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Młodzież zapobiega 
pożarom

W poniedziałek 28 lutego 2011 r.               
w Urzędzie Gminy odbyły się 
eliminacje gminne Ogólnopolskiego 
Tu r n i e j u  W i e d zy  Poża r n i c ze j  
„Młodzież zapobiega pożarom”. Na 
podstawie regulaminu komisja 
konkursowa w składzie: Andrzej   
Duda – przewodniczący, Jerzy 
Wójtowicz – sekretarz,  Jerzy                     
Sieńko – członek, Piotr Gołębiowski – 
członek, przeprowadziła test pisemny           
dla uczniów szkół podstawowych                  
(25 uczestników) oraz dla uczniów 
gimnazjum (5 uczestników).

W wyniku przeprowadzonego postę-
powania najlepiej test napisali 
następujący uczniowie:
I   grupa  ( uczniowie  szkół podstawo-

wych):
I miejsce : Angelika 
Walczak – SP Radawiec 
Duży
II miejsce : Konrad 
Wydra –  SP Stasin
I I I  mie j sce :  Rafa ł  
J ó z e f c z a k  –  S P  
Radawiec Duży.

II grupa (gimnazjaliści):

I miejsce: Sylwia 
uczestnik el iminacj i  otrzymał
upominek. Angelika Walczak i Sylwia 
Krzewińska będą reprezentować 
gminę Konopnica na eliminacjach 
powiatowych w Lublinie.

Krzewińska
II miejsce: Patrycja Podstawka
III miejsce: Kinga Wiejak

Wójt gminy Mirosław Żydek wręczył 
zwycięzcom dyplomy i nagrody. Każdy 

60-lecie OSP w Radawcu Dużym

W tym roku obchody Dnia Strażaka           
w Konopnicy miały wyjątkową 
oprawę. Zbiegły się, bowiem, z 60 
rocznicą powstania jednostki OSP           
w Radawcu Dużym. Z uwagi na tak 
ws p a n i a ł y  j u b i l e u sz ,  g ł ów n e  
uroczystości gminne odbyły się 
właśnie w tej miejscowości.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 
11 mszą świętą w kościele para-
fialnym pw. Matki Boskiej Nieus-
tającej Pomocy. Podczas ceremonii 
nabożeństwa proboszcz ks. kanonik 
Konrad Dobrowolski poświęcił nowy 
sztandar jednostki OSP z Kozub-
szczyzny. Po wspólnej modlitwie 

pochód strażaków w galowych 
mundurach przemaszerował na plac 
przed budynkiem strażnicy OSP              
w Radawcu Dużym. Tu rozpoczęła się 
druga część uroczystości.

Druh Jan Łopata – Wiceprezes 
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
Związku Ochotniczych Straży  
Pożarnych RP, a  jednocześnie poseł 
na Sejm RP, wysłuchał meldunku oraz 
prężnym krokiem, salutując, dokonał 
przeglądu zgromadzonych jednostek 
OSP z terenu Gminy Konopnica.              
Po komendzie: „Baczność” uroczyście 
wciągnięto flagę Polski na maszt. 

Następnie przywitano zebranych 
gości, wśród których znaleźli się m.in. 
Izabella Sierakowska, Wojciech 
Piekarczyk, Andrzej Pielach, Sławomir 
Zygo oraz Radni naszej gminy                
i pracownicy urzędu. Prezes OSP               
w Kozubszczyźnie – Marek Flis, w kilku 
słowach przedstawił historię swojej 
jednostki.

Kulminacyjnym punktem uroczy-
stości było nadanie sztandaru 
jednostce Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Kozubszczyźnie, wbicie gwoździ 
w jego drzewiec oraz przekazanie go 
przez Jana Łopatę na ręce Prezesa 
jednostki. Po czym poczet sztanda-
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Dnia 8 marca 2011 w Trybunale 

Koronnym odbyła się konferencja pt.: 

„Przedsiębiorczość dla Dobrego 

Wychowania” organizowana w ramach 

projektu „Giełda Inicjatyw jako metoda 

młodzieżowej współpracy trans-

g r a n i c z n e j  –  w a r s z t a t y  u p o -  

wszechniające”. Na konferencji tej 

obecni byli przedstawiciele oświaty,           

w tym Kurator Lubelski Krzysztof Babisz, 

zaproszeni goście z Ukrainy oraz Litwy, 

uczniowie, nauczyciele i również 

przedstawiciele Gimnazjum im. 

Wincentego Pola w Radawczyku 

Drugim.

Konferenc ja  zosta ła  w ca łośc i  

poświęcona metodom zaangażowania 

młodzieży w zagadnienia przed-

siębiorczości oraz prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej – był to jeden      

z projektów angażujący młodzież ze 

szkół na Litwie, Ukrainie i w Polsce do 

stworzenia i prowadzenia swojej firmy.

Podczas spotkania podsumowano 

p ięc iomies ięczne  efekty  pracy                     

w trzech wybranych placówkach na 

Przedsiębiorczość dla 
Dobrego Wychowania

terenie Polski, Litwy i Ukrainy. Jak 

informuje Marek Brodacki, koordynator 

Projektu Transgranicznego, uczestnicy 

warsztatów mieli okazję wykorzystać 

swoje dotychczasowe umiejętności 

oraz doskonalić się w sferze przedsię-

biorczości.

Następnego dnia przedstawiciele 

Ukrainy oraz Litwy wizytowali nasze 

Gimnazjum w Radawczyku Drugim                

i z informacji, które udało nam się 

uzyskać, byli pod ogromnym wrażeniem  

całej placówki oraz jej wyposażenia 

zarówno w sprzęt multimedialny jak 

i sportowy – pozyskany przy wsparciu 

środków z UE.

Giełdy Inicjatyw zostały opracowane 

przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo

i są z powodzeniem stosowane w licz- 

nych projektach z dziećmi i młodzieżą.

Patronat honorowy nad konferencją 

objął Prezydent Miasta Lublin oraz 

Lubelski Kurator Oświaty. 

rowy dumnie maszerując zaprezen-

tował go wszystkim zebranym.

Druh Jan Łopata odznaczył  z okazji 

jub i leuszu  60- lec ia  Jednostkę                    

w Radawcu Dużym Srebrnym Meda-

lem za Zasługi  poprzez dekorację 

sztandaru. Następnie na ręce Druha 

Tomasza, wójt gminy Konopnica – 

Mirosław Żydek, złożył okolicz-

nościowy list gratulacyjny.

Kolejnym punktem uroczystości było 

w rę c ze n i e  m e d a l i ,  o d z n a c ze ń                     

i wyróżnień strażackich, m.in. dla 

Mariana Żydka za zasługi  d la  

pożarnictwa oraz za długoletni staż na 

stanowisku Prezesa  OSP jako  

podziękowanie  za jego pracę.

Nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak 

odpowiedzialnym i pełnym poświęceń 

jest zawód strażaka. Narażają własne 

życie i zdrowie ratując innych. W dniu 

świętego Floriana składamy Wam 

Strażacy najszczersze podziękowania 

za dotychczasową służbę. Pamiętamy, 

że to od Waszej pracy, poświęcenia

i męstwa zależy nasze bezpieczeństwo.
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Podniebne zawody

W tym wyjątkowym dniu obaj 

Panowie składali Paniom serdeczne 

życzenia w imieniu wszystkich 

mężczyzn.

Szanowne solenizantki otrzymały od 

wójta białą różę oraz drobne upominki 

od Przewodniczącego Dudy.

Dla zgromadzonych pań wystąpiły 

Drugiego marca w kręgu nad-

lotniskowym w Radawcu pojawiły 

się załogi lotnicze biorące udział                

w jubileuszowych 45 Lubelskich 

Zimowych Zawodach Lotniczych. 

Na liście startowej znalazło się 15 

załóg z całej Polski. Aeroklub 

Lubelski reprezentowali Piotr 

Barcz i Robert Warącki oraz Marcin 

Figiel i Marcin Reszka i na 

samolotach Cessna.

Zawody planowo rozpoczęły się            

w czwartek przed godziną 10. 

Najpierw ceremonią otwarcia,              

a następnie pierwszymi lotami. 

Zawody aż w trzech konkurencjach 

potrwać miały aż do soboty                   

i pomimo wietrznej pogody oraz 

dzieci  ze Szkoły Podstawowej                     

w Zemborzycach Tereszyńskich, by 

zaprezentować okolicznościowe 

przedstawien ie  oraz  wręczyć  

zgromadzonym Paniom przygo-

towane przez siebie upominki.

Po tak solidnej dawce rozrywki                 

i humoru szanowne Panie zostały 

zaproszone na drobny poczęstunek, 

który upłynął w atmosferze radości, 

rozmów i śmiechu.

Wszystkim Panom z naszej gminy 

przypominamy, żeby dbali o swoje 

niewiasty na co dzień, a nie tylko od 

święta. 

Wieloletnią już tradycją w naszej 

Gminie stały się uroczyste spotkania          

z okazji Dnia Kobiet.

W tym roku, 8 marca do OSP                      

w Radawcu na zaproszenie Wójta – 

Mirosława Żydka oraz Przewod-

niczącego Rady Gminy - Andrzeja 

Dudy przybyła reprezentacja kobiet             

z Konopnicy.

Gminny Dzień Kobiet

niskich temperatur, co akurat 

służyło podniebnym lotom, 

wszystko przebiegło zgodnie                 

z planem.

Najlepsi okazali się Bolesław 

Radomski i Dariusz Lechowski                
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Ciesz się Życiem!

D o  g ł ó w nyc h  za ł oże ń  s to -                     

warzyszenia,  jak sama nazwa 

wskazuje, jest promowanie mody 

na czerpanie radości z życia. 

Również zdrowego życia, dlatego           

w celach do realizacji są m.in. 

zorganizowanie masowych imprez 

sportowych, promujących przy 

okazji naszą gminę. Dodatkowo 

stowarzyszenie  zajmować  się 

Nowopowstałe na terenie naszej 

gminy, dokładnie w Motyczu, 

stowarzyszenie Ciesz się Życiem już 

rozpoczyna swoją działalność.                  

W planach na najbliższy okres czasu 

znajduje się m.in. zorganizowanie 

szkoleń i warsztatów dla dzieci ze 

Szkoły Podstawowej w Zem-

borzycach Tereszyńskich.

- Jesteśmy już po rozmowach                   

z Panią Dyrektor Anną Obarą -  

mówi Ewa Stróżek - v-ce prezes 

stowarzyszenia.

- Do realizacji tego przedsięwzięcia 

udało nam się pozyskać nie tylko 

doświadczoną kadrę, ale również 

lubelską telewizję ITVL, która 

swoim patronatem objęła wszystkie 

działania stowarzyszenia oraz Echo 

Konopnicy, które o wszystkim 

będzie informować mieszkańców 

na   bieżąco :)

będzie coachingiem, szkoleniami, 

warsztatami i wszystkim tym, co 

będzie przynosiło radość.

Jak udało nam się dowiedzieć, już

w najbliższych dniach zostanie 

uruchomiona strona internetowa 

stowarzyszenia oraz konto na 

Facebooku. 

Zapraszamy do odwiedzania! 

z Torunia, a Marcin Reszka                        

i Mariusz Figiel z Aeroklubu 

Lubelskiego uplasowali się na 

czwartym miejscu.

Uroczyste zakończenie imprezy                  

i ogłoszenie wyników odbyło się                       

w sobotę o godz. 20.30 w sali 

kolumnowej Urzędu Wojewódz-

kiego w Lublinie.

Patronat honorowy nad imprezą 

objęła wojewoda lubelski Geno-

wefa Tokarska, a przewodniczą-

cym komitetu honorowego jest 

marszałek województwa lubel-

skiego Krzysztof Hetman.
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Bądź samodzielny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kono-
pnicy informuje o dalszej realizacji 
p r o j e k t u  s y s t e m o w e g o  „ B ą d ź  
samodzielny - Program aktywizacji 
społeczno-zawodowej bezrobotnych       
i nieaktywnych klientów pomocy 
społecznej” w ramach Programu 
O p e r a c y j n e g o  K a p i t a ł  L u d z k i , 
współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2011 roku celem głównym projektu 
jest podniesienie aktywności społeczno- 
-zawodowej 16 osób z gminy Konopnica 
poprzez realizację form aktywnej 
integracji i działań środowiskowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kono-
pnicy zaprasza osoby chętne do wzięcia 
udziału w projekcie, który skierowany 
jest do:
- 4 osób bezrobotnych w tym 2 osób 

bezrobotnych niepełnosprawnych 
korzystających z pomocy społecznej 
pochodzących z gminy Konopnica
- oraz 12 osobowej grupy młodzieży           
w wieku 15-25 lat z gminy Konopnica, 
które pochodzą z rodzin korzystają-
cych z systemu pomocy społecznej.
Cele szczegółowe projektu  to:
1. Aktywizacja społeczno-zawodowa 4 
osób bezrobotnych w tym 2 osób 
bezrobotnych niepełnosprawnych              
z gminy Konopnica poprzez zawarcie             
i realizację kontraktów socjalnych do 
końca 2011 roku.
2. Aktywizacja społeczno-zawodowa 
12 osób nieaktywnych zawodowo                
z gminy Konopnica poprzez objęcie 
Programem Aktywności Lokalnej do 
końca 2011 roku.

3. Aktywizacja społeczno-zawodowa 

16 uczestników projektu z gminy 

Wybory sołtysów

W marcu i w kwietniu we wszystkich 

sołectwach na terenie gminy odbyły się 

zebrania wiejskie, w czasie których 

przeprowadzone zostały wybory 

sołtysów i rad sołeckich.

Sołtysi oraz członkowie rady sołeckiej 

zostali  wybrani w głosowaniu tajnym, 

bezpośrednim spośród nieograni-czonej 

liczby kandydatów przez stałych 

mieszkańców sołectwa uprawnionych 

do głosowania.

Obok podajemy nazwiska sołtysów dla 

poszczególnych miejscowości wraz             

z numerami telefonów pod którymi  są 

do dyspozycji swoich mieszkańców.

Do zadań sołtysa należy  w szcze-

gólności: (§ 11 Uchwały  nr XV/113/2004 

Rady Gminy Konopnica z dnia 

29.04.2004 r.)

- przygotowanie i zwołanie zebrań 

wiejskich,

- przygotowanie na zebranie wiejskie 

projektów rozstrzygnięć i opinii                 

w formie uchwał w sprawach 

należących do kompetencji sołectwa,

- wykonanie uchwał zebrania wiej-

skiego,

- gospodarowanie majątkiem sołec-

twa zgodnie z uchwałami zebrania 

wiejskiego

- organizowanie spotkań z radnymi               

i komisjami rady,

- reprezentowanie sołectwa na zew-

nątrz,

- wykonywanie funkcji z zakresu 

administracji publicznej,

- organizowanie wspólnych przed-

sięwzięć w sołectwie,

- zwoływanie sprawozdawczego 

zebrania wiejskiego w ciągu miesiąca 

od zakończenia roku oraz zebrania 

wyborczego w terminie miesięcznym 

od zakończenia kadencji sołtysa,

- potwierdzenie okoliczności , których 

przy załatwianiu spraw przez miesz-

kańców wymagają przepisy prawa,

- występowanie z wnioskami dotyczą-

cymi potrzeb sołectwa i jego miesz-

kańców oraz prowadzenia działalności

inwestycyjnej w tym zakresie, 

- sporządzanie rozliczeń z działalności 

finansowej sołectwa,

- informowanie mieszkańców sołec-

twa w sposób zwyczajowo przyjęty              

o wszystkich sprawach istotnych dla 

gminy i sołectwa.

Bądź samodzielny

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej                    
w Konopnicy 

Grażyna Zawadzka

sowe do końca  2011 roku.
4. Aktywizacja społeczna 12 osób 
nieaktywnych zawodowo z gminy 
Konopnica poprzez działania środo-
wiskowe realizowane do końca 2011 
roku.

Osoby zainteresowane udziałem              
w projekcie realizowanym od 01 
stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 
roku prosimy o kontakt osobisty                   
z Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
w Konopnicy, Kozubszczyzna 127 lub            
o kontakt telefoniczny pod numerem 
telefonu: (081) 503-22-35 do dnia 31 
maja 2011 r. tj. zakończenie procesu 
rekrutacji.

Konopnica   poprzez    wsparcie   finan-

SPOŁECZNY
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Konopnica

Konopnica - Motycz

Kozubszczyzna

Marynin

Lipniak

Motycz

Motycz Leśny

Motycz Józefin

Pawlin

Radawiec Mały 

Radawiec Duży 

Radawczyk Drugi

Sporniak

Stasin

Szerokie

Tereszyn

Uniszowice

Zembrzyce Dolne

Zemborzyce Podleśne

Zemborzyce Tereszyńskie

Zemborzyce Wojciechowskie

Henryka Krusińska 

Adam Sito

Stanisław Palak 

Krzysztof Czępiński 

Zdzisław  Wilkołazki 

Jan Tomasik 

Adam Raczyński

Dariusz Sobczak

Joanna  Walczak

Marian Pietrzak

Marian Żydek 

Krzysztof Żydek

Leszek Mazurek 

Marek Brodacz

Zbigniew Zając

Henryk Surtel

Roman Rybacki

Tomasz Krzewiński 

Władysława Kubecka 

Henryka Gołębiowska 

Elżbieta Muszyńska 

81 503 22 70

605 860 202

81 503 10 50

81 503 12 20

81 503 19 95

81 503 17 07

81 503 09 03

81 502 09 65

607 730 211

663 493 657

81 503 00 77

81 503 05 31

81 503 09 42

81 503 07 13

507 117 321

81 503 09 75

81 502 07 97

517 033 810

81 750 09 88

81 503 20 19

81 750 07 48

Sołectwo                          Imię i nazwisko sołtysa            Nr telefonu

W dniu 8 maja 2011r. na stadionie 

sportowym w Bełżycach odbyły się 

gminne zawody sportowo - pożarnicze 

Ochotniczych Straży Pożarnych. 

W zawodach wzięło udział 10 

jednostek OSP z gm. Konopnica. 

Rozegrano 2 konkurencje: sztafetę              

i bojówkę. Zawody przebiegły na 

wysokim poziomie. Pogoda dopisała. 

Pierwsze miejsce zajeła jednostka               

z OSP Pawlin, drugie miejsce                     

z Radawca Dużego, trzecie z Tere-

szyna.   Na  kolejnych miejscach 

uplasowały się jednostki z OSP 

Szerokie, Konopnica, Radawczyk 

Drugi, Zemborzyce Tereszyńskie, 

Motycz Leśny, Motycz i Kozub-

szczyzna. 

Wójt Gminy Mirosław Żydek ufun-

dował puchary dla zdobywców trzech 

pierwszych miejsc, nagrody na zakup 

sprzetu treningowego i sportowego 

oraz dyplomy dla wszystkich jed-

nostek OSP. Wypłacono wszystkim 

uczestnikom zawodów ekwiwalenty 

za udział  w szkoleniu. 

Wyniki uzyskane przez OSP Pawlin: 

sztafeta - 63,03 s, bojówka - 40,93 s             

i OSP Radawiec Duży: sztafeta -

64,12 s, bojówka - 45,31 s należały  do 

wyróżniających się także na tle innych 

jednostek z czterech pozostałych gmin 

startujących w zawodach. Jednostka 

OSP Pawlin zajęła II miejsce w klasy-

fikacji ogólnej wszystkich startujących 

OSP z 5 gmin (startowało 47 jednostek 

OSP - mężczyźni i 2 drużyny kobiece).   

Zawody pożarnicze



Dni Gminy Konopnica

Dni Gminy Konopnica 17-19 czerwca 2011 r. 

Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców na Dni Gminy Konopnica, które odbędą się w dniach 17-19 

czerwca 

na lotnisku w Radawcu Dużym.

W programie: 

 Piątek – Niedziela – IV Zawody spadochronowo-balonowe o Puchar Wójta 

Niedziela – Festyn rodzinny (rozpoczęcie godz. 13.00):

                 ·   Blok Dziecięcy  

                 ·   Ogólnopolskie Zawody Strongman o Puchar Wójta 

                 ·   Gwiazda Wieczoru:  Zespół Cliver

                 ·   Pokaz sztucznych ogni 

Ponadto: 

występ Dziecięcej Orkiestry Dętej  z Motycza, pokaz  tańca uczniów  z Gimnazjum w Radawczyku Drugim, 

liczne zabawy i konkursy dla najmłodszych, aukcja i loteria  Katolickiej Organizacji Charytatywnej Caritas, 

sprawnościowy rajd rowerowy po płycie lotniska, 

Szczegółowe informacje już wkrótce na stronie internetowej gminy www.konopnica.eurzad.eu 

oraz pod nr tel. 81 503 10 81 wew. 37
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Dzień Dziecka

Gminny Dzień Dziecka – 5 czerwca 2011 r. , 

godz. 13.00-18.00

Wójt Gminy Konopnica serdecznie zaprasza wszystkie dzieci 

wraz z rodzicami na obchody Dnia  Dziecka, które odbędą się 

5 czerwca 2011 r. na placu przy  Domu Kultury w Motyczu.

W programie liczne niespodzianki i atrakcje m.in. występ 

Orkiestry  Dętej z Motycza, przedstawienie Akademia Pana 

Kleksa, zabawy - dmuchańce,  karaoke dziecięce, pokaz wozu 

strażackiego i wiele innych.

Serdecznie zapraszamy!

Projekt „Wykonanie placu zabaw w Domu Kultury w Motyczu 
oraz organizacja imprezy edukacyjno-kulturalnej z okazji Dnia Dziecka” 

jest współfinansowany ze środków UE w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.



Spotkanie autorskie z Edytą Zarębską

Po raz kolejny Biblioteka Publiczna 

Gminy Konopnica zorganizowała 

spotkanie autorskie ze znaną osobą, 

które odbyło się 9 maja 2011 r. w Sali 

Konferencyjnej Urzędu Gminy. 

Impreza ta zbiegła się w czasie                     

z obchodami Tygodnia bibliotek –             

w tym roku pod hasłem „Biblioteka 

zawsze po drodze, nie mijam – 

wchodzę”.  Tym razem gościliśmy panią 

Edytę Zarębską  wraz z mężem 

Robertem Zarębskim. Pani Edyta 

Zarębska jest bajkopisarką i ilustra-

torką, laureatką konkursu literackiego 

im. Astrid Lindgren, autorką książki 

„Opo-wieści babci Gruni”. 

Na początku pani Edyta opowiedziała 

dzieciom, kim jest babcia Grunia i jak 

zaczęła się jej przygoda z pisaniem. 

Następnie pan Robert przeczytał 

uczestnikom spotkania fragment 

książeczki  „Opowieści babci Gruni”, 

który został przyjęty z wielkim 

entuzjazmem. Dzieci dowiedziały się 

także jak powstaje książka i jakie osoby 

biorą udział w tym procesie. 

Na koniec państwo Zarębscy wykonali 

piosenkę, a dzieci klaskały w rytm 

muzyki. Po spotkaniu przyszedł czas na 

wspólne zdjęcia, zakup i podpisywanie 

książeczek. Uczestnicy spotkania 

Nie wyrzucaj - 
oddaj i pomóż

Jak często wyrzucamy ubrania i książki? 

Ile razy borykałeś się z problemem 

pozbycia się mebli lub różnego rodzaju 

sprzętów użytku codziennego? 

Wyrzucanie zużytych urządzeń RTV                 

i AGD jest nielegalne, należy je 

utylizować… co zatem robić? A może 

mogłyby się one komuś jeszcze 

przydać? Tylko kto będzie zawracał 

sobie głowę szukaniem chętnych…

Jeśli nieobce Ci są powyższe problemy, 

mamy dla Ciebie ich rozwiązanie!

 

Stowarzyszenie Emaus organizuje                 

i zajmuje się zbiórką rzeczy używanych. 

Po ich renowacji są one sprzedawane 

podczas organizowanych kiermaszy lub 

wykorzystywane przez najuboższych. 

Wszystkie urządzenia i meble wysta-

wione na sprzedaż w Emausie są 

gruntownie wyremontowane i w pełni 

nadające się do użytku, a do tego 

kosztują niewiele.

Członkowie tej wspólnoty we własnym 

zakresie i nieodpłatnie odbierają 

zgłoszone towary.

- „Czasem okazuje się, że dostajemy 

śmieci. Weźmiemy je pod warunkiem, 

że za ich wywóz nam się zapłaci. 

Częściej otrzymujemy rzeczy, które 

jeszcze innym się przydadzą a czasem 
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otrzymali kartki z ilustracją z książki 

„Opowieści  babci  Gruni”  do   koloro-

wania oraz autografem autorki. Dzieci 

jak zwykle wykazały się dużym 

zaangażowaniem i bardzo chętnie 

odpowiadały na zadawane pytania. 

Tym razem na spotkanie przybyło 

ponad 80 osób z klas młodszych szkół 

podstawowych z terenu naszej gminy. 

Za frekwencję i zaangażowanie bardzo 

dziękujemy !!!

są to rzeczy niezwykłe... „

Kiermasz Emaus znajduje się na terenie 

gminy Konopnica, niedaleko Parafii p.w. 

św. Marcina w Zemborzycach. Na 

kilkusetmetrowej powierzchni stoją 

meble, sprzęty i drobiazgi, czekające na 

właściciela. Dochód przeznaczany jest 

w całości na pokrycie kosztów 

utrzymania wspólnoty oraz na akcje 

solidarnościowe na rzecz najbardziej 

potrzebujących. 

Pod numerem telefonu (0 81) 750 00 

50 przyjmowane są zgłoszenia

w sprawie nieodpłatnego przekazania 

używanego sprzętu AGD, RTV, mebli, 

ubrań, itp. 

W dniu 16 kwietnia 1995 r. jako pierw-

sze w krajach Europy Środkowo-
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wschodniej zostaje zarejestrowane 

Stowarzyszenie Emaus w Lublinie. Niemal 

natychmiast zostaje otwarty sklep                    

z używanymi rzeczami (zbiórkowe meble, 

książki, ubrania, sprzęt AGD, RTV, itp.).                

W ten tradycyjny dla całego Ruchu sposób, 

Stowarzyszenie  zarabia  p ierwsze 

pieniądze, które stają się podstawą 

samowystarczalności. 

Wspólnota zapewnia każdemu domo-

wnikowi poczucie bezpieczeństwa, pracę 

m o ż l i w o ś ć  r o z w o j u  o s o b o w e g o                            

i społecznego, ale także swobodę               

w spędzaniu wolnego czasu, rozrywkę

i prywatność. Jej członkowie pracują             

w gospodarstwie rolnym oraz prowadzą 

dom, ale przede wszystkim prowadzą 

zbiórkę, naprawy i sprzedaż używanych 

rzeczy.

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w województwie lubelskim”

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu 

cyfrowemu w województwie lubelskim” 

realizowany na podstawie umowy nr 

POIG.08.03.00-06-049/10-00 zawartej w 

dniu 10 lutego 2011 r. z Władzą 

Wdrażającą Programy Europejskie, jest 

współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego realizowany                  

w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 

2013, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo 

informacyjne - zwiększanie innowa-

cyjności gospodarki, Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 

– eInclusion.

Projekt będzie realizowany w latach 2010-

2013 w ramach konsorcjum Samorządu 

Województwa Lubelskiego, 47 Gmin i 2 

Powiatów Województwa Lubelskiego.

Całkowita wartość projektu to 18 445 

445,00 PLN, z czego 15 678 628,25 PLN to 

kwota dofinansowania pochodząca                 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego

Głównym celem projektu jest zapewnienie 

bezpłatnego dostępu do Internetu oraz 

niezbędnych urządzeń i oprogramowania 

dla 2795 gospodarstw domowych z terenu 

47 Gmin i 2 Powiatów województwa 

lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem            

z aktywnego uczestnictwa w społeczeń-

stwie informacyjnym, ze względu na 

trudną sytuację materialną lub niepełno-

sprawność. Dodatkowo w sprzęt kompu-

terowy i Internet zostaną wyposażone 

instytucje podległe JST (306 zestawów 

komputerowych i 81 podłączeń do 

Internetu).

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty 

uczestnictwa w Projekcie pokrywane są              

z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (85%) i budżetów Partnerów 

(15%).

O udział w projekcie mogą ubiegać się 

osoby :

- z gospodarstwa domowego speł-

niającego kryterium dochodowe upoważ-

niające do otrzymania wsparcia w ramach 

systemu pomocy społecznej

- z gospodarstwa domowego speł-

niającego kryterium dochodowe upoważ-

niające do otrzymania wsparcia w ramach 

systemu świadczeń rodzinnych

- dzieci i młodzież ucząca się z rodzin                

w trudnej sytuacji materialnej i społecznej 

uprawniającej do uzyskania stypendiów 

socjalnych, typowana do otrzymania 

wsparcia we współpracy ze szkołą lub 

ośrodkami pomocy społecznej

- osoby niepełnosprawne ze znacznym lub 

umiarkowanym stopniem niepełno-

sprawności lub z orzeczeniem równo-

ważnym

W miesiącach maj-czerwiec odbędzie się 

rekrutacja do projektu. (szczegóły na 

stronie www.konopnica.eurzad.eu) 

Oso by  za interesowan e  u d z ia łem                      

w projekcie, w celu uzyskania szczegó-

łowych informacji oraz pobrania doku-

mentów zgłoszeniowych, mogą się 

zgłaszać do Urzędu Gminy Konopnica od 

pon.-pt.  w godzinach od 8 – 15. 

Informacje uzyskać można również 

telefonicznie: 81 503 10 81 wew. 45, 

Misztal Adam

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Lubelskie
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
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Samorząd Województwa Lubelskiego
informuje o I naborze wniosków w 2011 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania 

na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego 

„Kraina wokół Lublina”
w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działań:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
(limit dostępnych środków – 469 350,00 zł);

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
(limit dostępnych środków – 1 148 532,50 zł)
Małe projekty
(limit dostępnych środków – 600 000,00 zł)
Odnowa i rozwój wsi

(limit dostępnych środków - 1 500 000,00 zł)

      1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:                   
od 16 maja do 14 czerwca 2011 r.
2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju 
Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100, tel. 81 532 30 65 
3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i  terminie wskazanym w ogłoszeniu,  od poniedziałku do 
piątku w godzinach 7:30 – 18:00.
4/Wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z 
wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, kryteria wyboru 
operacji przez LGD określone w Lokalnej Strategii Rozwoju udostępnione są:
- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. 
Stefczyka 3b, 
- w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. 
Karłowicza 4, I piętro, pokój 100,
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” www.krainawokollublina.pl  w zakładce „Nabór 
wniosków”, 
5/Kryteria wyboru projektów przez LGD w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie 
i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „małe projekty” określone i opisane zostały w  Lokalnej Strategii Rozwoju (rozdz. 9) 
zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl .
6/Ponadto do wniosku należy dołączyć :  
- Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju 
Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” odpowiednio dla poszczególnych działań.
Wzory wyżej wymienionych oświadczeń zamieszczone są  na stronie internetowej http://krainawokollublina.pl w zakładce 
„Nabór wniosków”
7/ Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: 
Do dofinansowania zakwalifikowane będą operacje, które w ocenie  wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskają minimalną 
liczbę punktów:
-dla działania: „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 5 pkt 
-dla działania :”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 3 pkt 
-dla działania: „Odnowa i rozwój wsi” 3 pkt 
-dla „małych projektów”4 pkt

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013
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