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Wybory 2007

Mieszkańcy,
Zbliżają się wybory
parlamentarne,
a wraz z nimi jedno
z fundamentalnych praw
obywatelskich państwa
demokratycznego –
czynne prawo wyborcze.
Korzystając z tego prawa,
czyli oddając ważny głos
na wyborach, każdy z nas
może decydować
o przyszłym kształcie
Rzeczpospolitej Polskiej.
I chociaż brzmi to dla
niektórych banalnie,

przecież od każdego
postawionego „krzyżyka”
zależeć będzie nie tylko
kształt przyszłej polityki
zagranicznej, czy
finansowej państwa, ale,
jak pokazują niedawne
wydarzenia, także to
co czytać będą nasze
dzieci w szkołach.
W czasach, kiedy polityka
wkracza coraz głębiej
w nasze prywatne życie,
musimy owo prawo
wyborcze potraktować ze
szczególną uwagą.

Tegoroczna kampania
wyborcza jest ostrą
i bezpardonową walką na
słowa, ale 21 października
to nasze głosy liczyć się
będą najbardziej. Głosuj!

Dożynki 2007
Dnia 2 września 2007 roku na
lotnisku w Radawcu odbyły się
Dożynki. Tegoroczne święto
plonów gmina Konopnica
zorganizowała wraz z powiatem
lubelskim.

Po deszczowym tygodniu
pierwsza wrześniowa niedziela
przywitała nas pięknym
słońcem. Dożynkowe
uroczystości zgodnie z tradycją
rozpoczęto mszą świętą. Po jej

zakończeniu ruszył barwny
korowód z wieńcami
dożynkowymi oraz nastąpiło
wniesienie dożynkowego
chleba z tegorocznych plonów.
Swoje stoiska zaprezentowały
nie tylko gminy powiatu
lubelskiego, lecz także
przedsiębiorcy, rolnicy i szkoły
pszczelarskie. Była to
wspaniała okazja do obejrzenia
wystawionego sprzętu
rolniczego, płodów rolnych oraz
zapoznania się z ofertami
i asortymentem wszystkich firm
biorących udział w dożynkach.
Dożynki to przede wszystkim
święto rodzinne, dlatego jak co
roku towarzyszył im festyn
ludowy. Kiełbaski z grilla, wata
cukrowa, pop-corn – wszystko
by za szybko nie opaść z sił.
Wyśmienitą zabawę
zapewniały liczne konkursy

i występy zespołów
orkiestrowych z Konopnicy,
Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Hrubieszowskiej, Grupy
tanecznej Altenmittlau
z Niemiec oraz Zespołu
r e g i o n a l n e g o z W ę g i e r.
Najmłodsi mogli sie wyszaleć
na wesołym miasteczku.
Niekwestionowanymi
gwiazdami wieczoru były
występy zespołów Goya i Lady
Pank. Publiczność śpiewała
największe hity wraz z wokalistą
Lady Pank – Januszem
Panasewiczem. Wieczór
zakończył fantastyczny pokaz
sztucznych ogni. Gdy ostatnia
kolorowa raca zgasła nad
radawieckim lotniskiem,
uśmiechnięta publiczność
obiecywała sobie, że wróci tu za
rok.
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„SZKOŁA DLA CIEBIE”
– projekt edukacyjny w placówkach oświatowych gminy Konopnica.
W trosce o przyszłość naszych
dzieci, szkoły gminy Konopnica
zaangażowały się w realizacje
programu „SZKOŁA DLA CIEBIE –
dotacje dla szkół powiatu
lubelskiego”. Jest to projekt
pomocy uczniom ze szkół
wiejskich współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Celem projektu jest wsparcie
uczniów, pomoc w zdobywaniu
nowych umiejetności
i doświadczeń. Otrzymane dotacje
pozwalają na prowadzenie
różnorodnych działań
ukierunkowanych na pobudzanie
aspiracji edukacyjnych
i zainteresowań uczniów, poprzez
organizację zajęć dodatkowych
i kół zainteresowań. Działania
koncentrują się także na pomocy
uczniom ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi,
poprzez wzmocnienie motywacji
uczniów do nauki, wprowadzenie
innowacyjnych form nauczania
podczas zajęć wspomagających.
Szkoły realizują projekt w oparciu
o opracowane Programy Rozwoju
Szkoły.
Uczestniczą następujące szkoły
z terenu gminy Konopnica:
Gimnazjum im. Wincentego
Pola w Radawczyku Drugim
otrzymało dotację w wysokości
78.201 zł. Dzięki temu w kołach
zainteresowań uczestniczy ok.
70% uczniów. Specjalnie dla nich
zorganizowano kółka tematyczne,
gdzie mogą pogłębiać
i wzbogacać zdobytą już wiedzę.
Istnieje tu koło historyczne „Pod
egidą Tukidydesa, czyli historia
nie całkiem straszna”, koło
informatyczne „Klik i masz...
informacja, komunikacja”. Język
angielski szlifować można na
kursie „Po angielsku do Europy”.
By odkrywać i rozwijać ukryte
talenty powstało koło teatralne
„Telewizję porzucamy, do teatru
zapraszamy”, kółko plastyczne,
szkółka gier logicznych oraz klub
wynalazców. Kochający aktywny
wypoczynek mogą skorzystać

z zajęć koła sportowego „SOS dla
zdrowia”, lub koła tanecznego
„Polonezem z Lublina do Krakowa cudowna podróż po skarbach
polskiego folkloru”. Dla miłośników
przyrody stworzono klub ekologów
„Bez względu na to jak mała jest
rzecz, którą możesz zrobić, zrób
ją” albo skorzystać z oferty zielonej
szkoły „Wszędzie dobrze ale
w domu najlepiej”. 14 października
br. zorganizowano w szkole festyn
rodzinny połączony z obchodami
Dnia Edukacji Narodowej.
Młodzież szkolna zaprezentowała
przygotowany przez siebie
program artystyczny. Odbył się
również pokaz technik strażackich,
tresury psów policyjnych, turniej
piłki nożnej oraz kiermasz ciast i
loteria fantowa. Dorobek swojej
pracy w formie prezentacji
multimedialnych, plakatów, prac
plastycznych i pokazów
zaprezentowały wszystkie szkoły
podstawowe. Koordynatorem
szkolnym do spraw realizacji
programu „Szkoła dla Ciebie” jest
Pani Justyna Skiba
Szkołę Podstawową im. ks. Jana
T w a r d o w s k i e g o w
Zemborzycach Tereszyńskich
zasilono dotacją w kwocie 71.000
zł . Około 80% uczniów
uczestniczy w działaniach
projektowych. Oferta programowa
obejmuje cztery podstawowe
moduły. Pierwszy z nich obejmuje
zajęcia wspomagające rozwój
umiejętności ,,Ja też to potrafię”,
czyli: kółko teatralne z elementami
terapii pedagogicznej
,,Czarodziejski flet”, kółko
efektywnego nauczania
,,Sobieradzik”, koło informatyczne
,,Młody Internauta”, kółko
europejsko – językowego "Happy
English". Drugi rodzaj zajęć kładzie
główny nacisk na obcowanie
uczniów z kulturą i sztuką.
Uczniowie mogę spróbować swych
sił w kółku pantomimy
"Kocieruchy", koła wokalno –
instrumentalnego "Rozśpiewane
nutki" lub skorzystać z zajęć koła
żywego słowa "Giętkie języki".
Moduł trzeci stymuluje rozwój
dodatkowych umiejętności

i sprawności uczniów. Czwarty
rodzaj zajęć ma na celu
kultywowanie tradycji w życiu
społecznym lokalnego
środowiska poprzez cykl imprez
pod wspólnym hasłem ,,Moje
korzenie”. Koordynatorem
szkolnym jest Pani Ilona
Kołosińska.
Dotacja dla Szkoła Podstawowa
im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu
Dużym wyniosła 50.956,00zł.
W zajęciach uczestniczy 77%
uczniów. Dzieci mogą korzystać
z licznych kół zainteresowań
i zajęć sportowych: koło
plastyczne „Pędzlem i ołówkiem”,
koło informatyczne dla klas
młodszych i informacyjno –
komunikacyjne dla kas starszych,
koło matematyczne „Rusz głową”klasy młodsze, koło języka
angielskiego, koło przyrodniczo –
turystyczne, koło muzyczne nauka gry na syntezatorze oraz
koło taneczne, uczniowski klub
sportowy dla dziewcząt i dla
chłopców, basen. Koordynator
szkolny – Pani Anna Stręciwilk.
Szkoła Podstawowa im.
Wincentego Witosa w Motyczu
korzysta z dotacji w wysokości
70.922 zł. W przedsięwzięciu
bierze udział 108 uczniów. W
ramach projektu powstały
i działają następujące koła
zainteresowań: koło taneczne,
koło wokalne, warsztaty
muzyczne, aerobik przy muzyce,
dziecięca orkiestra dęta oraz
zajęcia wyrównywania wiedzy
z matematyki i języka polskiego.
Koordynatorem szkolnym do
spraw realizacji projektu jest Pani
Irena Śliwińska.
Otrzymane dotacje we wszystkich
szkołach realizujących projekt
wykorzystywane są na zakup
wielu pomocy dydaktycznych,
sprzętu audiowizualnego,
organizację ciekawych imprez
i wycieczek edukacyjnych,
p r o w a d z e n i e z a j ę ć
pozalekcyjnych i pozaszkolnych.
Justyna Skiba we współpracy
z innymi koordynatorami

CHCĘ WIEDZIEĆ, UMIEĆ I ZOBACZYĆ WIĘCEJ
Hasło to będzie towarzyszyło
Szkole Podstawowej w Radawcu
Dużym przez najbliższy rok.
Wszystko zaczęło się w styczniu
2007 roku od decyzji Rady
Pedagogicznej, która postanowiła

przystąpić do konkursu
Europejskiego Funduszu
Społecznego ,,Szkoła dla Ciebie –
dotacje dla szkół powiatu
lubelskiego” na projekt
w y c h o w a w c z o - e d u k a c y j n y.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że
trzeba skorzystać z możliwości
pozyskania funduszy unijnych.
Zespół do opracowania wniosku
w osobach Anny Stręciwilk, Renaty
Jarskiej, Beaty Jaroszewskiej
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i Jolanty Żydek przystąpił
natychmiast do pracy. Nauczyciele,
uczniowie i rodzice
z niecierpliwością czekali na wynik
konkursu. I udało się, choć był to
pierwszy projekt pisany w takiej
formie. Otrzymaliśmy dotację
w wysokości 50.956 zł.
We wcześniejszych projektach
Szkoła Podstawowa pozyskała
działające już rok Multimedialne
Centrum Informacyjne oraz
Pracownię Komputerową, które
były współfinansowane przez
Europejski Fundusz Społeczny.
Celem projektu ,,Szkoła dla Ciebie”
jest wsparcie uczniów w realizacji
ich planów, marzeń edukacyjnych i
życiowych. Kierując się tymi
wytycznymi oraz potrzebami
naszych uczniów zaplanowano
działania, które rozpoczęły się już
z dniem 01 marca 2007 roku i
zgodnie z projektem będą trwały do
31 marca 2008 roku. Uczniowie
naszej szkoły mają możliwość
u c z e s t n i c z e n i a
w dodatkowych zajęciach
językowych, plastycznych,
muzycznych, ruchowych,
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tanecznych, informacyjnokomunikacyjnych.
Głównymi celami projektu
skierowanego do uczniów Szkoły
Podstawowej w Radawcu Dużym
są: rozbudzenie aspiracji
i wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów wybitnie
zdolnych i uczniów posiadających
trudności w uczeniu się.
Organizacja dodatkowych zajęć
pozwoli na rozwinięcie nowych
kompetencji oraz umożliwi
korzystanie z niedostępnych na co
dzień lokalnych ośrodków
kulturalnych, naukowych,
technicznych i sportowych.
Realizacja projektu zwiększy
szanse edukacyjne uczniów
i umożliwi ich rozwój społeczny.
Proponowane zajęcia pozwolą na
rozwój wyobraźni i aktywności
twórczej. Wzbogacą wiedzę
uczniów, zaktywizują jednostki
bierne, wpłyną pozytywnie na sferę
poznawczą, emocjonalnospołeczną i duchowa. Podniosą
p o z i o m s a m o o c e n y, w z r o s t
poczucia odpowiedzialności
za wykonane zadania.

ZZOZ PROFILAKTYKA DIAGNOSTYKA LECZENIE ORAZ
WÓJT GMINY KONOPNICAZAPRASZA MIESZKAŃCÓW
GMINY KONOPNICANA BEZPŁATNE BADANIA
PROFILAKTYCZNE
sfinansowane przez lubelski oddział wojewódzki NFZ
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Realizacja projektu przybliży oraz
rozwinie wszechstronną wiedzę
o naszym regionie i tradycjach
kulturowych.
Gwarancją osiągnięcia
zaangażowanie nauczycieli,
uczniów i rodziców w realizacje
zaplanowanych tych zamierzeń
jest ogromne zadań. Prowadzący
dysponują wysokimi kwalifikacjami
i doświadczeniem w prowadzeniu
tego typu zajęć. Po zakończeniu
finansowania projektu przez
Europejski Fundusz Społeczny
pozostaną trwałe efekty w postaci
zakupionego sprzętu oraz
materiałów i pomocy
dydaktycznych, które stworzą
zaplecze do dalszej pracy.
Mamy również nadzieję, że przy
współpracy z Urzędem Gminy
Konopnica tak owocnej
w momencie pisania projektu,
podjęte działania będą
kontynuowane w dalszej pracy
szkoły.
Jolanta Żydek

ZZOZ PROFILAKTYKA DIAGNOSTYKA LECZENIE ORAZ
WÓJT GMINY KONOPNICAZAPRASZA MIESZKAŃCÓW
GMINY KONOPNICANA BEZPŁATNE BADANIA
PROFILAKTYCZNE
sfinansowane przez lubelski oddział wojewódzki NFZ

JASKRA

MAMMOGRAFIA

pełne badanie okulistycznebezpłatnie dla Pań
i Panów od 35 roku życia

bezpłatnie dla Pań w wieku 50 – 69 lat (rocznikowo)

Z wyłączeniem osób leczonych na jaskrę i badanych bezpłatnie
w ciągu ostatnich 24 miesięcy,w ramach programu profilaktyki
jaskry

Jeżeli w roku 2006 (w ramach Programu Profilaktycznego)
otrzymały wskazania do wykonania powtórnych badań po
upływie 12 miesięcy oraz dla kobiet z tego samego przedziału
wiekowego, które nie wykonały badania w ciągu ostatnich dwóch
2 lat lub wykonują badanie po raz pierwszy.

Badania przeprowadzone zostaną w ambulansie
medycznymw dniu 3 listopada 2007 roku (sobota)przy
Ośrodku Zdrowia w Motyczuw godzinach:
8:30 – 13:00 i 14:00 – 19:00

Na badania należy zgłosić się z dowodem osobistym i
wynikiem (zdjęcia i opis) ostatniego badania
mammograficznego.

Zapisy telefoniczne (wymagany PESEL) od dnia 8 października
2007 r. w godz. 8:00 – 16:00(od poniedziałku do piątku) pod
numerami telefonów:

Badania przeprowadzone zostaną w ambulansie
medycznymw dniu 3 listopada 2007 roku (sobota)przy
Ośrodku Zdrowia w Motyczuw godzinach:
8:30 – 13:00 i 14:00 – 19:00

0 800 101 201 – z telefonów stacjonarnych (połączenie
bezpłatne)
0 618 773 602 (lub -04) – z telefonów komórkowych
(połączenie płatne)

Zapisy telefoniczne (wymagany PESEL) od dnia 8 października
2007 r. w godz. 8:00 – 16:00(od poniedziałku do piątku) pod
numerami telefonów:

Dla osób, które nie zdążą się zapisać telefonicznie istnieje
możliwość rejestracji w dniu badania w ambulansie(o ile będą
wolne miejsca na liście)

0 800 101 201 – z telefonów stacjonarnych (połączenie
bezpłatne)
0 618 773 602 (lub -04) – z telefonów komórkowych
(połączenie płatne)

Badania przeprowadza „ZZOZ Profilaktyka Diagnostyka
Leczenie” 61-361 Poznań ul. Starołęcka 38
PFIZER OPHTHALMICS – partnerem badań profilaktyki jaskry

Dla osób, które nie zdążą się zapisać telefonicznie istnieje
możliwość rejestracji w dniu badania w ambulansie(o ile będą
wolne miejsca na liście)
Badania przeprowadza „ZZOZ Profilaktyka Diagnostyka
Leczenie” 61-361 Poznań ul. Starołęcka 38

ECHO KONOPNICY
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„STATOIL” dba o bezpieczeństwo dzieci
„Bezpieczeństwo Dziecka na
Drodze” – pod takim hasłem firma
Statoil organizuje w Polsce od kilku
lat ogólnopolską akcję informacyjnoedukacyjną mającą na celu
zapoznanie najmłodszych uczniów z
zasadami bezpiecznego
korzystania z dróg publicznych.

odblaskowe, dzięki którym będą one
lepiej widoczne na drodze. Zgodnie
z kodeksem drogowym art. 43 par 2,
istnieje obowiązek noszenia
odblasków przez dzieci do lat 15
poruszające się po zmierzchu
po drogach poza obszarem
zabudowanym.

Jednak nie wszystkie dzieci są
właściwie informowane
i uświadamiane przez rodziców
o zasadach ruchu drogowego,
dlatego Statoil organizuje akcję
w porozumieniu ze szkołami oraz
przedstawicielami policji
w y s p e c j a l i z o w a n y m i
w prowadzeniu akcji edukacyjnych
wśród najmłodszych. Jedno z takich
spotkań miało miejsce 2.
p a ź d z i e r n i k a b r. w S z k o l e
Podstawowej w Stasinie gm.
Konopnica, woj. lubelskie.
Ponieważ szkoła położona jest na
obszarze wiejskim, uczniowie
w okresie jesienno-zimowym często
wracają do domu po zmroku.
Prelekcję tematyczną związaną
z zasadami bezpiecznego
poruszania się w ruchu drogowym
poprowadził komisarz Radosław
ukiewicz z sekcji ruchu drogowego
KM Policji w Lublinie.

Nowością tegorocznej kampanii
jest gra planszowa „Bezpieczna
Podróż”którą – podobnie jak
odblaski - otrzymały wszystkie dzieci
biorące udział w edukacyjnym
spotkaniu w szkole. Wiadomości
przekazywane dzieciom w trakcie
spotkania są sprawdzane podczas
quizu tematycznego. Podczas
spotkania rozstrzygnięty został też
konkurs plastyczny, który polegał na
w y k o n a n i u r y s u n k u
przedstawiającego zasady
bezpiecznego zachowania się na
drodze. W konkursie mogli brać
udział uczniowie klas I-III.
Zwyciężyła uczennica klasy
pierwszej Katarzyna Dankiewicz,
która w nagrodę otrzymała rower
i kask ochronny. Nagrody dla
zwycięzców wręczał kierownik stacji
benzynowej Statoil z Lublina
usytuowanej przy ulicy Jana Pawła
II, Pan Jan Trzaska.

Dla wszystkich objętych akcją
dzieci Statoil zakupił elementy

Prowadzenie tego typu akcji
edukacyjno-promocyjnych

niewątpliwie wpływa na
podniesienie bezpieczeństwa dzieci
na naszych drogach. Statystyki
dotyczące wypadków drogowych
w Polsce obrazują nadal smutny
bilans. Rozwijanie nadmiernej
p r ę d k o ś c i p r z e z k i e r o w c ó w,
nieprzestrzeganie zasad
bezpiecznego korzystania z dróg
przez rowerzystów i pieszych
(częsty brak właściwego oświetlenia
rowerów i odblasków u pieszych)
stwarza realne zagrożenie i stanowi
najczęstszą przyczynę wypadków
drogowych.W 2005 roku miało
miejsce 5876 wypadków
drogowych, w których uczestniczyły
dzieci w wieku od 0 do 14 lat. W
zdarzeniach tych poniosło śmierć
173 dzieci, zaś 6091 zostało
rannych. Ofiarami wypadków są w
66 proc. przypadków dzieci w wieku
7-14 lat, czyli uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjalnych. Są
to głównie piesi (48 proc.) oraz
rowerzyści (19 proc.). Najczęściej
dochodzi do wypadków między
godz. 13:00 a 18:00, kiedy dzieci
wracają ze szkoły do domu.
Jacek Wójcik
(Na postawie:
www.statoil.pl, www.spstasin.friko.pl,
www.policja.pl)

Aeroklub Lubelski
W roku 1903 Amerykańscy bracia
Orville i Wilbur Wright
dokonali w Kitty Hawk w USA
czterech przelotów poprawnie
skonstruowanym samolocie własnej
konstrukcji "Flyer" wyposażonym
w silnik spalinowy. Już osiem lat
później nad Lublinem pojawiły się
pierwsze samoloty, a 15 sierpnia
1927 roku zostało powołane Koło
Miłośników Lotnictwa. Pierwszy
aeroklub lubelski utworzyła grupka
pracowników Zakładów
Mechanicznych, wśród których były
tak znane postacie jak Antoni
Mroczkowski, as myśliwski z I wojny
światowej i Jerzy Dąbrowski późniejszy konstruktor samolotu
PZL P-37 "Łoś".
Dzięki pomocy fabryki i innych
instytucji, oraz składkom
członkowskim udało się zbudować
pierwszy samolot. Nazwano go

DUS-3 od pierwszych nazwisk
konstruktorów - Dąbrowski, Uszacki.
Oblot maszyny odbył się
w październiku 1928 roku, a pilot
- kpt. Antoni Mroczkowski wykręcił nim
w powietrzu pętlę.
W dniu 13 kwietnia 1929 r. koło zostało
przekształcone w Lubelski Klub
Lotniczy (LKL) z dwoma sekcjami:
konstrukcyjną i lotniczo-treningową.
Pierwsze lotnisko Klubu znajdowało
się niemal w centrum Lublina - tam,
gdzie jest obecnie osiedle Bronowice
(jedna z ulic w osiedlu Bronowice, nosi
obecnie imię Plagego i Laśkiewicza).
Przedwojenny Lubelski Klub Lotniczy
prowadził swą działalność w wielu
sekcjach zainteresowań, w tym sekcji
modelarskiej, lotniczo-treningowej,
szybowcowej i spadochronowej
(wieża do skoków mieściła się na
skrzyżowaniu obecnej ulicy

Spadochroniarzy i al. Racławickich).
Lubelscy piloci z sukcesami szkolili
się i startowali w zawodach. W 1931
roku aeroklub zorganizował pierwsze
na świecie zimowe zawody lotnicze,
które odbywają się do dzisiaj. Dzięki
swojej działalności Aeroklub
wyszkolił sporą grupy pilotów
wysokiej klasy. Walczyli Oni
w dywizjonach bombowych
i myśliwskich na wszystkich frontach
II wojny światowej.
Po upadku fabryki samolotów Plage i
Laśkiewicz - w 1938 roku aeroklub
przeniósł się z Bronowic do Świdnika,
ale działalność szkoleniową wkrótce
przerwała wojna. Po II wojnie
działalność aeroklubu reaktywowano
w sierpniu 1946 r. na lotnisku
w Świdniku k/Lublina. Głównym
wyposażeniem aeroklubu były wtedy
Po-2 - czyli popularne kukuryźniki.
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W 1952 roku, po tym jak zapadła
decyzja o uruchomieniu w Świdniku
produkcji śmigłowców, aeroklub
musiał poszukać sobie innego
miejsca. W 1953 roku został
przeniesiony na zachód od Lublina
do miejscowości Radawiec, gdzie
funkcjonuje do dzisiaj.
Od tamtej pory Aeroklub
z powodzeniem prowadził
działalność w sekcjach:
modelarskiej, spadochronowej,
szybowcowej i samolotowej.
W latach pięćdziesiątych
instruktorem samolotowym klubu
był ostatni dowódca Dywizjonu 303
Witold Łokuciewski. Piloci
wyszkoleni w klubie byli mistrzami
Polski i nie raz ustanawiali rekordy.
Tu zaczęła latać najwybitniejsza
polska pilotka szybowcowa,
siedemnastokrotna rekordzistka
świata Pelagia Majewska. Pierwsze
kroki w Aeroklubie Lubelskim
stawiał również komendant Wyższej
Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
w Dęblinie gen. bryg. pil. dr Ryszard
Olszewski oraz były szef sztabu
Wojsk Lotniczych gen. dyw. pil.
Henryk Pietrzak.
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Do nich dołączył Remigiusz Gwiazda,
zdobywając w 1996 roku roku tytuł
V- c e M i s t r z a P o l s k i j u n i o r ó w
w szybownictwie w klasie klubowej.
Aktualnie Aeroklub Lubelski pełni
funkcję klubu sportowego
propagującego i rozwijającego
lotnictwo polskie, głównie w zakresie
szkolenia, rekreacji i uprawiania
sportów lotniczych. W dobie
szybkiego rozwoju lotnictwa
komunikacyjnego stanowi źródło
potencjalnych kandydatów na
przyszłych pilotów zawodowych.
Aeroklub stawia zatem na edukację
młodzieży i jej rozwój przez
angażowanie w sporty lotnicze, które
nie tylko kształcą, ale również
wychowują, uczą odpowiedzialności,
wytrwałości oraz pracowitości. Warto
dodać, iż w Liceum im. Mikołaja
Kopernika w Bełżycach istnieje klasa
szybowcowa, której celem jest
kształcenie młodzieży w duchu
i tradycji polskiego lotnictwa zgodnie z
założeniami statutu Aeroklubu
Polskiego wspólnymi z celami
oświatowymi i edukacyjnymi
polskiego szkolnictwa.
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Równocześnie, projekt ma
przyczynić się do rozpowszechniania
wiedzyi umiejętności lotniczych
w społeczeństwie jako elementu
edukacji narodowej, propagowania
i rozwijania lotnictwa polskiego,
a zwłaszcza szkolenia i sportów
lotniczych.
Aby zapewnić środki dla działalności
sportowej, Aeroklub świadczy usługi
dla firm i instytucji państwowych.
Dodatkowo prowadzona jest obsługa
techniczna statków powietrznych.
Przy Aeroklubie działają też inne
organizacje, takie jak:

! Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ze śmigłowcem Mi-2,

! Zakład Usług Agrolotniczych
z samolotem M-18 Dromader
służącym głównie do gaszenia
pożarów lasów,
! oraz Straż Graniczna ze
śmigłowcem Mi-2 i samolotem
PZL-104M Wilga 2000.

Dzisiaj, wychowankowie Aeroklubu
Lubelskiego reprezentują wszystkie
rodzaje lotnictwa. Latają w PLL
"LOT", w lotnictwie wojskowym,
sanitarnym i rolniczym. Ciągłość
tradycji lotniczych utrzymuje młode
pokolenie lubelskich lotników:
Andrzej Figiel czterokrotny Mistrz
Polski juniorów w lataniu rajdowonawigacyjnym, Sławomir Własiuk
reprezentant Polski, członek
zwycięskiej załogi w latach 96’
zawodów przedolimpijskich w Turcji.

Śmiecisz – jesteś śmieciem!
Moda na ekologię trafiła do Polski
wraz ze zmianami politycznymi
początku lat 90-tych ubiegłego
stulecia. Napływające z zachodu
wzorce kulturowe propagowały styl
życia w zgodzie z naturą ze
szczególnym, uwzględnieniem
kwestii ochrony środowiska.
Zdawałoby się, że dziś, prawie dwie
dekady później, pro-środowiskowe
nawyki na trwałe zakorzenią się w
codziennym życiu. W obliczu stale
kurczących się obszarów leśnych
i ostoi dzikiej przyrody, powinniśmy
otaczające nas życie naturalne
z należytym szacunkiem.
Tymczasem…

Według danych Głównego Urzędu
Statystycznego, przeciętny
mieszkaniec Polski produkuje rocznie
245 kg odpadów komunalnych.
Województwo Lubelskie wypada lepiej
pod tym względem, ze średnią 155 kg
na mieszkańca. W całym
województwie lubelskim znajduje się
123 wysypiska odpadów
komunalnych. Gmina Konopnica, jak
większość gmin w Polsce boryka się
z problemem nielegalnego
składowania śmieci. Nasz piękny
krajobraz jest bezczeszczony przez
piętrzące się sterty odpadków,
wyrzucanych przez niefrasobliwych
mieszkańców w przydrożnych
rowach, lasach i zaroślach. Każdy, kto

decyduje się na taki proceder musi
pamiętać, iż na podstawie art. 145
K o d e k s u w y k r o c z e ń
zanieczyszczanie lub zaśmiecanie
miejsc dostępnych dla publiczności,
a w szczególności drogi, ulicy, placu,
ogrodu, trawnika lub zieleńca
podlega karze grzywny do 500 zł lub
karze nagany.
Co więcej, właściciel nieruchomości
ma obowiązek zawrzeć umowę
z firmą wywożącą śmieci,
posiadającą odpowiednie
zezwolenia i w razie kontroli być w
stanie okazać się odpowiednią
umową oraz udokumentowanymi
opłatami z jej tytułu (art. 616 Ustawy
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z d n i a 1 3 w r z e ś n i a 1 9 9 6 r.
o otrzymaniu czystości i porządku
w gminach Dz. U. nr 132, poz. 622).
Te same wymogi dotyczą wywozu
nieczystości ciekłych przy
opróżnianiu zbiorników
bezodpływowych. Brak rachunków
za wywóz odpadów grozić może
poważnym mandatem.
Za niedopełnienie obowiązku
utrzymania czystości i porządku
w obrębie nieruchomości lub nie
stosowanie się do wskazań
i nakazów wydanych przez
właściwe organy w celu
zabezpieczenia należytego stanu
sanitarnego, kodeks wykroczeń
przewiduje grzywnę do 1500 zł.
Wywóz nieczystości to nie jedyny
obowiązek dotyczący zachowania
porządku, spoczywający na
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właścicielach nieruchomości. Jeśli
wzdłuż naszej posesji położony jest
chodnik, mamy obowiązek uprzątania
z niego śniegu, błota, lodu i innych
zanieczyszczeń, pod karą grzywny do
1000 zł. Tyle samo zapłacimy za
nienależyte utrzymanie zjazdu z drogi
publicznej prowadzącego do naszej
nieruchomości.
Niedopełnienie obowiązków przez
właściciela nieruchomości może go
słono kosztować. Gorzej, jeśli za
śmieci jednego człowieka płacić
muszą wszyscy mieszkańcy Gminy.
Wystarczy wspomnieć niedawny
incydent, kiedy w Zembrzycach
wyrzucono 60 worków z ubraniami.
Sprzątanie tych śmieci oraz wielu
innych obciąża budżet gminny, a przez
to wszystkich mieszkańców. W 2006r.
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usuwanie dzikich wysypisk śmieci
kosztowało nas 3 834 zł. Do września
2007r. wydano na ten cel aż 11.417 zł
(!!!). Pieniądze te spożytkować
można było na rozpoczęcie
kluczowych dla Konopnicy inwestycji,
np. stworzenie kompletnej
dokumentacji budowy dróg. Niestety,
głupota ludzka drogo nas kosztuje.
Jak wskazują powyższe przykłady,
polskie prawo ostro sankcjonuje
wykroczenia przeciwko porządkowi
publicznemu. Musimy jednak
pamiętać, że każdy z nas kreuje
środowisko w jakim żyje.
Pamiętajmy, dbając o czystość
i porządek, chrońmy środowisko
naturalne i jak się okazuje …. własne
portfele.

Znaki dofinansowane przez PZU
Wykorzystując dofinansowanie
z funduszu prewencyjnego PZU
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana
Twardowskiego w Zemborzycach
Tereszyńskich zakupiła znaki
drogowe na podstawkach. Służą
one do nauki i doskonalenia
umiejętności zachowania się
ucznia-dziecka w różnych
sytuacjach drogowych.

Znaki są wykorzystywane na
zajęciach lekcyjnych, gdzie
uczniowie poznają zasady

zachowania się pieszego, rowerzysty
na drodze.

Dzieci ćwiczą rozpoznawanie znaków
i właściwe reagowanie na ich
znaczenie np. znak stop –
zatrzymanie się, przejście dla
pieszych – prawidłowe przechodzenie
przez jezdnię w miejscach
oznakowanych itd. Ćwiczenia
praktyczne odbywają się zarówno w
budynku jak i na zewnątrz, gdzie
ustawiane jest niewielkie miasteczko
służące do nauki jazdy rowerem,

zachowania pieszego na drodze.
Korzystają z nich uczniowie z klas
zerowych oraz I – VI.
Nauczyciele podkreślają
skuteczność i łatwość przyswajania
wiadomości i umiejętności
z wykorzystaniem demonstracji,
elementów dramy.

Uczniowie bardzo chętnie biorą
udział w tego typu zajęciach.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków w Pawlinie
8 października br. rozstrzygnięty
został przetarg na budowę 12 sztuk
przydomowych oczyszczalni
ścieków w miejscowości Pawlin.
Sześć firm wystartowało
w przetargu. Ze względu na braki
formalne, na wstępie odpadły trzy
niekompletne oferty. Po dokonaniu
wnikliwej oceny merytorycznej
pozostałych zgłoszeń, wybrano
ofertę firmy EKO-POL Sp. z o.o.
z Adamowa, jako najkorzystniejszą
cenowo.
Jest to kolejny krok Urzędu Gminy
na drodze ku realnej ochronie
środowiska naturalnego

w K o n o p n i c y. W m i e j s c a c h
o rozprzestrzenionym osadnictwie,
gdzie podłączenie do sieci
kanalizacyjnej jest niemożliwe ze
w z g l ę d u n a w y s o k i e k o s z t y,
przydomowe oczyszczalnie ścieków
doskonale spełniają swoją rolę. Za ich
budową przemawiają nie tylko
względy ekologii, ale przede
wszystkim
higieny i zdrowia.
Nieczyszczone ścieki gospodarskie,
poza oczywistymi wadami
estetycznymi jak nieznośny fetor,
niosą ze sobą dużo groźniejsze dla
ludzi następstwa. Stanowią bardzo
groźne siedlisko mikroorganizmów i

bakterii, które poprzez kontakt
bezpośredni lub przenoszone przez
owady wywoływać mogą u ludzi
i zwierząt hodowlanych poważne
i n i e b e z p i e c z n e c h o r o b y.
Odprowadzanie nieczyszczonych
ścieków bezpośrednio do środowiska
naturalnego grozi skażeniem już i tak
bardzo ograniczonych zasobów
wody pitnej.
Pod koniec września Gmina ogłosiła
przetarg na sporządzenie
dokumentacji projektowo
kosztorysowej przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Konopnica.
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Jest to etap drugi pionierskiej
inwestycji w Pawlinie. Przewiduje
on stworzenie kolejnych – 120
sztuk przydomowych oczyszczalni.
W tym roku nie zgromadzono
wystarczającej ilości funduszy na
z r e a l i z o w a n i e t e g o
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przedsięwzięcia. Gmina
postanowiła przygotować
kompletną dokumentację, aby po
zgromadzeniu koniecznych
ś r o d k ó w, r u s z y ć z p r a c a
i wykonawczymi bez zbędnych
opóźnień.
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Żywo kibicujemy tej i innym
inwestycjom sprzyjającym zarazem
ochronie środowiska naturalnego
Konopnicy, jak i podniesieniu
standardu życia jej mieszkańców.

Nowy wóz dla strażaków
Jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Pawlinie będzie mogła
już wkrótce poszczycić się nowym
samochodem pożarniczym.
W drodze przetargu
wybrano
samochód marki Ford Transit.
Dofinansowanie na kwotę 50 000 zł
przekazał Wojewódzki Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Drugie 50 000 zł przekazano
z budżetu naszej gminy. OSP
Pawlin, dzięki wsparciu kółka
rolniczego w Pawlinie, wyłożyła na
ten cel prawie 37 000 zł ze środków
własnych.
„To słuszna i niezbędna inwestycja
– cieszą się mieszkańcy gminy. –
Od sprawności strażaków i ich
sprzętu zależy niejednokrotnie
majątek życia człowieka oraz życie
rodziny.”
W przyszłym roku planowane jest
włączenie jednostki straży pożarnej

z Pawlina do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
Konieczne będzie pozyskaniem
środków na dostosowanie remizy
do potrzeb ratownictwa. Już
z początkiem zimy nasi strażacy
rozpoczną stałe szkolenia związane
z przyszłym członkowstwem
w KSRG.
Celem, tego funkcjonującego
w Polsce od 1995 systemu, jest
ochrona życia, zdrowia, mienia lub
środowiska poprzez: walkę
z pożarami i innymi klęskami
żywiołowymi, ratownictwo
techniczne, chemiczne i od 1997
roku również poprzez ratownictwo
ekologiczne i medyczne.
Podstawowym założeniem
w budowie systemu ratowniczogaśniczego było stworzenie
jednolitego i spójnego układu,
skupiającego powiązane ze sobą

różne podmioty ratownicze, tak aby
można było podjąć skutecznie
każde działanie ratownicze. Jego
konstrukcja zakłada, że zasady
realizacji zadań ratowniczychsą
niezmienne i dostosowane do
specyfiki wszelkiego rodzaju
zdarzeń, również zdarzeń
masowych lub klęsk żywiołowych,
kiedy siły i środki ratownicze są
niewystarczające, a organizacja
działań ratowniczych wymaga
modyfikacji priorytetów oraz
dokonania uproszczeń
w procedurach działania.
Konopnica jest jedną z dwóch gmin
w powiecie lubelskim, które nie są
włączone do KSRG. Liczne sukcesy
w zawodach pożarniczych OSP
Pawlin oraz zaangażowanie władz
gminy już w przyszłym roku
powinno zmienić ten stan rzeczy.

„Zielone” światło dla inwestycji drogowych
Z końcem października rozświetlą
się drogi Konopnicy. Zgodnie
z wcześniejszymi planami, dobiega
końca montowanie oświetlenia
drogowego.
W miejscowości Sporniak
powstanie 17 punktów świetlnych.
Wykonawcą robót jest TIGER
Specjalistyczny Zakład Robót
Te l e k o m u n i k a c y j n y c h
i Elektrycznych z Tarnobrzega. Ta
sama firma realizuje I etap
oświetlenia drogowego
w Uniszowicach. Projekt ten
obejmuje montaż latarni 17 przy
drodze powiatowej nr 2226L.

Droga przed modernizacją.

Najwięcej punktów świetlnych, bo
aż 24, powstanie przy drodze
M a r y n i n – Ter e s z y n . P r a c e
wykonuje lubelska spółka TEMPO.
Jaśniej zrobi się również przy
drodze Radawiec Duży – Pawlin.
Chełmska spółka TELEKTRIM
realizuje tam projekt montażu 20
latarni drogowych.
Termin zakończenia wszystkich
powyższych prac przewidziany jest
na 31.10.2007r.
Tyle samo czasu pozostało
Przedsiębiorstwu Robót Drogowo –
Mostowych na ukończenie prac
zawiązanych z remontem

i przebudową dróg w Konopnicy.
W trakcie budowy jest kilometrowy
odcinek łączący miejscowości
Motycz i Józefin. Między Radawcem
Małym a Tereszynem położone
zostanie 930 m nowej nawierzchni
asfaltowej. Przy stacji uzdatniania
wody w Konopnicy przebudowana
zostanie droga wewnętrzna na
odcinku 370 m.
Wyrównana zostanie również droga
gminna nr 106974 L
w Zemborzycach Podleśnych.
Praca w Gminie wre.

Droga po modernizacji.
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Nowy serwis internetowy Gminy Konopnica
Nowy serwis internetowy Gminy
Konopnica
Już od jakiegoś czasu użytkownicy
odwiedzający stronę www Urzędu
Gminy Konopnica mogą oglądać ją
w zupełnie odmienionej szacie
graficznej. Modyfikacje objęły
również stronę programistyczną,
w tym silnik, oparty na
sprawdzonym, pomimo że

darmowym rozwiązaniu Joomla,
służącym do wyświetlania
i zarządzania informacjami na stronie.
Strona została przygotowana
i wdrożona przez lubelską firmę
„e-studio”, która w swoim dorobku
posiada wiele portali stworzonych dla
urzędów gmin. Jak się dowiedzieliśmy,
strona jest jeszcze w budowie
i poddana będzie dalszym

modyfikacjom, m.in. planowane jest
umieszczanie elektronicznych
wzorów druków do pobrania. Dzięki
tym zabiegom odwiedzający stronę
będą mieli łatwiejszą obsługę
oraz szybciej będą mogli
odnaleźć potrzebne informacje.
Serwis Urzędu Gminy Konopnica
dostępny jest pod adresem oraz
www.konopnica.eurzad.eu .

Nowe połączenia autobusowe
Nastąpiły zmiany w kursowaniu
Dyskutowano wtedy nad zmianami ich nowej linii, tak aby połączyła ona ze
autobusów miejskich na terenie
do rozkładów jazdy tak, aby godziny sobą miejscowości: Konopnicę,
Konopnicy.
odjazdów oraz częstotliwość kursów Kozubszczyznę, Marynin, Radawiec
Z końcem sierpnia br Miejskie
dostosowana była do potrzeb Duży i Mały oraz Radawczyk,
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
mieszkańców gminy. Kiedy na Tereszyn. Obecnie Wójt prowadzi
poinformowało Urząd Gminy
początku września temat powrócił, rozmowy w tej sprawie nie tylko
Konopnica o planowanym
Wójt po raz kolejny interweniował z MPK, ale również z prywatnymi
zawieszeniu kursowania linii 26 do
w MPK, czego efektem jest osiągnięty przewoźnikami.
Konopnicy. W odpowiedzi Wójt
k o n s e n s u s : w y d ł u ż o n o t r a s ę W związku z licznymi prośbami
wystosował do MPK pismo,
autobusów linii 78 aż do Zemborzyc.
mieszkańców, wystosowano również
z prośbą o przedłużenie linii 78 do
To n i e k o n i e c z m i a n j a k i c h prośbę do MPK o wydłużenie linii 79
Zemborzyc Podleśnych – rondo
wprowadzenie planowane jest do Szkoły Podstawowej w Motyczu.
autobusowe oraz zwiększenie ilości
w n a j b l i ż s z e j p r z y s z ł o ś c i Będziemy informować Państwa
kursów na odcinku do lasu
w komunikacji publicznej w Konopnicy. o ewentualnych zmianach.
w Konopnicy.
W związku z oddaniem drogi łączącej
Pierwsze spotkanie w sprawie linii
Tereszyn z Radawczykiem Drugim,
26 i 78 odbyło się w marcu.
Gmina zabiega o wprowadzenie
Echo Konopnicy
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