiega Po¿arom”
Z przyjemnoœci¹ zawiadamiamy, ¿e
w grupie szkó³ podstawowych
zwyciê¿y³ Sebastian Ha³as ze
Szko³y Podstawowej w Motyczu.
II miejsce zaj¹³ Jacek Fudala

z Gminy Wysokie, III miejsce
przypad³o Magdzie Gustaw z Gminy
Jab³onna.

Reprezentuj¹cy
Gminê
Konopnica Rafa³ ¯ydek zaj¹³ III
miejsce.

Sebastian Ha³as otrzyma³
odtwarzacz DVD i bêdzie
reprezentowa³ powiat lubelski
w eliminacjach wojewódzkich
Turnieju.

Z ostatniej chwili: Mi³o nam
poinformowaæ, i¿ w wojewódzkich
eliminacjach reprezentuj¹cy Gminê
Konopnica Sebastian Ha³as
uplasowa³ siê w pierwszej dziesi¹tce.

W grupie uczniów gimnazjum
zwyciê¿y³ Arkadiusz D¹bek z Gminy
Jab³onna.

Gratulujemy œwietnych wyników!

Program ten ma na celu przede
wszystkim propagowanie sportu jako
czynnika niezbêdnego dla rozwoju
i wychowania m³odych ludzi oraz
promocjê zdrowego stylu ¿ycia.
Realizowany jest przy wspó³udziale
œrodków Funduszu Rozwoju Kultury

Fizycznej, œrodków prewencyjnych
PZU S.A. i PZU ¯ycie S.A.

Wnioski
BLISKO BOISKO
Dnia 30 kwietnia 2008 roku
zakoñczy³ siê termin sk³adania
wniosków do programu „Blisko
Boisko”, pozwalaj¹cego na
uzyskanie dofinansowania na
wybudowanie boiska do pi³ki no¿nej.

Gmina Konopnica z³o¿y³a wniosek
o pieni¹dze na wybudowanie boiska
do pi³ki no¿nej przy Szkole
Podstawowej w Zemborzycach
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Tereszyñskich. Mamy nadziejê na
uzyskanie wnioskowanych
funduszy, a tym samym na jeszcze

ECHO KONOPNICY

wiêkszy rozwój fizyczny naszych
pociech oraz skuteczne w³¹czenie siê
w realizowanie zadania wychowy-
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wania poprzez sport.

CIEPLEJ I NOWOCZEŒNIEJ W NASZYCH SZKO£ACH
W maju 2008 roku, do Ministerstwa
Edukacji zosta³ przes³any wniosek
o dofinansowanie do przeprowadzenia koñcowego remontu
w dwóch szko³ach podstawowych:
w Motyczu i Radawcu.

wymaga prac remontowych. Fatalny
stan dachu, elewacji oraz ma³o
wydajna kot³ownia nieradz¹ca sobie z
dogrzaniem pomieszczenia
sprawiaj¹, ¿e dzieci nie mog¹ w pe³ni
cieszyæ siê sal¹.

Szko³a w Motyczu otrzyma³a
niedawno now¹ salê gimnastyczn¹,
która po³¹czona jest ze starym
budynkiem. To w³aœnie ten budynek

Z kolei remont w radawieckiej szkole
wymusi³a Inspekcja Nadzoru
Budowlanego i sanepid. Generalnego
remontu wymagaj¹ posadzki,

przy³¹cza elektryczne i sanitariaty.
W planach jest równie¿ zewnêtrzne
ocieplenie budynku i naprawa dachu.
To wszystko wymaga jednak pomocy
finansowej z zewn¹trz.
Mamy nadziejê, i¿ po pozytywnym
rozpatrzeniu wniosków prace
remontowe rozpoczn¹ siê tak szybko
jak to tylko mo¿liwe.

EKO DROGI czyli nowe miejsca pracy
W ramach Programu Ekodrogi, dnia
13 maja 2008 roku, zosta³a
podpisana umowa z Urzêdem Pracy
o dofinansowanie stanowisk pracy.
Cztery osoby z naszej gminy, które

na chwilê obecn¹ poszukuj¹ zajêcia
bêd¹ mia³y mo¿liwoœæ podjêcia pracy.
Umowa z chêtnymi zostanie
podpisana na pó³ roku. Do
obowi¹zków zatrudnionych bêdzie

nale¿a³a praca z podstawowymi
narzêdziami przy oczyszczaniu
rowów, przycinanie trawy oraz
krzewów.

WRESZCIE NASZA WODA
W ci¹gu najbli¿szych kilku tygodni
zostanie zakoñczony remont stacji
ujêcia wody w Szerokim. Ukoñczenie tej inwestycji wreszcie umo¿liwi
uniezale¿nienie siê od zewnêtrznych dostawców.
Do tej pory gmina kupowa³a wodê
od dwóch dostawców: MPWiK
i spó³ki Zomar z siedzib¹ w Gminie
Konopnica. Niestety MPWiK
w ci¹gu roku podniós³ cenê wody nie
zwa¿aj¹c na wczeœniejsze ustalenia

taryf dla naszej gminy, a spó³ka Zomar,
w skutek modernizacji stacji
wodoci¹gowej w Motyczu, podnios³a
cenê o 50 gr. Takie dzia³ania powoduj¹
obci¹¿enia dla bud¿etu gminy. Dziêki
staraniom naszych samorz¹dowców
cena dla mieszkañców pozosta³a
niezmieniona.

niowe, tj. urz¹dzenie drogi
dojazdowej, wyrównanie,
zagospoda-rowanie i zabezpieczenie terenu nowym ogrodzeniem.
Ujêcie bêdzie obs³ugiwa³o Lipniak,
Szerokie i najprawdopodobniej czêœæ
Uniszowic. Koszt inwestycji to
ok. 300.000 z³

Remont
ujêcia wody zosta³
rozpoczêty jesieni¹ zesz³ego roku,
a na chwilê obecn¹ do wykonania
pozosta³y ju¿ tylko prace wykoñcze-

STARANIA O DODATKOWE FUNDUSZE
W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Gmina Konopnica
stara siê o przyznanie dofinansowania ze œrodków Unii
Europejskiej. Œrodki te maj¹ byæ
przeznaczone na dzia³ania maj¹ce
na celu wspieranie rozwoju naszej
gminy.
“Dofinansowanie ze œrodków
unijnych w ramach Polityki
Spójnoœci Unii Europejskiej
w Polsce w latach 2007 – 2013 jest
bardzo du¿¹ szans¹ na szybszy
rozwój naszej gminy” – mówi Wójt
Gminy Konopnica Miros³aw ¯ydek.
– „Niestety nie s¹ to fundusze
wystarczaj¹ce. WeŸmy np. remonty
oraz budowy wodoci¹gów
i kanalizacji, ujête w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego – dzia³anie 6.1
Ochrona i Kszta³towanie

Œrodowiska, z którego na bie¿¹cy rok
zosta³o przeznaczonych 70 milionów
z³otych, a z³o¿one wnioski opiewaj¹ na
³¹czn¹ sumê o ponad miliard wy¿sz¹.
Na rozbudowê dróg gminnych
przeznaczono ok. 14 mln euro czyli
ok. 54 mln z³, a to oznacza, ¿e w ca³ym
woj. lubelskim starczy na
wybudowanie i wyremontowanie
maksymalnie 50 km dróg gminnych –
jest to zdecydowanie za ma³o do
potrzeb.”
Z informacji uzyskanych w Urzêdzie
Gminy Konopnica wiemy, ¿e zosta³y
z³o¿one odpowiednie wnioski
i wszyscy mamy nadziejê na ich
pozytywne rozpatrzenie. W planach
jest m.in. wybudowanie wodoci¹gu
wraz ze stacj¹ uzdatniania wody, na
który z³o¿ono wniosek
o dofinansowanie w wysokoœci 8 mln
z³otych. Jeœli siê to powiedzie

inwestycja obejmie swoim zasiêgiem
Radawiec Du¿y, Radawiec Ma³y,
Radawczyk i Pawlin.
Kolejn¹ zg³oszon¹ do dofinansowania, w ramach Programu Operacyjnego, inwestycj¹ jest wybudowanie drogi ³¹cz¹cej Gminê
Konopnica z Gmin¹ Wojciechów.
Partnerski wniosek z³o¿ony wspólnie
przez obie gminy opiewa na kwotê
1 mln 200 tyœ. z³.
Zosta³ tak¿e z³o¿ony wniosek
nieinwestycyjny w ramach Programu
Operacyjnego Kapita³ Ludzki,
którego g³ównym celem jest
podniesienie poziomu zatrudnienia
i spójnoœci spo³ecznej. W ramach
tego programu bêdzie mo¿na
uzyskaæ dofinansowanie m.in. na
przedsiêwziêcia w sektorze rynku
pracy, spójnoœci spo³ecznej, edukacji
i szkoleñ. Komplementarny wniosek
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opiewa na kwotê prawie 2 milionów,
a fundusze przeznaczone zostan¹
na podniesienie kwalifikacji
nauczycieli i zajêcia dodatkowe dla
uczniów. Na podobnych zasadach
prowadzony by³ w ubieg³ym roku
projekt „Szko³a dla Ciebie”. Niestety
tutaj znów przeznaczone przez UE
œrodki nie pokryj¹ ca³ego zapotrzebowania. Na ca³e województwo
lubelskie przeznaczone zosta³o
5 milionów z³., przy czym wszystkie
z³o¿one wnioski opiewaj¹ na kwotê
131 milionów 330 tysiêcy.
Z Programu Operacyjnego Kapita³
Ludzki równie¿ skorzysta³ nasz
Aeroklub, który otrzyma³ ju¿
pieni¹dze z programu pilota¿owego.
Kwota 50 000 z³otych przeznaczona
zostanie na edukacjê lotnicz¹ dzieci
ze szkó³ w Gminie Konopnica.
Partnerem wiod¹cym jest Aeroklub
Lubelski, natomiast Gmina Konopnica jest partnerem zaanga¿owanym w realizacjê projektu.
Poza tym instytucjami bior¹cymi
udzia³ w projekcie s¹ szko³y

ECHO KONOPNICY

umiejscowione na terenie gminy –
5 szkó³ podstawowych (w Konopnicy,
Motyczu, Radawcu, Zemborzycach
i Stasinie) oraz Gimnazjum
w Radawczyku Drugim. Program
edukacji lotniczej rozpoczyna siê od
czerwca br. Bêdzie obejmowa³ zajêcia
i spotkania piknikowe na lotnisku
w Radawcu, po³¹czone z zabawami
edukacyjnymi. Ca³oœæ ma przybli¿yæ
dzieciom sprawy lotnictwa
a w przysz³oœci byæ mo¿e wykreowaæ
ich na prawdziwych lotników.
Postarano siê równie¿ o œrodki
pieniê¿ne dla sektora edukacji
gminnej. Z³o¿one zosta³y wnioski
o dofinansowanie remontu szkó³
i wybudowanie boiska sportowego
przy szkole podstawowej w Zemborzycach Tereszyñskich. Starania
gminy skupiaj¹ siê tak¿e wokó³ dzieci
specjalnej troski. Z³o¿ony zosta³
projekt przewiduj¹cy zakup
samochodu przystosowanego do
przewozu tych dzieci do szkó³.
Oprócz tego przygotowano dwa
wnioski na kwotê 300.000 z³
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w ramach Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych. Z ostatnio
uzyskanych w Urzêdzie Marsza³kowskim informacji wynika, ¿e
najprawdopodobniej uzyskane
dofinansowanie wyniesie jedynie
40.000 z³. W ramach dotacji
dofinansowany zostanie równie¿
remont remiz. Do MSWiA z³o¿ony
zosta³ wniosek o fundusze na
zabezpieczenie dna w¹wozu w ci¹gu
drogi na odcinku Pietrzakowizna szko³a w Konopnicy. Ze wzglêdu na
to, ¿e nie mo¿na naruszyæ skarpy –
na pewnym odcinku drogi
wystêpowaæ bêdzie przewê¿enie.
„Pisanie wniosków sz³o w urzêdzie
pe³n¹ par¹. Zdajemy sobie sprawê
z ograniczonych finansów ale
wierzymy, ¿e pewna liczba wniosków
wygra konkursy i bêdziemy w stanie
zrealizowaæ przynajmniej czêœæ
za³o¿eñ , a tym samym pomoc
ludziom i sprawiæ, aby lepiej
i przyjaŸniej ¿y³o siê nam w Gminie
Konopnica”- podsumowuje wójt.

Z£OTY JUBILEUSZ W MOTYCZU
10 maja br. w Koœciele Matki Bo¿ej
Anielskiej w Motyczu œwiêtowano
z³oty jubileusz kap³añstwa ksiêdza
Józefa Dmochowskiego. Dok³adnie
50 lat temu – 19.04.1958r przyj¹³ on
œwiêcenia.
Mszê dziêkczynn¹ odprawi³ sam
jubilat.
Z ¿yczeniami pomyœlnoœci
i kolejnych lat szczêœliwej pos³ugi
t³umnie przybyli parafianie. Swoje
powinszowania z³o¿yli równie¿:
Pose³ na Sejm RP Jan £opata, ks.
prof. dr hab. Henryk Misztal, Wójt
Gminy Konopnica Miros³aw ¯ydek,
Przedstawiciele Rady Gminy
z Przewodnicz¹cym Andrzejem
Dud¹ na czele oraz proboszcz
parafii w Motyczu ks. Wincenty Cap.
Sw¹ obecnoœci¹
zaszczyci³
równie¿ arcybiskup Józef ¯yciñski
oraz biskup Artur Miziñski, którzy
pomimo napiêtego harmonogramu
spotkañ przyjechali b³ogos³awiæ
jubilatowi i zebranym wiernym.

Po mszy zaproszeni goœcie udali siê
na uroczysty obiad przygotowany
w Szkole Podstawowej w Motyczu.
Szczególne podziêkowania za
zorganizowanie obchodów nale¿¹ siê
Radzie Parafialnej w Motyczu, Paniom
z Legionu Maryja, pos³owi Janowi
£opacie oraz Przewodnicz¹cemu
Rady Gminy Andrzejowi Dudzie.
Wspania³e torty i s³odkoœci,
przygotowane specjalnie na tê okazjê
cieszy³y oko i podniebienie.

z Motyczem od 37 lat. Jako
proboszcz, parafiê prowadzi³ przez
32 lata, a¿ do 2001 roku. By³ ze
swoimi parafianami w chwilach
najwiêkszej radoœci – jak obchody
50-lecia istnienia Prafafii w Motyczu
w 1972 r., jak i w chwilach wielkiego
smutku – gdy w 1994r. sp³on¹³
modrzewiowy budynek Koœcio³a.
Przez te wszystkie lata, sta³ siê
czêœci¹ ka¿dej rodziny parafialnej.
Udziela nam chrztu, przygotowuje do
pierwszej komunii, ³¹czy³
w ma³¿eñstwa, modli³ siê za nasze
dusze w ostatniej drodze do Pana.
Jego osoba jest nierozerwalnie
wpisana w duchow¹ drogê
wszystkich parafian.
Za serce nam okazane, za dobr¹
radê i b³ogos³awieñstwo, za
wszystkie lata pos³ugi – ca³y Motycz
dziêkuje Ci Ksiê¿e Józefie.

Ksi¹dz Józef zwi¹zany jest

Dni Seniora w parafii Konopnica
11 maja 2008 roku, w parafii
Konopnica, odby³y siê ju¿ po raz
dziewi¹ty Dni Seniora.
Organizatorami tegorocznych
obchodów byli: proboszcz Jan
Krzysztof Domañski, Rada

Duszpasterska i Legion Maryi.
Uroczystoœci rozpoczê³y siê msz¹
œwiêta w intencji szanownych
seniorów i zaproszonych goœci, wœród
których byli przedstawiciele Gminy

Konopnica – wójt Miros³aw ¯ydek,
przewodnicz¹cy rady Andrzej Duda
oraz radny Miros³aw Michalak. Po
mszy œwiêtej seniorzy spotkali siê
w Hotelu Korona (dziêki uprzejmoœci
w³aœcicieli Remigii i Edwarda
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Derkaczów). Jako pierwszy
przyjecha³ zespó³ ze Strzeszkowic.
Z samochodu wysypa³y siê
rozeœmiane panie w czerwonych
spódnicach wraz z towarzysz¹cym
im eleganckim panem. Zespó³
weso³ym œpiewem wita³ wszystkich
przyby³ych goœci. Gdy wszyscy
zaproszeni zasiedli przy suto
zastawionych sto³ach – mowê
powitaln¹ wyg³osi³ proboszcz. Do
seniorów kilka s³ów przygotowa³
tak¿e Wójt Gminy – mówi³ przede
wszystkim o doœwiadczeniu
i m¹droœci starszych ludzi. Ku
ogólnej radoœci zapowiedzia³, ¿e
mo¿e w przysz³ym roku gmina wraz
z parafiami spróbuje siê
przymierzyæ do gminnego Dnia
Seniora.
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Po wspólnej modlitwie seniorzy
usiedli do obiadu. W przerwach
miêdzy posi³kami i ploteczkami czas
umila³ proboszcz, który rozbawia³
goœci licznymi anegdotkami, ¿artami i
wierszykami. Do zabawiania goœci
w³¹czy³ siê tak¿e zespó³ ze
Strzeszkowic œpiewaj¹c weso³e
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piosenki przy akompaniamencie
akordeonu.
Bardzo mi³ym akcentem by³a
piosenka z dedykacj¹ dla wszystkich
Zofii, które nastêpnego dnia
obchodzi³y swoje imieniny.
By³y tak¿e powa¿niejsze akcenty.
Goœcie wraz z ksiêdzem
proboszczem œpiewali pieœni
religijne. Dzieñ Seniora odby³ siê
dziêki hojnoœci parafian. Szczególne
podziêkowania nale¿¹ siê: Pañstwu
Remigii i Edwardowi Derkaczom(
w³aœciciele Hotelu Korona), Gra¿ynie
i Wojciechowi Sieñko.
Redakcja
sk³ada gratulacje organizatorom za
tak udan¹ i potrzebn¹ uroczystoœæ.

SKARBY NASZEJ HISTORII
W kolejnych numerach „Echa
Konopnicy” przedstawiamy
Pañstwu miejsca wyj¹tkowe
w Konopnicy. Pisaliœmy ju¿ o historii
koœcio³a w Konopnicy w zwi¹zku
z obchodami 100-lecia konsekracji
oraz o mogile w lesie radawieckim.
W majowym numerze przybli¿ymy
wam, Drodzy Czytelnicy, dzieje
Koœcio³a PW Matki Bo¿ej Anielskiej
w Motyczu.

Pocz¹tek 1918r., gdy zawierucha
I wojny œwiatowej przetoczy³a siê
przez Lubelszczyznê, jeden
z mieszkañców Motycza, Pan
Kazimierz Krawczyk, uda³ siê do
ówczesnego proboszcza
w Konopnicy – ks. Jana Kureczki by
ten wspomóg³ inicjatywê budowy
kaplicy w Motyczu, w podziêkowaniu Opatrznoœci Bo¿ej za

ocalenie wsi od nieszczêœæ zniszczeñ
wojennych. Pomys³ zosta³ przyjêty tak
ciep³o, ¿e ju¿ na kolejnej niedzielnej
mszy proboszcz wzywa³ wiernych do
pomocy przy budowie œwi¹tyni. Na
odzew nie trzeba by³o d³ugo czekaæ…
Szymon Kowalczyk z
Motycza,
podarowa³ na w³asnoœæ przysz³ej
parafii 6,5 morga ziemi. 10 lutego
1918r. powo³ano Komitet Budowlany.
Jego decyzj¹ zakupiono stary
drewniany Koœció³ w Zemborzycach
oraz stary dom w Krê¿nicy Jarej
z przeznaczeniem na plebaniê.
Obydwa budynki przewieziono do
Motycza i w po³owie maja 1918r.
roboty budowlane ruszy³y pe³n¹ par¹.
Przy pracowitoœci I zaanga¿owaniu
miejscowej ludnoœci prace
zakoñczone zosta³y w 1922r.
i 12 kwietnia ks. Jan Kureczko dokona³
poœwiêcenia nowej œwi¹tyni. Dziesiêæ
dni póŸniej ówczesny biskup lubelski
ks. Marian Fulman desygnowa³
ksiêdza Karola Sawulskiego na
pierwszego proboszcza i administratora koœcio³a. Motycka parafia
obejmowa³a wówczas: Motycz,
Motycz Leœny, Sporniak, Skubichê,
i Józefin i liczy³a 1911 wierz¹cych
duszyczek.
Tak wed³ug kroniki parafialnej,
autorstwa ks. Jana Rzêdowskiego, ks.
Kureczko pisa³ o nowym budynku
koœcio³a w Motyczu:
„ Koœció³ w Motyczu jest drewniany,
27 m d³ugi i 11 m szeroki, 27 m wysoki.
Wie¿a pokryta blach¹, dach eternitem,
z r ¹ b o s z a l o w a n y, w e w n ¹ t r z
otynkowany i obielony. W lipcu 1922 r.
wykonano wewn¹trz koœcio³a roboty:

malowanie, lamperiê 1,5 m
wysokoœci oraz wszystkie drzwi,
okna i ³awki pomalowano farb¹
olejn¹. Zasadniczy kolor br¹z.
Zakrystie s¹ dwie ze œciankami.
O³tarzów jest trzy. W Wielkim O³tarzu
znajduje siê obraz Matki Boskiej
Anielskiej. W bocznych o³tarzach –
w prawym- po stronie ewangelii obraz
œw. Stanis³awa Kostki, w lewym – po
stronie episto³y – Matki Bo¿ej
Ró¿añcowej (...) Koœció³ ma chór
obszerny, fisharmoniê. Prezbiterium
jest jednej wysokoœci z naw¹
koœcieln¹. Sufit jest sklepiony,
wspiera siê na s³upach drewnianych.
Koœció³ jest trzynawowy...”
Ks. Karol Sawulski proboszczowa³
w Motyczu zaledwie przez dwa lata,
lecz to w³aœnie on za³o¿y³ w Motyczu
cmentarz, urz¹dzi³ plebaniê, posadzi³
sad,
za³o¿y³ dokumentacjê
parafialn¹. Przy Koœciele dzia³a³a
orkiestra parafialna, biblioteka oraz
Ko³o M³odzie¿y Wiejskiej.
Nastêpcami ksiêdza Sawulskiego
byli:
ks. W³adys³aw Uleniecki, który
sprawowa³ tê pos³ugê do 1928
roku.
ks. Jan Znamirowski, - do 1929r.
ks. Jan Rzêdowski , który by³
proboszczem a¿ do 1973r.
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Do drugiej wojny œwiatowej, za
kadencji proboszcza Rzêdowskiego, Koœció³ wzbogaci³ siê
o organistówkê, nowe organy
( 10 – g³osowe firmy Biernackiego
z Warszawy). W 1931 œwi¹tynia
zosta³a wyremontowana oraz
kupiono nowe tabernakulum.
W 1933 powsta³a drewniana
dzwonnica, do której zakupione
zosta³y 2 dzwony wykonane
w pracowni Jakuba Kruszewskiego
w W¹growie. Ksi¹dz Rzêdowski
zainicjowa³ budowê siedmioklasowej szko³y podstawowej oraz
zorganizowa³ stra¿ po¿arn¹.
Powo³ane zosta³o do ¿ycia
Stowarzyszenie M³odzie¿y
Katolickiej. Dziêki ofiarom wiernych
wybudowane zosta³y kapliczki œw.
Stanis³awa Kostki i œw. Floriana.

W czasie II wojny œwiatowej,
27.04.1940 ks. proboszcz
Jan
Rzêdowski zosta³ aresztowany
przez gestapo. Szczêœliwie, uda³o
mu siê uciec w Be³¿ycach, gdy by³
przewo¿ony przez hitlerowców i do
po³owy lipca 1940r. ukrywa³ siê
w województwie kieleckim. W tym
czasie zastêpowa³ go ksi¹dz Kêdra,
który jednak zosta³ omy³kowo
aresztowany pod zarzutem
zabójstwa Niemca. Po powrocie do
Motycza, proboszcz Rzêdowski
powiêkszy³ w³oœci parafii o kolejne
2 morgii. ¯yczeniem jego by³o, by
kolejni proboszczowie raz w roku
odprawiali mszê za jego duszê.
W latach 1944-1945 po okolicy
grasowa³y bandy rabusiów. Na
plebanii wybito szyby, skradziono
pieni¹dze i jakby tego by³o ma³o,
plebania zosta³a podpalona. Na
szczêœcie po¿ar zosta³ w porê
ugaszony. Po wojnie zniszczenia
naprawiono.
W 1965r. zakupiony zosta³ obraz
Matki Boskiej Czêstochowskiej do
bocznego o³tarza, który do dziœ siê
tam znajduje.
W 1973r. proboszczem w Motyczu
zosta³ ks. Józef Dmochowski.
W latach siedemdziesi¹tych XX
wieku wykonano m.in. bramê
¿elazn¹ do ogrodzenia na
cmentarzu, przeprowadzono
renowacjê i nastrojenie organów,
zakupiono dwa konfesjona³y oraz
wyremontowano spichlerz. Ks.
Henryk Misztal ofiarowa³ s³u¿¹ce do
dziœ ogniotrwa³e tabernakulum.
W dniu 12 listopada 1972 roku,
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parafia w Motyczu obchodzi³a 50-lecie
swojego istnienia. W 1973 wykonano
now¹ instalacjê elektryczn¹,
naprawiono tynki, pomalowano
koœció³ wewn¹trz, wykonano panele
przy wejœciu, zakupiono grzejniki
elektryczne oraz wyremontowano
plebaniê, gdzie zamieszka³ nowy
proboszcz ks. Józef Dmochowski. W
1985 roku wykonano parking przy
koœciele, naprawiono kopu³ê i krzy¿ w
koœciele uszkodzone przez burzê,
wykonano ¿ywop³ot i poszerzono
cmentarz. W 1993 roku miejscowy
pszczelarze ufundowali kapliczkê œw.
Ambro¿ego. W tym samym roku
rozpoczêto budowê kaplicy na
cmentarzu.
R o k 1 9 9 4 r. b y ³ s z c z e g ó l n i e
nieszczêœliwy dla parafii w Motyczu.
11 lipca nad ranem anarchiœci, zw¹cy
siê Anarchistycznym Frontem
Antychrzeœcijañskim,
podpalili
modrzewiowy budynek koœcio³a
z 1922 roku. W po¿arze najbardziej
ucierpia³ obraz Matki Bo¿ej Anielskiej.
O³tarz boczny z obrazem œw.
Stanis³awa Kostki sp³on¹³ zupe³nie,
natomiast obraz Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej ocala³ cudownie.
Parafianie ratowali wyposa¿enie.
Ks Konrad Dobrowolski uratowa³
tabernakulum. Po¿ar gasi³o
kilkanaœcie jednostek stra¿y po¿arnej.
Na drzwiach koœcio³a oraz dzwonnicy
wandale wymalowali czarn¹ farb¹
bluŸniercze has³a.
To nieszczêœliwe wydarzenie zjedna³o
tylko parafian. Zewsz¹d nadchodzi³y
s³owa otuchy i pomoc. W prasie
pojawi³y siê tytu³y: „Wybuch³ ogieñ
anarchizmu”, Kuria Metropolitarnej
wyda³a komunikat pt. „Kto niszczy
Boga, niszczy œwi¹tynie, tego
zniszczy Bóg”. W ca³ej archidiecezji
odprawiono nabo¿eñstwa
ekspiacyjne. Odby³y siê zbiórki ofiar
na budowê nowego koœcio³a. W dniu
18.07.1994r. ks. proboszcz Józef
Dmochowski oraz Komitet Odbudowy
Koœcio³a podjêli decyzjê o wzniesieniu
murowanej œwi¹tyni. W okolicznych
parafiach poszukiwano wzoru nowego
budynku. Wybrano projekt koœcio³a
z Nadrybia. Tamtejszy proboszcz,
ks. Józef Wener udostêpni³ ca³¹
dokumentacjê koœcio³a. Trzeba by³o
go tylko zaadaptowaæ. Architekci
z Sandomierza:
Adam Abram
i Edward Paszkiewicz – zobowi¹zali
siê w ci¹gu miesi¹ca dostosowaæ
dokumentacjê i konstrukcjê koœcio³a.
Ze wzglêdu na poniesione w po¿arze
straty, parafii nie by³o staæ na now¹
dokumentacjê. Na miejscu projekt
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udoskonali³ in¿. Andrzej Kamieñski.
24.12.1994 przy minus 10 stopniach
Celsjusza odprawiono pierwsz¹
pasterka w murach koœcio³a, bez
dachu.
O³tarze g³ówny i boczne zabrano do
konserwatora zabytków w Lublinie.
06.08.1995r. wmurowany zosta³
kamieñ wêgielny, a
arcybiskup
Boles³aw Pylak poœwiêci³ mury
wznoszonej œwi¹tyni. W bocznej
lewej czêœci prezbiterium
umieszczony zosta³ akt erekcyjny
i dwa kamienie przywiezione przez
ks. Henryka Misztala z Ziemi Œwiêtej.
Dwa lata póŸniej, 04.08.1996r.
odby³a siê uroczystoœæ poœwiêcenia
œwi¹tyni . Nowy budynek prezentuje
styl nowoczesny z zachowaniem
zrekonstruowanych barokowych
o³tarzy. Na jesieni 1997r. rozpoczêto
budowê plebanii.
W 2001r. ks. Józef Dmochowski
przeszed³ na emeryturê, zostaj¹c
rezydentem w parafii w Motyczu.
Szóstym proboszczem zosta³
ks. Kazimierz Gajda, który funkcjê t¹
sprawowa³ przez kolejne 4 lata.
W 2005r. parafiê obj¹³ ks. Wincenty
Euzebiusz Cap, który do dziœ jest
proboszczem.
W 2 0 0 2 r. z a k u p i o n o o r g a n y
z transeptu katedry w Oliwie,
wykonane przez firmê Braci Disne
w Berlinie w roku 1900. Rok póŸniej,
w o³tarzu g³ównym umieszczono
obraz Matki Bo¿ej Anielskiej
namalowany przez Urszulê
Parfianowicz z Pu³aw, wzorowany na
obrazie Jana Bogumi³a Plerscha
z XVIII w.
Drewnian¹ dzwonnicê, która ocala³a
po po¿arze, podarowano Muzeum
Wsi Lubelskiej.
Pami¹tki po spalonej œwi¹tyni
przechowywane s¹ w bibliotece
parafialnej w Motyczu.
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Pozb¹dŸ siê elektroœmieci LEGALNIE!
10 maja 2008r. na placu przy
Urzêdzie Gminy Konopnica
dostêpny by³ punkt zbiórki zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego oraz
elektronicznego. Osoby chc¹ce
legalnie i bezpiecznie pozbyæ siê
niepotrzebnych urz¹dzeñ skorzysta³y z tej okazji. Dziêki przeprowadzonej akcji zebrano dwa
kontenery elektrycznych i elektronicznych odpadów.
Od ponad dwóch lat zepsute
lodówki, pralki, telewizory czy

komputery powinny byæ przekazywane do specjalnych punktów
zbiorczych sk¹d wêdruj¹ do zak³adów
utylizacji. Tak nakazuje ustawa, która
wesz³a w ¿ycie w paŸdzierniku 2005
roku. Niestety nie zna jej wiêkszoœæ
ludzi i zu¿yty sprzêt wyrzucaj¹ prosto
do œmietników, ³ami¹c tym samym
prawo i nara¿aj¹c siê na wysokie kary
pieniê¿ne.
Nale¿y pamiêtaæ, i¿ kineskopy
w telewizorach czy lodówki zawieraj¹
wiele niebezpiecznych substancji,

zarówno dla zdrowia jak i œrodowiska.
Dlatego te¿, zgodnie z dyrektyw¹ Unii
Europejskiej, musz¹ zostaæ
odpowiednio zutylizowane.
W zwi¹zku z problemami, jakie
stwarza pozbycie siê zu¿ytego
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego, Wójt Gminy Konopnica
informuje mieszkañców, ¿e nastêpna
zbiórka zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego zostanie
zorganizowana we wrzeœniu 2008r.

Punkt Obs³ugi Klienta
Specjalnie dla Pañstwa, w budynku
Urzêdu Gminy Konopnica,
uruchomiliœmy Punkt Obs³ugi
Klienta. Ju¿ od marca tego roku
za³atwienie wielu spraw w urzêdzie
bêdzie jeszcze ³atwiejsze i szybsze.
Pocz¹wszy od uzyskania konkretnych informacji, poprzez pobranie
niezbêdnych druków na fachowej

pomocy pracowników przy ich
wype³nieniu skoñczywszy.
Dodatkowo punkt zlokalizowany jest
na parterze, co znacznie u³atwi
dotarcie do potrzebnych informacji
oraz œwiadczenie pomocy osobom
starszym.

Pracownicy Punktu Obs³ugi Klienta
s¹ do Pañstwa dyspozycji
w godzinach pracy urzêdu, a tak¿e
pod numerem telefonu:
081 50-31-081 wew. 25.
Zapraszamy.

Bankomat
Prawdopodobnie ju¿ w maju 2008r.
Klienci Banku Polskiej Spó³dzielczoœci filia w Konopnicy nie bêd¹
musieli staæ w kolejkach po wyp³atê

pieniêdzy. Dla nich oraz wszystkich
posiadaczy kart p³atniczych zosta³
uruchomiony i oddany do u¿ytku
bankomat. Filia Banku znajduje siê

w KozubszczyŸnie, obok Urzêdu
Gminy.

E – learning, czyli wiedza na wyci¹gniêcie rêki
Specjalnie z myœl¹ o mieszkañcach
naszej gminy chc¹cych wzbogacaæ
swoj¹ wiedzê oraz stale podnosiæ
swoje kwalifikacje planujemy
uruchomiæ us³ugê kszta³cenia na
odleg³oœæ, czyli „e-learning”.
Chcemy zaoferowaæ naszym
mieszkañcom do dyspozycji
budynek by³ego Domu Kultury
w Motyczu, który bêdzie
dostosowany równie¿ do potrzeb
osób niepe³nosprawnych.
Wyposa¿ony w sta³y dostêp do
Internetu, czytelniê oraz wykwalifikowan¹ kadrê szkoleniow¹.

Celem stworzenia tak nowoczesnej
bazy dydaktycznej w Gminie
Konopnica jest wspieranie rozwoju
i n t e l e k t u a l n e g o m i e s z k a ñ c ó w,
poprzez stwarzanie mo¿liwoœci
poznawczych. Wierzymy, ¿e poprzez
tak¹ dzia³alnoœæ przyczynimy siê do
aktywnej walki z bezrobociem oraz
zmniejszymy dysproporcje
w poziomie wykszta³cenia
mieszkañców miast i wsi. Dodatkowo
dziêki dostêpnoœci do Internetu
m³odzie¿y i osób doros³ych zwiêksz¹
siê ich szanse na podniesienie
kwalifikacji. Jesteœmy przekonani, ¿e
zajêcia w centrum bêd¹ tak¿e

efektywn¹ form¹ spêdzania wolnego
czasu dla mieszkañców naszej
gminy.
Koncepcja tego typu nauki aktualnie
wspierana jest przez unijny projekt
„Centra Kszta³cenia na Odleg³oœæ na
Wsiach”. Sam projekt ma na celu
przede wszystkim stworzenie na
terenie ca³ego kraju sieci 379
wspó³pracuj¹cych ze sob¹ Centrów.
Jego realizacja umo¿liwi powstanie
tego typu centrum na terenie naszej
gminy, które jednoczeœnie bêdzie
jednym z pierwszych w powiecie
lubelskim.

Biblioteka w Motyczu
Na terenie Gminy Konopnica dzia³a
Biblioteka Publiczna Gminy
Konopnica oraz jej trzy filie:
w Motyczu, Radawcu Du¿ym oraz
Zemborzycach Tereszyñskich.
Filia w Motyczu dzia³a od 1955 roku,
a jej pierwszym kierownikiem by³
Stanis³aw Staszczak, który
pracowa³ od 1967r. W latach 1973 –

2003 fili¹ kierowa³a H. Sa³êga, a do
2007r. – M. Chudzik (obecnie w
zastêpstwie A. £¹czka). Biblioteka
kilkakrotnie przenosi³a siê ze swoimi
zbiorami, najczêœciej do prywatnych
domów co wi¹za³o siê z trudnymi
warunkami lokalowymi. Dopiero w
1990r. ca³y ksiêgozbiór przeniesiono
do pomieszczenia w budynku
dawnego domu kultury. Warunki

jednak nie by³y idealne: zamiast
jednego – kilka pomieszczeñ, do tego
zimno i wilgoæ, co nie sprzyja³o
przechowywaniu zbiorów oraz samej
pracy.
Ale to siê zmieni³o. Nowego lokalu dla
biblioteki u¿yczy³a Szko³a
P o d s t a w o w a i m . W. W i t o s a
w Motyczu.
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Sta³o siê to w momencie kiedy do
u¿ytku zosta³a oddana nowo
wybudowana sala gimnastyczna,
gdzie czêœæ inwestycji zosta³a
przekazana w³aœnie na remont
samej biblioteki. Od marca 2008r.
filia biblioteki publicznej w Motyczu
mo¿e siê poszczyciæ wspania³ym,
ustawnym pomieszczeniem
o powierzchni 80m2. Usytuowane
jest ono na pierwszym piêtrze,
a dodatkowo posiada specjaln¹
windê dla osób na wózkach
inwalidzkich. Systematycznie
wymienia siê meble biblioteczne: s¹
ju¿ nowe rega³y, a nied³ugo zostan¹
zakupione stoliki oraz krzes³a dla
czytelników. Ponadto w planach jest
zmiana wystroju placówki.
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Ksiêgozbiór biblioteki to ponad 10 500
woluminów, które obejmuj¹ pozycje ze
wszystkich dziedzin wiedzy. Naszym
czytelnikom oferujemy zarówno
nowoœci jak równie¿ literaturê piêkn¹
dla doros³ych i dla dzieci, lektury
szkolne, s³owniki oraz literaturê
popularnonaukow¹.

KWIECIEÑ - MAJ 2008

w komputer z dostêpem do Internetu,
dziêki czemu poszerzona zosta³a
oferta informacyjna.
Zapraszamy wszystkich dotychczasowych czytelników, a tak¿e nowych
do odwiedzenia placówki, gdzie ju¿
teraz mo¿na obejrzeæ wystawê
„Sztuk – Mistrz Wyspiañski”
przygotowan¹ z okazji rocznicy
œmierci artysty.
Godziny otwarcia biblioteki
w Motyczu:
Wtorek: 7.30 - 15.30
Œroda: 9.00 – 17.00
Pi¹tek: 7.30 - 15.30

Udostêpniamy tak¿e czasopisma,
gazety i zbiory regionalne, wœród
których s¹ ksi¹¿ki Czes³awa Maja –
naszego twórcy ludowego m.in.
ostania „Utkane z pamiêci. Motyckie
wspomnienia i opowieœci” oraz
Henryka Misztala, profesora KUL,
który napisa³ ksi¹¿kê „Motycz: nasza
Ojczyzna”. Biblioteka w Motyczu
zosta³a tak¿e wyposa¿ona

Nowy numer telefonu:
(081) 503 17 38
Ewa Misztal (Dyr. GBP Konopnica)
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