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DRODZY MIESZKAŃCY

redakcyjny informatora gminnego „Echa Konopnicy” ma
przyjemność przedstawić Państwu odnowione oblicze tego biuletynu. Chcemy
za jego pośrednictwem przekazywać Państwu najświeższe wieści z Gminy
oraz zachęcić Was do czynnego udziału w kształtowaniu naszej wspólnej
społeczności lokalnej. Czekamy na wszelkie uwagi na temat zamieszczonych
artykułów oraz ewentualne sugestie co jeszcze chcieliby Państwo odnaleźć na
naszych łamach.
Pragniemy uczynić z „Echa Konopnicy” rzetelne źródło informacji oraz
środek do wyrażania Państwa opinii. Zachęcamy wiec do nadsyłania do nas
propozycji, listów, opinii. Jeśli uważają Państwo, że w ich sąsiedztwie, wsi czy
Gminie dzieją się rzeczy o których warto podyskutować na szerokim forum
wystarczy napisać od nas na adres: Urząd Gminy Konopnica, Kozubszczyzna
127a 21-030 Motycz, z dopiskiem Echo Konopnicy. Za wszystkie listy
serdecznie dziękujemy.
Korzystając z okazji pragniemy złożyć Państwu
najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy.
Oby ten szczególny czas Zmartwychwstania spędzili Państwo w cieple
rodzinnego ogniska w szczęściu i pomyślności.
Redakcja Echa Konopnicy

WYWIAD Z WÓJTEM GMINY KONOPNICA

Jak poczuł się Pan po ogłoszeniu wyników wyborów?
Nie spodziewałem się aż tak emocjonującej kampanii wyborczej. W każde
spotkanie z moimi wyborcami wkładałem całą moją energię i zaangażowanie, bo
wiedziałem, że nie mogę sobie pozwolić na chwilę dekoncentracji. Mieszkańcy
Konopnicy to bardzo wymagający elektorat nie bojący się zadawać trudnych
pytań, na które oczekują konkretnych odpowiedzi. Rezultat był trudny do
przewidzenia dlatego z przysłowiowym „otwarciem szampana” czekałem aż do
oficjalnego ogłoszenia wyników. A był to bardzo dobry wynik, gdyż poparło mnie
ponad 2600 mieszkańców.
Był stres, nerwy, a później co? Ulga?
Pierwsze uczucie to zdecydowanie radość i świadomość, że nie mogę zawieść mieszkańców Gminy .
Czego obawiał się Pan najbardziej obejmując stanowisko wójta?
Najbardziej obawiałem się, że nie będę mógł poświęcać tyle ile bym chciał czasu mojej rodzinie. Szybko
zdałem sobie sprawę, że nie będzie to praca od 8 do 16. Tutaj pracuje się po kilkanaście godzin dziennie
i siedem dni w tygodniu.
Czyli od początku zapowiadało się dużo pracy...?
Z dnia na dzień coraz więcej. Okazało się jak wiele rzeczy trzeba uporządkować, doprowadzić do końca...
Wszystko było pilne i na wczoraj, a przy tym wszystkim chciałem jak najszybciej ruszyć z realizacją mojego
programu wyborczego.
Udało się Panu?
Opanować ten rozgardiasz? Wydaje mi się, że całkiem nieźle. Opanować ten rozgardiasz? Wydaje się, że
całkiem nieźle. Dużym osiągnięciem jest poparcie większości radnych dla spraw ważnych dla mieszkańców.
Bez tego żaden wójt nie jest w stanie dobrze zarządzać gminą.
Czyli?
Najwięcej czasu zajęło zakończenie spraw związanych z budową sali gimnastycznej w Konopnicy, kanalizacją
w Stasinie oraz z siecią wodociągową w Radawczyku Drugim. Do tego wszystkiego należało prawnie
unormować sytuację z MPK, nie wspominając już o ogromie większych i mniejszych spraw bieżących.
Dokończen ie na stronie 3.
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MAMY BUDŻET

27 marca 2007r Rada Gminy uchwaliła budżet na 2007 r. Pod względem prawnym jest to najważniejsze
uchwała samorządowa w całym roku. Dzięki niej wiadomo jakie inwestycje zostaną przeprowadzone, czyli
mówiąc wprost – co my, mieszkańcy dostaniemy od naszych reprezentantów.
Okazuje się, że ten rok obfitować będzie w rozbudowę i modernizacje dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych.
Na te cele przeznaczono aż 1.127.500 zł. Prace obejmą swoim zasięgiem obszar prawie całej gminy: Motycz
Józefin, Radawiec Duży, Zembrzyce Podleśne, Tereszyn, Radawczyk Drugi, Kozubszczyzna, Lipniak i
Konopnica. Dodatkowe pół miliona zainwestowano w oświetlenie części dróg gminnych oraz dróg
powiatowych w Uniszowicach, w Maryninie i Tereszynie, Sporniaku oraz drogi powiatowej i gminnej do szkoły w
Zemborzycach Tereszyńskich.
Rozmachu nabiorą prace związane z rozbudową kanalizacji i sieci wodociągowej. Na samą modernizację stacji
uzdatniania wody w Szerokiem przewidziano 200.000 zł. Prawie cztery miliony złotych rozdysponowano na
sprawy inwestycji oświatowych. Budowę dwóch sal gimnastycznych oraz modernizację kotłowni w szkołach w
Motyczy, w Radawcu i Stasinie.
W ramach realizowanych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej
przeznaczono 50.000 zł na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej.
Oryginalny tekst uchwały budżetowej wraz z wszystkimi załącznikami zamieszczone zostały na stronie
internetowej Gminy Konopnica skąd dowiedzieć sie możemy nie tylko o szczegółowym rozdysponowaniu
środków gminnych, lecz także o bieżących sprawach i aktualnych pracach Urzędu.

LISTA RADNYCH V KADENCJI
W wyborach samorządowych 12 listopada 2006r. wybrano nową Radę Gminy.
Przez następne cztery lata będą oni reprezentować nas - wyborców I podejmować decyzje w kluczowych dla
gminy Konopnica sprawach.
Poniżej przedstawiamy listę radnych V kadencji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Andrzej Krzysztof Duda
Jerzy Jakubas
Jan Witold Krzyszczak
Stanisław Łukasiewicz
Adam Maciejko
Stanisław Majczak
Artur Sylwester Markowski
Mirosław Michalak

9. Andrzej Misztal
10. Dariusz Sobczak
11. Grzegorz Szymański
12. Anna Wierchoła
13. Paweł Wilczek
14. Ryszard Zalewski
15. Marian Żydek

BUDOWA KANALIZACJI W STASINIE
W roku ubiegłym rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Stasin, w Gminie Konopnica. Inwestycja ta pozwoli na
zredukowanie ryzyka sanitarnego związanego z eksploatacją, często
zniszczonych i nieszczelnych, przydomowych zbiorników.
Inwestycję, współfinansowaną przez Unię Europejską, rozpoczęto
12.06.2006 roku. Przedmiotem tej inwestycji jest wykonanie kanalizacji w
Stasinie oraz przyłączenie jej do odpowiedniego kolektora w Lublinie.
Prace przyłączeniowe zostały zakończone w dniu 28 lutego 2007r.
. Inwestycja pozwoli na przyłączenie kolejnych wsi w następnych etapach kanalizowania.
Dzięki niej mieszkańcy odczują natychmiastowe korzyści finansowe z tytułu mniejszych opłat za ścieki aż o
70%. Dodatkowo poprawie uległy warunki sprzyjające przyrostowi osadnictwa oraz warunki infrastrukturalne
do rozwoju przedsiębiorczości.
Całkowita wartość projektu wyniosła 2 155 149 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego wyniosło 1 166 365 zł oraz z budżetu państwa 155 515 zł.
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(Dokończenie ze strony 1)
W takim razie jakie zakładał Pan priorytety?
Dla mnie priorytetem była, i nadal jest sprawnie działająca gmina - bez waśni i antagonizmów. Najistotniejszą
rzeczą jest rozbudzenie w mieszkańcach poczucia wspólnoty. Gmina musi stanowić jedność! Dlatego
najważniejsze są dla mnie sprawy mieszkańców. Weźmy za przykład drogę na Lipniaku, którą ludzie z własnej
inicjatywy rozpoczęli przebudowywać. Udało nam się wyodrębnić środki finansowe z budżetu na ukończenie
robót. Kolejną kwestią było poprowadzenie inwestycji budowy sal gimnastycznych. Powstają one równolegle w
Motyczu i Zemborzycach Tereszyńskich. Sala w Konopnicy została ukończona i oddana do użytkowania pod
koniec grudnia ubiegłego roku. Dzięki temu większa liczba rodziców zdecyduje się posyłać swoje dzieci do
miejscowych szkół, a to z kolei pozwoli zwiększyć subwencje oświatowe. Co więcej gmina realizuje,
finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, program „Szkoła dla Ciebie”, w ramach
którego do czterech szkół trafi dodatkowo ponad 270 tys. zł. Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans
edukacyjnych na obszarach wiejskich. W ramach tego projektu zorganizowane zostaną dodatkowe zajęcia
pozalekcyjne dla dzieci, kółka zainteresowań oraz wycieczki.
Skąd pieniądze na to wszystko?
Część zadań jest współfinansowana ze środków unijnych. To bardzo ważne żeby w pełni wykorzystywać
potencjał jaki daje Unia Europejska oraz krajowe źródła jakie w bieżącym roku są dla samorządów osiągalne
(FRKFiS, WFOGR, WFOŚiGW) . Oczywiście niezbędne są również środki własne, dlatego musiały zostać one
przewidziane w budżecie gminy na rok 2007.
Czy budżet gminy został już ustalony?
Tak, Rada Gminy uchwaliła go 27 marca. Sporo miejsca poświęciliśmy w nim kwestiom oświaty, ochronie
środowiska, rozbudowie infrastruktury drogowej. Prawie 4 mln złotych zostało przeznaczone na ukończenie
budowy wspomnianych już sal gimnastycznych. Duży nacisk został położony na poprawę stanu dróg gminnych
oraz powiatowych. Dzięki współpracy z samorządem powiatowym zostanie przebudowana droga w stronę
Skubichy, Zemborzyc Podleśnych, Lipniaka i odcinek drogi przy gimnazjum w Radawczyku. Co więcej na
niektórych odcinkach dróg zostanie w tym roku wybudowane oświetlenie. W styczniu został rozstrzygnięty
przetarg na dostawę kruszywa do budowy remontowanych już od kilku tygodni dróg gminnych. Dzięki
wybudowaniu drogi na odcinku Radawczyk – Tereszyn rozwiązany zostanie problem publicznej komunikacji
autobusowej. Zyska na tym Marynin, Radawiec Duży i Mały, Radawczyk i Tereszyn. Dobrą wiadomość mamy
dla mieszkańców Marynia, ale również tych którzy korzystających z ośrodka zdrowia, apteki, czy sklepu; jest
zapewnienie zarządcy drogi o przygotowaniu dokumentacji i budowie tak długo oczekiwanego chodnika. W
kwestii ochrony środowiska sfinansowane zostaną wodociągi i kanalizacja. W tym roku planowane jest
rozpoczęcie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Ma on objąć Pawlin oraz Radawiec
Mały, Zemborzyce Tereszyńskie, Dolne Wojciechowskie i część Zemborzyc Podleśnych. Kolejny etap
związany jest z przebudową Al. Kraśnickiej oraz budową kanalizacji na ul. Raszyńskiej. Pozwoli to na
podłączenie do powstającej sieci mieszkańców Konopnicy. Budżet to nie tylko inwestycje… Bardzo ważną
sprawą jest plan zagospodarowania przestrzennego i konieczność uporządkowania numeracji budynków
dlatego na te cele w budżecie tego roku znalazły się środki w łącznej wysokości 300 tys.złł
Co z realizacją programu wyborczego?
Kilka z punktów mojego programu wyborczego jest już realizowanych. Najbardziej zależy mi na wprowadzeniu
Konopnicy w XXI wiek. Chodzi tu głównie o dostępność do nowoczesnych technologii.
A konkretnie?
Przeprowadziłem już działania mające na celu rozwój w całej gminie struktury teleinformatycznej. Oznacza to
po prostu zapewnienie taniego dostępu do Internetu oraz telefonii. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to w
niedługim czasie każdy mieszkaniec będzie mógł dzwonić w obrębie gminy zupełnie za darmo.
Tylko, że te plany mogą nie zostać zrealizowane, prawda?
Z naszych informacji wynika, iż w Konopnicy ma zostać powtórzona druga tura wyborów...
Tak, w związku ze złożonym protestem wyborczym wybory będą powtórzone, więc dalsze losy rozpoczętych
i n w e s t y c j i m o g ą s t a n ą ć p o d z n a k i e m z a p y t a n i a . W s z y s t k o w r ę k a c h w y b o r c ó w.
Jak zareagował Pan na decyzję sądu?
Nie podważam tej decyzji, gdyż w obecnym stanie rzeczy jest ona ostateczna, ale może budzić duże
wątpliwości. W pewnym sensie odmawia ona konstytucyjnego prawa mieszkańcom do głosowania.
Dokończenie na następnej stronie
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(Dokończenie ze strony 3)
Czy czuje się Pan na siłach do stoczenia kolejnej batalii?
Nie jestem typem wojownika i staram się nie posługiwać sformułowaniami batalistycznymi. Zdaję sobie jednak
sprawę, że będę atakowany, tak jak to już miało miejsce, w sposób bezpardonowy, często wykraczający poza
przyjęte wśród ludzi cywilizowanych kanony. Uważam jednak, że jestem dobrze przygotowany. Moją przewagą
jest to, że zdobyłem już doświadczenie samorządowe jako radny powiatu przez 8 lat i teraz na stanowisku
Wójta oraz wiem co się dzieje w Konopnicy. Jestem dobrej myśli, bo wiem, że dotychczasowym działaniem
przekonałem do siebie sceptyków, a popierający mnie mieszkańcy utwierdzili się w przekonaniu, że moja
osoba to dobry wybór.
Skąd ta pewność?
Mieszkam tu od urodzenia i wiem co ludzie mówią.
Jest bardziej niż pewne, że wraz z wyborami powróci temat obwodnicy. Jakie jest Pana zdanie na ten
temat?
Na dzień dzisiejszy kwestia obwodnicy leży tylko i wyłącznie w gestii Naczelnego Sądu Administracyjnego. Do
czasu prawomocnego rozstrzygnięcia poruszanie tego tematu jest zwykłym pieniactwem.
Co przyniosą najbliższe dni?
Krótki odpoczynek w święta a później praca, praca i jeszcze raz praca. W tym miejscu chciałbym złożyć
mieszkańcom serdeczne życzenia zdrowych, ciepłych i pogodnych świąt Wielkiej Nocy.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.

JASNO I BEZPIECZNIE NA TATARÓWCE
W najbliższym czasie Urząd Gminy Konopnica planuje stworzenie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcie
budowy chodnika oraz oświetlenia na odcinku 1200 metrów, na drodze powiatowej w Zemborzycach
Tereszyńskich. Ze względu na bardzo duże natężenie ruchu oraz brak wydzielonego pasa dla pieszych
Tatarówka uznawana jest przez mieszkańców za jedną z najniebezpieczniejszych dróg w gminie.
Każdego dnia poboczem ulicy dzieci i młodzież docierają do pobliskiej szkoły.
„Zdajemy sobie sprawę jak niebezpieczny jest to odcinek drogi i wyobrażamy sobie, co czują rodzice tych
dzieci” - mówi dyrektor szkoły Anna Obara. - „W pełni popieramy pomysł inwestycji, a dzięki osobistemu
zaangażowaniu wójta, wierzymy że budowa zostanie ukończona jak najszybciej, a nasze dzieci będą mogły
bezpiecznie wracać do domu”.

WRESZCIE ZDROWA WODA!
W dniu 14 marca br rozpoczęto budowę sieci wodociągowej w Radawczyku Drugim, w Gminie Konopnica.
Dzięki temu mieszkańcy uzyskają bezpośredni dostęp do bieżącej, zdatnej do picia wody.
Przez kilka lat mieszkańcy skarżyli się na złą jakość wody, którą zmuszeni byli czerpać z własnych ujęć.
Według Sanepidu woda ta nie nadawała się do spożycia.
Długość sieci wodociągowej mierzyć będzie około 2,5 km. Termin zakończenia robót planowany jest na dzień
31.07.2007r.

URZĄD GMINY KONOPNICA
GODZINY PRACY URZĘDU
Poniedziałek 7.30 - 15.30
Wtorek
7.30 - 16.00
Środa
7.30 - 15.30
Czwartek
7.30 - 15.30
Piątek
7.30 - 15.00

TELEFONY DO URZĘDU
Tel. 081 50 31 019, tel. 081 50 31 081, fax 081 50 31 082
TELEFONY DO KONSERWATORÓW WODOCIĄGÓW
0 693 122 004
0 693 122 005
0 609 130 975
0 505 647 688
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INTERNET POD STRZECHY
Wójt Gminy Konopnica Mirosław Żydek rozpoczął rozmowy z dostawcami Internetu. Efektem tych rozmów ma
być stworzenie kompletnej infrastruktury teleinformatycznej na całym obszarze gminy.
Internet umożliwi mieszkańcom nie tylko dostęp do informacji ale również możliwość korzystania z taniej
telefonii voip w każdym gospodarstwie. Podjęte działania są kolejnym etapem realizacji programu mającego na
celu wprowadzenie nowoczesnych technologii do gminy.
„Uważam, że dostęp do globalnej sieci będzie jedną z ważniejszych inwestycji. Sieć swoim zasięgiem ma objąć
tereny należące do Gminy Konopnica. Chcę aby każdy mieszkaniec mógł korzystać z dobrodziejstw Internetu.
Dodatkowo planowane jest podłączenie szkół zupełnie za darmo. Przewidujemy również odpowiednie
szkolenia dla chętnych.” - mówi Mirosław Żydek.
Te informacje z satysfakcją przyjęli mieszkańcy, którzy z niecierpliwością oczekują momentu, kiedy wreszcie
będą mogli we własnym zakresie korzystać z taniego dostępu do Internetu oraz telefonu. Telefonia voip
umożliwi im przede wszystkim dzwonienie do innych mieszkańców Gminy Konopnica zupełnie za darmo.
Część z nich do dnia dzisiejszego nie posiada jeszcze telefonu. Spowodowane jest to brakiem okablowania
telekomunikacyjnego. Co prawda istnieje możliwość podłączenia telefonu drogą radiową ale niestety sygnał
nie dociera wszędzie.
Wydaje się, że nowo tworzona struktura teleinformatyczna rozwiąże wszelkie problemy komunikacyjne w
gminie. Zapewni swobodny dostęp do infomacji oraz umożliwi bezpłatne udostępnienie łącz internetowych we
wszystich szkołach i urzędach. Dzięki temu zostaną stworzone punkty dostępowe, tzw. Hotspoty oraz
darmowe terminale. Internet to nie tylko rozrywka ale również doskonałe narzędzie pozwalające na
podnoszenie swoich kwalifikacji oraz poszukiwanie pracy.

Informatyzacja oraz stały dostęp do globalnej sieci stały się podstawą oraz wyznacznikiem rozwoju. W tym
przypadku Gmina Konopnica odczuje nie tylko wzrost komfortu życia ale wymierne korzyści dla całej
społeczności.
Grzegorz Petruczynik IT-NET Internet Provider

Na dzień dzisiejszy Internet jest medium, którego nie sposób pominąć. Odpowiednio
wykorzystany umożliwia dostęp do niewyobrażalnych ilości informacji. Daje dostęp do
zasobów wiedzy przydatnych zarówno starszym jak i młodszym mieszkańcom. Korzyści są
oczywiste.
Sebastian Pawul DUOGRAPH.PL Agencja Medialna

WSPIERAMY SPOŁECZNE INICJATYWY
Mieszkańcy miejscowości Lipniak, dzięki swoim wysiłkom i staraniom, w tym roku otrzymają do użytku drogę
wewnętrzną. Rozpoczęta w 2006r. przebudowa odcinka drogi zostanie ukończona w roku bieżącym, łącząc
drogę wewnętrzną „Lipniaka” z drogą powiatową.
Nowa droga umożliwi wreszcie mieszkańcom skrócenie czasu dojazdu do pracy i szkół w Lublinie.
Pierwsze działania mające na celu utworzenie drogi miały miejsce w 2005 roku kiedy z inicjatywy mieszkańców
uzyskano zgodę od Starostwa Powiatowego na przebudowę. W 2006 roku zbudowano odcinek 600 metrów za
środki z budżetu Gminy.
W 2006 roku wspólnymi siłami mieszkańców Lipniaka powstał kolejny odcinek drogi, a Urząd Gminy
Konopnica wystąpił do Starostwa Powiatowego o zgodę na przebudowę końcowego odcinka o długości 330
metrów. Uzyskana zgoda pozwoli jeszcze w tym roku na ukończenie drugiego etapu robót oraz oddanie drogi
do użytku.
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MPK PRZEZ GMINĘ

Gmina wynegocjowała korzystniejsze warunki umowy z MPK. Nowopowstała linia nr 78 zapewniła dostęp
mieszkańcom Zemborzyc do komunikacji miejskiej. Dodatkowo z inicjatywy Gminy zwiększono częstotliwość
kursowania linii nr 79, której trasa przebiega przez Lipniak, Uniszowice do Lublina.
„Cieszę się że w końcu sytuacja z linią 78 została prawnie unormowana” – mówi radny ze wsi Zemborzyce
Dolne Paweł Wilczek – Wiem, że sprawa ta była źródłem wielu niepokojów wśród mieszkańców miejscowości
korzystających z tej linii. Prawda jest taka, iż chodziło o niedociągnięcia proceduralne i bezprawną formę
załatwienia całej sprawy. Na szczęście udało nam się wyjaśnić całą sprawę i zgodnie z obowiązującymi
przepisami, zapiąć wszystko na ostatni guzik.”
Całe zamieszanie z autobusami MPK zaczęło się w gorącym dla całej Gminy okresie wyborów
samorządowych. Grupa osób udała się na spotkanie z przedstawicielami MPK na którym zawarto swego
rodzaju „porozumienie” dotyczące powstania linii 78. Cała sprawa odbyła się bez wiedzy ówcześnie
urzędującego Wójta Pana Hieronima Gołofita. Jego próby interwencji i wyjaśnienia zaistniałej sytuacji spotkały
się z wrogim oporem obu zainteresowanych stron. Efektem tego w ciągu kilku dni Zembrzyce „dostały” autobus
miejski MPK - tak to mogło wyglądać ze strony mieszkańców, a Gmina dostała „dziką linię” działającą bez
umowy, z naruszeniem podstawowych przepisów prawa i z ogromnym rachunkiem do zapłaty, którego zupełnie
nie przewidziano w obowiązującym budżecie.
Tak przedstawiała się sytuacja w chwili zmiany władz samorządowych w Konopnicy. Rozpoczynający kadencję
radni i nowowybrany Wójt Mirosław Żydek mieli nie lada orzech do zgryzienia.
Szczęśliwie, sprawa linii 78 znalazła już swój finał. Wójtowi udało się rozwiązać sprawę komunikacji w
Zembrzycach, a co najważniejsze sfinalizować kwestię umowy z MPK w taki sposób, że teraz autobus może
kursować regularnie bez niedociągnięć i przeszkód natury prawnej. Ponadto, w trakcie prowadzonych rozmów
udało się uzyskać zwiększenie częstotliwości kursów linii 79, która jeździ przez Lipniak i Motycz.
Powstanie nowej linii to żmudny i długotrwały proces. Konieczne jest przeprowadznie badania potoków
pasażerskich oraz uzyskanie wymaganych prawemzezwoleń. Konieczne jest także uzyskanie zgody na
używanie przystanków autobusowych od ich zarządców. Zazwyczaj takie działania trwają kilka miesięcy oraz
wymagają zgromadzenia dużej ilości dokumentów.

PIENIĄDZE DLA OFIAR CYRYLA
W czwartek, 22 marca 2007 wypłacono zasiłki poszkodowanym po przejściu styczniowego huraganu. Cztery
rodziny z Konopnicy otrzymały łącznie rekompensatę w wysokości 10.700 zł.
Wichura, które przeszła nad Lubelszczyzną 18 i 19 stycznia br spowodowała ogromne zniszczenia w całym
regionie. Mieszkańcy Konopnicy, w większości przypadków samodzielnie poradzili sobie z usunięciem jej
następstw. W kilku przypadkach uszkodzenia budynków okazały sie na tyle poważne, że poszkodowani
zwrócili się do Gminy z prośbą o pomoc w odbudowie.
Powołana przez Wójta trzyosobowa Komisja oszacowała powstałe szkody. Następnie, sprawę skierowano do
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, który po wnikliwej analizie przedłożonej dokumentacji przyznał wsparcie w
wysokości 10.700 zł. Fundusze te zostaną spożytkowane na odbudowę poszycia dachowego oraz murów
domów.
Przypomnijmy, podczas styczniowego ataku huraganu Cyryl (Kyrill) podmuchy wiatru osiągały prędkość
prawie 85km/h. Jego bilans to setki połamanych drzew, pozrywane dachy, uszkodzone linie energetyczne,
które pozbawiły prądu ok 30 tyś mieszkańców Lubelszczyzny.
Najsilniej wiejący wiatr, wg informacji zawartych na portalu twojapogoda.pl, zanotowano w 1931 roku w
okolicach Lublina. Podmuchy wiatru dochodziły, w co trudno uwierzyć, do ponad 500 km/h. Prędkość ta
dwukrotnie przewyższała siłę huraganu Katrina, który spustoszył południe Stanów Zjednoczonych w sierpniu
2005 roku. Zginęło wówczas ponad 1200 osób, a straty oszacowano na 24 miliardy dolarów.
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Nie

bez powodu mówi się o nich, że są najlepszymi przyjaciółmi
człowieka. Lojalny i oddany czworonóg to nie tylko maskotka, to także
niezawodny stróż i obrońca domowego ogniska. Niejednokrotnie pies,
czy kot to jedyny towarzysz jesieni życia lub najwierniejszy powiernik
dziecięcych tajemnic. Musimy jednak zdać sobie sprawę, że posiadanie
zwierzaka to przede wszystkim ogromna odpowiedzialność.
Z danych Głównego Inspektoratu Weterynarii wynika, iż w 2003r
(aktualniejsze dane nie są jeszcze dostępne) w polskich schroniskach
Statystyki te, już bardzo niepokojące nie oddają realnego rozmiaru bezpańskich czworonogów. Problem
wałęsających się psów i kotów jest szczególnie dotkliwy na wsiach, gdzie zwierzęta, nawet, jeśli posiadają
właściciela, pozostawiane są bez żadnego nadzoru. Rodzi to ogromne ryzyko niekontrolowanego rozrodu i w
konsekwencji w domu pojawia się niechciany przychówek. Najlepszą metodą zmiany takiego stanu rzeczy jest
sterylizacja.
Za pomocą jednego zabiegu chirurgicznego można rozwiązać problem niekontrolowanego rozrodu. Jest to on
bezpieczny, niekłopotliwy i wykonywany w prawie każdej lecznicy weterynaryjnej. Co prawda, panuje wiele
obiegowych opinii na temat fatalnych skutków sterylizacji, lecz wszystkie są oparte na niewiedzy lub
uprzedzeniach społecznych. Z badań weterynaryjnych wynika, że kastracja nie wywiera negatywnych skutków
dla zdrowia zwierzęcia. Co więcej, zachorowalność na pewne typy nowotworów złośliwych i podatność na
infekcje, szczególnie dróg moczowych, spada u psów i kotów o 98%.
Często uważa się, że jeden miot ma zbawienny wpływ na charakter suk czy kotek. Nie istnieją medyczne
dowody na poparcie tej tezy. Faktem jest natomiast, że psy i koty, które poddano sterylizacji przed ich pierwszą
rują są mniej kapryśne, mniej zaczepne i zdrowsze niż nie sterylizowane. Psy pozbywają się nawyku
włóczęgostwa i bardziej przywiązują się do domu i właścicieli. w znacznym stopniu spada w nich także poziom
agresji wobec innych zwierząt i zanika nadzwyczaj kłopotliwy zwyczaj znaczenia terytorium moczem.
Są również względy natury moralnej. Wielu właścicieli uważa sterylizację za sztuczną integrację w naturalne
procesy życiowe. Dla nich właśnie zamieszczone zostały statystyki dotyczące bezdomnych zwierząt.
Wystarczy dodać, ze odsetek zwierząt przebywających w schroniskach poddawany zostaje eutanazji, czyli
innymi słowy zostają one usypiane, gdy nie mogą znaleźć domu.
Kolejną kwestią, o której należy przy okazji wspomnieć, to prawna strona braku nadzoru nad zwierzętami.
Zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego, za szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiedzialność ponosi ten,
kto je chowa lub się nimi posługuje. Oznacza to, że jeśli nasze zwierze, nad którym niemieliśmy nadzoru
wyrządzi komuś szkodę – ponosimy za nią odpowiedzialność na zasadzie winy. Dotyczy to również
nagłaśnianych w mediach przypadków pogryzień, a tu ceną za błąd właściciela jest niejednokrotnie ludzkie
życie.
Pamiętajmy, biorąc zwierzaka do swojego domu mamy obowiązek zapewnić mu szczęśliwe i godziwe życie. To
jak będzie ono wyglądało zależy tylko i wyłącznie od nas. Może warto zastanowić zawczasu nad możliwymi
rozwiązaniami, niż później borykać się z przykrymi następstwami naszych zaniedbań. Lepiej zapobiegać niż
leczyć.

ZBIERAJMY FAKTURY VAT
Każdy rolnik chcący odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien złożyć do Wójta odpowiedni wniosek.
Pierwsze wnioski były składane w okresie od 1 do 31 marca br, natomiast wnioski wraz z fakturami vat za
okres od 1 marca do 31 sierpnia 2007r. należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica – pokój nr
4, w terminach od 1 do 30 września.
Zwrot podatku w 2007 roku wynosić będzie 47, 30 zł pomnożony przez ha użytków rolnych.
Pieniądze wypłacane będą gotówką w Banku Polskiej Spółdzielczości filia w Konopnicy lub przelewem na
rachunek bankowy w terminach odpowiednio od 2 do 31 maja 2007 za pierwszy etap oraz w terminie od 2
do 30 listopada 2007 roku za drugi etap.
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POSIŁUJ SIĘ Z WIOSNĄ...
Pierwsze słoneczne dni mamy już za sobą i powoli wszyscy zaczynamy wierzyć, że wiosna i to nie tylko ta
astronomiczna zagościła u nas na dobre. Wszystko wokół budzi się do życia, nawet Ty masz wrażenie, że
Twoje ciało budzi się z zimowego snu. Niejednokrotnie tej wiosennej pobudce towarzyszy osłabienie,
zmęczenie i senność. Jeśli czujesz się jakbyś miał wieczną chandrę, brak Ci koncentracji i wszystko Cię drażni
najprawdopodobniej dopadło Cię wiosenne przesilenie.
Przyczyny takiego stanu to przede wszystkim konieczność dostosowania się organizmu do wiosennego trybu
aktywności. Zimą słońce świeci 20 razy słabiej niż latem – co ma decydujące znaczenie dla naszego
samopoczucia. Zimowa dieta uboga w witaminy i składniki mineralne w połączeniu ze spadkiem aktywności
fizycznej zawsze skutkuje złapaniem zbędnego tłuszczyku. Wraz z wiosennym wzrostem temperatur wzrasta
ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza. Osłabiony tymi zmianami organizm jest bardziej podatny na
wirusy i przeziębienia, dlatego też fala zachorowań na grypę przypada właśnie na przełom marca i kwietnia.
Szczególnie narażeni SA ludzie starsi, dzieci i osoby przewlekle chore.
Aby zmniejszyć negatywne skutki przesilenia warto sięgnąć po kilka domowych i sprawdzonych sposobów na
podbudowanie kondycji fizycznej i psychicznej. Zamiast hektolitrów wypijanej codziennie kawy i środków
farmakologicznych warto urozmaicić dietę. Najlepsze dla organizmu są naturalne zasoby witamin i związków
mineralnych zawarte w owocach i warzywach. Warto do jadłospisu włączyć kiszoną kapustę, cebulę, szpinak,
czy brokuły i nieodzowną marchew. Jeśli nie pojawiły się jeszcze świeże – można skorzystać z mrożonek, które
dłużej zachowują wartości odżywcze. Nadal niedoceniane przez nas są kiełki np. rzeżuchy. Z babcinych
sposobów, wspomnijmy chociażby o czosnku, herbacie z sokiem malinowym czy miodzie. Niedobór witaminy
C uzupełnią owoce cytrusowe i banany.
Zwiększaj aktywność fizyczną. Zwykły spacer na świeżym powietrzu działa na organizm podobnie jak filiżanka
kawy. Wiosna to idealna pora na rozpoczęcie prac porządkowych w ogródku.
Pamiętajmy jednak, że marcowe słońce jest
zdradliwe i prawie zawsze towarzyszy mu
przenikliwy, chłodny wiatr – pamiętajmy więc o
odpowiednim odzianiu oraz obowiązkowej
czapce. Ruch wpływa na produkcję serotoniny i
dopaminy w organizmie – substancji
odpowiedzialnych za poprawę nastroju.
Najbardziej zaniedbywanym przez wszystkich
warunkiem zdrowia i dobrego samopoczucia jest
sen. Pozwala on zregenerować siły i doskonale
odstresowuje po pracowitym dniu. Najnowsze
badania wykazały, że ośmiogodzinny sen ma
zbawienny wpływ na układ immunologiczny.
Wiosenne przesilenie to okres około 2-3 tygodni.
Proste i niewielkie zmiany w diecie, włączenie
odrobiny aktywności fizycznej i zdrowy sen mogą
uchronić nas przed przeziębieniem i grypą.
Cieszmy się więc wiosną dbając o siebie.

WNIOSKI O DOPŁATY
Pracownicy Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli wypełniają WNIOSKI O DOPŁATY
OBSZAROWE w Urzędzie Gminy Konopnica w terminach od 11.04.2007 do 15.05.2007 w godzinach pracy
Urzędu. Do prawidłowego wypełnienia wniosku konieczne będą następujące załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wniosek spersonalizowany wraz z otrzymanymi z ARiMR załącznikami graficznymi.
Aktualny wypis z rejestru gruntów.
Dane osobowe(imiE i nazwisko, adres, NIP, PESEL).
Opis działek (aktualna powierzchnia i rodzaj uprawy na działkach ewidencyjnych).
Oświadczenie współwłaścicieli działek.
Umowa lub deklaracja o dostarczeniu lub przetworzeniu roślin energetycznych.
Umowa dostawy buraków cukrowych.

