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Drogi Czytelniku! 
Przez ostatnie dwa miesiące cieszyliśmy się piękną pogodą: słońcem, bezchmurnym niebem, wysoką 

temperaturą. Chętnie z niej korzystaliśmy. Ten czas obfitował również w różne szkolne i okoliczne wydarzenia: 

obchodziliśmy w gminie 100-lecie odzyskania  przez Polskę niepodległości, były wyjazdy na warsztaty i do kina, 

wycieczki, konkursy, szkolne akcje i spotkania z ludźmi. Działo się tyle, że nie zauważyliśmy, iż nadeszła 

jesień… A ona jest wokół nas, rozgościła się wszędzie i daje o sobie znać na różne sposoby. Trochę  więc 

o jesieni, a także o tym i owym poczytajcie… 

Redakcja 

  

   

 Wybory 
 
Dnia 21 października 2018 roku, w niedzielę, tak jak w 
całej Polsce, również w naszej gminie odbyły się wybory 
samorządowe.  
   

 W takich wyborach można głosować  od 18 roku życia, 

tyle samo lat trzeba mieć,  jeśli chce się zostać  radnym, 

natomiast kandydat na wójta musi mieć ukończone 25 lat. 

   

 Wyborcy otrzymali 4 karty, w których mogli zagłosować 

na wójta gminy Konopnica, radnych gminy, radnych 

powiatu lubelskiego i radnych sejmiku województwa 

lubelskiego. Na wójta kandydowali Grzegorz Marcin 

Wiński i Mirosław Żydek, który został wybrany na kolejną 

5-letnią kadencję. 

   Dla nas, mieszkańców Stasina, było jednak ważne, kto 

będzie reprezentował naszą miejscowość w radzie gminy. 

Już w dniu wyborów wiedzieliśmy, że radną z miejscowości 

Stasin zostanie pani Anna Gano-Gęca, ponieważ nie miała 

żadnych kontrkandydatów.  Jako Rodzic Pani Anna znana 

jest z aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły i wiemy, że 

jest odpowiednią osobą na to stanowisko.  

    Pani Anno, serdecznie  Pani gratulujemy kolejnej 

kadencji w radzie!  

   Na koniec pamiętajmy, że uczestnictwo w wyborach jest 

ważne, gdyż dzięki temu sami decydujemy, kto będzie 

sprawował władzę w naszej okolicy. Wybory to przywilej 

demokracji, z którego warto korzystać. W ten sposób, w 

warunkach pokoju, okazujemy swój patriotyzm. 
                                         Michał Zarajczyk kl. VII 

  

 

 

Wszystkich Świętych 

 

Przed nami długi weekend, podczas którego 

obchodzimy dzień Wszystkich Świętych (1 

listopada) i Dzień Zaduszny (2 listopada). Nie 

zapomnijmy udać się w tym czasie na groby 

i zapalić świeczkę naszym bliskim, oddając w ten 

sposób szacunek i zachowując o nich ciepłe 

wspomnienie… 
Redakcja 

 

 

 

  
 

 

                                          Jesienne przysłowia 

 

Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek 

pełna kieszeń. 

 

W jesień, gdy tłuste ptaki, w zimie mróz nie 

byle jaki. 

 

Gdy łagodna jesień trzyma, będzie krótka, 

ostra zima. 

 

Liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko 

przyjdzie zima.     

 
Wyszukał: Łukasz Kwiecień kl. VII 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

Poznaj moją pasję 

Mam na imię Kamil, chodzę do VII klasy  i pasjonuję 

się downhillem czyli ekstremalną grawitacją 

rowerową. Grawitacja ma dla nas największe 

znaczenie, gdy wyskakujemy w górę lub zjeżdżamy.  

W obu przypadkach walczymy wówczas  

z grawitacją, co stanowi dla nas nie lada wyzwanie. 

Rowery do downhillu  są drogie, często przewyższają  

ceny samochodów. Na przykład używany rower scoot 

voltage kosztuje od 4-6 tyś zł. Nowe rowery, to 

wydatek rzędu około 20-25 tys. złotych.  

  Największymi na świecie zawodami downhillowymi 

są Redbull Joyride. W naszym regionie bardzo 

znanymi spotkaniami czy też jamami czyli lokalnymi 

zawodami są lsfr, które odbywają się w Lublinie na 

Górkach Czechowskich. zaczynają się one na 

początku wakacji a kończą się w pierwszych dniach  

listopada.  

  W  Polsce również istnieją bike parki czyli trasy 

z dość dużymi hopkami. Odbywa się to tak, że 

wsiadamy na wyciąg i wjeżdżamy na start takiej trasy, 

po której potem zjeżdżamy rowerem na dół  i tak 

w kółko. Można zjeżdżać cały dzień, podobnie jak  na 

nartach☺. 

  Sport, który uprawiam nie należy do tanich. Sama 

zbroja i kask kosztują ponad 1000zł, a jeszcze do tego 

trzeba dodać rower, którego cenę podałem  już wyżej. 

   Nie jeździmy tylko po trasach wybudowanych 

specjalnie dla tej dyscypliny sportu, ale  także można 

nas spotkać w mieście, np. kiedy zjeżdżamy ze 

schodów  lub innych pochyłych powierzchni.       

Większość ludzi myśli, że  to  jest głupie i tylko 

niszczymy rowery. My tak nie uważamy. Bardzo 

szanujemy ten sport i chcemy, aby  coraz bardziej się 

on  rozpowszechniał. Zapraszam  do zgłębienia 

wiedzy o tej dyscyplinie, gdyż jest to fajny sposób na 

spędzanie czasu. 

                                                                                                       
Kamil Maszewski   kl. VII 

 

Jak nie kochać jesieni… 
Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 

Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu 

tańczących. 

Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły, 

Czekając na swych braci, za morze lecących. 

 

Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, 

Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, 

szczerozłotych. 

Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, 

Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty. 

 

Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej, 

Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci. 

Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma. 

Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci. 

 

Jak nie kochać jesieni, siostry listopada, 

Tego, co królowanie blaskiem świec rozpocznie. 

I w swoim majestacie uczy nas pokory. 

Bez słowa, na cmentarze, wzywa nas corocznie. 

 

autor: Tadeusz Wywrocki, 

 wyszukała Tetyana Boychuk kl. VII  

 

 

Na grzyby 

Mamy jesień, więc grzybów w lesie jest 

w bród. Warto wybrać się na grzybobranie, 

ponieważ jest to wielka frajda, która niesie 

ze sobą wiele korzyści, np. można  

zaczerpnąć świeżego powietrza, zrobić 

sobie długi spacer,  posłuchać odgłosów 

lasu, dowiedzieć się co nieco o runie leśnym 

i nawet zarobić trochę pieniędzy, jeśli 

znajdą się chętni na  nasze zbiory☺. 

   A jeśli ktoś mieszka w mieście i nie ma 

okazji iść na grzyby, niech poczyta naszą 

gazetkę, w której zamieściliśmy garść 

ciekawostek. 

Wiedziałeś, że : 

- grzyby kiedyś dorastały do 7-8 metrów 

wysokości? 

- największy grzyb na świecie ma 8,9 km 

kwadratowego powierzchni? 

- za 1,5 kg białej trufli zapłacono 330 

tysięcy dolarów? 

- grzyby mają tendencję do układania się 

w koliste kolonie dążące do idealnego 

okręgu? 

- jedzenie grzybów jest korzystne dla 

zdrowia? 
Krzysztof Kot  kl. VII 

 


