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Wywiad

To będzie bardzo 
dynamiczny rok
Rozmowa z Mirosławem Żydkiem, wójtem gminy Konopnica

   Jaki był rok ubiegły?

  Pod względem finansowym 
to był dla gminy dobry rok. 
Zamknął się nadwyżką przy-
chodów nad wydatkami. Nie 
trzeba było dobierać kredy-
tu na inwestycje, bo w 2016 
wpłynęły na konto gminy 
pieniądze z Urzędu Marszał-
kowskiego za solary, których 
instalację zakończyliśmy  
w 2015 roku. Jak co roku 
skorzystaliśmy z możliwości 
pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Jest 
nisko oprocentowana (4%), 
przy spłacie dostajemy umo-
rzenie 25 %. Więc to umorze-
nie jest dla nas dotacją.

   Jakie inwestycje przed nami?

  Mamy za sobą otwarcie ob-
wodnicy. To nie nasza inwesty-
cja, ale dotykająca mieszkań-
ców. Wydaje się, że to jedna 
z ładniejszych tras w regionie. 

  Przed nami połączenie dro-
gi 747 z węzłem w Tereszynie. 
Także nie nasza inwestycja, 

ale ważna z punktu widzenia 
mieszkańców. W sierpniu, kie-
dy zostanie oddana do użytku, 
odciąży nam skrzyżowanie  
w   Konopnicy. Droga z mostu 
w  Kamieniu zatrzymała się  
w Radawcu - więc to połącze-
nie zakończy pewną całość.

  Wymieńmy także potęż-
ną, już wspólną, powiatowo 
gminną inwestycję, do której 
dołożyliśmy 50 % środków. 
Chodzi o przebudowę ciągu 
dróg powiatowych i fragment 
drogi wybudowany od pod-
staw w Motyczu Józefinie, któ-
ry łączy miejscowość z drogą 
nałęczowską. Po wielu, wielu 
latach, wspólnymi siłami, za 
blisko 6 mln złotych mamy 
drogę, chodniki, nowoczesne 
urządzenia wzdłuż drogi. Bar-
dzo się cieszę z tej inwestycji.  
Do tego dołóżmy szereg dróg 
gminnych w Pawlinie, wzdłuż 
lotniska do połączenia Mary-
nina z Motyczem, w Spornia-
ku, w Zemborzycach Podle-
śnych. 

  Wymieńmy także drogę 
łącząca wieś Szerokie z uli-

Wiem, że to będzie 
bardzo pracowity rok. 

Będzie na nas 
oddziaływać też to 

wszystko co dzieje się 
w Warszawie, w Sejmie, 

w poszczególnych 
Ministerstwach.  
Oby nie mocno. 

Inwestycje zaplanowane. 
Wierzę, że szczęśliwie je 

ukończymy. 
I na koniec roku, sumując 
dorobek, powiemy sobie: 

znowu fajnie wyszło, 
a gmina zrobiła kolejny 
krok w swoim rozwoju. 

Waldemar Sulisz
echo.konopnicy@gmail.com

fo
t. 

ar
ch

. M
iro

sła
w

 Ż
yd

ek



ECHO  Konopnicy

3

cą Biskupińską. To trudna in-
westycja, droga biegnie w naj-
niższym poziomie, trzeba było 
zrobić system kanalizacji, muszą 
tam powstać przepompownie, 
studnie chłonne. To bardzo 
kosztowna droga. 

   Co z kanalizacją?

  W ubiegłym roku daliśmy ko-
lejnym mieszkańcom Tereszy-
na możliwość podłączenia się 
do kanalizacji. Jesteśmy blisko 
Radawczyka z siecią, doszliśmy 
do granic Tereszyna i Radaw-
ca, a na ten rok zaplanowany 
jest kolejny odcinek kanalizacji  
w Tereszynie.

   Mamy nowe ujęcie wody w Mo-
tyczu?

  Ujęcie istnieje tam od wielu lat. 
Niestety, od kilku lat mieliśmy 
problemy ze spadkami ciśnie-
nia w okresie letnim. W związku  
z tym podjęliśmy decyzję o roz-
budowie i modernizacji tego 
ujęcia wodnego. Z nowszymi 
technologiami uzdatniania 
wody.    

   Czy nasza gminna woda jest 
dobra?

   Spełnia wszystkie normy. Na-
tomiast na Lubelszczyźnie gene-
ralnie mamy problem z twardo-
ścią wody czyli tzw kamieniem. 

   Kolejne inwestycje?

 Wspólnie z Ministerstwem 
Sportu w roku ubiegłym (in-
westycja dwuletnia) zaczęliśmy 
prace przy budowie boiska  
z kompleksem sportowo rekre-
acyjnym w Motyczu, między 
kościołem parafialnym i szkołą. 
Dzięki uprzejmości proboszcza 
udało się podpisać wieloletnie 
porozumienie na użyczenie te-
renu. W czerwcu planowane jest 
otwarcie. Oczywiście z komplek-
su będą mogli korzystać wszyscy 
mieszkańcy gminy, nie tylko 
Motycza. 

   Rozpoczęliśmy także inwesty-
cję w Uniszowicach. W ubiegłym 
roku otworzyliśmy tam boisko. 
W tym roku chcemy zrealizować 
przebudowę świetlicy OSP, któ-
ra będzie służyła mieszkańcom 
Uniszowic. 

   Mówi pan o rzeczach trwałych. 
A te bardziej duchowe?

   W ubiegłym roku podpisaliśmy 
umowę z Trembowlą na Ukra-
inie. Na tej bazie w grudniu zło-
żyliśmy wniosek o środki unij-
ne z projektu Polska, Ukraina, 
Białoruś. Chcemy je przezna-
czyć na rewitalizację grodziska  
w Motyczu. Mieliśmy również 
wizytę Lokalnej Grupy Działania  
z Węgier z przedstawicielami ich 
Ministerstwa Rolnictwa. Zacie-
śniamy współpracę.

   Mocno stawiamy w gminie Ko-
nopnica na działania w sferze 
kultury. Dobrym przykładem 
jest tu rozwój naszego teatru, 
działającego przy „Domu Kul-
tury” w Motyczu, „dowodzo-
nym” przez Małgorzatę Sulisz. 
Nowe spektakle, lubelska pre-
miera “Opisu obyczajów”, wiel-
kie powodzenie spektakli na 
Europejskim Festiwalu Smaku  
z pokazem Opisu przed Cen-
trum Spotkania Kultur i prezen-
tacją nowej premiery “Sielanek” 
Szymona Szymonowica, w której 
gościnnie wystąpili: znakomity 
aktor Jerzy Rogalski, na żywo 
grał i śpiewał kompozytor Piotr 
Selim, spektakle na terenie gmi-
ny. 

   Oprócz teatru w „Domu Kul-
tury” w Motyczu działają także 
inne grupy twórcze. Pięknie 
rozwija się reaktywowany Zespół 
Śpiewaczy Rola. Malarki z Ko-
nopnicy malują na publicznych 
plenerach, także w Lublinie. 
Powstaje także autorski projekt 
Małgorzaty Sulisz: cykl portre-
tów fotograficznych  “Mieszkań-
cy Konopnicy”. 
   Na co dzień odbywa się tam 
wiele zajęć. 

   Tętni życiem Ośrodek Działań 
Twórczych w Radawczyku Dru-
gim. Z warsztatami rękodzie-
ła, warsztatami ceramicznymi  
i malarskimi dla dzieci i dla 
dorosłych. W tym roku ruszy  
jeszcze projekt dedykowany dla 
seniorów.

   To był dla naszej, konopnic-
kiej kultury obfity, kreatywny 
rok. I z tego bardzo się cieszę.

   Przed nami obchody 700 lecia 
Motycza?

   Inauguracja obchodów już się 
odbyła w kościele w Motyczu, 
gdzie w rolę króla Władysława 
Łokietka wcielił się aktor Stacji 
Teatr Konrad Borzdyński. Zo-
stał powołany komitet, działa  

w nim szereg osób, będzie dużo 
się działo w Motyczu, bo to jest 
ważne wydarzenie dla miejsco-
wości i dla gminy. 

   Czy nasza gmina ma szansę na 
duże wydarzenie w skali między-
narodowej?

   Tak. W 2018 roku w Radawcu 
odbędą się Balonowe Mistrzo-
stwa Świata Kobiet. W tym roku 
odbędą się tzw. pre mistrzostwa. 
Do Radawca przyjedzie około 80 
drużyn z całego świata. To bar-
dzo duże, medialne wydarzenie.

   Co pana gryzie?

   Reforma - dla mnie anty re-
forma - edukacji. Reforma, 
która jest źródłem konfliktów. 
Z tej perspektywy - ten rok bę-
dzie bardzo trudny. Tak, jak  
i następne. Przez 17 lat bu-
dowaliśmy markę gimnazjum  
w Radawczyku Drugim, wybudo-
waliśmy halę sportową, boisko 
wielofunkcyjne, pracownie. 

   I co z tym teraz?

Nie wiem. Trzy kropki i znak za-
pytania. Na dziś jeszcze nie ma 
decyzji, czy szkoła tam będzie 
czy nie, a jeśli tak, to jaka?  

   Co przed nami?

 Rozpoczniemy kolejny etap 
budowy solarów. Dostaliśmy do-
finansowanie, mamy około 500 
sztuk do zamontowania. Jest już 
umowa z panem Marszałkiem, w 
tej chwili przygotowujemy doku-
mentację do przetargu. Na czer-
wiec przyszłego roku zaplanowa-
liśmy zakończenie inwestycji. 

   Co z zabytkowym dworcem  
w Motyczu?

   Ręce opadają. 
   Po pierwsze, mamy  koncepcję 
zagospodarowania i przyznane 
pieniądze europejskie. Po dru-
gie chcielibyśmy wyremontować 
zabytkowy dworzec, który nadal 
pełniłby taką funkcję. Po trze-
cie stworzyć stację wypożyczalni 
rowerów i miejsce rekreacji dla 
naszych mieszkańców, parkingi 
oraz rondo nawrotowe dla auto-
busów miejskich.
   Mamy chęć działania, a nie ma 
decyzji ze strony PKP. I coraz 
gorzej to wygląda. Mam ochotę 
powiedzieć dość.

   Dlaczego?

 Jest w zasadzie wszystko  
z naszej strony gotowe do roz-
poczęcia prac projektowych  
a w konsekwencji budowlanych. 
Brakuje najważniejszej kwestii, 
przekazania nieodpłatnie gmi-
nie działki dworcowej i działek 
otaczających dworzec. Od po-
czątku rozmów z Ministerstwem 
i przedstawicielami PKP była 
mowa o przejęciu tego mająt-
ku przez nas za darmo, jeśli ten 
teren będzie przeznaczony na 
cele związane z transportem. 
Takie zobowiązanie podjąłem.
   Dla realizacji przedsięwzię-
cia potrzebna jest nam działka 
dworcowa, droga powiatowa na 
wysokości tzw. „Wieniawki” oraz 
dwie działki na powiększenie 
istniejącego ronda. Wcześniej 
już udało nam się przejąć dwie, 
duże działki od Skarbu  Pań-
stwa, które też chcemy włączyć 
do projektu. 

   I co?

   Po wielu latach próśb, dysku-
sji, interwencji naszych w War-
szawie, okazało się, że nie mogą 
nam przekazać działki z dwor-
cem bo została ona włączona 
do projektu przebudowy linii 
kolejowej nr 7 oraz że działki 
potrzebne na powiększenie ron-
da autobusowego mogą gminie 
sprzedać po cenach komercyj-
nych. 
   No i ręce mi znowu opadły. 
Nie tak się umawialiśmy. Nie 
dość, że zrobimy kolejarzom do-
brze, bo nie będzie ruiny i stra-
szenia podróżnych, to oni teraz 
mówią: zapłaćcie nam za działki. 
   Ale jeszcze jest nadzieja na 
uratowanie projektu, walczymy!

   Jaki to będzie rok?

   Bardzo intensywny. I bardzo 
dynamiczny. Trudne pytanie, 
do odpowiedzi przydałby się ja-
snowidz. Albo prorok. A takim 
nie jestem. Wiem, że to będzie 
bardzo pracowity rok. Będzie na 
nas oddziaływać też to wszystko 
co dzieje się w Warszawie, w Sej-
mie, w poszczególnych Minister-
stwach. Oby nie mocno. Inwe-
stycje zaplanowane. Wierzę, że 
szczęśliwie je ukończymy. I na 
koniec roku, sumując dorobek, 
powiemy sobie: znowu fajnie 
wyszło, a gmina zrobiła kolejny 
krok w swoim rozwoju.



 

....Wójt Gminy Konopnica, na 
podstawie § 3 Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 26 sierp-
nia 1998 r. w sprawie zasad  
i warunków wyłapywania bez-
domnych zwierząt (Dz. U.  
z 1998 r. Nr 116 poz. 753) 
podaje do publicznej wiado-
mości, że w roku 2017 wyła-
pywanie bezdomnych psów 
prowadzone będzie stale na 
terenie całej gminy Konopni-
ca.
 Wyłapywanie bezdomnych 
psów przeprowadzane bę-
dzie przez Schronisko Dla 
Bezdomnych Zwierząt Nowo-
dwór, 21-100 Lubartów, zgod-
nie z zawartą umową. Odło-
wione psy umieszczane będą 
w schronisku w Nowodworze.
  
  W związku z powtarzającymi 
się zgłoszeniami o biegających 
bez nadzoru i wałęsających się 

psach, przypominamy że na 
terenie gminy istnieje zakaz 
wypuszczania psów bez nadzo-
ru i kontroli właściciela.
  Na podstawie art. 77 kodeksu 
wykroczeń, kto nie zachowuje 
zwykłych lub nakazanych środ-
ków ostrożności przy trzyma-
niu zwierzęcia podlega karze 
grzywny lub karze nagany.
  Przypadki wypuszczania psów 
bez nadzoru będą zgłaszane 
na Policję, a ich właściciele 
mogą być ukarani grzywną.
  Natomiast zgłoszone wałęsa-
jące się psy, których właścicieli 
nie będzie można ustalić trak-
towane będą jak zwierzęta bez-
domne, zostaną odłowione  
i umieszczone w schronisku.
 Przepisy prawa nakładają 
na właścicieli psów określo-
ne obowiązki, jednak  należy 
pamiętać, że  pies to przede 
wszystkim przyjaciel obdarza-
jący nas bezwarunkową mi-

łością, który sam o siebie nie 
zadba i o pomoc nie poprosi, 
który kieruje się instynktem 
i potrafi uciec, kiedy czuje 
„zew natury”. To człowiek, 
jego właściciel ma obowiązek 
zapewnić mu opiekę, godziwe 
warunki bytu i bezpieczeń-
stwo. Biegające bez nadzoru 
psy mogą łatwo wpaść pod 
samochód, albo zagubić się. 
Ponadto, szczególnie duże psy 
mogą stanowić zagrożenie dla 
zwierząt, a także i ludzi.

CZIPOWANIE PSÓW

   Informujemy, że w bieżą-
cym roku w ramach zapobie-
gania bezdomności zwierząt 
na terenie gminy Konopnica 
będzie prowadzone bezpłat-
ne, elektroniczne znakowanie 
(czipowanie) psów właścicieli 
zamieszkujących na terenie 
gminy.
  Czipowanie będzie prowa-
dzone przez Gabinet Wete-
rynaryjny Cor-vet lek. wet. 
Bartłomiej Szczerba, Konop-
nica 245 G, tel. 691 551 591. 
 

  Znakowane będą psy właści-
cieli zamieszkałych na terenie 
gminy Konopnica według ko-
lejności zgłoszeń.

  Zachęcamy posiadaczy psów 
do oznakowania swoich zwie-
rząt. W przypadku zagubienia 
się lub ucieczki „zaczipowany” 
pies ma znacznie większe szan-
se na odnalezienie i powrót 
do właścicieli.
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 Od dnia 1 stycznia 2017 r. obo-
wiązują nowe przepisy w sprawie 
usuwania drzew i krzewów.
Z obowiązku uzyskania zezwole-
nia zostały zwolnione: 
 • osoby fizyczne, które są właści-
cielami nieruchomości i  usuwają 
drzewa/krzewy na cele niezwią-
zane z prowadzeniem działalno-
ści gospodarczej
 • w przypadku usuwania drzew/
krzewów w celu przywrócenia 
gruntów nieużytkowych do użyt-
kowania rolniczego
 • drzew,  których obwód pnia na 
wysokości 130 cm nie przekracza:
- 100  cm w przypadku topoli, 
wierzb, kasztanowca zwyczajne-
go, klonu jesionolistnego, klonu 
srebrzystego, robinii akacjowej 
oraz platanu klonolistnego 
- 50 cm w przypadku pozostałych 
drzew
 •..krzewu  lub krzewów rosną-
cych w skupisku o powierzchni 
do 25 m2   
  W przypadku prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej obowią-
zek uzyskania zezwolenia nadal 
istnieje. Zwrócić należy uwagę, 
iż prowadzenie działalności rol-
niczej jest kwalifikowane jako 
działalność gospodarcza. Przy-
kładowo, usunięcie drzewa/krze-
wu pod budowę budynku w celu 
prowadzenia biura,  bądź prze-
chowywania płodów rolnych, jest 
związane z naszą działalnością 
gospodarczą/rolniczą, a więc 
musimy uzyskać zezwolenie na 
usunięcie drzew/krzewów. Je-
żeli natomiast drzewo zagraża 
bezpieczeństwu budynku miesz-
kalnego, nie musimy uzyskiwać 
zezwolenia. Należy zatem doko-
nać indywidualnej oceny w jakim 
celu chcemy drzewo usunąć.
  Nie można usuwać drzewa lub 
krzewu, jeżeli jest zadrzewieniem 
śródpolnym, nadwodnym lub 
przydrożnym znajdującym się  

Aktualności

OGŁOSZENIE

Nowe przepisy 
dotyczące 

wycinki drzew

Konopnica 20.04.2017 r.

Kozubszczyzna, część Konopnicy przy drodze Bełżyckiej do torów kolejowych 20.04.2017 r.

Szerokie 28.04.2017 r.

Uniszowice, Motycz PGR 19.04.2017 r.
 Motycz Józefin, Motycz Skubicha, Motycz Podłącza,  

Motycz I Kolonia, Motycz II Kolonia, 19.04.2017 r.

Motycz- pozostała część, Lipniak 28.04.2017 r.
Zemborzyce Podleśne, Zemborzyce Wojciechowskie,  

pozostała część Zemborzyc Tereszyńskich 25.04.2017 r.

Stasin, Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Tereszyńskie – nieruchomości położone od al. 
Kraśnickiej w kierunku Tereszyna 25.04.2017 r.

Marynin, Tereszyn 27.04.2017 r.

Motycz Leśny, Sporniak, Pawlin, Radawiec Mały,  Radawczyk Drugi 27.04.2017 r.

Radawiec Duży 26.04.2017 r.

fot. Anna Kuczyńska

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych                      oraz zużytego sprzętu elektrycznego 
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Aktualności
 w parku krajobrazowym albo na 
obszarze chronionego krajobra-
zu, w których obowiązuje zakaz 
usuwania takich zadrzewień. 
  Na terenie gminy Konopnica 
istnieje pomnik przyrody dąb szy-
pułkowy „Wojciech” w Motyczu 
Leśnym, który jest objęty całko-
witą ochroną. W takim przypad-
ku istnieje zakaz niszczenia bądź 
usuwania drzewa.
  Nadal obowiązuje zakaz nisz-
czenia drzew i krzewów w okre-
sach lęgowych ptaków tj. od 
1 marca do 15 października.  
  
Jeżeli drzewo jest siedliskiem 
chronionych gatunków zwierząt, 
roślin lub grzybów należy uzy-
skać zezwolenie Regionalnego 
Dyrektora Ochrony Środowi-
ska lub Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska na działa-
nia dotyczące tych gatunków, np. 
na zniszczenie porostów chro-
nionych, które rosną na drzewie, 
usuwanie czynnych gniazd czy 
płoszenie ptaków w okresie lęgo-
wym. 
  Zmieniły się również przepisy 
odnośnie kar związanych z usu-
nięciem, zniszczeniem lub uszko-
dzeniem drzewa/krzewu. Kara 
pieniężna jest nakładana na po-
siadacza nieruchomości, albo na 
inny podmiot jeżeli działał bez 
zgody lub zezwolenia posiadacza 
nieruchomości. Administracyjną 
karę pieniężną ustala się w wyso-
kości dwukrotnej opłaty za usu-
nięcie drzewa lub krzewu. 

Monika Kowalska

 Odpady wielkogabarytowe to: 
sofy, krzesła, stoły, szafy, tapcza-
ny, lóżka, fotele, wózki dziecięce, 
huśtawki, zabawki dużych rozmia-
rów, rowery, dywany, wykładziny, 
materace, kołdry, okna z szybami, 
drzwi, kabiny prysznicowe, opony 
do 1,5m średnicy i 0,5m szeroko-
ści.
 Zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny: urządzenia gospo-
darstwa domowego: chłodziarki, 
zamrażarki, pralki, suszarki do 
ubrań, zmywarki, mikrofalówki, 
grzejniki elektryczne, wentylatory 

elektryczne, odkurzacze, żelazka, 
tostery, frytownice, noże elek-
tryczne, suszarki i prostownice 
do włosów.     
  Sprzęt teleinformacyjny i te-
lekomunikacyjny: komputery, 
telefony, kalkulatory. Sprzęt au-
diowizualny: odbiorniki radiowe, 
odbiorniki telewizyjne, kamery 
wideo, sprzęt hi-fi.
  Narzędzia elektryczne i elektro-
niczne: wiertarki, piły, maszyny do 
szycia, zabawki.   
 .Uwaga! Sprzęt elektro musi być 
kompletny. Sprzęt pozbawiony 

części nie zostanie odebrany! Nie 
będą odbierane takie odpady jak: 
gruz budowlany, panele, umywal-
ki, sedesy, płoty, grzejniki, płytki, 
rolety, świetlówki, opakowania po 
środkach ochrony roślin,  niezu-
żyte środki ochrony roślin, leki, 
farby i lakiery. Te odpady należy 
dostarczyć do gminnego punktu 
PSZOK.  

  Nie odbieramy także: części sa-
mochodowych, motorowerów, ko-
siarek spalinowych.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych                      oraz zużytego sprzętu elektrycznego 

  W dniu 27 lutego 2017 r. 
odbyły się w urzędzie elimina-
cje gminne Ogólnopolskiego 
Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
„Młodzież Zapobiega Poża-
rom” w dwóch grupach wie-
kowych, szkół podstawowych  
i gimnazjum.
  Wzięło w nich udział 18 
uczniów ze wszystkich szkół 
podstawowych z terenu gminy 
Konopnica oraz gimnazjum. 
Eliminacje przebiegały w bie-
żącym roku na bardzo wyso-
kim poziomie. Ostatecznie 
czołowe miejsca zdobyli:
w grupie szkół podstawowych:
1. Łukasz Putowski ze SP  
w Zemborzycach Tere-
szyńskich, 2. Nikola Ko-
walczyk ze SP w Stasinie, 
3. Michał Zarajczyk ze SP  
w Stasinie, w grupie gimna-
zjum: 1. Kacper Tudruj, 2. 
Jakub Madej, 3. Michał Wój-
towicz, wszyscy z Gimnazjum  
w Radawczyku Drugim.  
 
  Zwycięzcy eliminacji gmin-

nych w poszczególnych gru-
pach wiekowych będą  repre-
zentować Gminę Konopnica 
w eliminacjach powiatowych 
turnieju w Lublinie w dniu  
23 marca 2017 r.. Życzymy im 
dalszych sukcesów.
  Wójt Gminy Mirosław Żydek 
ufundował atrakcyjne nagro-
dy dla wszystkich uczestników 
turnieju (tablety 8 calowe, 
deskorolki, okulary wirtual-
ne,  słuchawki, power-banki  
i głośniki mobilne), pucha-
ry za trzy pierwsze miejsca  
w poszczególnych grupach 
wiekowych oraz dyplomy pa-
miątkowe, w tym dyplomy 
uznania dla opiekunów szkół 
za przygotowanie uczniów.  
Nagrody i wyróżnienia wrę-
czali Zastępca Wójta Gminy 
Konopnica Pani Anna Ol-
szak, Prezes Zarządu Od-
działu Gminnego ZOSP  
w Konopnicy Jerzy Sieńko 
oraz Komendant Gminny asp. 
Tomasz Wójcik. Po elimina-
cjach uczniowie zostali zapro-

szeni na przygotowany poczę-
stunek.
  W skład Jury OTWP „Mło-
dzież Zapobiega Pożarom” 
na szczeblu gminy wchodziło  
4 członków Prezydium Zarzą-
du Oddziału Gminnego ZOSP 
na czele z Prezesem.
  Eliminacje przebiegły bardzo 
sprawnie, a dwa busy Ochot-
niczych Straży Pożarnych  
z kierowcami zapewniły dowóz  
dzieci i opiekunów szkół. Stra-
żacy zorganizują również do-
wóz na  eliminacje powiatowe.
  Liczymy na to, że zdobyta 
przez młodzież szkolną wie-
dza zaprocentuje w przyszłości 
wzrostem bezpieczeństwa oraz 
działalnością w miejscowych 
strażach pożarnych, których 
jest już 12 na terenie gminy. 
W jednostkach OSP działają 
również Młodzieżowe Dru-
żyny Pożarnicze, do których 
można się zapisać przed naby-
ciem pełnoletności. Czasami 
w przyszłości zamiłowanie do 
noszenia munduru strażac-
kiego i chęć pomocy ludziom 
dotkniętym klęskami żywio-
łowymi finalizuje się służbą  
w Państwowej Straży Pożarnej 
lub działalnością w Ochot-
niczych Strażach Pożarnych. 
Czy warto interesować się 
szeroko rozumianą tematyką 
strażacką, najlepiej zapytać  
o to uczestników tegorocz-
nych eliminacji!

 Jerzy Wójtowicz

Eliminacje gminne  
Turnieju Wiedzy Pożarniczej



 W dniu 17 grudnia 2016 r. 
odbyło się wyjazdowe posie-
dzenie Zarządu Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w straż-
nicy OSP Konopnica, połączo-
ne z VI Edycją Konkursu Kuli-
narnego „Karp po strażacku”. 
Na spotkanie przybyli strażacy 
ochotnicy oraz zaproszeni 
goście. Przybyli między inny-
mi: Druh Antoni Skrabucha 
– Prezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego Związku i Prze-
wodniczący Rady Powiatu Lu-
belskiego, Pan Dariusz Gajo 
– Członek Zarządu Powiatu 
reprezentujący Starostę Lu-
belskiego Pawła Pikulę, Druh 
Mirosław Żydek – Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Powiatowe-
go i Wójt Gminy Konopnica, 
st. bryg. Mieczysław Dziura – 
Sekretarz Zarządu Oddziału 
Powiatowego, Druh Piotr Go-
łębiowski – Członek Zarządu 
Oddziału Powiatowego, Druh 
Krzysztof Ostrowski – Prze-
wodniczący Komisji Rewizyj-
nej Oddziału Powiatowego, 
Druh Konrad Banach – Wi-
ceprzewodniczący Rady Po-
wiatu i Sekretarz Gminy, st. 
kpt Adam Pietrzak – Dowódca 
Jednostki Ratowniczo – Gaśni-
czej PSP w Bełżycach, Druh 
Lucjan Orgasiński – Wicepre-
zes Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Lublinie, 
Pani Anna Olszak – Zastępca 
Wójta, Druhna Marta Skuli-
mowska – Skarbnik Gminy, 
Pani Małgorzata Sulisz – asy-
stent wójta ds. kultury, Druh 
Andrzej Duda – Przewodni-

czący Rady Gminy, Pan Walde-
mar Sulisz – redaktor „Dzien-
nika Wschodniego”, Pan 
Roman Madejek – właściciel 
firmy „Rolbud”, Pan Krzysz-
tof Ostrowski – sołtys wsi Ko-
nopnica.  Uroczystość otwo-
rzył Prezes Zarządu Oddziału 
Gminnego Druh Jerzy Sieńko. 
Po powitaniu zaproszonych 
gości i strażaków Prezes Jerzy 
Sieńko wspólnie z Komen-
dantem Gminnym mł. asp. 
Tomaszem Wójcikiem przed-
stawili szczegółowe sprawoz-
danie z działalności strażackiej  
w 2016 r. Na szczególną uwagę 
zasługują wysokie wydatki na 
zakupy wyposażenia OSP sfi-
nansowane z budżetu gminy,  
zakup dwóch nieruchomości 
na potrzeby ochrony przeciw-
pożarowej oraz duża liczba 
przeszkolonych w bieżącym 
roku strażaków. Był to kolejny, 
dobry rok dla działalności stra-
żackiej w gminie Konopnica. 
W kolejnym punkcie ks. Dzie-
kan Jan Domański  poprowa-
dził modlitwę wigilijną, a ks. 
kapelan Marcin Turowski od-
czytał ewangelię o narodzeniu 
Jezusa według Św. Łukasza. 
Pięknie zabrzmiały tradycyjne 
polskie kolędy śpiewane przez 
licznie zgromadzonych straża-
ków. Następnie wszyscy obec-
ni łamali się opłatkiem i skła-
dali sobie wzajemnie życzenia. 
Redaktor Waldemar Sulisz 
odczytał  protokół i wyniki VI 
Edycji Konkursu Kulinarnego 
„Karp po strażacku”. Komisja 
w składzie: red. Waldemar 
Sulisz, Antoni Skrabucha – 

Przewodniczący Rady Powia-
tu Lubelskiego i Jerzy Strzyż 
– szef kuchni współpracujący  
z renomowanymi restauracja-
mi w regionie oceniała walory 
smakowe i wizualne potraw 
oraz ich związek z polską tra-
dycją. W kategorii „Karp na 
zimno” zgłoszono 7 potraw:  
I miejsce – OSP Radaw-
czyk Drugi, II – OSP Te-
reszyn, III – OSP Zem-
borzyce Tereszyńskie.  
W kategorii „Karp na gorąco” 
oceniano 10 potraw: I miejsce 
– OSP Motycz, II – OSP Zem-
borzyce Tereszyńskie, III – 
OSP Szerokie. Pan Jerzy Strzyż 
pogratulował jednostkom 
OSP za bardzo wysoki poziom 
kulinarny przygotowanych 
potraw z karpia. Następnie 
wręczono statuetki za zajęcie 
trzech pierwszych miejsc w po-
szczególnych kategoriach oraz 
dyplomy pamiątkowe. Bardzo 
sprawnie konkurs „Karp po 
strażacku” prowadziły Panie 
Anna Skrzetuska, asystent wój-
ta i Karolina Skrzetuska-Tur-
ska. Na zakończenie strażacy 
z Konopnicy zaprosili wszyst-
kich na wspólny poczęstunek 
wigilijny. Smaczne potrawy  
i serdeczna atmosfera wie-
czoru w gronie strażaków  
i zaproszonych gości udzieli-
ła się wszystkim uczestnikom 
spotkania. Strażacki wieczór 
wigilijny, dnia 17 grudnia 
2016 r. upłynął w miłej, pol-
skiej tradycji świątecznej.      
             .......................                                          
.......................Jerzy Wójtowicz
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 Opryskiwacze sprzedane, zezło-
mowane lub wycofane z użytko-
wania należy zgłosić do WIORiN 
w Lublinie.

Zgłoszenie opryskiwacza

   Zgłoszenie opryskiwacza 
można dokonać: pocztą, 
faksem – nr 81 74 9 4 17, 
drogą elektroniczną na adres  
e-mail:  o-lublin@piorin.gov.pl, 
lub bezpośrednio w Oddziale 
Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Lublinie, ul. Diamentowa 6,  
20-447 Lublin.  
 
 Wzór zgłoszenia dostępny jest 
na stronie www.piorin.gov.pl/lu-
blin oraz w UG Konopnica pok. 
nr 22.

  Stosowanie środków ochrony 
roślin sprzętem niesprawnym 
technicznie, nieskalibrowanym 
lub uchylanie się od obowiązku 
poddania tego sprzętu badaniom 
technicznym w celu potwierdze-
nia sprawności technicznej zgod-
nie z art. 76 ust. 1 pkt 32 ustawy  
z dnia 8 marca 2013 r. o środkach 
ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 50) podlega karze grzywny 
w wysokości do 500 zł.

Aktualności

        Komunikat  
dotyczący  

opryskiwaczy 

Karp po strażacku 
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  Dnia 29 grudnia 2016 r. 
odbyła się  konferencja pn. 
,,Aktywny senior” przedsta-
wiająca koncepcję utworze-
nia Rady Seniorów w gminie 
Konopnica wypracowaną 
podczas projektu, przez jego 
uczestników -  grupę 40 se-
niorów z Klubu Aktywny 
Senior i Fundację Rozwo-
ju Inicjatyw Obywatelskich. 
   
 Prelegenci zaprezentowali 
efekty przygotowanych przez 
seniorów dokumentów oraz 
koncepcji współpracy, wska-
zując przy tym co niesie aktyw-
ność obywatelska. Sami uczest-
nicy projektu opowiedzieli  
o swoich doświadczeniach, 
które zdobyli podczas spo-
tkań z przedstawicielami 
innych rad oraz jakie dzia-
łania chcieliby podejmować 
w przyszłości.  Podczas spo-
tkania przedstawiono pod-
sumowanie wszystkich dzia-
łań projektu,  została także 
zaprezentowana prezentacja 
multimedialna z wydarzeń.  
  Dla przypomnienia projekt 
realizowany był od lipca do 
grudnia 2016 r. W ramach 
projektu odbyło się 6 spotkań 
z lokalnymi liderami: wójtem, 
posłem  na Sejm oraz radnymi 
z gminy. Na spotkaniach oma-
wiane były takie tematy jak: 
aktywność seniorów, partycy-
pacja osób starszych w życiu 
publicznym, funkcjonowanie 
gminy, kultura i historia regio-
nu, potencjał osób starszych 
życiu społecznym, dyskrymi-
nacja i ochrona praw osób 
starszych. Następnie przepro-
wadzono, bazując częściowo 
na uzyskanej wcześniej wiedzy, 
6 warsztatów aktywności oby-
watelskiej uzupełniając wie-
dzę o nowe informacje w celu 
wskazania seniorom możliwo-
ści wpływu na kształtowanie 
przestrzeni publicznej sprzy-
jającej aktywności osobom  
w starszym. Warsztaty przygo-
towały uczestników do repre-
zentowania interesów i po-
trzeb starszych mieszkańców 
wobec władz samorządowych. 
Zgodnie z zapotrzebowaniem 
uczestników przeprowadzono 

także warsztaty komputerowe. 
Dzięki nim seniorzy nauczyli 
się jak przygotowywać podsta-
wową dokumentację w progra-
mie Word, założyli i nauczyli 
się obsługi kont mailowych. 
Dodatkowo poznali zasady po-
ruszania się po portalach in-
ternetowych co będzie ułatwie-
niem w codziennym ich życiu.  
 
   Podczas realizacji projektu 
zostały zorganizowane trzy 
wizyty studyjne:  1. Wizyta 
Studyjna w Lublinie została 
zorganizowana 14 września 
2016 r.. Seniorzy uczestniczy-
li  w spotkaniu z Pełnomoc-
nikiem Prezydenta Miasta ds. 
Seniorów, Przewodniczącą 
Rady Seniorów Miasta Lublin, 
Dyrektorem Lubelskiego Cen-
trum Aktywności Obywatel-
skiej oraz sekretarzem Rady 
Seniorów. Uczestnicy zapo-
znali się z ciekawymi inicja-
tywami realizowanymi przez 
seniorów w mieście Lublin. 
Następnie  zwiedzono Archi-
katedrę św. Jana Chrzciciela  
i św. Jana Ewangelisty, Kapli-
cę Trójcy Świętej oraz Zamek.   
2. W dniach 5-6 października 
została zorganizowana wizyta 
studyjna  w Warszawie.  Pierw-
szego dnia wyjazdu grupa 
zwiedziła Sejm. Dzięki zaan-
gażowaniu Pana Posła Jana 
Łopaty, który jest mieszkań-
cem naszej  gminy,  seniorzy 
mieli możliwość zwiedzić ga-
lerię Sali Posiedzeń Sejmu, 
Senatu, hallu głównego, zo-
baczyli makietę kompleksu 
budynków sejmowych, Salę 
Kolumnową oraz Korytarz 
Marszałkowski. Pan Poseł oraz 
pracownik Biura Komunikacji 
Społecznej Kancelarii Sejmu 
zaprezentowali wykład doty-
czący historii i współczesności 
polskiego parlamentaryzmu.  
Drugiego dnia wizyta studyj-
na obejmowała zapoznanie 
się z ciekawymi inicjatywami 
realizowanymi przez seniorów 
w mieście Warszawa. Grupa 
gościła w Warsztacie War-
szawskim Fundacji Inicjatyw 
Społeczno- Ekonomicznych.  
Uczestnicy mieli okazję zwie-
dzić także Muzeum Historii 

Żydów Polskich, Pałac w Wila-
nowie, Świątynię Opatrzności 
Bożej oraz Panteon Wielkich 
Polaków.  3. Dnia 15 grudnia 
2016 r. wyjazd do Pracowni 
Ginących Zawodów prowa-
dzonych przez Gminny Ośro-
dek Kultury w Białej Podla-
skiej. Uczestnicy zapoznali się  
z funkcjonowaniem przedsię-
biorstw społecznych w Gminie 
Biała Podlaska. Rozmawiali  
z seniorami angażującymi się 
w działanie pracowni oraz 
zapoznali się z nowatorskim 
sposobem prezentowania 
dawnych tradycji związanych 
z kulturą i sztuką regionu.   
W ramach wizyty uczestnicy 
zwiedzili Pracownię koronkar-
stwa Sitnik, Pracownię Tkacką 
im. Stanisławy Baj Hrud, Pra-
cownię Zdobnictwa Ludowe-
go w Worońcu i wysłuchali 
prezentacji dotyczącej historii 
założenia i wkładu seniorów 
w powstanie i działalność Pra-
cowni Ginących Zawodów. 
 
 Aby utrwalić doświadczenia 
wynikające z projektu  został 
opracowany przewodnik od-
powiadający na pytania: Czym 
są rady seniorów i w jakim 
celu się je tworzy? Jak funk-
cjonują rady seniorów? Jak 
powstają rady seniorów? Jak 
to robią inni? Czyli lubelskie 
przykłady dobrych praktyk. 
  
  Publikacja zawiera informa-
cje dotyczące istoty, źródła 
regulacji prawnych oraz funk-
cji rad seniorów wraz z całą 
procedurą utworzenia rady:  
etap konsultacyjno-inicjatyw-
ny, powołanie rady seniorów 
i nadanie jej statutu, przepro-
wadzenie wyborów do gmin-
nej rady seniorów oraz rozpo-
częcie działalności przez radę. 
   
  Przewodnik stanowi niezbęd-
nik dla osób, które chcą się za-
angażować w podejmowanie 
inicjatywy na rzecz utworzenia 
rady seniorów w ich gminie,  
a uczestnikom projektu zo-
stanie przekazany w I kwarta-
le 2017 r.    

 Grażyna Zawadzka  
Kierownik O P S w Konopnicy
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  W ubiegłym roku na terenie 
gminy likwidację wyrobów za-
wierających azbest prowadzono 
w ramach środków pozyskanych  
z Wojewódzkiego i Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej oraz 
w ramach „Pilotażowego syste-
mu gospodarowania odpadami 
azbestowymi na terenie woje-
wództwa lubelskiego wzmocnio-
nego sprawnym monitoringiem 
ilości oraz kontroli ich usuwania 
i unieszkodliwiania”, zwanego 
„programem polsko – szwajcar-
skim”.
 Ze środków funduszu ochro-
ny środowiska zrealizowano 53 
wnioski i usunięto 112,28 ton 
eternitu.
  Natomiast w ramach programu 
polsko – szwajcarskiego zreali-
zowano 71 wniosków i usunięto 
163,631 ton eternitu. Łącznie 
daje to 275,911 ton eternitu, któ-
ry zniknął z terenu naszej gminy.
Informujemy, że rok 2016 był 
ostatnim rokiem, kiedy funkcjo-
nował program polsko – szwaj-
carski.
  W roku bieżącym będą usuwa-
nie eternitu na terenie gminy 
nadal będzie realizowane przy 
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 de-
montaż i utylizację jest to zgło-
szenie do Starostwa Powiatowe-
go wymiany pokrycia dachowego 
i mapa,
- w przypadku wniosku na zabra-
nie i utylizację eternitu zdjętego 
po 6.05.2004 r. jest to oświadcze-
nie wykonawcy przeszkolonego 
do obchodzenia się z wyrobami 
azbestowymi o tym, że eternit 
został zdjęty zgodnie z obowią-
zującymi przepisami, zasadami 
BHP a teren oczyszczony z pyłu-
azbestowego.

Projekt

Likwidacja wyrobów 
zawierających azbest 
na terenie gminy 
Konopnica w 2016 roku                                   

Konferencja   
Aktywny Senior w naszej gminie
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Pasje

  Pochodzi z parafii Żółkiewka. 
Tam się urodził, we wsi Anto-
niówka spędził dzieciństwo. 
– Dosyć wcześnie wyfrunąłem  
z domu. Skończyłem 14 lat  
i znalazłem się w szkole w Kra-
kowie. W Technikum Geolo-
gicznym – opowiada dr Adam 
Jędzura. Wybitny urolog, le-
karz z powołania, mieszkaniec 
naszej gminy. Skąd ta geolo-
gia? W szkole pochłaniał książ-
ki o geologii. Dziś wspomina 
krakowski czas jako przepięk-
ny okres, wyjazdowe ćwicze-
nia, sztukę kartografii. – W 
zasadzie wyobrażałem sobie, 
że będę studiował coś innego 
– śmieje się doktor Jędzura.

Medycyna i rodzina

  A jednak wybrał medycynę. 
Duży wpływ na decyzję, miał 
kuzyn, dr Lucjan Ważny, gine-
kolog ze Szpitala Wojskowego 
w Lublinie. Do tego doszedł 
„nacisk” rodziny, wolała, żeby 
syn został lekarzem.

  Był jeden problem. Adam  
w technikum nie miał biologii. 
Przez rok bardzo intensywnie 
się uczył, w ciągu roku z bio-
logii, chemii i fizyki przerobił 
program 4 lat liceum. – Do 
dziś podziwiam swoją pracowi-
tość z tamtego okresu. Myślę, 
że ten czas zaprocentował. Ta 
pracowitość towarzyszy mi do 
dziś – śmieje się dr Adam Ję-
dzura.
  Studia w Lublinie na Akade-
mii Medycznej. – Po czwartym 
roku miałem jedno dziecko, 
po piątym drugie. Ciężko było. 
Doszła śmierć ojca. Ale z moją 
żoną Teresą pokonaliśmy to 
wszystko. Trwamy do dzisiaj. 
W sierpniu będzie 40 lat.
  Najpierw pracował w od-
dziale urologii u dr Stanisła-
wa Dzierżaka, znakomitego 
urologa. Tam zaczął specjali-
zację. Potem przeniósł się do 
Szpitala Kolejowego w Lubli-
nie. W 1995 roku wystartował 
na konkurs na ordynatora, 
wygrał. I jest nim do dzisiaj.  

Dwa światy

  Medycyna dziś – jest do tej 
sprzed 20 lat – zupełnie niepo-
dobna. – Zarówno w medycy-
nie zachowawczej jak i zabie-
gowej – mówi dr Jędzura. To 
jest skok niesamowity. Rozwój 
technik małoinwazyjnych, en-
doskopia, laparoskopia – po-
stęp  jest olbrzymi – dodaje 
doktor.
Wzruszenia? – Tak. Czasem 
wydaje się, że pacjent po ope-
racji onkologicznej nie ma 
szans na długie przeżycie.  
A jednak, przychodzi do jed-
nej kontroli, drugiej, żyje. Wte-
dy są łzy szczęścia. Operujemy 
raka prostaty z dużą skutecz-
nością. Są też łzy rozpaczy…
Ale – generalnie – jesteśmy 
świadkami ogromnego postę-
pu w leczeniu onkologicznym, 
chemicznym, radiologicznym. 
Rak pęcherza, rak nerki są 
również skutecznie leczone. 
To duży postęp i nadzieja dla 
człowieka.

Trzeba kochać ludzi

Pan Bóg obdarzył mnie 
darem wiary. Nie zawsze 

tak było. Przynajmniej od 
30 lat tak jest. Nie da się 

żyć w oddaleniu od Boga. 
Tak uważam. 

Życie bez Boga jest dla 
mnie życiem pustym. 

Ale potrafię zrozumieć 
ludzi niewierzących. 

Mam wśród nich 
przyjaciół. 

Zawsze przed trudnymi 
decyzjami modlę się. 

To jest mi bardzo 
pomocne. 

Musi jeszcze rodzina 
być wierząca. 

Inaczej – słabo to się skleja.

 
Waldemar Sulisz

echo.konopnicy@gmail.com 
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Powołanie

  Pacjenci mówią o nim – lekarz 
z powołania. Co to jest powo-
łanie? – Trzeba kochać ludzi. 
Bez względu na to, jaki zawód 
się wykonuje. Trzeba rozumieć 
ich problem zdrowotny. Umieć 
ich wysłuchać. Trzeba wykazać 
ogromną cierpliwość dla nich.
Co jeszcze?

  – Nigdy nie mówić do pacjen-
ta, że nie  mam czasu. Dla leka-
rza pacjent powinien być  naj-
ważniejszy. Poza tym należy dać 
mu wyczerpującą informację  
o jego chorobie i czekającym 
go leczeniu. Bardzo zwracam 
na to uwagę młodym kolegom. 
– Jeśli nie masz czasu, umów się 
spokojnie na inny termin. Istot-
na jest uprzejmość w stosunku 
do chorego. Jakże ważne jest 
podanie ręki.
Co jeszcze?

 – Trzeba być oddanym.  
W dzień i noc. To nie jest praca 
od do. Pacjent musi wiedzieć, 
że jest bezpieczny w oddziale 
szpitalnym.

Dom

Mieszkał na ulicy Sielanko-
wej. – Marzyliśmy o domu, jeź-
dziliśmy, oglądaliśmy. Kolega 
polecił ulicę Raszyńską, gdzie 
deweloper wybudował 6 nowch 
domów. Weszliśmy, zobaczy-

liśmy, powiedziałem do żony: 
musimy tu zamieszkać. Tak też 
się stało.
Są zadowoleni. Jest cicho, wszę-
dzie blisko. – Poza tym lepiej się 
żyje w gminie. Zdecydowanie 
lepiej.

Dlaczego?

  – W gminie Konopnica spra-
wy załatwia się szybko. Uprzej-
mość, gdzie się do którego po-
koju nie wejdzie. Grzeczność, 
chęć pomocy w wytłumaczeniu, 
dobry kontakt z panem wójtem.

  Do niedawna, kiedy miał dział-
kę nad jeziorem, biegał każdy 
weekend po 20 kilometrów  
w jeden dzień. Teraz, codzien-
nie spaceruje 5 kilometrów. 
Deszcz nie deszcz, śnieg nie 
śnieg. – Wtedy mam czas na 
rozmyślania, uspokojenie 
siebie, zaplanowanie następ-
nego dnia w pracy. Gdyby 
nie ruch nie potrafiłbym tyle 
godzin stać przy zabiegach – 
śmieje się dr Adam Jędzura.  
W planach jest rower i rozpo-
znanie tras rowerowych w Ko-
nopnicy.

Codziennie wstaje o 5 rano.  
I zaczyna ćwiczyć. – Codziennie 
robię 50 pompek.

50 pompek?

  – Jeśli mężczyzna potrafi zro-
bić 50 pompek, to znaczy, że 
układ sercowy i oddechowy jest 
wydolny, że poszczególne par-
tie mięśniowe dobrze pracują. 
Mnie to bardzo pomaga. Każdy 
z nas powinien uprawiać jakiś 
sport, robić ćwiczenia.

To, co najważniejsze

Co jest w życiu najważniejsze? – 
Dla mnie rodzina i wiara.

Dlaczego rodzina?

  – Nie wyobrażam sobie życia 
bez rodziny. Ile radości daje mi 
dwuletnia wnuczka Julia. Teraz 
urodziły się bliźniaki. Radość.

Dlaczego wiara?
  – Pan Bóg obdarzył mnie da-
rem wiary. Nie zawsze tak było. 
Przynajmniej od 30 lat tak jest. 
Nie da się żyć w oddaleniu od 
Boga. Tak uważam. Życie bez 
Boga jest dla mnie życiem pu-
stym. Ale potrafię zrozumieć lu-
dzi niewierzących. Mam wśród 
nich przyjaciół.

  Zawsze przed trudnymi decy-
zjami modlę się. To jest mi bar-
dzo pomocne. I jeszcze jedno?

Co?

  – Musi jeszcze rodzina być 
wierząca. Inaczej – słabo to się 
skleja. Mimo trudnych momen-
tów w życiu nie daliśmy się roz-
łączyć.
Trwamy.

A miłość?

  – To umiejętność bycia bardzo 
blisko z drugim człowiekiem. 
Pozwala rozumieć jego, poświę-
cić się dla niego. Dla miłości.

  Oddać prawie wszystko z mi-
łości. Oddać siebie. Iść przez 
życie razem mimo niewygód.

Czas postu

  To bardzo ważny czas. – Sta-
ram się ograniczać. W czasie 
Wielkiego Postu nie uczestni-
czę w zajęciach rozrywkowych. 
Mijają ostatki – zaczyna się post 
dla mnie. Uczestniczę w spo-
tkaniach religijnych w kościele. 
Przyjąłem sobie postanowienie, 
że będę uczestniczył w piątko-
wej Drodze Krzyżowej.

 Jak działa post?

 – Pozwala wiele rzeczy prze-
myśleć. Skorygować niektóre 
zachowania i postępowania. 

Niektóre – naprawić. Pozwa-
la zmienić myślenie. Pozwa-
la przesunąć na dalszy plan 
niektóre zmartwienia, które  
w gruncie rzeczy nie są dużymi 
zmartwieniami.

Na co jeszcze pozwala Wielki 
Post?

  – Pozwala pewniej dźwigać 
swój krzyż. Pozwala także zbli-
żyć się do człowieka, z którym 
żyliśmy nie najlepiej. Pozwala 
lepiej zrozumieć wiarę i Boga.
A w sensie fizycznym?

  – Pozwala zachować umiar. 
Nie może być tak, że odstawia-
my alkohol, a potem sobie po-
zwalamy sobie aż nadto. Myślę, 
że umiar powinien nas obowią-
zywać przez cały rok.

Czemu tak ceni pan umiar?

  – Myślę, że Pan Jezus nie wyma-
gałby od nas dziś jakiś nagłych, 
dużych wyrzeczeń. Raczej – po-
chwaliłby umiar. Jem mniej, 
a częściej, unikam ciężkostraw-
nych dań, co pozwala zachować 
mi dobrą kondycję.
Mniej znaczy więcej?

– Tak.

Szczęście
  Czy jestem na dziś człowie-
kiem szczęśliwym i spełnionym? 
– Bardzo szczęśliwym. Dziękuję 
Panu Bogu za tyle lat w sumie 
dobrego życia, szczęśliwej ro-
dziny. Również życia zawodo-
wego.

Więcej szczęścia jest w dawaniu 
niż braniu?
  – Myślę, że tak. Trzeba umieć 
dawać. I umieć się dzielić.

Na domu Karola Wojtyły jest 
słynny zegar z napisem: Czas 
ucieka, wieczność czeka. Boi się 
pan przemijania?

  – Mam świadomość przemija-
nia czasu. Najczęściej łatwo się  
z tym godzę. Jestem wierzący, 
łatwiej mi to zaakceptować. 
Mam świadomość, że wszystko 
przemija. Że mój czas biegnie 
coraz szybciej. Ale nie jest to 
dla mnie zmartwienie. Mam 
rodzinę: córkę Martunię i syna 
Pawełka. Będzie przybywało 
następnych pokoleń. Również 
w zawodzie. Myślę, że pozosta-
wię dobrze wyszkolonych ko-
legów. Nie ma czego się bać. 
W końcu chodzi o to, żeby 
przeżyć życie godnie. Bez więk-
szych kolizji. Z otoczeniem.  
I przede wszystkim Bogiem.

Rodzina, ojciec, dziadkowie, pradziadkowie i  najbliższa rodzina, Antoniówka 1921

1956, Antoniówka, od lewej Adaś Jędzura, 
Józef Jędzura i Staś Jędzura Z mamą Wacławą w Antoniówce

Archiwalne fotografie pochodzą  
ze zbiorów rodzinnych ze zbiorów rodzin-
nych dr Adama Jędzury
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Rodzina

Dzień Seniora  w Motyczu
  W dniu 15 stycznia 2017 r.  
w Motyczu odbyło się 17 spo-
tkanie seniorów, znane po-
wszechnie pod nazwą Dzień 
Seniora. Uroczystość rozpo-
częła się Mszą Świętą w Ko-
ściele parafialnym w Motyczu, 
na której Konrad Borzdyński,  
w przebraniu Władysława 
Łokietka, odczytał pierwszą 
wzmiankę o Motyczu inaugu-
rując w ten sposób obchody 
700 – lecia naszej miejscowości. 
Następnie uroczystość przenio-
sła się do Szkoły Podstawowej 
im. Wincentego Witosa, gdzie 
Przewodniczący Rady Gmi-
ny Konopnica Andrzej Duda  
i Marta Och Dyrektor Szko-
ły powitali przybyłych gości. 
Wśród zaproszonych znaleźli 
się:  Jan Łopata – Poseł na Sejm 
RP, Mirosław Żydek – Wójt 
Gminy Konopnica, Konrad 
Banach – Wiceprzewodniczą-
cy Rady Powiatu, Ks. Stanisław 

Szatkowski – proboszcz para-
fii Motycz, Ks. Maciej Staszak, 
Stanisław Majczak – radny  
z Motycza, Ewa Żydek – sołtys 
wsi Motycz, Sylwia Chochoł 
Skocz – sołtys Motycza Leśne-
go, Dariusz Sobczak – sołtys 
Motycza Józefina, Leszek Ma-
zurek – sołtys wsi Sporniak oraz 
tłumnie przybyli seniorzy z te-
renu parafii Motycz.
   
 Przewodniczący Rady Gminy 
złożył serdeczne podziękowa-
nia wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie spotkania, 
które corocznie finansowane 
jest z funduszu sołeckiego. Pani 
Dyrektor zwróciła się do senio-
rów składając życzenia z okazji 
zbliżającego się Dnia Babci  
i Dziadka i zaprosiła do obej-
rzenia części artystycznej, na 
którą złożyły się: pokaz tańców 
ludowych w wykonaniu dziecię-
cego zespołu ludowego, Jasełka 
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fot. Krzysztof Tarczyński (2)
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  „Kapela Konopnicka” stano-
wiąca integralną część  Klubu 
Aktywny Senior,  w składzie Woj-
ciech Żydek akordeon, Tadeusz 
Witkowski bębenek, Leszek Mi-
rosław klarnet, wystąpiła w nie-
dzielę 15 stycznia br. na mszy  
o godzinie 11 w Kościele NMP  
w Konopnicy. Zaprzyjaźnione so-
listki Wiesława Pawłowska z Na-
łęczowa i Ada Lebioda z Drzewc 
wykonały  kolędy podczas liturgii 
oraz  po jej zakończeniu. Występ 
podobał się uczestniczącym we 
mszy wiernym, a  także Ks. kan. 
Janowi Domańskiemu, który 
zaprosił kapelę do współpra-
cy w uświetnianiu uroczystości 
religijnych czy też patriotycz-
nych i prezentowania swoich 
zdolności również w kościele. 
 
  Zapraszamy wszystkich chęt-
nych do wspólnego muzykowa-
nia i śpiewania.

 Grażyna Zawadzka
  Kierownik
 O P S w Konopnicy

Aktualności

Talent na  
chwałę Pana 

Dzień Seniora  w Motyczu
Rodzina

w wykonaniu szkolnej grupy te-
atralnej. 

   Po występie dzieci głos zabrał 
Poseł Jan Łopata, który podkre-
ślił szczególny charakter spotka-
nia, gdyż rozpoczęło ono tego-
roczne uroczystości obchodów 
700 – lecia Motycza. 

....Po zakończeniu części ofi-
cjalnej wszyscy obecni złożyli so-
bie życzenia tradycyjne łamiąc 
się opłatkiem, a po modlitwie 
przystąpiono do poczęstunku  
i sąsiedzkich rozmów. Wspólną 
biesiadę umilił występ Zespołu 
Śpiewaczego Rola, prowadzone-
go z sukcesem przez Panią Agatę 
Kusto, który zaprezentował wią-
zankę ludowych przyśpiewek.

Marta Och
Dyrektor Szkoły Podstawowej 

im. Wincentego Witosa w Motyczu

fot. Grażyna Zawadzka
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 Grupa baletowa Arabeski 
zakończyła rok pełen wrażeń.  
 
  Z końcem grudnia 2016 r. 
zakończyliśmy roczny pro-
jekt współfinansowany przez  
Gminę Konopnica.    
  
  Dzięki przekazanym środ-
kom, mogliśmy wspaniale 
rozwijać umiejętności dziew-
czynek oraz wzbogacić pro-
gram o dodatkowe działania 
poszerzające perspektywę 
tańca klasycznego oraz wziąć 
udział w prestiżowym kon-
kursie baletowym na skalę 
całego województwa.   
  
Umiejętności Arabesek zosta-
ły dostrzeżone przez Jury.    

  Młodsza Grupa Arabesek 
zajęła III miejsce w kategorii‚ 
Corps de Ballet’, natomiast 
Starsza Grupa Arabesek otrzy-
mała wyróżnienie Nagrodę 
Specjalną za pięknie zin-
terpretowaną choreografię  
i piękny, emocjonujący 
układ jaki wykonały.   
  Dziewczynki wzięły udział 
w warsztatach z mistrzami 
baletowymi Ana Kipshidze  

i Eduard Bablidze, absol-
wentami Państwowej Szkoły 
Baletowej w Gruzji.  Jednym  
z działań poszerzących wie-
dzę z zakresu tańca było obej-
rzenie próby amerykańskiej 
grupy baletowej dorosłych 
tancerzy z Michigan Ballet 
Academy prowadzonej przez 
Lorna Hernandez Jarvis.   
 Jesienny wyjazd do Państwo-
wej Szkoły Baletowej im. R. 
Turczynowicza w Warszawie, 
dziewczynki z pewnością 
zapamiętają na długo. Spe-
cjalnie dla naszych Arabesek 
została przygotowana lekcja 
pokazowa oraz występ z udzia-
łem starszej grupy baletowej. 
Dziewczynki miały okazję wy-
mienić się spostrzeżeniami  
i doświadczeniami z rówie-
śnikami, zwiedzić szkołę  
i poćwiczyć ze starszymi kole-
żankami.
 Zwieńczeniem całego pro-
jektu była grudniowa sesja 
zdjęciowa w pięknej sali 
baletowej w Centrum Spo-
tkania Kultur w Lublinie. 
Zdjęcia wręczone dzieciom 
będą wspaniałą pamiątką. 
  
  

  

...Od stycznia podczas zajęć 
starszej grupy zostały wprowa-
dzone elementy MODERN 
JAZZ, które pięknie uzupeł-
niają bazę zdobytych umiejęt-
ności z tańca klasycznego.  

  Na wiosnę zapraszamy na 
występy z nowymi układami.
Obecnie prowadzony jest na-
bór do młodszych grup bale-
towych w Motyczu i Radawcu 
Dużym oraz nabór do starszej 
grupy Modern Jazz w Radaw-
cu Dużym. Zapisy pod nume-
rem telefonu 605 853 115.

  A już w sezonie zimowym 
planujemy spektakl bale-
towy z udziałem dorosłych 
tancerzy „Dziadek do Orze-
chów”.  
   
Zapraszamy wszystkie dziew-
czynki i chłopców na zajęcia 
tańca klasycznego oraz do 
udziału w spektaklu.

„Balet”  nieskończonych możliwości
- podsumowanie działań  2016 roku
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 Ludowy Klub Sportowy Sokół 
Konopnica powstał w 1988 roku 
początkowo pod nazwą LZS Ma-
rynin. Od 29 lat nieprzerwanie 
reprezentuje Gminę Konopni-
ca w rozgrywkach Lubelskiego 
Związku Piłki Nożnej.

  Władze Klubu:
Prezes: Sławomir Sarna- Konop-
nica 
Wiceprezes: Grzegorz Szymański 
-Radawiec Duży 
Wiceprezes: Adam Brodziak - Ra-
dawiec Mały 
Sekretarz: Michał Dudek- Motycz 
Członek Zarządu: Zbigniew 
Domżał- Marynin 

  Obecnie drużyna seniorów wy-
stępuje w IV grupie klasy A i na 
półmetku rozgrywek prowadzi  
w tabeli z przewagą 8 punktów 
nad Graf-Marina Zemborzy-
ce. Ponadto, od początku 2016 
roku, Klub powołał do życia dwie 
grupy młodzieżowe chłopców 
(roczniki 2004-2008 oraz 2009  
i młodsi), a także grupę dziew-
cząt (2003 i młodsze). Na obec-
ną chwilę na treningi uczęszcza 
w sumie ponad stu uczestników. 
W 2017 roku Klub realizuje zada-
nie finansowane z dotacji z Gmi-
ny Konopnica w trybie ustawy  
o działalności pożytku publicz-
nego i wolontariacie: „Program 
szkolenia oraz organizacja zawo-
dów z zakresu piłki nożnej dla 
mieszkańców gminy Konopnica”.  
 
   Informujemy, że istnieje moż-
liwość zapisywania dzieci do 
młodzieżowych drużyn Sokoła. 
Zajęcia są całkowicie bezpłatne, 
więc jeśli Twoje dziecko lubi grać  
w piłkę i chce przeżyć fajną 
przygodę w klubie piłkarskim – 
serdecznie zapraszamy. Więcej 
informacji na ten temat oraz 
kontakt do trenerów grup mło-
dzieżowych i terminy zajęć znaj-
dziecie Państwo na stronie in-
ternetowej klubu pod adresem: 
www.sokolkonopnica.futbolowo.

Aktualności

       Ludowy Klub 
Sportowy Sokół 

Konopnica

fo
t. 
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  Wdrażanie reformy oświaty 
w gminie Konopnica wywoła-
ło wiele negatywnych emocji 
oraz nieporozumień zarówno 
w środowisku nauczycielskim 
jak i wśród mieszkańców. 
  Po podpisaniu ustawy  przez 
Prezydenta Andrzeja Dudę 
został powołany przez wójta  
zespół konsultacyjny do spraw 
wdrażania reformy oświaty  
w gminie Konopnica, w skład 
którego weszli wszyscy dyrek-
torzy szkół, radni, pracownicy 
merytoryczni zajmujący się   
oświatą oraz sekretarz gmi-
ny. Odbyły się ponadto trzy 
debaty o przyszłości placówki  
w Radawczyku Drugim zarów-
no ze społecznością szkolną  
jak i mieszkańcami gminy. 
  W wyniku starań  dyrektora 
Andrzeja Cywińskiego o utrzy-
manie placówki oświatowej 
pojawiła się koncepcja utwo-
rzenia szkoły podstawowej  
w Radawczyku Drugim. Nie 
znajduje  ona uzasadnienia 
w diagnozie demograficznej 
mieszkańców gminy Konop-
nica,  ale jest wynikiem zgło-
szonego zapotrzebowania na 
utworzenie kolejnej szkoły 
podstawowej w gminie. Jako 
jedno z możliwych  rozwią-
zań  wójt zaproponował zain-
teresowanym mieszkańcom, 
aby podjęli  wyzwanie  i trud 
założenia i poprowadzenia 
szkoły np. szkoły społecznej. 
Przekazanie budynku odbyło 
by się na preferencyjnych wa-
runkach. 
 Po miesiącu intensywnych 
prac nad wypracowaniem  
koncepcji  szkół  w nowym 
ustroju szkolnym Rada Gminy 
Konopnica  podjęła w dniu 

6 marca 2017 r.  Uchwałę Nr  
XXXII/206/2017 w sprawie 
projektu dostosowania sieci 
szkół podstawowych  i gimna-
zjum do nowego ustroju szkol-
nego, która nie zamyka nam 
drogi do jej zmiany w przy-
szłych latach.
 Zgodnie z uchwałą sieć szkół 
podstawowych i gimnazjum 
będzie taka jak dotychczas.  
Oddziały przedszkolne w każ-
dej szkole będą funkcjonowały 
bez zmian. 
 Wprowadzenie reformy 
oświaty przez Rząd wiąże się 
z licznymi skutkami dla spo-
łeczeństwa Gminy Konopni-
ca zarówno społecznymi, jak  
i  ekonomicznymi.
  Gmina Konopnica wydaje na 
oświatę ponad 1/3  swojego 
budżetu.  Borykamy  się   z pro-
blemem  mało licznych klas, 
co skutkuje niewystarczającą 
subwencją oświatową. W 2016 
roku subwencja oświatowa wy-
niosła  6,8 mln  zł, natomiast 
wydatki na oświatę wyniosły 
ponad  13 mln zł, co oznacza, 
że subwencja pokrywa nam 
wydatki oświatowe jedynie  
w  50%. Wydatki bieżące gmi-
ny w 2016 r. wyniosły 37,6 mln 
zł. 
  To prawda, że wygaszenie  
gimnazjum,  rodzi dla gminy  
problem  z zagospodarowa-
niem budynku.  Od września 
2017 r. w związku  z odejściem 
3 klas gimnazjalistów naukę  w 
budynku będzie kontynuowa-
ło 101 uczniów,  w roku 2018 
zostanie już tylko 40 uczniów. 
Pomimo tak małej liczby 
uczniów, radni nie zadecydo-
wali  o likwidacji szkoły tylko 
o odroczeniu podjęcia decyzji  

w sprawie utworzenia szkoły 
podstawowej w tym miejscu. 
 Na dziś wójt szacuje, że 8,3 
utraconych  w gimnazjum  
etatów nauczycielskich zo-
stanie zagospodarowanych  
w szkołach podstawowych. 
Jednak nie możemy założyć,  
że nauczyciel np. fizyki zgo-
dzi się na dopełnianie etatu 
w 5 szkołach podstawowych, 
co będzie wiązało się z dojeż-
dżaniem codziennie do innej 
szkoły. 
 Utworzenie kolejnej małej 
szkoły podstawowej,  dzisiaj,  
mogłoby wiązać się z likwida-
cją szkół  w Stasinie i w Zembo-
rzycach Tereszyńskich. Otwar-
cie szkoły w 2018 r. w  Lublinie 
na  ul. Berylowej,  w bliskości 
granicy z gminą  może spowo-
dować odpływ uczniów z kolej-
nej szkoły  w Konopnicy.
 Niestety roztaczanie w spo-
łeczeństwie wizji szkoły „ide-
alnej”  podzieliło środowisko 
nauczycielskie w gminie, po-
różniło także mieszkańców. 
Część  uważa (bez względu 
na statystyki), że gmina po-
winna inwestować w oświatę 
bez względu na koszty, druga 
część, że wydatki gminy po-
winny  być czynione racjonal-
nie.
 Rada Gminy we wszelkich 
swoich decyzjach musi kiero-
wać się dobrze pojętym  in-
teresem społecznym wszyst-
kich mieszkańców, dlatego  
w kwestii tak ważnej, jaką 
jest powołanie szóstej szkoły 
podstawowej  postanowiono  
o odroczeniu podjęcia decyzji  
w sprawie utworzenia szkoły 
podstawowej w tym miejscu. 
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  W roku 2017 tracą ważność 
dowody osobiste, które zostały 
wydane w 2007 r. na okres 10 
lat oraz dowody osobiste wydane  
w 2012 r. na okres 5 lat dla 
osób niepełnoletnich.   

  Informacja o terminie ważno-
ści dowodu osobistego znajduje 
się w prawym dolnym rogu na 
awersie blankietu. Nie podle-
gają wymianie dowody osobiste  
z nieoznaczonym terminem waż-
ności. Nieważny dowód osobi-
sty jest bezużyteczny w obrocie 
prawnym. Nie potwierdza tożsa-
mości oraz obywatelstwa, co unie-
możliwia załatwienie wielu spraw 
w urzędach czy bankach.   

  Od 1 marca 2015 roku obo-
wiązują nowe przepisy doty-
czące wydawania dowodów 
osobistych.    

 .Wniosek o wydanie dowodu 
osobistego można złożyć w or-
ganie dowolnej gminy na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Do wniosku należy dołączyć ak-
tualną fotografię o wymiarach 35 
mm x 45 mm, odzwierciedlającą 
wizerunek twarzy osoby ubiegają-
cej się o wydanie dowodu osobi-
stego, tzw. „zdjęcie paszportowe” 
oraz przedstawić dotychczasowy 
dokument tożsamości.
 
  Z wnioskiem o wydanie nowego 
dowodu osobistego występuje się 
co najmniej 30 dni przed upły-
wem terminu ważności posiada-
nego dokumentu.   

Szczegółowe informacje uzyska-
ją Państwo w Urzędzie Gminy 
Konopnica, pokój nr 17 lub pod 
numerem telefonu: 81 50 31 081 
wew. 35.  

Aktualności

Sprawdź termin 
ważności dowodu 
osobistego                             

„ZŁOTE GODY 2017”
 Zwracamy się do par małżeńskich obchodzących w 2017 roku  50 - roczni-
cę zawarcia związku małżeńskiego (cywilnych), będących mieszkańca-
mi gminy o zgłaszanie tego faktu do USC Konopnica – tel: (81) 50 – 31 – 81  
wewn. 47.
  USC Konopnica wystąpi wtedy do Prezydenta RP o na-
danie medali  „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, które 
zostaną wręczone na uroczystości w urzędzie gminy jesie-
nią 2017 roku. 
  Ustala się termin powyższych zgłoszeń do dnia 20 kwiet-
nia 2017 roku.

Reforma oświaty w gminie Konopnica
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  Od listopada 2016 roku w Szkole 
Podstawowej w Motyczu ruszyła 
uczniowska witryna internetowa 
www.spmotycz.i365.pl/motycza-
ki.  Strona ma na celu ukazywanie 
zainteresowań uczniów, dbanie  
o ich wszechstronny rozwój oraz 
promocję talentów.

  Zwykła szkolna gazetka? Raczej 
nie...
Plan był taki – tworzymy gazetkę 
szkolną. Ale. Drukowanie – kło-
potliwe. Zbyt duża ilość artyku-
łów jak na biuletyn w Microsoft 
Office Publisher – szkoda z cze-
goś rezygnować. Cykliczność 
ukazywania się? Niee... to też nie 
dla kreatywnych uczniów SP Mo-
tycz! 

  W końcu pan Krzysztof Tarczyń-
ski (informatyka, muzyka) wpadł 
na pomysł, by założyć stronę in-
ternetową, która w nowoczesny 
sposób pomieści liczne pomysły 
i pozwoli szerszej grupie odbior-
ców zapoznawać się na bieżąco  
z różnorodnymi publikacjami.

  MOTYCZAKI to strona stworzo-
na przez uczniów i nauczycieli 
(p. Elżbietę Kamińską, Monikę 
Wiertel i Krzysztofa Tarczyńskie-
go) związanymi ze Szkołą Pod-
stawową im. Wincentego Witosa 
w Motyczu. Na niej wrzucane są 
wpisy, dzieła artystyczne, kola-
że, prezentacje, prace twórcze 
oraz informacje na temat zain-
teresowań wychowanków szko-
ły. Umieszczanie są tam także 
zabawne zdjęcia, żarty bądź fil-
miki tworzone przez uczniów.  

Aktualności

   I Ty możesz zostać 
MOTYCZAKIEM!

Kolęda 700 wspólnych lat!
 

...

...W bieżącym roku Lublin 
świętuje Jubileusz 700-lecia na-
dania praw miejskich na pod-
stawie tego samego przywileju 
lokacyjnego, który objął swym 
zasięgiem i Motycz. W ramach 
obchodów tego wyjątkowego 
jubileuszu Orkiestra Święte-
go Mikołaja i Stowarzyszenie 
Animatorów Ruchu Folkowe-
go zorganizowali w Trybunale 
Koronnym „okolędowywanie” 
Lublina. Niecodzienne spo-
tkanie zatytułowane „Wszyst-
kie Kolędy Świata” odbyło się  
z początkiem roku, 18 stycznia

.  

  Ta wyjątkowa formuła oparła 
się na spotkaniu dwóch świa-
tów: przedstawicieli lubelskiej 
nauki (prof. Alina Orłowska, 
prorektor UMCS, prof. Sta-
nisława Niebrzegowska-Bart-
mińska, prof. Jan Adamowski 
i prof. Jerzy Bartmiński) oraz 
kultury i władz miasta (Jolan-
ta Pawlak-Paluszek, dr Janina 
Biegalska, Michał Karapuda), 
którzy weszli w rolę rodziny 
przyjmującej kolędników. Po 
stronie zaś kolędników zna-
leźli się wyjątkowi wykonawcy. 
Jako pierwsza wystąpiła grupa 
męskich kolędników z Hucul-
szczyzny, z ukraińskiej Krzy-
worówni. Huculi to etniczna 
grupa górali pochodzenia 
ukraińskiego i wołoskiego 
zamieszkująca część Karpat 
wschodnich otoczoną rzekami 
Prut, Czeremosz i Cisa. Tro-
skliwie kultywują oni, od se-
tek już lat, dawne zwyczaje.  
W Trybunale Koronnym 

pokazali fragmenty kolędo-
wania z symbolicznymi re-
kwizytami, jak chleb, krzyż  
i dzwoneczek. Urzekli wszyst-
kich pięknymi strojami  
i archaicznym tańcem pljes.  

  Tego wieczoru wystąpili także 
członkowie zespółu „Folusz” 
kontynuujący tradycje Zespołu 
Pieśni i Tańca w Giedlarowej 
na Podkarpaciu. Zakolędowali 
Lublinowi odtwarzając jedno  
z wielu widowisk obrzędowych 
jakie mają w repertuarze. Tym 
razem było to kolędowanie  
z kozą, która niepokornie bo-
dła zarówno gospodarzy jak  
i przybyłych gości. Co ciekawe 
Foluszanie tworzą swoje scena-
riusze na podstawie ustnych 
przekazów najstarszych miesz-
kańców pobliskich wsi. Wy-
stępują w dawnych ubiorach  
i wykorzystują tradycyjne 
przedmioty, aby jak najwierniej 
przekazać tradycje Przeworska, 
Rzeszowa i okolic. Liczne na-
grody na przeglądach i konkur-
sach,  jak I miejsce na Ogólno-

polskim Przeglądzie Zespołów  
i Grup Kolędniczych w Lubli-
nie w 2017 r. potwierdzają ich 
autentyzm i zaangażowanie  
w zachowaniu folkloru regio-
nu. Dzięki spontaniczności 
zespołu wszyscy uczestnicy 
na zakończenie spotkania zo-
stali porwani w taneczny wir.  

 Reprezentantami Lublina  
i okolic były dwa zespoły. Gru-
pa złożona z dorosłych i dzieci, 
o nazwie „AniMaliAniDuzi”, 
wywodząca się z folkowego 
zespołu Drewutnia zauroczyła 
pięknymi kolędami śpiewany-
mi przy wtórze ludowych in-
strumentów. Z wiązanką kolęd  
ale i suto zastawionym stołem 
przybył także Zespół Śpiewa-
czy Rola z Motycza, który od 
paru lat przywołuje z pamięci 
i archiwalnych zapisów tra-
dycyjne pieśni swojego re-
gionu. Tym bardziej cieszy 
fakt, że w tak doborowym 
kolędniczym towarzystwie 
śpiew motyckiego zespołu był 
bardzo ciepło przyjęty a wa-
lory kulinariów docenione.  

  Zespół miał okazję jeszcze raz 
zaprezentować pieśni bożona-
rodzeniowe i pastorałki, tym 
razem w kościele pw. Matki 
Bożej Anielskiej w Motyczu. 
Wspólne śpiewanie kolędy 
Tryumfy Króla Niebieskiego  
z ks. Stanisławem Szatkowskim 
i licznie przybyłymi wiernymi 
w święto Matki Boskiej Grom-
nicznej zwieńczyło tradycyjny 
okres kolędowy. Już za niespeł-
na rok znów zabrzmi kolęda!  

Agata Kusto
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Aktualności

Janina Mazurek

 Mamy więc sześć zakładek: Stro-
nę główną, która działa na zasa-
dzie „aktualności”; Uśmiechnij się 
(żarty, śmieszne filmiki, fraszki, 
humorystyczne wiesze); Małe 
kulinaria (przepisy polecane  
   i sprawdzone przez uczniów); 
Lubię to (o naszych pasjach); Ry-
sunki uczniowskie (m.in. komiksy, 
ilustracje do tekstów literackich) 
oraz Jestem twórczy – dla niektó-
rych najciekawsza z zakładek (za-
praszamy do lektury).

 Na witrynie internetowej mogą 
tak naprawdę promować siebie 
wszyscy związani z naszą placów-
ką. Jednak umieszczanie tek-
stów należy do wyznaczonych 
redaktorów oraz opiekunów. 
Dlatego gorąco zachęcamy 
osoby, które chcą podzielić się 
swoimi rysunkami, wierszyka-
mi czy zainteresowaniami, aby 
wysyłały swoje prace na adres  
e-mail: motyczak.momo@o2.pl
 I Ty możesz zostać MOTYCZA-
KIEM! – Uczniu, Absolwencie 
SP Motycz, Rodzicu bądź Osobo 
w inny sposób związana z naszą 
szkołą!

Zapraszamy do współpracy!
Zuzanna Golema – uczennica 
klasy VI SP Motycz
Monika Wiertel – nauczyciel języ-
ka polskiego SP Motycz

LIMERYK

Po bardzo ruchliwej ulicy w Warszawie
człapała kaczka jak w swoim stawie
niby szła szybko 
niby szła gibko
bo czekał na nią kaczor przy kawie.

Adrian Gąsior, kl. VI

Agata Gąska, kl. IV.jpg

Historie opowiadane

...Pani Janina Mazurek urodziła się  
1 marca 1928 r. w Radawcu Dużym. Jej młode lata 
przypadły na czas  wojny – jak sama mówi: „był 
to zły czas”.      
 Wyszła za mąż mając 23 lata za Władysława 
Mazurka. Miała dwoje dzieci syna oraz cór-
kę. Życie nie oszczędziło jej tragicznych chwil.  
 Pasją Pani Janiny jest czytanie książek,  
a pisanie jak mówi – przychodzi samo, jak jest na to 
dobra chwila.   

...Blisko od Radawca leży wieś 
Tereszyn. W tym Tereszynie 
mieszkał Niemiec o nazwi-
sku Bufal, rolnik polskiego 
pochodzenia, obok jest szo-
sa Kraśnicka. Co dzień rano 
wychodził ten Niemiec na 
szosę, zatrzymywał furmanki, 
rewidował i rabował, zabierał  
żywność. Następnego dnia 
jechało dwóch rowerzystów, 
Bufal ich zatrzymał do kon-
troli. Jeden z tych rowerzy-
stów wyjął rewolwer, strzelił  
z pistoletu, kula trafiła prosto 
w serce Niemca. Postrzelony 
śmiertelnie zmarł, żona Bufa-
la oskarżyła tych rowerzystów, 
że oni pochodzą z Radawca, 
ale to nie była prawda, nikt 
ich nie znał.

Ultimatum

  Niemcy wydali ultimatum: 
za jednego Niemca pięćdzie-
sięciu Polaków. Była to nie-
dziela. Ojciec mój pasł krowy 
w Radawcu przy szosie. Szo-
są szła ojca znajoma, Klicz-
ka Katarzyna i powiedziała: 
Stasiek uciekaj z Radawca, 
dziś obława za tego Bufala. 
Ojciec jej podziękował, za-
prowadził krowy do domu 

i uciekł na Wojcieszyn, do 
brata Franciszka Mazurka.  

Przeszukanie   

  Około godz 10 najechało 
się Niemców do Radawca, aż 
czarno i rozpoczęła się obła-
wa. Mama moja poszła do 
dziadka bo był bardzo chory 
a ja zostałam w domu sama. 
Przyszły do mnie dwie kole-
żanki, miałam w ten czas 12 
lat. Około godziny 13 przy-
szło do naszego domu dwóch 
Niemców i pytają o ojca. 
Powiedziałam, że poszedł  
z mamą do dziadka, bo dzia-
dek bardzo chory. Niemiec 
podniósł drzwi od piwnicy 
i pyta czy nie ma tu kogoś, 
powiedziałam że nie ma. 
Następnie wszedł na schody 
i podniósł drzwi od strychu 
karabinem i zapytał czy jest 
tu ktoś. Odpowiedziałam, 
że nie ma nikogo i odeszli. 
  
Wyrok   
  
   Widziałam jak Niemcy go-
nili Polaków do dworu Rada-
wieckiego. We dworze wyczy-
tali im wyrok kary śmierci: za 
1 Niemca 50 Polaków. Usta-

wili ich w trójki i do lasu na 
egzekucję. Szli drogą i śpie-
wali „Serdeczna Matko”. Naj-
pierw rano przywieźli Żydów, 
12 Żydów wykopało duży dół  
i zaraz ich wybili, do tego 
dołu wrzucili. Polakom kazali 
się położyć, paski pozakłada-
li na szyję i po jednym brali  
i do dołu. Czterdzieści sie-
dem osób wybili. Dwie oso-
by zostawili do przysypania. 
Wawszczak Franciszek i Szew-
czyk Stanisław gdy wykopali 
już dla siebie doły po szty-
chu, rzucili szpadle i w nogi. 
Jeden w jedną  stronę, drugi  
w drugą. Gonili ich Niemcy 
ale udało się im uciec. Szew-
czyk Stanisław został postrze-
lony, kula wyszła Szewczyk 
Stanisław uciekł do Wojcie-
chowa, a Wawszczak Franci-
szek został w lesie i leżał aż 
do rana. Szewczyk Stanisław  
i Wawszczak  jeździli na ze-
znania do Norymbergi. Oka-
zali im 9 Niemców czy pozna-
ją tych co zabijali. Mówili, że 
nawet na drugi dzień nie byli  
w stanie rozpoznać ze strachu. 
Męża ojciec też tam spoczywa.  

                      Janina Mazurek Wikingowie, Zuzanna Golema, kl.VI

Krwawa zbrodnia w lesie w Radawcu Dużym - 16.06.1940 roku, 
opisana przez 12-letnią Jankę Mazurek.  cz. 1

  Witamy w nowym cyklu. Chcemy ocalić od zapomnienia Wasze wspomnienia, fotografie, wzru-
szenia. Słuchać opowieści najstarszych mieszkańców gminy Konopnica. Pięknie pisał o tym pol-
ski poeta Cyprian Kamil Norwid:  Przeszłość - jest to dziś, tylko cokolwiek dalej. Wiemy jaką siłę 
ma Tradycja. Przekazywanie z pokolenia na pokolenie pamięci o wydarzeniach, naszej wiary  
i miłości do Ojczyzny - to nasze korzenie i siła. Źródło tożsamości.

Małgorzata Sulisz



  Jak co roku w okresie wiosen-
nym większość z nas postana-
wia redukować zimowe zapasy. 
Wprowadzamy restrykcyjne 
diety... A czym grozi nadwaga  
u psów, jak sobie z nią pora-
dzić?   
  Zbędne kilogramy u psiaków 
mają zgubny wpływ na wiele ukła-
dów i narządów. Rozpoczynając 
od kwestii kostno-stawowych, 
gdzie każdy dodatkowy kilogram 
obciąża bardzo mocno stawy, co 
w rezultacie może prowadzić do 
zmian zwyrodnieniowych kręgo-
słupa - a kończąc na dysplazjach 
stawowych. 
  Nadwaga bardzo mocno obcią-
ża układ sercowo naczyniowy. 
Może prowadzić do niewydol-
ności mięśnia sercowego. Źle 
dobrana dieta bardzo mocno 
obciąża wątrobę, nerki, płuca.  
W takim układzie jak dobrze 
dbać o naszych pupili. 
  Najważniejsza zasada to racjo-
nalne dawkowanie pokarmu. 
Przekarmianie zwierząt jest nie-
stety dużym problemem, a nie 
wyrazem miłości do naszego 
psa lub kota. Stosując gotowe 
karmy pamiętajmy o tym, że 
na każdym opakowaniu mamy 
rozpisaną tabelę kaloryczno-
ści i ilości karmy, które powin-
niśmy podawać zwierzętom.  
  Co w sytuacji kiedy waga zwie-
rzęcia jest za wysoka? Redukuje-
my ilość podawanego pokarmu 
o o kilkanaście procent jedno-
cześnie zwiększając aktywność. 
Zwierząt, u których już mamy 
widoczne objawy kulawizny, nie 
forsujemy  długimi spacerami 
lecz staramy się wzmacniać mię-
śnie poprzez pływanie. 
  Jeżeli te sposoby zawiodą może-
my dodatkowo zastosować karmy 
z obniżoną kalorycznością tzw. 
karmy typu „light”. 

Weterynarz radzi

Odchudzamy psa

Kuchnia

  O dzikich roślinach najpięk-
niej pisał ks. Jan Twardowski. 
W jego poetyckim zielniku 
kminek „rośnie dyskretnie  
i nieśmiało, mięta „lubi, kocha, 
szanuje”, rumianek leczy rośli-
ny rosnące w pobliżu, Włókna 
pokrzywy „potrzebne są do wy-
robu tkanin”. 
  Wiosenne pokrzywy to praw-

dziwy, zdrowotny skarb. Wy-
starczy przez 3 tygodnie pić 
raz dziennie herbatkę ze świe-
żych listków pokrzyw, by sku-
tecznie oczyścić organizm z 
toksyn. Młode listki pokrzyw 
nadają się do sałatek. Twaro-
żek z posiekanymi listkami 
pokrzywy ma doskonały smak 
i jest bardzo zdrowy. Mło-

de pokrzywy (bez twardych 
gałązek) dodajemy do owo-
ców i warzyw w sokowirówce.  

  A oto prawdziwy rarytas. 
Wzmacniająca zupa z pokrzyw 
na wołowinie. Według autor-
skiego przepisu Agnieszki Fi-
liks, szefowej kuchni w restau-
racji Siwy Dym w Celejowie.

Wiosenne pokrzywy na zdrowie

Pokrzywowy skarb 
Składniki: 
Dobry pęczek pokrzyw mło-
dych, 150 ml śmietany 30%, 
400 gr goleni wołowej, 2 mar-
chewki średnie, 2 pietruszki 
średnie, 0,5 selera średniego, 4 
ziemniaki młode, listek, ziele, 
sól pieprz.

Wykonanie:     
Nastawiamy w garnku 3 litry 
wody. Dodajemy obrane warzy-
wa, listek laurowy, ziele angiel-
skie, nie solimy. Mięso wrzuca-
my na wrzątek, by nie straciło 
wartości smakowych. Gotuje-
my do miękkości, nie soląc.
Pokrzywy płuczemy, oddzie-
lamy listki. Dusimy na łyżce 
masła, dodajemy śmietanę  
i dusimy jeszcze przez 15 mi-

nut, by pokrzywa zmiękła. 
Dodajemy odrobinę wywaru  
z mięsa i blendujemy na gład-
ką masę.
Miękkie mięso wyjmujemy  
z wywaru, dodajemy pokrzywę 
i doprowadzamy do wrzenia, 
chwilę gotujemy. doprawia-
my pieprzem i solą do smaku. 
Wlewamy pozostałą śmietanę, 
zagotowujemy.
Tak przygotowaną zupę ser-
wujemy z mięsem pokrojonym 
w mniejsze kawałki i ziemnia-
kiem ugotowanym osobno, po-
krojonym na ćwiartki. 
Kilka listków pokrzywy sma-
żymy w patelni na głębokim 
oleju, by udekorować zupę na 
talerzach. Smacznego.
                        Waldemar Sulisz

Tarta pokrzywowa
Składniki:
250 gr kaszy jaglanej
7 jaj
250 gr śmietany 18 %
duży pęczek pokrzyw
łyżka masła
2 łyżki kaszy manny
sól, pieprz
30 dag ugotowanego udźca wo-
łowego
2 łyżki suszonych pomidorów
parmezan.

Wykonanie:
Kasze jaglaną ugotować w lek-
ko osolonej  wodze, poczekać, 
aż wystygnie. Pokrzywy pod-
smażyć na maśle, żeby straciły 
ognisty posmak. Do miski wbić 
6 jaj, dodać śmietanę i pokrzy-
wy, zblenderować.  
Ugotowaną kaszę połączyć jaj-

kiem i kaszą manną, posolić  
i wyłożyć na blachę do tarty.
Na tak przygotowanej tarcie 
ułożyć kawałki mięsa, na to 
suszone pomidory, zalać masą 

pokrzywową, lekko oprószyć 
parmezanem. 
Piec 40 minut w temperaturze 
160 stopni Celsjusza.
                          Waldemar Sulisz

Lekarz wet. Bartłomiej Szczerba,
gabinet weterynaryjny Cor-Vet

Konopnica 245 G, tel. 691 551 591
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