
Dnia 16 kwietnia 2008 r. podczas Pierwszym krokiem dzia³ania strategii  pomys³ów ³¹cz¹cych 
zebrania Cz³onków Za³o¿ycieli do Stowarzyszenia jest utworzenie zasoby ludzkie, naturalne, 
¿ y c i a  p o w o ³ a n e  z o s t a ³ o  spójnej strategii, tzw. Lokalnej kulturowe i historyczne oraz 
stowarzyszenie Lokalna Grupa Strategii Rozwoju. Ma ona wiedzê i umiejêtnoœci przedsta-
Dzia³ania „Kraina wokó³ Lublina”. zawieraæ usystematyzowane wicieli trzech sektorów, którzy 
G³ównym zadaniem LGD jest pomys³y i innowacje dotycz¹ce weszli w sk³ad Stowarzyszenia:
poprawa warunków ¿ycia na wsi rozwoju obszarów wiejskich. 
oraz ustawiczne wspieranie Celem Lokalnej Grupy Dzia³ania 

dokoñczenie na stronie 2rozwoju obszarów wiejskich. jest wdro¿enie wynikaj¹cych ze 

Tegoroczne œwiêto plonów do¿ynkowego oraz trady-
Konopnica obchodziæ  cyjnego korowodu. Na 
bêdzie w ostatni¹ niedzielê stoiskach rzemieœlnicy 
sierpnia. Ju¿ tradycyjnie i rolnicy zaprezentuj¹ swoje 
do¿ynki gminne po³¹czone produkty. Dla smakoszy 
zostan¹ z powiatowymi, przygotowano pyszne 
dlatego na œwiêto plonów potrawy regionalne. Wœród 
na lotnisko w Radawcu licznych zabaw i konku-
zaprasza Wójt Gminy rsów wy³oniony zostanie 
Konopnica Miros³aw ¯ydek miêdzy innymi posiadacz 
wraz ze Starost¹ Lubelskim najpiêkniejszego gospoda-
Paw³em Pikul¹. rstwa powiatu lubelskiego. 

Gospodarze przygotowali Organizatorzy zaplanowali 
w tym roku wyj¹tkowy równie¿ bogaty program 
wachlarz atrakcji.  Gminy a r t ys t yczny.  Wys t¹p i  
wchodz¹ce w sk³ad Lokal- Dzieciêca Orkiestra Dêta Imprezê zakoñczy pokaz 
nej Grupy Dzia³ania – z Motycza, Zespó³ tañca sztucznych ogni.
„Kraina Wokó³ Lublina” Ludowego „Ryki”, oraz Zapowiada siê wspania³a 
wystawi¹ pod dachem zespo³y regionalne z Fran- zabawa i nikogo nie powin-
wielkiego namiotu swoje cji i Chorwacji. Wieczorem no na niej zabrakn¹æ. 
kiermasze, tworz¹c jedn¹ na scenê wejd¹  muzycy Pamiêtajcie – 31 sierpnia, 
wielk¹ wioskê.  Nie obêdzie zespo³u Backbeat oraz lotnisko w Radawcu! 
siê oczywiœcie bez wyboru niekwestionowana gwia-
najpiêkniejszego wieñca zda wieczoru – Doda. Do zobaczenia!!
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Lokalna Grupa Dzia³ania

Szczegó³owy Program Imprezy:
 
10:00 - Korowód Do¿ynkowy
11:00 - 13:30 - Msza œw. po³¹czona z wyst¹pieniami okolicznoœciowymi oraz konkursem wieñców do¿ynkowych
13:30 - 14:30 - Wystêp Dzieciêcej Orkiestry Dêtej z Motycza
14:30 - 15:30 - Wystêp Zespo³u Tañca Ludowego "Ryki"
15:30 - 16:00 - Rozstrzygniêcie konkursu o tytu³ naj³adniejszego gospodarstwa Powiatu Lubelskiego
16:00 - 17:00 - Wystêp Zespo³u Regionalnego z Francji - Rakwlaz
17:00 - 17:15 - Rozstrzygniêcie konkursu wieñców do¿ynkowych powiatu lubelskiego
17:15 - 18:15 - Wystêp zespo³u regionalnego z Chorwacji - KUD Husain
18:30 – 22:00 - Wystêp zespo³ów muzycznych, w tym Backbeat oraz Doroty „Dody” Rabczewskiej
22:10 - pokaz sztucznych ogni oraz zakoñczenie Do¿ynek
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!  partnerzy publiczni – Powiat g³ównym celem jest budowanie ! real izacja tzw.  ma³ych 
Lubelski oraz niemal wszy- kapita³u spo³ecznego oraz projektów;
stkie gminy wchodz¹ce przyczynienie siê do powsta-
w jego sk³ad, wania nowych miejsc pracy na Z informacji uzyskanych ze 

! partnerzy gospodarczy – obszarach wiejskich, a tak¿e Starostwa Powiatowego wiemy, 
przedstawiciele firm i przed- polepszenie zarz¹dzania lokal- i¿ „Program Rozwoju Obszarów 
siêbiorstw oraz nymi zasobami i ich waloryzacja. Wiejskich, „Leader” jest podej-

!  partnerzy spo³eczni – osoby Program ten bêdzie siê skupia³ œciem przekrojowym, które ma 
fizyczne, stowarzyszenia na nastêpuj¹cych dzia³aniach: przyczyniæ siê do aktywizacji 
i fundacje dzia³aj¹ce na spo³ecznoœci wiejskich przez 
terenie Powiatu Lubelskiego. ! ró¿nicowanie w kierunku w³¹czenie partnerów spo³e-

dzia³alnoœci nierolniczej; cznych i gospodarczych do 
Wszystkie podjête przez LGD planowania i wdra¿ania lokal-

!   odnowa i rozwój wsi;
dzia³ania bêd¹ realizowane w nych inicjatyw.”
r a m a c h  u t w o r z o n e g o  ! tworzenie i rozwój mikroprzed-
programu „Leader”, którego siêbiorstw;

Motocykle, samoloty, balony szczególnie  wœród ¿eñskiej 
zjednoczy³y  siê w Konopnicy, publicznoœci, budzili przybyli 
by kwestowaæ na rzecz m o t o c y k l i œ c i ,  u p r z e j m i e  
podopiecznych Hospicjum udostêpniaj¹cy widzom swoje 
Ma³ego Ksiêcia w Lublinie. Ta jednoœlady do kolejnych zdjêæ.
szczytna idea przyœwieca³a 
ca³ym obchodom Dni Gminy Poranna konkurencja odby³a siê 
Konopnica zorganizowanych zgodnie z planami organiza-
na lotn isku w Radawcu torów, natomiast pochmurne 
w dniach 19 – 21 czerwca 2008. radawieckim lotnisku wyl¹dowa³y niebo i przelotne deszcze 
Pomys ³odawc¹  zo rgan i - samoloty Miêdzynarodowego pokrzy¿owa³y plany rozegrania 
zowania ca³ego przedsiê- Rajdu Aleksander (szerzej k o n k u r e n c j i  b a l o n o w y c h  
wziêcia by³ Wójt  Gminy piszemy o nim w artykule „Rajd przewidzianych na pi¹tkowe 
Konopnica Miros³aw ¯ydek. Aleksander”). Wieczorem tego popo³udnie.  Pogoda ducha nie 
Za³o¿eniem by³o po³¹czenie samego dnia lubelski Plac opuœci³a jednak uczestników
tradycyjnego pikniku rodzin- Litewski sta³ siê aren¹ pokazow¹ i przybyli goœcie mieli niepowta-
nego ze zbiórk¹ pieniêdzy na dla balonów. Mieszkañcy Lublina rzaln¹ okazjê porozmawiania 
cel charytatywny. Z czystym mogli z bliska przekonaæ siê jak z uziemionymi przez deszcz 
sumieniem nale¿y przyznaæ, ¿e wygl¹daj¹ i dzia³aj¹ te statki baloniarzami i skoczkami.
organizatorzy postarali siê powietrzne. Dziêki uprzejmoœci  
o zapewnienie atrakcji na baloniarzy chêtni mogli wejœæ do Sobotni poranek przywita³ nas 
na jwy¿szym poz iomie…. kosza i sfotografowaæ siê na tle za to piêknym s³oñcem. Czas 
Najwy¿szym, bo podnie- buchaj¹cego p³omienia, co na tle 05:00 rano. Miejsce: Lotnisko 
bnym…. wieczornego nieba wygl¹da³o w Radawcu.  Po krótk ie j  

wyj¹tkowo spektakularnie. Nie odprawie i szybkim œniadaniu 
mniejsze zainteresowanie, rozpoczê³y siê przygotowaniaW czwartkowe popo³udnie na 

Dni Gminy Konopnica 19 – 21. 06.2008

W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cymi siê cznych i ogólnego wygl¹du Powi- w pokoju nr 10 do dnia 8 sierpnia 
Do¿ynkami Powiatu Lubelskiego atu Lubelskiego oraz zapewnie- 2008r., a szczegó³owe infor-
Staros ta  Lube lsk i  og ³os i ³  nie bardziej atrakcyjnych warun- macje mo¿na uzyskaæ pod nr tel. 
„KONKURS NA NAJ£ADNIE- ków do rekreacji i wypoczynku (081) 50-31-081 wew. 20.
JSZ¥ POSESJÊ POWIATU mieszkañców.
LUBELSKIEGO”. Komisja konkursowa wybierze 

Zg³oszenie uczestnictwa w kon- trzy naj³adniejsze posesje, a ich 
Celem organizacji  konkursu jest kursie nale¿y dokonywaæ w Urzê- w³aœciciele otrzymaj¹ nagrody 
podniesienie  walorów estety- dzie Gminy Konopnica, pieniê¿ne oraz pami¹tkowe.

Konkurs na naj³adniejsz¹ posesjê
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wyznaczonego celu oraz szybki Najm³odsi mogli wyszaleæ siê na 
bieg  do ustawionego kilka weso³ym miasteczku i pojeœæ 
metrów dalej fotela. Dopiero waty cukrowej, a dla wszystkich 
w momencie gdy skoczek zagra³y zespo³y: Dzieciêca 
znajdowa³ siê w fotelu konkuren- Orkiestra Dêta ze Szko³y
cjê uwa¿ano za zakoñczon¹. Podstawowej z Motycza, Jerry 
Klasyfikacjê ustalano bior¹c pod Band, Backbeat i Time.
uwagê czas uzyskany od 
momentu wyl¹dowania do zajê- W wyœmienitych humorach 
cia miejsca w fotelu.  W kategorii wszyscy czekali na najwa¿nie-

do kolejnej  konkurencji baloniarzy zwyciê¿y³ Zbigniew jsze wydarzenie popo³udnia. 
Zawodów Balonowo – Spado- Meller, najlepszym spadochro- Pierwsze motocykle pojawi³y siê 
chronowych o Puchar Wójta niarzem okaza³ siê Pawe³ w Radawcu ju¿ ko³o po³udnia. 
Gminy Konopnica. W ci¹gu Zgierski. Nagrodzono te¿ konku- Z ka¿d¹ godzin¹ przyje¿d¿a³y 
piêciu minut wszyscy uczestni- rencjê zespo³ow¹ baloniarzy kolejne maszyny wzbudzaj¹c 
cy gotowi byli do wyjazdu. i spadochroniarzy. Wygra³ w niej ogromny entuzjazm publiczno-
Kawalkada samochodów t a n d e m  Z b i g n i e w  M e l l e r  œci. Na p³ycie lotniska stawi³y 
ruszy³a w kierunki wsi Palikije. (baloniarz) i Tomasz Okal siê: Hondy, Suzuki, Kawasaki, 
Dziêki uprzejmoœci Pana (spadochroniarz). Yamahy, Junaki, Harleye, 
Adama Gruszeckiego, dyrekto- BMW….. choppery, œcigacze, 
ra Aeroklubu Lubelskiego m o t o c y k l e  t u r y s t y c z n e  
w  R a d a w c u ,  m o g l i œ m y  i crossowe… Ka¿dy mi³oœnik 
towarzy-szyæ sêdziemu Panu jednoœladów móg³ znaleŸæ tu 
P io t rowi  Was i lewsk iemu coœ dla siebie: od pojazdów 
w sêdziowaniu konkurencji. Po  przedwojennych po najnowsze 
przybyciu na miejsce wyzna- modele. 
czony zosta³ cel: na polu Po tak emocjonuj¹cym poranku 
u³o¿ony zosta³ p³ócienny „X” trzeci dzieñ obchodów Dni Gminy Publicznoœæ podziwia³a nie tylko 
nad którym przelecieæ mia³y Konopnicy zapowiada³ siê pieczo³owite wykoñcze-nie 
balony. Nastêpnie dziewiêæ niezwykle atrakcyjnie. Emocje motocykli, oryginalne grafiki, 
ekip balono-wych odjecha³o na zwi¹zane z Euro 2008 przypo- niepowtarzalne detale ka¿dego 
minimalny dystans 1,5 km, by mnia³ nam mecz LKS Konopnica poja-zdu, b³yszcz¹cy chrom, 
przygotowaæ swoje statki z LKS Tuszów. Ka¿da z dru¿yn lecz równie¿ oryginalne stroje 
powietrzne. strzeli³a po 2 gole i mecz skoñczy³ kiero-wców dobrane by idealnie 

siê remisem. Bez bramek wspó³graæ ze swoj¹ maszyn¹. 
Ca³a filozofia sterowania balo- zakoñczy ³o s iê  spotkanie Tu¿ przed godzin¹ 18.00 ryk 
nem, polega na precyzyjnym m³odzików z Konopnicy z zespo- blisko 1000 silników sprawi³, ¿e 
wyznaczeniu kierunku lotu ³em z Bychawy. ziemia zadr¿a³a… motocykliœci 
w stosunku do wiatru. Jak siê 
okaza³o, sukces zale¿a³ od 
odpowiedniego wybrania 
miejsca startu, gdy¿ pierwsza 
konkurencja polega³a na 
zrzuceniu markera (rodzaj 
szarfy z niewielkim obci¹¿e-
niem) z lec¹cego balonu jak 
najbli¿ej wyznaczonego celu.
O klasyfikacji decydowa³a jak 
najmniejsza odleg³oœæ mierzo-
na od œrodka celu do zrzuco-
nego markera. Po wykonaniu 
tego zadania, balony polecia³y 
nad lotnisko w Radawcu. Tam 
z wysokoœci ponad kilometra 
nad ziemi¹, z ka¿dego balonu 
wysk-akiwa³ skoczek spado-
chronowy. Ich zadaniem by³o 
wyl¹dowanie jak najbli¿ej 
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Hospicjum dla Dzieci im. „Ma³ego Ksiêcia” 

ECHO  KONOPNICY

Lubelskie Hospicjum dla ostatnie dni swego ¿ycia w domu, ksymetrów, pomp infuzyjnych, 
Dzieci im. „Ma³ego Ksiêcia” a nie w szpitalu. Niesiona pomoc ssaków, inhalatorów, itp.), który 
funkcjonuje od 1997 roku. polega nie tylko na ograniczaniu na co dzieñ funkcjonuje w do-
Zosta³o powo³ane, aby obj¹æ odczuwanego bólu, ale tak¿e na mach Pacjentów.
opiek¹ domow¹ dzieci i m³o- wniesieniu do ich ¿ycia radoœci W sk³ad zespo³u nios¹cego 
dzie¿ z chorobami nowo- poprzez spe³nianie ich dzieciê- pomoc wchodz¹ wykwalifi-
tworowymi oraz innymi nieule- cych marzeñ. kowani i doœwiadczeni: lekarze, 
czalnymi i postêpuj¹cymi scho- pielêgniarki  i  pielêgniarz, 
r zen iam i .  Jes t  j edynym Na opiekê mo¿e liczyæ ca³a psycholodzy, pedagog, kapelan, 
w Polsce po³udniowo - wscho- rodzina, poniewa¿ Hospicjum pracownik socjalny, obs³uga 
dniej domowym hospicjum dla s³u¿y bezp³atn¹ pomoc¹ równie¿ biura oraz wolontariusze.
dzieci. G³ównym celem dzia³a- rodzicom i rodzeñstwu ma³ych 
nia Hospicjum jest poprawa Pacjentów. Wszechstronne wspa- Aktualnie pod opiek¹ Hospicjum 
jakoœci ¿ycia Podopiecznych rcie w ostatnim okresie ¿ycia znajduje s iê du¿a l iczba 
poprzez otoczenie ich specjali- dziecka, jak równie¿ w okresie podopiecznych (41 nieule-
styczn¹ i troskliw¹ opiek¹ ¿a³oby jest bardzo potrzebne jego czalnie chorych dzieci oraz 40 
medyczn¹, psychologiczn¹, bliskim. Hospicjum op³aca zakup rodzin w ¿a³obie), na obszarze 
pedagog i czn¹ ,  duchow¹  leków oraz specjalistycznego ca³ego województwa lubel-
i socjaln¹. Dziêki tej opiece sprzêtu medycznego (m. in.: skiego.
chore dzieci mog¹ spêdziæ koncentratorów tlenu, pulso-

 Z ca³¹ pewnoœci¹ te trzy dni pozo-r u s z y l i  b y  u s t a w i æ  s i ê  i b³yszcz¹cymi oczami obserwo-
stan¹ na d³ugo w pamiêci w ogromne serce dla podo- wa³a to niepowtarzalne wido-
wszystkich, którzy mieli niew¹tpli-piecznych Lubelskiego Hospi- wisko. Na p³ycie lotniskapojawi³y 
w¹ przyjemnoœæ goœciæ na Dniach s iê  równ ie¿  ba lony,  k tó re  c j u m  M a ³ e g o  K s i ê c i a .  
Gminy Konopnica. Tym wiêksza wystartowa³y ze œrodka serca, by Publicznoœæ z zapartym tchem
radoœæ, ¿e ka¿dy z uczestników uwieczniæ ca³e przedsiêwziêcie 
wniós³ swoj¹ ma³¹ cegie³kê by z lotu ptaka. 
pomóc ciê¿ko chorym dzieciom. 

Na zakoñczenie wielkie serce 
Dziêkujemy wszystkim, którzy zab³ys³o œwiat³em setek reflekto-
przybyli by wspomóc Hospicjum rów i zabrzmia³o warkotem silni-
Ma³ego Ksiêcia. Dziêkujemy ków i klaksonów motocykli. Wra¿e-
sponsorom za wsparcie tej nia by³y fantastyczne! Zabawa 
piêknej inicjatywy.w Radawcu trwa³a do póŸnych 

godzin nocnych.



19 czerwca na lotnisku w Rada- zaprosi³em, bêdzie w Polsce Pan Zenon zdradzi³ nam pocho-
wcu wyl¹dowali uczestnicy pierwszy raz. Chcê im pokazaæ, dzenie nazwy rajdu Aleksander 
Pierwszego Rajdu Dooko³a jak piêkny jest nasz kraj. Mam – od imienia jego ojca, który  
Polski Aleksander 2008. Rajd nadziejê, ¿e przyznaj¹ mi racjê w dzieciñstwie sporo opowiada³ 
ten zosta³ zorganizowany przez i bêd¹ naszymi ambasadorami mu o lotnikach przyczyniaj¹c siê 
pana Zenona Lup inê  –  u siebie” - mówi³ Lupina. w ten sposób do nowej pasji 
dyrektora Centrum Polskiego swojego syna. Wieczorem 
w Brukseli (nauczyciela fizyki Wed³ug planu w ci¹gu jedenastu goœcie mieli okazjê polataæ 
i zajêæ praktycznych ze szko³y dni piloci mieli przelecieæ  nad balonami dziêki temu, ¿e ich 
w Konopnicy przed trzydziesto- regionami takimi jak Dolny pobytw Radawcu zbieg³ siê 
ma laty). Celem jego by³o i Górny Œl¹sk, Ma³opolska, z  obchodami Dni  Gminy 
pokazanie  lotnikom z Niemiec, Podkarpacie, Wy¿yna Lubelska, Konopnica.n Nastêpnego dnia 
Francji i Beneluksu piêkna Mazowsze, Mazury, Pomorze. piloci udali siê w kierunku 
naszego kraju. Najkrótszy odcinek trasy mia³  Warszawy. Rajd Alexander 

150 km,  najd³u¿szy 300 km. Na zakoñczy³ siê 24 czerwca 
lotnisku w Radawcu piêæ w Szczecinie.
awionetek pojawi³o siê dok³adnie 
szóstego dnia rajdu. Goœci 
przywita³ dyrektor aeroklubu  
Adam Gruszecki i Wójt Gminy 
Konopnica Miros³aw ¯ydek. Pod 
czas poczêstunku sk³adaj¹cego 
siê miêdzy innymi z typowo 
p o l s k i c h  p o t r a w :  ¿ u r k u  

„To dla nas przede wszystkim i pierogów, lotnicy chêtnie dzielili 
dobra zabawa. Wielu z moich s i ê  s w o i m i  w r a ¿ e n i a m i  
kolegów pilotów, których z rajdu.
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Parafia œw. Marcina w Zemborzycach.

Pierwszy Rajd Dooko³a Polski Aleksander 2008.

W kolejnej ods³onie naszej roztacza³ król, który uposa¿y³ j¹ w 1628r. Na podstawie dekretu 
p o d r ó ¿ y  p o  p a r a f i a c h  4 w³óki ziemi, las i ³¹kê. biskupa krakowskiego Marcina 
Konopnicy, zawitaliœmy do Pocz¹tkowo drewniany budynek Szyszkowskiego z 17.03.1628r. 
Zemborzyc , aby przybli¿yæ œwi¹tyni  zosta³ w XVI w. parafia w Zemborzycach zosta³a 
Pañstwu historiê koœcio³a powiêkszony o murowan¹ rozszerzona o obszar upad³ej 
pw. Œwiêtego Marcina. zakrystiê. Jej relikty zachowa³y parafii w Krê¿nicy. Od tej pory 

s iê  do dn ia  dz is ie jszego (a¿ do 1839r.)  krê¿nicka 
w ogrodzie. W czasie przyna- œwi¹tynia by³a koœcio³em 
le¿noœci do diecezji krako-wskiej filialnym parafii zemborzyckiej.
by³a w granicach dekanatu 
Chodel, póŸniej Lublin i od Budynek œwi¹tyni z 1699r. zosta³ 
listopada 1982r. w Konopnicy. gruntownie wyremontowany 
Istnia³a tu szko³a, kierowana z inicjatywy proboszcza ks. 
przez rektora oraz szpital dla Seba-stiana Krakowieckiego 
ubogich. Bardzo aktywne by³o w 1778r. Drewniany koœció³ 
bractwo szkaple-rzne dzia³aj¹ce istnia³ tu do pocz¹tku XX wieku. 
od pocz. XVIII w. W archiwum jest W 1905r. probostwo w Zembo-
kilka starych, niepe³nych ksi¹g rzycach obj¹³ ks. Stefan War-
parafialnych. Akta chrztów szawski, który podj¹³ siê trudu 
i œlubów z XVII-XVIII w. zosta³y wzniesienia nowej œwi¹tyni. 
zniszczone. W 1907r. wed³ug projektu 

in¿. Za³uskiego wniesiono 
�ród³a archiwum parafialnego obecn¹, murowan¹ neogotyck¹ 
w Zemborzycach mówi¹ o spale- œwi¹tyniê. Koszt ca³ej budowy 

Parafia powsta³a w latach niu przez kalwiñskich heretyków ponieœli parafianie, którzy 
1374 – 1429. Patronat nad ni¹ koœcio³a w Krê¿nicy w styczniu dobrowolnie opodatkowali siê 



Wkrótce do u¿ytku zostanie to bez w¹tpienia osobom - Referat Inwestycji,
oddany  wyremontowany  niepe³nosprawnym, a i starsi na - Referat Edukacji,
budynek  Urzêdu Gminy  pewno z radoœci¹ zrezygnuj¹ - Urz¹d Stanu Cywilnego,
Konopnica, w którym wczeœniej z koniecznoœci wspinania siê po - Oœrodek Pomocy Spo³ecznej
mieœci³a siê przychodnia schodach. 
weterynaryjna. Wszystko Tutaj równie¿ powstanie nowa, 
wskazuje na to, ¿e czêœæ W g³ównym budynku na parterze wiêksza Sala Œlubów.
wydzia³ów Urzêdu Gminy mieœci siê ju¿ Biuro Obs³ugi 
Konopnica, w nowej lokalizacji, Klienta, o którym pisaliœmy Prace budowlane na obiekcie  
ju¿ nied³ugo zacznie funkcjono- wczeœniej, ponadto za³atwiæ zosta³y wykonane w ramach 
waæ. mo¿na  sp rawy  zw i¹zane  termomodernizacji - budynek 

z ochron¹ œrodowiska, geodezj¹, zosta³ ocieplony oraz wyre-
Reorganizacja w Urzêdzie  planowaniem przestrzennym montowany wraz z czêœci¹, 
przeprowadzana jest g³ownie i ewidencj¹ podmiotów gospo- która nie by³a u¿ywana od d³u¿-
z myœl¹ o interesantach. – darczych. szego czasu. Dla urzêdników 
mówi Wójt Gminy, Miros³aw W nowozaadaptowanym obie- oznacza to  poprawê warunków 
¯ydek – Przenosimy wydzia³y kcie mieœciæ siê bêd¹ referaty pracy, a mieszkañcom zapewni 
po to, by najwa¿niejsze sprawy obs³uguj¹ce najwiêksz¹ liczbê ³atwiejszy dostêp oraz bardziej 
mieszkañcy za³atwiæ mogli na spraw: komfortowa obs³ugê w najwa-
parterze obu budynków. ¿niejszych dla nich sprawach.  
Najwiêcej korzyœci przyniesie - Referat Ewidencji  Ludnoœci,

Po wielu owocnych latach Sekretarz Gminy. W dniu 30 maja Nowa Pani Sekretarz ma 32 lata, 
pracy w naszym Urzêdzie, na 2008 roku, uchwa³¹ Rady Gminy mê¿a i dwójkê dzieci, z którymi 
emeryturê odesz³a Pani  na to stanowisko powo³ana mieszka w Radawczyku Drugim. 
Jadwiga Zawada d³ugoletni zosta³a Pani Anna Olszak.
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Budynek Urzêdu Gminy – wyremontowany!

Nowy Sekretarz Gminy

na ten cel. Koœció³ konsekrowa³ nale¿y chrzcielnicê z piaskowca 
biskup Franciszek Jaczewski w stylu wczesno-barokowym 
6.10.1907.Wszystkie elementy z 1630 r., 8-g³osowe organy 
pierwotnego wyposa¿enia z pocz. XX w. A. Blomberga 
(poza drewnianymi ³awkami) z Warszawy na chórze. Obok 
przetrwa³y do dna dzisiejszego, koœcio³a znajduje siê dzwonnica 
w dobrym stanie.Koœció³ jest z 2 dzwonami. Jeden z nich, 
3-nawowy, z 2 wie¿ami na o imieniu œw. Marcin, z herbem 
frontonie i ma³¹ wie¿yczk¹ nad Awdaniec, odlany zosta³ w 1539r. 
prezbiterium. W czasie drugiej wojny œwiatowej 
 zosta³ zrabowany przez Niem-
Z jednej strony przylega do ców, szczêœliwie powróci³ na Wiêcej o ciekawej historii parafii 
niego zakrystia, z przeciwnej - swoje miejsce po wojennej i wsi dowiedz¹ siê Pañstwo 
kap l i ca .  Poza  g ³ównym zawierusze. Do czasów wspó³- z ksi¹¿ki Ryszarda £oziñskiego 
o³tarzem w prezbiterium s¹ czesnych przechowywano tu pt. :  „Zemborzyce. Szkice 
jeszcze 3 drewniane o³tarze równie¿ gotycko-renesansowy z dziejów wsi i dzielnicy miasta.”, 
boczne: Matki Boskiej Szkaple- kielich z 1560 r., fundacji z której korzystaliœmy tworz¹c 
rznej z obrazem z XVII lub XVIII prepozyta Andrzeja z Opatowa powy¿szy artyku³. Serdeczne 
w., œw. Antoniego z obrazem (opatrzony gmerkiem, literami podz iêkowan ie  sk ³adamy 
Ecce Homo z XVIII w. (obecnie AP, dat¹ i napisem fundacyjnym równie¿ na rêce proboszcza 
zast¹piony obrazem Jezusa na s top ie) .  Obecn ie  jes t  parafii œw. Marcina, ksiêdzu 
Mi ³os ie rnego)oraz  Matk i  w zbiorach Muzeum Archidie- Stanis³awowi Opiela  za pomoc 
Boskiej Nieustaj¹cej Pomocy cezjalnym Sztuki Religijnej i materia³y  udostêpnione reda-
z obrazem œw. Miko³aja z XVIII w Lublinie. kcji.
w. Wœród zabytków wymieniæ 
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Urz¹d Marsza³kowski Woje- Konkurs ma s³u¿yæ promocji 
wództwa Lubelskiego serde- wypoczynku na LubelszczyŸnie. 
cznie zaprasza do udzia³u w II Prace konkursowe zostan¹ 
edycji Ogólnopolskiego Konku- wykorzystane w wydawnictwach 
rsu Fotograf icznego pt. :  promuj¹cych walory turystyczne 
" L u b e l s k i e  œ w i e t n e  n a  Regionu.
weekend”.

Fotografie powinny ukazywaæ jak 
przyjemnie i ciekawie wypo-
czywa siê na LubelszczyŸnie. 
W sposób niekonwencjonalny 
prezentowaæ piêkno regionu, 
oddawaæ klimat, nastrój i waka-
cyjny charakter Lubelszczyzny.
 
Szczegó³y znajduj¹ siê w regu-
laminie konkursu oraz na stronie 
www.lubelskie.pl.

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego 
"Lubelskie œwietne na weekend”

Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w ustalenie prawa do œwiadczeñ nika 2008 roku.
Konopnicy – Œwiadczenia przys³uguj¹cych za miesi¹c 
Rodzinne przypomina, ¿e od wrzesieñ nastêpuje do dnia 30 W  o k r e s i e  z a s i ³ k o w y m  
1 lipca 2008 roku mo¿na wrzeœnia 2008 roku. 2008/2009 kryterium docho-
sk³adaæ wnioski o ustalenie dowe rodziny ustala siê na 
prawa do zasi³ku rodzinnego W przypadku  gdy  osoba podstawie dochodów osi¹gniê-
oraz dodatków do zasi³ku ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia tych w 2007 roku.
rodzinnego na nowy okres rodz inne  na  nowy  ok res  
zasi³kowy 2008/2009 zasi³kowy z³o¿y poprawnie Druki mo¿na pobraæ w OPS 

wype³n iony wniosek wraz Konopnica lub na stronie 
W przypadku gdy osoba z odpowiednimi dokumentami www.mps.gov.pl
ubiegaj¹ca siê o œwiadczenia w okresie od 1 sierpnia 2008r. 
rodzinne  na nowy okres do 30 wrzeœnia 2008r., ustalenie Pozosta³e informacje udzielane 
zasi³kowy z³o¿y poprawnie prawa do œwiadczeñ rodzinnych s¹ pod nr tel. : 0-815032289 
wype³niony wniosek wraz oraz wyp³ata œwiadczeñ za i 0-815032235
z odpowiednimi dokumentami m ies i¹c  w rzes ieñ  2008 r.  
do dnia 31 lipca 2008 roku, nastêpuje do dnia 31 paŸdzier-

Nowy okres zasi³kowy

Przez ostatnie siedem lat Pani wach administracyjnych i pra- profesjonalizmem i efektywno-
Anna by³a pracownikiem wnych. œci¹ w dzia³aniu. Jesteœmy 
naszego Urzêdu i da³a siê dumni i wdziêczni za wszystkie 
poznaæ jako osoba godna Nowej Pani Sekretarz ¿yczymy lata poœwiêcone przez Pani¹ 
zaufania, wykonuj¹ca swoj¹ wytrwa³oœci oraz zadowolenia Zawadê pracy w naszym 
pracê z pe³nym zaanga- z wykonywanej pracy. Z tego Urzêdzie
¿owaniem i uœmiechem na miejsca pragniemy równie¿ 
twarzy. z³o¿yæ serdeczne podziêkowania ¯yczymy Pani, Pani Jadwigo 

Pani Jadwidze Zawadzie za trud zdrowia, radoœci, czasu dla 
Teraz do jej obowi¹zków bêdzie i zaanga¿owanie w pe³nieniu siebie i odpoczynku… 
nale¿a³o kierowanie Urzêdem obowi¹zków s³u¿bowych. Przez 
Gminy w Konopnicy oraz wszystkie lata sekretarzowania 
zastêpowanie wójta w spra- w naszej Gminie wyró¿nia³a siê 



Prawdopodobnie ju¿ w po³owie zakoñczone rozmowy z przed- w godzinach przedpo³udnio-
sierpnia na trasê:  Motycz stawicielami MPK Lubl in wych oraz cztery po po³udniu.
Leœny (remiza OSP) - Motycz w sprawie uruchomienia 
Stara Wieœ – Kozubszczyzna nowego po³¹czenia komunika- Nowe po³¹czenie autobusowe, 
(Urz¹d Gminy) -  Wêgl in cyjnego. tak jak ju¿ istniej¹ce, bêdzie 
wyjedzie autobus kursowy. dofinansowane z bud¿etu 

Po wstêpnych rozmowach Gminy.
W ostatnich dniach zosta³y przewiduje siê cztery kursy 
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Nowa Linia Autobusowa

Ju¿ 17 sierpnia 2008 roku Wójta Gminy Konopnica – przynajmniej czêœæ dzieci 
dzieci i m³odzie¿ z mniej Miros³awa ̄ ydka. z naszej gminy wypocznie 
zamo¿nych rodzin z terenu i nabierze si³ przed nowym 
Gminy Konopnica wyjad¹ na Organizatorzy kolonii zapewniaj¹ rokiem szkolnym.
letnie kolonie do Bukowiny uczestnikom przejazd auto-
Tatrzañskiej. karem, zakwaterowanie, wy¿y- Turnus trwaæ bêdzie od 17 do 30 

wienie oraz opiekê podczas sierpnia, a jego koszt to tylko 
Przedsiêwziêc ie to by ³o ca³ego wyjazdu. I chocia¿ iloœæ 200 z ³o tych od jednego 
mo¿l iwe dziêki wsparciu miejsc by³a ograniczona do 70 uczestnika.
Polskiej Fundacji Wiejskiej oraz osób, to mamy nadziejê, i¿ 

Wakacje za 200 z³otych.
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