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Echo Konopnicy

Warto pisać projekty....
W pierwszy piątek grudnia w Urzędzie
Gminy w Konopnicy ocenione zostały
projekty złożone w ramach pierwszego
naboru o dofinansowanie inwestycji
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
wybiera do realizacji projekty, które
sfinansowane zostaną ze środków
przyznanych na wdrożenie Lokalnej
Strategii Rozwoju w latach 2009 – 2015.
Łączna suma środków przyznana
Stowarzyszeniu na ten cel wynosi
15 715 100 zł. Fundusze te rozdzielono
między cztery programy.
O dofinansowanie występować mogą
zarówno osoby fizyczne jak i prawne.
Nadrzędnym kryterium oceny będzie
zgodność projektów z założeniami
Lokalnej Strategii rozwoju.
Na sesji w Konopnicy głosowano
i oceniano projekty złożone w ramach
programów: „Odnowa i rozwój wsi”,
„Tworzenie mikroprzedsiębiorstw”, „Małe
projekty”,„Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej”. Na
dofinansowanie z tego ostatniego
działania nie złożono żadnego projektu.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele
zrzeszonych w LGD gmin.
LGD wspiera lokalne instytucje publiczne
i prywatne w gminach wokół Lublina.
Ze środków przyznanych na realizację
celów LSR w ramach programu Leader
będzie dofinansowywać następujące
przedsięwzięcia majce na celu: wsparcie
firm w rejonie zrzeszonych gmin, poprawę
oferty spędzania wolnego czasu,
rozbudowę bazy sportowej i organizację
imprez sportowo-rekreacyjnych,
popularyzację regionu poprzez budowę
szlaków turystycznych oraz promocję
tradycyjnej sztuki kulinarnej etc.

Obrady Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wokół Lublina”
podczas sesji w Urzędzie Gminy Konopnica
Do I naboru zostało złożonych 5 wniosków
z terenu Gminy Konopnica, z czego do
dofinansowania zakwalifikowały się
3 projekty:
z „Małych projektów”:
1) ”Zawody spadochronowo-balonowe
jako forma spędzania wolnego czasu
w gminie Konopnica” - wniosek złożony
przez gminę Konopnica na kwotę
18 760,62 zł,
2) „Zorganizowanie Świetlicy - Galerii
O t w a r t e j Tw ó r c z o ś c i M a l a r s k i e j

z wykorzystaniem walorów i zasobów
przyrodniczo-kulturowych gminy
Konopnica – projekt Stanisławy Kotarskiej
na kwotę 24 023,99 zł
3) „Doposażenie firmy PRO-MEN w celu
poprawy konkurencyjności” – wniosek
złożony na kwotę 99 536,50 zł
(w ramach Działania „Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw”)
Kolejny nabór wniosków zostanie
ogłoszony w I kwartale 2010r. Więcej
informacji na: www.krainawokollublina.pl
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Z myślą o Interesancie
- sprawniej i wygodniej
W 2009 r. zakończono remont budynków
Urzędu Gminy mające na celu poprawę
warunków pracy, estetyki i funkcjonalności
o b i e k t ó w. Z m y ś l ą o w y g o d z i e
mieszkańców wszystkie stanowiska,
w których najczęściej załatwiane są
sprawy znajdują się na parterze.
W budynku głównym nr 127 A na parterze
w pok. 16 przyjmują interesantów
pracownicy zajmujący się sprawami
z zakresu geodezji i budownictwa.
W budynku nr 127 B mieszczą się:
Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd
Stanu Cywilnego oraz Referaty
ds. Inwestycji, Gospodarki Komunalnej,
Edukacji i Ewidencji Ludności, Ochrony
Środowiska i Działalności Gospodarczej.
Interesanci załatwią sprawy meldunkowe
i dowody osobiste w pokoju 17. W tym
samym pokoju znajdują się stanowiska do
spraw promocji i szkolnictwa.
Do pokoju 18 należy udać się po akty stanu
cywilnego: małżeństw, urodzeń, zgonów.
Pracownik ds. drogownictwa przyjmuje
w pok. 21. Z wycinką drzew, potwierdzeniem pracy w rolnictwie do celów
emerytalno - rentowych należy zwrócić się
do pracownika w pokoju nr 22.
W tym samym pokoju uzyskamy
informacje dotyczące założenia
działalności gospodarczej. Wydanie
warunków dostawy wody i odprowadzania
ścieków - w pok. 23. Wszelkie informacje
dotyczące inwestycji uzyskamy w pok. 20.
Wyremontowany został również budynek
C, w którym mieści się Gminna Biblioteka
Publiczna. Na ścianie wschodniej budynku
umieszczony został napis Urząd Gminy
Konopnica wraz z herbem.
Przed budynkami wybudowano
przestronny parking, dzięki któremu
wreszcie przyjeżdżający do Urzędu
interesanci nie mają problemu
z pozostawieniem swoich aut.
Pozostało do wykonania jedynie jeszcze
nowe ogrodzenia, ale to już inwestycja na
przyszły rok.

Wodociągi i kanalizacja
W 2009 r. powstał kolejny w Gminie
Konopnica odcinek kanalizacji w Stasinie
(za lasem).
W związku z wcześniejszym brakiem zgód
wszystkich mieszkańców miejscowości
nie było możliwe wykonanie całego
odcinka sieci. Dopiero w br. udało się
uzyskać brakujące pozwolenia i mogliśmy
przystąpić do prac projektowych w części
wsi zwanej „Mazurówką”. Pełna
dokumentacja wraz z pozwoleniem na
budowę powinna być gotowa do połowy
lipca 2010 r.
Ponadto w 2010 r. planuje się budowę

Wyremontowany budynek Urzędu Gminy Konopnica
wraz z nowym parkingiem
kanalizacji w Konopnicy w części zwanej
„Starą Wsią”, na odcinku od plebanii do
ul.. Laskowej. Uzupełnieniem
sieci
kanalizacyjnej
jest budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków.
W ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013
współfinansowanych w ramach Działania
321 „Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki
wodno-ściekowej Gmina Konopnica
otrzyma 1 884 521,00 zł na budowę 146
przydomowych oczyszczalni ścieków
w miejscowości: Radawiec Mały,
Zemborzyce Tereszyńskie, Zemborzyce
Wojciechowskie i Pawlin.

W przyszłym roku planujemy rozbudowę
sieci wodociągowej. Gmina złożyła już
stosowny wniosek do Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego.
Oddana do eksploatacji w tym roku stacja
uzdatniania wody w Radawcu Dużym
w znaczącym stopniu odciąży stacje
dotychczas zaopatrujące w wodę
mieszkańców, ale i zmniejszy koszty
zakupu wody od MPWiK w Lublinie.
Mamy nadzieję, że sytuacje braku wody
w upalne letnie dni nie będą już miały
miejsca.

Echo Konopnicy
4
W naszych szkołach
coraz milej i radośniej
„Radosna szkoła” to program rządowy,
który stanowi ważną część zmian
w polskiej edukacji. W szkołach
podstawowych od września mogą uczyć
się dzieci sześcioletnie w związku z czym
Ministerstwo Edukacji Narodowej
opracowało Program, który stwarza
odpowiednie warunki do nauki
najmłodszym uczniom, kładący nacisk na
potrzebę ich realizacji ruchowej i zabawy.
W ramach
Programu gminy mogą
otrzymać dla każdej szkoły jeden raz
wsparcie finansowe na urządzenie
kącików zabaw oraz na utworzenie lub
modernizację szkolnych placów zabaw.
Program ściśle określa rodzaje pomocy
dydaktycznych oraz wygląd i powierzchnię
placów zabaw w zależności od liczby
dzieci uczęszczających do klas I-III.
W lipcu złożyliśmy do Ministerstwa
wniosek na zakup pomocy dydaktycznych
do miejsc zabaw w szkołach.

W październiku otrzymaliśmy 23 959,00 zł,
przeznaczone na sfinansowanie zakupu
pomocy dydaktycznych dla dzieci z klas
I-III w 4 szkołach podstawowych.
W grudniu 2009r. zakończono realizację
projektów czego efektem są kolorowe,
nowocześnie wyposażone sale zabaw dla
najmłodszych uczniów.
W ramach Programu złożyliśmy wniosek
na utworzenie w 2010 roku placów zabaw
przy szkołach podstawowych w Radawcu
Dużym i Konopnicy – każdy na kwotę
127 tys. zł. Wnioskowana kwota wsparcia
wynosi 50 %. Obecnie wniosek pozostaje
w fazie oceny.
Mamy nadzieję, że otrzymamy środki,
dzięki którym w gminie powstaną
nowoczesne place zabaw, pokryte
syntetyczną nawierzchnią zabezpieczającą przed upadkiem i spełniającymi najwyższe standardy
bezpieczeństwa urządzeniami
rekreacyjnymi.

W 2009 r. wokół 4 szkół na terenie Gminy
powstały ogrody przyszkolne.
Na realizacje zadania pn.” Urządzanie
ogrodów przyszkolnych na terenie Gminy
Konopnica” otrzymaliśmy 10 tys. zł
z WFOŚiGW w Lublinie.
Zagospodarowano przestrzeń przy
Gimnazjum w Radawczyku Drugim,
Szkole Podstawowej w Zemborzycach
Tereszyńskich, i Motyczu oraz wykonano
I etap ogrodu w Stasinie.
Planujemy wybudować nowoczesne
boiska sportowe w Gimnazjum
w Radawczyku Drugim i w Szkole
Podstawowej Zemborzycach
Tereszyńskich. Obecnie w fazie oceny jest
wniosek złożony w czerwcu przez Gminę
w ramach Osi VIII Infrastruktura społeczna
działania 8.2 Infrastruktura szkolna
i sportowa RPO WL na lata 2007-2013 na
realizację zadania „Poprawa jakości
infrastruktury szkolno-sportoworekreacyjnej Gminy Konopnica”.

Jasno i bezpiecznie Twórczo...
w Zemborzycach
z Ośrodkiem Działań Twórczych
To już było.
Żeby zaistnieć.
Podleśnych
Za nami dwa miesiące istnienia, Zgodnie z zasadą, jeśli zobaczysz na
Zgodnie z Wieloletnim Planem
Inwestycyjnym Gminy Konopnica na lata
2008-2013 zostało wykonane oświetlenie
w Zemborzycach Podleśnych przy drodze
powiatowej nr 2263 L.
Postawiono 61 latarni, które oświetlają
mieszkańcom ulicę od grudnia, co
przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa po zmroku.

Szansa
na nową drogę
Gmina złożyła we wrześniu br. wniosek
o dofinansowanie przebudowy drogi
gminnej w ramach Programu
Wieloletniego pn. Narodowy program
przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 na
realizację projektu „Przebudowa drogi
gminnej nr 106944L w miejscowości
Motycz na odcinku o długości 1435 mb.”
Droga zw. „traktem kazimierskim” umożliwi
szybszy dojazd mieszkańcom naszej
gminy i gmin sąsiednich do Lublina (przez
ul. Wojciechowską).
Inwestycja będzie realizowana wspólnie
z Partnerem, którym jest Powiat Lubelski.
Koszt całkowity to 1 mln 326 tys. zł z czego
50 % stanowi kwota dofinansowania.
Wniosek przeszedł pomyślną ocenę..

k i l k a n a ś c i e w a r s z t a t ó w, s p o t k a ń
i wystawa. Jeszcze raczkujemy, ale już
powoli odnajdujemy swoje miejsce
i stajemy się częścią życia codziennego
mieszkańców Radawczyka Drugiego,
Gminy Konopnica i nie tylko. Ośrodek
Działań Twórczych prowadzony przez
„Stowarzyszenie Bene Vitae”
w Radawczyku Drugim - to my. Podwoje
Ośrodka otworzyliśmy z połową
października tego roku w ramach Dni
„Wokół Kultury i Edukacji w Gminie
Konopnica”.
W trakcie uroczystości otwarciowych
goście mogli obejrzeć ofertę warsztatów
plastycznych, fotograficznych, robienia
zabawek i ozdób z filcu, porozmawiać
z prowadzącymi warsztaty psychologiczne
i szkołę rodzenia. Radio Lublin
podchwyciło temat i pojawiliśmy się
w wiadomościach z tego dnia.
Największym zainteresowaniem cieszyły
się zajęcia decoupage, czyli artystycznego
postarzania przedmiotów, więc grupa
zapaleńców zebrała się bardzo szybko
i mogliśmy ruszyć z zajęciami jeszcze
w październiku. Relację z uroczystości
otwarcia Ośrodka znajdziecie Państwo na
stronie internetowej gminy.
Najpierw powstały dwie grupy dla osób
dorosłych, potem dla mam i dzieci, ale nie
było chętnych na inne zajęcia,…ale się nie
poddaliśmy tak łatwo.

własne oczy dopiero uwierzysz,
postanowiliśmy zorganizować dni otwarte
w Ośrodku i ponownie zaprezentować
naszą ofertę wszystkim zainteresowanym.
Mieszkańcy Gminy dostali do swoich
skrzynek pocztowych nasze ulotki,
rozkleiliśmy plakaty na terenie Gminy
i rozesłaliśmy ofertę drogą internetową do
wszystkich instytucji z terenu Gminy.
Dni Otwarte pod nazwą „Przystanek
Pasja”.
Program soboty i niedzieli 28 i 29 listopada
pękał w szwach. Największym
zainteresowaniem cieszyły się jak zwykle
warsztaty decoupage, ceramiki,
fotograficzne, filcowania i nowość konwersacje przy kawie w języku
angielskim.
Ośrodek w końcu zaczął tętnić życiem
i serią barw, dzięki obrazom Pani
Stanisławy Dudy- Kotarskiej, które
pojawiły się na wystawie otwartej w trakcie
„Przystanku Pasja”. Można było również
zakupić za drobne pieniądze prace
plastyczne powstałe na warsztatach i tym
sposobem wesprzeć darowizną
działalność Ośrodka. Wszystkie zajęcia
w te dni odbywały się za darmo.Wystawa
obrazów potrwała do 4 grudnia, dzięki
temu mogli ją obejrzeć Ci, którzy nie
zdążyli dojechać na Dni Otwarte a także
młodzież z pobliskiego gimnazjum.
dokończenie na następnej stronie
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Maraton Robienia Ozdób Świątecznych
Święta zbliżają się wielkimi krokami, więc
przygotowania czas zacząć. Każdy może
poczuć atmosferę wspólnego oczekiwania
i radości na narodzenie Pana również
w trakcie wielkiego Maratonu Robienia
Ozdób Świątecznych, który został
zaplanowany na 20 grudnia w naszym
Ośrodku.
W przyjaznej atmosferze pod okiem
specjalistów można stworzyć piękne
ozdoby świąteczne, którymi będzie można
udekorować swój dom.
W maratonie mogą uczestniczyć wszyscy,
nie ma ograniczeń wiekowych.
Ponownie my przygotowujemy wszystkie
materiały plastyczne i wykwalifikowaną
kadrę do pomocy przy tworzeniu
świątecznych rękodzieł. Tych, którzy nie
czują się na siłach by zabrać się do
samodzielnego tworzenia w tym dniu
zapraszamy na wielki kiermasz
przedświąteczny.
Jak działamy?
Stowarzyszenie Bene Vitae prowadzi
i zarządza Ośrodkiem Działań Twórczych

na zasadzie wolontariatu. Na razie nie
mamy żadnego zewnętrznego dofinansowania, więc wszystkie zajęcia są
w pełni płatne przez uczestników, ale
w związku z tym, że Stowarzyszenie działa
non profit, (czyli nie ma żadnych zysków
z prowadzonej działalności) ceny udziału
są bardzo niskie i zaczynają się już od
4 złotych za zajęcia.

Co przed nami?
Śledząc zapotrzebowanie na konkretne
zajęcia na bieżąco uaktualniamy ofertę
warsztatów na naszej stronie internetowej.
Nowością są konwersacje z języka
angielskiego dla dorosłych, zabawy po
angielsku dla najmłodszych milusińskich,
pomoc w odrabianiu lekcji w języku
angielskim dla młodzieży szkolnej.
Zbieramy jeszcze chętnych na lekcje
malarstwa, ceramiki, fotografii, robienia
biżuterii, zabawek i ozdób z filcu, kurs
tańca. Mamy również bogatą ofertę
szkoleń psychologicznych. Chcemy
stworzyć klub mamy i malucha, oraz
zebrać grupę rodziców oczekujących
dziecka na zajęcia ze szkoły rodzenia
Aktywna Mama. A wszystko to na miejscu
w O ś r o d k u D z i a ł a ń Tw ó r c z y c h
w Radawczyka Drugim. W najbliższych
planach otwarcie wystaw malarskich
i fotograficznych.

Szczegółowy grafik zajęć oraz szersze
informacje na temat naszej działalności
znajdują się na stronie www.benevitae.pl
w zakładce Ośrodek Działań Twórczych.
Jak nas wesprzeć?
Szukamy wolontariuszy, którzy chcą do
nas dołączyć, zmieniać szary otaczający
świat, rozwijać swoje pasje, łączyć
i aktywizować ludzi, uczyć się od nas
i z nami. Czekamy również na ludzi z pasją,
którzy chcą się nią dzielić, organizować
warsztaty, pokazywać swoją twórczość na
wystawach. Ogromnym wsparciem będą
również materiały plastyczne takie jak
drewniane deseczki, tektura, suche kwiaty,
materiały, filc, papier oraz środki
higieniczne itp...

Zapraszamy!
Justyna Krzykała
Kierownik Ośrodka Działań Twórczych
„Stowarzyszenie Bene Vitae”

Wyjazdowa sesja
Rady Gminy
Wójt gminy zobowiązany zmianami
w przepisach ustawy o systemie oświaty
przedstawia Radzie Gminy w terminie do
31 października każdego roku informację
o stanie realizacji zadań oświatowych za
poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach
sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych.
W związku z tym w ostatni piątek
października Rada Gminy Konopnica
odbyła posiedzenie w nietypowym
miejscu- Szkole Podstawowej w Motyczu.
Gośćmi na sesji byli: Poseł na Sejm RP
Jan Łopata, Radny Powiatu w Lublinie
Stanisław Kubecki oraz dyrektorzy szkół .
Wszyscy przywitani zostali krótkim
występem Dziecięcej Orkiestry Dętej przy
Szkole Podstawowej w Motyczu , po czym
udali się do pomieszczenia biblioteki
szkolnej, by omówić sprawy przewidziane
porządkiem obrad.
Wójt Mirosław Żydek przedstawił
ustawowe obowiązki gminy w zakresie
edukacji publicznej, by potem omówić
zagadnienia: organizacji i bazy lokalowej
szkół, stanu wyposażenia w urządzenia
rekreacyjno - sportowe i specjalistyczne,
zbiory biblioteczne, kadrę pedagogiczną
i obsługę oraz poziom nauczania
w szkołach podstawowych i gimnazjum.
Korzystając z zaproszenia Rady Gminy
dyrektorzy przedstawili szczegółową
analizę wyników nauczania w odniesieniu
do średnich wyników
powiatu
i województwa.

Dyrektorzy szkół, radni, sołtysi naszej gminy
w trakcie koncertu orkiestry
Według przedstawionych przez
dyrektorów danych – poziom nauczania
naszych uczniów, potwierdzony wynikami
sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych
jest zadowalający, w większości szkół
powyżej średniej powiatu i województwa.
Na ręce zarówno dyrektorów jak
i nauczycieli składamy gratulacje za ww
osiągnięcia!
Wyjazdowa sesja Rady Gminy
Szkoła Podstawowa w Motyczu
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Uroczyste nadanie imienia
Szkole Podstawowej
w Radawcu Dużym
5 grudnia 2009 r. miało miejsce oficjalne
nadanie imienia Ziemi Lubelskiej Szkole
Podstawowej w Radawcu Dużym. Co
prawda Rada Gminy Konopnica już dwa
lata temu podjęła uchwałę o nadaniu
imienia Szkole. Jednak z uwagi na liczne
remonty budynku uroczystość odbyła się
dopiero teraz.
Pierwsza część uroczystości rozpoczęła
się mszą świętą w Kościele Parafialnym
pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Radawcu Dużym.
Poruszające kazanie, w którym ksiądz
Błażej opisał piękno Ziemi Lubelskiej
stało się celnym uzasadnieniem wyboru
imienia dla szkoły. Nazwa ta zawiera w
sobie bowiem piękno lubelskiej przyrody,
tradycje regionu, jego niepowtarzalny
klimat. W nazwie tej zawarty jest także
patronat wszystkich zasłużonych dla
Lubelszczyzny osób.
Następnie wszyscy przenieśli się do
Szkoły, gdzie w sali gimnastycznej odbyły
się główne uroczystości.
Doniosłość imprezy zwykło oceniać się
powagą przybyłych gości, do Radawca
Dużego przybyło najznamienitsze ich
grono: Posłowie na Sejm RP: Izabela
Sierakowska, Jan Łopata, Lech Sprawka,
D y r e k t o r G e n e r a l n y U r z ę d u Wo jewódzkiego Jarosław Szymczyk, Starosta
Lubelski Paweł Pikula, pani Jolanta
Kasprzak z Kuratorium Oświaty
w Lublinie. W uroczystości udział wzięli
Wójt Gminy Mirosław Żydek, Zastępca
Wójta Gminy Konrad Banach, Sekretarz
Anna Olszak, grono pedagogiczne,
rodzice i uczniowie.
N a stę p n i e o d b ył o si ę tr a d y c y j n e
przekazanie sztandaru szkoły, który z rąk
Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja
Dudy przyjęła pani dyrektor Grażyna
Wawszczak.

Zaproszeni goście
Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach nawiązywali do słów księdza
Błażeja. Poseł Jan Łopata odczytał
fragmenty wierszy poświęcone urokom
Lubelszczyzny.
Całą uroczystość uświetnił program
artystyczny pt. ”Podróż pociągiem po
Lubelszczyźnie”. Młodzież szkolna
przedstawiła scenki teatralne ukazujące
uroki znanych miejsc Regionu.
Wszyscy zgromadzeni byli pod ogromnym
wrażeniem pomysłowości scenariusza
oraz talentu aktorskiego dzieci.

Przekazanie sztandaru przez Przewodniczącego
Rady Gminy na ręce dyrektor szkoły

Przybyli na uroczystość trzymali
pamiątkowe wydanie dziejów szkoły
”Rozwijamy skrzydła” oraz uroczy
śpiewnik ”Dla was nasze piosenki”, których
autorami są uczniowie. Obydwie
publikacje ozdobione są ilustracjami prac
plastycznych wykonanych przez uczniów
Szkoły Podstawowej im Ziemi Lubelskiej
w Radawcu Dużym.
Należy zaznaczyć, że przebieg
uroczystości został profesjonalnie
przygotowany i przebiegał w bardzo miłej
atmosferze.
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Złote Gody
Sobota 12 grudnia przywitała nas mrozem
i śniegiem. Ale zimno nie było, zwłaszcza
w Urzędzie Gminy Konopnica, gdzie
obchodzono Złote Gody. Powodem
zorganizowania uroczystości było
wręczenie Parom, które przeżyły razem 50
lat medali i dyplomów przyznanych przez
Prezydenta RP za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie.

W tym roku wspólną modlitwę w intencji
Par i ich rodzin poprowadzili księża
Kanonicy Jan Domański i Wincenty Cap.
Szanowni Jubilaci zostali
odznaczeni
medalami z rąk Wójta Mirosława Żydka,
kierownika USC Małgorzaty Karwickiej,
obdarowani kwiatami i upominkami przez
Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja
Dudę.

Organizowana corocznie przez Urząd
Stanu Cywilnego uroczystość jest okazją
dla Jubilatów do spotkania się w gronie
rodzinnym, przyjaciół i znajomych.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Konopnicy przygotowały na tę
okoliczność nastrojowy program
artystyczny pt.” Pozwolił nam los…”,
przywołujący wspomnienia lat młodości
Jubilatów. Łzy wzruszenia pojawiły się
w oczach gości, gdy zabrzmiały słowa
piosenki ”Cudownych rodziców mam”.
Jednym z Jubilatów był pan Czesław Maj,
poeta i prozaik z Motycza, który napisał
na tę okazję wiersz pt. „W 50-tą rocznicę
ślubu”. Każda z Par otrzymała od autora

Z inicjatywy Wójta Gminy Mirosława Żydka
dwa lata temu zmieniono charakter
uroczystości z typowo świeckiego
i do wspólnego świętowania zapraszani są
księża z gminnych parafii. Obecność osób
duchownych podkreśla religijny wymiar
małżeństwa.

życzenia oraz treść wiersza z dedykacją.
Uroczystość przebiegała w szczególnej
atmosferze umilanej muzyką Zespołu
Salsa Band
W tym roku Złote Gody obchodzili
Państwo:
Józefa i Wiesław Kałan ze Stasina
Maria i Jan Jankowscy z Zemborzyc
Tereszyńskich
Helena i Stanisław Majczak z Motycza
Marianna i Jan Majczak z Motycza
Wiesława i Czesław Szuster z Marynina
Irena i Henryk Walczak z Motycza Leśnego
Stanisława i Czesław Maj z Motycza

Wszystkim Złotym Parom życzymy
kolejnych lat w zdrowiu i harmonii oraz
radości i satysfakcji z przeżytych chwil.

ZADANIE : Remont Domu Kultury i adaptacja
budynku OSP w Gminie Konopnica
zrealizowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Umowa Nr 246/09/FPK/DEK z dnia
22.04.2009
Koszt całkowity zadania - 455 060 zł
Środki finansowe Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego - 276 330 zł
Udział własny – 178 730 zł
Remont Domu Kultury
Remont budynku – 187 880 zł w tym środki
finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego - 93 940 zł
Zakup wyposażenia
(meble, sprzęt
komputerowy, materiały i sprzęt biurowy,
sprzęt pomoce i urządzenia służące edukacji
młodzieży – 48 800 zł w tym środki finansowe
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego48 800 zł
Adaptacja budynku OSP w Radawczyku
Drugim
Remont budynku - 169 580 zł w tym środki
finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego – 84 790 zł
Zakup wyposażenia (meble, sprzęt
komputerowy, materiały i sprzęt biurowy,
sprzęt pomoce i urządzenia służące edukacji
młodzieży – 48 800 zł w tym środki finansowe
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego48 800 zł

Remont remizy
w Zemborzycach Tereszyńskich
W 2009r. wykonano remonty budynków
OSP na terenie Gminy: w Radawcu
Dużym, w Radwczyku Drugim,
przeprowadzono I etap prac
remontowych w Tereszynie oraz remont
remizy w Zemborzycach Tereszyńskich.
Ta ostatnia wymagała remontu po
pożarze przed kilkoma laty.
Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy
miejscowych strażaków budynek
odzyskał świetność.
Remonty strażnic poza poprawą estetyki
przyczyniły się do poprawy warunków
socjalnych strażaków oraz poprawie
gotowości bojowej.

15 stycznia 2010r. Gmina będzie gościła
w nowowyremontowanej remizie OSP
w Radawcu Dużym Zarząd Oddziału
Powiatowego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Lublinie.
Na posiedzenie wyjazdowe zarządu
przybędą przedstawiciele straży
pożarnych i władz lokalnych z 16 gmin
Powiatu Lubelskiego.
Spotkanie będzie okazją do
zaprezentowania dorobku straży na
terenie Gminy.
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