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osobiste 
Przypominamy, że dowody osobiste wy-

stawiane w roku 2005, tracą ważność w roku 
2015 .Należy wystąpić o wymianę nie póź-
niej niż na 30 dni przed upływem terminu 
ważności dokumentu. Wniosek o wydanie 
dowodu osobistego wraz z dwiema aktual-
nymi fotogra� ami należy składać w Urzędzie 
Gminy Niemce, pokój nr 8.

Czas oczekiwania na dowód wynosi około 
4 tygodni. 

Prosimy o sprawdzenie daty ważności 
posiadanych dokumentów tożsamości (data 
ważności znajduje się pod hologramem na 
stronie ze zdjęciem).
UWAGA - mieszkańcy miejscowości Dys!

W związku z nadaniem nazw ulic w 
miejscowości Dys od 1 stycznia 2015 roku 
obowiązkowa jest wymiana dowodów 
osobistych.

Powyższa zmiana spowodowana jest 
przesunięciem przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych terminu wejścia w życie 
nowej ustawy o dowodach osobistych i 
ewidencji ludności, która zakładała, iż nowe 
wzory dowodu osobistego miały nie zawie-
rać informacji o adresie zameldowania.

Wymiana dowodów osobistych jest 
bezpłatna.                                                  (tg.)

Płać PIT tam gdzie mieszkasz 
– w gminie Niemce!

Będą pieniądze na inwestycje na które czekasz!

Jednym z głównych źródeł docho-
dów miast i gmin są podatki płacone 
przez mieszkańców z tytułu podatku 
dochodowego od osób � zycznych. Im 
więcej ich wpłynie do gminnej kasy 
tym więcej możliwości na realizację 
kolejnych zadań.

Możesz w ten sposób realnie wpły-
nąć na poprawę swojego codziennego 
życia i funkcjonowania miasta.

Jak to zrobić? To bardzo proste!

Nie trzeba zmieniać miejsca zamel-
dowania. Wystarczy w zeznaniu rocz-
nym zaktualizować dane adresowe 
i w formularzu ZAP-3 wpisać aktualne 
miejsce zamieszkania. Wypełnienie 
formularza jest proste i bezpłatne. 
ZAP-3 można złożyć razem z rocznym 
zeznaniem podatkowym PIT.

Dzięki temu dochody z Twojego 
podatku dochodowego (PIT) zasilą 
budżet Gminy Niemce.

Nie przekazuj pieniędzy na rozwój 
innego miasta czy gminy – płać po-
datki tam gdzie mieszkasz!

W gminie Niemce!

Reklamy i ogłoszenia w Takiej Gminie 
Zapraszamy � rmy, przedsiębiorców oraz 
osoby prowadzące działalność gospodar-
czą do zamieszczania reklam na łamach 
naszej gazety. 

Gazeta Lokalna Taka Gmina ma tysiąc 
pięćset egzemplarzy nakładu. Ukazuje się 
raz w miesiącu. Jesteśmy dostępni w kilku-

nastu sklepach w gminie, w Urzędzie Gminy, 
Gminnym Ośrodku Kultury. Podczas imprez 
plenerowych, naszymi Czytelnikami są rów-
nież mieszkańcy innych gmin – a to oznacza, 
że reklama zamieszczona u nas dotrze do 
szerokiego kręgu odbiorców.

Zapraszamy również do zamieszczania 

w naszej gazecie ogłoszeń drobnych, które 
drukujemy nieodpłatnie.

Jak to zrobić? Wystarczy wypełnić ku-
pon zamieszczony poniżej i przynieść go do 
Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach. 
Szczegółowe informacje pod numerem tele-
fonu 81-756-15-55.
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Z OBRAD RADY GMINY

Nr 01/112/2015

W piątek 6 lutego 2015 roku odbyła się IV sesja Rady 
Gminy Niemce.

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Niemce 
Sławomir Mroczek. W sesji oprócz 14 radnych, co stanowi-
ło wymagane quorum do podejmowania prawomocnych 
uchwał, udział wzięli również Wójt Gminy Niemce Krzysztof 
Urbaś, Zastępca Wójta – Iwona Pulińska, Skarbnik Gminy 
–Aneta Chałupczak oraz Sołtysi z naszej gminy. 

Podczas sesji radni podjęli szereg istotnych uchwał dotyczą-
cych między innymi:
-  wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2015, dzięki którym 

będzie możliwa modernizacja budynku OSP w Nasutowie, 
wymiana okien w Szkole Podstawowej w Nasutowie czy bu-
dowa Skateparku w Niemcach,

-  uchwalenia programu zdrowotno-pro� laktycznego „Rehabi-
litacja leczniczo-ambulatoryjna (� zykoterapia, kinezyterapia, 
masaż leczniczy) mieszkańców Gminy Niemce”,

-  udzielenia Powiatowi Lubelskiemu pomocy � nansowej na 

Z obrad Rady Gminy Niemce

przebudowę dróg powiatowych w Rudce Kozłowieckiej 
(Kacze Doły) i Jakubowicach Konińskich. Ta ostatnia to dotacja 
w wysokości 900 tys. zł na modernizację drogi z Lublina do 
Majdanu Krasienińskiego. 
Całość inwestycji ma kosztować około 18 mln zł. (tg.)

18 stycznia w Majdanie Krasienińskim miała miejsce uro-
czystość poświęcenia nowo wyremontowanej świetlicy 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Budynek został poświęcony przez proboszcza para� i w Kra-
sieninie księdza Dariusza Nowomiejskiego.

W roku 2014 OSP przeprowadziło gruntowny remont bu-
dynku polegający na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, 
wymianie podłogi, su� tu, ociepleniu budynku, pomalowaniu 
ścian wewnętrznych, wykonaniu obróbek blacharskich, dopro-
wadzeniu wody oraz zakupie wyposażenia.

Środki na ten cel pochodziły głównie z do� nansowania 
ze środków PROW na lata 2007-2013 pozyskanych przez 
OSP w ramach małych projektów. Jednostka samodziel-
nie realizowała projekt, ale mogła liczyć na wsparcie Wójta 
Gminy Niemce. Do czasu otrzymania zwrotu środków na reali-
zację projektu, jednostka otrzymała kredyt na realizację zadania 
z Gminy Niemce, za co na zebraniu Pan Wójt Krzysztof Urbaś 
otrzymał gorące podziękowania. 

Prace remontowe dokonane w 2014 roku zostały wsparte 
środkami z funduszu sołeckiego. Decyzją mieszkańców 
środki z funduszu sołeckiego na rok 2015 również zostaną 
przeznaczone na remont i doposażenie budynku OSP.

Przed uroczystością poświęcenia świetlicy odbyło się zebra-
nie wiejskie, na którym dokonano wyboru sołtysa i rady sołec-
kiej wsi Majdan Krasieniński.

W wyborach uczestniczyli licznie przybyli mieszkańcy oraz 
goście: Poseł Henryk Smolarz, Wójt Gminy Niemce Krzysztof 
Urbaś, Radny Powiatowy Marian Golianek, Z-ca Wójta Iwona 
Pulińska oraz Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Niemce Beata 
Zgierska. 

W czasie spotkania zostały przedstawione kandydatury na 
sołtysa oraz do rady sołeckiej. Jedynym kandydatem był soł-
tys poprzedniej kadencji Mariusz Czerwonka, który niemal 
jednogłośnie został wybrany na kolejne cztery lata. Mieszkań-
cy wybrali również radę sołecką której skład, przedstawia się 
następująco: Jarosław Kulik, Dariusz Paradziński, Krzysztof 
Pluchrat oraz Ryszard Zgierski.  

Po zebraniu goście, a także mieszkańcy wsi mieli możliwość 
zabrania głosu. Pani Radna Beata Zgierska podsumowała mi-
nioną kadencję pracy sołtysa wsi.

Miejmy nadziej, że kolejne cztery lata zaowocują dobrą 
współpracą, zgodą oraz wzajemnym zrozumieniem. 

O godzinie 15:00 rozpoczęło się walne zebranie sprawoz-
dawcze jednostki OSP w Majdanie Krasienińskim. Zarząd 
OSP oraz Komisja Rewizyjna przedstawiły sprawozdania 
z działalności jednostki za rok 2014. Do najważniejszych 
wydarzeń ubiegłego roku można zaliczyć: remont świetlicy 
w budynku remizy i realizację projektu pt. „Remont, moder-
nizacja i wyposażenie świetlicy w Majdanie Krasienińskim” 
(koordynatorem projektu była druhna Beata Zgierska.); 
sukcesy drużyn podczas zawodów sportowo-pożarniczych, 
gdzie drużyna męska (grupa A) oraz drużyna żeńska (gru-
pa C) wygrały rywalizacje na poziomie gminnym. Kolejnym 
punktem zebrania było zatwierdzenie planu działalności jed-
nostki na najbliższy rok obejmującego remont świetlicy oraz 
zakup niezbędnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Walne 
zebranie udzieliło absolutorium zarządowi jednostki.

Beata Zgierska, Krzysztof Pluchrat

Poświęcenie budynku OSP w Majdanie Krasienińskim
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Inauguracyjny koncert Gminnej Orkiestry Dętej
5 stycznia 2015 roku w Zespole Szkół im. 
Ziemi Lubelskiej w Niemcach odbył się 
pierwszy publiczny występ Gminnej Orkie-
stry Dętej działającej przy ZS w Niemcach. 

Niemal 30-osobowa orkiestra uczniow-
ska, pod batutą pana kapelmistrza Dominka 
Pytki, przedstawiła licznie zgromadzonej 
publiczności efekty swojej ciężkiej pracy – 
koncert kolęd.

Marzeniem wielu mieszkańców gminy 
Niemce, w tym wójta Krzysztofa Urbasia, było 
utworzenie Gminnej Orkiestry Dętej, aktywi-
zującej naszą uzdolnioną młodzież. Inspiracją 
do powstania tego typu zespołu muzycznego 
były występy Dziecięcej Orkiestry Dętej z Mo-
tycza na uroczystościach w naszej gminie.

Dzięki współpracy władz gminy z dyrekto-
rem Zespołu Szkół w Niemcach p. Jerzym Wój-
cikiem z końcem roku 2013 zakupiono instru-
menty, a na początku 2014 roku zatrudniono 
instruktorów muzycznych. Całość zadania 
została s� nansowana z budżetu gminy.

Skład orkiestry stanowią uczniowie placó-
wek oświatowych z terenu gminy Niemce, 
w  większości uczniowie ZS w Niemcach. 
Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu i są 
nieodpłatne. Kapelmistrz – pan Dominik 
Pytka – to absolwent Akademii Muzycznej 
w Katowicach i Wojskowego Liceum Muzycz-
nego w Gdańsku. Na co dzień gra w wojskowej 
orkiestrze w Lublinie i prowadzi szkolną orkie-
strę dętą w Bychawie. Pozostali instruktorzy to: 
p. Grzegorz Lesiuk – klasa trąbki, p. Józef Nikiel 

– klasa klarnetu i � etu, p. Arkadiusz Jaros – 
klasa saksofonu.

Podczas inauguracyjnego koncertu w Zespole  
Szkół w Niemcach obecni byli zarówno naj-
bliżsi naszych młodych artystów, nauczyciele 
i uczniowie oraz zaproszeni goście: Poseł na 
Sejm RP Henryk Smolarz, Wójt Gminy Niemce 
Krzysztof Urbaś, Przewodniczący Rady Gminy 
Niemce Sławomir Mroczek, jego zastępca Beta 
Zgierska, radny Józef Wysokiński, Dyrektor 
Gminnego Ośrodka Administracji Szkół Anna 
Studzińska, profesor dr hab. Bogusław Sawicki 
kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji UP, dy-
rektorzy placówek oświatowych z terenu Gminy 
Niemce, Przewodnicząca  Rady Rodziców przy 
ZS w Niemcach – pani Magdalena Nowak, 
a także emerytowani pracownicy oświaty.

Noworoczny koncert Gminnej Orkiestry 
Dętej był również okazją do spotkania opłat-
kowego. Całość uzupełniło przedstawienie 
jasełkowe zaprezentowane przez uczniów 
klas drugich szkoły podstawowej w Niemcach 
oraz nastrojowe recytacje poezji w wykonaniu 
członków koła recytatorskiego.

Gminna Orkiestra Dęta działająca przy Ze-
spole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach 
to wspaniała propozycja zajęć pozalekcyjnych 
dla uczniów, a także w przyszłości wspaniała 
promocja całej Gminy Niemce.

Relacja z inauguracyjnego koncertu naszej 
gminnej orkiestry znalazła się w Panoramie 
Lubelskiej i w Teleexpresie Extra.

(tg.)
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Noworoczne spotkanie Wójta z Kołami Gospodyń Wiejskich

23 stycznia 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Niem-
cach gościł Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu 
naszej gminy.

Noworoczne spotkania Wójta Gminy Niemce Krzysztofa 
Urbasia z członkiniami kół to już tradycja. 

Na wstępie Wójt złożył wszystkim zgromadzonym paniom 
życzenia z okazji rozpoczętego roku oraz w kilku słowach 
podsumował osiągnięcia roku ubiegłego i nakreślił plany na 
przyszłość.

Na scenie wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta, dzieci z Przed-
szkola w Niemcach, a także dwa nasze zespoły ludowe:  
„Ciecierzyn” i „Dysowiacy”.

Wśród zaproszonych gości obecni byli między innymi: po-
seł na Sejm RP Henryk Smolarz, przewodniczący Rady Gminy 
Niemce Sławomir Mroczek, zastępca przewodniczącego Ro-
man Wysocki, prezes Wojewódzkiego Związku Rolników Kó-
łek i Organizacji Rolniczych – Andrzej Giszczak, prezes Banku 
Spółdzielczego w Niemcach – Zdzisław Siwek oraz prezes 
Spółdzielni Usług Rolniczych w Elizówce – Stanisław Sysiak.

(tg.)
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CHOINKI NADZIEI 2014
Wzorem roku ubiegłego, nasza szkoła w 
okresie przedświątecznym, wzięła  aktyw-
ny udział w organizowanej przez Fundację 
Ekologiczną ARKA, ogólnopolskiej akcji 
„CHOINKI NADZIEI”. 

Za każdym razem przyświecała nam idea nie-
sienia nadziei, pamięci i miłości innym ludziom, 
szczególnie tym pokrzywdzonym przez los. W 
ubiegłym roku odwiedziliśmy Schronisko dla 
Bezdomnych Mężczyzn prowadzone przez Brac-
two im. Św. Brata Alberta mieszczące się przy 
ul. Zielonej oraz  Dom Opieki dla Osób Starszych 
„Promyk”  przy ul. M. Reja w Lublinie. 

W tym roku wyruszyliśmy ze świąteczną 
kolędą również do Lublina. Kolędowaliśmy w 
Domu Pomocy Społecznej dla Osób Niepełno-
sprawnych Fizycznie przy ul. Kosmonautów 
oraz w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla 
Dzieci i Młodzieży Z Niepełnosprawnością In-
telektualną przy ul. Poturzyńskiej. 

W okresie przygotowań do odwiedzin nasza 
Szkoła zamieniała się w szczególne miejsce, 
gdzie królowała wytężona wielokierunkowa 
praca. Uczniowie wraz z nauczycielami piekli 
pierniczki z przygotowanego przez rodziców cia-
sta, pakowali je w ozdobne torebki, wykonywali 
z ekologicznych materiałów (szyszki, suszone 
owoce cytrusowe, słoma, suche łodygi traw, 
nasiona, itp.) choinkowe ozdoby, projekty kartek 
świątecznych, które potem wytrwale drukowali, 

ćwiczyli śpiew kolęd i grę na instrumentach.  
17 grudnia wraz z choinkami, podarunkami, 

kolędą i życzeniami zawieźliśmy podopiecz-
nym tych domów okruchy własnych serc, 
wiele dziecięcej radości i uśmiechu, a harcerze 
naszej szkoły przekazali  Betlejemskie Świateł-
ko Pokoju. Naszą obecnością ożywiliśmy wiarę 
w innych ludzi i zgodnie z  przesłaniem Świąt 
Bożego Narodzenia –nadzieję.

Bez wsparcia rodziców nasza akcja nie od-
niosłaby pożądanego rezultatu. Wspomniane 
piernikowe ciasto, przywóz choinek do naszej 
Szkoły i ich transport do wyznaczonych miejsc, 
kilkanaście własnoręcznie wykonanych ozdob-
nych choinek – to piękne wspólnotowe świa-
dectwo dzielenia się dobrem. 

Wszystkie wizyty to chwile wielkich wzruszeń. 
Wspólne kolędowanie z pensjonariuszami, skła-
danie sobie świątecznych życzeń, piękne podję-
cie nas w każdym z tych domów pozostawią nie-
zatarte wrażenia dla dorosłych i dla dzieci. Udział 
w akcji uświadomił naszym uczniom, że w życiu 
drugiego człowieka nasza obecność stanowi 
najwyższą wartość i zupełnie bez znaczenia jest 
to, jak wygląda, czy jest zdrowy czy chory, młody 
czy starszy. Najważniejsza jest pamięć i chęć da-
wania siebie innym. 

Koordynatorkom akcji:  Bożenie Flor, Beacie  
Brzyskiej-Marczak oraz wszystkim nauczy-
cielom za przygotowanie „ CHOINKI NADZIEI” 
składa serdeczne podziękowania dyrektor 
szkoły Krystyna Adamczyk.

Opinie rodziców naszych uczniów o akcji:
„Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny 

uczestniczyli w akcji „Choinka Nadziei”. Jest to 
lekcja: ekologii, muzyki, pieczenia świątecz-
nych wypieków i dzielenia się sercem z ludźmi 
samotnymi i niepełnosprawnymi. „Choinka Na-
dziei” to nie tylko wyjazd i odśpiewanie kolęd, 
to idea, która łączy wszystkich uczniów szkoły 

poprzez wspólne przygotowywania ekologicz-
nych ozdób na choinki, pieczenie i zdobienie 
pierniczków, naukę kolęd. Dodam, że zaanga-
żowani zostali również rodzice, którzy w pocie 
czoła przygotowali ciasto na pierniczki, aby ich 
pociechy mogły samodzielnie je piec, a następ-
nie zdobić. Jestem mamą „weterana” akcji - mój 
syn po raz drugi pojechał do osób niepełno-
sprawnych z kolędą na ustach i pierniczkami w 
prezencie. W ubiegłym roku ze łzami  w oczach 
opowiadał o wzruszeniu starszych osób, dla 
których z kolegami odśpiewał przygotowane 
kolędy. Tym razem jako „stary wyga” był prze-
wodnikiem dla siostry – pierwszoklasistki, któ-
ra wprawdzie przypominała bratu o terminach 
prób, ale którą zjadała trema na myśl o wyjeź-
dzie w nieznane i śpiewaniu dla obcych. Trema 
zjadała, ale nie zjadła – wyjazd zakończył się 
pełnym sukcesem w ocenie uczestników. W 
moim odczuciu „Choinka Nadziei” to wspaniała 
lekcja wychowawcza dla naszych pociech.”

„W tym roku moja córka wraz z innymi 
uczniami Szkoły Podstawowej im. Joachima 
Lelewela w Jakubowicach Konińskich wzięła 
udział w akcji „Choinka nadziei”, podczas której 
dzieci wraz z nauczycielkami odwiedziły dom 
opieki oraz schronisko dla mężczyzn. Oceniam 
tą akcję bardzo pozytywnie, gdyż wymagała 
ona osobistego zaangażowania dzieci, które 
mogły same przekonać się, ile radości mogą 
dać osobom chorym i samotnym przez samą 
swoją obecność. Wyróżnia to tę akcję na tle 

licznych w okresie świątecznym zbiórek darów 
i pieniędzy, w których udzielana jest głównie 
pomoc materialna.

Uważam, że akcja „Choinka Nadziei” to zna-
komity pomysł, mam nadzieję, że będzie ona 
kontynuowana w przyszłych latach. Ze swojej 
strony deklaruję, że będę wspierał tę akcję na 
miarę moich możliwości.

Pozdrawiam serdecznie
„W grudniu b.r. dzieci ze szkoły w Jakubowi-

cach Konińskich, do której uczęszcza moja 10-
letnia córka, brały udział w akcji charytatywnej 
zorganizowanej wspólnie z nauczycielami 
szkoły. Celem akcji było przekazanie choinek 
i wypieków do Domu Opieki „Promyk” oraz 
Schroniska i Noclegowni im. Św. Brata Alberta 
w Lublinie.

Cieszę się, że moja córka chociaż pośrednio 
uczestniczyła w tej akcji poprzez pakowanie 
pierników. Popieram tego typu akcje, ponie-
waż dzieci uczą się właściwych postaw: pomo-
cy innym, dzielenia się tym co mamy.

O akcji usłyszeliśmy również na antenie 
lubelskiego radia „Centrum”, podczas jazdy 
samochodem. Było to bardzo miłe i wzrusza-
jące. Dzieci śpiewały kolędy i odpowiadały na 
pytania. 

Mam nadzieję, że będą jeszcze takie akcje 
organizowane.”

Dziękuję i pozdrawiam.

Opracowanie: Krystyna Adamczyk

Kolędy i jasełka w Zespole Szkół w Niemcach
Już po raz piąty w Zespole Szkół im. Zie-

mi Lubelskiej w Niemcach odbył się Prze-
gląd Jasełek i Grup Kolędniczych. W tym 
roku świąteczny konkurs pod honorowym 
patronatem Wójta Gminy Niemce Krzysz-
tofa Urbasia odbył się 8 stycznia.

Do udziału w Przeglądzie zgłosiło się 12 
zespołów z terenu gminy Niemce. Jurorzy 
oceniali występy w czterech kategoriach wie-
kowych: klasy 0-1, 2-3, 4-6 oraz  gimnazjum-

szkoła ponadgimnazjalna. 
I miejsca w swoich kategoriach zdobyły 

zespoły: Młode Anioły z Gimnazjum Nr 1 w 
Niemcach, klasy drugie ze SP w Niemcach, 
kl. 1a -,, Mali Kolędnicy”-ze SP w Niemcach, 
SP w Nasutowie- zespół ,,Piąty Kwadrans”. 
Wszystkie nagrody -statuetki aniołów oraz 
poczęstunek dla 300 młodych artystów ufun-
dował Wójt Gminy Niemce, Krzysztof Urbaś, 
który osobiście otworzył Przegląd. W przerwie 

Przeglądu wręczono nagrody zwycięzcom III 
Gminnego konkursu na najpiękniejszą szop-
kę i ozdobę bożonarodzeniową.             (tg.)
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Teatr z Nasutowa

„Roztoczański Park Narodowy – przyroda i człowiek” 
wystawa w Zespole Szkół w Krasieninie
W dniach 14 – 23 stycznia 2015 roku 
gościliśmy w progach naszej szkoły wy-
stawę fotogra� czną „Roztoczański Park 
Narodowy – przyroda i człowiek” przy-
gotowaną z okazji jubileuszu 40-lecia 
Roztoczańskiego Parku Narodowego.

16 stycznia uroczystego otwarcia ekspo-
zycji dokonał Wójt Gminy Niemce - Krzysz-
tof Urbaś w trakcie zmagań konkursowych 
gimnazjalistów w III etapie XIV edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy 
Parki Krajobrazowe Polski”.

W dniach 25 – 31 sierpnia 2014 roku 
wystawa ta prezentowana była w Gmachu 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, następ-
nie w Centralnej Bibliotece Rolniczej w 
Warszawie, w gmachu Ministerstwa Śro-
dowiska oraz w Urzędzie Wojewódzkim 
w Lublinie. Dzięki uprzejmości Dyrektora 
Roztoczańskiego Parku Narodowego  my 
też mieliśmy szansę podziwiać niezwykłe 
walory przyrodnicze fauny i � ory Roztocza 
– jednej z krain Lubelszczyzny.

Elzbieta Michalczuk, Elżbieta Fim

Święta Bożego Narodzenia  to szczególny czas 
w życiu każdego z nas, cieszymy się bowiem z 
narodzenia  Syna Bożego. Ale jest to również 
czas obfitujący w wiele obrzędów i zwyczajów. 
Niektóre z nich mają swoje korzenie jeszcze w 
średniowieczu. W polskiej tradycji do najpopu-
larniejszych i znanych do dziś bożonarodzenio-
wych obyczajów należy wspólne śpiewanie ko-
lęd, jasełka oraz, nieco już zapomniane, kolędo-
wanie z gwiazdą czy turoniem. Tradycyjni polscy  
kolędnicy to przebierańcy, którzy w czasie od 
św. Szczepana do święta Trzech Króli chodzą od 
domu do domu z życzeniami świątecznymi i no-
worocznymi. Prezentują sceny luźno związane z 
wątkami biblijnymi. Można wśród nich spotkać 
postacie Maryi i Józefa, anioła, diabła, śmierć czy 
Heroda. W zamian za życzenia, przyjmowane 
jako pomyślna wróżba urodzaju i powodzenia, 
gospodarze obdarowują przebierańców świą-
tecznymi smakołykami lub drobnymi datkami.

Niestety, w dzisiejszym zagonionym świecie, 
w świecie zamkniętych drzwi i serc, tradycja 
i obrzędowość spychana jest często na margines 
społecznego życia. Dlatego, by nie przepadło 
bezpowrotnie to co piękne i dobre w polskiej 
tradycji, grupa teatralna istniejąca przy naszej 
parafii postanowiła tegoroczny świąteczny czas 
ubogacić jasełkami oraz kolędowaniem po wsi. 
Kolędnicy odgrywali zabawne scenki i śpiewali 
bożonarodzeniowe pieśni. Można ich było nie 
tylko spotkać wędrujących po wsi, ale również 
usłyszeć, w drugi dzień świąt, na antenie radia 
RMF FM.

W każdym z odwiedzanych domów byliśmy 
z radością przyjmowani i częstowani „czym 
chata bogata”. Za to ciepłe przyjęcie, szczodrość 
i ofiarność składamy w tym miejscu serdeczne 
podziękowanie. 

Oprócz kolędowania po wsi oraz wspólnego 
śpiewania kolęd w kościele grupa teatralna 
i parafialna schola przygotowała spektakl 
pt. „Gość w dom, Bóg w dom”.  W tym ja-
sełkowym przedstawieniu Święta Rodzina 
znajduje bezpieczne schronienie w polskim 
domu, gdzie przy żłóbku stają symbolicz-
nie: – wiara przodków, polska gościnność,  
silna bogiem rodzina i nadzieja pokładana 
w młodym pokoleniu. Zaś nowonarodzone-
go Zbawiciela z radością i oddaniem witają, 
oprócz pasterzy i mędrców, żołnierze różnych 
formacji oraz polskie dzieci. 

Jasełka przedstawiane były na Zamku Lubel-
skim dla zgromadzonych na spotkaniu opłatko-
wym regionalistów z województwa lubelskiego 
oraz samorządowców i parlamentarzystów. 
Relacje z tej uroczystości można było zobaczyć  
na antenie Panoramy Lubelskiej oraz w Telewizji 
Trwam.

Nasi parafianie mogli je obejrzeć 25 stycznia 
2015 r. po obydwu mszach świętych. W przed-
stawienie zaangażowane są 44 osoby – dzieci, 
młodzież i dorośli, często całe rodziny.  

Grażyna Gliwka
Autorzy zdjęć: Anna Ćwikła, Julita Szczy-

gieł, Andrzej Wadowski, Waldemar Gryta, 
autor filmików – Andrzej Wadowski
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JEŻDŻĘ Z GŁOWĄ - zakończenie projektu w Ciecierzynie
Gimnazjum nr 2 im. bł. bpa Władysława Gora-
la w Ciecierzynie znalazło się w prestiżowym 
gronie szkół zakwalifikowanych do III edycji 
ogólnopolskiego programu edukacyjnego 
„Jeżdżę z głową”. 

Od trzech lat program „Jeżdżę z głową” jest ob-
jęty patronatem takich instytucji, jak Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, Komenda Główna Policji, 
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
oraz Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeń-
stwa Drogowego.

Od września uczniowie dwóch klas I gimna-
zjum podczas zajęć lekcyjnych uczyli się prak-
tycznego wykorzystania przepisów ruchu dro-
gowego, zachowań prawidłowych dla pieszych 
i rowerzystów oraz kultury i życzliwości wobec 
innych użytkowników dróg. Następnie podjęli 
szereg działań na rzecz swoich lokalnych spo-
łeczności m.in. rozmowy z rodzicami, sąsiadami, 
przedstawicielami władz i jednostek policji oraz 
pracę zespołową w tzw. grze miejskiej.

W wyniku tych działań powstał obywatelski 
projekt zmian – usprawnień do zrealizowania w 
najbliższej okolicy mający na celu bezpieczeństwo 
mieszkańców.

14 stycznia 2015, na zaproszenie dyrekcji szkoły 
oraz koordynatora zadania, Wójt Krzysztof Urbaś 
spotkał się z uczestnikami projektu. Młodzież z en-
tuzjazmem opowiadała o swoich działaniach oraz 
przedstawiła wyniki swojej pracy. Ponadto podkre-
śliła również te działania gminy, które w ostatnim 
czasie przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa 
składając podziękowania na ręce pana Wójta m.in. 
za budowę chodnika wzdłuż drogi krajowej 19, 
gruntowny remont drogi gminnej za wiaduktem 
kolejowym w kierunku Baszek, budowę oświetle-
nia wzdłuż wielu dróg gminnych i powiatowych. 
Pan Wójt zadeklarował dalsze działania gminy w 
tym kierunku podkreślając, że są to działania prio-
rytetowe w samorządzie. Kontynuując wypowiedź 
stwierdził, że największą zmianą  jaka czeka nas w 
najbliższym czasie będzie niewątpliwie budowa 

obwodnicy Niemiec, która w dużej mierze doty-
czyć będzie także miejscowości Ciecierzyn. Jest to 
od lat oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, 
która dzięki środkom unijnym oraz ogromnemu 
wsparciu m.in. p. Posła Henryka Smolarza ma 
szanse na realizację. 

Działania młodzieży wójt ocenił bardzo wysoko 
ze względu na cel jaki przyświecał tym działa-
niom – bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
a także innowacyjne metody edukacyjne 
w projekcie, które niewątpliwie miały wpływ nie 
tylko na edukację w zakresie bezpieczeństwa na 
drodze, ale też na kształtowanie społeczeństwa 
obywatelskiego.

Spotkanie zakończyło się przekazaniem przez 
młodzież drobnych upominków oraz  propozycją 
wspólnego udziału w rajdzie rowerowym po 
malowniczych szlakach rowerowych na terenie 
naszej gminy. 

Zapraszamy na stronę internetową programu 
www.jezdzezglowa.pl                                        (tg.)

,,Wyprawa do leśnego skarbca”
- edukacja ekologiczna w Zespole 
Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
Współczesny świat boryka się z wieloma za-
grożeniami dla przyrody. Obowiązkiem każde-
go człowieka jest zadbanie o swoje najbliższe 
otoczenie. Ponadto środowisko naturalne jest 
źródłem cennych dla człowieka surowców. 

Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie 
w okresie od 1.IX. - 10.XII. 2014 roku realizował 
projekt edukacji ekologicznej pod tytułem ,,Wy-
prawa do leśnego skarbca”. Projekt realizowano 
we współpracy z Gminą Niemce i Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie. Celem projektu było zwięk-
szanie świadomości ekologicznej zarówno dzieci 
jak i dorosłych poprzez aktywizowanie społecz-
ności szkolnej i lokalnej do działań na rzecz roz-
sądnego korzystania z zasobów przyrodniczych 
- lasów. Uczestnikami projektu były dzieci w 
wieku 6 – 16 lat oraz rodzice i nauczyciele wraz 
z pracownikami obsługi.

Ogółem projektem zostało objętych około 283 
uczniów, 566 rodziców oraz 50 pracowników 
szkoły. Razem w projekcie uczestniczyło 899 osób.

W ramach projektu realizowaliśmy następujące 
zadania:
•  wyjazd edukacyjny do Lasów Janowskich 

kształtujący świadomość ekologiczną . W za-
jęciach warsztatowych o lesie uczestniczyło 
45 uczniów w dniu 22.X.2014r . 

•  konkursy o tematyce ekologicznej –Zrealizo-
wano następujące konkursy:

 - Konkurs plastyczny „Piękny las ” 
 - Konkurs fotograficzny „Jesienne skarby lasu”  
 - Konkurs literacki na wiersz o tematyce lasu 
 -  Konkurs „Najlepsze przepisy na zdrowe potra-

wy ze skarbów lasu” 
• Festyn ekologiczny – odbył się dnia 10.XII.2014r 
pod tytułem ,,Zdrowo się bawimy i wypoczywa-
my – radosny dzień w szkole” podsumowujący 
realizację projektu edukacji ekologicznej „Wypra-
wa do leśnego skarbca”. 

Podczas festynu podsumowano realizację za-
dań projektowych. W efekcie realizacji projektu 
beneficjenci nabyli wiedzę i umiejętności wyko-
rzystywania skarbów lasu w życiu codziennym, 
poszerzyli zakres wiedzy z przyrody i ekologii. 
Dotacja przeznaczona została na sfinansowanie 
wyjazdu edukacyjnego, zakupu nagród, zakupu 
materiałów i produktów przydatnych do realizacji 
zadań projektowych. 

Dokonano także oceny udziału uczniów w 
konkursach i zwycięzcom wręczono nagrody i pa-
miątkowe dyplomy. Konkursy były adresowane do 
wszystkich uczniów szkoły i dzieci przedszkolnych. 

Uroczystość uświetnił przedstawieniem pt. 
„Oblicza jesieni”zespół artystyczny pracujący pod 
kierunkiem  Urszuli Zielonki i Małgorzaty Bogu-
cińskiej. Natomiast uczniowie klasy pierwszej A 
gimnazjum pod kierunkiem Barbary Gnysińskiej 
przygotowali potrawy wykonane ze skarbów 
lasu wraz z przepisami ich wykonania. Uczest-

nicy festynu smakowali potrawy i podziwiali 
pięknie nakryte stoły w tonacji świąt bożonaro-
dzeniowych. Uroczystości towarzyszyła wystawa 
najpiękniejszych prac konkursowych – plakaty 
wykonane różnymi technikami plastycznymi o te-
matyce lasu. Festyn odbywał się w scenerii jesieni. 
W realizacji projektu „Wyprawa do leśnego skarb-
ca” wspomagali nas partnerzy :
• Urząd Gminy Niemce
•   Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych 

w Ciecierzynie
• Biuro podróży  „Zielona Szkoła” w Lublinie
• Hurtownia ABC w Lublinie
•   Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach – 

Filia w Ciecierzynie
•  Nadleśnictwo Lasów Janowskich

Za pomoc w realizacji projektu składamy ser-
deczne podziękowania naszym partnerom.

Projekt umożliwił uczniom atrakcyjne działania 
na rzecz przyrody, dbanie o siebie –  jako element 
środowiska, uświadomił konieczność  racjonalne-
go korzystania z zasobów środowiska. 

Opracowała: Alina Gromaszek
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Ferie zimowe już za nami. Uczniowie, 
którzy nie wyjechali na zimowiska, mogli 
skorzystać z wielu ofert ciekawego spędze-
nia czasu wolnego od nauki, które przygo-
towali m.in. Wójt Gminy Niemce, Gminny 
Ośrodek Kultury w Niemcach oraz Szkoła 
Mistrzostwa Sportowego w Niemcach.

Gminny Ośrodek Kultury w Niemcach 
w dniach 2-3 lutego zorganizował warsztaty 
taneczne, które w środę 4 lutego zakończyły 
się Turniejem Tanecznym. Ponadto w dniach 
5-6 lutego w Domu Strażaka w Krasieninie, 
a drugim tygodniu ferii w siedzibie GOK, 
w odbyły się warsztaty plastyczne. 

Uczniowie naszych gimnazjów, zaintereso-
wani poszerzeniem swojej wiedzy w dziedzi-
nie ekonomii i przedsiębiorczości wzięli udział 
w programie edukacyjnym „Na własne konto”, 
organizowanym przez Europejski Fundusz Roz-
woju Wsi Polskiej. Z inicjatywy Wójta Gminy 
Niemce Krzysztofa Urbasia, który podjął się roli 
koordynatora realizacji tego przedsięwzięcia, 
w Zespole Szkół w Krasieninie powstała grupa 
młodych przedsiębiorczych gimnazjalistów 
licząca 24 osoby. Uczniowie uczestniczyli w za-
jęciach z przedsiębiorczości i ekonomii. Poprzez 
zabawę, gry oraz wizytę w banku i u lokalnego 
przedsiębiorcy poznali podstawowe pojęcia 
i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu 
umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. 
W programie zajęć były m.in.: ćwiczenia z 
pisania biznesplanu, barteru, planowania do-
chodu rodziny, projektowania własnej � rmy 
oraz wiele innych inspirujących zadań.

4 lutego uczestnicy projektu odwiedzili 
Usługowy Zakład Stolarski STOLPIT. Jest to 
� rma, która  projektuje oraz wykonuje m.in. 
schody drewniane, deski podłogowe, drzwi 
drewniane, poręcze oraz inne usługi tartaczne. 
Z tajnikami funkcjonowania przedsiębiorstwa 
zapoznał zgromadzonych sam właściciel Pan 
Krzysztof Piątek, który bardzo chętnie podzielił 
się z młodymi ludźmi swoją historią i doświad-
czeniem, a także oprowadził po zakładzie po-
kazując kolejne etapy linii produkcyjnej. Liczba 
pytań jaka padła ze strony zainteresowanych 
słuchaczy była dowodem profesjonalizmu 
i fachowego podejścia do młodego klienta, 
a może w przyszłości przedsiębiorcy. Pan 
Krzysztof Piątek zaszczepił „ducha walki” wśród 
uczniów i pokazał, że można pokonać wszelkie 
trudności w życiu. 

Więcej na temat projektu na stronie ZS Kra-
sienin: www.zskrasienin.pl

W ramach Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
Niemce i przy udziale Zespołu Szkół w Niem-
cach w sali sportowej szkoły przez całe ferie od 

Ferie zimowe w Gminie Niemce

poniedziałku do czwartku w godz. 9.00-10.30 
odbywały się bezpłatne zajęcia piłki nożnej 
dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych 
i gimnazjów z terenu naszej gminy. Spotkania 
rozpoczynały się półgodzinną rozgrzewką i tre-
ningiem, a następnie rozgrywane były turnieje 
pięcioosobowych drużyn. W zajęciach uczest-
niczyło ponad trzydziestu uczniów z Niemiec, 
Rudki Kozłowieckiej, Nasutowa i Ciecierzyna.

(tg.)
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Warsztaty Plastyczne GOK w Krasieninie i Niemcach


