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Od nowego roku wzrośnie opłata za odbiór śmieci

W dniu 4 grudnia 2015 r. weszły w życie
trzy uchwały z dnia 12.11.2015 r. dotyczące
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Niemce. Wśród nich jest „Uchwała w
sprawie wyboru metody ustalenia opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty”,
która na XIII sesji Rady Gminy Niemce
wzbudziła najwięcej emocji.
Od 1 lipca 2013 r. kiedy to zaczęła funkcjonować tzw. „nowa ustawa śmieciowa”, stawki za
odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców naszej gminy się nie zmieniały i wynosiły
6 zł miesięcznie od osoby za śmieci zbierane
selektywnie i 12 zł za śmieci, które nie były segregowane. Niestety, po analizie kosztów jakie
gmina poniosła do tej pory z powodu realizacji ustawy, Rada Gminy Niemce postanowiła
zwiększyć stawki za odbiór odpadów do 9 zł
miesięcznie od osoby za odpady segregowane
i 15 zł za niesegregowane. Częstotliwość odbioru pozostaje bez zmian.
Wpływ na podwyżkę miały przede wszystkim dwa podstawowe czynniki, systematyczny
wzrost ilości odpadów odbieranych od naszych mieszkańców, a co za tym idzie rosnące
koszty systemu odbioru i zagospodarowania
odpadów oraz coraz większa kwota dopłaty
z budżetu gminy do tego systemu.
Największy udział w kosztach systemu ma
suma jaką gmina płaci firmie odbierającej odpady od mieszkańców. Z roku na rok cena za jaką
firmy zewnętrzne deklarują się odbierać od nas
śmieci jest coraz wyższa. W 2014 roku umowa
opiewała na 1 479 595 zł, w tym roku to już 1 545
726 zł, a w pierwszym przetargu na 2016 rok,
który ostatecznie został unieważniony najniższa

kwota wynosiła 1 724 470 zł. Podwyżki w kolejnych przetargach firmy motywują miedzy innymi wzrostem ilości odpadów produkowanych
przez naszych mieszkańców, który procentowo
nie odnosi się do wzrostu ludności w gminie.
Do utrzymania systemu gospodarowania
odpadami w Gminie Niemce, którego szacunkowy koszt w tym roku wyniesie ponad 1,8
mln zł, gmina z budżetu dołoży blisko 800 tys.
zł. Na sesji Rady padło pytanie, …czy wydajemy coraz to wyższe kwoty na dotowanie
odbioru śmieci, czy podnosimy stawki za
odbiór odpadów aby chociaż w części system się zbilansował, a zaoszczędzone w ten
sposób pieniądze będziemy mogli wydać na
inwestycje w gminie?...
Dodajmy, że uchwalone na przyszły rok
stawki są porównywalne z obowiązującymi
obecnie opłatami w innych gminach. W Garbowie cennik przedstawia się następująco:
• gospodarstwo 1-osobowe: 10 zł segregowane, 20 zł niesegregowane

• g ospodarstwo 2-osobowe: 18 zł segregowane, 30 zł niesegregowane
• gospodarstwo 3 i więcej-osobowe: 24 zł
segregowane, 40 zł niesegregowane.
Powyższe stawki przy gospodarstwach wieloosobowych mogą wydawać się bardziej korzystne niż nasze ale trzeba dodać, że w Gminie
Garbów śmieci od mieszkańców są odbierane
raz w miesiącu przez cały rok, firma nie odbiera
odpadów BIO, popiół po uzgodnieniu można
oddać tylko dwa razy w roku, a śmieci wielkogabarytowe, budowlane i elektro mieszkańcy
muszą odwozić osobiście na PSZOK.
W Gminie Wólka za śmieci segregowane
płacą 8 zł za osobę (segregacja obowiązkowa na 5 frakcji), a niesegregowane 15 zł
odbiór również tylko raz w miesiącu przez
cały rok.
Poniżej prezentujemy zestawienie ilości
ton odpadów z Gminy Niemce w rozbiciu na
miesiące w okresie od stycznia 2014 r. do października 2015 r.

Konkurs plastyczny „Boże Narodzenie 2015”
Komisja Konkursowa, w dniu 26 listopada 2015 r. po obejrzeniu Kategoria klas IV-VI
i dokonaniu oceny, wyłoniła jedną pracę, przyznając jej nagrodę I miejsce:	Barbara Słotwińska, kl. VI, Szkoła Podstawowa
główną. W kategorii klas I-III oraz IV-VI wyłoniono po trzy prace,
w Jakubowicach Konińskich, opiekun Bożena Flor
którym przyznano miejsca od I-III oraz trzy wyróżnienia.
II miejsce:	Maria Taczalska - kl. V, Koło plastyczne GOK,
Główną nagrodę w postaci upowszechnienia projektu w formie
opiekun Iwona Duda
wydania kartki świątecznej z logo Gminy Niemce, która zostanie III miejsce:	Nina Lisowska, kl. V, Koło plastyczne GOK
rozesłana w imieniu Wójta Gminy Niemce z życzeniami świątecznyw Niemcach, opiekun Iwona Duda
mi do mieszkańców gminy wygrała praca, której autorką jest Ame- Wyróżnienia:
lia Kalita uczennica kl. IV Szkoły Podstawowej w Ciecierzynie. 4. Dawid Walczewski kl. VI, Koło plastyczne GOK w Niemcach,
Praca wykonana została pod kierunkiem p. Agnieszki Ciechan.
opiekun Iwona Duda
Nagrodzeni w kategorii klas I-III:
5. Anna Jaśkowska, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Jakubowicach
I miejsce:	Martynka Ćwikła, kl. III – Szkoła Podstawowa
Konińskich, opiekun Bożena Flor
w Nasutowie, opiekun Renata Jezierska
6. Mateusz Caban, kl. VI, Szkoła Podstawowa w Niemcach,
II miejsce:	Wiktoria Sykut, kl. II - Koło plastyczne GOK
opiekun Joanna Piekarczyk
w Niemcach, opiekun Iwona Duda
Nagrodzone prace zostaną zamieszczone w formie kartki elektroIII miejsce: 	Hanna Sołtys, kl. II, Szkoła Podstawowa w Ciecierzy- nicznej na stronie internetowej Gminy Niemce (www.niemce.pl),
nie, opiekun Agnieszka Ciechan
skąd każdy będzie mógł je pobrać i wysłać e-mailem do przyjaciół
Wyróżnienia:
i najbliższych.
1. Natalia Tomasiak, kl. II b, Szkoła Podstawowa w Krasieninie,
Wszystkie prace zgłoszone do konkursu finałowego zostaną
opiekun Marzena Drozd
nagrodzone pamiątkowymi dyplomami, które zostaną wręczone
2. Hanna Mytyk, kl. I, Koło plastyczne GOK w Niemcach, opiekun w szkołach podczas uroczystych spotkań przed przerwą świąteczną.
Iwona Duda
Uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się 21 grudnia
3. Julia Langosz, kl. I, Koło plastyczne GOK w Niemcach, opiekun 2015 r. o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej w Nasutowie.
(tg.)
Iwona Duda
(prace nagrodzone w konkursie zamieszczone zostały na okładce naszej gazety)
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Nagroda Specjalna Zarządu
FREiSW dla Gminy Niemce

12 października 2015 roku w zabytkowej
Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego odbyła się uroczysta Gala Finałowa V
edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”.
Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter, o co jak co roku zadbał organizator Programu Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa
Wyższego w Sosnowcu. W Gali wzięło udział
blisko 200 osób – reprezentantów środowisk
samorządowych, naukowych, oświatowych
i gospodarczych z całej Polski, a wśród nich
m.in.: Wójt Gminy Niemce – Krzysztof Urbaś
oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Administracyjnego Szkół – Anna Studzińska.
W tegorocznej edycji Programu „Samorządowy Lider Edukacji” certyfikaty uzyskało
51 gmin, powiatów i samorządnych województw z całej Polski w tym: gminy do
20.000 mieszkańców (19). Gmina Niemce
oprócz przyznanego przez Komisję Certyfikacyjną tytułu „Samorządowy Lider Edukacji 2015” otrzymała również jako jedna z
8 JST Nagrodę Specjalną Zarządu Fundacji
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego,
przyznawaną jednostkom samorządu terytorialnego, które wykazały największy progres
w dziedzinie rozwoju edukacji od poprzedniego postępowania certyfikacyjnego. To szcze-
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gólne wyróżnienie, któremu towarzyszyła
złota statuetka „Wiktorii”.
Według oceny Kapituły Gmina Niemce to jednostka kompleksowo inwestująca w edukację,
będąca jednym z liderów (nie tylko w skali regionalnej, ale także ogólnokrajowej) działań w obszarze zapewniania wysokiej jakości nauczania,
inwestycji oświatowych i budowania zdywersyfikowanej oferty edukacyjnej. Za wyróżniające
recenzenci uznali działania władz lokalnych
w zakresie upowszechniania edukacji przedszkolnej – z roku na rok (co wykazuje stała ewaluacja
JST w programie „Samorządowy Lider Edukacji”)
aktywność samorządu gminy Niemce w tym
obszarze staje się bardziej efektywna, skuteczna
i znacząca społecznie, zbliżając się do modelu
wręcz wzorcowego. Stwierdzono także, że wysoko oceniany w poprzedniej edycji Programu
„Samorządowy Lider Edukacji”. „Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Niemce” kontynuowany jest w sposób wręcz wzorcowy,
co zapewnia m.in. możliwość finansowania
konkursów prorozwojowych dla dzieci czy
przyznawanie stypendiów. Recenzenci zwrócili także uwagę na rozwinięty w gminie system zarządzania partycypacyjnego w sferze
oświatowej, w tym umiejętność budowania
modelu kierowania oświatą w kooperacji
z partnerami społecznymi.
(tg.)

Drukarki z projektu
- Niemce partnerstwo
na rzecz e-integracji
Jesienią ubiegłego roku, w związku
z realizacją przez Gminę Niemce w partnerstwie z Fundacją Euro Nation projektu
„Niemce partnerstwo na rzecz e-integracji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, Oś priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne –
zwiększenie innowacyjności gospodarki,
Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, 250 mieszkańców Gminy
Niemce otrzymało laptopy z oprogramo-

waniem i bezpłatnym dostępem do Internetu przez pięć lat.
Wskutek oszczędności po przeprowadzonych w 2014 roku przetargach na
zakup komputerów i dostęp do usług internetowych, gmina zakupiła dla beneficjentów projektu wysokiej klasy kolorowe
drukarki laserowe.
1 grudnia 2015 roku Wójt Gminy Niemce
Krzysztof Urbaś przekazał mieszkańcom
zakwalifikowanym do w/w projektu
pierwsze z 250 drukarek.
(tg.)
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SPOŁECZEŃSTWO

Spotkanie seniorów z samorządowcami konferencja SENIOR XXI WIEKU

15 października w Europejskim Domu
Spotkań – Fundacji Nowy Staw odbyła się
konferencja pt. „Senior XXI wieku”. Organizatorem spotkania w ramach Rządowego
Programu na rzecz Aktywności Społecznej
Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja
2015 było Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Gminy Niemce.
Celem konferencji było: spotkanie przedstawicieli samorządów gminnych z seniorami,
promowanie klubów seniora i uniwersytetów
trzeciego wieku jako ciekawej alternatywy na
aktywne i twórcze spędzanie wolnego czasu
oraz zaprezentowanie pozytywnego wizerunku
osoby starszej.
Na wstępie Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach Barbara Ściseł powitała
wszystkich zgromadzonych, wśród których byli
m.in. Poseł na Sejm RP V i VII kadencji Henryk
Smolarz, Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś,
Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir
Mroczek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Albin
Mazurek, Dyrektor Lubelskiego Uniwersytetu

Trzeciego Wieku Małgorzata Stanowska, Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta Lublin a zarazem Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Alina Gucma oraz
przedstawiciele samorządów i seniorów z gmin:
Bychawa, Głusk, Garbów, Jabłonna, Niedrzwica
Duża, Niemce, Jastków, Konopnica i Ostrówek.
Po oficjalnym powitaniu głos zabrał Wójt
naszej gminy, który w krótkim wystąpieniu zachęcał do wspólnego działania na rzecz seniorów mówiąc że „…jednym z najważniejszych
długofalowych wyzwań jest aktywizacja osób
starszych w ich środowiskach”. Po nim Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej Albin Mazurek
omówił założenia długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020 w oparciu
o Program Senior WIGOR i ASOS. Pani Alina
Gucma Przewodnicząca Rady Seniorów Miasta
Lublin szeroko omawiała potrzebę tworzenia rad
seniorów w miastach i gminach naszego województwa, a pani Małgorzata Stanowska Dyrektor Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
mówiła o klubach seniora, klubach wolontariuszy na Bronowicach i LSM oraz o Uniwersytetach

Trzeciego Wieku. Swoje wystąpienie zakończyła
słowami: „… zamiast wsłuchiwać się w to, co
nas boli, powinniśmy wszyscy szukać nowych
dróg, rozwiązań, zainteresowań i każdą chwilę
naszego życia wykorzystywać jak najlepiej”.
Poseł na Sejm RP V i VII kadencji Henryk
Smolarz, który w VII kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej
w Sejmie, zapoznał zebranych ze sprawami polityki państwa dotyczącymi osób starszych. Mówił o uchwalonej przez Sejm ustawie o osobach
starszych. Zachęcał do udziału w projektach i
działaniach różnych grup senioralnych.
W ostatniej części spotkania przedstawiciele
gmin zaprezentowali dobre praktyki w obszarze działań na rzecz seniorów na terenie swoich
gmin. Po raz pierwszy udało się zorganizować
spotkanie przedstawicieli samorządów gminnych z seniorami, gdzie mówiło się o seniorach
z seniorami. Sukcesem można uznać udział
w konferencji ponad 60 osób z 9 gmin.
Podczas poczęstunku uczestnikom spotkania
przygrywała muzyka, a każdy z uczestników
otrzymał praktyczny upominek.

XIII Spotkanie Emerytowanych
Pracowników Oświaty
21 października b.r. w gościnnych progach Przedszkola
Publicznego w Niemcach odbyło się coroczne spotkanie
emerytowanych pracowników oświaty Gminy Niemce
z władzami gminy, dyrektorami placówek oświatowych
oraz zaproszonymi gośćmi m.in.: Posłem na sejm RP V
i VII kadencji – Henrykiem Smolarzem, Januszem Różyckim - Prezesem Oddziału Powiatowego Lubelskiego ZNP
oraz Przewodniczącym Rady Gminy Niemce – Sławomirem Mroczkiem.
Gospodarzami były związki zawodowe pracowników
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 części artystycznej zaprezentowała się grupa utalentowanych młodych wokalistek – uczennic gimnazjum
z ZS w Niemcach przygotowanych pod kierunkiem
p. Ireneusza Bachonko w połączeniu, z choreografią roz4

tańczonych przedszkolaków z Przedszkola w Niemcach
– opiekun p. Anna Kopaszewska. Wszyscy uczestnicy
otrzymali od przedszkolaków własnoręcznie wykonane
prezenty – kolorowe kwiatki. W miłej atmosferze, przy
smakowitym poczęstunku odbywały się pełne wspomnień i wzruszeń rozmowy. W kierunku zacnych emerytów popłynęły także z ust gości życzenia: jak najlepszego
zdrowia, spełnienia marzeń, realizacji dalszych planów
życiowych oraz wiele jeszcze innych ciepłych słów.
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Wyróżnienie na I Ogólnopolskiej Gali
Europejskich Dni Dziedzictwa
5 listopada w sali koncertowej Filharmonii Opolskiej im. Józefa
Elsnera w Opolu odbyła się I Ogólnopolska Gala Europejskich Dni
Dziedzictwa (EDD). Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
prof. dr hab. mgr inż. arch. Małgorzata Rozbicka rozdała m.in.
wyróżnienia najlepszym organizatorom EDD w Polsce. Wśród
nich były dwie nauczycielki z naszej gminy: p. Ewa Kołtunik –
nauczycielka historii i geografii w ZS w Krasieninie oraz p. Alina
Gromaszek – wicedyrektor w ZPO w Ciecierzynie, które jednocześnie znalazły się w gronie pięciu organizatorów z Lubelszczyzny,
wyróżnionych za organizację Europejskich Dni Dziedzictwa.
Europejskie Dni Dziedzictwa to coraz bardziej rozpoznawalna
marka pośród imprez o charakterze edukacyjno-kulturalnym w
Polsce, które mają na celu nie tylko promocję dziedzictwa, ale

także zwrócenie uwagi na potrzebę jego ochrony i zachowania
dla przyszłych pokoleń. Niemal 2 tysiące wydarzeń na terenie całego kraju i ponad 320 tysięcy uczestników. Od 23 lat z roku na
rok zainteresowanie Europejskimi Dniami Dziedzictwa rośnie. W
ZS w Krasieninie wydarzenia związane z EDD realizowane są nieprzerwanie od 2008 r.. Pomysłodawcą i głównym koordynatorem
obchodów jest p. Ewa Kołtunik. Każda edycja EDD była niepowtarzalna i wyjątkowa oraz przyświecał jej inny temat przewodni. Na
uwagę zasługuje fakt iż do 2013 r. była to jedyna szkoła w gminie i
powiecie, która realizowała tak wielkie przedsięwzięcie. W 2014 r.
z inicjatywy p. wicedyrektor Aliny Gromaszek do akcji przyłączyła
się kolejna szkoła z terenu naszej gminy – ZPO w Ciecierzynie.
Cieszy niezmiernie fakt, że koordynatorki tych działań potrafiły

zaprosić do realizacji całą społeczność szkolną, władze gminy ,inne
placówki oświatowe, a także nawiązać współpracę z licznymi instytucjami kultury i nauki. Obu Paniom gratulujemy ogromnego
wyróżnienia, życzymy kolejnych oryginalnych pomysłów i dalszych sukcesów, a wszystkich mieszkańców gminy Niemce już dziś
zapraszamy do udziału w przyszłorocznej edycji Europejskich Dni
Dziedzictwa.

Gminne obchody Święta Edukacji Narodowej 2015
Już po raz kolejny w naszej gminie w ramach obchodów Dnia Edukacji Narodowej
– 15 października 2015 r. obchodziliśmy
„Gminne Święto Edukacji”. Tegoroczna uroczystość odbyła się w gościnnych progach
Zespołu Szkół w Krasieninie.
Gospodarzem spotkania był Wójt Krzysztof
Urbaś, a wśród zaproszonych gości obecni byli:
Henryk Smolarz - Poseł na Sejm RP V i VII kadencji, Radni Gminy Niemce: Sławomir Mroczek
– przewodniczący, Beata Zgierska – wiceprzewodnicząca, Grażyna Gliwka – przewodnicząca
Komisji Oświaty i Kultury, Józef Wysokiński oraz
Marek Podstawka, przedstawiciele związków
zawodowych: Emilia Białek – Przewodnicząca
Międzyzakładowej Komisji NSZZ „Solidarność”
Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy
Niemce, Jadwiga Łucka-Drozd – Prezes Zarządu
Oddziału ZNP w Niemcach, dyrektorzy i wyróżnieni nauczyciele z placówek oświatowych naszej
gminy, a także Rada Rodziców ZS w Krasieninie w
osobach: p. Małgorzaty Guz – przewodniczącej,
Małgorzaty Rachańczyk, Małgorzaty Czerwonki,
Barbary Misiurek oraz Sylwii Józwiak.
Uroczystość rozpoczęła część artystyczna,
którą przygotowała młodzież ZS w Krasieninie
na którą złożyły się tańce w wykonaniu Zespołu
Tańca Współczesnego „Impuls” pod kierunkiem
p. Elżbiety Michalczuk, przedstawienie wykonane przez Grupę Teatralną SP w Krasieninie
przygotowaną przez p. Izabelę Sałuch oraz
popisy wokalne (opiekun- pan Piotr Preidl),
recytatorskie (opiekun – p. Beata Preidl) i instrumentalne w wykonaniu uzdolnionych dzieci
i młodzieży. Uczniowie doskonale sprawdzili się
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jako aktorzy po raz kolejny udowadniając swój
talent, a sam występ dostarczył zgromadzonym
wielu wzruszeń.
Tradycją obchodów jest to, że władze naszej
gminy wręczają pracownikom oświaty medale,
odznaczenia i nagrody, za pełnione przez nich
w sposób wyróżniający obowiązki oraz za sukcesy pedagogiczne. Nie inaczej było w tym roku.
Wójt Krzysztof Urbaś uhonorował 14 nauczycieli
Nagrodą Wójta Gminy Niemce.
Wyróżnienie otrzymali następujący
nauczyciele:
Zespół Szkół im. Ziemi Lubelskiej
w Niemcach:
Anna Zgierska – nauczycielka języka polskiego,
Agnieszka Boguta – nauczycielka języka
polskiego,
Sławomir Topyła – nauczyciel w-f ,
Krystyna Barbara Szłapa – nauczycielka,
bibliotekarka,
Maria Wójtowicz – nauczycielka matematyki.
Zespół Placówek Oświatowych
im. Bł. Bpa Władysława Gorala
w Ciecierzynie
Alina Gromaszek – wicedyrektor.
Zespół Placówek Oświatowych
im. Lotników Polskich w Dysie
Małgorzata Klejszmit – nauczycielka
matematyki.
Szkoła Podstawowa im. Joachima
Lelewela w Jakubowicach Konińskich
Marta Widomska – nauczycielka języka
polskiego, historii oraz bibliotekarka.

Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej
w Krasieninie:
Marzena Drozd – nauczycielka, wychowawczyni świetlicy szkolnej,
Bożena Gajos – nauczycielka edukacji
wczesnoszkolnej.
Szkoła Podstawowa im. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie
Grażyna Gliwka – nauczycielka historii, muzyki, plastyki oraz nauczycielka bibliotekarka.
Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych
Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej:
Barbara Jaszczuk– dyrektor,
Paulina Mełgieś-Szostak – nauczycielka
języka angielskiego i informatyki.
Przedszkole Publiczne w Niemcach
Maja Grzelak – wicedyrektor.
Były też gratulacje dla p. dyrektor ZS w Krasieninie – Elżbiety Michalczuk, która w tym
roku otrzymała Nagrodę Lubelskiego Kuratora
Oświaty za całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej.
Podczas uroczystości Poseł na Sejm RP V i VII
kadencji Henryk Smolarz, wręczył Medale Ko-

misji Edukacji Narodowej nadane przez Ministra
Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla
oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej. Medal otrzymały: p. Urszula Zielonka – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
ZPO w Ciecierzynie oraz p. Jolanta Zabielskanauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej w Jakubowicach Konińskich.
W imieniu wszystkich nagrodzonych pedagogów
bardzo ciepłe i piękne podziękowania władzom samorządowym oraz dyrektorom szkół złożyła Pani
Grażyna Gliwka, podkreślając jak ważne w pracy
nauczyciela jest zauważenie i docenienie zaangażowania w codziennej pracy na rzecz oświaty.
Tak uroczyste spotkanie władz gminy z przedstawicielami środowiska edukacyjnego było
także okazją do podsumowań dotychczasowych
osiągnięć oraz rozmów o rzeczach ważnych dla
lokalnej oświaty.
Po oficjalnej części dalsze rozmowy odbywały się przy wspaniale przygotowanym
przez Radę Rodziców i pracowników ZS
w Krasieninie poczęstunku kulinarnym.
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Obchody Święta Niepodległości w naszej gminie
11 listopada to jedna z najważniejszych dat
dla każdego Polaka. Tego dnia świętujemy
odzyskanie przez Polskę niepodległości po
123 latach niewoli. Z tej okazji na terenie
Gminy Niemce już od piątku 6 listopada
2015 r. rozpoczęły się różne uroczystości i wydarzenia upamiętniające tę ważną datę.
Pierwszym wydarzeniem, które się wpisało
w obchody Święta Niepodległości w naszej gminie był II Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej „
A to Polska właśnie…” pod patronatem Wójta
Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia. Organizatorem zmagań recytatorskich było Gimnazjum nr 1
w Niemcach we współpracy ze Stowarzyszeniem
Chór Męski „Bas Canto” oraz Gminną Biblioteką
Publiczną w Niemcach. W konkursie uczestniczyli
gimnazjaliści z Ciecierzyna, Krasienina i Niemiec.
Oprócz Konkursu Poezji Patriotycznej odbyło się również wiele uroczystości z tej okazji.
Już 10 listopada w Przedszkolu Publicznym
w Niemcach dzieci z grupy Motylki i Słoneczka
zaprezentowały wiersze i pieśni o charakterze
patriotycznym oraz zatańczyły – Krakowiaka i Poloneza przed społecznością przedszkolną i swoimi
rodzicami. W Szkole Podstawowej w Nasutowie
odbyła się uroczysta akademia, której oprawę
artystyczną zapewnili półfinaliści Szkolnego Konkursu Recytatorskiego oraz chór szkolny. Podniosły charakter tej akademii szczególnie zapamiętają
pierwszoklasiści, którzy podczas uroczystości zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej w Nasutowie. W zespole Placówek Oświa-

towych w Ciecierzynie gimnazjaliści z klasy IIIa
przygotowali przedstawienie pt. „Polsko nie jesteś
Ty już niewolnicą”. Uczniowie przypomnieli ważne
fakty historyczne, związane z okresem zaborów,
które były przeplatane poezją polskich poetów
oraz pięknymi pieśniami patriotycznymi w wykonaniu chóru szkolnego. W Szkole Podstawowej
w Rudce Kozłowieckiej od kilku lat uczniowie
decydują, by zamiast uroczystej akademii, świętowanie miało charakter konkursu dla całej szkoły.
Zadania były bardzo różne. Od literowania trudnych ortograficznie słów, przez pytania z wiedzy
na temat geografii, historii, polskich tradycji,
znanych Polaków, do wykonania plakatów czy
śpiewania pieśni patriotycznych. Cała szkoła świetnie się bawiła, a wszechobecne barwy narodowe
podkreślały patriotyczny charakter konkursu. Na zakończenie tego dnia Zespół Placówek Oświatowych
w Dysie zorganizował Wieczór Patriotyczny, podczas
którego uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy
szkoły wspólnie uczcili niepodległą Ojczyznę.
11 listopada w dniu Święta Narodowego
w Europejskim Ośrodku Integracyjnym w Niemcach odbył się uroczysty Koncert Patriotyczny pt.
„Piosenko ma, z żołnierzem chodź…”, który zgromadził liczną publiczność. Wraz ze społecznością
naszej gminy świętował jej gospodarz Wójt
Gminy Niemce Krzysztof Urbaś z małżonką, były
Poseł na Sejm RP Henryk Smolarz oraz Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir Mroczek.
Organizatorem uroczystości było Stowarzyszenie
Chór Męski „Bas Canto” we współpracy z Teatrem

z Nasutowa i Zespołem Szkół w Niemcach. Publiczność wysłuchała pieśni patriotycznych w
wykonaniu Chóru, recytacji laureatów II Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej
„A to Polska właśnie…” oraz obejrzała spektakl
Teatru z Nasutowa pt. „Listy z wojny”. Całości dopełniło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
W czwartek 12 listopada w ramach obchodów
97 rocznicy odzyskania niepodległości, młodzież
Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
przedstawiła wspaniały program patriotyczny. W
montażu słowno-muzycznym wystąpili uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej oraz II i III Gimnazjum. Młodym aktorom i recytatorom mocnego
wsparcia udzielał chór szkolny. Dodatkową motywacją dla młodych artystów była obecność władz
naszej gminy na widowni. Tego dnia w gościnnych
progach Szkoły w Niemcach odbywała się XIII Sesja Rady Gminy. Na zakończenie uroczystego spotkania Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś oraz

Przewodniczący Rady Gminy Niemce Sławomir
Mroczek poczęstowali wykonawców słodyczami,
gratulując im udanego i wzruszającego występu.
Uroczystości z okazji Święta Niepodległości odbyły
się również w Szkole Podstawowej w Jakubowicach Konińskich. Program artystyczny zaprezentowali uczniowie klasy VI, którym towarzyszył zespół
muzyczny złożony z uczennic klas II i III.
Świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości w naszej gminie zakończył Zespół Szkół
im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie. 13 listopada
2015 r. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej
oraz gimnazjum przygotowali bardzo oryginalny
montaż słowno-muzyczny, a mianowicie „wsiedli” do pociągu, aby dojechać do stacji „Wolność”.
Słowa wierszy i dźwięki pieśni przeniosły widzów
w przeszłość, wspominali oni 123 lata niewoli
Polski i tych, których bohaterstwo i miłość do
Ojczyzny pozwoliły odzyskać niepodległość
11 listopada 1918 roku.
(tg.)

II Gminny Konkurs Recytatorski Poezji
Patriotycznej w Niemcach

6 listopada w Zespole Szkół im. Ziemi
Lubelskiej w Niemcach odbył się II Gminny
Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pod hasłem „A to Polska właśnie…”.
Jego celem było uczczenie zbliżającego
się Święta Niepodległości. Wiersze, które
wybrzmiały pokazały, ile mieści się w dwu
słowach: OJCZYZNA i PATRIOTYZM. Były to
poetyckie definicje Ojczyzny ukazujące jej
piękno, historię, dzień codzienny, tęsknoty,
radości i cierpienia dla niej…
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Organizatorem zmagań recytatorskich było
Gimnazjum nr 1 w Niemcach we współpracy
ze Stowarzyszeniem Chór Męski „Bas Canto”
oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Niemcach.
Konkursowi patronował Wójt Gminy Niemce
p. Krzysztof Urbaś. Uczestniczyli w nim gimnazjaliści z Ciecierzyna, Krasienina i Niemiec.
Recytacje gimnazjalistów oceniało jury
w składzie:
p. Antonina Gajos – nauczyciel języka polskiego
w gimnazjum w Spiczynie
p. Grzegorz Niećko – dyrektor GBP w Niemcach
p. Stanisław Zgierski – przedstawiciel Stowarzyszenia Chór Męski „Bas Canto”, nauczyciel języka
polskiego.
Jurorzy wysłuchali 14 recytatorów i przyznali

następujące nagrody:
I miejsce – Jędrzej Grzelak (Gimnazjum nr
1 w Niemcach) i Marta Stefaniak (Gimnazjum nr 3 w Krasieninie)
II miejsce – Paulina Ćwikła (Gimnazjum
nr 1 w Niemcach),
III miejsce – Katarzyna Klimek (Gimnazjum nr 2 w Ciecierzynie),
Wyróżnienia – Michał Kowalik (Gimnazjum nr 1 w Niemcach), Martyna Krupa
(Gimnazjum nr 3 w Krasieninie), Julia Drzymała (Gimnazjum nr 3 w Krasieninie)
Gratulujemy laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu.
Wszyscy recytatorzy otrzymali dyplomy oraz
atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane

przez Wójta Gminy Niemce. Laureaci wystąpili 11 listopada o godz. 17.00 w Europejskim
Ośrodku Integracyjnym w Niemcach podczas
Koncertu Patriotycznego pt. „Piosenko ma, z żołnierzem chodź…” organizowanego przez Chór
Męski „Bas Canto”.
Opracowała: Anna Zgierska
Zdjęcia: Agnieszka Boguta
Nauczycielki ZS w Niemcach
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W 100-lecie powstania PSL „Wyzwolenie”
Aresztowanie przez policję carską w nocy 12 na 13 kwietnia 1915 roku redaktorów tygodnika „Zaranie” Maksymiliana Malinowskiego i Ireny Kosmowskiej oraz
zamknięcie redakcji gazety nie zakończyło działań politycznych ruchu ludowego
w Królestwie Polskim. W sierpniu 1915 roku, tuż po wkroczeniu wojsk niemieckich do Warszawy, działacze ruchu zaraniarskiego powołali organizację polityczną
pod nazwą Stronnictwo Ludowe. Kilka miesięcy później obradujący w Warszawie
w dniach 4-6 grudnia 1915 roku zjazd trzech organizacji chłopskich – Związku
Chłopskiego, Związku Ludu Polskiego i Stronnictwa Ludowego – powołał do życia
wspólną organizację pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe. Pierwszym prezesem nowopowstałej partii został działacz zaraniarski Tomasz Nocznicki.
Działacze wywodzący się ze środowiska związanego ze wspomnianym tygodnikiem „Zaranie” stanowili podstawę struktur PSL. O powstaniu nowej organizacji
zadecydowała wspólna łączącym się ugrupowaniom idea szukania dróg wiodących do niepodległej Polski. Przyświecało im również dążenie do społecznego wyzwolenia chłopów. Uznając te dwie wartości za nadrzędne i mając świadomość,
że współdziałanie z innymi ugrupowaniami może przyspieszyć realizację postawionych celów, ludowcy zajęli miejsce w bloku, którego duchowym i faktycznym
przywódcą był Józef Piłsudski. W czasie trwającej I wojny światowej stronnictwo
brało udział niemal we wszystkich strukturach władzy politycznej powołanych
przez Niemcy i Austro-Węgry w Królestwie Polskim. Wynikało to z personalnego
i ideowego powiązania z obozem niepodległościowym reprezentowanym przez
piłsudczyków, których orientacja polityczna była oparta o państwa centralne.
Po kryzysie przysięgowym w lipcu 1917 roku stronnictwo przeszło do opozycji.
PSL przejęło wydawane przez działaczy ludowych dwa pisma „Polskę Ludową” i „Gazetę Ludową”, a także wydawanego w Warszawie przez ZLP „Polaka”.
Od grudnia 1916 roku głównym organem PSL był powstały na bazie „Polski Ludowej”
tygodnik „Wyzwolenie”. Pierwszy numer pisma ukazał się z datą 24 grudnia 1916 roku
w Lublinie. Następny wydano już w Warszawie w dniu 6 stycznia 1917 roku.
Po powrocie z Rosji w styczniu 1918 roku w działalność polityczną stronnictwa włączyła się również Irena Kosmowska, która jednocześnie zaczęła pracę
w tygodniku „Wyzwolenie”. Na zjeździe partii w dniach 1-2 listopada 1918 roku
w Warszawie prócz uchwał programowych postanowiono, że dla odróżnienia od
galicyjskiego PSL „Piast” organizacja działająca w Królestwie otrzyma dodatkową
nazwę tygodnika „Wyzwolenie”.
W nocy z 6 na 7 listopada 1918 roku, w Lublinie liderzy Polskiej Partii Socjalistycznej, Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji i Śląska, PSL „Wyzwolenie” oraz piłsudczycy powołali Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej.
Wydano manifest programowy, który głosił powstanie Państwa Polskiego
i obiecywał szybkie zwołanie Sejmu Ustawodawczego. W składzie personalnym nowopowstałego rządu, którego premierem został Ignacy Daszyński
znaleźli się przedstawiciele PSL „Wyzwolenie” w osobach: Stanisława Thugutta,
Juliusza Poniatowskiego, Tomasza Nocznickiego, Błażeja Stolarskiego i Ireny
Kosmowskiej. Rząd ten po powrocie Józefa Piłsudskiego z Magdeburga przekazał mu pełnię władzy.
Zasadniczym elementem kształtowania się odradzającego państwa polskiego
była kwestia zwołania sejmu i stworzenia konstytucji. 28 listopada 1918 roku został
wydany przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego dekret o wyborach do Sejmu
Ustawodawczego. Wybory zostały zarządzone na dzień 26 stycznia 1919 roku.
Ludowcy przystąpili do wyborów ze zbieżnymi programami jednak brak porozumienia pomiędzy partiami doprowadził do tego, że wystawili listy kandydatów
przeważnie samodzielnie. Trzy stronnictwa ludowe PSL „Piast”, PSL Lewica i PSL
„Wyzwolenie” prowadziły kampanię wyborczą przede wszystkim wśród chłopów,
lecz nie stroniono też od organizowania wieców w miastach. Przykładem był wiec
przedwyborczy PSL„Wyzwolenie” w Warszawie zorganizowany 8 grudnia 1918 roku.
Była to manifestacja siły stronnictwa, która zgromadziła ponad 10 tysięcy osób.
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Na listach wyborczych PSL „Wyzwolenie” znalazło się 170 kandydatów w 24
z 27 okręgów wyborczych, z czego 107 wywodziło się ze środowiska chłopskiego.
W wyborach do Sejmu Ustawodawczego na listy PSL „Wyzwolenie” głosowało
841435 wyborców. Był to drugi wynik po Związku Ludowo-Narodowym. Dodać
jednak należy, że „Wyzwolenie” wystawiło swe listy tylko w Polsce centralnej. Partia uzyskała 57 mandatów.
Posłowie stronnictwa nie tylko czynnie włączyli się w prace Sejmu Ustawodawczego, ale w chwilach zagrożenia niepodległości państwa uczestniczyli w działalności Rady Obrony Państwa jak również w Rządzie Obrony Narodowej Wincentego
Witosa. Również z inicjatywy PSL „Wyzwolenie” została zgłoszona w wyborach
prezydenckich w 1922 roku kandydatura prof. Gabriela Narutowicza.
Kolejne wybory do Sejmu I kadencji odbyły się 5 listopada 1922 roku.
Na listy PSL „Wyzwolenie” oddanych zostało 945519 głosów, co pozwoliło uzyskać 48 mandatów poselskich. Była to liczba, która nie dawała nadziei i szans
na przejęcie władzy.
Przewrót majowy w 1926 roku był nie tylko początkiem zmian politycznych
i zwolna malejącej władzy parlamentu był też punktem szczytowym poparcia
PSL „Wyzwolenie” dla Józefa Piłsudskiego i zarazem momentem zwrotnym. Okres
przejściowy – od poparcia zamachu majowego do krytyki oraz walki z Piłsudskim
i sanacją – był krótki.
Wybory do Sejmu II kadencji odbyły się 4 marca 1928 roku. Szeroko zakrojona
kampania wyborcza prowadzona przez PSL „Wyzwolenie” nie przełożyła się jednak na wynik wyborczy. Wynikało to, w pewnym stopniu, z dwuznacznej postawy
partii, która z jednej strony popierała premiera Piłsudskiego z drugiej zaś krytykowała rząd i BBWR. „Wyzwolenie” zdobyło w marcowych wyborach do sejmu
40 mandatów.
Usytuowanie się partii w opozycji do rządów sanacji i Józefa Piłsudskiego
doprowadziło ją do zawarcia sojuszu z innymi ugrupowaniami centrowymi
i lewicowymi. W wyniku porozumienia się PSL „Wyzwolenie”, PSL „Piast”, PPS,
Stronnictwa Chłopskiego, Narodowej Partii Robotniczej i Polskiego Stronnictwa
Chrześcijańskiej Demokracji został utworzony blok polityczny nazwany Centrolewem. Blok ten wystawił wspólnych kandydatów w listopadowych wyborach
do parlamentu w 1930 roku. Współdziałanie trzech największych partii ludowych
doprowadziło 15 marca 1931 roku do zjednoczenia tych ugrupowań i powstania
nowej partii – Stronnictwo Ludowe. Był to też koniec istnienia PSL „Wyzwolenie”.
Centrolewicowe PSL „Wyzwolenie” przez 16 lat swego istnienia dążyło do
emancypacji politycznej chłopów i uczynienia ich podmiotem życia politycznego kraju. Ważna przy tym była reforma rolna oraz uspołecznienie wielkiego
i średniego przemysłu. W kwestiach ustrojowych stronnictwo uznawało jednoizbowy Sejm powoływany na 3-letnią kadencję, prezydenta wyposażonego
w szerokie uprawnienia oraz rząd o społecznie radykalnym charakterze oparty
na stronnictwach chłopskich, robotniczych i postępowej inteligencji. Wspomnieć należy, że w założeniach programowych partii stronnictwo zmierzało do
zapewnienia wszystkim obywatelom szerokich praw politycznych i wolności
obywatelskich.
Pomimo pozostawania w opozycji przez prawie cały okres funkcjonowania partii w II Rzeczpospolitej PSL „Wyzwolenie” było jednym z większych ugrupowań
politycznych i najsilniejszej po PSL „Piast” partii chłopskiej. Szczególnie należy
zwrócić uwagę na dominację partii na terenie województwa lubelskiego gdzie
w wyborach parlamentarnych w 1922 i 1928 roku wygrało uzyskując blisko 30%
głosów. Według szacunkowych obliczeń u progu niepodległości państwowej PSL
Wyzwolenie liczyło około 18 tys. członków i zajmowało jedno z czołowych miejsc
wśród partii politycznych Królestwa Polskiego. Przyjmuje się, w 1919 roku partia
mogła osiągnąć nawet 50 tys. członków.
dr Grzegorz Niećko
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droga powiatowa nr 2215L relacji Jakubowice Konińskie – Majdan Krasieniński

modernizacja ul. Klonowej
w Jakubowicach Konińskich Kolonia

przebudowa drogi powiatowej nr 1550L
w miejscowości Rudka Kozłowiecka (Kacze Doły)

Gminne inwestycje – podsumowanie 2015 roku

ponad 2 kilometrowy odcinek drogi gminnej
nr 103358L w miejscowości Stoczek

przebudowa ul. Cedrowej
w Jakubowicach Konińskich

ul. Zemborska
w Jakubowicach Konińskich Kolonii

budowa ścieżki rowerowej nad Ciemięgą w Dysie

modernizacja drogi gminnej z miejscowości
Niemce do Boduszyna
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Koniec roku kalendarzowego zwykle jest
okazją do wszelkiego rodzaju podsumowań.
Korzystając z faktu, iż ten numer „Takiej
Gminy” jest ostatnim w 2015 roku, pragniemy przedstawić naszym czytelnikom wszystkie zadania inwestycyjne, które pomimo
okresu przejściowego w dofinansowaniach
unijnych, udało się zrealizować od stycznia
na terenie Gminy Niemce.
Rok 2015 w naszej gminie to przede
wszystkim inwestycje w infrastrukturę drogową. W ciągu ostatnich 12 miesięcy zmodernizowano lub gruntownie przebudowano
aż 26 km dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich. Wśród nich trzy zasługują na
szczególną uwagę.
Pierwsza, to droga powiatowa nr 2215L
relacji Jakubowice Konińskie – Majdan

modernizacja drogi gminnej
w miejscowości Pólko

oświetlenie w miejscowości Krasienin Kolonia
w kierunku Majdanu Krasienińskiego

świetlenie w miejscowości Krasienin Kolonia
w kierunku Dworu

Krasieniński. Była to jak dotąd największa
inwestycja drogowa współfinansowana
przez Gminę Niemce. Gruntowna rozbudowa
7 kilometrowego odcinka objęła między innymi wymianę podbudowy, poszerzenie do
6 m, nową nawierzchnię oraz utworzenie
na całej długości ciągu pieszo-rowerowego. Całkowity koszt tego zadania wyniósł
ponad 18,5 mln zł z czego 14,5 mln zł to
dofinansowanie z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
W pozostałych kosztach partycypowały Powiat Lubelski, Gmina Niemce i Gmina Jastków.
Kolejna wspólna inwestycja drogowa Gminy Niemce i Gminy Jastków to modernizacja
ul. Klonowej w Jakubowicach Konińskich
Kolonia. Od dawna tamtejsi mieszkańcy
upominali się o remont tej drogi. Niestety ze
względu na jej położenie (na granicy dwóch
gmin), dopiero w tym roku naszym władzom
udało się porozumieć w tej kwestii z nowymi
władzami Gminy Jastków.
Trzecia, również warta większej uwagi ze
względu na dofinansowanie w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokal-

nych – II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność
– Rozwój”, to ponad 2 kilometrowy odcinek
drogi gminnej nr 103358L w miejscowości
Stoczek. Koszt inwestycji wyniósł 748 tys. zł
z czego 378 tys. zł otrzymaliśmy z dotacji.
Poniżej prezentujemy wykaz pozostałych
inwestycji drogowych naszej gminy w roku
2015:
• przebudowa drogi powiatowej nr 1550L
w miejscowości Rudka Kozłowiecka (Kacze
Doły),
• przebudowa ul. Cedrowej w Jakubowicach
Konińskich,
• przebudowa ul. Zemborskiej w Jakubowicach Konińskich Kolonii,

oświetlenie w Elizówce

oświetlenie w Osówce
oświetlenie w Nasutowie

oświetlenie w miejscowości Swoboda

skatepark w Niemcach
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• budowa ścieżki rowerowej nad Ciemięgą
w miejscowości Dys,
• modernizacja drogi gminnej na dz. Nr ew.
147 w miejscowości Pólko,
• modernizacja drogi gminnej na dz. Nr ew.
1947 z miejscowości Niemce do Boduszyna.
Dwie ostatnie pozycje z powyższego ze-

oświetlenie w Łagiewnikach

stawienia były częściowo dofinansowane
z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Inwestycje w infrastrukturę drogową to
również oświetlenie i chodniki. W 2015 roku
na terenie Gminy Niemce powstało 9 kolejnych odcinków oświetlenia i jeden chodnik.
Nowe lampy stanęły przy:
• drodze wojewódzkiej nr 809 w miejscowości Krasienin Kolonia w kierunku Majdanu
Krasienińskiego,
• drodze wojewódzkiej nr 809 w miejscowości Krasienin Kolonia w kierunku Dworu,
• drodze powiatowej nr 2225L w miejscowości Łagiewniki,

oświetlenie w Elizówce

• drodze powiatowej nr 2201L w miejscowości Osówka,
• drodze powiatowej nr 2222L w miejscowości Swoboda,
• drodze gminnej nr 106056L w miejscowości Elizówka,
• drodze gminnej nr 106070L w miejscowości Elizówka,
• drodze gminnej nr 103357L w miejscowości Nasutów,
• ul. Słonecznej w miejscowości Dys.
Natomiast przy drodze wojewódzkiej
nr 809 w miejscowości Pryszczowa Góra
przebudowie poddano ponad 260 metrów
chodnika.
Drogi, chodniki i oświetlenia to nie jedyne
potrzeby naszych mieszkańców. Pod koniec

chodnik w Pryszczowej Górze

listopada do użytku został oddany pierwszy
w naszej gminie skatepark - specjalny tor
przeznaczony do uprawiania sportów ekstremalnych (jazda na deskorolce, hulajnodze
BMX czy wyczynowa jazda na rolkach). Nowy
obiekt sportowy został zlokalizowany przy
ul. Różanej w Niemcach pomiędzy boiskiem
GKS Niemce a Orlikiem. Koszt inwestycji
to ok. 350 tys. zł.
Podsumowując, możemy śmiało stwierdzić, że pod względem ilości i jakości zrealizowanych działań w infrastrukturze Gminy
Niemce, mijający rok należał do udanych.
Grzegorz Brzozowski

oświetlenie na ul. Słonecznej w Dysie

Żłobek Gminny
Bajkowa Kraina
oficjalnie otwarty

10 października odbyło się oficjalne otwarcie Żłobka Gminnego „Bajkowa Kraina” w
Niemcach. Placówka dysponuje 47 miejscami dla dzieci w wieku od 20 tyg. do 3 lat.
Inwestycja powstała przy wsparciu funduszy
Resortowego programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi do lat 3 „Maluch” oraz ze
środków własnych Gminy Niemce. Dzięki decyzji Wójta Krzysztofa Urbasia o utworzeniu
gminnego żłobka, rodzice mają możliwość
pozostawienia dzieci w rękach wykwalifikowanej kadry za niewielką opłatą.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą
w Kościele parafialnym św. Ignacego z Loyoli
w Niemcach. Następnie wszyscy udali się do
żłobka, gdzie nastąpiło symboliczne przecięcie
wstęgi, którego dokonali: Ks. Krzysztof Galewski,
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Poseł na Sejm RP V i VII kadencji – Henryk
Smolarz, Wójt Gminy Niemce – Krzysztof Urbaś,
Iwona Pulińska- zastępca Wójta Gminy Niemce,
Przewodniczący Rady Gminy Niemce – Sławomir
Mroczek, radna Ewa Pitura, Aneta Chałupczak
– skarbnik Gminy, Kierownik Refaratu Inwestycji – Paweł Gospodarek, Magdalena Jóźwik
– przedstawiciel rodziców oraz Dyrektor Żłobka
Agnieszka Woźniak-Urban. Wśród zaproszonych
gości byli obecni także przedstawiciele Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie – Pani Agnieszka
Terlecka oraz Pani Kinga Jaszczewska. Ten szczególny dzień został uświetniony występami dzieci,
które na co dzień uczęszczają do tej placówki oraz
pokazem slajdów i zdjęć. Po występach goście
mieli okazję zwiedzić obiekt, a na koniec wszyscy
udali się na słodki poczęstunek.
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SPOŁECZEŃSTWO

Diamentowe i Złote Gody w naszej gminie

Rokroczne organizowanie Jubileuszu Złotych Godów dla
par z terenu naszej gminy stało się już tradycją. Jednak tegoroczne uroczystości z tej okazji były szczególne. 17 października 2015 roku wśród jubilatów z 50-letnim stażem
małżeńskim świętowały również pary obchodzące w tym
roku Diamentowe Gody, czyli Jubileusz 60-lecia Pożycia
Małżeńskiego.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, odprawioną w intencji jubilatów w kościele parafialnym w Niemcach. Po Mszy ks.
proboszcz Krzysztof Galewski osobiście pogratulował szacownym małżonkom wręczając każdej parze z osobna pamiątkowe
dyplomy.
Z kościoła jubilaci wraz ze swoimi rodzinami udali się do Zespołu Szkół w Niemcach. Tutaj w pięknie udekorowanej sali, Poseł na Sejm RP V i VII kadencji Henryk Smolarz w towarzystwie
Wójta Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia, Przewodniczącego Rady
Gminy Niemce Sławomira Mroczka oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Niemcach Doroty Gajo, udekorował małżonków
Medalem „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadawanym z tej
okazji przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Cztery pary,
które od 10 lat posiadały już takie odznaczenie, otrzymały pamiątkowe upominki.
Po części oficjalnej i tradycyjnym toaście wszyscy zgromadzeni
skosztowali wspaniałego tortu przygotowanego specjalnie na
tą okazję. Uroczystość dopełniły występy uzdolnionej młodzieży
z Zespołu Szkół w Niemcach oraz niezawodny Zespół Ludowy
„Dysowiacy”, przy którym część sali ruszyła do tańca.
Wszystkim jubilatom życzymy wiele lat
w zdrowiu i wzajemnej miłości.
(tg.)
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KĄCIK KULINARNY

II Kongres Sołtysów – sernik czekoladowy
28 listopada w Muzeum Wsi Lubelskiej
nagrodzony!
odbył się II Kongres Sołtysów, w którym

uczestniczyła kilkunastoosobowa delegacja
z naszej gminy. Kongres poświęcony był
rolnictwu i obszarom wiejskim w województwie, wsparciu małych gospodarstw i
przetwórstwa w gospodarstwach rolnych.
Spotkanie zorganizowane zostało przez
Urząd Marszałkowski w Lublinie w ramach
projektu ze środków UE „Pomoc Techniczna
PROW na lata 2014 – 2020“.
Kongresowi towarzyszył konkurs kulinarny, w którym wzięła udział pani Ewa Saba
– sołtys Pólka. Zgłosiła do konkursu galantynę z kurczaka i sernik czekoladowy, który
w kategorii ciasta zdobył wyróżnienie.
Pani Ewie serdecznie gratulujemy i dziękujemy, że zgodziła się udostępnić naszym
Czytelnikom przepis na swój specjał.

Sernik czekoladowy

pani Ewa Saba i jej specjały

2 paczki herbatników
10 dkg mielonych orzechów
10 dkg migdałów
¾ kostki masła
50 gram stopionej czekolady gorzkiej
2 łyżki kakao
Wszystkie składniki zmiksować. Wylepić
nim spód tortownicy 25cm. Wstawić do nagrzanego piekarnika na 8 minut w temperaturze 190 ˚C.
Masa serowa :
1 kg sera zmielonego
3 łyżki mocnej kawy
3 łyżki kakao
2 gorzkie czekolady

1 szklanka cukru
4 jajka
Szczypta soli
200 śmietany 30%
80 ml amaretto
Śmietanę , kawę, kakao i sól delikatnie podgrzać aż składniki się połączą, dodać czekoladę i amaretto ,ale nie gotować. Wystudzić.
Ser, cukier, jaja zmiksować, dodać pozostałe
składniki i dobrze połączyć. Wylać na podpieczony spód. Piec ok. 50 minut. Po upieczeniu uchylić
drzwiczki piekarnika, aby ciasto przestygło.
Zimny sernik polać dżemem porzeczkowym
wymieszanym z 1 łyżeczką żelatyny.
Smacznego!

Wokół kuchni i stołu, produkty
tradycyjne na Lubelszczyźnie
Pod takim tytułem w dniach 21-22 listopada 2015 roku na
terenie Gminy Niemce odbyła się konferencja Wojewódzkiej
Rady Towarzystw Regionalnych.
Inauguracja konferencji odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, dzięki życzliwości pani Elżbiety Rudnickiej, dyrektor tej placówki. Uroczystego otwarcia konferencji
dokonali prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Partycki przewodniczący
WRTR, dr Artur Sępoch, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury
w Lublinie oraz Tomasz Krajewski prezes Towarzystwa Regionalnego Gminy Niemce.
Po części oficjalnej wystąpił Teatr z Nasutowa z inscenizacją
pod tytułem „Ławko szkolna, dziękujemy”, autorstwa pani Grażyny Gliwki nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Nasutowie.
W konferencji uczestniczył dr Krzysztof Grabczuk, Wicemarszałek
Województwa Lubelskiego, który w swoim wystąpieniu scharakteryzował województwo lubelskie pod względem zasobów żywności oraz omówił perspektywy rozwojowe dla naszego regionu,
w tym perspektywy dla działalności związanej z regionalizmem.
Po krótkiej przerwie w obradach uczestnicy konferencji udali się
na spacer do nowoczesnego Publicznego Przedszkola w Niemcach. W funkcję przewodnika po przedszkolu wcielił się Krzysztof
Urbaś wójt Gminy Niemce oraz Elżbieta Topyła – dyrektor przedszkola.
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Kontynuacja obrad nastąpiła w Ośrodku Szkolno – Konferencyjnym Dom Nasutów. Tutaj uczestnicy wysłuchali czterech
wykładów:
• „Lubelskie potrawy obrzędowe. Symbolika i funkcje”, wykład
przedstawiła mgr Katarzyna Kraczoń ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych,
• „Rośliny dawne na nowo odkryte we współczesnej kuchni”
omówiła mgr inż. Jolanta Pecio,
• „Kuchnia Słowian. Poszukiwanie dawnych smaków”. Ten problem zgłębiała pani Hanna Lis.
Uświetnieniem pierwszego dnia obrad było ognisko w obozie
powstańców styczniowych i wspólne śpiewnie pieśni patriotycznych przy akompaniamencie akordeonu.
Drugi dzień obrad rozpoczął się mszą św. w Kościele p.w.
Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Nasutowie, którą
celebrował ksiądz Adam Buczyński, proboszcz tutejszej parafii,
zaś homilię wygłosił ks. Hubert Czarnecki.
Następnie regionaliści wysłuchali trzech wykładów:
• „Rola i symbolika pożywienia. Tradycyjne pożywienie na terenie powiatu puławskiego” – referat mgr Haliny Soleckiej;
• „Złoty zdrój – browar w Popkowicach i jego dzieje”, ten temat
przybliżyła dr Anna Wnuk;
Prezentację stowarzyszeń działających na terenie Gminy

Niemce przedstawiła mgr Grażyna Gliwka, członkini Towarzystwa
Regionalnego Gminy Niemce oraz Towarzystwa Edukacji Patriotycznej im. gen. Karola Ziemskiego w Nasutowie.
Ostatnim ważnym punktem obrad było przyjęcie planu pracy
przez członków WRTR na 2016 rok.
Podczas konferencji panowała wspaniała radosna i twórcza
atmosfera. Była to okazja do zaprezentowania swojego towarzystwa, okazja do wymiany doświadczeń i poglądów na temat
działań związanych z dziedzictwem narodowym materialnym
i niematerialnym. Przebieg konferencji uzupełniały serwowane
bardzo smaczne regionalne potrawy przygotowane przez kuchnię
Domu Nasutów.
W konferencji wzięło udział ponad 100 osób. Każdy uczestnik
konferencji otrzymał przewodnik po Gminie Niemce i inne materiały reklamujące uroki naszej gminy.
Uczestnicy konferencji składają serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia konferencji „Wokół kuchni i stołu, produkty tradycyjne na
Lubelszczyźnie”.
Opracowała: Alina Gromaszek
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W niezwykłym świecie baśni…
V edycja Nocnego Czytania

W Zespole Szkół w Krasieninie piątkowe popołudnie i noc z 13
na 14 listopada 2015 roku upłynęły pod hasłem W niezwykłym
świecie baśni…Była to piąta - jubileuszowa edycja akcji czytelniczej organizowanej w naszej szkole w ramach Ogólnopolskiej
Społecznej Akcji Fundacji ABC XXI Cała Polska czyta dzieciom.
Dzięki dyrektor szkoły Elżbiecie Michalczuk już kolejny raz wokół
tej cennej inicjatywy skupili się licznie nauczyciele, rodzice oraz
uczniowie klas IV – VI SP, którzy mieli możliwość uczestniczenia w
wielu atrakcyjnych wydarzeniach przygotowanych specjalnie dla
nich i rozgrywających się w baśniowej scenerii szkoły.
Nocne czytanie ma na celu popularyzowanie czytelnictwa wśród
uczniów naszej szkoły. W tym roku do głośnego czytania zaproszony został dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach
Grzegorz Niećko oraz nauczyciele: Urszula Adamczyk i Bożena
Gajos. Lekturą wieczoru była powieść Katherine Paterson Most do
Terabithii.
Grupa teatralna uczniów klasy VI i V prowadzona przez Izabelę
Sałuch zgodnie z tematyką V edycji Nocnego czytania przygotowała dla uczestników premierę 5 baśniowych scenek. Talenty
aktorskie młodych wykonawców spotkały się z entuzjastycznym

przyjęciem. Oklaskiwana była Królewna Śmieszka, Wilk, który
przestrzegał przed zawieraniem znajomości w lesie, Kapciuszek
oraz zbyt długo drzemiąca Śpiąca Królewna.
Dzięki wyobraźni i pomysłowości uczestników spotkania czytelniczego bal baśniowych postaci cieszył kolorami, emanował radością, inspirował do dobrej zabawy. W muzycznym nastroju uczniowie mogli wykazać się talentem wokalnym w trakcie wspólnego
karaoke, do którego zachęcał nauczyciel muzyki Piotr Preidl. Każdy
mógł zaśpiewać swój ulubiony przebój solo, w duecie lub z grupą
przyjaciół.
Jubileuszowa edycja Nocnego czytania jak co roku zapewniła
uczestnikom wiele atrakcji kulinarnych. Przewodnicząca Rady
Rodziców Małgorzata Guz i inne mamy przygotowały pyszny
poczęstunek. Dzieci zajadały się pizzą, kolorowymi kanapkami, a
ukoronowaniem świętowania jubileuszu był okazały i pyszny tort
upieczony przez jedną z mam Małgorzatę Rachańczyk.
Podsumowaniem poprzednich spotkań czytelniczych była prezentacja multimedialna, przypominająca ubiegłe lata. Przygotowały ją dla nas redaktorki gazety szkolnej Coś innego – Martyna
Krupa, Weronika Kucharzyk, Maja Machowicz, Gabrysia Kucharzyk

i Dorota Drozd,które włączyły się też w organizację zabaw integracyjnych.
Ciekawym akcentem spotkania był turniej gier planszowych
zorganizowany przez ucznia klasy VI Antoniego Jońskiego. W rozgrywkach umysłowych do późnego wieczoru brali udział chłopcy
z wszystkich klas.
Gdy nadszedł czas na sen, grupy dziewcząt i chłopców wysłuchały kolejnych fragmentów powieści„Most do Terabithii”. Tylko raz
w roku można posłuchać nauczycieli czytających do snu, między
innymi: wicedyrektor Elżbiety Fim, Jolanty Wierzchoń, Beaty Preidl,
Agaty Jońskiej.
Sportową stroną naszego spotkania zajęli się nauczyciele wychowania fizycznego: Artur Zdanowicz i Jan Piszyk, którzy zorganizowali nocną gimnastykę dla tych, którzy nie mogli zasnąć.
Nad bezpieczeństwem wszystkich czuwał konserwator szkolny
Wojciech Pawlak.
V jubileuszowe spotkanie czytelnicze dostarczyło uczestnikom
wielu ciekawych wrażeń i zakończyło się wielkim sukcesem.
Beata Praidl
Jolanta Wierzchoń

Niezwykła lekcja biologii w Gimnazjum nr 2 w Ciecierzynie

24 listopada 2015 r miała miejsce w naszej szkole nietypowa
lekcja biologii.
W związku z zakończeniem projektu„ Misja Przyroda Zielone Szkoły w Parkach Narodowych” odbyło się podsumowanie działań klas II
gimnazjum, które uczestniczyły w dniach 14-18.IX. 2015 roku w ramach tego projektu w zielonej szkole w Poleskim Parku Narodowym.
W lekcji podsumowującej osiągnięcia gimnazjalistów udział wzięli:
Pan Krzysztof Urbaś Wójt Gminy Niemce, Pani Anna Studzińska Dyrektor GOASZ w Niemcach oraz Mirosław Studniewski Dyrektor ZPO
w Ciecierzynie. Uczniowie zaprezentowali owoce swojej pięciodniowej pracy w projekcie, gdzie poznawali, badali i obserwowali cuda
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natury pod fachowym okiem pracowników parku oraz efekty swojej
pracy skrzętnie dokumentowali. Przedstawili fotoreportaż obrazujący
ich pobyt w zielonej szkole oraz zapoznali gości ze spisanymi przez
siebie wspomnieniami, przeżyciami i przemyśleniami w formie kartek z dziennika. Gimnazjaliści zaprezentowali również efekty swojej
pracy finalnej czyli quest zatytułowany „Odkrywamy Dolinę Ciemięgi”. Wykonując quest uczniowie postanowili wypromować naszą
piękną okolicę i spopularyzować patrona szkoły. Quest został wysłany
na konkurs organizowany przez Fundację Europejskie Fundusze Rozwoju Wsi Polskiej. Dla wszystkich osób, których pomoc i wsparcie
były niezbędne przy realizacji projektu zostały przygotowane przez
uczniów podziękowania, jedną z tych osób był Pan Krzysztof Urbaś
Wójt Gminy Niemce. Lekcja ta była bardzo ciekawa i oryginalna, zaangażowała uczniów, którzy wcielali się w różne funkcje reportera,
dokumentalisty, kronikarza i sprawozdawcy. Lekcja biologii podsumowująca cykl zajęć w terenie pozwoliła im też wrócić wspomnieniami do niedawno przeżytej przygody z przyrodą podczas pobytu w
Poleskim PN. Uczniowie uczestnicy projektu otrzymali na pamiątkę
kalendarze przyrodnicze na przyszły rok.

Zajęcia te prowadziła Alina Gromaszek koordynator projektu, natomiast współprowadzące to Magdalena Wojtowicz, Monika Rarak
i Bożena Kądziela.
Opracowała: Magdalena Wójtowicz

Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy Niemce

edukacja

Misja Przyroda – niezwykła przygoda

Gimnazjum nr 2 im bł. bpa Władysława Gorala
zostało wytypowane jako jedno ze 100 gimnazjów
w Polsce do realizacji projektu edukacyjnego „Misja
Przyroda Zielone Szkoły w Parkach Narodowych”.
Projekt był zorganizowany i finansowany przez
Fundację Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi
Polskiej oraz środki z funduszy EOG pochodzące
z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii. W projekcie
uczestniczyło 36 uczniów klas II gimnazjum oraz
4 nauczycieli . Realizacja projektu jesienią 2015
roku przebiegała w trzech etapach:
•	I – gromadzenie materiałów na temat Poleskiego Parku Narodowego i przygotowanie się
do wyjazdu, rozwiązywanie quizu na wejściu
•	II – pięciodniowy wyjazd na zieloną szkołę do
Poleskiego Parku Narodowego
•	II – rozwiązywanie quizu po powrocie z wyjazdu edukacyjnego, tropienie skarbów kultury
i przyrody w naszej okolicy – praca metodą
projektu, wykonanie questu
Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie wyjechali
na zieloną szkołę do Poleskiego Parku Narodowego,
gdzie prowadzili badania terenowe pod bacznym
okiem nauczycielek: Moniki Rarak, Bożeny Kądzieli, Magdaleny Wójtowicz oraz pracownika parku
pana Andrzeja Różyckiego. Podczas zajęć każdy
z uczestników projektu wcielił się w rolę badacza
– reportera, a swoje spostrzeżenia zamieszczał
na specjalnie założonym profilu Misja Przyroda
na Facebooku. Gimnazjaliści pracowali w grupach
9 osobowych pod kontrolą nauczyciela opiekuna. Podczas pięciu dni intensywnych, ale bardzo
ciekawych i zajmujących zajęć, wykorzystywane
były karty pracy przygotowane przez pracowników
parku. W kartach pracy rozwiązywano różnorodne
zadania, odnotowywano ciekawe informacje i spostrzeżenia przekazywane przez pana Różyckiego na

temat drzew, krzewów, roślin zielnych, grzybów,
ptaków, ssaków, owadów i innych zwierząt licznie
występujących w PPN.
Dzień 1
Uczniowie zwiedzili siedzibę dyrekcji Poleskiego
Parku Narodowego w Urszulinie, gdzie poznali
historię jego założenia, cel działania oraz pracowników, z którymi mieli współpracować podczas
swojego pobytu. Obejrzeli również film „Poleski
Park Narodowy w czterech porach roku” przybliżający im zadania parku oraz piękno i różnorodność
występującej tam fauny i flory. Nadarzyła się także
niebywała okazja obejrzenia pamiątkowej wystawy
o hucie szkła w Dubecznej.
Dzień 2
Zrealizowana została wycieczka nad Durne Bagno i Jezioro Wytyckie.
Jezioro jest pięknie położone, zajmuje około 500
hektarów i słynie z dużej różnorodności fauny i flory
o czym mogli się przekonać uczniowie na własne
oczy dokonując ciekawych obserwacji i odkryć. W
okolicach Durnego Bagna ogromną frajdę sprawiło
gimnazjalistom odnajdywanie tropów zwierząt i
śladów ich bytowania.
Dzień 3
W tym dniu uczniowie zostali poddani próbie
sprawności fizycznej. Musieli pokonać rowerami
trasę do Starego Załucza, gdzie zwiedzali Ośrodek
Muzealno – Dydaktyczny poznając bogactwo
tamtejszej fauny i flory, mieli możliwość uczestniczyć w karmieniu przebywających tam chorych
bocianów oraz wziąć udział w rozwiązaniu questu
„Ptasie mieszkanie”. Następnie udali się pieszo
na ścieżkę dydaktyczną Spławy, która wiła się
przez cudowne tereny bagienne doprowadzając
„odkrywców” do Jeziora Łukie, największego
na Polesiu, którego piękno zachwyciło nawet
największych malkontentów. Wędrując wyznaczonym szlakiem wielość i urozmaicenie spotykanych gatunków roślin i zwierząt przyprawiała
o zawrót głowy.
Dzień 4
Tego dnia to się dopiero działo. Po śniadaniu na
uczniów czekał autokar, który zawiózł ich do Pieszo-

woli na wędrówkę ścieżką przyrodniczą „Perehod”.
Realizowane były tam zajęcia z wodą jako tematem przewodnim, pt. „Ekosystemy wodne i rola
człowieka w przyrodzie”. Gimnazjaliści mieli niepowtarzalną okazję skosztować orzech kotewki wodnej, zbierali grzyby, słuchali niesamowitych odgłosów przyrody, określali właściwości fizyczne wody,
wykonywali preparaty mikroskopowe przy użyciu
wody ze stawu i oglądali mikroorganizmy żyjące w
wodzie. Tego dnia została wybrana królowa Polesia,
którą została Alicja. Po południu uczestnicy projektu
pojechali rowerami na Bagno Bubnów Zastawie w
celu obserwacji przylotu żurawi na nocleg. Przyroda w tym miejscu oczarowała niektórych uczniów:
wspaniałe widoki z wieży obserwacyjnej, odgłosy
przelatujących żurawi i łąka porośnięta kaniami na
wielu wywarły niezapomniane wrażenie – „Jak tu
cudnie, warto było tu przyjechać” mówiło wielu z
nich nie mogąc się napatrzeć na otaczające ich cuda
natury.
Dzień 5
Ostatni dzień pobytu i ostatnia wycieczka –
uczniowie pojechali do wsi Łomnica skąd wyruszyli
na ścieżką przyrodniczą „Dąb Dominik”. Podczas
wędrówki poznali ekosystemy leśne, torfowiskowe
i wodne znajdujące się w tej okolicy. Mieli okazję
zobaczyć jak przebiega proces tworzenia się bagna i sprawdzić osobiście jak to jest spacerować
po bagiennym dywanie. Sami zadbali również
o skromny posiłek, którym był okoliczny przysmak
– żurawina, zbierana pieczołowicie przez nich
własnoręczne. Mogli też skorzystać z okolicznego,
bardzo naturalnego spa wypróbowując na sobie
działanie bagiennej mazi, co niektórzy po takiej
kuracji czuli się jak nowo narodzeni.
Niestety to co piękne nie trwa wiecznie,

więc i pobyt w Urszulinie musiał dobiec końca. Bardzo szybko biegnie czas spędzony
w pięknych okolicznościach przyrody, przy słonecznej, wręcz wakacyjnej pogodzie, w otoczeniu
serdecznych i przyjaźnie nastawionych osób.
Żal się pakować, żal wracać do codzienności. Trudno
wrócić było do szkolnej codzienności, ale nie można
tracić nadziei, być może kiedyś taka przygoda zdarzy się znowu.
W trzecim etapie realizacji projektu uczniowie
skupili się na odkrywaniu piękna naszej okolicy.
Odbył się rajd rowerowy Doliną Ciemięgi, podczas
którego wykonanych zostało mnóstwo zdjęć przedstawiających piękny krajobraz naszej miejscowości.
Zebrane przez gimnazjalistów materiały posłużyły
do opracowania questu„Odrywamy Dolinę Ciemięgi”, który został wysłany na konkurs organizowany
przez Fundację Europejskiego Funduszu Rozwoju
Wsi Polskiej.
Wszystkie działania prowadzone podczas projektu, miały na celu pomoc w poznaniu przyrody
poprzez przygodę, uwrażliwienie uczniów na
piękno polskiej przyrody i zaszczepienie poczucia odpowiedzialności za otaczające wszystkich
środowisko naturalne. Misja Przyroda okazała się
wspaniałą podróżą w świat przyrody i cenną nauką
na przyszłość nie tylko dla jej uczestników, ale także
dla przyszłych pokoleń.
Opracowała: Alina Gromaszek koordynator projektu

„Zmiana klimatu to nie jest ładny obrazek. Jak to naprawić ? Jak z tym żyć?”

Z okazji tygodnia edukacji globalnej w Gimnazjum
nr 2 bł. bp Władysława Gorala zostały przeprowadzone
zajęcia edukacyjne na w/w temat. Zajęcia zrealizowano z uczniami klas trzecich gimnazjum. Uczniowie
pracowali w zespołach, każde spotkanie po 2 godziny
lekcyjne. Celem zajęć było przybliżenie uczniom zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem,
zmianami klimatycznymi i oddziaływaniem człowieka
na środowisko oraz środowiska na człowieka. Zwrócono uwagę na to, jak bardzo intensywnie eksploatujemy
zasoby środowiska naturalnego. Wskazano na problemy związane z intensywnym rozwojem przemysłu i
oddziaływaniem jego na środowisko. Uwrażliwiono
młodzież na fakt, że główną cenę za nasz nowoczesny,
europejski styl życia płacą mieszkańcy globalnego
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południa. Realizowano cele dydaktyczne zgodne z
podstawą programową biologii - globalne i lokalne
problemy środowiska. Po zrealizowaniu zajęć uczeń:
• przedstawia przyczyny i analizuje skutki globalnego ocieplenia klimatu
• uzasadnia konieczność segregowania odpadów w
gospodarstwie domowym
• proponuje działania ograniczające zużycie wody
i energii elektrycznej oraz odpadów w gospodarstwach domowych
• wskazuje żywe i nieożywione elementy ekosystemów; wykazuje, że są one powiązane różnorodnymi zależnościami
Jednym z ciekawszych działań podczas zajęć to
wspólne określenie śladu ekologicznego, średniego

dla klasy z wykorzystaniem kalkulatora śladu ekologicznego wyświetlonego na tablicy interaktywnej.
Otrzymany wynik zszokował uczniów – wyszło, że
potrzebujemy 3,6 gha. Dokonaliśmy porównania
naszego śladu ekologicznego z wynikami charakterystycznymi dla przeciętnego Polaka, Amerykanina i
Afrykańczyka. Wskazaliśmy państwa o największym i
najmniejszym śladzie ekologicznym. Zastanawialiśmy
się, co można w tej sytuacji zrobić, jakie działania podjąć w celu zmniejszenia śladu ekologicznego. Nasze
działania spisaliśmy, a uczniowie zobowiązali się do
wdrożenia ich w życie.
Następne zadanie, które było absorbujące i wymagało dużej kreatywności od uczniów to przygotowanie
kampanii reklamowej na rzecz zrównoważonego

rozwoju i ochrony środowiska w dowolnej formie. Najchętniej uczniowie wykonywali plakaty wykorzystując
surowce wtórne: gazety, stare kalendarze, plakaty itp.
W sposób wizualny przedstawiali problem dużego zużycia wody, papieru i energii. Powstałe prace plastyczne wykorzystano do dekoracji sali biologicznej oraz
jako symbole do ciągłego przypominania o rozsądnym
gospodarowaniu zasobami przyrody.
Jestem przekonana, że po naszych zajęciach
uczniowie będą podejmowali codzienne działania
prowadzące do ochrony środowiska naturalnego. Będą
pamiętać o tym, że ich zachowania, styl bycia mają dynamiczny wpływ na życie ludzi na świecie, szczególnie
na obszarach globalnego południa.
Opracowała: Alina Gromaszek
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Konkurs ,,Dom Marzeń”

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny wzięli udział
w konkursie plastycznym organizowanym
przez LEROY MERLIN w Lublinie. Wykonali

Pięknie przygotowany domek został dostarczony do LEROY MERLIN w Lublinie 3 listopada
2015r. Wybrane prace konkursowe zostały
wyeksponowane w sklepie i wówczas zaczęło
się głosowanie. Należało udać się do siedziby
sklepu i wziąć udział w głosowaniu. Prosiliśmy
wtedy wszystkich o wsparcie i wypełnianie kuponów konkursowych głosując na naszą pracę.
Następnie z niecierpliwością czekaliśmy na wyniki głosowania, które zakończyło się w niedzielę
15 listopada.
Udało się! NASZA PRACA KONKURSOWA ZAJĘŁA
3 MIEJSCE. W nagrodę dostaliśmy 2 tysiące złotych
do wykorzystania w sklepie LEROY MERLIN
Dziękujemy bardzo wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom, szczególnie Państwu Malickim za zaangażowanie w organizację konkursu.
Barbara Jaszczuk

wspólną pracę-domek, w którym każda klasa przygotowała jedno pomieszczenie wyposażając je w meble i urządzenia potrzebne
w tym pomieszczeniu.

Najsilniejszy junior w Polsce pochodzi z Niemiec !!!
Patryk Dziuba uczeń Zespołu Szkół w
Niemcach, zawodnik GULKS Niemce w Mistrzostwach Polski zdobył złoty medal, a tym
samym tytuł Mistrza Polski w podnoszeniu
ciężarów do lat 15 rozegranych w dniach 0811.10.2015 r. w Burzeninie.

komitego byłego rekordzisty i reprezentanta
Polski w podnoszeniu ciężarów Zbigniewa
Cękały. Nasz młody medalista trenuje w

klubie GULKS Niemce, którego prezesem i
kierownikiem sekcji jest Ryszard Sosnowski,
nauczyciel ZSP w Niemcach.

Młody mistrz uzyskał w dwuboju wynik
-214 kg. w kat. wag + 85 kg. To dla klubu,
jak i dla całej Gminy Niemce pierwszy, historyczny złoty medal w Mistrzostwach Polski.
Sukces Patryka jest współudziałem jego trenerów, Wiesława Sokołowskiego, oraz zna-

V Powiatowe Biegi Uliczne - Biegaj z nami

Jubileuszowa V edycja Biegów Ulicznych „Biegaj z nami”
odbyła się w niedzielę 4 października na zmodernizowanej
trasie Walentynów - Pamięcin – Pustelnik pod Krzczonowem.
Na starcie stanęło 40 sztafet szkolnych i 6 drużyn samorządowych, a w biegu głównym 44 osoby. Łącznie do rywalizacji
przystąpiło prawie 300 zawodniczek i zawodników.
Chłopcy i dziewczęta z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
oraz samorządowcy mieli do pokonania 5 x 500 metrów. Duży
sukces odniosła sztafeta dziewcząt z Gimnazjum nr 2 w Ciecierzynie , która zajęła 2 miejsce na 16 silnych sztafet gimnazjalnych
z powiatu lubelskiego. Zespół wystąpił w składzie: Marta Pakaluk (1kl), Katarzyna Klimek (3kl.), Paulina Capała (1kl), Monika
Pszczoła (3kl), Klaudia Prill (2kl). Dziewczęta od pierwszej zmiany
trzymały się w czołówce pomiędzy miejscem 1 a 4, ostatecznie
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dzięki dobremu finiszowi Klaudii Prill zajęły 2 miejsce na mecie w
Krzczonowie. Należy podkreślić że jest to bardzo dobry, wyrównany skład. Za drugie miejsce dziewczęta uzyskały srebrne medale
oraz plecaki sportowe.
Zawody wygrało Gimnazjum z Niedrzwicy Dużej, miejsce 3 zajął zespół Gimnazjum Zespołu Szkół z Przybysławic. W rywalizacji
chłopców najlepsza okazała się sztafeta z Gimnazjum w Niedrzwicy Kościelnej, która wyprzedziła pierwszą drużynę Gimnazjum Zespołu Szkół z Wojciechowa i pierwszy zespół Gimnazjum Zespołu
Szkół z Przybysławic.
Zawody były dobrze zorganizowane, zapewniono posiłek oraz
pamiątkowe koszulki dla wszystkich uczestników, najważniejsza
jednak była promocja biegania jako formy wpisującej się w zdrowy
tryb życia.
Jacek Dmowski

Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy Niemce

SPOŁECZEŃSTWO

Sukcesy pracowni plastycznej GOK
Pani Iwona Duda – instruktor plastyki GOK
Niemce ma powody do dumy. Jej podopieczne: 10-letnia Marysia Taczalska oraz 9-letnia
Ewelina Adamska zdobyły laury na ogólnopolskich konkursach plastycznych.
Marysia zdobyła nagrodę specjalną na II Wojewódzkim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i
Młodzieży „Inspiracje twórczością Kornela Makuszyńskiego” – Zamość 2015.
Na konkurs, zorganizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. K. Makuszyńskiego w
Zamościu pod Honorowym Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa

Babisza, wpłynęły 994 prace z 95 placówek z
województwa lubelskiego.Uroczyste podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród
odbyło się 26 listopada w Galerii Sztuki Dziecka
MDK Zamość „Na Kamiennej”.
Praca Ewelinki natomiast otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
i Literackim „Święty Mikołaj w oczach współczesnych dzieci i młodzieży - i Ty możesz zostać
św. Mikołajem” pod patronatem Prezydenta
Miasta Lublin i Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom
Kultury „Pod Akacją” w Lublinie. Na konkurs

wpłynęło1024 prac plastycznych nadesłanych z
185 szkół podstawowych i placówek wychowania pozaszkolnego z całej Polski.
Gratulacje dla Ewelinki i nieustające wyrazy
uznania dla pani Iwony Dudy!!!
(tg.)

Mistrzowie Polski Zachodniej
- Studio Tańca RYTHM-X

17 października w Poznaniu odbyły się
Mistrzostwa Polski Zachodniej Mark’n’Move w tańcu nowoczesnym. Patronat nad
imprezą objęła Polska Federacja Tańca,
prestiżowa organizacja zrzeszająca najlepszych tancerzy w Polsce.
Kilkanaście szkół i klubów tańca, kilkadziesiąt grup, kilkuset tancerzy z terenu
całej Polski rywalizowało ze sobą w tańcu
nowoczesnym.
Tancerze Studia Tańca RYTHM-X wywalczyli tytuł MISTRZA POLSKI ZACHODNIEJ
w kategorii hip-hop formacje 16+.
MISTRZYNIĄ POLSKI ZACHODNIEJ została
również nasza solistka Patrycja Kuśpit
startująca w kategorii hip-hop solo 16+.

Patrycja Kuśpit

Wiersze
Drodzy Czytelnicy!
Wiele razy, na łamach naszej gazety,
prosiliśmy Was o „podzielenie się swoją
twórczością”. Wreszcie się udało. Uroczyście
rozpoczynamy cykl, w którym będziemy
prezentować Wasze artystyczne dokonania.
Na początek debiut poetycki Barbary Gliwki
– mieszkanki Niemiec. Jak sama mówi, z natury jest osobą nieśmiałą, a wiersze są dla niej
odskocznią od zwykłej codzienności. - Do tej
pory „nie miałam odwagi wypuścić ich z rąk”
- zastrzega nieśmiało. Czasem są one odzwierciedleniem szarej rzeczywistości i tego jak w
danym momencie postrzegam świat, sytuację,
Barbary Gliwki
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ludzi... - dodaje. Pani Barbara szydełkuje też z
wielką pasją, a efekty Jej pracy prezentują się
naprawdę imponująco!
(tg.)
***
zapakuję je do walizki usiądę by nie wyciekło
przez szpary w zamku
nie zawaham się ani chwili podejmę decyzję
w sekundy ułamku
zapakuję je do reklamówki na kokardkę
zawiążę wierzch
zostawię i wyjdę w nieznane
zanim zastanie mnie zmierzch
po wszystkim zatęsknię od nowa
będę chciała je mieć
powrót sukcesu połowa
czy ono zechce mnie chcieć
może się nie obrazi nie odwróci
głowy z pogardą
wszak chciałam je zostawić
ja – przyjaciółką marną
nie zostawia się przecież
swojego mienia
nie odchodzi się ot tak
bez słowa
nie będą to tylko wspomnienia
mojego własnego sumienia…

***
czego zabrakło by siebie zrozumieć
spojrzenia… uśmiechu… dotyku…
na dnie szklanki kropla miłości
pragnienie zaspokoi po łyku
czego zabrakło by się pokochać
zrozumienia… szacunku… ogłady…
w takich warunkach nic nie wytrzyma
nawet wiara nie dała rady
a taka silna uparta i mocna
mówią że góry przenosi
już wyczerpana do cna do spodu
nawet i ona samotności nie znosi
muszą być razem wiara z miłością
w pojedynkę od razu giną…
***
usiadłam na progu życia
opuściłam nogi w przeszłość
ile dałam czeków bez pokrycia
ile razy trzymała mnie grzeszność
teraz kiwam nogami w przeszłości
umiem czytać dziś historii karty
ale chciałabym poznać przyszłość
czy wysiłek mój będzie coś warty
zbieram siebie powoli od nowa
z progu tego co było wstaję

już nie ciekawi mnie przyszłość
ciekawi mnie co od siebie daję
czy radość dobrym słowem kreśloną
czy miłość bez „za coś Cię kocham”
czy pogardą nieprzeniknioną
a może nad sobą przyjdzie mi szlochać
chcę uszczęśliwiać wokoło wszystkich
chcę z podniesioną głową iść
chcę sercem dziś obejmować wszystkich
od losu dostałam szczęścia garść
chcesz to podzielę się z Tobą tym szczęściem
chcesz to zerwij dla siebie z niego coś
weź na drogę przed odejściem
weź nim skradnie Ci go ktoś…
***
myślą być… nie myśląc wcale
pragnieniem być … nie pragnąc stale
słowem być … na wiatr nierzucanym
obietnicą być … słowem obiecanym
nie być żalem na duszy dnie skrywanym
nie być wyrzutem, nie być ciężarem dla niej
miłością być … co porywa ludzi
szaleństwem być … co pragnienie obudzi
zrozumieniem być … co wszystko zrozumienie
… tylko tym jednym … być nie umiem…
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Obchody w Europejskim Ośrodku Integracyjnym

Chór Bas Canto i laureaci Konkursu Poezji Patriotycznej

Chór Bas Canto i Teatr z Nasutowa

Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

Konkurs recytacji poezji patriotycznej

Nagrody w konkursie recytatorskim

Obchody Święta Niepodległości w szkole w Ciecierzynie

Obchody w szkole w Jakubowicach Konińskich

Przedszkolaki z Niemiec w programie o Niepodległej

Stacja Wolność w Krasieninie

Uczniowie szkoły w Nasutowie

Uroczystości w szkole w Dysie

Uczniowie szkoły w Dysie

Święto Niepodległości w Zespole Szkół w Niemcach

Tak świętowała szkoła w Rudce Kozłowieckiej

Uroczyste obchody Święta Niepodległości
fotoreportaż

Ślubowanie w Nasutowie

