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Gmina Konopnica
Jesteś Mieszkańcem Gminy Konopnica…
Bez względu na to, czy mieszkasz tu od roku,
kilku miesięcy, czy przez całe Twoje życie
– to jest Twój dom. Co tak naprawdę wiesz
o swojej gminie? Znasz sąsiadów – to
oczywiste… Wiesz gdzie znajduje się poczta,
urząd gminy… Dziś oferujemy Ci idealne
kompendium wiedzy o Konopnicy…

Gmina sąsiaduje od północy z gminą
Jastków, od południa z gminą Niedrzwica
Duża, od zachodu z gminami:
Wojciechów i Bełżyce, od wschodu z miastem Lublinem. Przez
teren gminy przebiega droga krajowa nr 19 relacji Lublin-Kraśnik
o r a z l i n i a k o l e j o w a Wa r s z a w a - L u b l i n . G m i n a l e ż y
w pobliżu trasy nr 17 relacji Lublin-Warszawa. Położenie to jest
dogodne do rozwoju handlui usług. Konopnica pełni rolę szybko
rozwijającej się strefy podmiejskiej, powiązanej komunikacyjnie
i przestrzenniez miastem Lublinem. Widoczny jest stopniowy
proces wypierania krajobrazu typowo rolniczego przez krajobraz
jednorodzinnych osiedli podmiejskich o charakterze willowym.
Elementem najbardziej różnicującym krajobraz gminy jest
ukształtowanie terenu i sieć osadnicza. Bliskość położenia gminy

W liczbach

w stosunku do miasta Lublina oraz urozmaicona rzeźba
i nieskażone środowisko decydujeo jej atrakcyjności dla rozwoju
turystyki. Na terenie gminy istnieją dwa duże kompleksy leśne
w Radawcu Dużymi Tereszynie oraz kilka mniejszych zagajników
o łącznej powierzchni 500 ha. Za wartościowe przyrodniczo
można uznać zalesione, podmokłe wąwozy w rejonie Motycza,
a także zespoły leśne i zaroślowe w Motyczu Leśnym

fotografia W.Frąckiewicz

Konopnica – modne zaplecze miasta
Tak dobrego położenia może pozazdrościć jej
niejedna spośród ponad 200 gmin naszego
województwa.
2
W gminie Konopnica o powierzchni 92,75 km mieszka
ponad 11 157 osób w 20 miejscowościach, w tym 5731
kobiet i 5426 mężczyzn. Średnia gęstość zaludnienia
wynosi 120 osób na km2. W strukturze ludności 6571 osób
jest w wieku produkcyjnym, a wieku przedprodukcyjnym
2518, pozostali mieszkańcy w liczbie 2068 to osoby
powyżej 60 roku życia.
Do miejscowości o największej liczbie zaludnienia należą:
Motycz, Radawiec Duży, Kozubszczyzna, Konopnica,
Zemborzyce Podleśne, Marynin. Na przestrzeni kilku
ostatnich lat zaznacza się silny napływ ludności na
wschodnie tereny gminy Konopnica, sąsiadujące
z aglomeracją miejską. Widoczny jest tutaj dynamiczny
wzrost liczby napływowych mieszkańców, w 2006r – 428
osób.
Dane sporządzono zgodnie ze stanem na dzień
31.12.2006r.
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Gleby
Gmina Konopnica posiada w województwie lubelskim
najlepsze warunki do rozwoju rolnictwa. Wskaźnik jakości
rolniczej przestrzeni produkcyjnej wg IUNG w Puławach
wynosi powyżej 100, 1 pkt i jest najwyższy dla gmin
Lubelszczyzny. Przeważają gleby bardzo dobre i dobre
o klasach I-III. Około 90 % gleb zaliczanych jest do 1 i 2-go
kompleksu żytniego. W produkcji roślinnej dominuje
uprawa zbóż, ziemniaków. Na terenie gminy funkcjonuje
kilkadziesiąt znakomitych gospodarstw sadowniczych.
Rolnicy produkują znaczne ilości owoców (jabłko, wiśnia,
śliwa, porzeczka, malina). Do rejonów o silnych
tradycjach sadowniczych należą miejscowości Motycz,
Motycz Józefin. Znaczną powierzchnię zajmuje również
uprawa warzyw.
fotografia W.Frąckiewicz

Media

Gmina posiada bardzo dobrze
rozbudowaną infrastrukturę
techniczną. Jest zgazyfikowana
w 98%. Łączna długość sieci gazowej
z przyłączami wynosi 242 km,
podłączonych jest do niej 2065
budynków.
Gospodarstwa domowe
w następujących miejscowościach
pobierają wodę z sieci wodociągowej :
Konopnica, Motycz Leśny, Szerokie,
Motycz, Kozubszczyzna, Uniszowice,
Motycz Józefin, Sporniak,
Marynin - częściowo, Lipniak,
Radawiec Duży - częściowo,
Radawiec Mały - częściowo,
Radawczyk Drugi – częściowo.
Długość głównej sieci wodociągowej
rozdzielczej, wraz z przyłączami

prowadzącymi do budynków i innych
obiektów wynosi wg stanu na dzień
01.01.2007 95 986 m sieci, 81 657 m
przyłącza.
Telefoniczna centrala automatyczna
realizująca połączenia krajowe
i międzynarodowe zlokalizowana jest
w budynku Urzędu Gminy. Część
gminy (od strony Lipniaka) jest
podłączona do centrali lubelskiej.

o przygotowaną dokumentację
projektową przeprowadzenie
modernizacji sieci energetycznej
z napowietrznej na kablową.

Energia elektryczna stanowi
podstawowe źródło energetyczne.
Na terenie gminy wszystkie
zakłady, instytucje i gospodarstwa
rolne są zelektryfikowane. Zakład
Energetyczny planuje w oparciu

Gmina Konopnica, przy budżecie ok 20 mln zł, realizuje
inwestycje o wartości blisko 7,5 mln. Ważnym elementem
wsparcia prowadzonych działań są środki pozyskiwane ze
źródeł zewnętrznych.

fotografia W.Frąckiewicz

Infrastruktura drogowa
Dobra sieć dróg zapewnia łatwą komunikację z Lublinem.
Przecinająca gminę linia kolejowa Lublin – Warszawa
zwiększa możliwości transportowe. Do podstawowego
układu dróg w gminie Konopnica należą : drogi krajowe,
drogi wojewódzkie, drogi powiatowe o długości 51,7 km
oraz drogi gminne o łącznej długości 97 km .

W roku 2007 wykonano przebudowy dróg
w następujących miejscowościach :
400 mb droga gminna w Kozubszczyźnie
370 mb droga wewnętrzna w Konopnicy (ujęcie wody)
930 mb droga gminna w Rudawiec Mały - Tereszyn
150 mb droga wewnętrzna w Lipniaku
150 mb droga wewnętrzna w Konopnicy (MEDISEPT)
745 mb droga gminna Radawczyk Drugi - Tereszyn
290 mb droga gminna Radawiec Wygon
750 mb droga gminna Radawiec Duży Działki
Razem 3 785 mb
Jesteśmy w trakcie budowy drogi gminnej w Motyczu
Józefinie o dł 924,11 mb.
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Przedsiębiorczość
Rozwój gminy wiąże się z rozwojem przedsiębiorczości.
Działające u nas firmy korzystają z dogodnego położenia.
Dynamiczne środowisko gospodarcze nie może zaistnieć
bez rozwijających się według stabilnych reguł konkurencji
przedsiębiorstw. W ostatnich latach zauważa
się
przyrost nowo zakładanych podmiotów gospodarczych.

Siedzibę w Konopnicy chwalą sobie również właściciele
„Zajazdu Gościnnego”. Właściciele poszczycić się mogą
także zajęciem I miejsca na Dożynkach Rybackich
w Dworze Anna w 2004 i 2005r., III miejscem
w plebiscycie „Smaki Lubelszczyzny” w 2006r. oraz
certyfikatami Elite Cafe z wiedzy o kawie i technik baristy.
Bazę hotelową w Gminie tworzą również Hotel Jedlina
oraz Hotel Korona. Pierwszy z nich to zaciszny,
trzygwiazdkowy obiekt położony w Motyczu. „Korona”
położona jest w Zembrzycach Tereszyńskich. Warto
wspomnieć, że Hotel ten patronuje drużynie piłkarskiej
oraz wychowankom Domu Dziecka w Lublinie.

Idealnym przykładem wyczucia rynku może być
działający w Konopnicy od 2003r. Salon Fryzjersko –
Kosmetyczny Venus. Zaczynali jako mały zakład
fryzjerski, który z czasem i sukcesywnie rozbudowywano.
Zwiększono wachlarz świadczonych usług
o kompleksowe zabiegi kosmetyczne oraz solarium.
Zdaniem właścicieli, pomyślne warunki rozwoju stwarza
lokalizacja zakładu. Dogodny dojazd sprawia, że salon
obsługuje klientki z Konopnicy, Lublina, Bełżyc i Opola
Lubelskiego. Obecnie w Venus pracują dwie panie, ale
właściciele planują w niedalekiej przyszłości zatrudnić
jeszcze jedną osobę.

Atrakcją Motycza jest również Aqua Residence Pana
Konrada Dąbrowskiego. Jest to kompleks rekreacyjny
z siłownią, basenem, sauną i solarium, prowadzący
zajęcia z nauki pływania oraz aquarobicu – gimnastyki
w wodzie.
Na pewno wszystkich przedsiębiorców z Konopnicy
ucieszy fakt, że planowane jest obniżenie im stawki
podatku od nieruchomości. Jest to jeden z punktów
gminnego programu wspierania inwestycji i rozwoju.
Jedne z największych firm w Konopnicy to:
ZOMAR w Motyczu (przetwórstwo owocowo –
warzywne), RAF-Polska w Rudawcu Dużym (zakład
produkcyjny armatury włoskiej), AGROPOL w Motyczu
(wytwórnia koncentratów i mieszanek), INWEST-AGRO
Techniczna Obsługa Rolnictwa, Sieńko Wojciech w
Tereszynie (sprzęt i maszyny rolnicze).

Oświata
Sieć placówek oświatowych dostosowana jest do sieci
osadniczej gminy. Publiczne Szkoły Podstawowe
znajdują się w miejscowościach: Konopnica, Motycz,
Stasin, Radawiec Duży, Zemborzyce Tereszyńskie.
Gimnazjum zlokalizowane jest w Radawczyku Drugim.
Obecnie na terenie gminy funkcjonują Świetlice
Terapeutyczne
w Szkołach Podstawowych oraz
Gimnazjum. Od 1999 roku przy Szkole Podstawowej im.
W. Witosa w Motyczu działa orkiestra dęta, która jest
swoistym ewenementem – bardzo rzadko można dziś
spotkać tego typu zespół, działający przy szkole
podstawowej. Wszyscy, którzy mieli przyjemność
kiedykolwiek widzieć ich występy, byli pod ogromnym
wrażeniem talentu i zaangażowania młodzieży. Bez
wątpienia są oni naszym powodem do dumy!
Dnia 29 czerwca 2007 roku uchwałą Rady Gminy
Konopnica Szkoła Podstawowa w Radawcu Dużym
otrzymała imię „Ziemi Lubelskiej”, natomiast Szkoła
Podstawowa w Zemborzycach Tereszyńskich otrzymała
imię „Ks. Jana Twardowskiego”.

fotografia Piotr Zawada

fotografia w tle W.Frąckiewicz
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Sieć bibliotek publicznych tworzą Gminna Biblioteka
Publiczna w Konopnicy usytuowana w Kozubszczyźnie i 3
filie biblioteczne w Radawcu Dużym , Motyczu ,
Zemborzycach Tereszyńskich. Skuteczna działalność
biblioteki jako placówki organizacyjnej
i upowszechniającej czytelnictwo, w pierwszym rzędzie
opiera się na istnieniu wystarczająco liczbowo i dobrze
skompletowanego księgozbioru. Gminna Biblioteka
posiada wyposażenie komputerowe i dostęp do Internetu.
Gminna Biblioteka Publiczna w Konopnicy powstała
1949 r. W pierwszych latach mieściła się w domach
prywatnych, kilkakrotnie zmieniano jej lokal i pracowników.
Od 1989 znajduję się w budynku Urzędu Gminy. Co
prawda jest tu widno i ciepło, a dobra lokalizacja zwiększa
komfort dojazdu i dostępu do woluminów, jednakże dla
zasobnego i systematycznie gromadzonego księgozbioru
brakuje już miejsca.
Co szósty mieszkaniec gminy wypożycza książki
z biblioteki. Księgozbiór biblioteki to łącznie 40 tys 725
woluminów.
Od kilku lat Biblioteka organizuje spotkania z pisarzami.
Gościliśmy dotychczas Panią Wandę Chotomską, Ewę
Nowacką, Beatę Ostrowicką, Wiolettę Piasecką a w tym
roku panią Ewę Nowak. Cieszą się one ogromną
popularnością wśród dzieci i młodzieży.
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Filia biblioteczna w Zembrzycach Tereszyńskich
usytuowana jest na terenie szkoły podstawowej, prowadzi
ze szkołą systematyczną współpracę. Odbywają się tu
lekcje biblioteczne, konkursy literackie i plastyczne.
Gminna Biblioteka Konopnicy rozwinęła działalność
informacyjną i wzbogaciła swoja ofertę poprzez
uruchomienie czytelni internetowej z programu ,,Ikonka”.
Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.

Sport
Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Konopnica powstał w 1988
roku. W chwili obecnej należy do Lubelskiego Związku
Piłki Nożnej, a w jego skład wchodzi 28 seniorów i 18
juniorów. W roku bieżącym w szeregi klubu wstąpiło 6

nowych członków. Prezesem „Sokoła”jest Jerzy Brodacz,
v-ce prezesem Adam Brodziak. Treningi naszych
sportowców odbywają się na boisku na terenie lotniska
Aeroklubu Lubelskiego w Radawcu , natomiast zimą
w salach gimnastycznych w szkołach w Konopnicy
i Radawcu Dużym. W bieżącym roku najważniejszym
wydarzeniem był awans do I ligi halowego turnieju piłki
nożnej w Bełżycach. Ponadto w czerwcu, z okazji Dnia
Dziecka, Klub współorganizował wraz ze Szkołą
Podstawową w Zemborzycach turniej piłki nożnej.
Natomiast w październiku, jak co roku, „Sokół”, wraz ze
szkołami podstawowymi w Konopnicy i Zemborzycach
Tereszyńskich, będzie współorganizatorem Biegu
o Puchar Wójta Gminy Konopnica.

Lotnisko w Radawcu Dużym ma powierzchnię trawiastą,
zajmuje obszar 116 ha. Główny pas startowy ma długość
820 m, a szerokość 400 m. Lotnisko użytkowane jest przez
Aeroklub Lubelski i lotnictwo sanitarne. Aeroklub Lubelski
powstał w Powstał w 1927 roku z inicjatywy ludzi, których
łączył jeden cel - oderwać się od ziemi i unosić się w
powietrzu jak najdłużej. Aby zapewnić środki dla działalności
sportowej, Aeroklub świadczy
dla firm i instytucji
państwowych. Dodatkowo prowadzona jest obsługa
techniczna statków powietrznych. Przy Aeroklubie działają
też inne organizacje, takie jak:Lotnicze Pogotowie
Ratunkowe, Zakład Usług Agrolotniczych, oraz Straż
Graniczna. Coraz częściej na radawieckim lotnisku lądują
także przedsiębiorcy i biznesmeni w swoich prywatnych
maszynach.
Aeroklub Lubelski szkoli pilotów szybowców oraz skoczków
spadochronowych. Organizuje loty treningowe dla pilotów
polskich i zagranicznych, wykonuje loty turystyczne nad
Lubelszczyzną. Zainteresowani mogą spróbować swoich sił
w sekcji samolotowej, szybowcowej, samolotowej,

mikrolotowej lub modelarskiej.
W dniach 21 – 23 września odbędą się uroczystości dla
wychowanków klubu związane z obchodami 80-lecia
Aeroklubu Lubelskiego.
Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej
klubu: www.aeroklub.lublin.pl – serdecznie zapraszamy.
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Drogi
Dostępność komunikacyjna gminy
jest jednym z najważniejszych
czynników warunkujących
możliwości jej rozwoju. W trosce
o stan bezpieczeństwa i jakość jazdy
na drogach gminnych przebudowano
i położono nową nawierzchnię
bitumiczną o łącznej długości 5
034,50 mb. Wybudowane zostały
również drogi gminne o łącznej
długości 8 319,15 mb. Zyskali
mieszkańcy oraz pozostali
użytkownicy lepsze,
bezpieczniejsze, z krótszym czasem
przejazdu trasy. W ostatnich latach
zainstalowano oświetlenie uliczne
wzdłuż dróg w Zemborzycach
Tereszyńskich, Motyczu, Maryninie,
Uniszowicach, Motyczu
oraz na
trasie Radawiec Duży –Pawlin.
Ponadto, w dniu 6 sierpnia 2007
podpisane zostało porozumienie
dotyczące przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 747 między
samorządami gmin Konopnica,
Bełżyce, Opole Lubelskie,
Poniatowa, Chodel, Józefów n/Wisłą,
Karczmiska, Łaziska, Wilków, Iłża,
Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec

n/Wisłą oraz powiatów Lublin i Opole
Lubelskie, Lipsko oraz Radom, przez
które ma ona przebiegać.
Dodatkowo, w porozumieniu, zostało
ujęte zadanie wybudowania nowego
mostu na Wiśle w miejscowości
Kamień oraz wszelkich dróg
dojazdowych. Gmina Konopnica jest
także strona tego porozumienia. W
ramach rozbudowy drogi
wojewódzkiej nr 747 planuje się
wybudować trzy obwodnice: Opola
Lubelskiego, Chodla i Bełżyc,
przełożenie drogi do obwodnicy
Opola Lubelskiego oraz dojazd do
węzła „Konopnica” obwodnicy
Lublina. Niezależnie, na terenach
zabudowanych planuje się rozdzielić
ruch pieszy od kołowego poprzez
b u d o w ę c h o d n i k ó w. ( n p .
w miejscowości Marynin). Powstaną
również nowe zatoki autobusowe.
W związku z ostatecznym ustaleniem
przebiegu obwodnicy Lublina przez
naszą gminę, rozpoczyna się dla
Konopnicy intensywny okres.
Będzie można rozpocząć inwestycje
na znacznie większą skalę. Należy
pamiętać, że wraz z obwodnicą
zyskamy wyjątkowa strefę
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ekonomiczną, idealna dla rozwoju
małej i średniej przedsiębiorczości.
Dodatkowo należy zaplanować
zjazdy z obwodnicy, tak aby
bezpiecznie i szybko podróżujący
mogli dotrzeć do obiektów
bezpośrednio usytuowanych
w strefie wzdłuż obwodnicy.
Przewidujemy, iż w jej obrębie
powstaną lokale handlowe
i gastronomiczne, oraz centra
rozrywki, w tym najprawdopodobniej
aquapark.

Wodociągi
Poprawa jakości wody i tym samym zdrowia mieszkańców stała
się celem realizacji budowy sieci wodociągowej w kolejnych
miejscowościach. W roku 2004 Gmina Konopnica zrealizowała
inwestycję pod nazwą Budowa sieci wodociągowej wraz
z przyłączami w miejscowościach Radawiec Duży , Radawiec
Mały , Radawczyk Drugi współfinansowaną ze środków Unii
Europejskiej w ramach programu SAPARD. Do sieci podłączono
75 odbiorców. W grudniu 2004 r. zakończono budowę sieci
wodociągowej Radawiec Duży „Rudki-Wygon” Do sieci
wodociągowej podłączono 45 odbiorców. W roku 2005
wykonano 300 mb sieci wodociągowej Radawiec Duży
„Lotnisko”.
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radawczyk Drugi
rozpoczęła się 14 marca 2007. W bieżącym roku rozpoczęto

budowę sieci wodociągowej o długości 2 377 m w miejscowości
Radawczy Drugi.
Na terenie budowy wodociągu mieszkańcy odczuwali już od
dłuższego czasu problemy związane z jakością wody. Woda
czerpana z czynnych studni kopanych i głębinowych budziła
poważne zastrzeżenia co do jej jakości pod względem fizykochemicznym i bakteriologicznym .

Kanalizacja
W kwietniu 2006 rozpoczęto realizację projektu Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stasin Gmina
Konopnica I etap .Inwestycja współfinansowana przez Unię
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Przedmiotem projektu jest wykonanie włączenia kanalizacji
sanitarnej do kolektora B-8 w Lublinie oraz wykonanie
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Stasinie . Istnieje
możliwość podłączenia kolejnych gospodarstw do sieci
będącej przedmiotem projektu. Układ sieci sanitarnej w
miejscowości Stasin posiada rezerwę przepustowości
zapewniającą możliwość odprowadzenia ścieków
sanitarnych z miejscowości Stasin II etap, Marynin,
Tereszyn, Radawiec Duży, Radawiec Mały, Radawczyk
Drugi oraz częściowo Kozubszczyzna.

ECHO KONOPNICY
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Sale gimnastyczne
W 2004 roku została zakończona budowa sali
gimnastycznej w Gimnazjum w Radawczyku Drugim.
Otrzymaliśmy środki z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej na budowę sal gimnastycznych w Szkołach
Podstawowych
w
Konopnicy, Zemborzycach
Tereszyńskich oraz Motyczu. Rozbudowa Szkoły
Podstawowej w Konopnicy o salę gimnastyczną została
ukończona w 2006r. Trwa budowa pozostałych sal
gimnastycznych w Motyczu i Zemborzycach
Tereszyńskich.
fotografia W.Frąckiewicz

Internet
Już na jesieni rozpoczęte zostaną prace nad
przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do pozyskania
funduszy unijnych na budowę infrastruktury
teleinformatycznej w Gminie Konopnica. Ma ona być
oparta o nowoczesne rozwiązania z zakresu budowy sieci
bezprzewodowych za pomocą specjalnych nadajników
oraz przekaźników. Umożliwi to wszystkim mieszkańcom
łatwy dostęp do internetu oraz wszystkich usług z nim
związanych, w tym korzystanie z taniej lub całkowicie
bezpłatnej w obrębie obszaru gminy telefonii VOIP.

Sieć swoim zasięgiem ma objąć tereny należące do
Gminy Konopnica. Przewiduje się również stworzenie tzw.
hot spotów oraz przeprowadzenie odpowiednich szkoleń
dla chętnych mieszkańców.
Wiodącym celem długoterminowym w strategii rozwoju
gminy jest rozwój społeczny i gospodarczy gminy
Konopnica, umożliwiający poprawę warunków życia
mieszkańców i podniesienie pozycji gminy w regionie.
Przyjęty cel zakłada, że najważniejsza jest dbałość
o mieszkańców i poprawa ich warunków bytowania. Aby
osiągnąć wymienione założenie władze gminy stworzyły
odpowiednie warunki do rozwoju przedsiębiorczości
i rozwoju wszechstronnego infrastruktury technicznej.
Konopnica dysponuje wewnętrznym potencjałem
umożliwiającym pobudzanie nowych impulsów
rozwojowych. Do najważniejszych z nich należą zasoby
i walory przyrodnicze, dobry stan środowiska
naturalnego, położenie geograficzne w bezpośrednim
sąsiedztwie Lublina, wysoka jakość gleb stwarzająca
możliwość rozwoju rolnictwa, potencjał demograficzny, w
tym dobrze rozwinięte szkolnictwo.

Dożynki 2007 Trasa możliwego powrotu z dożynek do Lublina.
Nałęczów

Konopnica

Lublin

Wojciechów
Marynin

Radawiec

Bełżyce

Niedrzwica

Trasa dojazdu z Lublina
Trasa możliwego objazdu
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Twoje zdrowie na talerzu
To, co jemy ma niebagatelny wpływ na prawidłowe,
zdrowe funkcjonowanie całego naszego organizmu.
Dostarczanie do organizmu zanieczyszczonej, skażonej
i niezdrowej żywności może w konsekwencji przyczynić
się do powstania wielu poważnych chorób jak zawały
serca, wylewy krwi do mózgu, otyłość, czy nowotwory.
Nie tylko importowane warzywa i owoce spryskiwane
pestycydami w celu opóźnienia ich dojrzewania i gnicia
stanowią zagrożenie dla naszego zdrowia, ale także
często i rodzime poddawane są nawożeniu azotanami.

Potocznie określenie "zdrowa żywność” zostało
stworzone głównie dla celów marketingowych i samo
przez się nie oznacza spełniania przez produkty
określonych standardów. Inaczej sprawa ma się
z „żywnością ekologiczną”.
Żywność ekologiczna, to określenie żywności
produkowanej metodami rolnictwa ekologicznego
z dbałością o wyeliminowanie używania nawozów
sztucznych i pestycydów. Takie metody produkcji mają
zapewniać ochronę środowiska oraz zdrowia
konsumentów, stanowiąc system zrównoważony pod
względem:

- ekologicznym - nie obciąża środowiska w stopniu
większym niż naturalne ekosystemy;
- ekonomicznym - jest w dużym stopniu niezależny
od nakładów zewnętrznych;
- społecznym - umożliwia zachowanie oraz rozwój
wsi i rolnictwa.
Producenci żywności ekologicznej mają obowiązek
oznaczenia swoich produktów certyfikatami. W Polsce
stosowane są certyfikaty Agrobiotest, Bioeksperta,
Biocert, Ekogwarancja PTRE, Cobico, PCBC i PNG (stan
na rok 2006).
W Unii Europejskiej produkcja takiej żywności jest
regulowana rozporządzeniem, czyli aktem prawnym
najwyższej rangi (Rozporządzenie Rady EWG nr
2092/91, z dnia 01.01.1993 r., w sprawie rolnictwa
ekologicznego oraz znakowania jego produktów i
środków spożywczych, obowiązujące w państwach
członkowskich UE). Od maja 2004 rozporządzenie to
obowiązuje również w Polsce.
Polski rynek żywności ekologicznej jest obecnie
szacowany na ok. 50 milionów EURO. Żywność
certyfikowaną kupuje już ok. 7% polskich konsumentów głównie w specjalistycznych sklepach oraz bezpośrednio
u rolników. Powierzchnia polskich upraw ekologicznych
rośnie dynamicznie, jednakże jej udział w całkowitej
powierzchni rolnej jest wciąż niski - ok. 1%.
(na podstawie informacji żywność.waw.pl oraz zdrowa-zywnosc.net,pl)

Wywiad z rolnikiem
Dziś przedstawiamy….
Stare powiedzenie mówi: Cudze chwalicie – swego nie
znacie. Redakcja Echa Konopnicy postanowiła przybliżyć
swoim czytelnikom sylwetki niektórych mieszkańców
naszej gminy. Wybieramy przedstawicieli różnych
zawodów i profesji. Łączy ich jedno – swoją drogę życiową
połączyli z pasją, dzięki czemu odnieśli sukces. Dziś mamy
przyjemność przedstawić Państwu Pana Stanisława
Pietrzaka z Pawlina.
Pan Stanisław Pietrzak z Pawlina
Mieszka w Konopnicy od urodzenia. Jest uznanym
i cenionym hodowcą trzody chlewnej. Wyróżniono go
prestiżową nagrodą Vice-mistrza w konkursie Agroliga
2004, a rok później został Farmerem Roku – mistrzem
gospodarstw do 35ha. Posiada w swoim gospodarstwie
1000 – 1200 świń.

Jaka jest tajemnica Pańskiego sukcesu?
- Wieloletnie doświadczenie oraz ciągłe zdobywanie
wiedzy.
Ile zwierząt hodowlanych Pan posiada?

Dlaczego zdecydował się Pan na tego typu
produkcję?
- Przede wszystkim tradycja rodzinna - mój ojciec był
rolnikiem i zajmował się hodowlą trzody chlewnej, poza
tym jeszcze kilka lat wstecz taka hodowla była bardzo
opłacalna.
Z czego jest Pan najbardziej zadowolony a chciałby
Pan zmienić w obecnej sytuacji
gospodarczej?
- Najbardziej chciałbym, żeby rządzący zwracali
większą uwagę na nas – rolników.
Czy zainteresowany jest Pan pozyskaniem
dofinansowania ze środków UE?
- Tak, już korzystałem ze środków UE i jestem bardzo
zadowolony pomimo dużej
ilości dokumentów, które należało wypełnić.
Jakie są według Pana perspektywy rozwoju
Pańskiego gospodarstwa?
- Wszystko zależy od sytuacji politycznej w kraju oraz
czy wreszcie ktoś spojrzy na rolników i ich problemy.
Czego można Panu życzyć na przyszłość?
- Przede wszystkim zdrowia.

- od 1000 do 1200 sztuk.
Życzymy więc panu Stanisławowi zdrowia i dalszych
sukcesów hodowlanych.
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Biblioteka apeluje
Na terenie naszej gminy znajdują się liczne kapliczki
i krzyże przydrożne. Stanowią nieodłączny element
krajobrazu. Są one dowodem pobożności mieszkańców.
Są świadectwem czyjegoś podziękowania,
dziękczynienia, zadośćuczynienia, czyjejś misji, prośby,
nadziei. Są świadectwem spójności człowieka z miejscem
zamieszkania, spójności wpisanej na trwałe w krajobraz.
Świadczą o trwaniu i przemijaniu.
Te niepozorne zabytki przeszłości są dla nas znakami
tradycji chrześcijańskiej i symbolizują ważne wydarzenia
religijne, społeczne, a nawet prywatne.
Ich powstanie wiąże się z ważnymi wydarzeniami
w Kościele, Ojczyźnie, czy danej społeczności. Kiedy
indziej są one wyrazem indywidualnej lub zbiorowej
wdzięczności, miejscami pamięci, pokuty. Są one wyrazem
wiary naszych przodków.
Biblioteka wykonała fotografie kapliczek znajdujących się
na terenie naszej gminy jak również zgromadziliśmy
informacje o obiektach.
Na podstawie uzyskanych informacji chcielibyśmy wydać
album
„ Kapliczki i krzyże przydrożne w Gminie Konopnica”.
Stąd nasza prośba o pomoc przy wydaniu albumu.
Jeśli posiadają Państwo materiały, które mogłyby
wzbogacić zasoby albumu… serdecznie prosimy
o kontakt z Panią Ewą Misztal, Biblioteka Publiczna
Gminy Konopnica.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy do naszych
placówek.
Figurka M.B , znajdująca się w Kozubszczyźnie
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