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Relacja z EKOpikniku w Elizówce
23 września 2018 r. na terenie Lubelskiego
Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce obyła się impreza pt. ,,EKOpiknik”.
Na scenie zaprezentowały się nasze rodzime
zespoły ludowe – „Dysowiacy” i „Ciecierzyn”.
Oprócz wspaniałej muzyki płynącej ze sceny
można było zobaczyć pokaz karate tradycyjnego oraz spróbować różnych produktów z
gospodarstw ekologicznych. Wśród wielu stoisk
również nasz namiot promocyjny Gminy Niem-

ce cieszył się ogromnym zainteresowaniem.
W organizację EKOpikniku włączyły się też Lasy
Państwowe. Leśnicy uczyli i przekonywali najmłodszych dlaczego warto dbać o środowisko
naturalne.

Na najmłodszych, w strefie dzieci, czekały
dmuchańce, zabawy z animatorami, malowanie
twarzy, robienie baniek.
W trakcie imprezy nie brakowało też konkursów dla dzieci i dorosłych oraz innych atrakcji.

Tu znajdziesz gazetę

Taka Gmina

Ciecierzyn – sklep spożywczy za mostem
Ciecierzyn – SRH
Ciecierzyn – Apteka
Dys – Groszek
Dys – SRH
Elizówka – sklep spożywczy przy placu zabaw
Jakubowice Konińskie – sklep U Baryły
Jakubowice Konińskie-Kolonia Sklep u Edmara„Kuźnia”
Krasienin – SRH, Pawilon
Leonów – sklep spożywczy przy szklarniach
Łagiewniki – sklep spożywczy
Majdan Krasieniński – SRH
Nasutów – Delikatesy ARES
Niemce, ul. Centralna, SRH nr 5
Niemce, Delikatesy Jaskółka
Niemce, ul. Lubelska 188
Niemce, Twoje Delikatesy
Osówka – sklep spożywczy
Rudka Kozłowiecka, Delikatesy ARES
Stoczek – Sklep Spożywczo-Przemysłowy Irena Korcz
oraz u sołtysów, w GOK-u i Urzędzie Gminy

Wydawca:
GOK Niemce, 21-025 Niemce, ul. Różana 10
tel. 81 75 61 555, e-mail: gok.niemce@poczta.fm

Spotkanie informacyjno-promocyjne
„Smakuj Lubelskie” w Niemcach
24 sierpnia 2018 r. w Europejskim Ośrodku
Integracyjnym w Niemcach odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne „Smakuj
Lubelskie”, mające na celu przedstawić producentom branży rolno-spożywczej z naszej
gminy możliwości promocji i wsparcia ze
strony tej regionalnej marki.
Na spotkaniu pojawili się przedsiębiorcy,
rolnicy oraz przedstawiciele stowarzyszeń i Kół
Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Niemce.
Wśród zaproszonych gości obecni byli również
Dyrektor Regionalnego Biura Energii Henryk
Smolarz i gospodarz naszej gminy Wójt Krzysztof Urbaś.
Podczas spotkania odbyły się prelekcje:
• R ola szlaków kulinarnych w promocji produktów lokalnych i Regionalnych na przykładzie Świętokrzyskiej Kuźni Smaku, szlaku

kulinarnego „Podkarpackie Smaki” oraz „Na
kresowym szlaku smaku”.
• M arketing produktów rolniczych – Jak skutecznie promować produkty?
• C ertyfikacja żywności w Polsce i UE – znaczenie dla branży rolno spożywczej.

Uczestnicy obejrzeli również pokaz kulinarny
Kamila Kotarskiego. Moderatorem wydarzenia
była znana prezenterka telewizyjna Dorota
Gardias.
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Stypendia Wójta Gminy Niemce
dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
W dniu 30 sierpnia 2018 r. podczas XLIV
sesji Rady Gminy Niemce miało miejsce uroczyste wręczenie Stypendiów Wójta Gminy
Niemce 11 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy w roku szkolnym 2017/2018
osiągnęli wysokie wyniki w nauce, sporcie
i w dziedzinie twórczości artystycznej oraz
wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela
mianowanego.
Wręczenia aktów stypendialnych oraz listów
gratulacyjnych dla rodziców dokonali: Wójt Gminy
Niemce – Krzysztof Urbaś oraz Przewodniczący Rady Gminy Niemce – Sławomir Mroczek w
obecności radnych, sołtysów i zaproszonych gości.
Wszyscy stypendyści zostali nagrodzeni gromkimi
brawami, były także gratulacje i słowa uznania.
Stypendia zostały przyznane na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy
Niemce określonego uchwałą Nr XXXIX/360/2014
Rady Gminy Niemce z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania uczniom stypendiów Wójta Gminy Niemce w ramach „Lokalnego
programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Niemce”. W bieżącym
roku stypendyści otrzymali stypendia w granicach
od 300,00 zł do 600,00, w zależności od stopnia
uzyskanych osiągnięć na łączną kwotę 5.350,00 zł.

Następnie Wójt Gminy Niemce razem z Przewodniczącym Rady Gminy uroczyście wręczyli
akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego
następującym pedagogom:
Renacie Staniak- nauczycielce wychowania
przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich,
Magdalenie Kaseprek- nauczycielce wychowania przedszkolnego Przedszkola w Zespole
Placówek Oświatowych w Dysie,
Magdalenie Staweckiej – nauczycielce
muzyki i plastyki oraz zajęć artystycznych Zespołu
Placówek Oświatowych w Ciecierzynie,
Lidii Szuberskiej – nauczycielce j. polskiego,
zajęć artystycznych oraz specjalistce prowadzącej
zajęcia rewalidacyjne w Szkole Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie.
Podczas uroczystości pedagodzy, którzy otrzymali akt nadania stopnia awansu zawodowego na
stopień nauczyciela mianowanego złożyli ślubowanie według następującej roty:

„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność
nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości
ucznia i własnej, kształcić i wychowywać
młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”
Po uroczystym wręczeniu Aktów i ślubowaniu,
Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś raz jeszcze pogratulował nauczycielom uzyskania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego, życząc wszystkim sukcesów zawodowych
w pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Zielone światło dla projektu
wartego blisko 12 mln zł
na panele fotowoltaiczne

3 września 2018 r. Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś w obecności Dyrektora Regionalnego
Biura Energii Henryka Smolarza podpisał z Urzędem Marszałkowskim umowę na dofinansowanie projektu ECO – EFEKTYWNA GMINA NIEMCE – ETAP IV w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 4 ENERGIA
PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.
Dzięki staraniom naszych władz, projekt ECO – EFEKTYWNA GMINA NIEMCE – ETAP IV o wartości
11 963 703,94 zł, zostanie wsparty w 80% środkami z UE. Pozyskane fundusze w kwocie 8 756 137,32 zł
pozwolą na dofinansowanie 611 instalacji fotowoltaicznych i 72 ekologicznych pieców na biomasę
w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Niemce.
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Nowy żłobek na mapie Gminy Niemce
„Tuli Tutuś” w Dysie
15 września 2018 roku Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś
dokonał uroczystego otwarcia niepublicznego żłobka „Tuli Tutuś”
w Dysie oraz wręczył pani Dyrektor zaświadczenie o wpisie do
rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Na otwarcie przybyło wielu rodziców z dziećmi, którzy długo
-czekali na ten moment. Spotkanie uświetnił występ grupy animacyjnej. Była zabawa z chustą, modelowanie baloników, malowanie
twarzy, tańce na murawie, a także bańki mydlane.Na rodziców oraz
dzieci czekał słodki poczęstunek, owoce oraz napoje.
TULI TUTUŚ to miejsce opieki dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat.
Nowo wybudowana placówka na ul. Polnej 12 w Dysie dysponuje
15 miejscami. Żłobek jest kameralny, posiada pomieszczenia dostosowane zgodnie z wytycznymi Sanepidu i Straży Pożarnej oraz
duży ogród z huśtawkami, trampoliną, ogromną piaskownicą oraz
kolorowymi domkami dla dzieci. Jak przyznaje dyrektor żłobka Pani
Aneta Rosłan, ciężko byłoby otworzyć taką placówkę bez wsparcia z
Programu Maluch.
Tuli Tutuś, to bardzo dobrze wyposażony żłobek. Znajdziemy tu
instrumenty na zajęcia umuzykalniające dla dzieci, panele i tablice
manipulacyjne naścienne, dzięki którym dzieci rozwijają motorykę.
Suchy basen z kuleczkami, plastikowy domek, gry edukacyjne oraz
zabawki. Prezentem od Wójta była kuchnia ze zmywarką oraz zestaw majsterkowicza, z którego dzieci bardzo się ucieszyły.
W ofercie edukacyjnej placówki są m.in.:
• zajęcia umuzykalniające „Kolorowe Nutki”
• j. angielski
• dogoterapia
• diagnoza oraz zajęcia indywidualne z logopedą
• zajęcia sensoryczne
• „HOP HOP”- zajęcia rozwijające ruchowo
• bajkoterapia
• „TANY TANY”– zajęcia z różnych technik tańca
• wiedza o świecie –zajęcia z rekwizytami o ciekawostkach występujących na całym świecie

• TUTUSIOWY teatrzyk (zajęcia z teatrzykami, rozwijające wyobraźnie dziecięcą, rozbudzające ciekawość oraz wzmacniające odwagę
sceniczną u dzieci - niezwykle potrzebną w szkole na konkursach
recytatorskich czy też w życiu codziennym).
• Pedagogika Froebla (żłobek jest wyposażony w zestaw wszystkich
Darów Froebla)
Dyrektor żłobka informuje, że zapisy i wszelkie szczegóły można
uzyskać pod numerem telefonu 693-350-514 lub na miejscu każdego dnia w tygodniu o godzinie 10.00
ZAPRASZAMY!

Słonik nadziei w przedszkolu w Nasutowie

10 września 2018 r. oddział przedszkola w Nasutowie odwiedził Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś oraz ekipa Telewizji
Lublin, realizująca program „Słonik nadziei”.
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Wszyscy czekali na tę wizytę z niecierpliwością, dzieciom
mocniej biły serca na myśl o odwiedzinach prawdziwej telewizji.
Dla zaproszonych gości przedszkolaki przygotowały pokaz tańca,
karate, zajęć logopedycznych oraz zabaw w języku angielskim.
Dzięki tej akcji charytatywnej to właśnie do dzieci z terenu
naszej gminy trafiły dary od sponsora – firmy Agram z Lublina.
Kiedy wniesiono prezenty i zaczęto je rozpakowywać na twarzach dzieci pojawiły się szerokie uśmiechy. Wśród darów znalazły się kredki, flamastry, farby, pędzle, nożyczki, kleje, papiery
kolorowe, bibuły, brystole i wiele innych. Wzbogacą one kącik
plastyczny, w którym dzieci nie tylko świetnie się bawią, ale

również nabywają i ćwiczą nowe umiejętności.
Obecny na spotkaniu inicjator akcji Wójt Gminy Niemce
Krzysztof Urbaś podkreślił, iż jest to kolejny raz kiedy redaktor
Grzegorz Kuna z TVP Lublin wraz z ekipą montażystów odwiedza gminę Niemce, dzięki czemu pomoc trafia do dzieci
uczęszczających do placówek w naszym regionie.
Za podarunki oraz osobiste zaangażowanie darczyńców
serdecznie dziękowała sponsorom oraz inicjatorom tej akcji
dyrektor przedszkola Jolanta Sołtys oraz pracownicy. Dzięki
tym prezentom wychowankowie będą mogli rozwijać talenty
i realizować swoje pasje.
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Dożynki Gminy Niemce 2018 w Jakubowicach Konińskich

Od stuleci, po ścięciu ostatnich kłosów zboża,
obchodzone jest uroczyste święto plonów,
obrzędowe zakończenie zbioru płodów ziemi.
Podtrzymując tą wielowiekową tradycję, 26
sierpnia 2018 r. mieszkańcy Gminy Niemce
zgromadzili się w Jakubowicach Konińskich aby
świętować koniec żniw.
Święto Plonów rozpoczęło się uroczystą prezentacją wieńców dożynkowych, wykonanych przez
organizacje społeczne i sołectwa z terenu naszej
gminy. Prowadzący korowód Starostowie – Pani
Maria Stefaniak oraz Pan Marek Kozak przekazali
na ręce Wójta Krzysztofa Urbasia chleb wypieczony z tegorocznego zboża, prosząc, aby Wójt – jako
gospodarz Gminy Niemce dzielił sprawiedliwie
między wszystkich mieszkańców.
Mszę Świętą Dziękczynną w podziękowaniu za
zbiory odprawił ksiądz Janusz Latocha – proboszcz
parafii p.w. św. S. Faustyny w Jakubowicach Konińskich, a Słowo Boże wygłosił ksiądz Grzegorz
Bogdański – Wicerektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Przepiękną oprawę
muzyczną Mszy Świętej poprowadził Kapelmistrz
Dominik Pytka z Gminną Orkiestrą Dętą działającą
przy Szkole Podstawowej w Niemcach.
Po mszy Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś
powitał wszystkich przybyłych gości i podziękował
rolnikom za tegoroczne żniwa, które w wyniku
suszy i ujemnych skutków przezimowania, niejednokrotnie były mniejsze w porównaniu z ubiegłymi
latami.
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Część oficjalną zakończyły wystąpienia okolicznościowe zaproszonych gości i wręczenie odznaczeń samorządowych „Zasłużony dla Gminy
Niemce” dla Pani Janiny Choiny, Pani Barbary Sołtys
i Pani Zofii Woźniak.
W części artystycznej na dożynkowej scenie
zaprezentowali się między innymi uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich.
Mimo deszczowej pogody do tańca i wspólnego
śpiewania zapraszały nasze gminne zespoły ludowe
„Ciecierzyn” i ,,Dysowiacy”.
Między występami artystycznymi odbyło się rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wyróżnienia przyznawane były w dwóch
kategoriach. W kategorii wieńców tradycyjnych
zwyciężył wieniec z miejscowości Rudka Kozłowiecka, natomiast w kategorii na wieniec współczesny najbardziej spodobał się wieniec wykonany
przez Jakubowice Konińskie i Jakubowice Konińskie
Kolonia. Zwycięskie wieńce reprezentowały naszą
gminę na Dożynkach Powiatowych, które odbyły
się 2 września 2018 r. w Radawcu.
Na tegorocznych Dożynkach zostały wręczone
również nagrody laureatom konkursu na ,,Najpiękniejszą Posesję Gminy Niemce 2018”. Pierwsze
miejsce w konkursie zajęła Pani Małgorzata ZasadaUrbaś z miejscowości Dys, drugie miejsce zajął Pan
Leszek Mościcki z miejscowości Pryszczowa Góra, a
trzecie miejsce zostało przyznane Panu Grzegorzowi
Jaśkowskiemu z miejscowości Jakubowice Konińskie.
W wieczornej części gminnego święta plonów
na scenie zaprezentował się jeszcze Chór Męski
„Bas Canto” z Niemiec oraz tancerze ze Studia
Tańca Rythm-X. Korzystając z obecności tancerzy,
Wójt Krzysztof Urbaś razem z Przewodniczącym
Rady Gminy Niemce – Sławomirem Mroczkiem
i Radnym – Władysławem Maszkowskim, uhonorowali Studio Tańca Rythm-X medalem ,,Zasłużony
dla Gminy Niemce”. Medal z rąk Wójta odebrała
instruktorka i choreografka gminnego zespołu tanecznego Pani Magdalena Bujak.
Uroczystości dożynkowe naszej gminy zakończyła zabawa taneczna przy muzyce zespołu
HILO. Na kolejne Dożynki Gminy Niemce zapraszamy za rok.
5

WYDARZENIA

Dożynki Wojewódzkie 2018 w Radawcu
2 września 2018 r. delegacja z naszej gminy uczestniczyła w
Dożynkach Wojewódzkich, które odbyły się w połączeniu z Dożynkami Powiatowymi na lotnisku w Radawcu. Organizatorami tegorocznych dożynek byli: Województwo Lubelskie, Powiat
Lubelski, Gmina Konopnica i Wojewódzki Ośrodek Kultury w
Lublinie.
Obchody rozpoczęły się korowodem wieńców ze wszystkich lubelskich powiatów oraz powitaniem delegacji dożynkowych. Nie
zabrakło również delegacji z naszej gminy, w skład której weszli:
Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś z małżonką, Przewodniczący
Rady Gminy Sławomir Mroczek z małżonką, Radny Józef Wysokiński
oraz wykonawcy dwóch zwycięskich wieńców, wytypowanych na
Dożynkach Gminnych do reprezentowania naszej gminy: Sołectwa

Jakubowice Konińskie i Jakubowice Konińskie Kolonia oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Rudce Kozłowieckiej.
Po mszy świętej dziękczynnej i poświęceniu dożynkowych wieńców na scenie rozpoczęły się występy artystyczne oraz rozstrzygnięcia konkursów m.in. na najpiękniejszy wieniec dożynkowy woj.
lubelskiego oraz najpiękniejszą posesję Powiatu Lubelskiego, na
których nie zabrakło przedstawicieli naszej gminy.
Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji m.in. odbyła się wystawa maszyn rolniczych, prezentacja drużyn sportowych z naszego
regionu, wesołe miasteczko oraz animacje i zabawy dla dzieci. Nie
zabrakło prezentacji powiatów i gmin województwa lubelskiego.
Ogromny teren lotniska sportowego został wypełniony straganami
z różnych zakątków naszego województwa, na których prezentowano lokalne produkty. O zainteresowanie namiotem promocyjnym
Gminy Niemce zadbały między innymi zespoły ludowe ,,Ciecierzyn”
i ,,Dysowiacy”.

Najpiękniejsze Posesje Gminy Niemce
26 sierpnia 2018 r. na Dożynkach Gminnych, Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś wręczył nagrody
laureatom konkursu na„Najpiękniejszą Posesję Gminy Niemce 2018 ”. Konkurs miał na celu zachęcenie mieszkańców do dbania o estetykę najbliższego otoczenia, zapewnienie bardziej atrakcyjnych warunków do rekreacji i wypoczynku.
Komisja Konkursowa w składzie: Renata Antoszek- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach, Katarzyna Szczygieł- pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach, Magdalena Gryta- pracownik Urzędu
Gminy Niemce, dokonała przeglądu 5 posesji zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu. Po dokonanej weryfikacji i ocenie wszystkich posesji przez komisję, Wójt Gminy Niemce uhonorował nagrodami pieniężnymi
trzech laureatów, których ogrody zachwycają estetyką, różnorodnością i pięknem.
Gratulujemy!
I miejsce i nagrodę główną w wysokości 600 zł otrzymała Pani Małgorzata Zasada-Urbaś z miejscowości Dys.

II miejscu z nagrodą w wysokości 400 zł znalazł się Pan Leszek Mościcki z miejscowości Pryszczowa Góra.
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III miejsce i nagroda w wysokości 200 zł trafiła do Pana Grzegorza Jaśkowskiego z miejscowości
Jakubowice Konińskie.
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Gminne inwestycje 2015-2018
Szanowni Państwo, kolejna kadencja władz naszej gminy
zbliża się ku końcowi. Z tej okazji chcielibyśmy przedstawić
Państwu podsumowanie działań inwestycyjnych, realizowanych przez ostatnie cztery lata w Gminie Niemce. Ze względu

na ograniczoną ilość informacji, którą możemy zamieścić w
tym numerze, w poniższym zestawieniu uwzględniliśmy tylko
te zadania, których koszt przekroczył 10 tysięcy złotych. Należy
pamiętać, że wiele ważnych inwestycji, w rozbiciu na poszcze-

gólne miejscowości nie przekracza tej umownej kwoty. Są to
między innymi dostawy destruktu, kruszywa, gruzu, remonty
bieżące dróg oraz usługi sprzętowe na terenie całej gminy, które
tylko w 2018 roku przekroczyły sumę 1 mln zł.

Gminne inwestycje zrealizowane w 2015 roku

Przebudowa ul. Cedrowej
w Jakubowicach Konińskich, długość 400 m,
koszt 205 tys. zł.

Przebudowa 900 metrów ul. Zemborskiej
w Jakubowicach Konińskich Kolonii,
koszt 235 tys. zł.

Przebudowa ul. Ogrodowej w Dysie,
długość 1200 m, koszt 260 tys. zł.

Modernizacja 535 metrów drogi gminnej
na Dz. Nr 147 w miejscowości Pólko, koszt ponad
68 tys. zł, dofinansowanie w wysokości 30 tys. zł
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Modernizacja 865 metrów drogi gminnej
na Dz. Nr 1947 z miejscowości Niemce do Boduszyna,
koszt ponad 125 tys. zł, dofinansowanie
w wysokości 70 tys. zł z Funduszu Ochrony
Gruntów Rolnych.

Przebudowa ponad 2 kilometrowego odcinka drogi
gminnej nr 103358L w miejscowości Stoczek, koszt
blisko 750 tys. zł, inwestycja dofinansowana
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych (tzw. Schetynówki) w kwocie 378 tys. zł.

Gruntowna przebudowa 7 kilometrowego odcinka
drogi powiatowej nr 2215L na trasie Jakubowice
Konińskie – Majdan Krasieniński, koszt 18,5 mln zł.
Droga została dofinansowana kwotą 14,5 mln zł
z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego.

Modernizacja 1330 metrów ul. Klonowej
w Jakubowicach Konińskich Kolonii,
koszt ponad 213 tys. zł. Inwestycja współfinasowana
z Gminą Jastków w kwocie 100 tys. zł.

Modernizacja 1400 metrów drogi powiatowej
nr 1550L w Rudce Kozłowieckiej, koszt 300 tys. zł.
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Budowa 350 metrów chodnika przy drodze
wojewódzkiej nr 809 w Pryszczowej Górze,
koszt blisko 78 tys. zł. Dotacja 50 tys. zł

Budowa 250 metrowego odcinka oświetlenia
przy drodze powiatowej nr 2222L w miejscowości
Swoboda, koszt 40 tys. zł.

Budowa 350 metrowego odcinka
oświetlenia przy drodze powiatowej nr 2201L
w miejscowości Osówka, koszt 60 tys. zł.

Budowa 700 metrowego odcinka oświetlenia
przy drodze wojewódzkiej nr 809 w miejscowości
Krasienin Kolonia (w okolicy Remizy),
koszt 110 tys. zł.

Budowa 500 metrowego odcinka oświetlenia
przy ul. Słonecznej w Dysie, koszt 80 tys. zł.

Budowa 1000 metrowego odcinka oświetlenia
przy drodze wojewódzkiej nr 809 od Majdanu
Krasienińskiego do szkoły w Krasieninie Kolonii,
koszt 140 tys. zł.

Budowa 500 metrowego odcinka oświetlenia
przy drodze gminnej nr 106070L w miejscowości
Elizówka, koszt 70 tys. zł.

Budowa 700 metrowego odcinka oświetlenia
przy drodze gminnej nr 106056L w miejscowości
Elizówka (od drogi powiatowej nr 2216L),
koszt 90 tys. zł.

Budowa 400 metrowego odcinka oświetlenia
przy drodze powiatowej nr 2225L w miejscowości
Łagiewniki, koszt 50 tys. zł.

Budowa Skateparku przy ul. Różanej w Niemcach, koszt 350 tys. zł. Inwestycja dofinansowana kwotą 100 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Wojewódzkiego
Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej.
8
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Gminne inwestycje
zrealizowane
w 2016 roku
Przebudowa 800 metrów drogi gminnej nr 106043L
w miejscowości Nasutów, koszt 85 tys. zł, inwestycja
dofinansowana w kwocie 50 tys. zł z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.

Przebudowa 3 kilometrowego odcinka dróg gminnych nr 103358L i 106035L, przebiegających przez
miejscowości Stoczek, Stoczek Kolonia, Nasutów i Majdan Krasieniński, koszt 750 tys. zł, inwestycja
dofinansowana w kwocie 375 tys. zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówki).

Przebudowa 800 metrów drogi gminnej nr 106082L
w miejscowości Nasutów, koszt 85 tys. zł, inwestycja
dofinansowana w kwocie 50 tys. zł z Funduszu
Ochrony Gruntów Rolnych.

Zabezpieczenie wąwozu przy drodze gminnej nr
106071L i 112535L w miejscowości Dys, koszt 273 tys.
zł. Inwestycja dofinansowana w kwocie 170 tys. zł z
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przebudowa 150 metrów ul. Brzozowej w
Jakubowicach Konińskich, koszt ponad 17 tys. zł.

Przebudowa ponad 200 metrowego odcinka drogi
wewnętrznej, biegnącej nad rzeką Mininą
w miejscowości Krasienin Kolonia, koszt 79 tys. zł

Przebudowa wraz z poszerzeniem 600 metrowego
odcinka drogi gminnej nr 106067L w miejscowości
Ciecierzyn, koszt 290 tys. zł.

Remont 200 metrowego odcinka chodnika przy
ul. Lubelskiej w Niemcach, koszt 35 tys. zł.

Budowa 750 metrowego odcinka oświetlenia
przy drodze gminnej 106045L w miejscowości
Wola Niemiecka, koszt 50 tys. zł.

Budowa oświetlenia przy drodze gminnej 106063L
w miejscowości Boduszyn, koszt 16 tys. zł.

Rozbudowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 828
w miejscowości Krasienin (zamontowanie dodatkowych
lamp na istniejących słupach), koszt 15 tys. zł.

Gruntowna przebudowa mostu nad rzeką Ciemięgą,
łączącego miejscowość Łagiewniki z Baszkami,
koszt 120,5 tys. zł.
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Gminne inwestycje zrealizowane w 2017 roku

Gruntowna przebudowa dróg powiatowych nr 2217L
i 1546L na trasie Ciecierzyn, Dys, Pólko, o łącznej
długości 5478 metrów. Wartość inwestycji to ponad
4,1 mln zł, z czego ok. 75% to dotacje zewnętrzne
m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Modernizacja 300 metrowego odcinka drogi gminnej
nr 106063L w miejscowości Boduszyn, koszt 63 tys. zł.

Modernizacja 430 metrów drogi wewnętrznej na dz. Nr
1585 w miejscowości Nasutów, koszt 152,5 tys. zł. Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
w wysokości 100 tys. zł.

Modernizacja placu przed przedszkolem w Nasutowie,
koszt 75 tys. zł.

 Przebudowa 832 metrów drogi gminnej nr 106054L
w miejscowości Baszki, koszt 230 tys. zł.

Przebudowa 340 metrów drogi gminnej nr 106033L
w miejscowości Krasienin, koszt 58 tys. zł.

Utwardzenie 300 metrowego odcinka drogi
wewnętrznej nad rzeką Mininą w miejscowości
Krasienin Kolonia, koszt 40 tys. zł.

Poszerzenie 1100 metrowego odcinka ul. Kwiatowej
w Dysie, koszt 234 tys. zł.

Remont 250 metrowego odcinka drogi gminnej
nr 106058L w miejscowości Ciecierzyn I etap,
koszt 76 tys. zł.

Przebudowa 210 metrów drogi wewnętrznej
w Elizówce, koszt 70 tys. zł.

Budowa 200 metrowego odcinka chodnika przy drodze
gminnej nr 106048L w miejscowości Rudka Kozłowiecka,
koszt 60 tys. zł.

Budowa 200 metrowego chodnika przy drodze powiatowej nr 2218L w miejscowości Wola Niemiecka,
koszt 68 tys. zł.

Budowa niskoemisyjnego oświetlenia przy drodze gminnej nr 106055L
w miejscowości Ciecierzyn (Żulin) o długości 1700 metrów, koszt 276,75 tys. zł.
Inwestycja w 85% sfinansowana ze środków UE.
10

Likwidacja osuwiska w ciągu drogi gminnej nr 106047L w miejscowości Dys wraz
regulacją koryta rzeki Ciemięgi, w tym modernizacja drogi na odcinku 200 m – koszt
650 tys. zł w tym 80% dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
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Gminne inwestycje zrealizowane w 2018 roku

Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego w
miejscowości Stoczek przy drodze gminnej 106030L,
19 słupów, koszt 90 tys. zł.
Inwestycja w 85% sfinansowana ze środków UE.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego z oprawami LED
w m. Pryszczowa Góra na odcinku 550 m, koszt 47 tys. zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Boduszyn
- 10 słupów z oprawami LED wartość 73 tys. zł.

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości
Elizówka – dodatkowe lampy na już istniejących słupach.
Zakład Energetyczny zainstalował lampy na swój koszt.

Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego
ul. Granicznej w Niemcach, 15 słupów, koszt 80 tys. zł.
Inwestycja w 85% sfinansowana ze środków UE.

Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ul. Budnego
i ul. Spokojnej w Niemcach, 19 słupów, koszt 100 tys. zł.
Inwestycja w 85% sfinansowana ze środków UE.

Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego drogi
gminnej 106036 L w miejscowości Wola Krasienińska I
etap, 21 słupów, koszt 96 tys. zł.

Przebudowa 522 m drogi gminnej nr 106058 L w m.
Ciecierzyn – część trzecia 170 tys. zł.

Modernizacja drogi gminnej nr 106028 L w miejscowości
Osówka i Krasienin Kolonia, stanowiącej dojazd do
gruntów rolnych – część druga 275 tys. zł.

Przebudowa 770 metrów ul. Południowej w Dysie, koszt
165 tys. zł. Inwestycja w 85% sfinansowana ze środków UE.

Przebudowa drogi powiatowej nr 2216L na trasie
Elizówka – Dys. Około 3 kilometrowy odcinek drogi został
poszerzony do zasadniczej szerokości 6 m,
a w jego ciągu wykonano chodnik ze ścieżką rowerową
i energooszczędnym oświetleniem. Wartość inwestycji to
3,4 mln zł. Inwestycja w 85% sfinansowana ze środków UE.

Remont ul. Kasztanowej w miejscowości Jakubowice
Konińskie – część pierwsza, koszt 60 tys. zł.
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Przebudowa ul. Klasztornej w Dysie, koszt 180 tys. zł.
Inwestycja w 85% sfinansowana ze środków UE.

Przebudowa drogi gminnej z 5 do 6 linii Woli Niemieckiej
aż do ul. Granicznej w Niemcach, koszt 190 tys. zł.
Inwestycja w 85% sfinansowana ze środków UE.

Przebudowa drogi gminnej z Woli Niemieckiej do
Ciecierzyna, koszt 300 tys. zł. Inwestycja w 85%
sfinansowana ze środków UE.

Przebudowa ul. Kwiatowej w Niemcach pomiędzy ulicami
Willową i Leonów, koszt 215 tys. zł. Inwestycja w 85%
sfinansowana ze środków UE.

Modernizacja 950 m drogi gminnej w Baszkach na działce
nr 215 od drogi 106066L do drogi 106054L, koszt 340 tys.
zł. Inwestycja w 85% sfinansowana ze środków UE.

Modernizacja drogi gminnej z miejscowości Swoboda
do Kolonii Bystrzyca, koszt 150 tys. zł. Inwestycja w 85%
sfinansowana ze środków UE.

Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w
Jakubowicach Konińskich, koszt 3 mln zł. Inwestycja
dofinansowana w kwocie 700 tys. zł z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej.

Modernizacja kompleksu boisk sportowych GKS przy
ul. Różanej w Niemcach, nowe kontenery dla drużyn
piłkarskich oraz sędziów z przyłączami elektrycznymi
i wodno-kanalizacyjnymi, plac utwardzony kostką
brukową, koszt 500 tys. zł.

Przebudowa 770 m ul. Karmelickiej w Dysie, koszt 250
tys. zł. Inwestycja w 85% sfinansowana ze środków UE.

Budowa parkingu do 10-u miejsc postojowych wraz z
drogą manewrową i zatoką autobusową na działce nr
814/73 w miejscowości Ciecierzyn (Żulin), koszt 222 tys.
zł. Inwestycja w 85% sfinansowana ze środków UE.

Budowa 300 m chodnika na ul. Leśnej w Niemcach,
koszt 75 tys. zł.
12

Zabezpieczenie osuwiska przy rzece Ciemięga w ciągu
drogi gminnej 106047L w m. Jakubowice Konińskie, koszt
400 tys. zł. Inwestycja dofinansowana w kwocie 230 tys.
zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Rozbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy
w Niemcach, koszt 90 tys. zł.
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Wykonanie zatoki autobusowej dla MPK w m. Kawka,
koszt 38 tys. zł.

Wykonanie zatoki autobusowej dla MPK
w m. Elizówka, koszt 40 tys. zł.

Budowa niskoemisyjnego oświetlenia drogi wojewódzkiej
nr 828 w m. Nasutów, 39 słupów, koszt
270 tys. zł. Inwestycja w 85% sfinansowana ze środków UE

Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego w ciągu
drogi wojewódzkiej 828 w Rudce Kozłowieckiej, koszt 175
tys. zł. Inwestycja w 85% sfinansowana ze środków UE.

Przebudowa 600 metrów drogi w miejscowości Kolonia
Bystrzyca na działce nr 40/1, koszt 180 tys. zł.

Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 828
na ul. Szkolnej w Niemcach, koszt 140 tys. zł
(79 tys. zł wkład Gminy Niemce).

Remonty wjazdów na osiedle Chmielno w Niemcach,
koszt 37 tys. zł.

Budowa mini świetlic w Osówce, Baszkach, Pólku
i Woli Niemieckiej o wartości 70 tys. zł każda.

Remont dachu na budynku Szkoły Podstawowej
w Nasutowie, koszt 200 tys. zł

Budowa 600 metrów chodnika w miejscowości Rudka
Kozłowiecka przy drodze gminnej nr 106048L,
koszt 140 tys. zł

Budowa niskoemisyjnego oświetlenia w ciągu drogi
106053L w Ciecierzynie, koszt 88 tys. zł. Inwestycja
w 85% sfinansowana ze środków UE.

Budowa drogi przy Szkole Podstawowej w Krasieninie,
koszt 100 tys. zł.

Inwestycje w trakcie realizacji:
1. Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego w ciągu drogi
gminnej 106048L w Rudce Kozłowieckiej, koszt 100 tys. zł.
Inwestycja w 85% sfinansowana ze środków UE.
2. Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego – droga gminna nr 106036 L w m. Wola Krasienińska II etap 28 słupów, koszt
160 tys. zł.
3. Budowa niskoemisyjnego oświetlenia ulicznego w miejscowości
Niemce na ul. Włóki i ul. Południowej, koszt 110 tys. zł. Inwestycja w 85% sfinansowana ze środków UE.
4. Przebudowa ul. Jarzębinowej w Jakubowicach Konińskich Kolonia, koszt 353 tys. zł.
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5. Przebudowa drogi 106041 L w miejscowości Jakubowice Konińskie Kolonia ul. Zemborska , koszt 370 tys. zł.
6. Przebudowa ul. Czeremchowej w Jakubowicach Konińskich
Kolonia, koszt 487 tys. zł.
7. Przebudowa ul. Starowiejskiej w miejscowości Jakubowice
Konińskie – część pierwsza 950 m, koszt 730 tys. zł. Inwestycja
w 85% sfinansowana ze środków UE.
8. Przebudowa drogi gminnej 106078L w Baszkach, koszt 318 tys. zł
9. Przebudowa drogi gminnej 106075L w Baszkach, koszt 245 tys. zł.
10. Modernizacja drogi gminnej nr 106082 L w m. Rudka Kozłowiecka – koszt 300 tys. zł.
11. Budowa ponad kilometrowego odcinka drogi pomiędzy miej-

scowością Łagiewniki a Ciecierzynem wraz z zabezpieczeniem
wąwozów lessowych, koszt 860 tys. zł (dofinansowanie
600 tys. zł)
12. Budowa ścieżki rowerowej wraz z chodnikiem w ciągu drogi
powiatowej nr 1546L z Pólka do Nasutowa, koszt 1,7 mln zł.
Inwestycja w 85% sfinansowana ze środków UE.
13. Budowa 400 m chodnika na ul. Poprzecznej w Dysie, koszt
130 tys. zł.
14. Rewitalizacja budynku użyteczności publicznej w Parku im. Rodzin
Budnych i Łosiów w Niemcach z salą widowiskową na 500 osób
o powierzchni użytkowej 664,68 m2, koszt 4 mln zł. Inwestycja
w 92% finansowana ze środków UE.
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15. Budowa świetlicy w Dziuchowie, koszt 550 tys. zł. Inwestycja
w 85% sfinansowana ze środków UE
16. Montaż instalacji solarnych na 1091 budynkach mieszkalnych
w Gminie Niemce, koszt 9,2 mln zł. Inwestycja w 85% sfinansowana ze środków UE.
17. Termomodernizacja budynku OPS w Niemcach, koszt 400 tys. zł.
Inwestycja w 85% sfinansowana ze środków UE.
18. Adaptacja istniejących pomieszczeń technicznych na pomieszczenia żłobka w budynku przy ul. Lubelska 182 w m. Niemce
(rozbudowa istniejącego żłobka), koszt 670 tys. zł. Inwestycja
dofinansowana w kwocie 240 tys. zł z programu MALUCH.
19. Budowa kanalizacji w m. Niemce (sołectwo Leonów), koszt
3,4 mln zł (50% dotacja z UE).
20. Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Elizówka, koszt 110 tys. zł.
21. Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej przy dz. Nr 48/6 w
Elizówce, koszt 50 tys. zł.
22. Budowa świetlicy w m. Kawka, koszt ponad 1,1 mln zł.

Termomodernizacja budynku OPS w Niemcach

Ul. Starowiejska w Jakubowicach Konińskich

Niskoemisyjne oświetlenie w Rudce Kozłowieckiej

Ścieżka rowerowa z Pólka do Nasutowa

Droga z Łagiewnik do Żulina

Chodnik przy ul. Poprzecznej w Dysie

Budowa Domu Kultury w Niemcach

Adaptacja budynku na potrzeby Żłobka

Budowa świetlicy w Dziuchowie

Inwestycje zaplanowane do realizacji w 2018 roku:
1. Wykonanie włączenia drogi 106032L do drogi wojewódzkiej
828 w m. Stoczek, koszt 150 tys. zł.
2. Przebudowa 800 metrowego odcinka ul. Spacerowej w Niemcach, koszt 277 tys. zł.
3. Budowa chodnika naprzeciwko kościoła w m. Nasutów, koszt
100 tys. zł.
4. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 828 od al. Lipowej
w Nasutowie w kierunku Niemiec (około 100 m) po obu stronach, koszt 100 tys. zł.
5. Budowa kolejnego odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej
1550L w m. Wola Niemiecka (przedłużenie ul. Różanej w Niemcach), pomoc finansowa dla powiatu w wysokości 79 tys. zł.

Do inwestycji zrealizowanych w 2018 roku należy dodać również modernizację komunikacji. Na ternie
Gminy Niemce uruchomione zostały nowe linie komunikacji miejskiej. Linia 24 do Nasutowa, linia 44 do
Kawki i linia 74 do Ciecierzyna (Żulin). Gmina podpisała

także umowę z firmą Daszczyk na obsługę komunikacji w miejscowości Osówka, Rudka Kozłowiecka i Boduszyn. Wyżej wymienione zadanie finansowane jest
z budżetu gminy w wysokości 1 mln zł rocznie.
3 września br. została podpisana umowa na dofinanso-

wanie projektu ECO – EFEKTYWNA GMINA NIEMCE – ETAP
IV o wartości 11 963 703,94 zł. Dzięki dotacji w wysokości
80%, w 2019 roku będzie można dofinansować 611 instalacji fotowoltaicznych i 72 ekologicznych pieców na biomasę
w gospodarstwach domowych mieszkańców Gminy Niemce.

Linia MPK nr 24

Linia MPK nr 44

Linia MPK nr 74
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Piknik integracyjny w Baszkach
15 września 2018 r. w miejscowości Baszki odbył się piknik integracyjny dla mieszkańców oraz sympatyków Woli Niemieckiej,
Rudki Kozłowieckiej, Leonowa oraz Baszek.
Piknik rozpoczął się od krótkiego wystąpienia Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia, który powitał gości i życzył udanej zabawy.
Przygotowane atrakcje kierowane były do rodzin, które miały okazję zintegrować się z resztą społeczności. Było pieczenie kiełbasek,
dobra muzyka oraz wspaniałe gry i zabawy zarówno dla dzieci jak
i dorosłych. Największym powodzeniem cieszyły się dmuchańce,
oblegane też były panie wykonujące rysunki na twarzy. Animatorzy
robili wszystko, by nikt się nie nudził.

Pożegnanie Lata w Krasieninie
9 września 2018 r. na terenie targowiska ,,Mój Rynek” w Krasieninie, pożegnaliśmy tegoroczne lato. Na mieszkańców tego
dnia czekało wiele atrakcji.
Pogoda dopisała, dopisali także goście. Piknik rodzinny rozpoczął
się o godzinie 15 krótkim przemówieniem Wójta Gminy Niemce
Krzysztofa Urbasia.
Następnie na scenie swoje zdolności zaprezentowali uczniowie
ze szkoły podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie. Przygotowana przez nich inscenizacja w atrakcyjny i przystępny sposób przypomniała najważniejsze fakty z życia i działalności Ireny
Kosmowskiej- zasłużonej Polki, która swoim życiem i postawą wpisała się w historię naszej Małej Ojczyzny. Swoje talenty pokazał również zespół ,,Wesoła Kompania” oraz Schola ,,Raduj się” z Krasienina.
Uczestnicy wydarzenia mogli sprawdzić swoje umiejętności
taneczne. Na mieszkańców czekały również warsztaty z zumby.
Cały dzień atrakcji nie mógłby się udać bez poczęstunku. Zaserwowaliśmy naszym gościom posiłki prosto z grilla, pierogi a także
nieco słodkości. Każdy podczas festynu mógł znaleźć coś dla siebie.
Dzieci mogły skorzystać z darmowych zjeżdżalni, urządzeń rozrywkowych, malowania twarzy oraz profesjonalnych animatorów gier
i zabaw. Na placu nie zabrakło stoisk z zabawkami, watą cukrową
i popcornem.

Nr 04/133/2018

W wieczornej części imprezy, do tańca i wspólnego śpiewania
zaprosiła wszystkich „Kapela spod Lublina”. Następnie sporą dawkę
humoru dostarczył widowni występ kabaretu Czwarta Fala - najpopularniejszego kabaretu w polskim Internecie znanego z takich hitów
jak „Wieśka Tico” czy „Mój Passat robi we wsi szum”, który swoim talentem i humorem wprowadził wszystkich uczestników festynu we
wspaniały nastrój.
Wspaniała zabawa, super atmosfera i dobra muzyka dla ucha zagwarantowały wyśmienitą zabawę. W tym roku dopisała także pogoda i wszyscy w dobrych nastrojach pożegnali lato 2018.
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„Życie to ciągła walka”Europejskie Dni Dziedzictwa
Ciecierzyn 2018

Tegoroczna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa była inspirowana 100-leciem odzyskania
prze Polskę niepodległości i odbywała się pod
hasłem „Niepodległa dla wszystkich”.
W szkole w Ciecierzynie EDD obchodzony był
po raz piąty, tym razem pod hasłem „Życie to
ciągła walka”. Lokalne obchody uświetnili swoją
obecnością: Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś,
pan profesor Cezary Taracha, ksiądz kanonik Robert Brzozowski, Radny Gminy Niemce Janusz
Prokopiuk. Uroczystości pełne były refleksji, wzruszeń, wspólnego śpiewania i różnorodnych zajęć,
w których każdy - duży i mały mógł znaleźć coś
dla siebie.
Słowo wstępne wygłosiła pani dyrektor Urszula
Zielonka, wprowadzając uczestników w tematykę
projektu, jakim są Europejskie Dni Dziedzictwa.
Następnie pani Alina Gromaszek wygłosiła wykład pod tytułem „Życie to ciąga walka”, ukazując
w nim różne aspekty walki: tę, którą podejmowali nasi przodkowie, walcząc o wolność i tę
naszą dzisiejszą - o lepszą pracę, lepsze warunki
życia czy stopnie w szkole. Bardzo ciekawe i pełne
wzruszeń było wystąpienie pani Agaty Szewczyk.
Opowiadała ona o swoim dziadku panu Sadurze,

który swoim całym życiem dawał świadectwo
temu, że Bóg, honor, ojczyzna i rodzina nie są
pustymi słowami i należy o nie walczyć zawsze
i wszędzie, pomimo wielu przeciwności. Magda i
Julka – uczennice szkoły w Ciecierzynie - w formie prezentacji multimedialnej zaprezentowały
sylwetki kilku wybitnych postaci naszej gminy
Niemce. Próbę odpowiedzi na pytanie, czym
jest patriotyzm i co oznacza ojczyzna podjęli się
uczniowie klasy VIb oraz chór szkolny, którzy pod
kierunkiem pani K. Wieczorek i pani M. Staweckiej
zaprezentowali pełen refleksji i wzruszeń montaż
słowno - muzyczny „Terra Felix”. Następnie został
rozstrzygnięty konkurs literacki pt. „Zasłużeni Polacy dla gminy Niemce”. Nagrodzonych zostało
pięciu uczniów, których prace okazały się najlepsze. Kolejnym punktem programu było wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych, a następnie
wszystkich uczestników zaproszono do udziału w
trzech wydarzeniach:
• dla najmłodszych były to gry i zabawy ruchowe

• d la klas IV i V były to warsztaty plastyczne
• dla klas starszych był to mecz piłki siatkowej
Żeby móc podołać tym zajęciom, wszyscy
uczestnicy zostali zaproszeni na degustację popularnej potrawy, która gościła, gości i będzie zapewne gościć w większości naszych domów - bigosu.
Tegoroczne obchody były próbą przybliżenia
uczestnikom tematu patriotyzmu, walki o wolność, honoru i poczucia odpowiedzialności za
wspólne dobro. Dziedzictwo materialne i niematerialne musimy poznawać i przekazywać kolejnym pokoleniom, wtedy możemy mieć gwarancję, że to co ważne dla narodu nie zaginie i będzie
dalej kultywowane.

Dla Ciebie Polsko! Europejskie Dni Dziedzictwa
Krasienin 2018
14 września 2018r. w Szkole Podstawowej w
Krasieninie miała miejsce XI edycja Europejskich
Dni Dziedzictwa. Tegoroczne obchody przebiegały pod hasłem „Dla Ciebie Polsko”.
Przygotowania do wydarzenia toczyły się już
w czerwcu, a intensywności nabrały w ostatnich
dwóch tygodniach. Koordynatorami tegorocznej edycji były pani Urszula Adamczyk oraz pani
Marzena Drozd. Wydarzenie otworzyła Dyrektor
Anna Czernicka-Szpakowska, która podkreśliła, że
ofiarna walka o wolną Ojczyznę była sensem życia
wielu pokoleń Polaków. Następnie głos zabrał Wójt
Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, który przypomniał
uczniom, że to tu w Krasieninie działa się historia, że
należy te fakty nieustannie przypominać, bo są one
cenną lekcją dla przyszłości.
Wydarzenie rozpoczęła prezentacja multimedialna przygotowana przez uczenia klasy III gimnazjum
Antoniego Jońskiego „Drogi do niepodległości
- odyseja ku wolnej Polsce”. W żywej narracji przedstawił on losy Polaków od I rozbioru do roku 1918,
wskazując na postaci, które historię tę tworzyły.
To krótkie wystąpienie było wprowadzeniem do
głównej części wydarzenia - „Gawędy o lubelskich
przyjaciołach Józefa Piłsudskiego”, którą w sposób
obrazowy przedstawił Pan Grzegorz Sztal Dyrektor
Prywatnego Muzeum Historycznego „Znaki czasu”,
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pasjonat i znawca historii małych ojczyzn, który
nie po raz pierwszy gościł w szkole w Krasieninie.
Jego opowieść dotyczyła rodziny Doktorostwa
Jankowskich, realizatorów idei pracy u podstaw
na rzecz poprawy losu prostego ludu. Państwo
Jankowscy współpracowali z patronką szkoły Ireną
Kosmowską w organizowaniu edukacji społeczności wiejskiej, gdyż jak razem wierzyli, to oświecony
lud wywalczy wolną Polskę. Przedstawiona została w sposób niezwykle barwny, gdyż opisywała
losy ludzkie. Gawędzie towarzyszyła wystawa
fotograficzna dotycząca opisywanych postaci oraz
ekspozycja broni białej i elementów wyposażenia
legionistów. Wystawę tę można obecnie oglądać
na I piętrze w budynku szkoły.
Podniosłą atmosferę podtrzymywał montaż
słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów
szkoły pod kierunkiem p. Piotra Preidla oraz pp.
Agaty i Piotra Jońskich. Wzruszające pieśni legionowe mówiące o losach Piechurów i Ułanów z
niejednego oka wycisnęły łzę…
W ramach EDD zorganizowany został Gminny
Konkurs Plastyczny „BIAŁO-CZERWONA”. Prace wyłonione w konkursie stanowiły element dekoracji
podczas wydarzenia, a obecnie można je będzie
podziwiać w galerii szklonej.
Uroczystości nie mogłyby się poszczycić tak

wspaniałą oprawą gdyby nie ofiarność sponsorów. Fundatorami nagród są: Wójt Gminy Niemce
Krzysztof Urbaś, Radny Powiatu Lubelskiego Marian
Golianek, Prezes Banku Spółdzielczego w Niemcach
Zdzisław Siwek ora Marta Mańkowska właściciel
Apteki w Krasieninie. Słodki poczęstunek dla gości
przygotowali i sponsorowali Elżbieta i Stanisław
Zgierscy z Cukierni„Napoleonka”.
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Biała Niedziala w Krasieninie

30 września 2018 r. na terenie przychodni SANUS w Krasieninie
Kolonii odbyła się akcja pod nazwą „Biała Niedziala”.
W godzinach od 10.00 do 16.00 mieszkańcy mogli bezpłatnie
skorzystać z porad lekarzy specjalistów z NZOZ Sanus Jacek Madej
tj.: fizjoterapeuty, psychologa, logopedy. Był również punkt diagnostyczny w którym można było wykonać badania ciśnienia krwi,
poziomu cukru oraz cholesterolu.
Na placu zaparkował także specjalistyczny pojazd, w którym robione były badania mammograficzne.
Dodatkowymi atrakcjami Białej Niedzieli były dmuchańce, trampolina i animacje przygotowane dla dzieci oraz promocyjne stoisko
Gminy Niemce, w którym uczestnicy tego wydarzenia mogli posilić
się potrawami z grilla.

Festyn rodzinny w Elizówce
29 września 2018 r. odbył się festyn rodzinny zorganizowany
przez sołectwo w Elizówce.
Piknik miał charakter integracyjny. Wspólne święto zgromadziło nie tylko liczną grupę mieszkańców Elizówki, ale także
mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy przybyli na
piknik całymi rodzinami.
We wspólnej zabawie uczestniczyli również zaproszeni goście,
a wśród nich Dyrektor Regionalnego Biura Energii przy Urzędzie
Marszałkowskim w Lublinie Henryk Smolarz, Wójt Gminy Niemce
Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta Gminy Niemce Iwona Pulińska,
Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek oraz radni
naszej gminy.
Piknik rozpoczął się koncertem Gminnej Orkiestry Dętej działającej przy Szkole Podstawowej w Niemcach, następnie odbył się
pokaz mody zorganizowany przez firmę Art Models.
Przygotowane były również atrakcje dla najmłodszych: dmuchańce, bańki mydlane oraz pieczenie kiełbaski przy ognisku. Nad
bezpieczeństwem całości czuwali strażacy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Dysie.
Całość festynu zakończyła się zabawą taneczną.

Jubileusz 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej
23 sierpnia 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach
Zaproszeni goście skierowali wiele ciepłych słów do Pani Dyrektor i praw Niemcach
oraz Fundacja MY EVERGREEN zorganizowała w Parku w Niem- cowników biblioteki. Były życzenia, listy gratulacyjne, odznaczenia i kwiaty.
cach widowisko podsumowujące projekt pod nazwą „Pana Cogito Przygody z muzyką”. Wybór poezji Zbigniewa Herberta nie
był przypadkowy. Poetę wybraliśmy z uwagi na to, iż rok 2018
jest rokiem Herbertowskim, w związku z mijającą 20 rocznicą
jego śmierci.
Projekt dofinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął
Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Sławomir Sosnowski
oraz Wójt Gminy Niemce Pan Krzysztof Urbaś.
Widowisko Muzyczne – stworzone przez grupę młodzieży
i dorosłych, zorganizowano w ramach obchodzonego w tym roku
jubileuszu 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach.
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W związku z jubileuszem 70-lecia działalności, Gminna Biblioteka
Publiczna w Niemcach zorganizowała konkurs plastyczny dla mieszkańców Gminy Niemce pt.„Laurka dla biblioteki”, który został rozstrzygnięty w tym niezwykłym dniu.

Na zakończenie, organizatorzy imprezy przewidzieli poczęstunek
i tort jubileuszowy. Odbył się również pokaz ogni i koncert Lublin
Street Band. Impreza była bardzo udana i zgromadziła wielu uczestników. Dziękujemy wszystkim za pomoc, zaangażowanie i przybycie.
Fot. Ewelina Białek, Magdalena Gryta
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Odsłonięcie obelisku w 75 rocznicę
masowej egzekucji mieszkańców Nasutowa

3 września 2018 r. na cmentarzu w Nasutowie odbyła się uroczystość odsłonięcia nowego obelisku i krzyża poświęconego
ofiarom zbrodni dokonanej przez Niemców podczas II wojny
światowej. Tego dnia minęło 75 lat od egzekucji mieszkańców
Nasutowa.
Przed odsłonięciem obelisku odbyła się msza święta w intencji
zamordowanych pod przewodnictwem ks. Kanonika Bogdana Zagórskiego. Słowo Boże wygłosił ks. Marek Urban, w koncelebrze z
ks. Proboszczem Adamem Buczyńskim. Następnie na miejscu wydarzeń sprzed 75 lat uroczystego odsłonięcia obelisku ku czci ofiar
dokonali Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, harcerka Aleksandra
Bujak oraz prawnuk Ignacego Grudy- Przemysław Jaszcz. Do tej pory
stał tu monument postawiony w 1959 roku.
Aktu poświęcenia nowego obelisku i krzyża dokonał ks. Kanonik
Bogdan Zagórski.
Na kamieniu wypisane są nazwiska ofiar rozstrzelania. Ufundowali go parafianie, rodziny zamordowanych oraz gmina Niemce.

Plenerowe widowisko historyczne w Nowym Stawie

Rok 2018 przebiega pod znakiem świętowania wyjątkowego
jubileuszu - 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Wydarzenia z roku 1918 były dla naszego Narodu ukoronowaniem kolejnych zrywów niepodległościowych - powstania
kościuszkowskiego, listopadowego i wreszcie styczniowego.
W powstaniu styczniowym Lubelszczyzna była jednym z najbardziej aktywnych rejonów kraju. W czasie trwania insurekcji
przez oddziały powstańcze przewinęły się tysiące ludzi, stoczono
dziesiątki bitew i potyczek. Jedna z nich rozegrała się 25 września
1863 r. pod Nowym Stawem. Oddział powstańczy „Ćwieków” pod
dowództwem majora Walerego Kozłowskiego „Ćwieka” stoczył
krwawą bitwę z siłami moskiewskimi.
25 września 2018 r. na błoniach pod Nowym Stawem odbyły się
uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 155 lat. W uroczystości udział wzieli m.in. Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, poczty sztandarowe i delegacje szkół z terenu Gminy Niemce, z Lublina,
Lesiec, Zamościa, duchowni, grupy rekonstrukcyjne, harcerze oraz
licznie zgromadzeni mieszkańcy Nowego Stawu, Nasutowa i okolic.
O godzinie 10.00 przy powstańczej mogile odprawiona została
Msza Święta, w intencji powstańców i Ojczyzny, którą koncelebrowali: ks. kan. Bogdan Zagórski, o. Krzysztof Modras OP – przeor
klasztoru Dominikanów w Lublinie oraz ks. Adam Buczyński
proboszcz parafii Nasutów. W homilii ojciec Modras przypomniał
wydarzenia i postacie związane z historią Powstania Styczniowego.
Podkreślił znaczenie ofiary powstańczej dla zachowania tożsamości
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narodowej. Przypomniał też patriotyczny i religijny wymiar dojrzewania społeczeństwa do wybuchu powstania. Wiele uwagi poświęcił represjom carskim wobec uczestników walk powstańczych, w tym także
dla duchowieństwa i zakonów. Zwrócił uwagę na to, że my, spadkobiercy powstańców jesteśmy dziś również wezwani do powstania, ale
nie do powstania zbrojnego lecz do walki z naszymi wadami narodowymi do powstania z zakłamania, z bierności i obojętności, a nade
wszystko do życia w prawdzie i miłości bliźniego.
Eucharystia sprawowana była na niecodziennym ołtarzu – na skrzyni, która
w czasie Powstania Listopadowego w 1830 roku slużyła jako ołtarz polowy.
Apelem poległych i złożeniem kwiatów na bezimiennych mogiłach
13 powstańców zakończono pierwszą część uroczystości.
Następnie zgomadzeni udali się na pobliskie błonia, by niejako przenieść się w czasie, obejrzeć i przeżyć niecodzienne widowisko –„Droga
do wolności. Bohaterowie walk o niepodległość”– przygotowane
przez Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. Karola Ziemskiego w
Nasutowie oraz Fundację Nowy Staw.
Na rozległej przestrzeni rozgrywało się jednocześnie kilka scen: stary
wiarus opowiadał legionistom o powstaniu styczniowym, w ziemiańskim dworze, gdzie czytano dzieła Mickiewicza i śpiewano patriotyczne pieśni rozgrywał się dramat rewizji, aresztowania i wcielenia
młodego Polaka do carskiego wojska, w lasach i zagajnikach uciekająca przez branką młodzież przygotowywała się do powstania. Kuto
kosy, ćwiczono rekruta, szykowano broń, umundurowanie, szrpie, czyli
bandaże. W wolnych chwilach szukano duchowego wsparcia, którego

udzielał brat zakonny - dominikanin. Niezwykłych emocji dostarczyły
widzom sceny bitewne: w otwartym polu - kozacka jazda, rosyjska
piechota i armaty, a przeciw nim nasi strzelcy i kosynierzy. Dotrzymali by pola, ale w starciu z artylerią nie mieli szans. Po kilkugodzinnej
walce powstańcy – „Ćwieki” Walerego Kozłowskiego straciwszy
13 kolegów, zebrawszy rannych odmaszerowali w kierunku Nasutowa
i Wólki Krasienińskiej.
Choć spontaniczny zryw powstańców zakończył się porażką, dał
nadzieję na powrót Polski na mapę świata.
Ta krótka rekonstrukcja scen sprzed 155 laty była żywą lekcją historii i
patriotyzmu, wezwaniem, aby pamięć o naszych bohaterach nie
porosła mchem zapomnienia, byśmy umieli doceniać dar wolności
i całym swoim życiem dążyli do budowania narodowej zgody, która
stanowi fundament i warunek pomyślności naszej Ojczyzny.
Organizatorami wydarzenia byli: Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego w Nasutowie, Fundacja Nowy Staw,
Gmina Niemce, Program „Niepodległa” oraz Dom Nasutów, który dla
wszystkich uczestników uroczystości przygotował bigos i grochówkę
podawaną z wojskowej kuchni polowej.
Premierowe widowisko historyczne pt: „Droga do wolności. Bohaterowie walk o niepodległość „ z udziałem 50 aktorów-amatorów
przygotowane przez Towarzystwo Edukacji Patriotycznej im. Karola
Ziemskiego w Nasutowie i„Teatr z Nasutowa”.
Scenografia i sceny batalistyczne Andrzej Nowicki, opieka artystyczna Grażyna Gliwka, scenariusz i reżyseria Sergiusz Kieruzel.
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Będzie nowy sprzęt dla naszych jednostek OSP
20 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś podpisał umowę na udzielenie dotacji z Funduszu Sprawiedliwości z przeznaczeniem na doposażenie naszych jednostek
OSP w sprzęt niezbędny do udzielania pomocy.
Dzięki staraniom naszych władz, z pozyskanej dotacji w wysokości 56 538,90 zł zakupiony zostanie sprzęt używany bezpośrednio podczas działań ratowniczych na miejscu zdarzenia. Będzie to
sprzęt służący udzieleniu pomocy poszkodowanym jak również
sprzęt techniczny do zabezpieczenia miejsca zdarzenia i usunięcia
jego ewentualnych skutków. Doposażone zostanie siedem jednostek OSP z terenu Gminy Niemce:
• OSP Kawka: zestaw ratownictwa medycznego PSP-R1 (deska,
szyny);
• OSP Dys: zestaw podpór i klinów do stabilizacji pojazdów typ A
i pilarka STHIL MS 441;

• OSP Jakubowice Konińskie Kolonia: cylinder rozpierający R420;
• OSP Krasienin: defibrylator AED;
• OSP Majdan Krasieniński: pilarka STHIL MS 441 i dwie latarki
SURVIVORLED EX-ATEX;

• OSP Niemce: defibrylator AED
• OSP Stoczek Kolonia: agregat prądotwórczy;
Warto dodać że dotacja do sprzętu to 99% całości kosztów,
z budżetu gminy musimy dopłacić tylko 1%.

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Niemcach
16 września 2018 r. jednostka Ochotniczej Straży
Pożarnej w Niemcach świętowała jubileusz 100-lecia
powstania.
Po uroczystej mszy św. odprawionej przez ks. proboszcza
Mirosława Skałbana, poczty sztandarowe, kompania honorowa jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy
Niemce, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Niemiec, wzięli
udział w przemarszu pod budynek remizy OSP Niemce na
oficjalną część uroczystości.
Wśród zaproszonych gości byli między innymi druh Dariusz
Gawlik- przedstawiciel Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP w Lublinie, bryg. Marek Fiutka - Komendant Miejski
PSP w Lublinie, bryg. Mieczysław Dziura - Sekretarz Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublinie, kpt. Radosław
Szymański - z-ca dowódcy JRG 4 w Lublinie, Artur Jaśkowskiprzedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego, Henryk Smolarz oraz
Tomasz Szołtek – przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego,
Dariusz Gajo - członek Zarządu Starostwa Lubelskiego. Obecni byli też Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, z- ca Wójta
Iwona Pulińska, Skarbnik Aneta Chałupczak, Przewodniczący
Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek, radni Anna Berej oraz
Wiesław Kasperek, Komendant Gminny Dariusz Paradziński i
Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Marek Porzak.
Dowódca uroczystości, druh Dariusz Paradziński zameldował Sekretarzowi Zarządu Oddziału Powiatowego Mieczysławowi Dziurze gotowość do rozpoczęcia apelu i następnie
dokonano przeglądu pododdziałów. Po odegraniu hymnu
państwowego i wciągnięciu flagi na maszt, rys historyczny
przedstawiła druhna Małgorzata Deleżuch.
Jubileusz był okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień.
W uznaniu zasług, jednostka OSP Niemce została uhonorowana „Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej”. Jest to najwyższe odznaczenie
związkowe. Najwyższe swoje odznaczenie przyznał też Zarząd
województwa Lubelskiego –„Zasłużony dla Województwa
Lubelskiego”. Również władze naszej gminy doceniły zasługi
jednostki, wręczając odznaczenie„Zasłużony dla Gminy Niemce”.
Wdzięczność za pracę oraz zaangażowanie w życie lokalnej
społeczności wyrazili też mieszkańcy Niemiec, fundując pamiątkową tablicę oraz figurę św. Floriana – patrona strażaków.
Po jej odsłonięciu przez Wójta Krzysztofa Urbasia, Przewodni-
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czącego Rady Gminy Niemce Sławomira Mroczka, radnych Annę
Berej, Wiesława Kasperka oraz Naczelnika OSP Niemce Wojciecha
Deleżucha, poświęcania dokonał ks. Mirosław Skałban.
Nie obyło się też bez indywidualnych odznaczeń. Złote, srebrne i
brązowe medale za zasługi dla pożarnictwa oraz odznakę „Strażak
Wzorowy”, otrzymało kilkunastu druhów.
Podczas okolicznościowych przemówień na ręce Prezesa Zarządu OSP Niemce Mariusza Pawłowskiego, listy gratulacyjne
złożyli przedstawiciele władz związkowych, wojewódzkich oraz
samorządowych.
Oprawę muzyczną podczas mszy oraz części oficjalnej zapewniła Gminna Orkiestra Dęta działająca przy Szkole Podstawowej

w Niemcach. Po części oficjalnej na wszystkich czekała kiełbaska z
grilla i pyszna grochówka.
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w Niemcach

