
W sobotę 12 stycznia w Szkole Tereszyńsk ich.  Wśród l iczn ie  wszystkimi radnymi gminy. Obecni byli 

Podstawowej w Zemborzycach przybyłych gości znaleźli się: poseł również przedstawiciele kuratorium 

Tereszyńskich odbyła się podwójna Jan Łopata oraz posłanka Izabela oświaty, instytucji i firm lubelskich. 

uroczystość :  placówce nadano imię Sierakowska, przedstawiciele władz 

księdza Jana Twardowskiego oraz wojewódzkich: Marszałek Woje-

świętowano oddanie do użytku wództwa Lubelskiego Jarosław 

nowowybudowanej sali gimna- Zdrojkowski, Dyrektor Wydziału Poli-

stycznej. tyki Społecznej Urzędu Wojewó-

dzkiego  Mariusz Kucharek.

Gdy już wszyscy zaproszeni goście, 

nauczyciele, uczniowie i rodzice 

wypełnili salę do ostatniego miejsca, 

tradycyjnie odśpiewano Mazurka 

Dąbrowskiego. 

Obchody rozpoczęła msza święta

w Kośc ie le  pw.  św.  Marc ina Władze samorządowe reprezen-

w Zemborzycach, którą celebrował towali: starosta lubelski Paweł Pikula, 

arcybiskup Józef Życiński. Następnie radni powiatu: Zofia Sieńko oraz 

uroczystości przeniosły się do Szkoły Stanisław Kubecki oraz Wójt Gminy 

Podstawowej w Zemborzycach Konopnica Mirosław Żydek wraz ze dokończenie na stronie 8
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Szkoła im. Ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich
ma nową salę.

Z okazji zbliżających się świąt Wielkanocnych 

składamy na Wasze ręce, drodzy czytelnicy 

najserdeczniejsze życzenia: zdrowia,

szczęścia i pomyślności.

 Niech ten szczególny czas Zmartwychwstania 

Pańskiego przyniesie

Wam spokój i ciepło, a w Waszych rodzinach 

zagości zrozumienie i radość. 

Życzymy wszystkim,

aby Wielkanocny nastrój pojednania i zgody zagościł 

we wszystkich sercach i pozostał w nich niezmienny na 

długi czas.

- życzy Wójt Gminy Mirosław Żydek oraz redakcja 

Wesołego Alleluja!



Strategia Rozwoju Gminy Konopnica ! niedostateczna ochrona ekologiczna kulturalne (ośrodki działań twórczych, 

z wieloletnim planem inwestycyjnym na lata gminy domy kultury, świetlice środo-

2008-2015 została przyjęta uchwałą Rady ! skażenie wód i gleb przez ścieki wiskowe)

Gminy Konopnica Nr XVII/103/08 w dniu komunalne w związku z brakiem sieci ! niewystarczająca ilość środków 

08.02.2008r. kanalizacyjnej na przeważającym finansowych w budżecie gminy na 

obszarze gminy realizację zadań inwestycyjnych

Opracowana strategia wyznacza przede ! niedobór oznakowanych ścieżek w stosunku do potrzeb.

wszystkim priorytetowe cele i kierunki rozwoju rowerowych, szlaków turystycznych

gminy, natomiast w planie wieloletnim i edukacyjnych W oparc iu  o  ana l i zę  uwarunkowań  

przedstawione zostały zadania mające na celu ! postępująca degradacja obiektów wewnętrznych i zewnętrznych oraz stanu 

jej realizację. Zakres strategii obejmuje zabytkowych obecnego gminy Konopnica definiuje się 

zagadnienia rozwoju w ujęciu kompleksowym: ! niezadowalający stan środowiska następującą misję oraz wizję gminy:

obszar gminy - ludność gminy. naturalnego na terenach o najwy-

ższych walorach turystyczno- Poprawa warunków i jakości życia 

Strategia ta jest dokumentem długookresowym, krajobrazowych mieszkańców w wyniku zrównoważonego

który w oparciu o współczesne uwarunkowania ! niska jakość nawierzchni części dróg i wielofunkcyjnego rozwoju społeczno-

określa generalny kierunek działania Gminy gminnych i powiatowych, brak lub gospodarczego gminy Konopnica

Konopnica oraz przedstawia sposoby niedorozwój dróg lokalnych w obsza-

wdrażania poszczególnych zadań na lata rach mogących być terenami nowego Gmina Konopnica obszarem czystym 

2008-2015. Planowanie strategiczne stanowi budownictwa mieszka-niowego ekologicznie, z nowoczesną gospodarką 

jeden z podstawowych elementów sprawnego ! niedostateczna infrastruktura wodo- oraz zamożny  i wykształconym społecze-

i efektywnego zarządzania gminą, stymuluje ciągowa ństwem

wydajność zarządzania istniejącymi zasobami ! dysproporcja pomiędzy stanem 

gminnymi, identyfikuje problemy, które mogą się rozwo ju  s i ec i  wodoc iągowe j Wizją niniejszego dokumentu jest zakładany 

pojawić w najbliższej i dalszej przyszłości, by i kanalizacyjnej stan rzeczywisty gminy w momencie 

o d p o w i e d n i o  w c z e ś n i e  z a c z ą ć  i m  ! nieuregulowana gospodarka ście- zakończenia okresu objętego strategią. Wynika 

przeciwdziałać, identyfikuje również słabe kowa (brak sieci kanalizacji sanitarnej ona z uprzednio nakreślonej misji, wskazującej 

i mocne strony gminy, a także szanse i przydomowych oczyszczalni  generalny kierunek wytyczony przez gminę na 

i zagrożenia jej rozwoju. ścieków) określony horyzont czasowy sięgający 2015 

! w perspektywie najbliższych lat roku. Z misji wynikają również cele strategiczne 

Przeprowadzona analiza stanu gminy powstanie problem składowania (obszary priorytetowe), wskazujące, w których 

w płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej odpadów komunalnych sferach gmina widzi osiągnięcie realizacji 

i środowiskowej pozwoliła zdefiniować bariery ! brak ładu przestrzennego założonej misji. W związku z uwarunkowaniami 

jej rozwoju, słabe i mocne strony, główne ! niedostateczne zainwestowanie społeczno-ekonomicznymi oraz środo-

problemy nurtujące jej mieszkańców oraz (zaopatrzenia w podstawową wiskowymi gminy Konopnica wyznaczono dla 

szanse i zagrożenia jej rozwoju. infrastrukturę techniczną) terenów niej 4 obszary priorytetowe w zakresie 

Główne problemy i bariery rozwoju w sensie perspektywicznych do rozwoju wielofunkcyjnego rozwoju. W obrębie tych 

ekonomicznym, społecznymi środo-wiskowym: przemysłu i usług czterech obszarów będzie się skupiała cała 

! niekorzystnie rozwinięta s ieć ! duże rozdrobnienie agrarne działalność gminy prowadząca do osiągnięcia 

osadnicza – brak miejscowości na ! niedostateczna ilość obiektów zamierzonej wizji w przewidzianym horyzoncie 

pozycji lidera i duże rozproszenie sportowych czasowym do 2015 roku. 

osadnictwa ! niedobory w zakresie infrastruktury Dla gminy Konopnica wyznacza się następujące 

! utrzymujące się bezrobocie ujemny oświatowej obszary priorytetowe w ramach wielo-

przyrost naturalny ! brak gminnego ośrodka kultury funkcyjnego rozwoju:

! duży udział mieszkańców utrzymu- ! niedostateczna ilość budynków        1. Infrastruktura techniczna

jących się ze źródeł niezarobkowych gminnych przeznaczonych na cele        2. Ochrona środowiska i  turystyka

W grudniu ubiegłego roku Pan Wójt Mirosław Żydek wystąpił do klęsk żywiołowych

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji  w Warszawie W lutym Wójt otrzymał promesę na dotację w wysokości 100 000 zł., choć 

o dofinansowanie zadania pt. „Zabezpieczenie przed erozją – ta kwota nie wystarczy na pokrycie kosztów zadania to w znaczącym 

utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej, z odprowadzeniem wód stopniu zmniejszy  zaangażowania  środków z budżetu gminy.

powierzchniowych w ramach podziału środków na usuwanie skutków 
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Strategia rozwoju gminy konopnica
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       3. Gospodarka W oparciu o obszary priorytetowe, przy i kulturowych gminy

       4. Sfera społeczna uwzględnieniu uwarunkowań gminy, oczekiwań        2.2 Zwiększenie atrakcyjności turysty-

jej  mieszkańców wyznaczone zostały cznej i rekreacyjnej gminy

W obrębie tych czterech obszarów będzie się następujące cele operacyjne: 3. W ZAKRESIE GOSPODARKI

skupiała cała działalność gminy prowadząca do 1 . W  Z A K R E S I E  I N F R A S T R U K T U RY        3.1 Rozwój nowoczesnego rolnictwa 

osiągnięcia zamierzonego celu generalnego TECHNICZNEJ rynkowego i zwiększenie jego 

w przewidzianym horyzoncie czasowym 2008-        1.1 Poprawa funkcjonowania i jakości konkurencyjności na rynku unijnym

2015.  Obszary te  wymagają jednak oraz rozbudowa infrastruktury        3.2 Rozwój pozarolniczej działalności 

uszczegółowienia, co zostało dokonane komunikacyjnej i teleinformatycznej gospodarczej w gminie

poniżej. Całość analizy celów wzbogacona        1.2 Poprawa zaopatrzenia w wodę dobrej 4.W ZAKRESIE SFERY SPOŁECZNEJ

została o przykłady wskaźników monito- jakości i usprawnienie odprowadzania        4.1 Poprawa funkcjonowania szkół

r ingowych, których zadaniem będzie ścieków        4.2 Poprawa jakości życia mieszkańców

umożliwienie monitorowania wykonywanych        1.3 Rozbudowa infrastruktury dostarcza-        4.3 Poprawa funkcjonowania admini-

działań i ocenę ich skuteczności. Wskaźniki jącej energię stracji samorządowej

zostały przytoczone dla każdego z celów 2.W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA      4.4  Poprawa sfery społecznej, inwestowanie

operacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem I TURYSTYKI w kapitał ludzki i podnoszenie 

ich kwantyfikowalności.        2.1 Ochrona walorów przyrodniczych poziomu wiedzy społeczeństwa

Dnia 11 lutego 2008 roku, na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w uzgodnieniu z sołtysami wszystkich 

sołectw gminy Konopnica został ustalony harmonogram zebrań wiejskich na rok 2008.

1.Dnia 15 stycznia 2008r. objął Pan funkcje 2.Jakie w związku z objętą funkcją otrzymał Ukończyłem studia wyższe na wydziale 

zastępcy wójta gminy Konopnica, jak do Pan obowiązki? politologii. Przez 5 lat piastowałem stanowisko 

tego doszło? Przede wszystkim sprawuję opiekę nad w Starostwie Powiatowym w wydziale 

Mirosława Żydka - wójta gminy Konopnica, referatem organizacyjno – administracyjnym, organizacyjnym, później zajmowałem się 

poznałem podczas mojej pracy w Starostwie sprawo bywatelskich i społecznych oraz nad inwestycjami i gospodarką nieruchomości. 

Powiatowym, kiedy był radnym powiatowym.. referatem budownictwa gospodarki komunalnej, Przed podjęciem pracy w urzędzie gminy 

Te r a z  w i e m ,  ż e  d e c y d u j ą c y  w p ł y w obsługi podmiotów gospodarczych i planowania Konopnica przez rok byłem zastępcą wójta

na wybór mojej osoby miała moja wiedzę oraz przestrzennego gminy. Ponadto objąłem w Krzczonowie.

doświadczenie. Z tego miejsca chciałbym merytoryczny nadzór nad stanowiskiem 4.Jak postrzega Pan sytuację panującą 

również podziękować wójtowi za zaufanie jakim ds. rozwoju i promocji gminy. obecnie w gminie?

mnie obdarzył mimo mojego młodego wieku. 3.Jakie ma Pan doświadczenie? To co od razu rzuciło mi się w oczy po objęciu

Harmonogram zebrań wiejskich na 2008 rok 

Wywiad z zastępcą Wójta Gminy Konopnica
– panem Konradem Banachem 

LUTY  -  MARZEC  2008

Lp. Nazwa sołectwa Data zebrania Miejsce zebrania

1. Konopnica 9 marca 2008r. o godz.17°° Remiza OSP

2. Konopnica -Motycz 29 luty 2008 r. o godz.16°°

 

Świetlica U.G. 

Konopnica

3. Kozubszczyzna 22 luty 2008 r. o godz. 17°°

 

Świetlica U.G. 

Konopnica

4. Lipniak 9 marca 2008 r. o godz.15 °°

 

Lipniak 28 C

5. Marynin 23 luty 2008 r. o godz.17°°

 

Świetlica U.G. 

Konopnica

6. Motycz 7 marca 2008 r. o godz.17°°  Świetlica Szkoła 

Podst.Motycz

7. Motycz-Leśny 1 marca 2008 r. godz.17,30

 

Remiza OSP

8. Motycz-Józefin 2 marca 2008r godz.15°° u p. sołtysa

9. Pawlin 28 lutego 2008 r. o godz.17°° Remiza OSP

10.

11.

Radawiec Mały

Radawczyk Drugi

24 lutego 2008 r. o godz.18°° Gimnazjum w 

Radawczyku

13. Sporniak 8 marca 2008 r. o godz.16°° u p. Dziurdów

14. Stasin 14 marca 2008 r.

 

o godz.18°°

 

Szkoła Podstawowa w 

Stasinie

15. Szerokie

 

2 marca 2008 r.

 

o godz.17°°

 

Remiza OSP

16. Tereszyn

 

29 lutego 2008 r.  o godz.18°°  Remiza OSP

17. Uniszowice

 

23 lutego 2008 r.

 

o godz.15°°

 

Remiza OSP

18. Zemborzyce Dolne

 

1 marca 2008 r.

 

o godz.16°°

 

Szkoła Podstawowa w 

Zemb. Ter.

19. Zemborzyce Podleśne

 

8 marca 2008 r.

 

o godz.12°°

 

Szkoła Podstawowa

wZemb Ter.

20. Zemborzyce Tereszyńskie 16 lutego 2008 r. o godz.16°° Remiza OSP

21. Zemborzyce Wojciechowskie 17 lutego 2008 r. o godz.16°° Szkoła Podstawowa w 

Zemb.Ter.
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Została przyjęta uchwałą Nr XVII/102/08 Rady produktowej na obszarze Krainy łatwo dostępnej oferty produktów turystyki 

Gminy Konopnica w dniu 8 lutego 2008r. Lessowych Wąwozów aktywnej, kulturowej, hobbystycznej oraz 

Strategię rozwoju turystyki przygotowano dla 2. zasoby ludzkie – cel strategiczny: uzdrowiskowej i zdrowotnej. Pragniemy, aby 

obszarów Krainy Lessowych Wąwozów na lata przygotowanie zasobów ludzkich Kraina Lessowych Wąwozów była często 

2008-2013. Obszar projektowany zdefiniowano Krainy Lessowych Wąwozów do wybieranym miejscem podróży i spotkań 

jako teren gmin: Garbów, Janowiec, wspierania rozwoju turystyki oraz biznesowych. Chcemy być również centrum 

Karczmiska, Kazimierz Dolny, Konopnica, recepcji ruchu turystycznego turystyki weekendowej zarówno w regionie 

Końskowola, Nałęczów, Opole Lubelskie, 3. wsparcie marketingowe – cel lubelskim, jak również w skali ogólnopolskiej.

Poniatowa, Puławy, Wąwolnica, Wojciechów strategiczny: rozwój efektywnych Turystom i odwiedzającym Krainę Lessowych 

oraz miasta Puławy. dz ia łań  marke t ingowych  d la  Wąwozów oferujemy sieć zintegrowanych 

Strategia została opracowana na zlecenie osiągnięcia wysokiego  wskaźnika szlaków rowerowych, pieszych, konnych

Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina sprzedaży oferty produktowej i wodnych, rozbudowaną infrastrukturę 

Lessowych Wąwozów”. Ze strategii korzystać 4. przestrzeń turystyczna – cel turystyczną i paraturystyczną o zróżnicowanym 

będą samorządy lokalne, branża turystyczna s t ra teg i czny :  z równoważona standardzie , wyspecjalizowane gospodarstwa 

i organizacje pozarządowe, a także inne i efektywnie zarządzana przestrzeń agroturystyczne, możliwości odnowy zdrowia

podmioty zainteresowane rozwojem turystyki. turystyczna, dostosowana do potrzeb i urody w profesjonalnych ośrodkach 

Strategia rozwoju turystyki Krainy Lessowych ruchu turystycznego uzdrowiskowych oraz Spa & Wellness, a także 

Wąwozów na lata 2008-2013 jest kluczowym 5. wsparcie instytucjonalne - cel wyjątkową szansę uczestniczenia w ciekawych 

dokumentem planistycznym, wyznaczającym strategiczny: zbudowanie silnego imprezach, zapoznania się ze smakowitą ofertą 

podstawowe kierunki rozwoju. Nadrzędnym jej s y s t e m u  i n s t y t u c j o n a l n e g o  kulinarną , obcowania z kulturą , sztuką ludową, 

c e l e m  j e s t  u c z y n i e n i e  z  t u r y s t y k i  skutecznie wspierającego rozwój historią literatury, materialnym dziedzictwem 

n a j w a ż n i e j s z e g o  c z y n n i k a  r o z w o j u  turystyki w Krainie Lessowych przeszłości oraz niepowtarzalnym klimatem 

gospodarczego i  społecznego Krainy Wąwozów. świata artystów.

Lessowych Wąwozów. 

Misją gminy Konopnica jest zapewnienie Gmina Konopnica posiada dobre położenie 

turystom krajowym i zagranicznym przez cały geograficzne – w sąsiedztwie miasta Lublina 

rok unikalnej oferty turystycznej, przyjaznej oraz przy ważnych ciągach komunikacyjnych

atmosfery oraz niepowtarzalnych doznań, o charakterze ponadlokalnym(drogi nr 19 i 17, 

czerpanych z czystej, pięknej przyrody oraz planowana budowa obwodnicy miasta Lublina). 

obcowania z bogactwem kulturowym Krainy Szanse dla Gminy Konopnica upatrywane są

Lessowych Wąwozów. w możliwości rozwoju terenów rekreacyjnych na 

bazie lotniska w Radawcu , terenów leśnych, 

Naszym gościom chcemy zapewnić najwyższą zespołu przyrodniczo – krajobrazowego 

jakość produktów i usług, dzięki stałemu w Radawcu, dolin rzecznych i wąwozów . 

Cele strategiczne – główne cele określone w 5 szkoleniu kadr biorących udział w obsłudze 

obszarach priorytetowych : ruchu turystycznego oraz wdrażaniu Nieskażone środowisko, walory przyrodniczo-

1. p r o d u k t  t u r y s t y c z n y  – c e l  najlepszych międzynarodowych standardów. krajobrazowe(urozmaicony krajobraz, doliny 

strategiczny: równomierny rozwój Dążymy do wykreowania wyjątkowego obszaru, rzeczne: Czechówki i jej dopływów spod 

konkurencyjnej, zintegrowanej oferty który słynie z różnorodnej, atrakcyjnej oraz Motycza i Konopnicy źródłowe odcinki Ciemięgi, 

stanowiska to doskonała współpraca między Europejskiej, o które ustawicznie się staramy. 7.Jakie są Pana zainteresowania/hobby?

organami gminy. Członkowie Rady Gminy Ponadto gmina przystąpiła do programu Lider, Oprócz mojego zainteresowania tematem 

docierają się coraz bardziej, wiele decyzji któremu patronuje powiat lubelski. pozyskiwania środków unijnych, które jest moim 

podejmowanych jest jednogłośnie, ponad 6.Co należałoby zmienić/wprowadzić  aby ta konikiem, interesuję się motoryzacją oraz, jeśli 

podziałami partyjnymi, co stwarza ogromne sytuacja stała się jeszcze lepsza? tylko czas pozwala, jeżdżę na nartach. 

szanse rozwoju naszej gminy. Cały czas dążymy do tego aby współpraca Uwielbiam też wybrać się na przejażdżkę 

5.Jak ocenia Pan sytuację mieszkańców urzędu z mieszkańcami była coraz lepsza, rowerową po terenie naszego województwa.

gminy? pragniemy zwiększyć częstotliwość spotkań, na 8.Czego można życzyć Panu na przyszłość?

Nasza gmina jest specyficzna ze względu na które już teraz zapraszamy wszystkich Przede wszystkim jak najlepszej współpracy

bliskie sąsiedztwo Lublina. Widzę duże mieszkańców gminy Konopnica. Ważne jest też z mieszkańcami oraz wysokich dotacji z Unii 

możliwości rozwoju poprzez uzyskiwanie dotacji aby wszyscy zainteresowani ubiegali się Europejskiej, które pozwolą na jeszcze 

obszarów wiejskich ze środków Uni i  o dotacje ze środków Unii Europejskiej. dynamiczniejszy rozwój gminy Konopnica.

Strategia rozwoju turystyki krainy lessowych wąwozów
na lata 2008-2013



Zgodnie z zapowiedzią, przedstawiamy Wam, Jana Chrzciciela 24 czerwca 1906 r. z naw, naniesiona słoma świadczyła, że tam 

Drodzy Czytelnicy, artykuł napisany przez sypiali, w środkowej nawie myli się, ubierali, 

proboszcza parafii pw. Wniebowzięcia NMP Na przestrzeni stu lat istnienia obecnego czyścili buty. "Na chórze w organach zrobili 

i św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy k o ś c i o ł a  t r z e b a  w s p o m n i e ć  t a k ż e sobie klozet, W szczególnie złośliwy i plugawy 

Męczennicy księdza Jana Domańskiego. o dramatycznych momentach, które przeżywały sposób pastwili się nad wielkim ołtarzem. 

Mamy nadzieję, że przybliży on Państwu długą, mury tej świątyni wraz x parafianami. Zbezcześcili tabernakulum, wyrzucając z niego 

ciekawą, a momentami dramatyczną historię W dokumentach historycznych związanych puszkę z Najświętszym Sakramentem,

kościoła i parafii w Konopnicy. z 1 wojną światową dotyczących profanacji a zakonsekrowane komunikanty leżały 

Parafia Konopnica powstała prawdopodobni kościoła parafialnego w Konopnicy czytamy: rozrzucone po stopniach ołtarza i posadzce, 

w latach 1374-1400. W roku 1400 wraz „W dniu 21 czerwca 1941 roku; tj. w przeddzień poprzypalane papierosem, pokruszone, 

z patronatem kościoła była zakupiona przez wybuchu wojny pomiędzy Niemcami a ZSRR, połamane i  podeptane.  Poniszczono 

miasto Lublin. W okresie przynależności do przybyła do Konopnicy w drodze na front monstrancję, obdzierając ją z ozdo-

diecezji krakowskiej, należała do archidiakonatu zmotoryzowana kolumna niemiecka oddziałów bnych kamieni i srebra; portatyle z relikwiami 

lubelskiego, dekanat Chodel, później Lublin, SS, która zakwaterowała się na plebanii świętych zniszczono a zabrano naczynia 

a od 1982 r. do nowoutworzonego dekanatu i ogrodzie probostwa w Konopnicy oraz na z Olejami św. Splugawiono statuę Matki Boskiej, 

Konopnica. cmentarzu kościelnym i w kościele. Od znajdującą się w wielkim ołtarzu, zasmarowując 

W dokumentach z XVII w. jest wzmianka pierwszej chwili zachowanie oficerów jak jej twarz pastą i osmalając dymem, oraz 

o istnieniu w parafii wikariusza. Działała i żołnierzy esesowców było wybitnie wyrysowując w sposób gorszący członki. Prócz 

tu również w tym czasie szkoła parafialna oraz barbarzyńskie i sadystyczne. Esesmani zajęli tego z dzikim sadyzmem rozbijano krzyże

szpital, funkcjonujący do pocz. XIX w. plebanię, usuwając niej służbę, oraz wszczęli i krucyfiksy odłamując im głowy oraz krusząc 

Do czasów II wojny światowej była także poszukiwania za ks. Nikodemem Domańskim, ręce i nogi Skradziono wiele przedmiotów

biblioteka, licząca ok. 551 tomów. zastępcą proboszcza ks. Edwarda Niecki już z bielizny kościelnej, której spis załączamy. SS-

Archiwum zawiera m. in. akta urodzonych, drugi rok tropionego przez Gestapo. Na owcy zdewastowal i  również plebanię

zmarłych i małżeństw od XVII w., kronikę szczęście w tym wypadku ich zbrodnicze plany i mieszkanie księdza, rozbijając meble oraz 

p o ł ą c z o n ą  z  " L i b e r  f u n d i  i n s t r i c t i "  nie powiodły się. Przez cały tydzień nie rekwirując sobie wiele rzeczy, niszcząc

(zapoczątkowaną w 1921 r.), księgę wizytacji odprawiały się zupełnie msze św. nawet przy w wyrafinowany sposób większość cennych 

biskupich i dziekańskich (po II wojnie zmarłych nie wolno było odprawić żadnych dzieł z biblioteki ks. prób. Edwarda Niecki.

światowej). ceremonii pogrzebowych. Do kościoła wstęp

w ogóle był wzbroniony. Wtedy to hitlerowscy 

barbarzyńcy, poprzez urządzanie potwornych 

orgii i różnych hańbiących wyczynów, rozpoczęli 

świadomą i zorganizowaną profanację Domu 

Bożego oraz kultu i obrzędów religijnych, 

dewastując i zbeszczeszczając całą świątynię.

Bluźniąc i szydząc, w strojach kąpielowych 

ubierali na siebie szaty liturgiczne (birety, 

komże, stuły) i obwieszeni dewocjonaliami, 

Pierwotna świątynia istniejąca już od ok. 1400 r. różańcami, medalikami, krzyżykami, urządzali 

była drewniana. W połowie XVII w na jej procesje z menażkami w ręku po dzienne 

miejscu wybudowano kościół murowany posi łk i .  Jednocześnie posługując się 

z kamienia i cegły. Obecna świątynia kościelnymi śpiewnikami i książeczkami do 

murowana, wybudowana została w 1905 r. nabożeństwa, w sposób szyderczy i drwiący 

z inicjatywy ówczesnego proboszcza, powtarzali łacińskie słowa pieśni kościelnych 

ks .  Jana  Kureczk i .  Konsekrowa ł  ją oraz modlitw, wykonując przy tym wyuzdane 

bp Franciszek Jaczewskiw uroczystość św, tańce i ruchy. Wewnątrz kościoła, w jednej

ciek bez nazwy w Radawcu Dużym, kilka Zabytkowe obiekty stanowią dużą atrakcje zobaczyć ślady przeszłości. Nie dotyczy to 

kompleksów leśnych, stawy rybne)oraz turystyczną, świadczą bowiem o historii obszaru jedynie wysokiej klasy, unikalnych zabytków, ale 

kulturowe stanowią bazę do rozwoju turystyki i pozwalają na jej poznanie. W wielu również obiektów mniej cennych, ale także 

codziennej i weekendowej dla mieszkańców przypadkach to  one są  magnesem,  interesujących nie tylko dla miłośników historii

Lublina. przyciągającym turystów, każdy chce , bowiem i architektury.
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Jubileusz 100-lecla Kościoła w Konopnicy
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Już po raz dziewiąty, 26 stycznia 2008r. Wśród tłumnie przybyłych gości, poza naszymi pod batutą Pana Antona Szaszkowa. Muzykom 

obchodzono w Motyczu Dzień Seniora. Ten szanownymi seniorami, znaleźli się Poseł Jan zespołu należą się szczególne gratulacje i 

szczególny dzień dedykowany jest naszym Łopata, Ksiądz Kanonik Wincenty Cap oraz p o d z i ę k o w a n i a  z a  z a a n g a ż o w a n i e ,  

najstarszym mieszkańcom. W tym roku Ksiądz senior Józef Dmochowski. Władze gminy żywiołowość i profesjonalizm całego występu. 

uroczystości odbyły się  w nowo wybudowanej reprezentowali Zastępca Wójta Konrad Banach 

Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w oraz Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Duda 

Motyczu. Organizatorem była Rada Sołecka w w asyście dwóch radnych Pana Stanisława 

Motyczu przy współpracy z Legionem Majczaka i Pana Dariusza Sobczaka. 

Maryjnym. Uroczystość prowadzili Pani Dyrektor Jadwiga 

Młynarska oraz Przewodniczący Andrzej  Duda.

Uroczystości rozpoczęto minutą ciszy  ku czci 

pamięci oficerów Polskich Sił Powietrznych, 

którzy zginęli tragicznie w katastrofie 

samolotowej  w dniu 23 stycznia 2008r. oraz  

zmarłych w ostatnim roku mieszkańców Motycza Brawa! Następnie na scenie pojawił się zespół 

.Przewodniczący Andrzej Duda przywitał taneczny prowadzony przez Panią Irenę 

przybyłych gości. Noworoczne życzenia Śliwińską. Poza fantastycznym wykonaniem 

seniorom złożył Pan Poseł Jan Łopata oraz tańców ludowych, dzieci zaprezentowały 

Zastępca Wójta  Pan  Konrad Banach. również nowe stroje zakupione dzięki 

O b c h o d y  r o z p o c z ę ł a  m s z a  ś w i ę t a Specjalnie dla zgromadzonych, młodzież Szkoły funduszom programu „Szkoła dla Ciebie” 

w Kościele pw. Matki Bożej Anielskiej Podstawowej w Motyczu przygotowała (pisaliśmy o tym szerzej w poprzednich 

w Motyczu. Następnie uroczystości przeniosły fantastyczne występy. Pierwsza zaprezentowała numerach – przyp. red.).

się do położonej obok Szkoły Podstawowej. się, będąca chlubą naszej Gminy, Orkiestra Dęta  

Dzień Seniora 
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W dzień odjazdu z Konopnicy SS-owcy pobili 1984 roku było włamanie do kościoła. prezbiterium: wyłożono nową granitową 

jeszcze w kościele miejscowego organistę Skradziono wtedy wiele cennych zabytkowych posadzkę (kwiecień 2006 roku), ustawiono 

Ludwika Oinalskiego, oraz kościelnego przedmiotów, m.in kielich srebrny pozłacany, również ołtarz i ambonkę wykonane z granitu 

Romana Nieckę za to, że chcieli pierwsi patenę również srebrną pozłacaną i wota (Yanga Szwedzka) przez zakład kamieniarski 

obejrzeć poczynione przez nich zbrodnie. ołtarzowe w liczbie ok. 20 sztuk (częściowo „Granit-Dulniak" z Lublina (28 grudnia 2006 r.). 

Karygodne też było zachowanie się tej dziczy również srebrne i pozłacane); dokonano także Głowice zdobiące kolumny nowego ołtarza

niemieckiej wobec ludności wiejskiej. Gwałty, wielu innych zniszczeń. i ambonki wykonał z mosiądzu p. Ryszard 

bicie, maltretowanie mieszkańców miały Celejowski z Radomia, pozłacając je na wzór 

miejsce na porządku dziennym, przy czym Natomiast w czasie innego włamania (w nocy drewnianych umieszczonych w głównym 

samowolnie rabowano ich mienie. Powyższe z 11 na 12 maja 2002 roku) skradziono cztery ołtarzu. Tzw, sedilia, czyli siedzenie dla 

zniewagi i świętokradztwa, które potwierdzamy świeczniki ołtarzowe. Były to posrebrzane celebransa oraz krzesła dla służby liturgicznej 

jako niżej podpisani świadkowie, wyrządzone lichtarze z początku XX wieku. Ich wartość była wykonał p. Dariusz Gasiński z Chodla.

n a s z e m u  k o ś c i o ł o w i  w  K o n o p n i c y zresztą znacznie mniejsza niż szkody W miejsce drewnianych schodów znajdujących 

i naszej św. wierze katolickiej, są dowodem wyrządzone przy włamaniu. Do kościoła się przy bocznych ołtarzach została położona 

zupełnego zdziczenia i zwyrodnienia narodu złodzieje dostali się bowiem niszcząc witraż św. nowa granitowa posadzka. Przy soborowym 

niemieckiego, którego żołnierz plugawił swój Stanisława Biskupa i Męczennika, jeden ołtarzu w prezbiterium ustawiono nowy 

mundur, nie tylko mordując setki i tysiące ludzi, z czterech umieszczonych w 1957 roku metalowy krzyż wraz z dwoma lichtarzami na 

ale profanując i bezczeszcząc nasze polskie w prezbiterium z inicjatywy ówczesnego świece. 

katolickie świątynie." (tu następują podpisy: Ks. proboszcza ks. Stanisława Mulawy.

Niecko, E. Głnalski, St. Skwirczyński Prace te można byto wykonać dzięki 

i kilkadziesiąt podpisów świadków) Dnia 31 marca 2006 roku Archidiecezjalna zrozumieniu i wsparciu materialnemu naszych 

Komisja Artystyczna i Konserwatorska po parafian. Składamy serdeczne „Bóg zapłać" 

Wspominając historię kościoła, nie sposób dokonaniu lokalnej wizji prezbiterium kościoła w wszystkim Ofiarodawcom, zarówno tym 

zapomnieć o pożarze oraz aktach rabunku, Konopnicy, zaleciła wykonanie przebudowy imiennym jak i bezimiennym.

których padł on ofiarą. W 1970 r. zniszczył on o ł t a r z a  p o d y k t o w a n y c h  w y m o g a m i  

ołtarz z rzeźbami i obrazami. Rekonstrukcji liturgicznymi. Ks Jan Domański, proboszcz.

dokonali rok później, profesorowie Liceum 

Plastycznego w Nałęczowie ( Michał Pudełko Zgodnie z zaleceniami Komisji i po konsultacji

i Eugeniusz Ścibor ). W nocy z 5 na 6 sierpnia z Radą Duszpasterską rozpoczęto przebudowę 



W dniu 5 marca 2008 r. o godz. 900 na sali konferencyjnej Urzędu Gminy W Turnieju wezmą też udział  uczniowie z Gimnazjum

odbędą się eliminacje gminne Ogólnopolskiego  Turnieju Wiedzy w Radawczyku Drugim  w drugiej grupie wiekowej.

Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”. Organizatorem konkursu Wójt Gminy ufundował nagrody dla zwycięzców i laureatów konkursu 

na szczeblu gminnym jest Zarząd Oddziału Gminnego Związku oraz nagrody pocieszenia dla wszystkich uczestników eliminacji. 

Ochotniczych Straży Pożarnych i Wójt Gminy. W eliminacjach  gminnych Zwycięzcy z każdej z grup wiekowych, tj. z pierwszej grupy (szkoły 

wezmą udział uczniowie wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy podstawowe) i drugiej grupy (gimnazjum) wezmą udział w eliminacjach 

Konopnica, tj.: Motycza, Radawca Dużego, Stasina, Konopnicy powiatowych konkursu w Lublinie. Dyrektorzy szkół zostaną 

i Zemborzyc Tereszyńskich – zwycięzcy eliminacji szkolnych. Ogółem uhonorowani dyplomami za zainteresowanie uczniów tematyką 

w eliminacjach gminnych weźmie udział 25 uczniów z wyżej konkursu.

wymienionych szkół.

Wyniki końcowe 2007/2008 uzyskując 8 miejsce ,14 punktów, zdobyte W następnym sezonie w I lidze będą grały 

I  LIGA bramki 21:41. ARIVA LOCO, SOKÓŁ KONOPNICA, TABAL 

Drużyna  ARIVA- LOCO  zdobyła  5 miejsce. MARYNIN

Zawodnicy  rozegrali 14 spotkań, drużyna  Najlepsi strzelcy drużyn z Gminy Konopnica W II lidze SOKÓŁ II

zdobyła 28 punktów, zdobyte bramki 54:30 W I lidze 

Kolejna nasza drużyna z I ligi  SOKÓŁ 3 miejsce zajął Łukasz Skaraczyński    ARIVA Cieszy ogromnie fakt iż w drużynach mamy tak 

KONOPNICA  zdobyła 7 miejsce. Zawodnicy LOCO – 18 bramek wielu młodych ludzi , którzy grając w piłkę nożną 

rozegrali 14 spotkań, zdobyta ilość punktów- 23 4 miejsce zajął Łukasz Złocki  Sokół Konopnica    gromadzą doświadczenie uczą się podejmować 

punkty, zdobyte bramki 35:47. - 17 bramek decyzje oraz  pracować w zespole na rzecz 

II liga wspólnego celu. 

II LIGA 2 miejsce Ptasiński Piotr  TABAL  MARYNIN    - 

Drużyna TABAL MARYNIN zdobyła 4 miejsce. 23 bramki Drużyny amatorów ARIVA LOCO oraz TABAL  

TABAL MARYNIN w tym sezonie zawalczył MARYNIN mogły wystąpić dzięki sponsorom : 

o awans do I ligi. O awansie do I ligi „OPON-SERWIS” Gębka S.J. Al. Kraśnicka 238 

zadecydowały rzuty karne w  meczu a Lublin, „LOCO” Sp. j. Kozubszczyzna 61 , 21-

rozegranym z drużyną I ligi ROLPLAST. 030 Motycz , TABAL Sp. Jawna Jan Kidaj 

W trakcie zawodów drużyna rozegrała 13 Mieczysław Daniel ul. Energetyków 14 , 20-468 

spotkań, uzyskali 27 punkty, zdobyte bramki Lublin oraz „GAZA-Sport” Grzegorz Białek ul. 

51:18. Leszczyńskiego 19 Lublin.

Drużyna SOKÓŁ II pozostała w II lidze 
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Ogólnopolski  Turniej Wiedzy Pożarniczej
“Młodzież Zapobiega Pożarom”. 
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Zakończyły się rozgrywki Bełżyckiej 
Ligi Piłki Halowej w sezonie 2007/2008 

W dniu 2 lutego 2008r. w Gimnazjum im. W. Pola przygotowywali dekoracje.  Z wybiciem godziny Palczewskiej, Elżbiety Kaweckiej i Barbary 

w Radawczyku Drugim odbył się Bal 16 rozpoczęła się oficjalna część uroczystości. Wójciuk – wychowawczyń klas trzecich wywarł 

Gimnazjalny. Przygotowania do tej, przez wielu W sali gimnastycznej pojawili się ubrani na zebranych wielkie wrażenie. Nagrodą dla 

gimnazjalistów uważanej za najważniejszą, w garnitury i piękne suknie trzecioklasiści, tańczących były gromkie brawa. 

imprezy trwały już na kilka tygodni przed samą Rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Dalsza część imprezy upłynęław rów-

uroczystością. Głos zabrali między innymi Wójt Gminy nie radosnym nastroju. Na parkiecie obok 

Rodzice trzecioklasistów podjęli starania, aby Konopnica, pan Mirosław Żydek, Dyrektor uczniów bawili się także rodzice i nauczyciele. 

bal odbył się sprawnie i w niezapomnianej G i m n a z j u m ,  p a n  A n d r z e j  C y w i ń s k i ,  Zakończony w godzinach wieczornych bal 

atmosferze. Nie próżnowali też sami uczniowie. Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Sylwia wszyscy jego uczestnicy uznali za bardzo 

Pod k ierunk iem pani  Justyny Sk iby Kawka. udany.

od wielu dni pilnie ćwiczyli poloneza, Uroczysty polonez odtańczony z udzia-

wspomagani przez panią Ewelinę Tarczyńską -łem pana Dyrektora oraz pań: Iwony 

Wspaniali tancerze zostali nagrodzeni gromkimi WINCNETY Cap, który poprowadził wspólną dzielenie się opłatkiem. Życzeniom szczęścia

brawami. modlitwę i udzielił zgromadzonym błogo- i zdrowia, pomyślności nie było końca! 

Po występach, głos zabrał ksiądz kanonik sławieństwa, po którym nastąpiło tradycyjnie 

Bal gimnazjalistów 



Poświęcenia nowej sali gimnastycznej Poseł Jan Łopata oraz marszałek Inwestycja:

dokonał ks. kanonik Stanisław Opiela, Jarosław Zdrojkowski sprezentowali Zakończona w Zemborzycach 

proboszcz parafii św. Marcina uczniom nowy sprzęt sportowy Tereszyńskich inwestycja obejmowała 

w Zemborzycach. Następnie, miejsce i gimnastyczny. Na zakończenie budowę sali gimnastycznej, zaplecza, 

na mównicy zajął Kronikarz Pan uczniowie szkoły uraczyli gości sal dydaktycznych oraz łazienek. 

Ryszard Łoziński, który w swoim i publiczność występem słowno- Powstał obiekt o powierzchni
2wystąpieniu przybliżył długą i barwną muzycznym na cześć swojego 685,2 m , z czego sala gimnastyczna 

2historię szkolnictwa w Zemborzycach nowego patrona. zajmuje 279,4m  . Wyremontowano 

sięgającą XV w. Po nim, przewo- budynek Domu Nauczyciela oraz 

dniczący Rady Gminy Konopnica Pan biblioteki. Położono chodniki, drogi 

Andrzej Duda odczytał uchwałę Rady poża rowe ,  pos taw iono  nowe  

z dnia 29 czerwca 2007r o nadaniu ogrodzenie. Inwestycja pochłonęła ok. 

Szkole Podstawowej w Zembo- 2 mln złotych, z czego 1 600 000 

rzycach Tereszyńskich imienia przekazała Gmina Konopnica, resztę 

księdza Jana Twardowskiego. pozyskano ze źródeł zewnętrznych.

O budowę Sali gimnastycznej 

dyrekcja szkoły zabiegała od 1995r. 

Dzięki zaangażowaniu i pomocy 

Na zakończenie – wielkie słowa obecnych władz Gminy Konopnica, po 

uznania należą się  Pani Dyrektor latach trudu i piętrzących się 

Szkoły – Annie Obara za przygoto- przeciwności, udało się sprawnie

wanie całej uroczystości, dla całego i szybko zakończyć projekt. W tym 

grona pedagogicznego Szkoły roku zakończy się również budowa 

Podstawowej w Zemborzycach Sali gimnastycznej przy Szkole 

Tereszyńskich  oraz wspaniałych Podstawowej w Motyczu. Wraz z jej 

Nastąpiło oficjalne przekazanie uczniów za wkład i zaangażowanie, oddaniem do użytku Konopnica 

nowego sztandaru szkoły na ręce oraz najserdeczniejsze podzię- będzie się mogła szczycić mianem 

delegacji uczniów oraz tradycyjne kowania dla wszystkich przybyłych gminy, w której każda szkoła posiada 

wbicie pamiątkowych gwoździ. gości, którzy zechcieli swą obecnością placówkę sportową. Gratulujemy! 

Później nastąpiła część wystąpień, uświetnić to, jakże ważne dla całej 

życzeń, podziękowań i upominków. społeczności wydarzenie. 
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Szkoła im. Ks. Jana Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich
ma nową salę. (dokończenie ze strony 1)
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