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Święto Plonów

Ostatni weekend sierpnia zapowiadał się
pochmurnie i deszczowo. Organizatorzy
gminno-powiatowych Dożynek 2010
zaczęli już nawet wątpić, czy publiczność
dopisze…. Ale dopisała!
Zgodnie z tradycją poprzednich lat
Konopnica obchodzi Święto Plonów
wspólnie z Powiatem Lubelskim.
Gratulacje za zorganizowanie całego
przedsięwzięcia należą się zatem
porówno: Wójtowi gminy Konopnica,
Panu Mirosławowi Żydkowi i Staroście
Lubelskiemu Panu Pawłowi Pikuli. A jest
czego gratulować! Z roku na rok, coraz
większa liczba wystawców wpisuje
Konopnickie dożynki w obowiązkowy
kalendarz wydarzeń.
Na uroczystości nie zabrakło polityków,
którzy przybyli do Radawca aby
podziękować rolnikom za trud ich pracy.
Wśród przybyłych gości głos zabrali
Prezydent Miasta Lublin – Adam
Wasilewski, Jacek Sobczak Wicemarszałek Województwa Lubelskiego
oraz Jan Łopata - Poseł na Sejm RP.
Tegoroczna wystawa sprzętu rolniczego
i pokazu sztuki ludowej wzbudzała duże
zainteresowanie wśród zwiedzających.
Można było z bliska przyjrzeć się pracy
kowala i podziwiać prawdziwe dzieła
sztuki, które tworzył przy użycie młota.
Zdecydowanym hitem były regionalne
potrawy i przysmaki, po które ustawiały
się kolejki. Stoły uginały się pod misami
z pierożkami, pasztecikami, ciasteczkami
i ciastami. Każdy mógł skosztować tych
wspaniałości i oczywiście zakupić
wyjątkowy asortyment wykonany
wprawnymi rękami zręcznych gospodyń.
Dla każdego coś dobrego: od kruchych
ciasteczek i miodu po chleb ze smalcem.
Nieodzownym symbolem Święta Plonów
są wieńce dożynkowe. Każda wieś
przygotowuje własną kompozycję
z kwiatów i płodów rolnych. Kunszt
i wykonanie są tak samo ważne jak
ciekawy pomysł aranżacji wieńca.
W tym roku w kategorii wieńców
tradycyjnych najwyżej oceniono:
I miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich
Olszanka
II miejsce: Gospodynie i sołtys ze wsi
Tomasówka
III miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich
Halinówka
III miejsce: Koło Gospodyń Wysokie
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W kategorii wieńców współczesnych:
I miejsce: Koło Gospodyń ze Stasina
(gmina Wojciechów)
II miejsce: Koło Gospodyń Wiejskich
Radawiec Duży
III miejsce: Panie z Gałęzowa Kolonia II
III miejsce: Zespół Ludowy Lisowiacy
Ogromne zainteresowanie publiczności
w z b u d z i ł y p o ka z y w w y ko n a n i u
policjantów, strażaków i straży granicznej.
Poza możliwością zobaczenia z bliska
wyposażenia i sprzętu jakim dysponują,
funkcjonariusze przygotowali pokazy
sprawności i technik działania.
Pokazy tresury psów policyjnych
uświadomiły wszystkim, że szybkość
czworonożnych funkcjonariuszy nie
pozostawia przestępcom cienia szansy na
ucieczkę. Chyba każdy z oglądających
przekonał się jak skuteczny w swojej pracy
jest doskonale wyszkolony pies.
Państwowa Straż Pożarna zaprezentowała
pokaz sekcji chemicznej i umundurowania, a prawdziwą gratkę dla
zwiedzających przygotowali
funkcjonariusze Nadbużańskich
Oddziałów Straży Granicznej. Ich pokaz
przypominał prawdziwe kino akcji: pościgi
samochodowe, odbicie zakładnika, użycie
helikoptera (funkcjonariusze byli
opuszczani i wciągani na linie na pokład),
wymiana ognia (amunicja co prawda nie
ostra, ale wrażenie pełnego autentyzmu
jak najbardziej zachowane). Publiczność
śledziła ponad godzinny „występ”
z zapartym tchem!
Po godzinie 17.00 rozpoczęła się część
artystyczna Dożynek, ale już wcześniej
publiczność mogła posłuchać
prawdziwych talentów muzycznych.
Wystąpiła: Młodzieżowa Orkiestra Dęta
z Zespołu Szkół im. Ks. A. Kwiatkowskiego
z Bychawy, Zespół Pieśni i Tańca „Apis”
z Pszczelej Woli, Zespół Rock & Fire
z Gimnazjum w Krzczonowie oraz zespół
regionalny z Ukrainy.
Późnym popołudniem na scenę wyszedł
zespół TOPLESS. Po nim wystąpiły jeszcze
Rewia Lwowska i BenyA. Tegoroczną mega
gwiazdą Dożynek był zespół BAD BOYS
BLUE. Publiczność bawiła się przy
największych hitach muzyki dance lat 80tych i 90-tych.
Na zakończenie wieczoru organizatorzy
przygotowali fantastyczny pokaz
sztucznych ogni, który rozświetlił noc nad
radawiecki lotniskiem tysiącami kolorów
i spadających gwiazd.
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Starosta Dożynek 2010
- Krzysztof Czępiński
Krzysztof Czępiński, Starosta tegorocznych Dożynek, ma 45 lat, żonę Ewę
i dwie córki Monikę i Wioletę. Młodsza
córka - Monika jest w klasie maturalnej
Liceum Ogólnokształcącego im. Staszica w
Lublinie, druga córka studiuje na piątym
roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie.
Pan Czępiński wraz z żoną prowadzi
w Maryninie od 1987 roku gospodarstwo
rolne, które odziedziczyli po rodzicach.
Kiedyś było to gospodarstwo wielokierunkowe, jednak z biegiem lat
i trendami wyspecjalizowało się
w produkcji trzody chlewnej. Produkcja
trzody chlewnej odbywa się w cyklu
zamkniętym ze stada podsta-wowego
liczącego 25 loch. Średnie roczne wyniki
produkcyjne to 320-330 szt. tuczników
oraz 180 prosiąt. Gospodarstwo własne
ma powierzchnię 13 hektarów, dodatkowo wydzierżawiają 22 ha, na których
uprawiają zboża na potrzeby paszowe.

Corocznie uprawiają na obszarze 4-5 ha
ziemniak jadalny, który sprzedają na
zewnątrz.
Prace w chlewni są zmechanizowane.
Gospodarstwo posiada kompletny park
maszynowy niezbędny do uprawy roli.
Pan Krzysztof od wielu lat udziela się
społecznie, jest sołtysem wsi Marynin,
jest jednym z pierwszych członków grupy
producenckiej trzody chlewnej ATUT
w Babinie.
Gospodarstwo Państwa Czępińskich
wyróżnia się spośród okolicznych
gospodarstw
wyjątkową estetyką
otoczenia, obejście zwraca uwagę
dbałością o każdy detal. Pani Ewa oprócz
pracy w gospodarstwie każdą wolną
chwilę spędza w ogrodzie. Przed domem
stworzyła piękny ogród z mnóstwem
rzadkich gatunków roślin.
Pan Czępiński planuje dalszą rozbudowę
i modernizację gospodarstwa.

Konopnica stawia na drogi
I n w e st yc j e d ro g o w e t ra k to wa n e s ą
w naszej gminie priorytetowo. Dzięki dobrej
komunikacji z miastem coraz więcej osób
decyduje się na osiedlenie w naszej gminie.
Wzrasta również komfort życia dotychczasowych mieszkańców. Na łamach „Echa
Konopnicy ” staramy się na bieżąco
relacjonować Państwu postęp w kolejnych
etapach unowocześniania infrastruktury
drogowej Konopnicy.
Aktualnie wykonane oraz wykonywane
i zmierzające ku końcowi inwestycje drogowe
to przede wszystkim przeprowadzenie
kompletnej prze-budowy drogi gminnej
w Motyczu (tzw. Trakt Kazimierski) za kwotę
ponad 850 tyś. zł. oraz budowa drogi gminnej
przez Motycz Leśny i Sporniak łączącej
Konopnicę z Wojciechowem – za kwotę 726
tyś. zł. Na drodze tej jeszcze w tym roku
wykonana zostanie nowa na-wierzchnia wraz
z poboczem, rowami i przepustami. Inwestycja
zostanie dofinansowana z Regionalnego
Programu Operacyjnego w wysokości 438 856
zł.
D o b i e ga ko ń ca p r ze b u d owa d ro g i
wewnętrznej w Radawcu Dużym (koło
lotniska) z drogi tłuczniowej na asfaltową za
kwotę ponad 250 tyś. zł. W tym przypadku
również udało się uzyskać pomoc finansową
w wysokości 30 tyś. zł. z FOGR.

gminnej w Radawcu Małym, gdzie ustawiono
33 słupy oświetleniowe za 121 tyś. zł. oraz
drogi powiatowej w Zemborzycach Dolnych
z 24 latarniami za kwotę prawie 100 tyś. zł.
Gmina jest w trakcie negocjacji umowy na
wykonanie dokumentacji projektowej na
oświetlenie w Sporniaku, Motyczu Józefin,
Radawcu Dużym, Maryninie i Motyczu.

Inwestycje w drogi to nie tylko modernizacja
czy wymiana ich nawierzchni. To także budowa
oświetlenia drogowego, które zwiększają
bezpieczeństwo pieszych. Obecnie
wybudowano oświetlenie drogi powiatowej
od Szkoły w Motyczu w stronę „Jedliny”
stawiając 38 latarni za kwotę 157 tyś. zł., drogi

Przez cały czas wykonywane są również
remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
na drogach gminnych i wewnętrznych oraz
likwidowane są przełomy powstałe ostatniej
zimy. Aktualnie za kwotę 172 tyś. zł. usunięto
zniszczone fragmenty dróg w Radawcu Dużym,
Pawlinie, Tereszynie, Maryninie oraz
Konopnicy i Kozubszczyźnie.
W trakcie są przetargi na kolejne modernizacje
dróg.
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Wakacyjna zbiórka krwi
w Urzędzie Gminy
Krew darem życia. Choć każdy z nas wie
o tym doskonale, mało kto decyduje się na
jej oddanie.
W o d p o w i e d z i n a o g ro m n e za potrzebowanie na krew zwłaszcza
w okresie wakacyjnym Urząd Gminy
Konopnica przyłączył się do Wakacyjnej
Akcji Krwiodawstwa organizowanej pod
patronatem Wicewojewody Lubelskiego.
Dzisiaj od godz. 8.30 w sali konferencyjnej
Urzędu odbyła się zbiórka krwi, poboru
d o ko n a ł o Re g i o n a l n e C e nt r u m
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Lublinie.

Od rana sala kon-ferencyjna przekształciła
się w wielkie centrum krwiodawstwa,
w powietrzu unosił się charakterystyczny
zapach szpitala.
Chętny do oddania krwi musiał najpierw
się zarejestrować, oddać krew do analizy,
wypełnić szczegółową ankietę dotyczącą
stanu zdrowia, skonsultować się
z lekarzem i mógł stać się krwiodawcą.
„Pierwszy raz oddałem krew, trochę się
obawiałem, jednak świadomość, że mogę
pomóc potrzebującym przeważyła” –
mówi Kamil Kępiński stażysta w Urzędzie
Gminy.

Łącznie krew oddało 12 osób, choć
chętnych do oddania zgłosiło się znacznie
więcej, jednak nie wszyscy spełniali
wymogi zdrowotne.

Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Informujemy że w związku z podjęciem
Uchwały nr XLVI/252/10 Rady Gminy
Konopnica, od dnia 21 czerwca 2010 roku
obowiązuje Studium uwarunkowań
i k i e r u n kó w z a g o s p o d a r o w a n i a
przestrzennego Gminy Konopnica.
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego jest
dokumentem poprzedzającym
w y ko n a n i e m i e j s cowe go p l a n u
zagospodarowania przestrzennego,
określającym w sposób ogólny (1:10 000)
planowany sposób zagospodarowania
gminy, zawierający m.in. informacje

o położeniu obszarów przeznaczonych
pod zabudowę jednorodzinną, usługi,
rolnictwo, przebiegu dróg, obszarów
chronionych itp.
Studium przyjmowane jest jako uchwała
rady gminy, nie posiada rangi przepisu
prawa miejscowego i nie może być
podstawą do wydania żadnej decyzji
administracyjnej, stanowi jedynie
podstawę do opracowania miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.
Ze studium można zapoznać się na stronie
internetowej: www.konopnica.eurzad.eu
w zakładce aktualności lub w Urzędzie
Gminy w pok. 16.

Wandalizm w szkole
w Radawcu Dużym
Butelki po piwie, zdewastowana elewacja,
oberwane rynny, śmieci, brudne ściany,
taki obraz zastali pracownicy szkoły
w Radawcu Dużym po pierwszym
weekendzie sierpnia.
Odnowiona szkoła, nieogrodzona od
strony bagien, bez monitoringu wizyjnego
tej części wydaje się być zupełnie
niechroniona.
Ale czy to jest powód, żeby niszczyć
niedawno odnowiony budynek? Czy ktoś
z państwa zastanawia się nad tym co robi
młodzież wieczorami, gdy nie ma ich
w domu.
Czy taki akt wandalizmu miałby miejsce
gdyby młodzież nie znajdowała się pod
wpływem alkoholu?

Rodzice, zastanówcie się na co wydają
kieszonkowe wasze pociechy? Co robią
w wolnym czasie? Zaproponujcie im
ciekawy sposób spędzenia wolnego czasu
w wakacje.
Gmina oferuje dzieciom i młodzieży (przez
cały rok) treningi w piłce nożnej
prowadzone przez LKS Sokół, zajęcia
w warsztatach twórczych i psychologicznych w Ośrodku Bene Vitae
w Radawczyku Drugim. Młodzi ludzie
mogą korzystać z szerokiej oferty
edukacyjnej Centrum Kształcenia
mieszczącym się w Domu Kultury
w Motyczu.
W Centrum można skorzystać bezpłatnie
z Internetu, od wtorku do soboty w godz.
od 14.00 do 18.00.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców,
aby zwrócili uwagę na to co dzieje się
z naszym wspólnym dobrem. Nie bądźmy
obojętni na akty dewastacji mające
miejsce w naszym miejscu zamieszkania.
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Kapliczki
z Gminy Konopnica
Od maja do zimy 2010 roku mamy okazję
zobaczyć w jednym miejscu 50 kapliczek
z gminy Konopnica pośród 200 z okolic
Lublina. Wystawa fotografii, tak jak i same
kapliczki, to owoce oddolnej inicjatywy,
tworzącej duchowe akcenty w krajobrazie
naszej codzienności. Eksponowane
zdjęcia, to więcej niż inwentaryzacyjne
dokumenty, czy widoki z samochodu.
Dzięki nim możemy zajrzeć do wnętrza
kapliczek, których nie mieliśmy śmiałości
lub możliwości otworzyć. Zobaczymy tam
jakby surrealistyczne scenografie
tworzone ręką ludzką, przyrody
i upływającego czasu. Fotografie utrwaliły
również świątki, krzyże, które już nie
istnieją. Wiatr, światła i cienie wśród
drzew tworzą żywe, naturalne
fotomontaże na wystawie rozwieszonej
w lesie.

Życie kapliczek to też kwiaty i ptaki wokół
nich, a przede wszystkim ludzie
śpiewający tradycyjne majówki. Możemy
zobaczyć majówki z gminy Konopnica ale
i usłyszeć je nie tylko w maju, bo zostały
zarejestrowane na filmie DVD
dołączonym do albumu „Kapliczki wokół
Lublina”, który można otrzymać na
wystawie a i obejrzeć w Internecie.
W I nte r n e c i e zo b a c zy my w i ę c e j
konopnickich i lubelskich kapliczek.
Autorem filmów i 1000 zdjęć jest dr
Waldemar Frąckiewicz Artiste Federation
Internationale de l'Art Photographique,
adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Kultury
UMCS, który zaprasza na wystawę koło
kapliczki na swojej działce przy drodze,
która jest przedłużeniem ul. Wojciechowskiej (w lipcu b.r. położono tam
nową nawierzchnię asfaltową).

Wystawa została zgłoszona jako element
międzynarodowej konferencji „Sztuka –
twórczość – edukacja” we wrześniu
w Lublinie.

Ośrodek Działań Twórczych
Bene Vitae
Jak przy okazji rozwijania pasji
rozwinęliśmy więzy dobro społeczne
w Ośrodku Działań Twórczych Bene Vitae
w Radawczyku Drugim.
Wakacyjne niedziele, to czas wypoczynku
dla dzieci i ich rodziców. W odpowiedzi na
p o t r ze b ę s p o t ka ń i w a rs z t a t ó w
plastycznych i kulturalnych wśród
mieszkańców naszej Gminy „Stowarzyszenie Bene Vitae” w Ośrodku Działań
Twórczych w Radawczyku Drugim
przeprowadziło cykl „Niedzielnych spotkań” .
Mieszkańcy mieli okazję uczestniczyć
w warsztatach psychoedukacyjnych, na
których poznawali sztukę autoprezentacji

komunikacji interpersonalnej, kreatywności, asertywności, radzenia sobie ze
stresem, skutecznego działania oraz
zdrowego trybu życia.
W trakcie trwania warsztatów pod okiem
specjalistów plastyków odbywały się
zajęcia dla dzieci. Po południu natomiast
mieszkańcy mogli spotkać się przy kawie
ze znanymi mieszkańcami naszej Gminy
i porozmawiać na ciekawe tematy.
Wszystkie spotkania i zajęcia dla
mieszakańców Gminy odbywały się
bezpłatnie.
To nie koniec atrakcji!
Od września druga odsłona projektu.
Z niecierpliwością czekamy na warsztaty
malarskie dla dorosłych, oraz warsztaty

plastyczne dla dzieci i młodzieży.
S t w o r zo n e p o d c za s za j ę ć p ra c e
i przedmioty będzie można obejrzeć
w grudniu podczas 2 wystaw w Ośrodku
Działań Twórczych. Końcowy akord
projektu to „Bombowy maraton” podczas
którego będziemy tworzyć ozdoby
świąteczne.
Już teraz można uzyskać więcej informacji
na temat realizacji projektu na stronie
www.benevitae.pl, oraz pod numerem
tel.: 515 495 938. Lada dzień znajdą
Państwo również ulotki z informacjami na
temat najbliższych zajęć w swoich
skrzynkach pocztowych.
Justyna Krzykała

Stowarzyszenie Bene Vitae

Nowy maszt transmisyjny
w Motyczu
Od początku sierpnia w promieniu do
100m od szkoły Podstawowej w Motyczu
można korzystać z Internetu za pomocą
Hot-Spot.
Maszt transmisyjny w Motyczu jest
drugim po maszcie na budynku poczty,
który został zamontowany przez firmę
Vip-Net z Lublina.
W celu dostępu do darmowej wersji
Internetu, należy połączyć i zalogować się

do Hot-Spot (wpisując w polach, jeśli
wymagane: Login: ppp, Hasło: ppp).
Darmowy dostęp do Internetu
z maksymalną szybkością transmisji do/od
komputera wynosi 64/32 kbps.
Firma VIP-Net oferuje także dostęp do
komercyjnej wersji Internetu, której
oferta jest konkurencyjna w stosunku do
innych usługodawców - zwłaszcza tam,
gdzie nie jest poprowadzona sieć telefoni -

czna lub z przyczyn technicznych nie ma
możliwości podłączenia szerokopasmowego.
Szczegóły ofert i cennik:
Vip-Net
Tel. 0814639150
Oferta dostępna jest również na stronie::
http://www.vip-net.pl/dom.php
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Nowy okres
zasiłku rodzinnego
Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy –
Świadczenia Rodzinne przypomina, że od
1 września 2010 roku można składać wnioski
o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz
dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy
okres zasiłkowy 2010/2011
W przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy złoży poprawnie wypełniony
wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami
do dnia 30 września 2010r., ustalenie prawa do

świadczeń przysługujących za miesiąc listopad
następuje do dnia 30 listopada 2010 roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia rodzinne na nowy okres
zasiłkowy złoży poprawnie wypełniony
wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami
w okresie od 1 października 2010r. do
30 listopada 2010 r., ustalenie prawa do
świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń
za miesiąc listopad 2010r. następuje do dnia
31 grudnia 2010 roku.

W okresie zasiłkowym 2010/2011 kryterium
dochodowe rodziny ustala się na podstawie
dochodów osiągniętych w 2009 roku.
Druki można pobrać w OPS Konopnica lub na
stronie www.mps.gov.pl
Pozostałe informacje udzielane są:
pod nr tel. : 0-815032289
oraz nr: 0-815032235

Nowy okres zasiłkowy
Funduszu Alimentacyjnego
Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2010/2011
przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2010r.
Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
1) zaświadczenia o dochodzie za 2009 rok,
każdego członka rodziny, wydane przez
naczelnika właściwego urzędu skarbowego,
- lub złożenie podania wraz z wnioskiem do
urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia,
2 ) za ś w i a d c ze n i a l u b o ś w i a d c ze n i a
dokumentujące wysokość innych dochodów,
3) zaświadczenie organu prowadzącego
postępowanie egzekucyjne stwierdzające
bezskuteczność egzekucji,
4) odpis prawomocnego orzeczenia sądu
zasądzającego alimenty, odpis postanowienia
sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty,
odpis protokołu zawierającego treść ugody
s ą d o we j l u b u g o d y za wa r te j p r ze d
mediatorem,

5) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub
szkoły wyższej, osoby powyżej 18 roku życia,
6) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
7) informacje właściwego sądu lub właściwej
instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną
czynności związanych z wykonaniem tytułu
wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu
tych czynności w szczególności w związku z:
– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia
lub
– brakiem możliwości wskazania przez osobę
uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika
alimentacyjnego za granicą.
8 ) N a ka z p o d at kow y za 2 0 0 9 r. l u b
za ś w i a d c ze n i e o p o s i a d a n e j z i e m i ,
w przypadku posiadania gruntów powyżej 1ha
przeliczeniowego

Osoba ubiegająca się o świadczenia z FA na
nowy okres zasiłkowy, złoży wniosek wraz
z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie
prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc październik
następuje do dnia 31 października.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się
o świadczenia na nowy okres zasiłkowy, złoży
wniosek wraz z dokumentami w okresie od
dnia 1 września do dnia 31 października,
ustalenie prawa do świadczeń z funduszu
alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń
przysługujących za miesiąc październik
następuje do dnia 30 listopada.
Wniosek składa się w urzędzie gminy lub
miasta właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania osoby uprawnionej.
Wnioski można pobrać w pokoju Nr 24.

społecznemu mieszkańców gminy Konopnica
poprzez wskazanie im możliwości zmian ich
sytuacji życiowej. Do projektu w 2010 roku
przystąpiły 2 grupy benificjentów: 4 dorosłe
osoby bezrobotne (3 kobiety i 1 mężczyzna)
i 10 osób w wieku 15-18 lat, którym udział
w projekcie ma zapewnić dobry start na rynku
pracy bądź pomóc w dalszej karierze
edukacyjnej.
Grupa młodzieży od 01.07.2010 roku
rozpoczęła udział w cyklu warsztatów
z psychologiem i doradcą zawodowym, jak
również w kursach zawodowych:
- ABC przedsiębiorczości
- obsługa komputera.
W ramach integracji społecznej 05.08.2010
roku zorganizowano młodzieży wyjazd do
Lublina na seans filmowy do kina Plaza.

z uczestników otrzymał dyplom poświadczający zdobycie nowych umiejętności.
Wszystkie osoby biorące udział w projekcie
systemowym zostały objęte kontraktami
socjalnymi, w których oferowany rodzaj
wsparcia został dostosowany do
indywidualnych możliwości i potrzeb jego
uczestników, a zajęcia odbywają się
w terminach i godzinach dla nich dogodnych.
Ponadto benificjenci otrzymali w ramach
wkładu własnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Konopnicy pomoc finansową.

„Bądź samodzielny”
Ośrodek Pomocy Społecznej
w
Konopnicy

Raport z realizowanego od 1 stycznia 2008
roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej
w Konopnicy projektu systemowego „Bądź
samodzielny”.
Działaniami w ramach projektu od 1 stycznia
2010 roku objęte zostały osoby długotrwale
b ezro b o tn e, n ieakty wn e zawo d owo,
korzystające z systemu pomocy społecznej
z terenu Gminy Konopnica, jak również
młodzież w wieku 15- 18 lat wychowująca się
w rodzinach, w których przynajmniej jedno
z rodziców pozostaje bez pracy. Celem
głównym projektu jest ułatwienie dostępu do
aktywnych form integracji społecznej
i zawodowej klientów pomocy społecznej,
poprzez ich uczestnictwo w warsztatach
i kursach zawodowych oraz
wyrównywanie szans edukacyjnch dzieci
i młodzieży pochodzącej z terenów wiejskich.
Podejmowane przez OPS w Konopnicy działania mają w efekcie zapobiegać wykluczeniu

Uroczyste zakończenie treningów i kursów
zawodowych nastąpiło 07 sierpnia, a każdy
.

W ramach projektu przewidziano
sfinansowanie kursów zawodowych, a także
treningów kompetencji i umiejętności
społecznych.
Realizację wszystkich tegorocznych działań jak
również założeń projektu przewidziano na
dzień 31 grudnia 2010 roku.

SEGREGACJA ŚMIECI
Jednym z ważniejszych problemów naszych
czasów jest w zastraszającym tempie
wzrastająca liczba odpadów jakie wytwarzają
gospodarstwa domowe. Wg danych – w Polsce
wytwarzanych jest ok. 300 kg odpadów
rocznie przez jednego mieszkańca. Należy
pamiętać, iż wraz ze wzrostem ilości śmieci
rosną koszty ich utylizacji oraz przetwarzania.
Aby zminimalizować te koszty oraz ograniczyć
zanieczyszczenia i zużycie energii
w p r o w a d zo n o s e g r e g a c j ę o d p a d ó w
komunalnych. Jest to zbieranie odpadów do
specjalnie oznakowanych pojemników,
z podziałem na rodzaj materiałów (surowców),
z jakiego zostały wyprodukowane.
Takie, specjalnie oznaczone, pojemniki
znajdują się również na terenie naszej gminy.
I tu prośba do wszystkich mieszkańców aby
mądrze segregować swoje odpady
i wykorzystywać pojemniki na szkło, papier
i plastik. Pozostawianie worków ze śmieciami
w miejscach przeznaczonych do ich selekcji nie
świadczy najlepiej o naszej świadomości
ochrony środowiska naturalnego.
Razem dbajmy o to, żeby żyło nam się nie
tylko lepiej ale i również taniej.

