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Podsumowanie
roku 2009

Minął kolejny rok pracy naszych gminnych 
samorządowców. Czas podsumować ostatnie 
dwanaście miesięcy pod względem inwestycji 
rozpoczętych i zrealizowanych w Konopnicy. 
Tegoroczna ocena będzie szczególnie ważna 
z punktu widzenia zbliżających się wyborów, 
dlatego sumiennie przedstawiamy naszym 
czytelnikom co zmieniło się w Konopnicy 
w 2009 roku.

Od lat obserwujemy tendencję wzrostową
w liczbie mieszkańców Konopnicy. Aż trudno 
uwierzyć, że od 2006 r. liczba naszych mie-
szkańców wzrosła o prawie pół tysiąca. W roku 
2009 mieliśmy 11 506 obywateli konopnickich. 
Warto podkreślić, że nasza gmina to jeden 
z najchętniej wybieranych adresów przez 
przesiedlających się mieszkańców Lublina. 
Wpływ na ten fakt ma nie tylko bliskość miasta, 
ale również stale rosnący komfort życia jaki 
oferuje nasza gmina: nowe drogi, wyremon-
towane placówki oświatowe, sprawnie 
działający urząd.

Wyremontowana i zmodernizowana sieć dróg 
komunikacyjnych to podstawowe kryterium 
oceny pracy samorządowców. W obecnej dobie 
motoryzacji przeciętna rodzina posiada 
minimum jeden samochód i siłą rzeczy staliśmy 
się codziennymi użytkownikami dróg. Od ich 
stanu zależy nie tylko komfort naszej jazdy, ale 
przede wszystkim jej bezpieczeństwo. Od 2007 
do 2009 roku włącznie Gmina Konopnica 
wydatkowała łącznie ponad 5,5 mln złotych na 
modernizację i budowę dróg gminnych, 
tj. ponad 16 km. W tym samym okresie, 
wspólnie z Powiatem Lubelskim wykonała 
15 km dróg, z finansowym wkładem naszej 
gminy w wysokości 2,3 mln złotych. 
Oświetlenie drogowe zaprojektowane 
i wykonane zostało na odcinku ok. 20 km. Poza 
finansowaniem budżetowym, nasza gmina 
pozyskała na cele rozbudowy i modernizacji 
infrastruktury drogowej środki z Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych, Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego, MSWiA i Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg  Lokalnych.

Program sanitacji wsi poprzez budowę 
kanalizacji zbiorczych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków rozpoczęty został na 
przełomie 2006/2007 roku.
Do tej pory zrealizowane zostały kanalizacje we 
wsi Stasin a w 2010r. rozpoczną się
w miejscowości Konopnica. Równolegle
z kanal izacją zbiorczą powstaje 158
s z t u k  p r z y d o m o w y c h  o c z y s z c z a l n i
w miejscowościach Pawlin,

Ludność

Infrastruktura drogowa

Wodociągi i kanalizacje

Zemborzyce Tereszyńskie, Wojciechowskie, 
Dolne i Radawiec Mały. W celu uniezależnienia 
się od operatorów zewnętrznych dostar-
czających wodę na teren Gminy Konopnica 
podjęta została decyzja o remoncie stacji 
uzdatniania wody w Szerokim i budowie takiej 
stacji w Radawcu Dużym. Na zadania 
te Gmina Konopnica pozyskała środki w ramach 
Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego, Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
a także z  Budżetu Państwa.

W naszej gminie znajduje się pięć szkół 
podstawowych i gimnazjum. Na utrzymanie 
placówek Gmina przeznacza 9 mln złotych 
rocznie. Dodatkowo, na sfinansowanie 
remontów budynków szkolnych oraz obiektów 
sportowych oraz zajęcia pozalekcyjne 
pozyskane zostały środki ze Zintegrowanego 
P r o g r a m u  O p e r a c y j n e g o  R o z w o j u  
Regionalnego, z Europejskiego Funduszu 
S p o ł e c z n e g o  K a p i t a ł u  L u d z k i e g o ,  
z Ministerstwa Edukacji Narodowej, z Funduszu 
Rozwoju Kultury  F izycznej  i  Sportu,  
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.
W ramach umowy z Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego w roku 2009 Gmina 
Konopnica zrealizowała remont budynku domu 
kultury w Motyczu i adaptacje budynku w OSP 
w Radawczyku Drugim na potrzeby Ośrodka 
Działań Twórczych. Całkowity koszt zadania 
wynosił ponad 450 000 zł z czego środki 
finansowe MKiDN w kwocie ponad 270 000 zł. 
Równocześnie zakupione zostało wyposażenie 
(meble, urządzenia służące do edukacji 
młodzieży) za blisko 100 000 zł, które w całości 
pochodzą z dotacji MKiDN.

Straż Pożarna
W naszej Gminie znajduje się 11 jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej: w Radawczyku 
Drugim, Konopnicy, Kozubszczyźnie, Motyczu, 
Motyczu Leśnym, Pawlinie, Szerokim, 
Tereszynie, Zemborzycach Tereszyńskich, 
Uniszowicach i Radawcu Dużym. Budżetowe 
nakłady na ochronę przeciwpożarową wyniosły 
w 2009r. 583 000 zł. W roku bieżącym planuje 
się ponad dwukrotne ich zwiększenie do kwoty 
1 364 000 złotych, w związku z projektem 
realizowanym z RPO na zakup samochodu wraz  
z wyposażeniem dla jednostki OSP będącej
w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. 

W obecnej kadencji pozyskano samochody 
pożarnicze:
2006r. - Ford Transit z dotacją Zarządu 
Głównego ZOSP dla OSP Zemborzyce 
Tereszyńskie.
2007r - Ford Transit z dotacją Zarządu 
Głównego ZOSP dla OSP Pawlin.
2008r - Mercedes Benz z dotacją Zarządu 
Głównego ZOSP dla OSP Kozubszczyzna,

Oświata i infrastruktura sportowa

- Star 244 przekazany z KM PSP w Lublinie.
2009r. - Star 244 przekazany z OSP Pawlin 
do OSP Konopnica, - Star 26 przekazany 
do celów szkoleniowych do OSP Tereszyn.

W maju ubiegłego roku oddana została również 
do użytku odremontowana strażnica 
w Radawcu Dużym, Radawczyku Drugim
i Zemborzycach Tereszyńskich.

Tak, w telegraficznym skrócie, prezentował się 
rok 2009 jeśli chodzi o pracę i osiągnięcia 
naszych samorządowców. Musimy bowiem 
pamiętać, że od ich zaangażowania, aktywności 
i mobilizacji zależy rozwój naszej gminy.
O n i  b o w i e m  d e c y d u j ą  o  p o d z i a l e
i rozdysponowaniu gminnych funduszy.

O kilka słów podsumowania poprosiliśmy 
Wójta Gminy Konopnica  - Mirosława Żydka:

- To prawda, że co roku przybywa w naszej 
gminie mieszkańców. Bliskość Lublina 
powoduje, że dostęp do szkół, szpitali, uczelni 
czy obiektów sportowych jest stosunkowo 
łatwy. Ot choćby autobusem komunikacji 
miejskiej. Z radością zauważamy też, że coraz 
częściej nowi mieszkańcy Konopnicy asymilują 
się ze społecznością lokalna stając się 
niejednokrotnie jej aktywnymi działaczami. 
Musimy również pamiętać, że każdy nowo 
zameldowany obywatel, to dodatkowe 
pieniądze z podatków, które wpływają do 
gminnej kasy, a co za tym idzie gmina może 
więcej przeznaczyć na inwestycje.

- Chciałbym podkreślić, że ubiegły rok, jak i cała 
obecna kadencja obfitowała w naszej gminie
w pomyślnie realizowane przedsięwzięcia. 
Niesnaski w radzie gminy to już zdecydowanie 
przeszłość. Udało się nam - samorządowcom 
osiągnąć porozumienie i zgodnie postawiliśmy 
sobie za priorytet rozwój naszej gminy. 
Inwestujemy głównie w infrastrukturę. Dbamy 
o wizerunek naszych miejscowości. Teraz 
przygotowujemy przetargi na przedsięwzięcia 
ze środków unijnych. Między innymi na sieć 
przydomowych oczyszczaln i  śc ieków,  
modernizację dróg, place zabaw czy boiska 
sportowe. Zamierzamy również z innymi 
gminami wybudować zakład oczyszczania
i segregacji śmieci w Bełżycach.

- W tym roku najważniejsze dla mnie 
to dokończyć zaplanowane działania. 
Z perspektywy ostatnich trzech lat mogę 
stwierdzić, że nasza wytrwała praca przyniosła 
widoczne rezultaty. Wystarczy wspomnieć, 
że kiedy rozpoczynałem urzędowanie budżet 
Konopnicy wynosił 18 mln złotych, obecnie, 
wynosi 40 mln. To ponad dwukrotny wzrost
i niemały powód  do dumy. Nikt jednak w 
gminie nie myśli o tym, aby osiąść na laurach. 
Jest jeszcze wiele do zrobienia więc pracujemy 
na pełnych obrotach.



Początek roku to czas na tradycyjne 
spotkania opłatkowe. Są one doskonałą 
okazją do podsumowania całego zeszłego 
roku i złożenia sobie życzeń pomyślności 
na nowy rok. 15 stycznia ze sposobności 
tej skorzystali strażacy z terenu gminy 
Konopnica.

Tegoroczne spotkanie opłatkowe odbyło 
się w nowo wyremontowanej remizie 
w Radawcu Dużym (relację z uroczystego 
o d d a n i a  o b i e k t u  za m i e ś c i l i ś my
w wiosennym numerze Echa 2009). 
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: 
Poseł na Sejm RP Jan Łopata, , Wójt 
M i r o s ł a w  Ż y d e k ,  R a d n i
z przewodniczącym Andrzejem Dudą na 
czele, przedstawiciele Państwowej Straży 
Pożarnej, Strażacy Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy i całego 
powiatu.

Błogosławieństwa udzielił kapelan 
Ochotniczej Straży Pożarnej ks. kanonik 
Konrad Dobrowolski. W wystąpieniach 
omówione zostały dokonania zeszłego 
roku: wójt Mirosław Żydek podsumował 
inwestycje oraz zadania zrealizowane 
przez ostatnie lata. Poruszano również 
kwestie planów na nowy rok oraz 
najpilniejszych spraw bieżących dla Straży 
Pożarnej. 

Nie zabrakło również chwili zadumy nad 
niebezpieczeństwami jakie niesie ze sobą 
służba strażaków oraz wspominano 
zmarłych druhów.

Na zakończenie części oficjalnej zebrani 
druhowie oraz goście podzielili się 
opłatkiem życząc sobie szczęścia
i pomyślności w nowym roku.

27 listopada 2009 r. w Warszawie przyznano nagrody w ramach drugiej edycji konkursu Otwarta szkoła.
Celem konkursu jest promowanie działań wychowawczych i edukacyjnych dążących do kształtowania w uczniach 
otwartej i prospołecznej postawy oraz wspieranie aktywności obywatelskiej, współpracy między szkołami, a ich 
otoczeniem, przede wszystkim organizacjami  pozarządowymi,  oraz  pokazaniu skutecznych
 i nowatorskich rozwiązań, już teraz stosowanych w oświacie.
Gimnazjum zostało finalistą w kategorii Edukacja Ekonomiczna. Nagrodę dla szkoły z rąk pani Minister Katarzyny Hall 
oraz podsekretarza stanu w MEN pana Krzysztofa Stankowskiego odebrały Jolanta Mazurek i Dorota Borecka 
(uczestniczki projektu „GISE- Giełda Inicjatyw Społeczno- Edukacyjnych”). W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 
Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, dyrektor Andrzej Cywiński oraz opiekun projektu Krzysztof Mackiewicz.

Strażacki opłatek

Nagroda Ministerstwa Edukacji Narodowej 
dla Gimnazjum w Radawczyku Drugim
 



Budżet 2010

Budżet 2010 opracowano zgodnie z posta-
nowieniami Uchwały Rady Gminy 
Konopnica nr XLI/228/2010 z dnia
25 stycznia 2010 r.

Budżet Gminy na rok 2010 przewiduje:

1. dochody budżetowe w wysokości:  
30 008 063 zł

2. wydatki budżetowe w wysokości :  
40 922 708 zł

3. deficyt budżetowy:         
10 914 645 zł

4. rozchody budżetowe w wysokości:   
1 067 155 zł

- spłata pożyczek: 521 700 zł
- spłata kredytów: 545 455 zł

5. przychody budżetowe: 
11 981 800 zł

- kredyty i pożyczki: 8 962 000 zł
- inne źródła: 3 019 800 zł

D y n a m i ka  wz ro st u  p l a n o wa nyc h  
dochodów budżetu 2010 r. w stosunku do 
planu budżetu na rok 2009 wynosi 25,77%. 

Dochody Gminy w przeliczeniu na
1 mieszkańca wyniosą: 2586, 46 zł 

Źródła dochodów budżetowych:
I. Dochody bieżące w tym:

1. Subwencje                     
2. Podatki i opłaty lokalne
3. Udział w dochodach budżetu państwa PIT i CIT
4. Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE
5. Inne dochody  

II. Dochody majątkowe w tym: 
1. związane z realizacją programów finansowych 

z udziałem środków UE
                                                                                                     

5 148 119 zł
3 717 566 zł
7 610 588 zł

586 166 zł
4 366 539 zł

8 579 085 zł

10 530 119 zł
6 002 246 zł
5 710 604 zł 
3 798 201 zł
1 401 989 zł

523 383 zł
7 929 814 zł

524 854 zł
4 206 610 zł

17 %
12 %
25 %

2 %
15 %

29 %

26 %
15 %
15 %

9 %
3 %
1 %

19 %
1 %

10 %
1 %

Struktura dochodów budżetowych w 2010 r.
(planu pierwotnego budżetu na rok 2009 wynosi)

Struktura wydatków budżetowych w 2010 r.

Kierunki wydatkowania środków budżetowych w 2010 r. 
1. Edukacja         
2. Rolnictwo (w tym infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi)
3. Transport
4. Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
5.  Bezpieczeństwo publiczne
6. Obsługa długu
7. Gospodarka komunalna mieszkaniowa i usługowa
8. Kultura
9. Administracja publiczna
10. Inne 

Pomoc rzeczowa lub finansowa dla innych jednostek samorządu 
terytorialnego , określona odrębną uchwałą.
Plan roku 2010: 1 058 167 zł

Zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu 
terytorialnego.
Plan roku 2010: 814 093 zł

Nazwa zadania Plan roku 2010 r

Pomoc finansowa dla Miasta Lublina na 
realizację sieci kanalizacyjnej od ul.. Kleopatry
i ul. Wojciechowskiej w celu odprowadzenia 
ścieków z Gminy Konopnica

868 167

Nazwa zadania Plan roku 2010 r

Realizacja projektu „Budowa zintegrowanego systemu 
informatycznego dla zrównoważonego rozwoju Powiatu 
Lubelskiego” (informatyzacja w Gminie Konopnica)

Środki dla Celowego Związku Gmin PROEKOB 
na opracowanie dokumentacji zakładu utylizacji odpadów

Zakup samochodu dla komisariatu Policji w Bełżycach 

699 093

35 000

80 000

Subwencje                     
Podatki i opłaty lokalne
Udział w dochodach budżetu państwa PIT i CIT
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE
Inne dochody  
Dochody majątkowe związane z realizacją programów 
finansowych z udziałem środków UE

Edukacja         
Rolnictwo (w tym infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi)
Transport
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia
Bezpieczeństwo publiczne
Obsługa długu
Gospodarka komunalna mieszkaniowa i usługowa
Kultura
Administracja publiczna
Inne 

Pomoc finansowa dla Powiatu:
-przebudowa dróg i chodników 

190 000



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  

Nazwa projektu Całkowita 
wartość 
projektu

Środki 
własne

Środki z UE

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Zawody spadochronowo - balonowe jako forma spędzania wolnego czasu w Gminie 
Konopnica

34 400 15 639 18 761

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Radawiec Mały, Zemborzyce 
Tereszyńskie, Zemborzyce Wojciechowskie i Pawlin 

4 598 235 2 713 714 1 884 521

Rozwoj handlu podmiejskiego - adaptacja placu targowego w Konopnicy 500 000 270 000 230 000

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Laboratorium wiedzy        923 880 138 582 785 298

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Budowa dróg gminnych Kol. Palikije - Sporniak - Motycz Leśny w gminach Konopnica 
i Wojciechów (106941L i 106923L)

877 713 433 257 444 456

Budowa stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowej w miejscowości Radawiec Duży, 
Radawiec Mały, Radawczyk Drugi i Pawlin

7 487 151 3 185 044 7 302 107

Poprawa jakości infrastruktury szkolno-sportowo-rekreacyjnej Gminy Konopnica 2 027 666 405 533 1 522 133

Zakup wyposażenia dla OSP Pawlin należącej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 800 000 121 446 678 554

Razem 17 249 045 7 283 214 9 965 831

Wydatki Inwestycyjne - związane z wieloletnimi programami                                                 

Nazwa zadania Całkowita 
wartość 

inwestycji

Plan roku 2010 

Budowa kanalizacji w miejscowościach: Marynin-Tereszyn, Konopnica i Stasin - II etap sieci kanalizacyjnej  
w Konopnicy (na lata 2010-2012)
2010 - opracowanie dokumentacji dla miejscowości Marynin-Tereszyn i opracowanie dokumentacji sieci 
kanalizacyjnej na odcinku około 1,5 km w Stasinie, budowa kanalizacji w miejscowości Konopnica przez 
wieś - około 3 do 3,5 km                

9 840 580 1 940 580

Budowa drogi wewnętrznej w Motyczu Leśnym   Nr działki 369 (w stronę Szczęśliwego Dzieciństwa)
2010 - opracowanie dokumentacji do pozwolenia na budowę 
2011 - budowa odcinka drogi - ok 1800 mb                                                                                                                 

846 600 36 600

Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 106972 L  (ul. Kukułcza) w Zemborzycach Podleśnych

Inwestycja realizowana wspólnie z Miastem Lublin

2010 - opracowanie dokumentacji

2011 - budowa oświetlenia                                                                     

 

 

112 000 12 000

Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w osiedlu Konopnica do połączenia z ulicą Raszyńską

2010 - opracowanie dokumentacji

2011 - budowa oświetlenia ok. 20 punktów świetlnych         

117 394 173 94

Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 2226L Lublin - Lipniak - Pietrzakowizna zakres 2.600 mb

2010 - opracowanie dokumentacji  
2010 - budowa 34 punktów świetlnych 
2011 - budowa 31 punktów świetlnych                                                                                              

283 790 158 790

Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 2260L w Radawcu Dużym

2010 - opracowanie dokumentacji dla odcinka około 1,45 km  
2011 - budowa 42 punktów świetlnych                               

  209 459 19 459

Zemborzyce Tereszyńskie, Zemborzyce Dolne, Zemborzyce Wojciechowskie - budowa oświetlenia drogi 
powiatowej Nr 2264  i drogi gminnej Nr 106965L 
2010 -  opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia dla odcinka od drogi gminnej 106964L do drogi krajowej

Nr 19 oraz od drogi gminnej Nr 106965L do granic miasta Lublina

 
427 400 144 400

Razem 11 837 223 2 329 223



Nazwa zadania Plan roku 2010

Budowa sieci wodociągowej Radawiec Duży  - opracowanie dokumentacji 35 000

Dostarczanie wody 15 000

Drogi wojewódzkie

- sołectwo Kozubszczyzna- ustawienie światła aktywnego przy przejściu dla pieszych obok szkoły podstawowej 

w Konopnicy

18 251

Drogi gminne

- budowa drogi gminnej Nr 106938L Motycz - Motycz Józefin 
- budowa drogi gminnej Nr 106974L w Zemborzycach Podleśnych

- przebudowa drogi gminnej Nr 106944L w miejscowości Motycz 

1 776 000

Drogi wewnętrzne

- budowa drogi wewnętrznej - działka Nr 126 w Kozubszczyźnie

- budowa drogi wewnętrznej - działka Nr 410 w Kozubszczyźnie 
- budowa drogi wewnętrznej Nr działki 281 - Zemborzyce Dolne  oraz 401 i 160/2 - Zemborzyce Podleśne 
do drogi powiatowej Nr 2263L 
- budowa drogi wewnętrznej w Motyczu Józefinie "Stara Wieś" 
- budowa drogi wewnętrznej w Radawcu Dużym "podmarynin"   Nr działki 1279 
- modernizacja  drogi wewnętrznej w miejscowosci Radawiec Duży działka Nr  (Marynin koło lotniska) 
- Uniszowice - budowa drogi wewnętrznej na działce Nr 298 

                               1 040 500

Administracja publiczna

- budowa ogrodzenia przy urzędzie gminy

- przebudowa nawierzchni na parkingach urzędu gminy 
 

113 820

sołectwo Konopnica - opracowanie dokumentacji na modernizację garażu przy OSP 5 000

Szkoły podstawowa

- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Konopnica

- sołectwo Stasin - zakup wyposażenia dla szkoły w Stasinie

- termorenowacja budynku szkoły w Stasinie 

210 500

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 

- budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 106939L w Motyczu Józefin od drogi powiatowej do stacji trafo 

- budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 106977L w Radawcu Dużym

- budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 2227 w Motyczu - od szkoły do Uniszowic i przy drodze Nr 2229L

- budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 2229L w Sporniaku

- budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 2231L w Motyczu

- budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 2263 L w Zemborzycach Podleśnych

- budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 747L w Maryninie

- budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106980L i  drogi powiatowej Nr 2260L w Radawczyku Drugim   -    
opracowanie dokumentacji

- oświetlenie drogi gminnej Nr 106951L w Radawcu Małym

- budowa oświetlenia drogi wewnętrznej Nr działki 2002 (przy lotnisku)  - opracowanie dokumentacji

- budowa wiat przystankowych

817 498

Wydatki Inwestycyjne nie objęte wieloletnimi programami                                                                                                     

                                                                                                                                                                        Razem 4 031  569



Noworoczne spotkania opłatkowe z Seniorami 
na dobre wpisały się w kalendarium corocznych 
imprez w Motyczu.
Ich tradycja sięga jedenastu lat.

Uroczystość odbyła się w ostatnią niedzielę 
stycznia w Szkole Podstawowej w Motyczu 

dzięki zaangażowaniu Rady Sołeckiej Motycza, 
Wójta Gminy, Legionu Maryi z panią Czesławą 
Żydek na czele.

Obchody poprzedziła Msza Święta odprawiona 
przez ks. proboszcza Wincentego Capa
w Kościele pw. Matki Bożej Anielskiej
w Motyczu, po której szacowni Seniorzy
i zaproszeni goście udali się do budynku szkoły 
gdzie czekało na nich gorące przyjęcie ze strony 
Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja Dudy 
oraz Pani dyrektor Jadwigi Młynarskiej. 

Największe owacje publiczności wzbudził 
występ dzieci ze Szkoły Podstawowej, które pod 
okiem nauczycieli przygotowały specjalny 
program artystyczny dla zgromadzonych babć
i dziadków. Fenomenalnie zaprezentowali się 
pierwszoklasiści w brawurowo wykonanym 
występie słowno muzycznym. Nie mniejsze 
oklaski zebrała młodzież z Dziecięcej Orkiestry 
Dętej z Motycza, która pod batutą Pana Antona 

Szaszkowa wprost oczarowała wszystkich swym 
koncertem. 

Takie spotkanie to także okazja do przełamania 
się opłatkiem i złożenia noworocznych życzeń. 
Na zakończenie podano poczęstunek, przy  
którym zgromadzeni goście mogli oddać się 
wspomnieniom i rozmowom o czasach ich 
młodości.

Dzień Seniora jest wyjątkową okazją. Nam – 
młodym daje sposobność wyrażenia szacunku
i podziękowań za opiekę, troskę i mądrość 
życiową, którą czerpiemy od naszych rodziców 
czy dziadków. To oni są w naszych domach 

Dzień Seniora 2010

Ach, cóż to był za bal!

piewcami tradycji. Niosą ciepło i zrozumienie. Kultywują stare obrzędy i zwyczaje, przez co 
wzbogacają i przekazują unikalną kulturę i obyczaje naszego regionu. 

Oni sami bardzo sobie chwalą coroczne spotkania w gronie rówieśników. Dla wielu jest to 
niepowtarzalna okazja zobaczenia się z dawno niewidzianymi znajomymi. 

Sobota,  13 lutego 2010 r.  to jedna 
z ważniejszych dat w życiu  Gimnazjum 
im. W. Pola w Radawczyku Drugim. Tego dnia 
odbył się Bal Gimnazjalny klas trzecich, który już 
na stałe wpisał się w tradycję naszej szkoły -  to 
już dziewiąty rocznik absolwentów niebawem 
opuści mury Gimnazjum.
   Przygotowania do uroczystości trwały kilka 
tygodni. Pięknie przygotowana dekoracja, 
perfekcyjnie wyćwiczone kroki poloneza 
(oczywiście pod czujnym okiem p. Justyny 
Skiby) wymagały ogromnego zaangażowania
i ciężkiej pracy.
   O godz. 16.00, w scenerii lustrzanej sali, 
trzecioklasiści rozpoczęli swój pierwszy, wielki 
bal. Najpierw odbyła się część oficjalna. Były 
przemówienia, głos zabrali m.in. Wójt Gminy 
Konopnica – p. Mirosław Żydek oraz Dyrektor 

Gimnazjum – p. Andrzej Cywiński, krótka 
prezentacja wspomnień z trzech lat nauki 
i oczywiście, by tradycji stało się zadość, 
odtańczony w wielkim skupieniu polonez.
Później nastąpiła sesja zdjęciowa. Bo jakże 
w ten wyjątkowy wieczór nie uwiecznić tak 
pięknie ubranych dziewcząt i  równie 
przystojnych chłopców! 
A kiedy emocje opadły, młodzież i zaproszeni 
goście udali się na poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.
Aż w końcu naszedł czas wspaniałej zabawy. 
Rytmom dobiegającej muzyki dali się ponieść 
nie tylko uczniowie, ale także rodzice 
i nauczyciele. Humory dopisywały wszystkim. 
Niestety wszystko co dobre szybko przemija. 
I choć zmęczenie dało się wielu tancerzom we 
znaki, smutno było kończyć tę piękną 
uroczystość. Na szczęście pozostaną zdjęcia, 
cudowne wspomnienia oraz świadomość, że 
kolejny wielki bal już za rok!

  Aneta Putowska



Dzień Kobiet

„Tajemnicą  jesteś z księgi czarów zbiegłą,
Mgłą zaklętą, którą nieliczni tylko przejdą,
Kobieto - ile w tym słowie piękna, miłości
i życia… „ -  słowami poety Wójt Mirosław 
Żydek powitał wszystkie Panie zgromadzone  
05 marca w Remizie OSP w Radawcu Dużym, 
gdzie zaproszono z okazji Dnia Kobiet  
przedstawicielki różnych zawodów z terenu 
gminy oraz zasłużone działaczki Kół Gospodyń.
Gospodarzami uroczystości byli Wójt naszej 
gminy – Mirosław Żydek oraz Przewodniczący 
Rady Gminy –Andrzej Duda. Panowie w imieniu
wszystkich konopnickich mężczyzn złożyli 
mieszkankom  gorące życzenia.
Oprócz ciepłych słów i życzeń Panie otrzymały 
kwiaty i upominki.
Dla zgromadzonych wystąpiła młodzież
z Gimnazjum w Radawczyku Drugim, 
prezentując się we wspaniałym  polonezie.
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stasinie, 
zaprezentowali  humorystyczne skecze,
w których wspaniale skarykaturowali  kobiece 
stereotypy. To wszystko sprawiło, że 
publiczność nagradzała występujących 
salwami śmiechu i rzęsistymi brawami. Dzieci 
o b d a r o w a ł y  z g r o m a d z o n e  P a n i e  
przygotowanymi  przez siebie wiosennymi 
koszyczkami. Uśmiechy na twarzach wszystkich 
zgromadzonych Pań  świadczyły, że tegoroczne 
obchody Dnia Kobiet będą przez nie długo
i ciepło wspominane.
W tym miejscu chcielibyśmy złożyć gorące 
podziękowania dla Pań nauczycielek: Anety 
Podleśnej, Edyty Strug, Justyny Skiby, Anny 
Kutwy i Reginy Wójcik za trud włożony
w przygotowanie uczniów.

Ogłoszenie Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego 

Uprzejmie zawiadamiam, że Urząd Stanu Cywilnego 
przygotowuje się do uroczystości „Złotych Godów” związanych 
z wręczaniem medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” 
przyznawanych przez Prezydenta RP.

Jeżeli w bieżącym roku mija 50lat od daty zawarcia związku 
małżeńskiego i chcielibyście Państwo wziąć udział w 
uroczystości prosimy o złożenie w Urzędzie Stanu Cywilnego w 
Konopnicy odpisu aktu małżeństwa  do dnia 10 kwietnia 2010 r.

Małgorzata Karwicka
 kierownik USC



1 9  m a r c a  2 0 1 0 r.  w  U r z ę d z i e  

Wojewódzkim w Lublinie Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Jerzy 

Miller spotkał się z przedstawicielami 

jednostek samorządu terytorialnego

z naszego województwa.
Celem wizyty było przekazanie wójtom, 

burmistrzom, prezydentom oraz 

starostom promes dotacji celowych oraz 

umów dotacji na przebudowy i budowy 

nowych dróg. 

Promesy celowe przeznaczone są na 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych

i zabezpieczenie wąwozów lessowych 

p r ze d  e ro z j ą .  We s p r ą  o n e  5 8  

samorządów, czyli wszystkie, które się

o nie ubiegały.
Ł ą c z n i e  m i n i s t e r  p r z e k a z a ł  

Lubelszczyźnie wsparcie finansowe

w kwocie 80,9 mln złotych. Aż 66,37

mln złotych przekazane zostały

68 samorządom z naszego województwa 

w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. 

„Schetynówki”) na 2010 rok.

Dzięki temu zmodernizowanych zostanie 

co najmniej 154 km dróg. Na spotkaniu 

naszą gminę reprezentował Wójt 

Mirosław Żydek. Na jego ręce minister 

przekazał umowę dotacji na kwotę 663 

tys. zł na przebudowę drogi gminnej

Nr 106944L tzw. „Trakt Kazimierski”

w miejscowości Motycz na odcinku

o długości 1435m. Modernizacja tej 

drogi przyczyni się do poprawy 

bezpieczeństwa ruchu, ale przede 

wszystkim ułatwi szybszy dojazd 

mieszkańcom do Lublina przez Lipniak do 

ulicy Wojciechowskiej.

Gmina już na początku roku prze-

prowadz i ła  przetarg  i  wyłoni ła  

wykonawcę.

Prace ruszą wiosną.

„Schetynówki”
dla Konopnicy

Już dziś zapraszamy wszystkich mieszkańców na Dni Gminy Konopnica, które odbędą się              
w dniach 25-27 czerwca 2010 r.  na lotnisku w Radawcu Dużym.
Na imprezę składać się będą zawody spadochronowo-balonowe w piątek i w sobotę oraz 
festyn rodzinny w niedzielę.
Zaplanowaliśmy dla mieszkańców i gości moc atrakcji. Zabawy i konkursy dla dzieci, 
pokaz zabytkowych samochodów, występy zespołów muzycznych, dyskoteka pod gołym 
niebem.
Jeśli tylko dopisze pogoda szykuje się wspaniałe  widowisko dla miłośników 
podniebnych sportów i nie tylko.
Serdecznie zapraszamy.

O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Dni Gminy Konopnica



informuje o I naborze wniosków w 2010 roku o przyznanie pomocy ogłaszanym przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego 
„Kraina wokół Lublina”  w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy
w ramach:
1. Małe projekty (limit dostępnych środków - 540 000,00zł);
2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  (limit dostępnych środków - 400 000,00zł);
3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (limit dostępnych środków -200 000,00zł);

1/ Termin składania wniosków o przyznanie pomocy: od 9 kwietnia 2010 r. do 7 maja 2010 r.
2/ Miejsce składania wniosków: wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół 
Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100, tel. 81 532 30 65 
3/ Tryb składania wniosków: wnioski należy składać w miejscu i  terminie wskazanym w ogłoszeniu,  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 18.00.
4/Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy oraz instrukcja do wypełniania wniosku, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD wraz z 
wzorem formularza Oświadczenia Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez LGD, udostępnione są:
- w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Koordynacji Projektów Europejskich, ul. Stefczyka 3b, 
- w siedzibie Lokalnej Grupy Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” przy ul. Karłowicza 4, I piętro, pokój 100,
- w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Terenowy w Lublinie,
- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.prow.lubelskie.pl
- na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” www.krainawokollublina.pl  w zakładce „Nabór wniosków”,    
5/ Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Małe Projekty” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (Rozdz. 9) zamieszczonej na stronie 
internetowej www.krainawokollublina.pl tj.: 
Projekt służy jak największej liczbie mieszkańców;
Doświadczenie Wnioskodawcy w realizacji projektów finansowanych ze środków UE;
Pozytywny wpływ na rozwój turystyki, w tym agroturystyki oraz oferty spędzania wolnego czasu na obszarze LSR;
Wpływ realizacji operacji na osiągniecie celów ogólnych i szczegółowych w LSR;
Wykorzystanie lokalnych zasobów (kulturowych, przyrodniczych, historycznych)
Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację operacji;
Wpływ operacji na promocję LGD i wizerunek obszaru objętego LSR;
Wkład pracy własnej Wnioskodawcy;
Miejsce siedziby Wnioskodawcy;
Powiązanie z innymi projektami-komplekspowość projektu;
Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju
(Rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl tj.: Zasięg projektu;
Pozytywny wpływ projektu na rozwój turystyki, w tym agroturystyki na obszarze LSR;
Wpływ realizacji operacji na osiągnięciu celów ogólnych i szczegółowych;
Powiązanie z innymi projektami-kompleksowość projektu;
Liczba zaplanowanych do utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne;
Innowacyjność projektu;
Doświadczenie firmy na rynku;
Wprowadzenie do oferty firmy nowych produktów/usług
Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju
(Rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl tj.: 
Zasięg projektu;
Doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE;
Pozytywny wpływ na rozwój turystyki, w tym agroturystyki na obszarze LSR;
Wpływ realizacji operacji na osiągniecie celów ogólnych i szczegółowych LSR;
Wykorzystanie lokalnych zasobów  (kulturowych, historycznych, przyrodniczych);
Powiązanie z innymi projektami-kompleksowość projektu;
Powierzchnia gospodarstwa rolnego, które posiada Wnioskodawca, lub w którym pracuje będąc małżonkiem lub jego domownikiem w rozumieniu przepisów o 
ubezpieczeniu społecznym;
Liczba zaplanowanych do utworzenia miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne;
Powiązanie projektu z produktem lokalnym;

6/ Ponadto do wniosku należy dołączyć :
-Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół 
Lublina”  dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, 
-Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół 
Lublina”  dla działania „Tworzenie  i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
- Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnianiu kryteriów wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół 
Lublina” dla działania „Małe projekty”.
- Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną.
Wzory wyżej wymienionych oświadczeń zamieszczone są  na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl w zakładce „Nabór wniosków”

Samorząd Województwa Lubelskiego

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
E u r o p a  i n w e s t u j ą c a  w  o b s z a r y  w i e j s k i e .
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich  na lata 2007-2013
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Konferencja podsumowująca projekt „Młodzieżowa Giełda Inicjatyw Społecznych”

„Młodzieżowa Giełda Inicjatyw Społecznych” została zakończona konferencją podsumowującą dokonania projektu, a 
także promującą metodę edukacyjno-wychowawczą jaką jest giełda inicjatyw. 

Konferencja odbyła się 12. lutego br. w Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim i w Ośrodku Edukacji 
Społecznej w Motyczu Leśnym. Patronat honorowy nad konferencją objął Lubelski Kurator Oświaty. Projekt MGIS finansowany był 
w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego, realizowanego przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze 
środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej. 

W konferencji podsumowującej projekt brali udział również Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego
w Tarnopolu, metodyk ds. wychowania z Tarnopola, a także dyrektor Wydziału Strategii, Analiz i Wspomagania Lubelskiego 
Kuratorium Oświaty. Przybyli na tę konferencje także dyrektorzy kilku szkół województwa lubelskiego.

Zaprezentowane zostały organizacje, będące partnerami w Projekcie: Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Uczniów 
„Forteca” z Ukrainy, Instytucja Publiczna w Rasienie Centrum Informacji Turystycznej i Biznesowej z Litwy oraz Fundacja 
Szczęśliwe Dzieciństwo.
 Swoją pracę i dokonania w Projekcie przedstawiły firmy młodzieżowe ze szkoły w Rasienie, Tarnopolu
i Radawczyku Drugim, które powstały na czas trwania „Młodzieżowej Giełdy Inicjatyw Społecznych”. Firmy „Clever”, „Our Word” 
(Polska), „Brillant Elite Company”, „Ideas for Life” (Ukraina), „Bigos”, „Delta” (Litwa), które zrealizowały 444 młodzieżowe 
inicjatywy społeczne, a zgłosiły 820 propozycji inicjatyw. Na konferencji został wygłoszony przez prezesa Fundacji Szczęśliwe 
Dzieciństwo wykład dotyczący giełdy i sposobów aktywizacji uczniów i kształtowania postaw przedsiębiorczych i prospołecznych. 

Projekt „Młodzieżowa Giełda Inicjatyw Społecznych” był realizowany zgodnie z zasadami certyfikatu jakości wychowania 
Dobre Wychowanie opracowanym przez Fundację Szczęśliwe Dzieciństwo.

„Młodzieżowa Giełda Inicjatyw Społecznych” miała na celu m.in. wzrost poziomu integracji i współpracy instytucjonalnej 
sektora pozarządowego z systemem oświaty na rzecz kształtowania postaw prospołecznych w wymiarze społecznym wśród 
młodzieży, a także rozwój wymiany i doświadczeń państw UE ze wschodnimi sąsiadami w zakresie rozwoju młodzieżowych 
inicjatyw społecznych.
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