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Co to jest służebność  
drogi koniecznej

Jedną z częstszych spraw rozpoznawanych przez 
wydziały cywilne w sądach jest sprawa o usta-
nowienie drogi koniecznej. Klienci często pytają 
czy muszą się zgodzić na ustanowienie drogi 
koniecznej, a co będzie jak się nie zgodzą, czy 
ustanowienie takiej służebności odbywa się za 
darmo czy za wynagrodzeniem. I na koniec kto 
będzie właścicielem takiej nowo powstałej drogi; 
czy ten z czyjej nieruchomości taką drogę utwo-
rzono ( jest to nieruchomość obciążona), czy wła-
ściciel nieruchomości na rzecz której dana droga 
powstała ( jest to nieruchomość władnąca). 
Spróbuję odpowiedzieć na te i inne rodzące się 
pytania.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami żą-
danie ustanowienia drogi koniecznej jest zasadne 
w sytuacji, gdy nieruchomość nie ma odpowied-
niego dostępu do drogi publicznej lub należących 
do tej nieruchomości budynków gospodarczych. 
Przeprowadzenie drogi koniecznej następuje  
z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie ma-
jącej dostępu do drogi publicznej oraz z najmniej-
szym obciążeniem gruntów, przez które droga ma 
zostać wytyczona. Jeżeli potrzeba ustanowienia 
drogi jest następstwem sprzedaży gruntu lub innej 
czynności prawnej, a między zainteresowanymi nie 
dojdzie do porozumienia, sąd zarządzi, o ile to jest 
możliwe, przeprowadzenie drogi przez grunty, które 
były przedmiotem czynności prawnej. Przepis art. 
145 kodeksu cywilnego stanowi też jednoznacznie,  
iż przeprowadzenie drogi koniecznej powinno za-
wsze uwzględniać interes społeczno-gospodarczy.

W świetle art. 145 § 1 k.c. podstawową prze-
słanką ustanowienia drogi koniecznej jest brak 
odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Chodzi 
więc nie tylko o sytuację całkowitego braku takiego 
dostępu, ale także o taką sytuację, gdy nieruchomość 
ma wprawdzie dostęp do drogi, ale nieodpowiedni 
z punktu widzenia korzystania z tej nieruchomości. 
Istotne jest, by połączenie z drogą publiczną zapew-
niało wszelką niezbędną - ze społeczno-gospodar-
czego punktu widzenia - łączność z tą drogą.

W rozumieniu więc art. 145 k.c. „odpowiedni 
dostęp” do drogi publicznej zależy od potrzeb nieru-
chomości wymagającej tej drogi (czyli nieruchomo-
ści władnącej ). Innymi słowy, miarodajne dla rodzaju, 
rozmiaru i kierunku drogi koniecznej oraz bliższych 
warunków jej używania są owe potrzeby nierucho-
mości władnącej. Potrzeby zaś tej nieruchomości wy-
nikają z jej charakteru, a więc sposobu jej użytkowania.

W orzeczeniu z dnia 18 listopada 1998 r.  
II CKN 45/98 Sąd Najwyższy podkreślił, że przepis  
art. 145 k.c. nie jest źródłem roszczeń o ustano-
wienie służebności drogi, zapewniającej jedynie 
łatwiejsze korzystanie z nieruchomości, lecz stano-
wi podstawę prawną żądania ustanowienia drogi 
koniecznej (niezbędnej), zapewniającej dostęp do 
drogi publicznej. W powołanym orzeczeniu wska-
zano, że w sprawie o ustanowienie służebności 
drogi koniecznej sąd nie jest związany żądaniem 
wniosku, co do sposobu przebiegu służebności. 
Przeprowadzenie służebności nastąpić winno  

z uwzględnieniem potrzeb nieruchomości nie mają-
cej odpowiedniego dostępu do drogi publicznej oraz 
z jak najmniejszym obciążeniem gruntów, przez 
które droga ma przebiegać.

Aby wytyczyć drogę, Sąd dopuszcza dowód  
z opinii biegłego sądowego z zakresu geodezji celem 
określenia przebiegu drogi.  

W art. 145 § 2 zd. 2 kc, ustawodawca roz-
srzygnął problem ustanowienia drogi koniecznej  
w sytuacji sprzedaży gruntu, stwierdzając: „jeżeli po-
trzeba ustanowienia drogi jest następstwem sprze-
daży gruntu lub innej czynności prawnej, a między 
interesowanymi nie dojdzie do porozumienia, sąd 
zarządzi, o ile to jest możliwe, przeprowadzenie 
drogi przez grunty, które były przedmiotem tej czyn-
ności prawnej.” W obecnym stanie prawnym nie ma 
możliwości sprzedaży gruntu bez dostępu do drogi 
publicznej. Jeżeli jednak tak by się zdarzyło, to sąd 
zarządzi ustanowienie drogi koniecznej przez grunty, 
które były przedmiotem czynności prawnej. 

Służebność drogi koniecznej ustanawia się 
za wynagrodzeniem. Ustawodawca przewidu-
jąc obowiązek ustalenia wynagrodzenia, nie 
wskazał jakichkolwiek wskazówek ani podstaw 
jego ustalenia, pozostawiając te kwestię w ge-
stii sądu. Ustanawiając służebność, sąd orzeka  
o wynagrodzeniu z urzędu, niezależnie od 
wniosku właściciela nieruchomości służebnej, 
chyba że uprawniony zrzekł się wynagrodze-
nia (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia  

26 października 2000 roku w sprawie o sygn.  
akt IV CKN 1197/00, LEX nr 381021).

Konsekwencją powyższego stanowiska jest do-
puszczenie przez Sąd dowodu z opinii biegłego z za-
kresu szacowania nieruchomości na okoliczność wy-
liczenia wysokości wynagrodzenia.Sąd może uznać 
za uzasadnione ustalenie okresowego , najczęściej 
płaconego raz w roku wynagrodzenia za ustanowie-
nie służebności lub jednorazowego. Wszystko zależy 
od okoliczności danej sprawy, w tym od wysokości 
wyliczonego przez biegłego wynagrodzenia.

Odpowiadając na pytanie kto jest właścicielem 
nowo powstałej drogi, stwierdzić należy , że nie ma 
wątpliwości, iż pozostaje nim właściciel nieruchomo-
ści z której wytyczono drogę ( z nieruchomości obcią-
żonej ). Służebność jedynie daje prawo do korzystania 
z nieruchomości obciążonej w pewnym zakresie przez 
każdorazowego właściciela nieruchomości wład-
nącej. Nadto co do zasady prawo służebności drogi 
konicznej nie daje prawa do istotnej zmiany urządze-
nia drogi przez właściciela nieruchomości władnącej.  
Tak więc wszelkie czynności związane z utrzymaniem 
drogi winny być uzgadnianie z jej właścicielem.

Adwokat Maryla Kuna

Ta

ka Gmina
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WYDARZENIA

Uroczyste otwarcie zrewitalizowanego cmentarza 
z I Wojny Światowej 
w Elizówce

19 października 2016 r. w Elizówce odbyło się 
ponowne otwarcie i poświęcenie odnowionego 
cmentarza wojennego z okresu I Wojny Światowej.
Cmentarz powstał w 1915 roku po kampanii 
wojsk austro-węgierskich, które razem z I Bry-
gadą Legionów Polskich dowodzoną przez Józe-
fa Piłsudskiego 30 lipca wyzwoliły Lublin spod 
okupacji wojsk carskich. W mogile spoczywają 
ciała 19 żołnierzy austro-węgierskich i 4 żołnie-
rzy armii rosyjskiej. Zginęli oni na północnych 
przedpolach Lublina w okolicy ówczesnego 
folwarku Elizówka, po tym jak front ruszył dalej 
na północ w kierunku Lubartowa. Wśród pole-
głych mogą znajdować się także Polacy,  jedno 
z nazwisk ma polskie brzmienie – Wamberski.

W 1944 roku podczas II Wojny Światowej po 
wkroczeniu na te tereny Armii Czerwonej ogrom-
ny majątek ziemski Zamoyskich razem z folwar-
kiem Elizówka upaństwowiono.

Przez wiele lat cmentarz był zapomniany, ale  
z inicjatywy Wójta Gminy Niemce Krzysztofa  
Urbasia oraz przy współpracy, Austriackiego Czarnego 
Krzyża i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, miejsce 
pochówku poległych żołnierzy armii austro-węgier-
skiej i rosyjskiej zostało odnowione. Teren mogiły zo-
stał ogrodzony i oznakowany, na wyrównanym placu 
zasiano trawę i wykonano granitowy pomnik.

19 października o godz. 11.00 odbyła się uro-
czystość poświęcenia odnowionego cmentarza, 
na której obecni byli:
- Konsul Honorowy RP w Graz dr Gerold Ortner 

wraz z małżonką Stefanie Ortner,
- Przewodniczący Austriackiego Czarnego 

Krzyża w Styrii płk Dieter Allesch,
- Kurator Austriackiego Czarnego Krzyża  

inż. Peter Sixl,
- Kierownik Biura ds. Europejskich i Międzynaro-

dowych Rządu w Styrii mgr Stefan Börger,
- Przedsiębiorca z Gratz Manfred Kainz,
- Przedstawiciele Honorowego Konsulatu  

Republiki Austrii w Lublinie Rafał Dutka  
i Damian Skowronek,

- Proboszcz Katedry Prawosławnej Przemienia 
Pańskiego w Lublinie ks. mitrat Andrzej Łoś  
i ks. prodiakon Marek Waszczuk,

- Proboszcz Parafii w Dysie ks. kanonik Robert 
Brzozowski,

- Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej 
w Lublinie ks. kanonik Grzegorz Brudny

- Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Skarbu Państwa Urzędu Wojewódzkie-
go w Lublinie Artur Jaśkowski,

- Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony 
Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa w Lublinie 
Waldemar Podsiadły,

- Dyrektor Regionalnego Biura Energii przy 
Urzędzie Marszałkowskim, poseł IV i VII 
kadencji na Sejm RP Henryk Smolarz,

- Przedstawicielki Urzędu Marszałkowskiego  
w Lublinie Aneta Karpińska i Agnieszka Sielicka,

- Przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków w Lublinie insp. Marzena 
Gałecka i insp. Andrzej Kasiborski,

- Kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczego  
w Lublinie Grażyna Szymczyk,

- Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś,
- Przewodniczący Rady Gminy Niemce  

Sławomir Mroczek,
- Zastępca Wójta Iwona Pulińska,
- Radna Gminy Niemce Ewa Pitura,
- Komendant Komisariatu Policji w Niemcach 

mł. insp. Mariusz Szadurski,
- Dyrektor firmy Parexbud Eugeniusz  

Paradziński,
- Sołtys Elizówki Dorota Góźdź.

walczyło nawet 3,4 mln Polaków, jest więc bardzo 
prawdopodobne, że w mogiłach w Sosnowie leży 
wielu naszych rodaków.

Podczas ceremonii w Sosnowie przedstawiciele 
Austriackiego Czarnego Krzyża wręczyli honoro-
we wyróżnienia dla przedstawicieli samorządów, 
które podjęły współpracę na rzecz odnowienia 
cmentarzy wojennych, w tym Gminy Jabłon-
na, Gminy Niemce i Gminy Puławy. Złoty Krzyż  
za Zasługi dla Austriackiego Czarnego Krzyża 
otrzymał Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś,  
a Krzyż Honoru otrzymała Małgorzata Zarajczyk. 
Pani Małgorzata jest pracownikiem Urzędu Gminy 
Niemce i koordynowała prace przy rewitalizacji 
cmentarza w Elizówce.

Ceremonię rozpoczęło wystąpienie Wójta Gminy 
Niemce Krzysztofa Urbasia.  Następnie głos zabrali 
zaproszeni goście. Po wystąpieniach, cmentarz 
został poświęcony przez księży trzech wyznań – 
ewangelickiego, katolickiego i prawosławnego, 
a goście z Austrii odmówili modlitwę wiernych. 
Uroczystość w Elizówce zakończyła się złożeniem 
wieńców i zapaleniem zniczy w asyście druhów z 
Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy Niemce.

Po krótkim poczęstunku, przygotowanym dla 
zaproszonych gości delegacja Gminy Niemce z 
Wójtem na czele udała się do miejscowości So-
snów w Gminie Puławy, gdzie o godzinie 14.00 
również rozpoczęły się uroczystości ponownego 
otwarcia i poświęcenia cmentarza wojennego z 
okresu I Wojny Światowej.

Cmentarz Wojenny w Sosnowie został założo-
ny w 1914 r. Spoczęło na nim ok. 1500 żołnierzy 
walczących w armiach austro-węgierskiej, nie-
mieckiej i rosyjskiej, którzy polegli w rejonie wsi 
Zamość – Wysokie Koło – Sosnów, podczas walk 
na przedpolach Twierdzy Dęblin i na przedmo-
ściu puławskim. Według historyków, na frontach  
I Wojny Światowej w mundurach obcych armii 
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EDUKACJA

Konkurs czytelniczy o Henryku Sienkiewiczu 
zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Pu-
bliczną w Niemcach został rozstrzygnięty. Spo-
śród 128 nadesłanych kuponów konkursowych 
komisja wybrała 33 uczestników, którzy udzielili 
poprawnych i najciekawszych odpowiedzi.

Podsumowanie konkursu odbyło się w sobotę 
12 listopada 2016 r. Podobnie jak H. Sienkie-
wicz, który wiele podróżował, tak i nasi laureaci 
uczestniczyli w niezwykłym wyjeździe, który był 
nagrodą w konkursie. Była to podróż do Woli 
Okrzejskiej – miejsca urodzenia pisarza. Obec-
nie mieści się tam muzeum poświęcone auto-
rowi „Krzyżaków”. Dyrektor pan Maciej Cybulski 
z wielką pasją i zaangażowaniem opowiadał  
o życiu i twórczości wybitnego pisarza. Przeka-
zał wiele ciekawostek, których nie znajdziemy 
w encyklopediach i słownikach. Uczestnicy  
z uwagą słuchali niezwykłych opowieści i podzi-
wiali bogaty zbiór fotografii rodzinnych, osobi-
stych pamiątek po pisarzu, jak również unikalny 
księgozbiór zawierający pierwsze wydania 
oraz tłumaczenia na różne języki dzieł Henryka  
Sienkiewicza. Imponująca jest kolekcja rekwizy-
tów z ekranizacji powieści noblisty. Atrakcją była 
możliwość przymierzania kostiumów filmo-
wych czy szansa, by choć przez moment usiąść 
na tronie Nerona. Najbardziej wartościowym eks-
ponatem w muzeum jest znajdujący się w salonie 
fortepian z 1840 roku wykonany w Paryżu, który 

W gościnie  
u Henryka Sienkiewicza… 
- Finał konkursu GBP  w Niemcach

We środę 9 listopada 2016 r. w Zespole Szkół 
im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach odbył się  
III Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patrio-
tycznej pod hasłem „A to Polska właśnie…”. 

W ten sposób chcieliśmy upamiętnić zbliżają-
ce się Święto Niepodległości.

Organizatorem zmagań konkursowych było Gim-
nazjum nr 1 w Niemcach we współpracy z Gminną 
Biblioteką  Publiczną  w Niemcach oraz Stowarzy-
szeniem Chór Męski „Bas Canto”. Honorowy patro-
nat objął Wójt Gminy Niemce p. Krzysztof Urbaś.

Do konkursu przystąpiło 14 gimnazjalistów  
z Ciecierzyna, Krasienina i Niemiec, którzy poka-
zali, że „w zwykłym prostym słowie – Ojczyzna 
jest tyle głębi i treści”.

Recytacjom przysłuchiwali się nauczyciele – 
opiekunowie, pani wójt Iwona Pulińska, panie 
dyrektor: Barbara Józefacka i Jadwiga Łucka – 
Drozd  oraz jury w składzie:
Antonina Gajos – nauczyciel języka polskiego 
w gimnazjum w Spiczynie
Renata Antoszek – dyrektor GBP w Niemcach
Stanisław Zgierski – przedstawiciel Stowa-
rzyszenia Chór Męski „Bas Canto”, nauczyciel 
języka polskiego.

Jurorzy mieli trudne zadanie i zgodnie podkre-
ślali, że „uczestnicy zaprezentowali bardzo wysoki 
poziom sztuki recytatorskiej”. A oto werdykt :
I miejsce – Michał Kowalik (Gimnazjum  
nr 1 w Niemcach),
II miejsce – Julia Drzymała (Gimnazjum  
nr 3 w Krasieninie), Magda Kozieł (Gimnazjum 
nr 2 w Ciecierzynie),
III miejsce – Marta Stefaniak (Gimnazjum 
nr 3 w Krasieninie), Paulina Ćwikła (Gimnazjum 
nr 1 w Niemcach),

III Gminny Konkurs Recytatorski  
Poezji Patriotycznej  

„A to Polska właśnie…”

Wyróżnienie – Jędrzej Grzelak (Gim-
nazjum nr 1 w Niemcach), Mateusz Tarnas 
(Gimnazjum nr 1 w Niemcach)

Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy 
oraz atrakcyjne nagrody książkowe ufundo-
wane przez Wójta Gminy Niemce. 

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim uczest-
nikom konkursu i dziękujemy za dostarczone 
wrażenia artystyczne oraz refleksję nad tym, 
czym jest Ojczyzna...

W imieniu organizatorów: Anna Zgierska

niegdyś należał do matki pisarza. Chętni mieli  
niecodzienną okazję na nim zagrać.

Następnie udaliśmy się na cmentarz w 
Okrzei, gdzie pochowana jest matka noblisty.  
Od 2012 roku oprócz skromnej, zabytkowej pły-
ty nagrobnej znajduje się także okazały pomnik  
z piaskowca wysokości 5,5 m przedstawiający 
matkę i syna.

Kolejne miejsce, które odwiedziliśmy, to Ko-
piec H. Sienkiewicza. Usypali go, w hołdzie wiel-
kiemu pisarzowi, rodacy z kraju oraz z zagranicy. 
Oczywiście, wszyscy weszli na jego szczyt, gdzie 
jest pomnik pisarza.

Na koniec wędrówki śladami Litwosa zwie-
dziliśmy barokowo-klasycystyczny kościół 
pw. św. św. Piotra i Pawła w Okrzei. Świątynię 
ufundowała i wyposażyła w sprzęty liturgiczne 
prababka pisarza Teresa z Lelewelów Cieciszow-
ska. W kościele znajduje się zabytkowa chrzciel-
nica, przy której chrzest otrzymał przyszły no-
blista. Tutaj też spoczywają przodkowie pisarza  
z rodu Cieciszowskich.  Na suficie są malowidła 
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Gminne Czytanie „QUO VADIS” to kolejna 
impreza kulturalna w naszej gminie zorga-
nizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Niemcach. Współorganizatorami były 
szkoły: Zespół Szkół im. Ziemi Lubelskiej  
w Niemcach i Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Niemcach. Impreza miała miejsce  
w niedzielę 9 października w Domu Seniora  
w miejscowym parku, gdzie można było 
spotkać bohaterów powieści Sienkiewicza, 
czyli gimnazjalistów, którzy zapraszali miesz-
kańców do konkursu: „Co ty wiesz o Henryku 
Sienkiewiczu?” Oczywiście, były nagrody .

Uczestników spotkania przywitała pani Re-
nata Antoszek – dyrektor GBP w Niemcach. 
Przypomniała, że rok 2016 został ogłoszony 

Gminne Czytanie QUO VADIS  
H. Sienkiewicza w Niemcach

przedstawiające sceny z utworów Sienkiewicza.  
Uczestnicy wyprawy bez trudu odgadli tytuły 
powieści, po raz kolejny potwierdzając, że  czy-
tają Sienkiewicza.

Droga powrotna minęła w miłej atmosferze    
na ciekawych rozmowach, nie tylko o autorze  
„Trylogii”. Była to magiczna podróż do miejsc, 
gdzie upłynęło dzieciństwo i rozwijało się za-
miłowanie do literatury przyszłego laureata  
Nagrody Nobla.Wszystkim uczestnikom dzięku-
jemy, a nagrodzonym gratulujemy.

GBP w Niemcach

ROKIEM HENRYKA SIENKIEWICZA. Zwróciła też 
uwagę na wartość czytania, zapraszając do udziału 
w uroczystości.  Przyszedł czas na głośne czytanie.

Najpierw   uczniowie gimnazjum wcielili się 
w Sienkiewicza oraz bohaterów jego powieści  
i sugestywnie odczytali wybrane fragmenty „Quo  
vadis”,  przykuwając uwagę słuchaczy. Następnie 
do głośnego czytania zostali zaproszeni przybyli 
goście i  mieszkańcy gminy. Wśród nich byli: pani 
Anna Studzińska – dyrektor Gminnego Ośrodka 
Administracyjnego Szkół, pani Elżbieta Rudnic-
ka – dyrektor ZSP w Niemcach oraz pani Urszula 
Kurek z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubli-
nie. Potem przyszedł czas na konkurs multime-
dialny dotyczący znajomości powieści Noblisty 
przygotowany przez uczniów ZSP w Niemcach. 
Uczestnicy zmagań wykazali się dużym zaan-
gażowaniem i wiedzą. Było wiele pozytywnych 
emocji i pamiątkowe nagrody: zakładki do książek 
specjalnie przygotowane na tę okazję, folderki  
o naszej gminie, słodycze…

Na koniec organizatorzy przewidzieli coś dla 
ciała, czyli poczęstunek przygotowany przez 
uczniów szkoły ponadgimnazjalnej.

Imprezie towarzyszyła wystawa o Henryku 
Sienkiewiczu udostępniona przez Powiatową Bi-
bliotekę Publiczną w Lublinie.

Gminne Czytanie  „QUO  VADIS”  za nami. Mamy 
nadzieję, że impreza zachęciła do czytania, nie 
tylko Sienkiewicza. 

Organizatorzy:
GBP w Niemcach, ZS im Ziemi Lubelskiej  

w Niemcach, ZSP w Niemcach 
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DZIĘKCZYNIENIE - Wernisaż Tadeusza Kuduka w Nasutowie

Nawiązując do niedawno obchodzonego Świę-
ta Niepodległości chcielibyśmy przedstawić 
Państwu relację z niecodziennej lekcji historii  
i patriotyzmu, w której wzięły udział delegacje 
uczniowskie ze wszystkich klas 6 z terenu Gmi-
ny Niemce.

13 października 2016 r. Fundacja „Wczoraj i Dziś 
dla Jutra” w partnerstwie z Gminą Niemce, zorga-
nizowała wyjazd kulturowy pt. „Z wizytą u Kon-
stantego Zamoyskiego, gen. Franciszka Kleeberga 
i Henryka Sienkiewicza”. Projekt, którego sponso-
rem był Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś miał 
na celu poszerzenie wiedzy o polskim pisarzu  
w związku z Rokiem Henryka Sienkiewicza, przy-
bliżenie postaw patriotycznych oraz poznanie 
polskiego dziedzictwa kulturowego.

Pierwszym punktem na mapie podróży było 
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, gdzie piękne 
pałacowe wnętrza i jesienny park zrekompenso-
wały przejmujące zimno na dworze. Najbardziej 
zainteresowała uczniów wystawa dotycząca 
dzieci. Pokazywała dzieciństwo i lata uczniow-
skie młodych mieszkańców dawnej Kozłówki, ich 
sprzęty, zabawki i przybory szkolne.

Z Kozłówki uczestnicy wycieczki pojechali do Koc-
ka, gdzie znajduje się pomnik gen, Kleeberga, do-
wódcy SGO „Polesie” biorącej udział w ostatniej bi-
twie kampanii wrześniowej 1939 roku pod Kockiem 
i Wolą Gułowską, a następnie na cmentarz polowy 
oraz do Muzeum Czynu Bojowego Kleeberczyków 
w Woli Gułowskiej. Najciekawsze okazało się dla 
młodzieży nowoczesne, na miarę XXI wieku, multi-

medialne muzeum, którego zwiedzanie, powiązane 
z licznymi efektami specjalnymi, pozwalało lepiej 
wyobrazić sobie tamte trudne i straszne czasy.

Ostatnim punktem programu była wizyta  
w dworku w Woli Okrzejskiej, gdzie się urodził  
i spędził dzieciństwo nasz noblista Henryk Sien-
kiewicz. Uczniowie wzięli udział w lekcji muzeal-
nej, dowiedzieli się wielu ciekawych faktów z ży-

Z wizytą u Konstantego Zamoyskiego… 
- Niezwykła lekcja historii i patriotyzmu

cia pisarza, zrobili sobie zdjęcia w jego gabinecie, 
odwiedzili grób matki oraz wdrapali się na Kopiec 
Sienkiewicza usypany przez mieszkańców Okrzei.

Wyjazd okazał się bardzo udany i pouczający. 
Nawet pogoda się poprawiła i podarowała wy-
cieczkowiczom sporo słońca. Mamy nadzieję,  
że współpraca Fundacji „Wczoraj i Dziś dla Jutra”  
z Gminą Niemce będzie kontynuowana i ucznio-
wie skorzystają z jej owoców jeszcze wielokrotnie.

Jolanta Janicka
Autorzy zdjęć: Małgorzata Zdzienicka,  

Jolanta Janicka

9 października 2016 r. w kościele pw. NMP 
Królowej Polski w Nasutowie odbył się wer-
nisaż Tadeusza Kuduka, aktora dramatu i 
artysty malarza, absolwenta Państwowej 
Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Wy-
stawa 21 prac artysty pt. DZIĘKCZYNIENIE 
prezentowana była do 23 października.

Tadeusz Kuduk, aktor dramatu i artysta malarz 
ukończył studia w warszawskiej Państwowej 
Wyższej Szkole Teatralnej w roku 1961. Debiuto-
wał w tym samym roku w obu dziedzinach sztu-
ki. Wielokrotnie nagradzany. Najważniejszą jest 
nagroda I w Ogólnopolskim Konkursie na Projek-
ty Gobelinów dla Zamków Polskich (23 projekty). 

Urodził się w Trzebusce koło Rzeszowa 20 X 1935 r. 
Obecnie, na teatralnej emeryturze i malarskiej praco-
witości. Żona Alina, dwie córki, Maria i Dorota. 

– Najtrwalsze ślady w życiu człowieka znaczone 
są na duszy, sercu i pamięci w dzieciństwie. One, to 
moja ukochana Trzebuska; z lewej pola, z prawej las, 
na północ kościół i Podkarpacie od południa. Pobożni 
i pracowici Rodzice, pracujące na „pół etatu” dzieci: 
Kasia, Staszek, Krzysia, ja i Hania. Moja praca na sce-
nie i przy sztaludze to plon czynienia ziemi nam danej 
przez Stwórcę dla jej uprawiania. Skromne 21 obra-
zów jest Jemu DZIĘKCZYNIENIEM.„Chleba naszego 
powszedniego daj nam dzisiaj...” Praca i chleb z mo-
dlitwą – życie. Sztuka, każda jej forma, to potrzebny 

nam chleb niepowszedni, co życie użyźnia. 
Dziękuję Księdzu Proboszczowi Adamowi Bu-

czyńskiemu, za przyjęcie mojej nieśmiałej propozycji 
owocnie zakończonej, dzisiaj rozpoczętą ekspozycją. 
Dziękuję Małgorzacie i Jerzemu Piaseckim.

Tadeusz Kuduk, Nasutów, 9 X 2016 r.
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„Jeden dobry Nauczyciel może zmienić świat” – takie motto 
przyświecało gminnym uroczystościom z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej, które odbyły się w dniu 17 października br. w Zespole 
Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele samorządu gminnego na 
czele z panem Wójtem Krzysztofem Urbasiem oraz Przewodniczącym 
Rady Gminy Niemce p. Sławomirem Mroczkiem, dyrektorzy placówek 
oświatowych, przedstawiciele związków zawodowych: p. Emilia Bia-
łek – Przewodnicząca Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność” 
Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy Niemce oraz p. Jadwiga 
Łucka-Drozd – Prezes  Zarządu Oddziału ZNP w Niemcach, przedstawi-
ciele Rady Rodziców ZS w Niemcach w osobach p. Barbary Koperskiej – 
przewodniczącej i p. Kazimierza Nosala – wiceprzewodniczącego oraz 
wyróżnieni nauczyciele.

Podczas obchodów Wójt   Gminy Niemce Krzysztof Urbaś  wręczył 
„Nagrody Wójta Gminy Niemce” dla najbardziej zasłużonych  nauczy-
cieli i dyrektorów placówek oświatowych, którzy z pasją i poświęce-
niem edukują i wychowują młode pokolenie Polaków. Niecodziennym 
wydarzeniem było wręczenie „Listu Gratulacyjnego”  na ręce p. Aliny 
Gromaszek – nauczycielki i wicedyrektor ZPO w Ciecierzynie, która  
14 października 2016 r. w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lu-

Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej 2016
blinie odebrała z rąk Wojewody Lubelskiego „Nagrodę Ministra Edukacji 
Narodowej”. Pani Alina była jedną z 16 nauczycieli z województwa lu-
belskiego, którzy za pracę oświatową otrzymali tą najwyższą nagrodę. 
Składając gratulacje pan Wójt dziękował za trud i długoletnią, wzorową 
pracę na rzecz gminnej oświaty oraz życzył jej nieustającego entuzja-
zmu i energii w dalszej, jakże ważnej misji jaką jest praca nauczyciela.

Uroczystość uświetnił opracowany na wysokim poziomie program 
artystyczny w wykonaniu chóru szkolnego pod przewodnictwem  
p. Olgi Skrzypczak-Kowalczyk, Gminnej Orkiestry Dętej „Brass Band” 
pod batutą p. Dominika Pytki oraz uczniów szkolnego koła recytator-
skiego przygotowanych pod kierunkiem nauczycieli: p. Anny Zgierskiej, 
p. Marioli Sidor oraz p. Agnieszki Boguty.

Na zakończenie spotkania były też kwiaty i ciepłe słowa skierowane 
w kierunku władz naszej gminy w podziękowaniu za dbałość o samo-
rządową oświatę i podejmowanie dobrych decyzji, które mają wpływ 
na poziom edukacji w Gminie Niemce.

Już od 14 lat w Gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej wpisuje 
się  Spotkanie Emerytowanych Pracowników Oświaty Gminy Niemce.
Tegoroczna uroczystość odbyła się 18 października 2016 r.  w gościn-
nych murach  ZS w Niemcach.

Gospodarzami spotkania tradycyjnie były związki zawodowe pra-
cowników oświaty działające na terenie naszej gminy, na których 
czele stoją: p. Emilia Białek – Przewodnicząca Międzyzakładowej  
Komisji NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy 
Niemce oraz  p. Jadwiga Łucka-Drozd –Prezes  Zarządu Oddziału ZNP 
w Niemcach.

W spotkaniu uczestniczyło prawie 80 byłych pracowników oświa-
ty – emerytowanych pracowników: nauczycieli, pracowników nie-
pedagogicznych, w tym pracownicy administracji. Na uroczystość   
przybyli licznie zaproszeni goście: Wójt Gminy Niemce Krzysztof 
Urbaś, p. Wioletta Czochór - wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie,  
p. Włodzimierz Kosior – w-ce Prezes Zarządu Okręgu ZNP w Lublinie,  
p. Wiesława Stec Przewodnicząca Sekcji Oświaty Zarządu Regionu 
Środkowo Wschodniego w Lublinie, p. Andrzej Kosior w-ce Przewod-
niczący Zarządu Oddziału Solidarność w Lubartowie, Dyrektor GOASz 
– Anna Studzińska oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli.

W części artystycznej zaprezentował się chór ZS w Niemcach  
w specjalnie dobranym i przygotowanym na tę uroczystość repertuarze 
wokalnym. Wszyscy uczestnicy otrzymali wykonane własnoręcznie 

przez uczniów na zajęciach świetlicowych prezenty – kolorowe kwiatki. 
Spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej atmosferze, przy smakowitym 
poczęstunku. Były wspomnienia, podziękowania, chwile wzruszeń oraz 
życzenia wielu pogodnych dni i dużo, dużo zdrowia.

Kolejnym nieodłącznym elementem obchodów Dnia Edukacji 
Narodowej we wszystkich szkołach w naszej gminie były także uro-
czystości „Ślubowania klas pierwszych”. Jest to niewątpliwie jedno  
z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia, rodziców oraz 
całej społeczności szkolnej. Wywołuje wiele emocji i często pozostaje 
we wspomnieniach na zawsze.
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Po staże do Włoch
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach od 2011 r. reali-
zuje projekty unijne w ramach programów  Leonardo da Vinci – 
Mobilność osób uczących się w ramach kształcenia zawodowego. 
W latach 2014-2016 realizowany był kolejny projekt „Przepustka 
na rynek pracy II”, przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej za 
pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej 
Agencji Programu Erasmus+ w Warszawie. Partnerem projektu 
była instytucja Azzura Societa Cooperativa Saciale mająca siedzi-
bę w Spoleto, we Włoszech. 

Projekt koncentrował się na zadaniu najważniejszym dla każdej 
szkoły: przygotowaniu absolwentów o wysokich kompetencjach 
zawodowych i osobistych, znających języki obce i nie bojących się 
rywalizacji na rynku pracy. Jak również pomocy uczniom w zdobyciu 
doświadczenia zawodowego , tak istotnego na obecnym rynku pracy.  

Uczestnikami projektu byli uczniowie kl I, II i III technikum  
w zawodach : technik informatyk, technik agrobiznesu, technik archi-
tektury krajobrazu, technik żywienia i usług gastronomicznych – ra-
zem 40 uczniów. Każdy z beneficjentów  projektu otrzymał wsparcie  
finansowe w wysokości 125 EURO (kieszonkowe), materiały dydak-
tyczne do nauki języków i gadżety w postaci plecaków.

W ramach 3-tygodniowych staży zorganizowanych w różnego 
rodzaju i wielkości przedsiębiorstwach- uczestnicy nabywali kom-
petencje kluczowe dla rynku pracy. 

Staże umożliwiły uczniom:
•   uzyskanie nowej wiedzy i umiejętności w zakresie zawodów  

w których się kształcą,
•   poprawę znajomości języka angielskiego zawodowego,
•   poznanie nowego języka – włoskiego,
•   zdobycie umiejętności pracy w zespole międzynarodowym,
•   podniesienie aspiracji zawodowych i osobistych,
•   poznanie historii, kultury i zwyczajów kraju goszczącego.

Realizacja projektu wpisała się w potrzebę wyrównywania szans 
młodzieży uczącej się w szkołach zawodowych położonych na 
obszarach wiejskich poprzez ułatwienie zdobycia wysokich kwa-

lifikacji zawodowych, oraz szerokiego doświadczenia – jeszcze  
w trakcie nauki. Poziom osiągniętych kompetencji zawodowych 
został potwierdzony przez Europass Mobilność (wydany w języku 
polskim i języku angielskim), otrzymał go każdy uczestnik projektu. 
Europass to uznany w świecie dokument , który może być ważnym ar-
gumentem ułatwiającym znalezienie zatrudnienia. Uczestnicy otrzy-
mali również certyfikaty odbycia kursów językowych, przygotowania 
kulturowego i karty oceny stażu. Otrzymane dokumenty potwierdzają 
realnie nabyte doświadczenie zawodowe, to doskonałe narzędzie 
dzięki któremu oferta każdego z uczestników na rynku pracy będzie 
bardziej atrakcyjna i poszukiwana. Podczas odbywania praktyk uczest-
nicy projektu, mieli możliwość poznania kraju goszczącego – Włoch. 
Uczestniczyli w wycieczkach  krajoznawczych do Rzymu, Watykanu, 
Asyżu, Perugii a także zwiedzali miasto Spoleto. Uczestnictwo w pro-
jektach Erasmus+ to szansa na rozwój zawodowy i osobisty. Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach realizując projekty hołduje 
zasadzie – „Erasmus+ zmienia życie, otwiera umysł”.

Wszystkich chętnych do poznania krajów europejskich i zdoby-
cia doświadczenia zawodowego w atrakcyjnej formie zapraszamy  
w szeregi uczniów naszej szkoły.

ZSP Niemce

Wyróżnienia na Ogólnopolskiej Gali 
Europejskich Dni Dziedzictwa

21 listopada 2016 roku w pięknych, neobarokowych wnę-
trzach Opery Wrocławskiej odbyła się uroczystość, podczas 
której dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa prof. 
Małgorzata Rozbicka wręczyła wyróżnienia dla organiza-
torów tegorocznej, 24. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa.

Wśród wyróżnionych były także koordynatorki z Gminy 
Niemce: p. Alina Gromaszek – wicedyrektor ZPO w Cie-
cierzynie oraz p. Ewa Kołtunik – nauczycielka historii w ZS  
w Krasieninie .

Wyróżnienie zostało przyznane za koordynowanie i reali-

zuję zaplanowanych wydarzeń z ogromnym zaangażowaniem 
oraz na bardzo wysokim poziomie już po raz drugi z kolei.  
W ciągu dwóch wrześniowych weekendów, w całym kraju 
odbyło się aż 1626 wydarzeń w 431 miejscowościach. Wzięło  
w nich udział blisko 300 tysięcy osób!

Tegoroczne Europejskie Dni Dziedzictwa przebiegały pod 
hasłem „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, 
arcydzieła, pomniki” w Ciecierzynie z myślą przewodnią: „Zna-
czenie świątyń w życiu człowieka”, a w Krasieninie: „Na krawę-
dzi Wyżyny Lubelskiej”. Szerzej o obu wydarzeniach pisaliśmy 
w poprzednim numerze „Takiej Gminy“.

Serdecznie gratulujemy naszym koordynatorkom, życząc 
kolejnych sukcesów i  niegasnącego entuzjazmu podczas po-
dejmowania kolejnych działań.

Za rok następna edycja Europejskich Dni Dziedzictwa. Pro-
fesor Małgorzata Rozbicka zdradziła, że będą odbywały się 
pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa, dziedzictwo krajobrazu”.
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Święto Niepodległości  
w ZSP Niemce

Przeszłość to my tylko cokolwiek dalej…
„Czas wojny rządzi się swoimi prawami. Rzeczy, które wyda-
ją się dziwne, okrutne, nielogiczne stają się codziennością,  
z którą trzeba nauczyć się żyć. Ludzie w tych strasznych  
czasach, musieli oswoić się z rzeczywistością. My teraz 
mamy szczęście żyć w wolnym, demokratycznym kraju, lecz 
często zapominamy, że taką sytuację zawdzięczamy swoim 
przodkom, którzy wielokrotnie wykazywali się ogromną 
odwagą stawiając opór znacznie silniejszemu przeciwniko-
wi. To właśnie nasi dziadkowie i babcie trzymają w swojej 
pamięci niezwykłe historie ze swojego życia, doświadczyli 
wielu tragicznych wydarzeń, ale przede wszystkim pokazali, 
że nigdy nie należy się poddawać biernie losowi, lecz wal-
czyć o wartości, które są ważne w naszym życiu, o swój dom, 
o swoją rodzinę i własne bezpieczeństwo.” 

Te słowa Karoliny uczennicy kl. II LO, stały się przesłaniem 
pod jakim uczniowie ZSP Niemce uczcili Święto Niepodległości.  
W montażu słowno-muzycznym przeważały wspomnienia, 
dziadków i pradziadków zebrane przez naszych uczniów, doty-
czące trudnych doświadczeń z czasów wojen, czy komunistycz-
nego reżimu. Te wzruszające wspomnienia bliskich dowiodły 
tego, że historia dzieje się na naszych oczach i to my, nasi bliscy, 
sąsiedzi i nasze przeżycia ją tworzymy. 

N. Davis mawiał, że „aby człowiek wiedział dokąd idzie, musi 
wiedzieć skąd przychodzi. Naród bez historii błądzi jak człowiek 
bez pamięci.” Jak uczy nas historia, sztuką jest umierać  dla oj-
czyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej. Najpięk-
niejszym podsumowaniem będzie przytoczenie testu piosenki 
M. Grechuty, śpiewanej podczas uroczystości przez Konstancję 
uczennicę kl. I technikum: 

„I dzisiaj ty żyjesz w kraju tak bogatym
historią swą, mową, sztuką te trzy kwiaty
trzymasz w swych rękach jak schedę pokoleń
muszą wciąż kwitnąć by kraj dalej trwał.
Bez historii, mowy, sztuki
Bez mądrości tej z nauki
naród się zamieni w bezimienny kraj
dziś Ojczyzna jest w potrzebie
czeka ciebie, wierzy w ciebie,
tysiąc lat historii patrzy w serce twe.
 Masz obronić co najlepsze
by służyło Polsce jeszcze
liczy na twą pomoc dziś Ojczyzna twa
dziś Ojczyzna twa…”

  Ewa Bęczkowska

VI edycja Nocnego Czytania w Krasieninie
W dniach 4 i 5 listopada 2016 roku w Zespole Szkół w Krasieninie 
już po raz szósty odbyło się spotkanie czytelnicze dla wszystkich 
uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej. Była to świetna zabawa 
i okazja do lepszego poznania się, która miała na celu wzbudzić 
zamiłowanie do literatury o co zadbali koordynatorzy projektu.

W tegorocznej imprezie pod hasłem „Afryka dziś, Afryka dawniej… 
Podróż przez Czarny Kontynent” udział wzięło ponad sześćdziesięcioro 
dzieci. Tematyka spotkania wpisała się w Rok Sienkiewiczowski, w któ-
rym obchodzimy 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci polskie-
go Noblisty. Wśród zaproszonych gości byli miedzy innymi o. Mariusz 
Bartuzi misjonarz z Afryki ze Zgromadzenia Ojców Białych i siostra 
Małgorzata Popławska ze Zgromadzenia Misjonarek NMP Królowej 
Afryki, którzy przeczytali młodzieży fragmenty powieści „W pustyni  
i w puszczy”. Pani dyrektor Anna Czernicka – Szpakowska odczytała 
jeden z listów z podróży Henryka Sienkiewicza. Cie-
kawym dopełnieniem czytanej prozy były prezentacje 
scenek afrykańskich przygotowanych do wierszy  
Juliana Tuwima przez Amapki – szkolne koło teatralne 
prowadzone przez panią Izabelę Sałuch.

Uczniowie mieli też okazję uczestniczyć w cieka-
wej prelekcji na temat Czarnego Lądu oraz obejrzeć 
zbiory rękodzieła i sztuki afrykańskiej przywiezionych 
z misji przez naszych gości. Zdjęcia zamieszczone 
w galerii oddają w pełni ogromne zainteresowanie 
zgromadzonych obcą kulturą. Niezwykle ciekawym 
akcentem była też prezentacja multimedialna oraz 
wystawa fotografii i pamiątek z Tanzanii przygotowana przez panią 
Urszulę Adamczyk. Młodzi uczestnicy spotkania pod kierunkiem pana 
Piotra Preidla wzięli też udział w karaoke, uczyli się wspólnie z misjo-
narzami śpiewać piosenki afrykańskie, grali w gry planszowe przygo-
towane przez panią Agatę Jońską oraz prezentowali swoje niezwykłe 

talenty i integrowali się ze sobą pod kierunkiem pani Bożeny Gajos.
Młodzież chętnie wzięła też udział w konkursie wiedzy o życiu  

i twórczości Sienkiewicza. Panie Jolanta Wierzchoń i Beata Preidl za-
dbały, by każdy uczeń zapamiętał jak najwięcej ciekawych informacji 
biograficznych, proponując nowoczesną formę prezentacji efektów 
pracy. Na podstawie różnorodnych źródeł powstało aż 12 profili face-
bookowych słynnego pisarza. Szanowne jury, któremu przewodniczył 
wicedyrektor szkoły pan Mariusz Tomczyk, a w skład którego weszła 
też pani Elżbieta Fim, do niedawna nauczyciel naszej szkoły, a dziś 
wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, miało twardy orzech do 
zgryzienia, wyłaniając zwycięską drużynę.

Organizatorzy jak co roku zadbali o to, by sceneria spotkania była nie-
zwykła i magiczna. Panie Aldona Putek, Jolanta Popłońska i Marzena 
Drozd wyczarowały fantastyczną oprawę plastyczną uroczystości, a ca-

łości efektu dopełniła ekspozycja tkanin afrykańskich 
i wyrobów artystycznych z prywatnych zbiorów pani 
Adamczyk. Jak zawsze niezawodni też byli rodzice, 
którzy pod przewodnictwem pani Małgorzaty Guz 
przygotowali przepyszny poczęstunek oraz zadbali  
o interesujące nagrody dla zwycięzców konkursu oraz 
upominki dla każdego uczestnika Nocnego Czytania. 
Nad wypoczynkiem uczniów dzielnie czuwał pan Jan 
Piszyk, a z samego rana zadbał również o pozytywny 
nastrój dzieci i opiekunów.

Jak co roku organizatorzy dziękują serdecznie spon-
sorom: Zakładowi Przetwórstwa Mięsnego „RYJEK” 

Spółka Jawna - Woźniak i Spółka oraz Spółdzielni Rolniczo – Handlo-
wej Samopomoc Chłopska – Piekarnia Niemce.

Mamy nadzieję na równie udane spotkanie czytelnicze w przy-
szłym roku.

Beata Preidl, Jolanta Wierzchoń

9



Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy niemce  

SPOŁECZEŃSTWO

12 października 2016 roku w Sali Białej historycznego Pałacu 
Jana III Sobieskiego w Wilanowie odbyła się Gala Finałowa  
VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Certyfikacji 
„Samorządowy Lider Edukacji”. Naszą gminę reprezentował 
osobiście Wójt Krzysztof Urbaś oraz dyrektor Gminnego Ośrodka 
Administracyjnego Szkół w Niemcach – Anna Studzińska, którzy 
odebrali przyznane nagrody i wyróżnienia.

Gmina Niemce, otrzymała: zaszczytny tytuł   „Samo-
rządowy Lider Edukacji” 2016 ,

Certyfikat Złoty, którym zostały uhonorowane jednostki 
samorządu terytorialnego certyfikowane w Programie   po 
raz szósty.

Gmina Niemce już po raz szósty  
„SAMORZĄDOWYM LIDEREM EDUKACJI”

Wyróżnienie nadzwyczajne „Lider Bezpieczeństwa  
w Oświacie”-  wyróżnienie dla gmin, powiatów i samo-
rządnych województw, które uznane zostały przez Komi-
sję konkursową za szczególnie nowatorskie i innowacyjne  
w dziedzinie wdrażania rozwiązań i procedur podnoszących 
poziom bezpieczeństwa uczniów w szkołach i placówkach.

Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” jest jednym  
z najbardziej prestiżowych, elitarnych i rozpoznawalnych 
certyfikatów jakości w dziedzinie oświaty, jakie może otrzy-
mać jednostka samorządu terytorialnego. Tytuł „Samorzą-
dowego Lidera Edukacji” otrzymują gminy i powiaty, które 
uzyskały pozytywny wynik ewaluacji w dziedzinie jakości 
i efektywności polityki oświatowej. Oceny samorządu do-
konuje powołana przez organizatorów Kapituła naukowców 
pracujących m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwer-
sytecie Śląskim i Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana 
Pawła II. Wielokrotność uzyskania przez naszą gminę tego 
prestiżowego wyróżnienia potwierdza, że Gmina Niemce   
znajduje   się w elitarnej grupie samorządów, dla których 
wysoka jakość oświaty jest priorytetem. Ponadto Prof. dr 
hab. Michał Kaczmarczyk, rektor Wyższej Szkoły Humanitas 

Barbara Skowronek - laureatką 
plebiscytu CZŁOWIEK ROKU 2016

Barbara Skowronek – sołtys Nowego 
Stawu została laureatką plebiscytu 
„Człowiek Roku 2016”, organizowane-
go przez  Dziennik Wschodni.

30 listopada 2016 r. w hotelu Trzy 
Róże w Zemborzycach Dolnych odbyła 
się uroczysta gala, podczas której pięć 
osób otrzymało statuetki „Człowiek 
Roku 2016”. Wśród laureatów znalazła 

się również mieszkanka naszej gminy 
pani Barbara Skowronek, sołtys Nowego 

Stawu. Kapituła plebiscytu, powołana 
przez redaktora naczelnego Dziennika 
Wschodniego doceniła ją za „wzorowe  
i kreatywne wypełnianie funkcji lidera 
lokalnej społeczności”.

Serdecznie gratulujemy pani Barbarze 
zaszczytnego tytułu i dziękujemy za jej 
zaangażowanie na rzecz społeczności 
Nowego Stawu.

w Sosnowcu - Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego dla wybitnych młodych naukowców, zamie-
ścił recenzję naszej gminy jako przykład dobrych praktyk  
w swojej pierwszej monografii naukowej poświęconej pro-
gramowi pt.:  Program „Samorządowy Lider Edukacji” jako 
narzędzie wsparcia zarządzania oświatą w systemie zarzą-
dzania publicznego jednostki samorządu terytorialnego. 
Publikacja została wydana w bieżącym roku. Jest to dla nas 
ogromne wyróżnienie i zaszczyt.

10



INWESTYCJE

nr 05/123/2016

Zbliżający się koniec każdego roku kalenda-
rzowego skłania do analizy naszych działań na 
wielu płaszczyznach. W tym okresie staramy się 
podsumować nasze dotychczasowe osiągnię-
cia, zamykając je w ramy czasowe dwunastu 
miesięcy. Korzystając z faktu, że za kilka tygodni  
z nowymi nadziejami będziemy witali Nowy Rok, 
pragniemy przedstawić Państwu tegoroczne pod-
sumowanie inwestycji w Gminie Niemce.

Pomimo skromnych, jak na poprzednie lata, 
środków pieniężnych przeznaczonych na gminne 
inwestycje, w 2016 roku udało się rozpocząć lub 
już zrealizować ponad 20 różnych zadań inwesty-
cyjnych opiewających na kwotę ponad 8,5 mln 
złotych.

Wśród inwestycji już zrealizowanych możemy 
wymienić między innymi:

•   budowę zatoki autobusowej z barierkami  
i wiatą dla pasażerów w Niemcach przy  
ul. Lubelskiej,

•   montaż dodatkowych lamp oświetlenia dro-
gowego w miejscowościach Wola Niemiecka, 
Boduszyn i Krasienin,

•   dostarczenie i montaż urządzeń na place zabaw 
w Dysie, Dziuchowie i Pryszczowej Górze,

•   gruntowną modernizację mostu na rzece Cie-
międze pomiędzy Łagiewnikami a Baszkami,

Gmina Niemce liderem inwestycji w Powiecie Lubelskim

gminnych nr 103358L i 106035L przebiegających 
przez miejscowości Stoczek, Nasutów, Stoczek 
Kolonia i Majdan Krasieniński. 

Przebudowa tych dróg realizowana była  
w ramach Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych (tzw. Schetynówki). Koszt 
3,5 kilometrowego odcinka to ok. 750 tys. zł 
z czego 50 procent otrzymaliśmy z wyżej wy-
mienionego Programu. 

•   przebudowę dróg gminnych 106071L i 112535L 
wraz z utwardzeniem dna i odwodnieniem 
wąwozu lessowego w Dysie – na ten cel 
otrzymaliśmy ponad 170 tys. zł dotacji z Mini-
sterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 
na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,  
w tym na przeciwdziałanie takim skutkom  
w przyszłości,

•   przebudowę dróg gminnych 106043L i 106082L 
w miejscowości Nasutów – na ten cel otrzy-
maliśmy 70 tys. zł dotacji z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych,

•   przebudowę 200 metrowego odcinka ul. Brzo-
zowej w Jakubowicach Konińskich,

•   modernizację 200 metrowego chodnika przy 
ul. Lubelskiej w Niemcach

•   przebudowę 200 metrowego odcinka drogi 
gminnej wewnętrznej w Krasieninie Kolonii 
nad rzeką Mininą.

Największą, zrealizowaną w tym roku inwesty-
cją drogową była niewątpliwie modernizacja dróg 

Wąwóz Bernatówka

Pryszczowa Góra

Boduszyn

Nasutów dr 106082L
Budowa 

sali sportowej 
w Jakubowicac

Jakubowice – 17.11.2016

Część zaplanowanych na ten rok inwestycji jest 
jeszcze w trakcie realizacji lub dopiero się rozpocz-
nie. We wrześniu pracownicy firmy budowlanej 
wyłonionej w przetargu rozpoczęli budowę długo 
oczekiwanej sali sportowej przy Szkole Podsta-
wowej w Jakubowicach Konińskich. Oddanie do 
użytku obiektu wycenionego na 2,7 mln zł plano-
wane jest na październik przyszłego roku. 

W październiku rozpoczął się remont dachu na 
budynku Zespołu Szkół w Krasieninie, który zbliża 
się ku końcowi. Dzięki tej inwestycji szkoła oprócz 

nowego dachu będzie miała możliwość pozyskać 
dodatkowe pomieszczenia.

Na finiszu również są prace przy rozbudowie 
stacji wodociągowej mające na celu zapewnienie 
ciągłości dostaw wody do Jakubowic Konińskich.

W listopadzie rozpoczęła się modernizacja 600 
metrów drogi gminnej nr 106067L w Ciecierzynie. 
Po przetargu na realizację czeka jeszcze prawie  
6 kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 2217L  
i 1546L z Pólka do Ciecierzyna. Przebudowa tej trasy 

Remont dachu w Krasieninie

Schetynówka lipiec  2016

Schetynówka lipiec 2016

Remont dachu w Krasieninie

ma kosztować 3,5 mln zł z czego 82% otrzymamy  
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Moderni-
zacja tej drogi powinna ruszyć na początku 2017 roku.

Na zakończenie chcielibyśmy podzielić się  
z Państwem wynikami publikacji pt. „Liderzy 
inwestycji – Ranking wydatków inwestycyjnych 
samorządów 2013-2015”. Od kilkunastu lat pi-
smo Wspólnota przygotowuje różne zestawienia 
oceniające działalność wszystkich samorządów  
w Polsce. W wyżej wymienionym, autorzy przed-
stawiają samorządowych liderów inwestycji, 
którzy zaangażowali najwięcej środków i sił w po-
prawę jakości życia swoich mieszkańców. Po ana-
lizie dokumentu z dumą możemy poinformować, 
że Gmina Niemce w tym zestawieniu spośród 
wszystkich gmin wiejskich w Polsce (1563) zaj-
muje 334 miejsce. Biorąc pod uwagę tylko gminy 
z Województwa Lubelskiego jest to już 32 miej-
sce, a w Powiecie Lubelskim jesteśmy pierwsi.

Początek modernizacji  
dr. 106067L w Ciecierzynie

11



Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy niemce  

EDUKACJA

Obchody Narodowego Święta  
Niepodległości w Gminie Niemce

11 listopada w całej Polsce, a także poza  
jej granicami, wszyscy Polacy obchodzili 
Narodowe Święto Niepodległości. Świę-
to zostało ustanowione oficjalnie ustawą  
z 23 kwietnia 1937 r. dla upamiętnienia 
odzyskania przez Polskę niepodległości  
w 1918  roku, po 123 latach zaborów.  
Ze względu na fakt, iż 11 listopada jest dniem 
ustawowo wolnym, w naszej gminie uroczy-
stości i wydarzenia związane z tym świętem 
rozpoczęły się już w środę 9 listopada.

Pierwszym wydarzeniem tego dnia, które już 
po raz trzeci wpisuje się w gminne obchody Naro-
dowego Święta Niepodległości był Gminny Kon-
kurs Poezji Patriotycznej „ A to Polska właśnie…” 
pod patronatem Wójta Gminy Niemce Krzysztofa 
Urbasia. Organizatorem zmagań konkursowych 
było Gimnazjum nr 1 w Niemcach we współpracy 
z Gminną Biblioteką Publiczną w Niemcach oraz 
Stowarzyszeniem Chór Męski „Bas Canto”. Do kon-
kursu przystąpiło 14 gimnazjalistów z Ciecierzy-
na, Krasienina i Niemiec.

Oprócz Konkursu Poezji Patriotycznej w Gminie 
Niemce odbyło się również wiele uroczystości 
upamiętniających odzyskanie przez Polskę nie-
podległości w 1918 roku. Po południu, 9 listopada 
Zespół Placówek Oświatowych w Dysie zorgani-

zował wieczornicę z tej okazji. W świętowaniu 
udział wzięli dyrektorzy szkoły, pracownicy, 
uczniowie, rodzice i dziadkowie oraz zaproszeni 
goście, wśród których byli Wójt Gminy Niemce 
Krzysztof Urbaś oraz Dyrektor Gminnego Ośrod-
ka Administracyjnego Szkół Anna Studzińska. 
Uczniowie przygotowali inscenizację teatralną 
połączoną z wspólnym śpiewaniem pieśni pa-
triotycznych. Były piękne wiersze, rys historyczny 
z okresu niewoli i procesu odzyskiwania niepodle-
głości oraz pieśni patriotyczne, zaśpiewane przez 
uczniów i zaproszonych gości. Podniosły nastrój 
podkreślał panujący półmrok oraz zapalone 
świece.

Większość szkolnych akademii związanych z tą 
szczególną dla każdego Polaka datą odbyło się w 
przeddzień Narodowego Święta Niepodległości 
czyli 10 listopada. Sześciolatki z grupy „Biedronki” 
przygotowały wspaniały program artystyczny 
dla wszystkich przedszkolaków z Przedszkola 
Publicznego w Niemcach. Dzieci zaprezentowały 
wiersze i pieśni patriotyczne, a sama uroczystość 
rozpoczęła się od Poloneza, po którym wszyscy 
wspólnie odśpiewali hymn narodowy.

W Szkole Podstawowej w Jakubowicach Koniń-
skich uczniowie klas 0B, 3A i 3B w pięknym mon-
tażu słowno-muzycznym ukazali krwawą drogę 

Polaków do wolności. Przed południem odbyły 
się dwie uroczyste akademie (dla klas IV-VI oraz 
0-III). Po południu zaprezentowano spektakl dla 
wszystkich rodziców, którzy przybyli na zebranie. 
Była to dla nich okazja do przypomnienia pieśni 
patriotycznych wyśpiewanych przez uczniów 
szkoły. Wzruszająca i podniosła atmosfera udzie-
liła się wszystkim, gdy usłyszeli słowa „Roty”, 
„Legionów” i wielu innych pieśni patriotycznych 
w wykonaniu małych dzieci.

Tego dnia również w Zespole Szkół w Krasie-
ninie uczniowie klasy piątej i szóstej oraz chór 
szkolny zaprezentowali inscenizację opowiadają-
cą o trudnej drodze Polski i Polaków do niepodle-
głości. Była to żywa lekcja historii podczas, której 
dźwięczały ważne i dziś pytania: Jak to możliwe! 
Jak to się stało! Jak doszło do tego! Na szkolnych 
korytarzach echem odbijały się narodowe pieśni  
i słowa patriotycznych wierszy.

Społeczność szkolna z Krasienina do wspól-
nego świętowania zaprosiła także okolicznych 
mieszkańców. W dniu Narodowego Święta 
Niepodległości, w piątek 11 listopada w kościele 
parafialnym w Krasieninie odbyła się uroczysta 
msza święta w intencji ojczyzny, podczas której 
uczniowie zaprezentowali patriotyczną insceni-
zację. Dzieci, rodzice i dziadkowie mogli wspólnie 

dzielić radość i dumę z bycia Polakami. Wykonaw-
cy zostali nagrodzeni przez widzów rzęsistymi 
brawami, a wszyscy uczestnicy uroczystości biało 
– czerwonymi cukierkami, którymi częstowała 
Dyrektor ZS w Krasieninie Anna Czernicka – Szpa-
kowska.

W tym szczególnym dniu z okazji Święta Nie-
podległości już po raz czwarty w Europejskim 
Ośrodku Integracyjnym w Niemcach odbył się 
uroczysty Koncert Patriotyczny. Na tegoroczny 
program artystyczny pt. „Idzie żołnierz borem, 
lasem” składały się pieśni patriotyczne w wykona-
niu Chóru Męskiego „Bas Canto”, wystawa malar-
stwa Krystyny Zlot z prezentacją kopii obrazu „Bi-
twa Warszawska” Jerzego Kossaka   oraz koncert 
laureatów III Gminnego Konkursu Recytatorskiego 
Poezji Patriotycznej „A to Polska właśnie…”.  
W drugiej części wydarzenia artystycznego od-
było się wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 
oraz słodki poczęstunek. Koncerty organizowane 
w dniu 11 listopada przez Chór Męski „Bas Canto” 
stały się już gminną tradycją świętowania przez 
naszych mieszkańców rocznicy odzyskania nie-
podległości przez Polskę. Jak co roku uroczystość 
zgromadziła liczną publiczność, wśród której nie 
zabrakło oczywiście gospodarza naszej gminy 
Wójta Krzysztofa Urbasia.                       (tg.)  

Dys
9 listopada, w Zespole Placówek Oświatowych w Dysie, odbyła się wieczornica z okazji rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. W uroczystościach wzięli udział dyrektorzy szkoły, pracow-
nicy, uczniowie, rodzice i dziadkowie oraz zaproszeni goście z Urzędu Gminy w Niemcach. Ucznio-
wie przygotowali inscenizację teatralną połączoną z wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych. Były 
piękne wiersze i historia o latach niewoli oraz odzyskania niepodległości naszego kraju, a także pieśni 
patriotyczne, zaśpiewane przez naszych uczniów i zaproszonych gości. Podniosły nastrój podkreślał 
panujący półmrok oraz zapalone świece. Uczniowie, swoją postawą i występem pokazali, że bycie 
patriotą to przywilej, a życie w wolnym i pięknym kraju jest prawdziwym darem.

Akademia w Jakubowicach Konińskich

Przedszkole w Niemcach
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Droga do wolności  
– 98 rocznica odzyskania niepodległości  

w ZS w Niemcach
10 listopada, w przeddzień  Święta Niepodle-
głości , społeczność naszej szkoły miała okazję 
obejrzeć program artystyczny przygotowany 
przez uczniów klas 5-6 SP oraz ich starszych ko-
legów z klas I - III Gimnazjum. Występy uświet-
nił chór szkolny pod dyrekcją p. Olgi Skrzypczak-
-Kowalczyk.

Program zatytułowany „Droga do wolności” 
został  opracowany artystycznie przez p. Marzenę 

Włodarczyk  i p. Mirosława Choinę, którzy dokonali 
wyboru tekstów, piosenek oraz „skompletowali” 
obsadę i czuwali nad odpowiednim przekazem 
artystycznym. Ważnym elementem występu była 
również scenografia wykonana przez p. Joannę Pie-
karczyk oraz prezentacja multimedialna wykonana 
przez Sandrę Malinowską z kl. I B.

Widzowie w skupieniu i z zainteresowaniem 
śledzili występy swoich kolegów, ale też żywo re-

Krasienin –  Cieszymy się niepodległością

Niemce - koncert chóru 

agowali na to, co działo się na scenie bijąc brawo, 
a nawet śpiewając  wspólnie z artystami. Na uro-
czystości nie mogło zabraknąć naszego Sztandaru, 
jak zawsze wspaniale prezentowanego podczas 

wspólnego śpiewania Hymnu przez członków 
Pocztu Sztandarowego. 

Uczniowie i nauczyciele, odpowiadając na apel 
Samorządu Uczniowskiego, mieli na sobie odświęt-
ne stroje, które przyozdobili biało-czerwonymi 
kokardami narodowymi, co dodatkowo podkreśliło 
podniosły i patriotyczny charakter obchodów. Całą 
uroczystość zakończyło wspólne, żywiołowe od-
śpiewanie piosenki „Kocham Cię, Polsko” z głośnym 
klaskaniem. Był to wstęp do radosnych obchodów 
Dnia Niepodległości wraz z całą Polską już poza 
murami naszej szkoły.                 Mirosław Choina

„Wywieśmy flagi w naszych domach. 
Niech nasz patriotyzm będzie  
w naszym sercu i w naszych czynach”   

Tymi słowami  apelowali uczniowie kla-
sy 3c i 3d do zgromadzonej na sali gim-
nastycznej - publiczności. A była ku temu 
okazja, bo jak co roku, ważną Rocznicę 
Odzyskania Niepodległości uczciliśmy 

także w naszej szkole.  Uroczyste akade-
mie odbyły się w czwartek, tj. 10 listopa-
da 2016 roku.  Program artystyczny dla 
dzieci młodszych przygotowali uczniowie 
pod kierunkiem pani Stanisławy Żuław-
skiej i pani Anny Hunek.  

Mali uczniowie bardzo dojrzale zapre-
zentowali się w polonezie, następnie 
po odśpiewaniu hymnu państwowego  

i wyprowadzeniu pocztu sztandarowego 
rozpoczęła się cześć artystyczna.

Scenariusz obejmował scenkę o treści 
historycznej oraz pieśni patriotyczne,  
które pięknie odśpiewane, w dynamicz-
nym tempie, w tym niepowtarzalny, solo-
wy występ  Zuzi Lalak w pieśni „Piechota”, 
wzbogaciły występ młodych aktorów.  

Społeczność  szkolna z zainteresowa-

niem i w skupieniu obejrzała i wysłuchała 
tej szczególnej lekcji historii zakończonej  
słowami  świętego Jana Pawła II 

„Pamiętajmy o tych co walczyli  
i krew przelali o wolną Polskę, bo-
wiem Naród bez przeszłości, naród 
bez znajomości własnych korzeni jest 
narodem bez przyszłości”.
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Sukcesy naszych biegaczy  
na VI Powiatowych  
Biegach Ulicznych

Po roku wielkiego sukcesu Patryka Dziuby –  
Mistrza Polski w podnoszeniu ciężarów, 
przyszedł czas na sukcesy Patrycji Powroźnik  
(15 lat). Po wspaniałym boju z rówieśniczkami 
z utytułowanych klubów sportowych kraju, 
stanęła na drugim stopniu podium na Mi-
strzostwach Polski Młodzików, które odbyły 
się w dniach 21-23 października w Biłgoraju, 
w kategorii wagowej 53 kg.

Młoda Vice-Mistrzyni, prowadzona przez tre-
nera Zbigniewa Cękałę, uzyskała wynik 122 kg  
w dwuboju, poprawiając   swój rekord życiowy  
o 5 kg. Jest to drugi medal rangi Mistrzostw Polski 
i drugi w historii sportu Gminy Niemce dla GULKS 
Niemce, amatorskiego, młodego klubu, którego 
założycielem i prezesem jest nauczyciel wycho-

Amatorski klub sportowy z Niemiec kuźnią młodych 
Mistrzów Polski

wania fizycznego w Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Niemcach – Ryszard Sosnowski.

Przy okazji tego wielkiego sukcesu dowiedzieli-
śmy się o kłopotach finansowych naszych mistrzów. 
Cytujemy wypowiedź prezesa: … Z przykrością  
informuję, że byt naszego Klubu ze względów 
finansowych jest mocno zagrożony. Do końca se-
zonu pozostało kilka ważnych imprez sportowych 
rangi wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Dlatego 
zwracam się w imieniu Klubu o pomoc finansową 
do ludzi, dla których losy sekcji podnoszenia cięża-
rów nie są obojętne…

Doceńmy sukcesy i wesprzyjmy klub, który 
boryka się z trudnościami finansowymi, co unie-
możliwia mu istnienie, rozwój talentów, odnosze-
nie sukcesów.

GULKS 
Niemce 

zapraszamy do kontaktu: 
e-mail: gulksniemce@wp.pl  

tel. 728 81 81 63

2 października 2016 r. w Gminie Jabłonna na 
trasie Chmiel Pierwszy – Skrzynice Drugie 
odbyły się VI Powiatowe Biegi Uliczne „Biegaj 
z nami”. Jak co roku impreza sportowa połą-
czona była z oficjalnym zakończeniem jednej 
z ważniejszych inwestycji drogowych powiatu 
lubelskiego.

Zawodnicy tegorocznych biegów rywalizowali 
na przebudowanej drodze relacji Lublin - Głusk - 
Skrzynice - Chmiel - Krzczonów - Sobieska Wola. 
Zawody odbywały się w trzech kategoriach. W 
pierwszej, sztafecie 6 x 800 metrów, wzięli udział 

chłopcy i dziewczęta z gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych. W drugiej, na takich samych za-
sadach, wystartowali samorządowcy, natomiast 
trzecią grupę stanowiły zawodniczki i zawodnicy 
w wieku co najmniej 16 lat, którzy rywalizowali  
w biegu otwartym na dystansie 7 kilometrów.

Z dumą możemy poinformować, że w tym 
roku Powiatowe Biegi Uliczne zostały zdomino-
wane przez drużyny z naszej gminy. W  sztafecie 
szkół gimnazjalnych w kategorii dziewcząt naj-
lepszymi okazały się dziewczęta z Gimnazjum 
Zespołu Szkół w Niemcach, a drugie miejsce 

zajęło Gimnazjum Zespołu Placówek Oświato-
wych z Ciecierzyna. W kategorii szkół ponadgim-
nazjalnych najszybszą sztafetą dziewcząt okazała 
się drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
z Niemiec, a w sztafecie samorządów drużyna  
w składzie: Mariola Domownik, Patrycja Ste-

panow, Justyna Budzyńska, Janusz Prokopiuk, 
Kamil Urbaś i Marcin Paradziński wywalczyła 
trzecie miejsce.

Wszystkim naszym biegaczom serdecznie 
dziękujemy za reprezentowanie naszej gminy  
i gratulujemy zdobytych medali.
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W ramach zajęć z przedmiotu techniki 
obronne klasa II LO policyjno-prawna  
w ZSP Niemce wzięła udział w profesjo-
nalnym treningu Taekwon-Do. 

W trakcie spotkania uczniowie nie tylko 
poznawali nowe techniki, ale również zostali 
zapoznani z historią tej sztuki walki oraz zasa-
dami obowiązującymi na zawodach. Zajęcia 
pokazały także uczniom osoby, które powinny 
stać się dla nich inspiracją do tego, jak żyć 
zdrowo i dbać o swoje ciało. 

 Trening prowadziły:Joanna Lipa – V Dan 
Taekwon-Do, mistrzyni świata ITF w ta-
ekwondo z 2003 roku oraz mistrzyni świata 
w drużynowych walkach kobiet Wellington 
2011. Pani Paulina posiada również licencję 
sędziego Polskiego Związku TAEKWON-DO, 
jest sędzią międzynarodowym klasy A oraz 
Paulina Dzieńkowska – I Dan Taekwon-Do, 
złota medalistka z 2005 r. Ogólnopolskiego 
Turnieju Grand Prix Polski i srebrna medalistka 
ostatniego Pucharu Świata w Budapeszcie.

ZSP Niemce

Dobry człowiek  
w połączeniu  

z dobrą techniką 
– oto istota prawdziwego 

Taekwon-Do17 listopada 2016 roku w Szkole Podstawowej 
im. J. Lelewela w Jakubowicach Konińskich już 
po raz szósty odbył się Gminny Turniej Szacho-
wy. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy 
Niemce Krzysztof Urbaś.

Do głównych celów imprezy należała popula-
ryzacja królewskiej gry w szachy oraz integracja 
młodych szachistów ze szkół naszej gminy.

Rozgrywki przeprowadzono systemem szwaj-
carskim w dystansie trzech rund.

Zwycięzcą zawodów została drużyna ze Szkoły 
Podstawowej w Jakubowicach Konińskich, drugie 
miejsce zajął zespół z Zespołu Szkół w Niemcach, 
na miejscu trzecim uplasowali się uczniowie  
z Zespołu Szkół w Krasieninie. Czwarte miejsce 
przypadło Szkole Podstawowej w Rudce Kozło-
wieckiej.

Puchary oraz nagrody rzeczowe wręczyli zwy-
cięzcom przybyli goście – p. Wójt Krzysztof Urbaś 

oraz p. Dyrektor GOASz- u Anna Studzińska.
Organizatorzy serdecznie dziękują Nauczycie-

lom za przygotowanie zawodników, uczniom 
za zaangażowaną i sportową walkę, a władzom 
gminy za ufundowanie nagród i słodkich upo-
minków.

Zapraszamy za rok na kolejne zmagania na sza-
chownicy. Pokonani konkurenci już zapowiedzieli 
srogi rewanż. Czekamy niecierpliwie, bo nic nie 
motywuje tak skutecznie do treningów jak wy-
magający konkurent.

Organizatorzy

VI Gminny Turniej 
Szachowy w Jakubowicach 

Konińskich
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W dniach 23 i 24 listopada 2016 r. Szkoła Podstawowa  
im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich obchodziła 
pięćdziesiątą rocznicę oddania do użytku obecnego budynku 
szkoły. Z tej okazji uczniowie zaprezentowali widowisko arty-
styczne pt: „Ocalić od zapomnienia”, przygotowane pod kierun-
kiem i według scenariusza pani wicedyrektor Jolanty Zabielskiej. 
Na scenie wystąpili zarówno najmłodsi jak i najstarsi uczniowie, 
do których dołączyli absolwenci, rodzice i nauczyciele.

Środa była dniem świętowania przez społeczność szkolną, nato-
miast w czwartek w święcie szkoły wzięli udział zaproszeni goście.

Czwartkową uroczystość rozpoczęła pani dyrektor Emilia Kowal-
ska, następnie głos zabrali m.in. zastępca Wójta Gminy Niemce 
– pani Iwona Pulińska, dyrektor Gminnego Ośrodka Administracji 

Jubileusz 50-lecia szkoły  
w Jakubowicach Konińskich

Szkół – pani Anna Studzińska, radni gminy Niemce wraz z przewod-
niczącym panem Sławomirem Mroczkiem, przedstawiciel Marszał-
ka Województwa Lubelskiego – pan Henryk Smolarz, przewodni-
cząca Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu 
Środkowowschodniego pani Wiesława Stec, dyrektorzy ościennych 
placówek oświatowych oraz emerytowani dyrektorzy placówki.

W dalszej części jubileuszu zaprezentowane zostało widowisko 
pt. „Ocalić od zapomnienia”. Konferansjerzy przypomnieli trudne 
początki funkcjonowania szkoły w starym budynku oraz radość  
z otwarcia nowej. Na scenie wystąpili przedstawiciele wszystkich 
klas, absolwenci, reprezentant rodziców, a nawet nauczyciele.  
Na widowisko złożyły się recytacje, piękne, wzruszające piosenki  
i porywające tańce.

Po części artystycznej goście udali się na słodki poczęstunek, gdzie 
delektowali się domowymi ciastami przygotowanym przez rodzi-
ców oraz imponującym jubileuszowym tortem.

Atmosfera i nastrój tej uroczystości udzieliły się wszystkim.  
Jubileusz był bowiem okazją do dumy i  radości z osiągnięć szkoły. 
Okazał się wspaniałą lekcją historii, przywołał w pamięci tych, którzy 
odeszli, ale też zachęcał do kreślenia śmiałych planów na przyszłość. 
Było to tym łatwiejsze, że zza okna cały czas dobiegało postukiwa-
nie z placu budowy nowej sali gimnastycznej. Niebawem placówka 
oświatowa w Jakubowicach Konińskich rozpocznie nowy rozdział 
w zdecydowanie lepszych warunkach lokalowych.

W imieniu dyrekcji, nauczycieli, pracowników i uczniów serdecz-
nie dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych 
za obecność i pamięć o szkole, za wszystkie prezenty, a rodzicom  
i sponsorom za wsparcie i pomoc.
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Współczesny świat boryka się z wieloma zagrożeniami dla 
przyrody. Jednym z nich jest niszczenie ekosystemów natural-
nych. Obowiązkiem każdego człowieka jest zadbanie o swoje 
najbliższe otoczenie, o zasoby wody oraz organizmy żywe. Od 
najwcześniejszych lat należy kształtować u ucznia sposób my-
ślenia i zachowania tak, aby umiał zadbać o otaczający go świat 
a szczególnie o wielkość pozostawianego śladu ekologicznego. 

Ważne jest, aby uczniowie potrafili zrozumieć, że mieszkańcy Lu-
belszczyzny mają także duży wpływ na różnorodność życia w ekosys-
temach. Celem projektu jest zwiększanie świadomości ekologicznej 
zarówno dzieci jak i dorosłych poprzez aktywizowanie społeczności 
szkolnej i lokalnej do działań na rzecz zmniejszania śladu ekologicz-
nego w najbliższej okolicy. Cel główny realizowanego projektu to 
uwrażliwienie młodzieży na piękno flory i fauny małej ojczyzny oraz 
poznanie wpływu  konsumpcji i zachowań współczesnego człowieka 
na wielkość śladu ekologicznego.

Uczestnikami projektu są uczniowie w wieku 6 - 16 lat oraz ich 

,,Jaki jest nasz  
ślad ekologiczny?”

Projekt edukacji ekologicznej 2016  
w Ciecierzynie

rodzice i nauczyciele wraz z pracownikami obsługi oraz społecznością 
lokalną. W ramach projektu zrealizowano: 
• pogadankę z prezentacją multimedialną „ Mój ślad ekologiczny” dla 

uczniów i rodziców
• wyjazd edukacyjny kształtujący świadomość ekologiczną – zorga-

nizowany dla 35 uczniów „Ekosystem naturalny i antropogeniczny”
• cykl zajęć edukacyjnych  „Obliczamy nasz ślad ekologiczny”
• konkursy o tematyce ekologicznej:  na wykonanie albumu „Eko-

system naturalny i antropogeniczny”, fotograficzny „Najpiękniej-
sze rośliny i zwierzęta”, literacki na wiersz „Mój dom ekologiczny”, 
literacki na opis lub esej „Mój dom ekologiczny”,  na prezentację 
multimedialną „Ślad ekologiczny mojej rodziny”.

Przed nami jeszcze festyn ekologiczny i prezentacja efektów projektu.
Każdy mieszkaniec naszej planety zostawia różny ślad ekologiczny. 

Ślad ekologiczny to miara zapotrzebowania na zasoby naturalne bios-
fery w hektarach powierzchni lądu i morza, które są potrzebne do wy-
tworzenia zużywanych produktów, ale także do absorpcji odpadów. 
Słowem to próba oszacowania potrzeb ludzkości w porównaniu z pro-
duktywnością naszej planety mierzona w globalnych hektarach. Mając 
wiedzę na temat ogromnego tempa zużywania zasobów naturalnych 
odnawialnych i nieodnawialnych uczniowie wraz z nauczycielami 
Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie wykonali wyżej wy-
mienione działania proekologiczne wierząc, że w efekcie ich realizacji 

wzrośnie zakres wiedzy wśród społeczności lokalnej na temat umie-
jętności zmniejszania śladu  ekologicznego i racjonalnej konsumpcji. 

Opracowała: Alina Gromaszek  – koordynator projektu

Warsztaty z myślą o Świętach...
W ramach Programu Aktywizacji i Edukacji Lokalnej Miesz-
kańców Gminy Niemce „OD JUNIORA DO SENIORA” w listo-
padzie i grudniu Gminna Biblioteka Publiczna w Niemcach  
zorganizowała warsztaty tworzenia ozdób świątecznych  
dla mieszkańców naszej gminy. 

Warsztaty zrealizowano w Jakubowicach Konińskich,  
Krasieninie, Nowym Stawie, Kawce, Dysie, Ciecierzynie, Eli-
zówce i Niemcach. Uczestnicy podczas warsztatów poznali 
ciekawe techniki tworzenia ozdób m.in. metodą karczochową 
czy tworzenia bombek z papieru. Własnoręcznie wykonane 

ozdoby choinkowe z pewnością pięknie przystroją świą-
teczne drzewka i sprawią, że w tym roku będą jeszcze 
bardziej wyjątkowe.                                            (tg.)
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29 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej 
w Rudce Kozłowieckej odbyła się III Edycja 
Gminnego Konkursu Piosenki Angielskiej ‚You 
Can Sing’ pod Honorowym Patronatem Wójta 
Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia. Organiza-
torem całego przedsięwzięcia była pani Anna 
Weremczuk, nauczycielka języka angielskiego.

W konkursowe szranki stanęło 10 solistów  
i 6 zespołów z 7 szkół podstawowych z terenu na-
szej gminy. Uczestnicy byli oceniani przez Komisję 
konkursową w składzie: Paweł Pasikowski (muzyk 
i anglista), Anna Kozak (muzyk i anglista) i Jaro-
sław Sobczak (anglista).

W kategorii soliści I miejsce zajęła Maria Taczal-
ska z Zespołu Szkół w Niemcach, II miejsce zajęła 
Agnieszka Muzyka z Zespołu Szkół w Krasieninie, 
a III miejsce wyśpiewała Milena Pomorska ze 
Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich

W kategorii zespoły najlepsza była grupa z 
Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie  
w składzie: Małgorzata Piotrowska, Weronika Waż-

na, Gabriela Wójtowicz, Anna Piotrowska, Aleksan-
dra Włodarczyk. II miejsce zajął duet Kingi Mitrut 
i Izabeli Cieplak z Zespołu Szkół w Krasieninie,  
a trzecie miejsce przypadło zespołowi z Ciecierzyna 
w składzie: Adam Rudzki, Dominik Sołtys, Maja 
Stawecka, Dominika Prokop, Oliwia Stanisławek, 
Lilianna Pankowska, Jakub Lubański, Patrycja  
Ginalska, David Hosman, Maja Gawrońska.

Komisja Konkursowa przyznała również wy-
różnienie za wyjątkowo udany występ Alanowi 
Lewickiemu  z Niemiec i zespołowi z Dysa.

Przyznane zostały również nominacje do udzia-
łu w IV Edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki 
Angielskiej ‚Let’s Sing’ w Lublinie dla uczestników, 
którzy będą odpowiednio reprezentować naszą 

Gminę. Nominacje otrzymali: Michał Włodarczyk, 
Maria Taczalska, Milena Pomorska, Alan Lewicki, 
Zespół z Krasienina za piosenkę ‚The Show’ oraz 
Zespół z Ciecierzyna za piosenkę ‚Maybe’.

Organizacja tej wspaniałej imprezy była możliwa 
dzięki sponsorom: Wójtowi Gminy Niemce, firmie 
Mota Engil Central Europe, Centrum Jezyków Ob-
cych Euro-Forum, Spółdzielni Rolniczo Handlowej 
SCH w Niemcach oraz Radzie Rodziców Szkoły 
Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej. Wszystkim 

serdecznie dziękujemy za wsparcie. Satysfakcja  
i radość widziana w oczach uczestników świadczy  
o tym, że warto pomagać i promować młode talenty.

Mamy nadzieję, że kolejne edycje Konkursu 
będą cieszyły się równie dużym zainteresowa-
niem i będą okazją do rozwijania umiejętności  
i talentów dla dzieci i młodzieży.

Odblaskowa gmina - spotkanie profilaktyczno - 
edukacyjne w GOK-u

25 listopada 2016 r. w Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Niemcach młodszy aspirant Lilla Kar-
wowska

oraz podkomisarz Wojciech Kusyk Wydział Ru-
chu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Lublinie przeprowadzili pierwsze spotkanie 
profilaktyczno - edukacyjne pod nazwą „Odbla-
skowa Gmina”. Spotkanie skierowane było do 
pełnoletnich mieszkańców naszej gminy.

Celem pilotażowego programu była poprawa 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów jako nie-
chronionych uczestników dróg oraz podniesienie 
wzrostu odpowiedzialności za siebie poprzez 

uświadomienie mieszkańcom  zasad ruchu dro-
gowego. Mundurowi podali również podstawy 
prawne,  które w sposób definitywny nakazują 
noszenie elementów odblaskowych po zmroku 
poza obszarem zabudowanym.

W trakcie spotkania funkcjonariusze zapre-
zentowali film pt. „Śmierć czai się na drodze”. 
Następnie odbyła się pogadanka na temat 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w której 
uczestnicy brali bardzo aktywny udział. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się zaprezentowane 
przez policjantów alkogogle. Uczestnicy bardzo 
chętnie je przymierzali.

Na koniec spotkania chcąc wykształtować posta-
wy i nawyki noszenia elementów odblaskowych 
przez pieszych jako uczestników ruchu drogowego, 

mundurowi rozdali uczestnikom spotkania odblaski. 
Każdy z uczestków otrzymał także drobny upominek 
od współorganizatora prelekcji czyli Gminy Niemce.

III Edycja Gminnego Konkursu YOU CAN SING  
w Rudce Kozłowieckiej
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Razem pół wieku – Złote Gody 
w naszej gminie
20 listopada 2016 r. w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej 
w Niemcach odbył się Jubileusz Złotych Godów, zorgani-
zowany dla par z terenu Gminy Niemce, które w tym roku 
obchodziły pięćdziesiątą rocznicę zawarcia związku mał-
żeńskiego.
To wyjątkowe święto rozpoczęła msza święta w inten-
cji Jubilatów, odprawiona przez proboszcza parafii pw.  
św. Ignacego Loyoli w Niemcach ks. kan. Krzysztofa Galew-
skiego, który tradycyjnie pod koniec nabożeństwa wręczył 
małżonkom pamiątkowe dyplomy.

Dalsza część uroczystości odbyła się w gościnnych progach 
Zespołu Szkół w Niemcach. Na początku, po krótkim wystą-
pieniu, Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś w towarzystwie 
Przewodniczącego Rady Gminy Niemce Sławomira Mroczka 
oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Doroty Gajo i Dyrek-
tora tutejszej placówki oświatowej Jerzego Wójcika, odznaczył 
dostojnych Jubilatów medalami „Za Długoletnie Pożycie Mał-
żeńskie” przyznanymi z tej okazji przez Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudę. Część oficjalną zakończyła 
okolicznościowa lampka szampana z nieodłącznym „Sto lat” dla 
szacownych małżonków.

Po toaście przyszedł czas na program artystyczny, przygoto-
wany przez młodzież z tutejszej szkoły i Gminną Orkiestrę Dętą 
„Brass Band”. Niecodzienny charakter tej rocznicy podkreślił 
także wspaniały tort, którego nikomu spośród obecnych na tym 
Jubileuszu nie zabrakło.

Gminną uroczystość Złotych Godów zakończył koncert Zespo-
łu Ludowego „Dysowiacy”. Energiczne piosenki w wykonaniu 
zespołu poderwały do tańca wszystkich zgromadzonych na sali.

Dostojnym Jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje 
i życzenia wielu lat w zdrowiu i wzajemnej miłości.      (tg.)

fotoreportaż str. 16

mu Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia.
Fundacja od 2004 r. prowadzi „Inicjatywę tato.

net”. W materiałach promocyjnych czytamy: „warsz-
taty to ciekawe, nowatorsko zaplanowane wyda-
rzenie dla mężczyzn, którzy chcą wzmocnić swoje 
ojcowskie umiejętności i stawać się bohaterami dla 
swoich dzieci”. Jak się miało okazać, w reklamie nie 
napisano nic „na wyrost”, bowiem wszyscy uczest-
nicy warsztatu byli zaabsorbowani przekazywany-
mi treściami. Spotkanie prowadził trener Inicjatywy 
tato.net – Łukasz Wachowski. Profesjonalnie przy-
gotowane materiały stanowią znakomitą pomoc 
nie tylko podczas trwania warsztatu, ale również 
po powrocie do domu. Pozwalają bowiem każde-
mu zdiagnozować stan własnego ojcostwa, znaleźć 
swoje mocne i słabsze strony, po to, by zacząć udo-

skonalać ojcowskie talenty. Efektem kilkugodzinnej 
pracy, jest powstanie indywidualnego Tato-planu, 
który każdy z uczestników wdraża w relacjach ze 
swoimi dziećmi. Zajęcia opierają się na czterech 
filarach efektywnego ojcostwa, do których zalicza 
się:  zaangażowanie, stałość, znajomość dziecka  
i opiekuńczość. 

Na zakończenie warsztatów zebrani ojcowie 
wyrazili zainteresowanie organizacją w naszej 
gminie Klubu Ojcowskiego. Kluby takie działają 
już w Lublinie, jest szansa, że uda się zgromadzić 
grupę zaangażowanych ojców również w Niem-
cach. Mamy nadzieję kontynuować współpracę  
z Fundacją Cyryla i Metodego, co powinno znaleźć 
wyraz w organizacji kolejnych pożytecznych spo-
łecznie projektów.

Warsz...Taty „Bliżej - pełna łączność”
3 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy Niemce odbyły się warsztaty dla ojców 
pod hasłem „Bliżej – pełna łączność”. W spotka-

niu wzięło udział dwudziestu mężczyzn. Przed-
sięwzięcie zorganizowano wspólnie z Fundacją 
Cyryla i Metodego, dzięki wsparciu finansowe-
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ZŁOTE GODY W NASZEJ GMINIE

20 listopada 2016 r. 


