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Budżetowe Inwestycje Gminne
W dniu 20 marca odbyła się XXX Sesja
Rady Gminy Konopnica, podczas
której uchwalony został budżet gminy
na 2009 rok.
Uchwała określa dochody budżetu
gminy na kwotę 23 860 324 zł, wydatki
na kwotę 29 382 505 zł. Nie trudno
zauważyć, że z takiego zestawienie
powstaje deficyt w kwocie 5 522 181 zł,
na którego pokrycie planuje się
zaciągnięcie kredytu. Największy
udział we wpływach do budżetu gminy
mają dochody od osób prawnych
i fizycznych: 11 899 210 zł.
Jak zwykle, priorytetowo
potraktowano inwestycje, które
najbardziej przyczynią się do
p o d n i e s i e n i a k o m f o r t u ż y c i a kanalizacji w Konopnicy.
mieszkańców naszej Gminy.
Na etapie przygotowania jest wniosek
I n f r a s t r u k t u r a s a n i t a r n a o dofinansowanie w ramach PROW na
kolejny etap budowy przydomowych
i wodociągowa:
Rosnące potrzeby zaopatrzenia oczyszczalni ścieków, który tym razem
w wodę oraz jej częste braki obejmie gospodarstwa Zemborzyc
w okresach letnich sprawiają, że Tereszyńskich, Zemborzyc Dolnych,
niezbędne stało się uruchomienie Zemborzyc Wojciechowskich oraz
stacji uzdatniania wody w Radawcu Radawca Małego i Pawlina.
Dużym, która odciąży działającą
obecnie stację w Konopnicy. W tym
celu Rada Gminy przyjęła uchwałę
o zaciągnięciu pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Lublinie w wysokości 1 250 000 zł.

Na br. zaplanowano zakończenie
budowy II odcinka kanalizacji
sanitarnej w Stasinie oraz ukończona
zostanie dokumentacja projektowa na
kanalizację Konopnica –
Pietrzakowizna oraz MaryninTereszyn. W tym momencie gmina
zakończyła już fazę projektowania
i uzyskała pozwolenie na budowę

Infrastruktura drogowa:
Dla osób, które wciąż narzekają na
stan dróg mamy informację, że w 2009
roku zaplanowano szereg remontów i
modernizacji dróg gminnych,
powiatowych i wewnętrznych.
Kilkanaście odcinków będzie
wymagało przygotowania projektów
budowlanych, które zostaną zlecone
w bieżącym roku. Zaplanowano także
wykonanie dokumentacji na realizację
kilku kilometrowego odcinka
oświetlenia ulicznego, a także
ustawienie już samych lamp.

Inwestycje budowlane:
Zapadła decyzja o powstaniu dwóch
gminnych domów kultury
- w budynku po Ochotniczej Straży
Pożarnej w Radawczyku i byłym Domu
Kultury wMotyczu. W tym celu
rozpoczęto już prace remontowe
i adaptacyjne w budynku po
Ochotniczej Straży Pożarnej
Radawczyk i byłym Domu Kultury w
Motyczu.
Trwają prace projektowe niezbędne do
złożenia wniosku na dofinansowanie
budowy boisk przy szkole
w Zemborzycach Tereszyńskich
i Gimnazjum w Radawczyku Drugim.
W planach są również remonty kilku
budynków komunalnych, w tym
U r z ę d u G m i n y, s o c j a l n e g o
w Uniszowicach, oraz budynki OSP
w Zemborzycach, Tereszynie.

W trosce o wzrost bezpieczeństwa na
terenie Konopnicy w budżecie
uwzględniona została również
inicjatywa dofinansowania zakupu
samochodu dla Komisariatu Policji
w Bełżycach, pod który podlega nasza
Gmina.

Konkurs "Najciekawsze zakątki mojej gminy Konopnica"
30 marca 2009 r. w Urzędzie Gminy
Konopnica, odbył się finał konkursu
prac plastycznych na temat
„Najciekawsze zakątki mojej gminy
Konopnica”.
Konkurs dla dzieci ze szkół
podstawowych oraz gimnazjum
w naszej gminie został ogłoszony na
początku marca, a jego organizacją
zajęły się panie Monika Dąbrowską
oraz Ewa Anyszek – nauczycielki ze
Szkoły Podstawowej w Zemborzycach
Tereszyńskich.
Idea konkursu zrodziła się z potrzeby
zarówno przybliżenia dzieciom
walorów rodzimej gminy, jak i
rozwijania umiejętności plastycznych.
Patronat nad tym wydarzeniem objął
Wójt Gminy Konopnica – Mirosław
Żydek oraz posłowie z terenów naszej
gminy: Izabella Sierakowska, Jan
Łopata oraz Lech Sprawka.

Uroczystości związane z ogłoszeniem
wyników rozpoczęły się od wspólnego
wystąpienia pani Moniki Dąbrowskiej
oraz Wójta, którzy przywitali
przybyłych posłów, przedstawicieli
szkół oraz dzieci, których prace
zakwalifikowały się do finału.
Następnie oficjalnie ogłoszono listę
zwycięzców konkursu. Zebrane prace
zostały podzielone na trzy kategorie:
klasy od 1 do 3, klasy od 4 do 6 oraz
klasy gimnazjalne.

W kategorii klas 1- 3 (młodsze Autorzy zwycięskich i wyróżnionych
dzieci):
prac otrzymali dyplomy oraz nagrody
w postaci materiałów dla plastyków
I miejsce zajęła praca Karoliny i albumów o sztuce. Dodatkowo każdy
z posłów wręczył zwycięzcom
Grzesiak „Staw w Konopnicy”.
II miejsce zajęła praca Klaudii Surtel specjalnie przygotowaną nagrodę.
Uczniowie ze swej strony wręczyli
„Dzwonnica Kościoła w Konopnicy”.
III miejsce zajęła praca Jolanty w ł a s n o r ę c z n i e p r z y g o t o w a n e
wielkanocne stroiki.
Anyszek „Źródełko św. Wojciecha”.
Na koniec uroczystości wszyscy
zebrani ustawili się do pamiątkowego
W kategorii klas 4 – 6:
zdjęcia.
I miejsce zajęły exequo dwie prace:
Wiktorii Kuzioły „Staw w Konopnicy” Zwycięzcom gratulujemy!
oraz Natalii Zarajczyk „Kościół
Prafialny w Konopnicy”.
II miejsce zajęła praca Justyny
Jankowskiej „Mogiła w Radawcu
Dużym”.
III miejsce zajęła praca Aleksandry
Brodacz „Domek Góralski w Stasinie”.
Wyróżnienia:
- praca Weroniki Misztal „Lotnisko
w Radawcu”.
- praca Aleksandry Wilczek „Dworek
Barona Karola Boksendera
w Motyczu”.
- praca Sylwii Wesołowskiej „Kościół
w Radawcu Dużym”.
- praca Alicji Łabędzkiej „Kapliczka
w Konopnicy”.
- praca Wiktorii Michalec „Ruiny
Dzwonnicy w Konopnicy”.
- praca Ilony Pałki „Jesienny Krajobraz
Lasu Radawieckiego”.

Jak udało nam się dowiedzieć już
planowane są kolejne konkursy dla
dzieci z konopnickich szkół. Być może
będzie to konkurs fotograficzny,
a może literacki….
O wszystkim będziemy informować na
bieżąco.
Na okładce numeru - fotografie
nagrodzonych prac.

Nieczyste zagranie lubelskiego MPWiKu
Od dnia 1 marca 2009 roku Lubelski
MPWiK podniósł stawki opłat za usługi
przyjmowania ścieków do swojego
punktu zlewu przy ul. Azaliowej. Dla
mieszkańców gmin przyległych do
miasta, w tym Gminy Konopnica,
oznacza to wyższe opłaty z tytułu
wywozu nieczystości. O ile w Lublinie
za wywóz płacą stawkę 3,69 zł/m3 to
już mieszkańcy gmin za identyczną
usługę zapłacą prawie trzy razy tyle,
bo 9,25 zł/m .
Problem dotyczy nie tylko
mieszkańców Gminy Konopnica, ale

także mieszkańców gmin sąsiednich –
Głuska, Wólki, Jastkowa i Niemiec.
Na sprawę tak nierównego
traktowania mieszkańców gmin
zareagowali wójtowie – Mirosław
Żydek – Wójt Gminy Konopnica oraz
Jacek Anasiewicz – Wójt Gminy Głusk.
Dwukrotnie spotykali się oni
z zarządem MPWiK, jednak
porozumienie nie zostało zawarte.
W związku z powyższym na spotkaniu
w dniu 3 kwietnia poproszono o pomoc
w rozwiązaniu problemu Prezydenta
Miasta Lublina Adama Wasilewskiego.

To niczym nieuzasadnione, nierówne
traktowanie mieszkańców Lublina
i okolicznych gmin w rzeczywistości
jest rekompensatą poniesionych
wydatków na modernizacje punktu
zlewnego będącego w dyspozycji
MPWiK. Jednak musimy tu podkreślić,
że władze MPWiK dotychczas nie
zwróciły się do żadnej z gmin
z propozycją partycypacji w kosztach.
Mamy nadzieję, że mediacja w sporze
Prezydenta Wasilewskiego przyniesie
efekt.

Rusza budowa obwodnicy
zgody na realizację przedsięwzięcia
polegającego na budowie drogi
ekspresowej S-19 na odcinku węzeł
Dąbrowica-węzeł Konopnica (odcinek
obwodnicy Lublina)”.

odpornych na zanieczyszczenia oraz
wycinka dwóch fragmentów lasu.

Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska uprawomocni się w ciągu
14 dni od daty wydania. W tym okresie
Oznacza to kolejny etap budowy. mieszkańcy mogli składać protesty
Ponadto decyzja określa prace odnośnie wydanego postanowienia.
związane z dostosowaniem gruntów
20 marca 2009 roku Regionalna oraz przebiegiem drogi na długości Rozpoczęcie budowy trasy na odcinku
Dyrekcja Ochrony Środowiska w ponad 10 kilometrów. Planowane jest Konopnica – Dąbrowica planowane
L u b l i n i e w y d a ł a „ D e c y z j ę m.in. ustawienie ok. 14 km ekranów jest na koniec 2011 roku.
o środowiskowych uwarunkowaniach akustycznych, posadzenie roślin

Ogłoszenie
Wójta Gminy Konopnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko w dniach od 27 kwietnia 2009r. do 29 maja 2009r. w siedzibie Urzędu Gminy: 21-030 Motycz,
Kozubszczyzna 127 a. W poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 14.00, - we wtorki w godzinach od
10.00 do 16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29 maja 2009r.
w Urzędzie Gminy o godz. 11.30. Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać na piśmie do
Wójta Gminy Konopnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2009 r.
Studium nie jest aktem prawa miejscowego i nie upoważnia do wydawania decyzji na podstawie zawartych w nim treści.
Jest jedynie określeniem polityki przestrzennej Gminy i podstawą do rozpoczęcia prac nad planami zagospodarowania
przestrzennego, które muszą być zgodne z ustaleniami studium.

Internet w naszej gminie
W ostatnich dniach na dachu Urzędu
Gminy Konopnica zamontowany
został nadajnik radiowy umożliwiający
dostęp do Internetu.

W najbliższym czasie planowane jest
zamontowanie jeszcze dwóch
nadajników – na dachu szkoły
w Konopnicy oraz w Motyczu.

Nadajnik zamontowany został przez
lubelską firmę Vip-Net i będzie
umożliwiał bezpłatny dostęp do sieci
dla urzędu, bibliotek oraz szkół
z terenu naszej gminy. W tych
miejscach zostaną dodatkowo
utworzone bezpłatne punkty
dostępowe, tzw. hotspot'y.

Po tym etapie będzie istniała
możliwość podłączenia
mieszkańców Konopnicy
mieszkających w zasięgu
nadajników.
Z niecierpliwością czekamy na efekty.

Grali o “Puchar Wójta Gminy Konopnica”
Ważne
dla przyszłych mam!

Od 1 stycznia 2009 r. wchodzą w życie
zmiany do ustawy o świadczeniach
rodzinnych (Ustawa z dnia 6 grudnia
2008r. o zmianie ustawy – Kodeks
Pracy oraz niektórych innych ustaw )
dotyczące wypłat jednorazowej
zapomogi z tytułu urodzenia dziecka
oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z
tytułu urodzenia dziecka.
W związku z tym Ośrodek Pomocy
Społecznej w Konopnicy informuje, że
począwszy od 1 listopada 2009 r.
prawo do w/w świadczeń będzie
przysługiwało, jeżeli kobieta
pozostawała pod opieką medyczną
nie później niż od 10 tygodnia ciąży do
porodu.
Minister właściwy do spraw zdrowia, w
porozumieniu z ministrem właściwym
do spraw zabezpieczenia
społecznego, określi w drodze
rozporządzenia, formę opieki
medycznej oraz wzór zaświadczenia.

W dniu 16 kwietnia 2009r. na terenie
Szkoły Podstawowej w Stasinie, gm.
Konopnica
odbyły się zawody
sportowe tenisa stołowego o „Puchar
Wójta Gminy Konopnica” w kategorii
dziewcząt i chłopców. Na starcie
stanęło 30 zawodników ze szkół
podstawowych z terenu gminy
Konopnica, tj.
Radawca Dużego,
Motycza, Zemborzyc Tereszyńskich,
Konopnicy i Stasina. Uczestnicy
zaprezentowali wysoki poziom
umiejętności sportowych. W kategorii
dziewcząt zwyciężyła Sylwia Żydek ze
Szkoły Podstawowej w Radawcu
Dużym (opiekun M. Sito),
II-gie miejsce zajęła Alicja Chęcińska
(SP Konopnica), opiekun M. Tokarska,
III-cie miejsce Kinga Wiejak (SP
Radwiec Duży), IV miejsce Joanna
Misztal (SP Motycz), opiekun

K. Karbowniczek, V miejsce
Aleksandra Wilczek (SP Zemborzyce
Te r e s z y ń s k i e ) , o p i e k u n
M. Dąbrowska-Kuzioła.
W kategorii chłopców zwyciężył
Przemysław Wadowski, II-gie miejsce
zajął Daniel Kleina, III-cie Piotr
Jaśkowski, (wszyscy SP Stasin),
opiekun T. Podgórski, IV miejsce
Patryk Wabik (SP Konopnica), Michał
Szamański (SP Motycz).
Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe
puchary i dyplomy, które wręczył Wójt
Gminy Konopnica Pan Mirosław
Żydek. Gośćmi honorowymi zawodów
byli Prezes Klubu Sportowego „Sokół
Konopnica” Pan Andrzej Żakieta oraz
dyrektor Szkoły Podstawowej
w Stasinie - Jacek Wójcik. Gratulujemy
zawodnikom i ich opiekunom
osiągniętych wyników.

Dzień Kobiet
„Piękna kobieta podoba się oczom,
dobra kobieta – sercu.
Pierwsza jest klejnotem, druga skarbem”. Napoleona Bonaparte
Te s ł o w a s t a ł y s i ę m o t t e m
tegorocznego „Dnia Kobiet”. Na
uroczyste obchody tego święta, które
w tym roku odbyły się dnia 9 marca,
Panie zaproszone zostały do Urzędu
Gminy Konopnica, gdzie specjalnie
dla nich przygotowana została sala,
występy artystyczne i skromny
poczęstunek.
Obchody uroczystości rozpoczął wójt
gminy – Mirosław Żydek, który
wszystkim zebranym paniom złożył
serdeczne życzenia z okazji ich

święta. Następnie wraz
z Przewodniczącym Rady Gminy –
Andrzejem Dudą, który również
w ciepłych słowach odniósł się do
naszych kobiet, wręczył kwiaty wraz
z upominkami.
Po oficjalnej części spotkania do sali
wkroczyły dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Konopnicy, które

w żywiołowym występie, w wesoły
sposób, przedstawiły cechy kobiet.
Następnie wystąpili uczniowie ze
S z k o ł y P o d s t a w o w e j
w Zemborzycach Tereszyńskich, które
zaprezentowały nastrojowy program
artystyczny przy akompaniamencie
gitary i fletów.
Dzień Kobiet uważany jest przez wiele
osób, jako relikt poprzedniego ustroju,
ale zapewne mało kto wie, że
obchodzone święto zostało
ustanowione już w 1910r., jako wyraz
szacunku dla ofiar walki
o równouprawnienie kobiet. Dla nas
Dzień Kobiet to przede wszystkim
tradycja, będąca okazją do
podkreślenia trudnej roli kobiety we
współczesnym świecie.

Gminne święto strażaka
3 maja 2009r. w naszej gminie obchodzić będziemy Święto Strażaka. Uroczystości rozpoczną się mszą świętą
w kościele w Radawcu. Następnie oficjalnie zostanie oddana do użytku nowo wyremontowana remiza OSP w Radawcu
oraz poświęcone zostaną wozy strażackie.

Uchroń się przed pożarem i zaczadzeniem!
Właśnie zakończył się sezon
grzewczy, podczas którego nasze
kominki i piece opałowe były mocno
e k s p l o a t o w a n e . Ty m s a m y m
obciążyliśmy przewody kominowe
(dymowe lub spalinowe) i naraziliśmy
je na zanieczyszczenia dużymi
ilościami sadzy. Należy pamiętać, iż
nieszczelność przewodów
kominowych może doprowadzić do
zatrucia czadem, a nadmiar
zgromadzonej w przewodzie sadzy do pożaru.
Pożary sadzy mogą być groźne
w skutkach. Przy uszkodzeniu
konstrukcji komina może dojść do
rozprzestrzeniania się ognia na cały
budynek. Duże ilości palących się
materiałów wydobywające się przez
wylot komina znacznie zwiększają
niebezpieczeństwo zapalenia
przyległych, palnych części
konstrukcji. Wskutek zapalenia się
sadzy może też nastąpić pęknięcie
komina, które często bywa
niewidoczne, ale groźne w skutkach i
może być przyczyną zaczadzenia.

Problem z zatruciami pojawia się
również w momencie, kiedy
zamontowane są szczelne okna,
a budynek jest dobrze ocieplony. Żeby
komin działał prawidłowo, tyle samo
powietrza powinno wypływać z domu,
ile do niego dopływa, dlatego nie
wolno też zatykać kratek
wentylacyjnych. Nadmierna
szczelność okien może prowadzić do

zachwiania cyrkulacji powietrza przez
co wentylacja łapie wsteczny ciąg.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia
wynika z faktu, że czad jest gazem
bezwonnym, bezbarwnym
i pozbawionym smaku. Ma silne
właściwości toksyczne. W efekcie
wdychanie nawet niewielkiej jego.....
dokończenie na następnej stronie.

ilości może spowodować zatrucie,
silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie
w śpiączkę lub nawet zgon. Czad
blokuje bowiem dostęp tlenu do
organizmu, powodując śmierć przez
uduszenie. Każdego roku z powodów
pożarów lub zatruć tlenkiem węgla,
ginie kilkadziesiąt osób.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie ochrony przeciwpożarowej
budynków i innych obiektów
budowlanych właściciele
nieruchomości zobowiązani są do
czyszczenia przewodów kominowych.

Przepisy zobowiązują również
właścicieli i zarządców bloków
mieszkalnych i domów
jednorodzinnych do kontroli
szczelności
instalacji gazowych
i przewodów kominowych – raz do
roku.
W domach opalanych paliwem stałym,
czyli węglem lub drewnem zaleca się
czyszczenie kominów przynajmniej
cztery razy do roku. Dwa razy do roku
powinniśmy czyścić kominy, jeżeli
opalamy paliwem ciekłym lub
gazowym.

Szybki dostęp do usług kominiarskich
oraz informacji można uzyskać pod
numerem ogólnopolskiej infolinii
pogotowia kominiarskiego 0 801 600
600.
Pamiętajmy, że usługa kominiarza jest
tania a może zapobiec tragedii.

0 801 600 600
www.pogotowiekominiarskie.pl

Rekolekcje w Gimnazjum im. Wincentego Pola
w Radawczyku Drugim
W dniach 16 i 17 marca w Gimnazjum
im. Wincentego Pola w Radawczyku
Drugim odbyły się rekolekcje
wielkopostne. Do gimnazjum
przyjechał rekolekcjonista - ksiądz
Andrzej Sternik. Msza święta
odprawiona została na sali
gimnastycznej, dzięki czemu mogli
w niej uczestniczyć wszyscy

uczniowie, nauczyciele i pozostali
pracownicy szkoły.
W drugim dniu rekolekcji ksiądz
Andrzej Sternik wręczył każdemu
uczestnikowi mszy świętej brudny
kamyk, który symbolizował jego
sumienie. Na koniec ksiądz
wszystkich pobłogosławił.

WYMIANA I UNIEWAŻNIANIE DOWODÓW OSOBISTYCH
Od dnia 1 stycznia 2009 r. obowiązują
nowe zasady dotyczące obowiązku
wymiany oraz unieważniania
dowodów osobistych - zgodnie
z ustawą z dnia 3 października 2008 r.
o zmianie ustawy o ewidencji ludności
i dowodach osobistych oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 195, poz.
1198).
Art. 40 ustawy o ewidencji ludnośc
i dowodach osobistych w nowym
brzmieniu nakłada na posiadacza
dowodu osobistego obowiązek jego
wymiany w przypadku:
- zmiany danych zamieszczonych
w dowodzie - w terminie 14 dni od dnia
doręczenia dokumentu
potwierdzającego zmianę danych
(w przypadku osób przebywających za
granicą termin ten wynosi 3 miesiące);
- uszkodzenia dowodu osobistego lub
zaistnienia innej okoliczności

utrudniającej ustalenie tożsamości
osoby - niezwłocznie;
- upływu terminu ważności dowodu
osobistego - nie później niż na 30 dni
przed upływem tego terminu.
Ponadto przepisy ustawy przewidują
unieważnienie dowodu osobistego
przez organ, który go wydał (wójta,
burmistrza, prezydenta miasta):
- z dniem zawiadomienia o utracie
dokumentu, jego zniszczeniu lub z
dniem przekazania
przez osobę trzecią znalezionego
dowodu osobistego;
- z dniem utraty obywatelstwa
polskiego przez posiadacza dowodu;
- z dniem zgonu posiadacza dowodu;
- z dniem odbioru dowodu osobistego
wydanego w miejsce poprzedniego;
- z dniem upływu terminu ważności
dowodu osobistego;

- po upływie 3 miesięcy od dnia zmiany
danych, które zamieszcza się
w dowodzie w razie niezłożenia przez
posiadacza dowodu osobistego
wniosku o jego wymianę (w przypadku
osób przebywających za granicą
termin ten wynosi 4 miesiące).
Osoby posiadające nieważny dowód
osobisty będą miały trudności
z załatwianiem spraw w urzędach,
sądach czy bankach.
Bez ważnego dowodu tożsamości nie
będzie można przekroczyć granicy ani
zawrzeć małżeństwa w urzędzie stanu
cywilnego.

6 miejsce Leszka Dudy
Nasz pilot szybowcowy Leszek
Duda wywalczył 6 miejsce
w Międzynarodowych Zawodach
Szybowcowych Pribina Cup 2009,
które były rozgrywane od 11 do 18
kwietnia w Nitrze na Słowacji.
W zawodach wzięło udział 156
pilotów z całego świata. Leszek po
7 rozegranych konkurencjach zajął
6 miejsce, identycznie jak dwa lata
temu. To bardzo dobry wynik,
biorąc pod uwagę innych
konkurentów, w tym Sebastiana
Kawę, który zajął pierwsze
miejsce. Leszek startował na
szybowcu LS-8 15m, który
udostępnił Aeroklub Polski.
Udział Leszka Dudy w zawodach
był możliwy dzięki dofinansowaniu
przez Gminę Konopnica.
Echo Konopnicy
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