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Wybory 2007
W wyniku wyborów do w s c h o d n i a  P o l s k i  2. Elżbieta Kruk PiS – 
Sejmu i Senatu RP, które p o t r z e b u j e m y  587 głosów
o d b y ł y  s i ę  d n i a  2 1  zdecydowanych działań 
p a ź d z i e r n i k a ,  g m i n a  ludzi, takich jak Wy, aby 3. Janusz Palikot PO RP – 
K o n o p n i c a  m o ż e  przybliżyć ten region do 505 głosów
poszczycić się swoimi nowoczesnej Europy.
p r z e d s t a w i c i e l a m i Życzymy Państwu zdrowia i 
w Sejmie RP VI kadencji. sił do pracy na rzecz 
S ą  n i m i :  I z a b e l a  szeroko rozumianego 
Sierakowska z Radawca dobra spo łecznego ,
Dużego reprezentująca LiD a także satysfakcji z misji, 
oraz Jan Łopata z PSL, jaką jest niewątpliwie 
mieszkaniec Motycza. służba ojczyźnie.

Wg oficjalnych danych 
Serdecznie gratulujemy przedstawionych przez 
nowo wybranym Posłom. PKW frekwencja wyborcza 
M a m y  n a d z i e j ę ,  ż e  w Gmin ie  Konopnica 
Państwa obecność w wyniosła 55, 97 % .
ławach sejmowych będzie 
odzwierciedlała nie tylko W  n a s z e j  g m i n i e  
interesy partii, ale przede największą liczbę głosów 
wszystkim dobro naszej uzyskali:
M a ł e j  O j c z y z n y  –  1. Jan Łopata PSL – 
Lube l szczyzny.  Jako  1199 głosów
z a n i e d b a n a  c z ę ś ć  

Życzymy, aby był to rok szczęśliwy, bogaty w osobiste 
sukcesy. Niech spełnią się Wasze zamierzenia i plany 
zawodowe, by przyniósł wiele satysfakcji z własnych 

dokonań.

Wszystkim mieszkańcom Gminy Konopnica 
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych i 

pogodnych Świąt Bożego Narodzenia 
spędzonych w rodzinnym gronie. Niech radość i 

pokój tych Świąt towarzyszą Państwu przez cały 
Nowy Rok.

 Andrzej Duda

Przewodniczący Rady Gminy 

Mirosław Żydek

Wójt Gminy



Przed nami najwspanialsza noc w roku – Sylwester! lub „dziadami noworocznymi” płatają figle, biegają po wsi 
Każdy z nas pragnie spędzić ten wieczór w wyjątkowy i wciągają wszystkich do wspólnej zabawy. Górale 
sposób. Jedni wybierają się na huczne bale, inni uważają, że bałagan wywołany przez kolędników ma 
wybierają zabawę w kręgu rodziny lub znajomych. zapewnić spokój przez najbliższy rok. 
O północy strzelą korki z szampanów a niebo rozjaśnią 
wielobarwne fajerwerki. Wszyscy składać sobie będą Od dawna uważano noc Sylwestrową za pełną magii
życzenia szczęścia i pomyślności w Nowym Roku. i czarów. Do dziś przetrwały liczne zabobony i przesądy

z tym związane:
Pierwszy raz Sylwestra obchodzono w 999r. za 
panowania papieża Sylwestra II. Jak głosiło proroctwo Pierwszą osobą, która przekroczy próg domu w nowy rok 
Sybilli z początkiem 1000r. miał nastąpić koniec świata. powinien być mężczyzna – wróżył on wszystko
Ludność w strachu i trwodze oczekiwała  Armagedonu co najlepsze domostwu. Jeśli była to kobieta, oznacza
w nocy 31 grudnia 999r. Kiedy północ minęła i jasnym to zwady i kłótnie przez cały rok.
stało się, że przepowiednia nie spełniła się, wszyscy 
wielkiej radości zaczęli się bawić i świętować. Wtedy też, Gwiaździste niebo w sylwestrową noc oraz promienne 
papież Sylwester II udzielił po raz pierwszy słońce na bezchmurnym niebie o wschodzie  wróżą 
błogosławieństwa „Urbi et orbi”. pomyślny rok.

Staropolskim zwyczajem początek nowego roku Nie wolno wchodzić w Nowy Rok ze starymi 
obchodzono w domowym zaciszu. Ówczesne tradycje zmartwieniami. Jeśli chcemy się pozbyć problemów lub 
sylwestrowe związane były z urodzajem.  Pieczono przykrych wspomnień należy je spisać na czerwonej 
wtedy „bochniaki” i „szczodraki” – chlebki i bułeczki, kartce i spalić w noc sylwestrową.
którymi dzielono się z rodziną i gośćmi oraz inwentarzem 
hodowlanym, co zapewnić miało pomyślność i zdrowie Wszystkie długi należy spłacić w odchodzącym roku. 
w nadchodzącym roku. Na Podlasiu, Warmii i Mazurach Poprawę w finansach zapewnić mają łuski wigilijnego 
wypiekano owalne pieczywo, w które wczepiano figurki karpia włożone do portfela 31 grudnia.
gospodarza lub gospodyni otoczone figurkami zwierząt. 
Wieszano je w domu, aby zapewnić gospodarstwu Włożenie na siebie nowej bielizny, koniecznie z metką
dobrobyt. O północy składano sobie życzenia przy w ostatnia noc roku zagwarantuje powodzenie u płci 
toastach wznoszonych węgrzynem  oraz strzelano przeciwnej.
z bicza, co miało przepędzić Stary Rok. Do początku XIX 
w. panował w Polsce zwyczaj wręczania sobie drobnych Zdecydowanie nie wolno sprzątać w Sylwestra, gdyż 
noworocznych upominków wymiata się szczęście z domu. Lodówka musi być pełna, 

bo to odstrasza biedę.
Tradycja hucznych bali sylwestrowych zawitała do Polski 
w XIXw., początkowo na dworach najbogatszych Gdy zegar wybije północ, najstarsza osoba w domu 
magnatów. Prawdziwą popularność zyskała sobie powinna szeroko otworzyć okno lub drzwi, bu zaprosić do 
dopiero po II wojnie światowej. środka Nowy Rok i dobre duchy, przeganiając 

jednocześnie wszystko co stare i złe. 
W niektórych regionach Polski po dziś dzień kultywuje się 
staropolskie zwyczaje sylwestrowo – noworoczne. Panny i samotne kobiety, które chcą poznać imię 
Kaszubscy Gwiżdże nadal odwiedzają domostwa dając przyszłego wybranka powinny zaraz po północy 
zabawne przedstawienia z udziałem przebierańców: nasłuchiwać prowadzonych wokół rozmów. Pierwsze 
diabła, niedźwiedzia, baby i dziada oraz milicjanta – męskie imię jakie usłyszą będzie imieniem ich przyszłego 
symbolizującego stróża porządku publicznego męża. 
nawołującego gwizdkiem do gaszenia świateł. Z tradycją 
kaszubską wiążą się także noworoczne fify - kawały Wróżyć można również z bąbelków szampana
robione przez młodzież wiejską w nocy z 31 grudnia na w kieliszku. Jeśli są chaotyczne  i duże, oznacza to 
1 stycznia, za które nie wolno się obrażać. Chociaż zmiany, wypadki i romanse. Jeśli są drobne i płynnie 
czasami bywają dokuczliwe - niejeden gospodarz się poruszają się ku górze zwiastują spokojny, pogodny rok 
nazłości, kiedy musi szukać po wiosce krowy, której na łonie rodziny. Jeśli łańcuszki bąbelków się krzyżują 
dobrze na noc noworoczną nie zamknął czy wozu lub należy zadbać o zdrowie i uważać na finanse w Nowym 
sań, których nie zabezpieczył. Roku.

Tradycja noworocznych korowodów jest szczególnie Dzwoniąc monetami w kieszeni, przywołujemy szczęście 
żywa na Podkarpaciu,  w okol icach Żywca i bogactwo na Nowy Rok.
i na Sądecczyźnie. Barwni przebierańcy zwani „drabami” 

W ostatnią niedzielę listopada, tj. 25. XI. 2007 roku (Niedziela Chrystusa Króla) stała się zarazem kolejną 
przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej doroczną stacją obchodów 100-lecia konsekracji naszego 
uroczystość odpustową ku czci św. Katarzyny k o ś c i o ł a .  U r o c z y s t o ś c i o m  p r z e w o d n i c z y ł  
Aleksandryjskiej. Ostatnia niedziela roku liturgicznego Ks. Bp dr Mieczysław Cisło,biskup pomocniczy lubelski,

2
ECHO  KONOPNICY GRUDZIEŃ  2007  -  STYCZEŃ  2008

Do siego roku!

JUBILEUSZ 100-LEClA KOŚCIOŁA W KONOPNICY
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który dokonał poświęcenia nowego ołtarza.
Panu Mirosławowi Żydkowi, Wójtowi Gminy Konopnica 

Obecna świątynia murowana, wybudowana została oraz przedstawicielom Rady Gminy, Dyrekcjom Szkół 
w 1905 r. pw Wniebowzięcia NMP i św. Katarzyny Podstawowych w Konopnicy, Stasinie i Motyczu; 
Aleksandryjskiej Dziewicy Męczennicy, z inicjatywy pocztom sztandarowym: Kombatantów, KSM, Szkoły 
ówczesnego proboszcza, ks. Jana Kureczki. Podstawowej w Konopnicy, Legionu Maryi,; strażakom
Konsekrował ją bp Franciszek Jaczewski w uroczystość z OSP - również za aktywny udział w uroczystościach. 
św. Jana Chrzciciela 24 czerwca 1906 r.

Osobne podziękowania kierujemy do p. dyrygenta 
Antona Szaszkowa oraz dziecięcej Orkiestry z Motycza 
za piękną oprawę muzyczną całej liturgii. 

Przedstawicielom mediów katolickich: „Niedziela", „Gość 
Niedzielny" oraz Archidiecezjalne Radio „eR" za obsługę 
medialną. Wyrażamy tez słowa wdzięczności
p. Prof. Antoniemu Stadnickiemu z Katowic (wnukowi
i synowi hrabiostwa Stadnickich, właścicieli majątku), za 
jego przybycie i świadectwo wspomnień.

Wszystkim za wszystko - staropolskie „Bóg zapłać!"

Ks Jan Domański, proboszcz.

Bogu w Trójcy Jedynemu wyrażamy wdzięczność za dar 
tego kościoła. To On, Bóg, wybrał to miejsce, aby 
każdego tutaj w sposób szczególny obdarzać swoimi 
łaskami. Dzięki tej materialnej świątyni wzniesionej
z cegły i kamienia możemy stawać się świątynią Ducha 
Świętego, w której mieszka Bóg. To my w oczach Bożych 
jesteśmy tą najcenniejszą świątynią, zbudowaną
z żywych, wrażliwych, kochających i wiernych serc.

D z i ę k u j e m y  w s z y s t k i m  z a  l i c z n y  u d z i a ł
w ubiegłoniedzielnej uroczystości, który był 
świadectwem żywej wiary i zaangażowania w życie 
Kościoła oraz troski o jego wzrost i rozwój.

Dzięki uprzejmości Proboszcza Ks. Domańskiego
Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Mieczysławowi w kolejnym numerze „Echa Konopnicy” zamieścimy tekst 
Cisło dziękujemy za odprawioną Mszę Świętą, o powstaniu i historii Kościoła w Konopnicy – już dziś 
wygłoszone Słowo Boże oraz poświęcenie ołtarza. zapraszamy do czytania. Z tego miejsca pragniemy 

złożyć na ręce księdza Jana Domańskiego 
Wszystkim kapłanom za liczny udział, posługę najserdeczniejsze podziękowania za udostępnienie 
w konfesjonale i wspólną modlitwę. Ceremoniarzowi, materiałów oraz pomoc udzieloną przy tworzeniu 
Diakonowi i Służbie Liturgicznej Ołtarza, scholi. Pani artykułów. 
Organistce, Pani katechetce, Panu Kościelnemu za 
przygotowanie i troskę o piękno liturgii. Redakcja 

Szanowni Państwo

Pragnę serdecznie podziękować mieszkańcom Gminy Konopnica za poparcie
w wyborach do Sejmu RP w 2007 roku, za zaufanie jakim mnie Państwo 
obdarzyliście. Jest to dla mnie wielki zaszczyt ale też i zobowiązanie. Obiecuję,
że zrobię wszystko aby nie zawieść Państwa zaufania.

Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia to czas refleksji i radości życzę więc 
spokoju ciepła i miłości.
W Nowym Roku spełnienia wszystkich marzeń, dużo optymizmu, wiary, szczęścia
i powodzenia.

Jan Łopata
Poseł na Sejm
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„Dobre czyny rodzą w duszy światło”- pod takim hasłem Regulaminu Szkolnego Koła Caritas, którego dokonali: 
odbyły się w dniu 8 grudnia 2007 roku w Szkole Ksiądz Prałat Andrzej Głos – Dyrektor Caritas 
Podstawowej w Konopnicy obchody Piątej Rocznicy Archidiecezji Lubelskiej, Ksiądz Kanonik Jan Domański – 
Nadania Imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Proboszcz Parafii oraz dyrektor Szkoły Pani Aniela 
Uczestnikami spotkania byli zaproszeni goście, a wśród Sobolewska. Ksiądz dyrektor w kilku zdaniach 
nich kapłani, władze samorządowe z Wójtem Gminy na przedstawił cele jakim służy działalność Caritas.
czele, dyrektorzy szkół z terenu gminy Konopnica, poczty Ogromnych przeżyć i wzruszeń dostarczyła część 
sztandarowe, rodzice, nauczyciele i uczniowie. artystyczna przygotowana przez Panią Bożenę Miszczak 
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele – polonistkę Szkoły Podstawowej w Konopnicy.
Parafialnym pod Wezwaniem  Wniebowzięcia NMP W spektaklu uczniowie przedstawili najważniejsze 
w Konopnicy celebrowaną przez Księdza Prałata epizody z  życia Prymasa Wyszyńskiego, które 
Andrzeja Głosa – Dyrektora Caritas Archidiecezji ukształtowały jego duchowość i zaważyły na 
Lubelskiej oraz Księdza Kanonika Jana Domańskiego – późniejszych postawach. Przygotowaniem oprawy 
Proboszcza Parafii. Ksiądz Proboszcz w swojej homilii muzycznej zajął się Pan Krzysztof Tarczyński, a oprawą 
w ciepłych i serdecznych słowach opowiedział o miłości plastyczną Pani Barbara Piątek, Pani Urszula Szuba
i szacunku Prymasa Wyszyńskiego do wszystkich ludzi i Pan Krzysztof Nowak.. Miłym podsumowaniem 
i znaczeniu dobrych uczynków  w życiu człowieka. uroczystości był kiermasz prac dziecięcych, z którego 
Po Eucharystii uroczysty orszak z pocztami dochód przeznaczono na potrzeby Szkolnego Koła 
sztandarowymi na czele przeszedł do budynku Szkoły Caritas.
Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Konopnicy. Uczestników uroczystości powitała Zaproszeni goście  mieli także okazję do zwiedzenia 
dyrektor Szkoły Pani Aniela Sobolewska, która w swoim szkoły i obejrzenia ekspozycji prac dziecięcych oraz 
wystąpieniu zaprezentowała osiągnięcia dydaktyczne gazetek tematycznych dotyczących historii szkoły, jej 
placówki oraz podstawowe cele wychowania szkolnego rozbudowy w latach 2005 – 2006 oraz nadania jej imienia 
oparte na nauczaniu Prymasa Tysiąclecia. Następnie Ka rdyna ła  S te fana  Wyszyńsk iego .  Dużym 
głos zabrał Wójt Gminy Konopnica Pan Mirosław Żydek, zainteresowaniem cieszyły się gazetki poświęcone 
który podkreślił znaczenie autorytetu Kardynała Stefana osobie samego patrona szkoły. Uroczystości zakończyły 
Wyszyńskiego w wychowaniu młodzieży oraz życzył się  okolicznościowym spotkaniem zaproszonych gości, 
wiele radości i wytrwałości pedagogom płynącej rodziców i nauczycieli, przygotowanym przez Radę 
z kształtowania osobowości młodych pokoleń. Rodziców.
Kolejnym ważnym punktem uroczystości było podpisanie 

Dnia 18 października 2007 r. odbyły się Biegi Przełajowe przed zawodami oraz zapoznanie się z trasą.
o Puchar Wójta Gminy Konopnica - tradycyjnie już Pomimo kapryśnej pogody i niesprzyjającej aury 
w szranki stanęli uczniowie z pięciu szkół podstawowych wszyscy wystartowali o godzinie 10:30! Cały bieg 
gminy Konopnica. W sumie wystartowało 50 odbywał s ię w przyjaznej  atmosferze oraz
zawodników. z zachowaniem zasad fair play przez wszystkich 

uczestn ików.  Aby jeszcze bardz ie j  zadbać
o bezpieczeństwo zawodników cała trasa została 
zabezpieczona przez policję, rodziców oraz osoby 
zrzeszone w LKS Sokół.
Pierwsi do mety dobiegli Patrycja Podstawka i Mateusz 
Kleina zdobywając „złoto”. 

Uroczystego otwarcia zawodów dokonał wójt gminy 
Konopnica – Mirosław Żydek. Następnie pani Monika 
Dąbrowska Kuzioła – nauczycielka WF w SP 
Zemborzyce Tereszyńskie, przypomniała najważniejsze 
punkty regulaminu biegu, po czym nastąpiła rozgrzewka 
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Szkoła Podstawowa w Konopnicy świętuje 
po raz piąty!

Do biegu, gotowi… start!
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WYMIEŃ STARY DOWÓD OSOBISTY NA NOWY Przypominamy, że termin składania wniosków o wydanie 
Informujemy, że od 1 grudnia 2007 r. do 31 marca nowego dowodu osobistego mija z dniem 31 grudnia 
2008 r. Urząd Stanu Cywilnego oraz Ewidencja Ludności 2007. W myśl nowej ustawy, jedynie do 31 marca 2008r. 
i Dowody Osobiste będą czynne w godzinach od 7.30 do bedzie można posługiwać się książeczkowymi 
17.00. W tym czasie będzie można złożyć wniosek dowodami osobistymi, w celu poświadczenia tożsamości 
o wydanie nowego dowodu osobistego oraz skorzystać i obywatelstwa polskiego. Po ten dacie stają się one 
z pomocy pracowników gminy w jego wypełnieniu. nieważne.

Dnia 17 listopada 2007 roku, w Urzędzie Gminy statystycznych w Polsce z roku na rok wzrasta wiek osób 
Konopnica, odbył się Jubileusz 50-lecia pożycia zawierających związki małżeńskie. Niepokojąco wysoki 
małżeńskiego. Uroczystość została zorganizowana jest również odsetek rozwodów. Według danych 
przez Urząd Stanu Cywilnego Gminy Konopnica Głównego Urzędu Statystycznego, zeszły rok poszczycić 
reprezentowany przez osobę wójta – Mirosława Żydka. się może niechlubnym rekordem 51 tyś rozwodów - jest 
Na tej doniosłej imprezie honorowymi gośćmi były przede to najwyższy współczynnik w historii Polski.
wszystkim pary małżeńskie, które mogły poszczycić się Wśród gości nie zabrakło ważnych osobistości z naszej 
przynajmniej 50-letnim wspólnym pożyciem. To właśnie Gminy. Swoją obecnością zaszczycili Pan Poseł na Sejm 
im, na wniosek Urzędu Gminy w Konopnicy , przyznane RP Jan Łopata, Ks. Dziekan Jan Domański – Proboszcz 
zostały przez Prezydenta RP, medale „Za długoletnie Parafii Konopnica, Ks. Kanonik Konrad Dobrowolski
pożycie małżeńskie”. Jubilaci byli bardzo wzruszeni całą – Proboszcz Parafii Radawiec, Ks. Wincenty Cap
uroczystością i charakterem, który jej towarzyszył. Przy – Proboszcz Parafii Motycz, Pani Grażyna Wawszczak
wspólnym toaście i kawie było wiele wspomnień – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radawcu, Anna Obara 
z minionych lat. Jak sami mówili, nie były to czasy łatwe, – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zemborzycah 
bo pracy było dużo, a warunki nie najlepsze. Mimo to Tereszyńskich oraz Przewodniczący Rady Gminy  – Pan 
dzięki wspólnym staraniom, wytrwałości i ciężkiej pracy Andrzej Duda.
małżeństwa te miały szanse obchodzić ten piękny Po dekoracji medalami wręczono pamiątkowe dyplomy
jubileusz. z gratulacjami, upominki i kwiaty oraz odśpiewano 

chóralne „Sto lat”. 
Szczęśliwym parom należą się zasłużone wyrazy 
uznania i gratulacje, tym większe, że według danych 

Po zakończeniu biegu zostały wręczone puchary, II miejsce
dyplomy i nagrody dla najlepszych zawodników Emilia Birska – SP Zemborzyce Tereszyńskie
w poszczególnych kategoriach, ufundowane przez III miejsce
Gminę Konopnica. Ceremonii tej dokonał Wójt Gminy Weronika Birska – SP Zemborzyce Tereszyńskie
Konopnica Mirosław Żydek wraz z organizatorami biegu. IV miejsce
Uczestnicy zawodów otrzymali smaczne pączki Kinga Wiejak – SP Radawiec
z Piekarni "Makord" w Kozubszczyźnie i Piekarni 
GS"SCh" Konopnica. Wielkie gratulacje należą się Pozostałe zawodniczki otrzymały dyplomy ukończenia 
wszystkim uczestnikom biegu, którzy pomimo biegu.
niesprzyjającej pogody dali z siebie wszystko i do końca 
walczyli w sportowej atmosferze. Nagrodzeni w kategorii chłopców:

I miejsce
Podziękowania należą się organizatorom zawodów: Mateusz Kleina SP – Stasin
1. Monika Dąbrowska Kuzioła – nauczycielka WF II miejsce
w SP Zemborzyce Tereszyńskie, Paweł Całka – SP Stasin
2. Elżbieta Rekucka -  nauczycielka WF w SP III miejsce
Konopnica Tomek Golianek – SP Zemborzyce Tereszyńskie
3. LKS Sokół IV miejsce

Damian Landos – SP Zemborzyce Tereszyńskie
Nagrodzeni w kategorii dziewcząt: Pozostali zawodnicy otrzymali dyplomy ukończenia 
I miejsce biegu.
Patrycja Podstawka – SP Radawiec

W dniu 4 grudnia 2007 r. Rada Gminy Konopnica, na XV Rada Gminy określiła również stawki w podatku od 
sesji, podjęła uchwały w sprawie wysokości podatków nieruchomości na rok 2008r. - pozostały one także na 
obowiązujących  na terenie Gminy Konopnica na rok niezmienionym poziomie do roku bieżącego. Zmianie 
2008. ulegnie jedynie stawka za budynki zaliczane do  tzw. 

2 2Rada postanowiła o obniżeniu  średniej   ceny  skupu 1q pozostałych (gospodarczych) z 5,50 zł/m   do 3,20 zł/m  
żyta, z kwoty 58,29 zł/q do kwoty 32,00 zł/q. Oznacza to, powierzchni użytkowej.
że  w roku 2008 z tytułu  podatku rolnego zapłacimy tyle 
samo co  w roku 2007r.

5
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Stawki podatku od nieruchomości w roku 2008 wynosić użytkowej - 15,50 zł,
będą: c)zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
21) od gruntów: materiałem siewnym - od 1m  powierzchni 

a) związanych z prowadzeniem działalności użytkowej – 8,06 zł,
gospodarczej , bez względu na sposób d)zajętych na prowadzenie działalności 

2zakwalifikowania w ewidencji gruntów - od 1m  gospodarczej w zakresie świadczenia usług  
2powierzchni – 0,55 zł, zdrowotnych – od  1m  powierzchni 

b) pod jeziorami , zajętych na zbiorniki wodne użytkowe - 3,46 zł,
retencyjne lub elektrowni wodnych – od  1 ha e)pozostałych – od 1m2 powierzchni użytkowych – 
powierzchni – 3,38 zł. 3,20 zł w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej 

2c) pozostałych  od 1 m  powierzchni – 0,30 zł statutowej działalności pożytku publicznego 
w tym: zajętych na prowadzenie odpłatnej przez organizacje pożytku publicznego – 2,75 zł.
statutowej działalności pożytku publicznego 

2 3) od budowli:  2% ich wartości .przez organizacje pożytku publicznego od 1m  
powierzchni - 0,02 zł.

Podjęte uchwały zwyczajowo zostaną podane do 
publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 2) od budynków lub ich części:

2 ogłoszeń Urzędu Gminy, ponadto można znaleźć treść a)mieszkalnych – od 1m  powierzchni użytkowej - 
uchwał w BIP Urzędu Gminy poprzez stronę internetową 0,40 zł,
: www.konopnica.bip.lublin.pl b)związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarcze j  o raz  częśc i  budynków 
mieszkalnych zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej – od 1m2 powierzchni 

Dnia 3 listopada 2007 roku w ambulansie medycznym przeprowadził „ZZOZ Profilaktyka Diagnostyka 
przy Ośrodku Zdrowia w Motyczu odbyła się akcja, Leczenie” z Poznania. W ramach przeprowadzonej akcji 
podczas której przeprowadzono bezpłatne badania 31 mieszkanek Gminy skorzystało z bezpłatnych badań 
mammograficzne, urologiczne i okulistyczne nastawione profilaktycznych.
na wczesne wykrycie jaskry. Akcja, o której pisaliśmy w 
poprzednim numerze, gdzie zachęcaliśmy do Wykonano także 102 badania w kierunku jaskry.
uczestnictwa, spotkała się z dużym zainteresowaniem Cieszymy się, że świadomość profilaktyki nowotworowej 
mieszkańców Gminy. wzrasta wśród mieszkańców naszej Gminy. Mamy 

jednak nadzieję, że kolejna tego typu akcja spotka się
SPZOZ w Motyczu we współpracy ze Stowarzyszeniem z jeszcze większym zainteresowaniem. O wszystkich 
Bene Vitae przeprowadził bezpłatne badania urologiczne tego typu akcjach będziemy również informować 
dla mężczyzn. Z badań przesiewowych w zakresie odpowiednio wcześniej.
wczesnego wykrywania przerostu i raka prostaty Pamiętajmy – odpowiednio wczesne wykrycie schorzeń, 
skorzystało 30 mężczyzn. zwłaszcza nowotworowych, zwiększa szanse na 

całkowite wyleczenie.
Badania mammograficzne i w kierunku jaskry 

W niedzielę 2 grudnia 2007r. mury Szkoły Podstawowej  Najwięcej osób skorzystało z konsultacji okulisty, 
w Zemborzycach Tereszyńskich  zmieniły  się kardiologa i laryngologa.
w specjalistyczną przychodnię zdrowia, w której podczas 
kilkugodzinnego dyżuru medycznego  mieszkańcy Jak poinformował  Komendant 1 Szpitala Wojskowego 
gminy mogli zasięgnąć porady lekarzy specjalistów, płk. dr n. med. Zbigniew Kędzierski w czasie niedzielnej 
poddać się specjalistycznym badaniom oraz otrzymać akcji udzielono następującej liczby  porad i świadczeń 
skierowanie na leczenie szpitalne. zdrowotnych:

! konsultacje specjalist. lekarzy - 325
Tę prozdrowotną akcję medyczną, pod nazwą „Biała ! badanie EKG z opisem - 50
Niedziela” zorganizował komendant 1 Szpitala ! spirometria - 44
Wojskowego wraz z przychodnią SPZOZ w Lublinie oraz ! cytologia szyjki macicy - 9
wójtem gminy Konopnica – Mirosławem Żydkiem.  Jak ! układ krążenia - 37
powiedział wójt „cała akcja miała na celu ułatwienie ! badanie komputerowe wzroku - 65
mieszkańcom dotarcie do lekarzy specjalistów, co jak ! skierowanie na leczenie szpitalne -12
wiemy, nie jest sprawą prostą”. I faktycznie, oczekiwanie ! badanie osteoporozy - 86
w kolejce  do niektórych specjalistów dochodziło nawet ! badanie poziomu cukru - 77
do 3 godzin ale było to niczym  w porównaniu Ogromne zainteresowanie mieszkańców  akcją  
z wielotygodniowym oczekiwaniem na taką wizytę świadczy o potrzebie częstszego organizowania tego 
w publicznej placówce zdrowia. typu przedsięwzięć.

Akcja bezpłatnych badań profilaktycznych zakończona.

Biała niedziela

GRUDZIEŃ  2007  -  STYCZEŃ  2008



7
ECHO  KONOPNICYGRUDZIEŃ  2007  -  STYCZEŃ  2008

Piknik rodzinny

Inwestycje i dotacje w roku 2007

W naszych wcześniejszych publikacjach zapoznaliśmy i wkład w nauczanie i wychowanie młodzieży. Z jego rąk 

Państwa z założeniami realizowanego w szkołach nagrody odebrały nauczycielki gimnazjum: Pani Justyna 

naszej gminy programu „Szkoła dla Ciebie”. Dziś Skiba – koordynator programu oraz Pani Agnieszka 

opowiemy, jak jego realizacja może wyglądać Bielak – pedagog szkolny. Nagrodzone otrzymały od 

w praktyce. uczniów gromkie brawa co było potwierdzeniem uznania 

dla ich pracy.

W ramach programu zorganizowano 14 października br. 

w Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku 

obchody Dnia Edukacji Narodowej, popularnie zwanego 

Dniem Nauczyciela.

Obchody zorganizowano w formie festynu rodzinnego.

Oficjalną część obchodów rozpoczął dyrektor szkoły

w Radawczyku, Pan Andrzej Cywiński. W krótkim 

przemówieniu przywitał zgromadzonych gości oraz 

złożył życzenia gronu pedagogicznemu w dniu ich 

święta. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Konopnica 

Mirosław Żydek, dziękując nauczycielom za prace

W ZAKRESIE BUDOWY I MODERNIZACJI DRÓG

Inwestycja Kwota

1. Oświetlenie odcinka drogi Marynin – Tereszyn (24 lampy) 105 018 zł

2. Oświetlenie odcinka drogi Radawiec Duży Basakówka (20 lamp) 91 237 zł

3. Oświetlenie odcinka drogi na Sporniaku (17 lamp)
90 147 zł

4. Oświetlenie odcinka drogi w Uniszowicach (17 lamp)
72 503 zł

5. Oświetlenie odcinka drogi Radawiec-Pawlin (6 lamp)
35 920 zł

6. Realizacje z udziałem gminy modernizacji dróg powiatowych: 

 

- Zemborzyce Podleśne

 

- Radawczyk Drugi
- Motycz

150 000 zł

7. Radawiec Duży – Działki, modernizacja drogi gminnej (750 mb)

 

184 134 zł

8. Radawiec Duży – Wygon, modernizacja drogi gminnej (290 mb)

 

71 202 zł

9. Droga wewnętrzna Medisept, przebudowa drogi (150 mb)

 

31 721 zł

10. Kozubszczyzna, przebudowa drogi gminnej (400 mb)

 

111 820 zł

11. Radawczyk-Tereszyn, przebudowa drogi gminnej (745 mb)
 

254 471 zł

12. Lipniak, przebudowa drogi wewnętrznej (150 mb)

 31 721 zł

13. Konopnica, przebudowa drogi wewnętrznej przy ujęciu wody (370 mb)

 

72 818 zł

14. Radawiec Mały-Tereszyn, budowa drogi gminnej (930 mb)

 

223 368 zł

15. Motycz Józefin, budowa drogi gminnej (924,11 mb)

 

454 091 zł

16. Remont drogi gminnej nr 106974L granicznej Zemborzyce Podleśne – Lublin(1240 mb) 6 587 zł

17. Remonty cząstkowe na drogach gminnych (636,30 m2)

 

55 351 zł

18. Szerokie - remont cząstkowy nawierzchni drogi w technologii pojedynczego utrwalenia 
nawierzchni emulsją asfaltową (2450 m2)

 

30 502 zł

W ZAKRESIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

 

Inwestycja Kwota

1.  OSP Pawlin - Zakup lekkiego samochodu pożarniczego FORD 
136 400 zł

2.  OSP Pawlin – Remont strażnicy 
19 941 zł

3. OSP Zemborzyce Tereszyńskie – Remont Strażnicy
10 000 zł

5. OSP Motycz Leśny – Remont strażnicy
7 490 zł

6. OSP Motycz - Wykonanie przyłącza wodociągowego 
15 000 zł

7. OSP Tereszyn – Remont strażnicy 8 574 zł 

W ZAKRESIE OŚWIATY

Inwestycja Kwota

 1. Budowa sali gimnastycznej

 

1 910 400 zł

2. Remont starego budynku

 
 

68 600 zł

3. Wykonanie drogi dojazdowej  
 

47 900 zł

4. Wykonanie ogrodzenia

 
 

17 700 zł

Szkoła Podstawowa  
w Zemborzycach Tereszyńskich

 

5. Działalność ekologiczna - współpraca 
z WFOŚiGW

 

4 000 zł

6. Remont sanitariatów

 
 

23 000 zł
Szkołą Podstawowa

 

w Konopnicy

 

7. Przebudowa punktu sanitarnego

 

 

18 100 zł

Gimnazjum w Radawczyku II
9. Monitoring

8 500 zł

10. Budowa sali gimnastycznej
2 084 100 zł

Szkoła Podstawowa
w Motyczu 11. Remont starego budynku 

59 300 zł

W 2007 roku roboty inwestycyjne prowadzone w Gminie Konopnica 
na ogólną kwotę 10 690 371 zł

KWOTA

1. Środki z budżetu państwa na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej
w Stasinie” 78 805 zł

2. Środki z ZPORR na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stasinie ”

 

591 042 zł

3. Pożyczka WFOŚiGW na projekt „Budowa kanalizacji sanitarnej w Stasinie”

 

458 456 zł

4. Środki z FRKFiS na rozbudowę Sal Gimnastycznych w Motyczu i 
Zembrzycach

 

700 000 zł

5. Subwencja oświatowa na sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne dla Szkoły 
Podstawowej w Konopnicy 70 000 zł

6. Realizacja Projektu „Szkoła dla Ciebie”

 
247 175 zł

7. Środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę dróg:

 

- droga gminna Radawiec Duży Działki

 

- droga gminna Radawiec Duży Wygon

 

100 000 zł

8. Środki WFOŚiGW na realizację projektów proekologicznych w 

  

Szkole 
Podstawowej w Zembrzycach 2 000 zł

9. Środki na zakup samochodu pożarniczego z ZG ZOSP RP
50 000 zł

Łącznie  2 297 478 zł

W ZAKRESIE WODOCIĄGÓW I MODERNIZACJI

Inwestycja Kwota

1. Radawczyk Drugi - Budowa sieci wodociągowej o długości 2849 mb
96 525 zł

2. Szerokie - Modernizacja stacji uzdatniania wody
259 364 zł

3. Pawlin - Podpisano umowę na budowę 12 oczyszczalni ścieków
1 740 159 zł

4. Stasin - Budowa kanalizacji sanitarnej o długości 10

 

508 m

 

2 081 707 zł

 

 

 

ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA
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Wreszcie przyszedł czas na część artystyczną, którą multimedialne, plakaty oraz wystawy prac plastycznych.

przygotowała młodzież. Trzeba powiedzieć, że spisali 

się na szóstkę! Był występ orkiestry dętej z Motycza Szczęśliwie pogoda dopisała i w pięknym jesiennym 

i pokaz hip – hopowy w wykonaniu młodzieży słońcu wszyscy udali się na zewnątrz, gdzie odbył się 

gimnazjalnej, tańce ludowe i nowoczesne oraz scenki piknik oraz pokazy strażackie i tresury psów policyjnych. 

kabaretowe z życia szkoły. Zachwycało zaangażowanie Załoga Ochotniczej Straży Pożarnej z Zemborzyc oraz 

i wyśmienite przygotowanie uczestników. Wszyscy – od Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Radawca Dużego, 

najmłodszych do najstarszych zaprezentowali wysoką której członkami są właśnie uczniowie z gimnazjum, 

klasę. Publiczność bawiła się doskonale, czemu dawała zaprezentowali zastosowanie technik strażackich

wyraz burzami oklasków! w praktyce – z radością zawiadamiamy, że ku uciesz 

publiczności, płonące opony zostały ugaszone!

Radosna atmosfera najwyraźniej udzieliła się również 

dzielnemu owczarkowi w służbie policyjnej, który pod 

koniec występu za nic nie chciał oddać aportowanej 

piłeczki, co jeszcze bardziej rozbawiło zgromadzoną 

widownię. Widocznie trema dopada artystów, bez 

względu na ilość posiadanych przez nich łap…

Ostatnim punktem festynu był mecz piłki nożnej,

w którym wzięli udział uczniowie wraz z rodzicami.

Największe gratulacje należą się jednak organizatorom

Po zakończeniu części artystycznej uczestnicy mogli i młodzieży! Rodzice byli niezmiernie dumni ze swoich 

zapoznać się z dorobkiem pracy wszystkich szkół pociech za wspaniale przygotowane przedstawienie. 

podstawowych z Gminy Konopnica. W salach lekcyjnych Wszyscy, którzy niedzielne popołudnie spędzili

każda szkoła przygotowała między innymi: prezentacje w Gimnazjum w Radawczyku, bawili się fantastycznie.
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