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Mirosław Żydek
Wójt Gminy Konopnica

Konopnica, dn. 29 października 2010r.

Drodzy Mieszkańcy

pragnę złożyć na Wasze ręce, w imieniu swoim oraz członków Rady Gminy Konopnica, najserdeczniejsze 

podziękowania za wsparcie jakie okazaliście nam przez cały okres pełnienia naszych funkcji. Minione cztery 

lata kadencji były okresem niezwykle wymagającej, ale przede wszystkim zaszczytnej, służby Wam 

wszystkim. Możliwość piastowania tej odpowiedzialnej i zaszczytnej funkcji Wójta – Gospodarza Gminy, 

wymagała ode mnie całkowitego poświęcenia i oddania się pracy. W każdym podejmowanym przeze mnie 

działaniu, kierowałem się dobrem wszystkich mieszkańców gminy, tak by jej rozwój był zrównoważony. 

Zmiany w obliczu Naszej Gminy nie byłyby możliwe bez zaangażowania ze strony moich współpracowników 

oraz wszystkich Radnych.

Dziękuję, że wskazywaliście mi ścieżki działania oraz inspirowaliście w wyborze kierunków

rozwoju. Wspólnie udało nam się szybko i sprawnie wprowadzić Konopnicę na tory nowoczesności

i wszechstronnego postępu. Po wcześniejszych, długich latach marazmu, nadrabiamy

zaległości. Dzięki pozyskaniu wielu milionów złotych z funduszy krajowych i europejskich,

przeprowadziliśmy remonty szkół i budynków komunalnych, wybudowaliśmy nowoczesne sale

i boiska sportowe. Modernizujemy drogi i chodniki, stawiamy oświetlenie uliczne, by zwiększyć

bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Budujemy sieci kanalizacyjne i wodociągowe, nowe stacje

uzdatniania wody, a w zabudowie rozproszonej – przydomowe oczyszczalnie ścieków. W trakcie

kończącej się kadencji opracowaliśmy studium dla całej gminy i przystąpiliśmy do realizacji planu

zagospodarowania przestrzennego, którego brak tak bardzo wszyscy odczuwamy.

Za największy sukces poczytuję jednak wewnętrzne zjednoczenie naszej Rady Gminy. Pomimo

trudnych początków, pogrążoną w sporach Radę potrafiliśmy skonsolidować. Dzięki temu

możliwe stało się rozpoczęcie tylu istotnych inwestycji. Z dumą podkreślam fakt, iż nasza współpraca

– nastawiona na skuteczne działanie, nie jest skażona echem „warszawskich” konfliktów. Dla mnie 

najważniejsi byli, są i będą ludzie, których reprezentuję, ich dobro i zadowolenie.

Jak udowadnia przykład Konopnicy – zgoda buduje.

Miroslaw Zydek
Z wyrazami wdzięczności,
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Podsumowanie 4 lat kadencji radnych
i wójta Gminy Konopnica

Zbliżają się wybory samorządowe. Już 
21.l istopada wybierzemy naszych 
przedstawicieli, którym na następne 4 lata 
oddamy stery naszej gminy. To oni 
decydować będą o kierunkach rozwoju
i inwestowania w Konopnicy, będą 
kształtować naszą lokalną rzeczywistość. 
Redakcja Echa poprosiła Wójta Mirosława 
Żydka, aby pomógł nam podsumować 
dokonania  kończącej się kadencji:

Panie Wójcie, wydaje się, ze zaledwie 
wczoraj przeprowadzaliśmy z Panem 
wywiad do pierwszego numeru Echa 
Konopnicy. Pytaliśmy wtedy o Pańskie 
plany, oczekiwania, cele… Dziś nadszedł 
czas podsumowań. Jak jednym słowem 
określiłby Pan ostatnie cztery lata?

- Jednym słowem? Praca! Obejmując 
urząd przygotowany byłem na ciężką 
pracę, ale rzeczywistość przerosła moje 
oczekiwania. Taka funkcja wymaga 
maksymalnego zaangażowania i oddania. 
Wójt praktycznie nie posiada wolnego 
dnia. Weekendy to czas, kiedy spotykam 
s ię  z  Mieszkańcami  na  różnych  
uroczystościach gminnych lub zebraniach 
wiejskich i strażackich. Prawie codziennie 
popołudniami i wieczorami, bo w ciągu 
dnie brakuje  na to czasu, przejeżdżam 
kilka kilometrów po gminie, aby ocenić 
postęp prac  inwestycy jnych lub 
stwierdzić, że są jakieś potrzebne na dziś. 
W tygodniu mój kalendarz spotkań 
wypełniony jest co do godziny. Nagrodą za 
cały trud są nasze osiągnięcia - moje
i radnych oraz  transformacja jaką przeszła 
gmina w ciągu tego czasu, gdy zdajemy 
sobie sprawę, że efekty naszych działań są 
widoczne i namacalne, a mieszkańcy 
mówią: „Dobra robota, Panie Wójcie!”…. 
takie chwile są bezcenne, to one 
sprawiają, że pomimo często wielkiego 
zmęczenia , chce się podejmować kolejne 
wyzwania. 

Zacznijmy zatem od początku. Co jest dla 
Pana najistotniejsze w Gminie?

- Ludzie - to chyba oczywiste. Zawsze 
mówię i podkreślam, że stanowisko wójta, 
to nie praca, to służba. Decydując się na 
działalność samorządową każdy powinien 

PODSUMOWANIE
4 LAT KADENCJI

Uważam, że podejmowanie zgodnych 
decyzji ponad podziałami to ogromny sukces 
naszej Rady. Pozwoliło nam to działać 
spójnie i zgodnie co przełożyło się na 
milionowe inwestycje zrealizowane w naszej 
gminie na przestrzeni ostatnich czterech lat. 
Za najważniejsze z nich uważam rozpoczęcie 
kanalizowania i wodociągowania gminy, 
inwestycje w oświatę oraz infrastrukturę. 

Jednak najważniejsze dla naszej gminy jest 
przyjęcie Studium Uwarunkowań, co jest 
milowym krokiem na drodze do uchwalenia 
Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
Dla Gminy Konopnica.
Andrzej Duda - przewodniczący Rady Gminy

Na samym początku urzędowania Rady 
zdarzały się pewne zawirowania ze względu 
na powtórzone wybory wójta i ten czas 
uważam za niepotrzebnie stracony.
W dalszych latach współpraca między nami 
układała się bardzo dobrze, dzięki temu 
zostało zrobionych bardzo dużo inwestycji.
Z takich głównych to najważniejsze to, że 
wszystkie placówki oświatowe zostały 
doprowadzone do takiego stanu, że wreszcie 
jest się czym pochwalić. Poza tym zostały 
wyremontowane inne budynki w gminie, np. 
remizy strażackie. Wreszcie też została 
rozpoczęta kanalizacja gminy – uważam to 
za ogromny sukces.
Stanisław Majczak - radny

pamiętać, że robi to dla innych, nie dla 
siebie i że zawsze będzie ze swych działań 
rozliczony.
Konopnica to bardzo dynamiczna gmina 
patrząc z perspektywy zaludnienia. 
Rocznie melduje się tu ok. 400 nowych 
osób. W roku bieżącym mamy już 11 799 
obywateli. Warto podkreślić, że ta 
tendencja wzrostowa jest nie tylko 
wynikiem bliskości miasta. Bez wątpienia 
duży wpływ na ten fakt ma stale rosnący 
komfort życia jaki oferuje nasza gmina: 
nowe drogi, wyremontowane placówki 
oświatowe, sprawnie działający urząd.
Nowi mieszkańcy, to oczywiście większe 
wpływy do naszego budżetu, lecz także 
pojawiające się nowe problemy  - jak 
choćby kwestia  niewystarczającej sieci 
wodociągowej, konieczność wykonania 
nowych dróg, czy rozwijania kanalizacji. 
Może „problemy”, to nie najszczęśliwsze 
określenie… My traktujemy je jako sprawy 
do załatwienia.

decyzję o remoncie stacji uzdatniania 
wody w Szerokim i budowę takiej stacji
w Radawcu Dużym. Na zadania te 
p o z y s k a l i ś my  ś r o d k i  w  ra m a c h  
Regionalnego Programu Operacyjnego, 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Przygotowane są kolejne dokumentacje 
na dokończenie Stasina, na wieś Marynin, 
Tereszyn. Współfinansujemy prace w ulicy 
Kleopatry, aby uzyskać możliwość 
podłączenia się mieszkańców Szerokiego, 
Lipniaka. Na te zadania stale poszukujemy 
nowych źródeł dofinansowania.

Wspomniał Pan o kwestii wody…

- Tak. Sprawa kanalizacji i wodociągów to 
jeden z głównych kierunków naszej 
działalności. Już na przełomie 2006/2007 
roku, czyli zaraz na początku urzędo-
wania, rozpoczęliśmy realizację programu 
sanitacji wsi poprzez budowę kanalizacji 
zbiorczych oraz przydomowych oczy-
szczalni ścieków. W pierwszym etapie 
wykonane zostały kanalizacje we wsi 
Stasin, w bieżącym roku rozpoczęto prace 
w miejscowości Konopnica. Równolegle
z kanalizacją zbiorczą powstało ponad 160 
sztuk przydomowych oczyszczalni
w miejscowościach Pawlin, Zemborzyce 
Tereszyńskie, Zemborzyce Wojcie-
chowskie, Zemborzyce Dolne i Radawiec 
Mały. Dla Konopnicy najkorzystniejsze jest 
uniezależnienia się od operatorów 
zewnętrznych dostarczających wodę na 
teren naszej gminy, dlatego podjęliśmy

To była udana kadencja, w której 
zasypaliśmy wszelkie podziały między 
radnymi. W tej chwili jako Rada stanowimy 
jedność a uchwały Rady są przyjmowane 
jednogłośnie. Najważniejsza rzecz to, że 
n a d a l  ko nt y n u u j e  s i ę  ka n a l i za c j ę
i wodociągowanie gminy. Duże wysiłki 
zostały włożone w remonty i rozbudowy 
szkół, dzięki temu wszystkie placówki mamy 
w idealnym stanie wraz z  salami 
gimnastycznymi. Na pewno jeszcze trochę 
zostało do zrobienia ale biorąc pod uwagę 
program wieloletni na lata 2007 – 2013 to 
mamy już przeszło 70% zrealizowanych 
inwestycji.
Marian Żydek - radny
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rytet. Przykład jest prosty: jakość sieci 
dróg komunikacyjnych to podstawowe 
kryterium oceny pracy samorządowców 
stosowane przez przeciętnego mie-
szkańca.

A przecież nie wszystkie drogi są drogami 
gminy. Na naszym terenie są drogi 
powiatowe, wojewódzkie i krajowe ale jak 
soczewka zbieram wszystkie uwagi ich 
dotyczące i staram się zawierać takie 
porozumienia,  które pozwolą na 
wyremontowanie nie należących do nas 
dróg.

Mamy świadomość, że statystyczna 
rodzina posiada minimum jeden 
samochód i siłą rzeczy staliśmy się 
codziennymi użytkownikami dróg . Od ich 
stanu zależy nie tylko komfort naszej

jazdy,  a le  przede wszystk im je j  
bezpieczeństwo. Od 2007 roku Gmina 
Konopnica wydała łącznie ok 9 mln 
złotych na modernizację i budowę dróg 
gminnych. W tym samym okresie, 
wspólnie  z  Powiatem Lubelsk im 
wykonaliśmy 15 km dróg, z finansowym 
wkładem naszej gminy w wysokości 3,6 
mln złotych.
Budowy i modernizacje to nie wszystko – 
ważne jest także oświetlenie drogowe. 
Udało nam się ustawić lampy uliczne na 
odcinku ponad 30 km. Także na te cele 
staraliśmy się o dodatkowe finansowanie 
pozabudżetowe. Udało się pozyskać 
środki z Funduszu Ochrony Gruntów 
Rolnych, Regionalnego Programu 
O p e r a c y j n e g o  W o j e w ó d z t w a  
Lubelskiego, MSWiA i Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

Ponieważ oświata leży mi szczególnie na 
sercu pragnę zwrócić uwagę na fakt, iż 
działania poczynione w oświacie w Gminie 
Konopnica należy ocenić wzorowo. 
Oczywiście jest jeszcze kilka rzeczy do 
zrobienia….
Bardzo dużo działań poczyniono w kwestii 
infrastruktury, przede wszystkim drogi, 
oświetlenia, kanalizacja i wodociągi – to 
wszystko jest widoczne gołym okiem.
Współpraca w Radzie przebiegała na bardzo 
wysokim poziomie, większość głosowań nad 
uchwałami przedstawianymi przez wójta 
było realizowanych jednomyślnie.
A efekt jak widać jest bardzo dobry.
Artur Markowski - radny

Współpraca Rady Gminy była bardzo dobra, 
brak było jakiś sytuacji konfliktowych nawet 
przy dużych inwestycjach jak to miało 
miejsce w poprzednich kadencjach  – dzięki 
temu udało się kompleksowo ruszyć 
kanalizację w gminie. To nie tylko ułatwienie 
dla mieszkańców ale również zachęta dla 
chcących inwestować w naszej gminie. To 
inwestycja, która wprowadzi gminę 
Konopnica w XXI wiek.
Stanisław Łukasiewicz - radny

Po efektach widać, że Rada nie spała. Jak 
widać było na głosowaniach w całej radzie 
panowała zgoda, a i z wójtem można się było 
dogadać w wielu kwestiach.
Najważniejszym przedsięwzięciem było 
inwestowanie w szkoły – zostały odnowione, 
zostały wybudowane sale gimnastyczne.
Do tego remont budynków Urzędu Gminy,
co pozwoliło na lepszą obsługę miesz-
kańców.
Dariusz Sobczak - radny

Wartość projektów w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca:

- wartość umów (tylko umowy własne) 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca      
2 089,27 PLN
- ludność (wg stanu z 2009 r.)     11 615

Wartość projektów realizowanych ze 
środków RPO WL 2007-2013
w przeliczeniu na 1 mieszkańca
źródło danych: www.rpo.lubelskie.pl

Przez okres całej kadencji pozyskaliśmy 
łącznie ok. 25 mln złotych ze źródeł 
zewnętrznych. To stawia Konopnicę na 
trzecim miejscu w powiecie. 
Dla mnie zawsze najistotniejsza była 
sprawa pozyskania funduszy. Nie sztuka 
obiecywać - sztuka realizować. Budżet 
Konopnicy na początku naszej kadencji 
oscylował w okolicy 18 mln zł. Obecnie 
kształtuje się na poziomie prawie 41 mln 
zł. Wzrost jest ponad dwukrotny. 

Skąd zostały pozyskane fundusze
w takiej ilości?

Pozyskujemy środki ze wszystkich 
możliwych źródeł. Piszemy projekty 
unijne, zabiegamy o dofinansowanie 
instytucji państwowych, współpracujemy 
z innymi gminami i powiatami, by 
wspólnie ponosić koszty większych 
inwestycji. Najważniejsze, to wykorzystać 
wszystkie dostępne opcje – od tego zależy 
późniejszy sukces. Każda pozyskana 
złotówka przekłada się na lepszą jakość 
życia naszych Mieszkańców, a to nasz prio-

Uważam, że ostatnie cztery lata to był dobry 
okres dla nasze gminy i jej mieszkańców. 
Dzięki współpracy wójta z Radą udało się 
zrealizować i rozpocząć wiele nowych 
inwestycji. Z tych najważniejszych to 
rozpoczęcie kanalizowania i  wodo-
ciągowania, do tego drogi oraz oświata. 
Teraz każda szkoła posiada własną halę 
sportową. Jednak nigdy nie jest tak dobrze 
żeby nie mogło być lepiej. Moim zdaniem,
w ciągu tych czterech lat, pozyskano 
niewystarczającą ilość środków pomo-
cowych na real izację  potrzebnych 
mieszkańcom inwestycji. Dlatego, bez 
względu na wynik, nadchodzących wyborów 
życzę przyszłym włodarzom naszej gminy 
lepszej efektywności w tym temacie.
Mirosław Michalak - radny
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Całkowity koszt zadania wynosił ponad 
450 000 zł. Równocześnie zakupione 
zostało wyposażenie (meble, urządzenia 
służące do edukacji młodzieży) za blisko 
100 000 zł. Ważne jest by tworzyć takie 
miejsca, gdzie młodzież (i nie tylko) mogą 
rozwijać swoje zdolności i talenty, 
świetlice, boiska ze sztuczną nawierzchnią 
oraz nowoczesne i bezpieczne place 
zabaw.

Te pieniądze inwestujemy w nowy sprzęt 
gaśniczy oraz remontujemy remizy, które 
na co dzień służą mieszkańcom jako 
miejsca spotkań. Ich centralne położenie 
we wsiach w naturalny sposób sprawia, że 
stają się siedzibami kół gospodyń 
wiejskich, kącików literackich czy 
warsztatów artystycznych.
W każdym roku urzędowania udało nam 
się zakupić min. jeden wóz strażacki. 
Zakupione z dotacji lub pozyskane 
nieodpłatnie zostały samochody dla 
Paw l i n a ,  Ze m b o r zyc ,  Ko n o p n i c y
i Tereszyna. 
Najnowszym zakupem w roku bieżącym 
jest nowoczesny samochód ratowniczo- 
gaśniczy GBA 2,5/16 marki MAN z pełnym 
w y p o s a że n i e m  d o  ra t o w n i c t w a  
drogowego o wartości 765 157,00 zł,
z czego 85% stanowi kwota dofinan-
sowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.

Cztery lata temu mówił Pan, że bliskie są 
Panu kwestie oświaty i  sprawy 
młodzieży.

- I nadal są. Mogę nawet powiedzieć, że
w tej dziedzinie najłatwiej dostrzec 
osiągnięty przez nas postęp. W naszej 
g m i n i e  z n a j d u j e  s i ę  p i ę ć  sz kó ł  
podstawowych i  g imnazjum.  Na 
utrzymanie placówek Gmina przeznacza 
rocznie z budżetu 9 mln złotych. Udało 
nam się zapewnić każdej ze wspo-
mnianych placówek salę gimnastyczną
z  p ra wd z i we g o  zd a r ze n i a .  P r z y  
finansowaniu remontów budynków oraz 
na organizację zajęć pozalekcyjnych 
pozyskane zostały środki ze Zinte-
growanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego, z Europejskiego 
F u n d u szu  S p o ł e c z n e go  Ka p i ta ł u  
Ludzkiego, z Ministerstwa Edukacji 
Narodowej, z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej i Sportu, z Powiatowego 
Centrum Pomocy  Rodz in ie  oraz  
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tak jak 
mówiłem wcześniej  – zabiegamy
o pieniądze gdzie to tylko możliwe.

Koniecznie muszę wspomnieć, że
w ramach umowy z Ministerstwem 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
zrealizowaliśmy w zeszłym roku remont 
budynku domu kultury w Motyczu
i adaptacje budynku w OSP w Radawczyku 
Drugim na potrzeby Ośrodka Działań 
Twórczych. 

Zawsze uważałem, że radnym się jest nie 
tylko dla swojego okręgu ale dla całej gminy. 
Nasza współpraca układała się bardzo 
dobrze, co prawda z początku trzeba było się 
dotrzeć ale teraz, to widać po inwestycjach, 
po tym co zostało zrobione. Najbardziej 
potrzebna inwestycja czyli kanalizacja całej 
gminy została rozpoczęta ale podłączanie 
kolejnych miejscowości musi trochę 
potrwać. Z kolejnych inwestycji to sale 
gimnastyczne w każdej szkole, a i same 
szkoły, które zostały doprowadzone do 
porządku. To wszystko w przyszłości będzie 
procentowało.
Jerzy Jakubas -radny

Myślę, że to była udana kadencja – dzięki 
temu, że wszyscy się dogadywaliśmy udało 
nam się dużo zrobić. Trzeba powiedzieć, że 
wójt jest dobrym samorządowcem i dobrym 
gospodarzem, który dba o całą gminę. Udało 
nam się ukończyć zaplanowane inwestycje, 
co prawda niektóre z małymi problemami. 
Najważniejsze to szkoły i drogi, które teraz 
są w bardzo dobrym stanie. Z tego jestem 
najbardziej zadowolony.
Ryszard Zalewski - radny

Jeśli chodzi o współpracę między radnymi 
oraz między radnymi  a wójtem to
z początku było różnie ale teraz jest 
naprawdę świetnie. Uważam, że jest to 
najlepsza z dotychczasowych rad. Przez cały 
okres udało się zrobić więcej niż się 
spodziewaliśmy, nawet na 150%. 
Adam Maciejko - radny

Już ponad ćwierć wieku służy Pan
w Ochotniczej Straży Pożarnej. W naszej 
pierwszej rozmowie opowiadał Pan, że 
to zahartowało Pana charakter. 

- To prawda. Sprawny system ochrony 
przeciwogniowej zawsze przekłada się na 
zwiększenie bezpieczeństwa życia
i zdrowia mieszkańców.
W naszej Gminie znajduje się 11 
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:
w Radawczyku Drugim, Konopnicy, 
Kozubszczyźnie, Motyczu, Motyczu 
Leśnym, Pawlinie, Szerokim, Tereszynie, 
Z e m b o r z y c a c h  B e r e s z y ń s k i c h ,  
Uniszowicach i Radawcu Dużym. Nakłady 
budżetowe na ochronę przeciwpożarową 
z roku na rok wzrastają.

Obawiałem się, że początek naszej kadencji 
b ę d z i e  b a r d zo  c i ęż k i  a l e  p óź n i e j  
pracowaliśmy już jak jedna wielka rodzina, 
gdzie wójt był jako dyrektor. Dzięki temu 
razem zrobiliśmy naprawdę dużo. Jedne
z ważniejszych inwestycji to remonty
i przebudowy remiz strażackich oraz zakup 
nowych wozów i sprzętu strażackiego.
Z bardzo ważnych prac na następne 
kadencje pozostało ukończenie kanalizacji
i  w o d o c i ą g u .  C h c i a ł b y m  też  a b y
w przyszłości wzrosło zainteresowanie 
naszym klubem sportowym, który już teraz 
ma ogromne wyniki.
Grzegorz Szymański - radny

Jeśli chodzi o współpracę w Radzie to była 
ona dobra, oczywiście były sprawy w których 
się spieraliśmy ale na końcu zawsze 
dochodziliśmy do konsensusu. Tak jak
w każdym zespole, tak i u nas były tarcia ale 
coraz mniejsze zwłaszcza przez ostatnie dwa 
l a t a .  J e ś l i  c h o d z i  o  i n w e s t y c j e
w Uniszowicach to widzę, że zmiany są 
poważne – dwie drogi powiatowe zostały 
wyremontowane. Dzięki temu może bez 
zakłóceń rozwijać się budownictwo. Taka 
sytuacja jest w całej naszej gminie.
Anna Wierchoła - radna
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R o z p o c z y n a j ą c  u r z ę d o w a n i e
w Konopnicy, niepokoił  się Pan 
p a n u j ą c y m i  w  g m i n i e  s p o ra m i
i antagonizmami. Obecnie w każdym 
wywiadzie podkreśla Pan zgodność 
wszystkich Radnych w podejmowaniu 
decyzji dotyczących gminy.
 
- Tak jest, ponieważ poczytuję to za 
największe osiągnięcie tej kończącej się 
kadencji i nie ukrywam, że potrafię 
zjednywać ludzi. Dzięki temu jeśli są 
między nami dyskusje, co jest rzeczą 
naturalną, to tylko w komisjach, ponieważ 
na każdą ses je  wychodzimy już
z podjętymi decyzjami. To powoduje, że 
najważniejsze decyzje uchwalane są 
jednomyślnie.

Dziś zamykamy kolejny etap uzgadniania 
miejscowego planu zagospodarowania. 
W czerwcu Rada uchwaliła studium 
uwarunkowań i zagospodarowania 
przestrzennego gminy, a w październiku 
przystąpiliśmy już do opracowania planu. 
To otworzy drogę ku rozpoczęciu 
kolejnych inwestycji, skróci znacząco 
proces wydawania pozwoleń na budowę. 
To był główny cel, myślę, wszystkich 
radnych tej kończącej się kadencji.
Z radością stwierdzam, że jesteśmy już 
naprawdę blisko jego osiągnięcia.

To wszystko brzmi i wygląda bardzo 
pięknie, a co dalej?

- Człowiek jest tyle wart ile może 
ofiarować innym, dlatego dalej, jak 
zwykle: praca, praca, praca…. To już od 
wyborców zależy, czy dane nam będzie 
sfinalizować rozpoczęte inwestycje. Póki 
co – plany są, jak zwykle, bardzo  ambitne:  
wspólnie z innymi gminami chcemy 
wybudować  zak ład  oczyszczan ia
i segregacji śmieci, rozpoczęliśmy 
działania proekologiczne w zakresie 
utylizacji  azbestu. Nadal chcemy 
realizować projekt sanitacji gminy.
W tym roku najważniejsze dla mnie to 
dokończyć zaplanowane działania. 
Pracujemy na pełnych obrotach.

Plan zagospodarowania
przestrzennego

W poprzednim numerze Echa infor-
mowaliśmy, że gmina opracowała 
studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego, 
które Rada Gminy zatwierdziła 
uchwałą Nr XLVI/252/10 z dnia 21 
czerwca 2010r. Studium nie jest 
dokumentem prawa miejscowego,
a jedynie pewną koncepcją zagos-
podarowania całego obszaru gminy.

Opracowanie  p lanu  zagospo-
darowania jest konieczne i pilne 
zwłaszcza dla  miejscowości  położo-
nych w najbliższym sąsiedztwie 
Lublina dla których wydawanych jest 
najwięcej decyzji o warunkach 
zabudowy. Mowa tu o następujących 
miejscowościach: Marynin, Tereszyn, 
Szerokie,  L ipniak,  Konopnica,  
Uniszowice, Kozubszczyzna.
Zmiany wymaga także obowiązujący 
planu zagospodarowania dla części 
wschodniej gminy, obejmującego: 
Zemborzyce Podleśne, Zembrzyce 
Dolne, Zemborzyce Wojciechowskie, 
Zemborzyce Tereszyńskie i Stasin.

Po dokonaniu analizy pokrycia mapo-
wego w Starostwie Powiatowym dla 
wymienionych obrębów ustalono, że 
jedynie dwie miejscowości: Marynin
i Tereszyn posiadają mapy do 
rozpoczęcia procedur planistycznych. 
W związku z tym Rada Gminy  na 
ostatniej sesji w dniu 25 października 
br. podjęła jednogłośnie uchwałę
o przystąpieniu do sporządzenia 
mie j s cowego  p lan u  zago s p o -
darowania dla Marynia i Tereszyna. 
Niestety ze względu na złożoność 
procedur  zajmie to około 2 lat.

W miarę opracowywania map dla 
pozostałych miejscowości będą 
podejmowane uchwały o przystą-
pieniu do opracowania planu dla 
pozostałych miejscowości. 

Jestem bardzo zadowolony ze współpracy
z radnymi. Pod dowództwem wójta udało 
nam się osiągnąć naprawdę wiele, np.  
sfinalizowano budowę przydomowych 
oczyszczalni przy wsparciu środków 
unijnych, do tego uchwaliliśmy studium 
uwarunkowań i zagospodarowania prze-
strzennego gminy.  
Paweł Wilczek - radny

Współpraca układała się dosyć dobrze 
zarówno między radnymi jak i samym 
wójtem. Jeśli chodzi o inwestycje to myślę, że 
większość zaplanowanych przez radnych 
działań została zrealizowana. W moim 
okręgu udało się wykonać wszystkie 
zadania. Wyremontowano szkołę oraz 
wykonano remonty i naprawy dróg z czego 
jestem zadowolony. Już teraz są potrzeby, 
które zostały zaplanowane na następny rok, 
jak chociażby droga w Stasinie, która 
umożliwi dojazd do posesji.
Jan Witold Krzyszczak - radny

Nasza współpraca zaowocowała dyna-
micznym rozwojem gminy . Udało nam się 
pozyskać fundusze na rozwój oświaty, dzięki 
czemu każda szkoła ma halę sportową; 
budowę i modernizację wielu dróg wraz
z oświetleniem, co pozwola na bezpiecz-
niejsze podróżowanie.
Andrzej Misztal - radny

Informujemy, że gmina Konopnica otrzymała 
dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013  
Działanie 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa 
w kwocie 1 114 913,92 zł.
Dofinansowanie to przeznaczone jest na:
- budowę boiska do gry w piłkę nożną
o nawierzchni  z  trawy syntetycznej  
położonego przy szkole podstawowej
w Zemborzycach Tereszyńskich 
-  budowę wie lo funkcy jnego  bo iska  
sportowego przy Gimnazjum w Radawczyku
  Drugim
- remont budynku szkoły podstawowej
w Motyczu
- remont budynku szkoły podstawowej
w Radawcu Dużym
Celem projektu jest zrównoważony i 
wielofunkcyjny rozwój społeczno-gospodarczy 
gminy Konopnica oraz poprawa warunków i 
jakości życia mieszkańców poprzez stworzenie 
i  unowocześnienie  ogólnodostępnej  
infrastruktury oświatowo-sportowej. Zadanie 
realizowane jest w ramach projektu „Poprawa 
jakości infrastruktury szkolno-sportowo-
rekreacyjnej Gminy Konopnica” współ-
finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

UE dofinansuje budowę
boisk i remonty szkół
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Festyn rodzinny

Festyn Rodzinny to impreza, która już na stałe 
wpisała się w życie Gimnazjum im. W. Pola
w Radawczyku Drugim. 10 października szkoła 
po raz czwarty gościła  w swoich progach 
mieszkańców gminy Konopnica oraz 
przedstawicieli władzy, m. in.: Wójta -
Mirosława Żydka, Jana Łopatę - posła na sejm, 
Jolantę Kasprzak -  przedstawic ie lkę 
Lubelskiego Kuratorium Oświaty. Tegoroczny 
Festyn połączono z obchodami Święta Komisji 
Edukacji Narodowej. Na tę okazję, uczniowie 
Gimnazjum przygotowali specjalne wydanie 
koncertu życzeń, dedykując go wszystkim 
nauczycielom i pracownikom szkół, któremu 
towarzyszył występ orkiestry dętej z Motycza. 

Wszyscy wyróżniający się swoją pracą 
nauczyciele otrzymali nagrody z rąk 
dyrektorów. Jednak powodów do świętowania 
było znacznie więcej, gdyż na ten dzień 
zaplanowano również uroczyste poświęcenie i 
otwarcie nowego boiska szkolnego.  Festyn był 
także okazją do inauguracji akcji "Bądź 
widoczny - bądź bezpieczny w Gminie 
Konopnica" oraz podsumowania rocznej 
działalności Ośrodka Działań Twórczych I choć 
to już październik, pogoda dopisała 
znakomicie. Ciepłe, jesienne słońce zachęcało 
do spędzenia niedzielnego popołudnia na 
świeżym powietrzu, gdzie na przybyłych gości 
czekało wiele atrakcji. W budynku Gimnazjum 
odbyły się liczne prezentacje, kiermasz ciast 
oraz wyczekiwana i niezwykle oblegana loteria 
fantowa. Przygotowano również pokazy 
modelarskie, paradę motocyklistów, akcję

znakowania rowerów, zawody sportowe . 
Festyn rodzinny zakończyła dyskoteka.
Niedzielne popołudnie szybko dobiegło końca, 
a uśmiechnięte i zadowolone twarze to znak, 
że impreza była udana. A zatem do zobaczenia 
za rok w Gimnazjum w Radawczyku Drugim!

Aneta Putowska

Gminne zawody sportowe
w tenisie stołowym

W dniu 27 października 2010r. na terenie 
Szkoły Podstawowej w Stasinie odbyły się 
gminne zawody sportowe tenisa stołowego
w kategorii dziewcząt i chłopców. Na starcie 
stanęło kilkudziesięciu zawodników ze szkół 
podstawowych z terenu gminy Konopnica, tj. 
Motycza, Zemborzyc Tereszyńskich, Radawca 
Dużego Konopnicy i Stasina. Uczestnicy 
zawodów sportowych zaprezentowali wysoki 
poziom umiejętności sportowych. 
W kategorii dziewcząt zwyciężyła Dominika 
Mazurek, II-gie miejsce zajęła Karolina  
Gorbaniuk, III-cie Angelika Fus, wszystkie SP 
Konopnica (opiekun E. Rekrucka), IV miejsce 
Agata Pałka, V miejsce Laura Zdybel SP 
Radawiec Duży, (opiekun M. Sito), VI Karolina 
Krzyżak SP Zemborzyce Tereszyńskie,

VII miejsce Iga Rękas SP Stasin, (opiekun
T. Podgórski). W kategorii chłopców zwyciężył 
Patryk Wabik, II-gie miejsce zajął Sylwester 
Niezabitowski, III-cie Daniel Chęciński, IV 
miejsce Daniel Łysiak wszyscy SP Konopnica 
(opiekun E. Rekrucka), V Jakub Papliński SP 
Motycz (opiekun K. Karbowniczek), VI Jacek 
Kutwa SP Stasin (opiekun T. Podgórski). 

Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy 
oraz prawo reprezentowania gminy Konopnica 
w zawodach sportowych na wyższym szczeblu 
rozgrywek, które wręczył dyrektor  Szkoły 
Podstawowej w Stasinie Jacek Wójcik.  
Gratulujemy zawodnikom i ich opiekunom 
osiągniętych wyników i zapraszamy za rok

Informujemy, że gmina Konopnica (działając
w partnerstwie z gminami: Jastków, 
Niedrzwica Duża, Bełżyce) otrzymała 
dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 
w  ra m a c h  D z i a ł a n i a  6 . 1  „O c h ro n a
i kształtowanie środowiska” Kategoria III: 
„Bezpieczeństwo ekologiczne” Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007-2013 w łącznej 
kwocie 2.713.987,10 zł.

Dofinansowanie to przeznaczone jest na zakup 
4 średnich samochodów ratowniczo-
gaśniczych (po jednym dla każdego z gmin-
partnerów) wraz ze specjalistycznym 
wyposażeniem ratowniczym i nowoczesnymi 
środkami łączności. Nasza Gmina przeznaczy 
zakupiony samochód do OSP Pawlin, jednostki 
działającej w Krajowym Systemie Ratowniczo-
Gaśniczym.

Nasza jednostka, jak i jednostki gmin-
partnerów należą do sekcji spośród wszystkich 
OSP województwa lubelskiego, dla których 
obszar działania należy do najtrudniejszych, 
najbardziej rozległych, jak również najgęściej 
zaludnionych. Otrzymanie dofinansowania do 
zakupu nowego wyposażenia Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Pawlinie spowoduje 
p o p rawę  s ku te c z n o ś c i  rato w n i c t wa
i zapewnienie pełnej gotowości bojowej 
jednostki.

Zakup średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego dla OSP Pawlin realizowany jest w 
ramach projektu „Zakup wyposażenia dla OSP 
Moszenki, OSP Pawlin, OSP Strzeszkowice 
Duże i OSP Babin należących do Krajowego 
S y s t e m u  R a t o w n i c z o - G a ś n i c z e g o "  
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. 

UE dofinansuje zakup
samochodu strażackiego

„Bądź bezpieczny - bądź widoczny”
akcja w Gminie Konopnica
10 października br. podczas Festynu 
rodzinnego w Gimnazjum w Radawczyku 
Drugim Wójt Mirosław Żydek  zainaugurował 
akcję "Bądź bezpieczny – bądź widoczny w 
gminie Konopnica”, prowadzonej wspólnie z 
Komendą Miejską Policji oraz Wojewódzkim 
Ośrodkiem Ruchu Drogowego.
Jej celem jest uzmysłowienie pieszym i 
rowerzystom, iż poruszanie się bez elementów 
odblaskowych po nieoświetlonych drogach, 
zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym jest 
częstą przyczyną tragicznych zdarzeń 
drogowych. Wcześniej zapadający zmrok, 
opady deszczu i śniegu oraz zła widoczność 
mają istotny wpływ na pogorszenie warunków 
jazdy. Kierowcy dodatkowo muszą jeszcze 
obserwować pobocza dróg, po których 
poruszają się niewidoczni o tej porze roku 
rowerzyści i przechodnie. W wielu przy-
padkach nie doszłoby do wypadków, gdyby 
poruszający się piesi i rowerzyści byli wyposa-

żeni w elementy odblaskowe. Funkcjonariusze 
policji z Komendy Miejskiej  będą w listopadzie 
prowadzili w szkołach na terenie gminy 
prelekcje, podczas których najmłodsi 
zapoznają się z przepisami ruchu drogowego,
z zasadami bezpiecznego zachowania. Dzięki 
zaangażowaniu i  uprzejmości  Księży 
Proboszczy  z terenu gminy oraz  z Zemborzyc   
w niedzielę 17 i 24 października br. po Mszach 
św. pracownicy  Urzędu rozdawali Parafianom 
elementy odblaskowe. Zostały one  pozyskane 
z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
oraz zakupione ze środków własnych Gminy 
Konopnica. Akcja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem mieszkańców, łącznie 
rozdano ponad 1000 gadżetów: opasek, szelek 
i zawieszek odblaskowych. Pamiętajmy! Każdy 
odblask sprawi, że będziemy lepiej widoczni 
dla  pozostałych uczestników ruchu 
drogowego. Bezpieczeństwo na drodze zależy 
od nas wszystkich!



Nowy samochód

Z radością zawiadamiamy, że Jednostka 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawlinie 
wzbogaciła się o samochód ratowniczo- 
gaśniczy GBA 2,5/16 marki MAN z pełnym 
wyposażeniem do ratownictwa drogowego
o wartości 765 157,00 zł, z czego 85% stanowi 
kwota dofinansowania z EFRR.

Wozu tej klasy pozazdrość mogą nam nawet 
jednostki Państwowych Straży Pożarnych.

Zakup samochodu został sfinansowany ze 
środków Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2007-2013 w ramach partnerskiego projektu 
gmin: Jastków, Konopnica, Niedrzwica Duża, 
Bełżyce pn. ”Zakup wyposażenia dla OSP 
Moszenki, OSP Pawlin, OSP Strzeszkowice 
Duże i OSP Babin należących do Krajowego 
Systemu Ratowniczo Gaśniczego”(liderem 
projektu jest gmina Jastków).

Całkowita wartość projektu: 3 192 926, 00 zł, 
kwota dofinansowania z EFRR: 2 713 987,10 zł

Informujemy, że gmina Konopnica działając
w partnerstwie z gminą Wojciechów, 
otrzymała dofinansowanie ze środków 
E u r o p e j s k i e g o  F u n d u s z u  R o z w o j u  
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007-2013  Działanie 5.2 
Lokalny układ transportowy w kwocie
438 856,63 zł.
Dofinansowanie to przeznaczone jest na 
budowę w partnerstwie dróg gminnych na 
terenie gminy Konopnica Nr 106941L oraz na 
terenie gminy Wojciechów Nr 106923L 
Otrzymanie dofinansowania do budowę dróg 
s p o w o d u j e  u s p ra w n i e n i e  d z i a ł a n i a  
istniejącego układu komunikacyjnego dróg,
w tym możliwość komunikacji zbiorowej, 
poprawi bezpieczeństwo uczestników ruchu 
drogowego, nastąpi zmniejszenie emisji 
spalin, zmniejszenie kosztów eksploatacji 
p o j a z d ó w  o r a z  s t r a t  z w i ą z a n y c h
z uszkodzeniami pojazdów. Budowa dróg 
gminnych dla gminy Konopnica i gminy 
Wojciechów realizowana jest  w ramach 
projektu „Budowa dróg gminnych Kolonia 
Palikije-Sporniak-Motycz Leśny w gminach: 
Konopnica i Wojciechów(Nr 106941L,
Nr 106923L) współfinansowanego ze środków 
Unii Europejskiej. 

UE dofinansuje budowę
dróg gminnych

ratowniczo-gaśniczy
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