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Pomoc dla Hospicjum

Ważne!

Po raz kolejny Gmina Niemce wsparła
Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie, które od ponad dwudziestu lat obejmuje
opieką chorych w ostatnim okresie choroby
nowotworowej. Przez ostatnie trzy lata nasz
gminny samorząd pomagał finansowo i
rzeczowo Hospicjum w pracach przy rozbu-
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Ciecierzyn – sklep spożywczy za mostem
Ciecierzyn – SRH
Ciecierzyn – Apteka
Dys – Groszek
Dys – SRH
Elizówka – sklep spożywczy przy placu zabaw
Jakubowice Konińskie – sklep U Baryły
Jakubowice Konińskie-Kolonia
– sklep spożywczy przy Dworze Anna
Krasienin – SRH, Pawilon
Leonów – sklep spożywczy przy szklarniach
Łagiewniki – sklep spożywczy
Majdan Krasieniński – SRH
Nasutów – Delikatesy ARES
Niemce, ul. Centralna, SRH nr 5
Niemce, Delikatesy Jaskółka
Niemce, ul. Lubelska 188
Niemce, Twoje Delikatesy
Osówka – sklep spożywczy
Rudka Kozłowiecka, Delikatesy ARES
Stoczek – Delikatesy ARES
oraz u sołtysów, w GOK-u i Urzędzie Gminy

Godziny pracy urzędu
Od 1 października Urząd Gminy
w Niemcach w poniedziałki czynny
jest od godziny 8.00
(czyli pół godziny później
niż w pozostałe dni tygodnia),
ale za to jest dłużej –
bo do godziny 16.00.
Od wtorku do piątku godziny
pracy Urzędu to 7.30-15.30.
Warto o tym pamiętać,
jeśli chcemy załatwić
jakieś urzędowe sprawy.

dowie siedziby przy ul. Bernardyńskiej. Teraz
aktem darowizny przekazane zostało łóżko
medyczne z dodatkowym wyposażeniem o
wartości ponad 5 tysięcy złotych. Podopieczni Hospicjum to głównie mieszkańcy Lublina
i okolicznych gmin, w tym naszej gminy.
(tg.)

Dowody osobiste

wystawiane w roku 2004,
tracą ważność w roku 2014

Przypominamy, że dowody osobiste
wystawiane w roku 2004, tracą ważność w roku 2014. Należy wystąpić o
wymianę nie później niż na 30 dni przed
upływem terminu ważności dokumentu.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
wraz z dwiema aktualnymi fotografiami
należy składać w Urzędzie Gminy Niemce, pokój nr 8.
Czas oczekiwania na dowód wynosi
około 4 tygodni.
Jednocześnie przypominamy, że dowody wystawione:
• w 2002 r. utraciły ważność w 2012 r.
• w 2003 r. utraciły ważność w 2013 r.
Prosimy o sprawdzenie daty ważności
posiadanych dokumentów tożsamości
(data ważności znajduje się pod hologramem na stronie ze zdjęciem). (tg.)

Reklamy i ogłoszenia w Takiej Gminie
Zapraszamy firmy, przedsiębiorców oraz
osoby prowadzące działalność gospodarczą do zamieszczania reklam na łamach
naszej gazety.
Gazeta Lokalna Taka Gmina ma tysiąc
sto egzemplarzy nakładu. Ukazuje się raz
w miesiącu. Jesteśmy dostępni w kilkuna-

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

w naszej gazecie ogłoszeń drobnych, które
drukujemy nieodpłatnie.
Jak to zrobić? Wystarczy wypełnić kupon zamieszczony poniżej i przynieść go do
Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 81-756-15-55.
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z obrad rady gminy

Przedświąteczna sesja Rady Gminy Niemce

10 kwietnia 2014 roku odbyła się XL sesja
Rady Gminy Niemce. Jednym z punktów
porządku obrad było uroczyste wręczenie
nagród laureatom konkursu plastycznego na kartkę świąteczną Gminy Niemce
„Wielkanoc 2014”.
Już po raz drugi Urząd Gminy Niemce zorganizował tego typu konkurs, który tym razem
skierowany był do młodzieży uczęszczającej
do naszych gimnazjów. Nagrodę z rąk wójta – Krzysztofa Urbasia, za najlepszą pracę
otrzymała Agnieszka Kusy uczennica kl. I
Gimnazjum nr 2 w Ciecierzynie. Wyróżnienia
otrzymały: Julia Osiak, Karolina Hunek, Oliwia
Tujaka i Aneta Sikora z Gimnazjum nr 1 w
Niemcach oraz Kamila Kozieł, Olga Kosik, Justyna Czerwonka, Katarzyna Połoncarz z Gimnazjum nr 3 w Krasieninie. Ponadto uczennice
otrzymały dodatkowe upominki, ufundowane

osobiście przez wójta Krzysztofa Urbasia.
Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców
Niemiec było podjęcie uchwały przez Radę
Gminy Niemce w sprawie nadania imienia
Ignacego Bonawentury Budnego jednej z
ulic w tej miejscowości. Hrabia Budny był
m.in. fundatorem kościoła parafialnego w
Niemcach.
Na sesję został zaproszony pan Zbigniew
Januszek Kierownik Oddziału Wdrażania PROW
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego, który zrelacjonował dotychczasową współpracę wójta naszej gminy z Urzędem
Marszałkowskim w zakresie pozyskiwania i
wykorzystywania środków unijnych, a także
zachęcał do aktywnego działania w ramach
Lokalnej Grupy Działania w nowym okresie
programowania na lata 2014-2020.
Na obradach obecni byli również Wójt Gmi-

ny Wólka – Edwin Gortat i Przewodniczący
Rady Gminy Wólka – Józef Madoń. Pan Gortat
w krótkim wystąpieniu podziękował za dobrosąsiedzkie stosunki naszych gmin i wyraził
nadzieję na dalszą, owocną współpracę.
Po zakończonej sesji odbyło się tradycyjne
spotkanie przedświąteczne, w którym oprócz
radnych, sołtysów i wyżej wymienionych gości
udział wzięli: Proboszcz Parafii pw. św. Ignacego Loyoli w Niemcach – ks. kan. Krzysztof
Galewski, Poseł RP - dr Henryk Smolarz,
Komendant Komisariatu Policji w Niemcach
– podinsp. Mariusz Szadurski, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Lubelskiego – Bożena
Prażmo, Radny Powiatu Lubelskiego Jerzy
Kotowski, dr Marek Łoś – prawnuk hrabiego
Ignacego Budnego, zaprzyjaźnieni przedsiębiorcy z Lublina i terenu Gminy Niemce oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

Debata Społeczna na temat bezpieczeństwa

9 kwietnia w Urzędzie Gminy w Niemcach
odbyła się Debata Społeczna, zorganizowana
przez Komendanta Komisariatu Policji w
Niemcach podinsp. Mariusza Szadurskiego, dotycząca bezpieczeństwa w gminach
Niemce, Garbów, Jastków i Wólka, znajdujące
się na terenie działania Komisariatu Policji w
Niemcach.
Debaty są projektem, który będzie cyklicznie realizowany przez Policję, w celu wspólnego wypracowania skutecznych sposobów
zmierzających do poprawy bezpieczeństwa
mieszkańców.
Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni
min. Krzysztof Urbaś – Wójt Gminy Niemce, Kazimierz Firlej – Wójt Gminy Garbów,
Edwin Gortat – Wójt Gminy Wólka, Henryk
Ziębowicz – Przewodniczący Rady Gminy
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Niemce, Kazimierz Dudzik – Przewodniczący
Rady Gminy Garbów, Witold Nakonieczny –
Przewodniczący Rady Gminy Jastków, Józef
Madoń – Przewodniczący Rady Gminy Wólka, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych,
przewodniczący Zespołów Interdyscyplinarnych, psychologowie szkolni oraz mieszkańcy gminy. Udział w spotkaniu wziął również
Komendant Miejski Policji w Lublinie insp.
Dariusz Szkodziński.
Jedną z kwestii poruszanych podczas
dyskusji było omówienie stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji
w Niemcach. Uznano, że istnieje potrzeba
zwiększenia ilości patroli prewencyjnych
oraz zmotoryzowanych patroli ruchu drogowego na drogach krajowych nr 17 i 19
i pozostałych drogach (w tym gminnych).

Omawiano również problemy związane z
funkcjonowaniem Zespołów Interdyscyplinarnych, pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Postulowano m.in.
o lepsze przygotowanie członków zespołów
do realizacji wyznaczonych zadań, uregulowanie wielu kwestii, w tym finansowych,
związanych z łączeniem funkcji zawodowych ze społeczną pracą ich członków, a

także o dalszą współpracę z dzielnicowymi.
Ze strony Policji padło zapewnienie, iż w
pracach grup roboczych, obligatoryjny udział
będą brali dzielnicowi rejonu (tak jak to miało
miejsce w 2013 roku). Przyjęto wniosek by
„przemoc w rodzinie” była głównym tematem następnej debaty oraz by krąg uczestników został poszerzony o przedstawicieli
instytucji takich jak sąd i prokuratura.
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27 IV 2014 poprzez transmisję telewizji
Trwam wspólnie przeżywaliśmy kanonizację Papieży Jana XIII i Jana Pawła II

Msza święta za zmarłych sprawowana na
parafialnym cmentarzu

W strugach deszczu modliliśmy się o miłosierdzie Boże dla bliskich zmarłych

W czasie rekolekcji i jubileuszu gościliśmy w naszym kościele relikwie
Św. Jana Pawła II
4

Historia parafii
Dzieje parafii pw. Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski w Nasutowie sięgają początku
XX wieku. Wówczas to, w roku 1902, ordynat
kozłowiecki hrabia Konstanty Zamoyski zadeklarował, że wspomoże Nasutowian w budowie kościoła i w utworzeniu samodzielnej
jednostki parafialnej. Niestety, plany z niewiadomych przyczyn, nie zostały zrealizowane.
Wybudowano jedynie w 1906 roku, siłami
samych mieszkańców wsi, małą domkową
kapliczkę, która istnieje do dziś. Okazjonalnie, szczególnie w miesiącach wiosennych
i letnich, sprawowano w niej liturgię Mszy
świętej. Posiadanie własnej świątyni było
jednak ogromnym pragnieniem Nasutowian.
Kościół parafialny znajdował się w odległym
o 7-10 km Dysie. Docieranie tam, zwłaszcza
w czasie śnieżnej zimy, czy wiosennych i jesiennych roztopów było nie lada wyzwaniem.
Jednakże mieszkańców Nasutowa nigdy nie
zabrakło na niedzielnych mszach świętych
w kościele parafialnym. Zdarzało się też, że
ksiądz z Dysa przyjeżdżał okazjonalnie, by odprawić Mszę Świętą w nasutowskiej rządcówce Zamoyskich. Była tam urządzona kaplica, w
której Eucharystię sprawowano jeszcze przez
kilka lat po parcelacji majątku Zamoyskich,
czyli po roku 1944. Nawet wtedy, gdy istniała
tam już szkoła. Należy tu wspomnieć, że na
przełomie maja i czerwca 1942 roku w tejże
rządcówce Eucharystię sprawował ukrywający się w Nasutowie ksiądz Stefan Wyszyński,
późniejszy Prymas Tysiąclecia.
W latach 60-tych XX wieku, po kapitalnym remoncie budynku rządcówki, usunięto
z niej kaplicę wraz ze wszystkimi sprzętami
liturgicznymi. Nasutowianom, na modlitwę,
pozostała tylko mała przydrożna kapliczka,
która mogła pomieścić zaledwie kapłana
i kilku ministrantów. Licznie gromadzący się
wierni musieli, niezależnie od pogody, stać
na zewnątrz. Wtedy na nowo powróciła myśl
o budowie, czy pozyskaniu odpowiedniego
miejsca na modlitwę.
Wczesnym latem 1964 roku, decyzją
biskupa lubelskiego Piotra Kałwy, utworzono
w Nasutowie ośrodek duszpasterski, którym
kierował wikariusz z Dysa, ksiądz Marian
Kęcik. Dzięki jego zabiegom zakupiono działkę
i budynek gospodarczy, który po kapitalnym
remoncie stał się oficjalnie salą katechetyczną,
a nieoficjalnie kaplicą, gdzie każdej niedzieli
sprawowano liturgię Mszy świętej.
Spełnienie marzeń o własnej parafii i własnym kościele nastąpiło 13 października 1989
roku. Dekretem Biskupa Lubelskiego prof.
Bolesława Pylaka wydzielono z parafii Dys
parafię pw. NMP Królowej Polski w Nasutowie, w której skład wchodzą: Nasutów, Nowy

Staw, Stary Tartak i Stoczek Kolonia. Proboszczem parafii został ksiądz Henryk Olech.
Jego staraniem wiosną 1990 roku rozpoczęto
budowę kompleksu sakralnego (kościół, dom
parafialny, plebania). Projekt architektoniczny opracowano w Studiu Twórczym Marka
Dunina Skrzyńskiego w Warszawie. Wystrój
świątyni, autorstwa Igora Skrzyńskiego, utrzymany jest w stylu architektury gotyckiej, co
podkreślają polichromie, malarstwo na desce
i ornamentyka elementów architektonicznych.
Na uwagę zasługuje ciekawy plastycznie
ołtarz soborowy wykonany z szamotu.
W jego mensie umieszczone zostały relikwie
św. Rafała Kalinowskiego.
Po ośmiu latach wytężonej pracy 3 maja
1998 roku Arcybiskup Józef Życiński dokonał
poświęcenia świątyni.
W roku 2002 decyzją księdza arcybiskupa
Życińskiego w miejsce księdza kan. Henryka
Olecha na funkcję proboszcza powołany
został ks. kan. Tadeusz Siwkiewicz, a w rok
później ks. kan. Stanisław Grzesiuk. Od lipca
2012 roku proboszczem parafii jest ksiądz
Adam Buczyński.
Przygotowanie duchowe
do Jubileuszu
13 października bieżącego roku przypada
25. rocznica erygowania parafii. Jubileuszowe obchody zaplanowano w kilku etapach.
Pierwszy z nich to duchowe przygotowanie
się do parafialnego odpustu, który przypada
na dzień 3 maja – święto Patronki parafii –
Matki Bożej Królowej Polski. Rozpoczęliśmy
je już w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Po porannej Mszy świętej pozostaliśmy w kościele,
by wspólnie uczestniczyć, poprzez transmisję
telewizyjną, w uroczystości kanonizacji papieży – Jana XXIII i Jana Pawła II.
O godzinie 15.00 zgromadziliśmy się na parafialnym cmentarzu. W strugach deszczu odmawialiśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego i
uczestniczyliśmy w Eucharystii. Deszcz nikogo
nie odstraszył. Przecież w znaczeniu biblijnym
deszcz jest symbolem miłosierdzia i odrodzenia, a właśnie o miłosierdzie i o odrodzenie do
nowego życia modliliśmy się, stojąc nad grobami swoich bliskich. Kolejny bardzo ważny
element wprowadzający nas w jubileusz parafii to dwudniowe rekolekcje, które poprowadził
wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie
ks. kan. Krzysztof Podstawka. Nawiązując do
wypowiedzianych na Placu Św. Piotra słów
Papieża Franciszka, ks. Krzysztof podkreślał
między innymi, jak wielką wartością w życiu
człowieka jest rodzina i wychowanie w rodzinie, wierność Kościołowi, poprzez wierność
w małżeństwie i rodzinie. Jedność i świętość
rodzin była, jak wiemy, również stałą troską
Świętego Jana Pawła II.

W czasie duchowych przygotowań do odpustu Święty Jan Paweł II był obecny wśród nas
nie tylko poprzez przywoływanie w homiliach
jego nauk, ale również poprzez obecność w
postaci Jego relikwii. Gościliśmy Je dzięki życzliwości ks. Roberta Brzozowskiego, proboszcza
parafii w Dysie. Każdy dzień rekolekcji kończył
się błogosławieństwem i ucałowaniem relikwii. Mieliśmy również możliwość wpisania
do księgi pamiątkowej próśb i podziękowań
dla Ojca Świętego za łaski otrzymywane za
Jego wstawiennictwem.
Odpust parafialny
w roku jubileuszowym
Głównym punktem obchodów Jubileuszowych, a zarazem dorocznym dziękczynieniem
dla naszej Patronki Maryi Królowej Polski, był
odpust parafialny. Odpustowej Mszy świętej
dnia 3 maja przewodniczył, w koncelebrze zaproszonych kapłanów, ksiądz Biskup Ryszard
Karpiński.
W homilii, skierowanej do zgromadzonych,
wspominał trudne czasy budowania modlitewnej wspólnoty Nasutowa. Czasy zmagań
księdza Mariana Kęcika z komunistyczną
władzą, uniemożliwiającą swobodny rozwój
życia religijnego w utworzonym w 1964 roku
ośrodku duszpasterskim. Wspomniał trud
wielkiego dzieła budowy kościoła i wspólnoty parafialnej, które przypadło w udziale
księdzu Henrykowi Olechowi – pierwszemu
proboszczowi parafii.
Do tych wszystkich zaś, którzy, nie szczędząc
sił i środków, byli mu w tym niezwykle ważnym i trudnym dziele pomocni, mówił: „Bracia
i siostry, ale najsprytniejszy kapłan, żeby nie
wiem jak się starał, żeby nie wiem ile poświęcał swego czasu, wysiłku i modlitwy, niewiele
mógłby zdziałać bez pomocy wiernych, bez
udziału wielu wolontariuszy, którzy wspieraliby go, czy to pomocą fizyczną, czy duchową.
I dlatego dziękujemy za tę współpracę wiernych, dziękujemy za tych kapłanów, którzy
przewodniczyli w tym dziele. A modlimy się
jednocześnie, aby nie zabrakło na tej polskiej
ziemi tych, którzy chętnie odpowiedzą na głos
Bożego wezwania, „Pójdź za mną” czy to do
życia w kapłaństwie, czy w życiu zakonnym,
bo żniwo wszak wielkie, a robotników mało”.
Przy ołtarzu na jubileuszowej Eucharystii nie
brakowało „żniwiarzy Pańskich”.
Na zaproszenie księdza proboszcza Adama
Buczyńskiego odpowiedzieli i stawili się:
ks. kan. Henryk Olech – pierwszy proboszcz
i budowniczy kościoła, kolejny proboszcz –
ks. kan. Tadeusz Siwkiewicz, rekolekcjonista – wicekanclerz Kurii Metropolitalnej w
Lublinie ks. kan. Krzysztof Podstawka, wywodzący się z naszej wspólnoty ks. Krzysztof
Marczak, Dziekan ks. kan. Jerzy Ważny i księża
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WYDARZENIA
z dekanatu Lublin-Północ, księża profesorowie
KUL, proboszczowie i księża z innych parafii.
Swoją obecnością zaszczycili nas również:
Poseł na Sejm RP Henryk Smolarz z małżonką, Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś z
małżonką, Prezes Nasutowskiego Przedsiębiorstwa Społecznego Sergiusz Kieruzel, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana
Wyszyńskiego w Nasutowie Ewa Godlewska,
Poczty Sztandarowe: Szkoły Podstawowej im.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie oraz Grupy dydaktyczno – patriotycznej
Lubelskich Ćwieków z 1863 r.
W jubileuszową liturgię włączyli się również
parafianie. Dary ołtarza, na ręce Księdza Biskupa złożyli równlatkowie parafii – Aleksandra i
Kamil – pierwsi, którzy w nowej parafii przyjęli
sakrament chrztu świętego. Czytania, psalm i
prośby zawarte w modlitwie wiernych zanosili
przed Boży Tron przedstawiciele różnych grup
modlitewnych, istniejących w parafii. Śpiewy
liturgiczne ubogacała parafialna schola. Na tę
szczególną okazję zaproszona została również
Młodzieżowa Orkiestra Dęta ze Strzyżewic,
której koncertu mogliśmy słuchać na pół
godziny przed Mszą świętą, a także w czasie
mszy i procesji Eucharystycznej.
Błagalne modlitwy, gorące podziękowania i
kwiaty – a za oknem zimno i ulewa. Ale nagle deszcz ustał, bo nasza Patronka, Królowa
Polski, zapragnęła, by zgromadzeni uczcili Jej
Syna w procesji Eucharystycznej, by idąc ulicą,
radośnie wyśpiewali pieśń dziękczynienia za
wielki dar parafii i świątyni, o której marzyli,
o którą zabiegali i którą wspólnie budowali i nadal budują pod jej Matczyną opieką.
Na czas procesji niebo uśmiechnęło, bo oto
„Mesjasz,(...) jak Deszcz zstępuje z nieba (...),
napawa ziemię i zwilża ją, i czyni, że rodzi i że
daje nasienie siejącemu i chleb jedzącemu”
(Księga Izajasza).
Z racji jubileuszu, na ręce księdza proboszcza Adama Buczyńskiego, parafia otrzymała
dary - puszkę do przechowywania Eucharystii
i albumy od Wójta Gminy Niemce oraz Pismo
Święte – okolicznościowe limitowane wydanie, od Posła na Sejm RP Henryka Smolarza.
Kolejne działania jubileuszowe to skierowany do dzieci i młodzieży z naszej parafii konkurs plastyczny, literacki i multimedialny pod
hasłem„Moja parafia, moja rodzina i ja”. Celem
konkursu jest propagowanie pozytywnych
wartości parafii, rodziny, wzajemnych relacji, a
także kształtowanie wśród dzieci i młodzieży
pozytywnego wizerunku rodziny oraz siebie
samych. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie
nagród nastąpi w czasie trwania Parafialnego
Festynu Rodzinnego, który zaplanowano na
1 czerwca br. (mile widziani goście nie tylko z
naszej parafii, serdecznie zapraszamy).
Obchody jubileuszu 25-lecia parafii zakończy pielgrzymka dziękczynna na Jasną Górę,
do Tronu naszej Patronki, Maryi, Królowej
Polski. Zaplanowano ją na dzień 13 października 2014 roku, czyli dokładnie w 25-tą rocznicę erygowania parafii.
Grażyna Gliwka
Zdjęcia: Grzegorz Brzozowski ,
Mariola i Michał Jaruga
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Nowy samochód dla niepełnosprawnych

Od marca Gmina Niemce dysponuje nowym samochodem do przewozu osób niepełnosprawnych.
Zakup mikrobusa, przystosowanego do potrzeb
osób niepełnosprawnych, którego koszt wyniósł
129 642,00 zł, współfinansowany został ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 70 000,00 zł.
Zakupiony samochód jest fabrycznie nowy, posiada
9 miejsc siedzących. Ponadto auto jest w pełni przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim, dodatkowo wyposażone w platformę
– dźwig oraz odpowiednio oznakowane.
Nowy samochód pozwoli zapewnić, we właściwych
standardach, dowóz uczniów niepełnosprawnych do
szkół i ośrodków umożliwiającym tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. W chwili obecnej zadanie to realizowane jest pięć

dni w tygodniu do trzech placówek, do których uczęszczają dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności, w tym na

wózku inwalidzkim, z Jakubowic Konińskich, Elizówki,
Nasutowa i Ciecierzyna.

Auto w pełni przystosowane jest do przewozu osób niepełnosprawnych

Samochód posiada platformę – dźwig

Targowisko „Mój Rynek” w Krasieninie prawie gotowe

Na ukończeniu są już prace przy budowie targowiska gminnego „Mój Rynek” w Krasieninie, którego budowę, na wniosek mieszkańców, rozpoczęto

w ubiegłym roku. Całkowity koszt inwestycji to
prawie 1 000 000 zł z czego prawie 600 000 zł
udało się uzyskać z Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania
– Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej.

Uroczyste podpisanie Umowy Partnerskiej
We wtorek, 13 maja 2014 roku, w lubelskim Ratuszu Wójt
Gminy Niemce - Krzysztof Urbaś wspólnie z burmistrzami i wójtami samorządów sąsiadujących z Lublinem,
podpisali Umowę Partnerską dotyczącą Zintegrowanej
Inwestycji Terytorialnej. Na spotkaniu odbyło się także
pierwsze posiedzenie Komitetu Sterującego w ramach
projektu„Współpraca JST jako czynnik rozwoju Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, na którym została powołana Rada Programu Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej
oraz Biuro Programu.
Czym jest ZIT?
ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową
perspektywę. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się
w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.
ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i
większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.
Jakie projekty mają szansę
na dofinansowanie?
Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego
wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów.
Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwa6

nymi od siebie, punktowymi inwestycjami. Władze niższego
szczebla niż regionalny, znając dobrze lokalne uwarunkowania,
najlepiej przygotują projekty wzajemnie powiązane i komplementarne. Fundusze w ramach ZIT przeznaczone zostaną przede
wszystkim na:
• rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego
miasto i jego obszar funkcjonalny (np. wprowadzenie zintegrowanych kart miejskich, budowa systemów „parkuj i jedź”,
parkingów i ścieżek rowerowych);
• przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego – tzw.
rewitalizacja (projekty łączące działania typowo inwestycyjne
z miękkimi – np. przebudowa lub adaptacja budynków w
zaniedbanej dzielnicy oraz aktywizacja zamieszkujących ją
osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym – osoby pozostające długo bez pracy, rodziny wielodzietne, osoby
niepełnosprawne);
• poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta (np. usuwanie azbestu, ochrona istniejących terenów zielonych w miastach, wymiana źródeł ciepła
na bardziej ekologiczne);
• wspieranie efektywności energetycznej (kompleksowa
modernizacja energetyczna w budynkach mieszkaniowych polegająca np. na ocieplaniu budynków, wymianie
okien i oświetlenia na energooszczędne, przebudowie
systemów grzewczych);

• wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących
międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę
miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawę dostępu
i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym (np. promocja produktu turystycznego wspólnego
dla całego obszaru funkcjonalnego, poprawa systemu informacji dla cudzoziemców, poprawa jakości sanitariatów
publicznych, usprawnienia dla osób niepełnosprawnych,
bezpłatny dostęp do Internetu);
• wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji (np. rozwój usług oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu).
Ostateczne decyzje co do zakresu wsparcia ZIT zapadną po
negocjacjach tzw. kontraktów terytorialnych oraz ustaleniu
zawartości wszystkich programów operacyjnych. Strategia ZIT
powinna dotyczyć minimum dwóch z powyższych celów.
(tg.), zdjęcia: www.um.lublin.pl
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Pryszczowa Góra ma nową
drogę i świetlicę

Tuż przed świętami w miejscowości
Pryszczowa Góra, firma przebudowująca 237 metrowy odcinek drogi
gminnej nr 106027 L położyła nową nawierzchnię bitumiczną. Wartość robót
budowlanych to 53 730,83 zł, a koszt
całego zadania wyniósł około 60 000 zł.

Nowa droga
w Kolonii
Bystrzyca

7 maja wójt Krzysztof Urbaś osobiście
dopilnował odebrania drogi. Przy okazji
wizytacji nowej drogi w Pryszczowej
Górze, wójt mógł obejrzeć niedawno
wybudowaną świetlicę. Miejsce do spotkań mieszkańców wykonano za kwotę
35 000 zł.
Sieć dróg asfaltowych w Gminie Niemce powiększyła się o następnych 1300
metrów. Od marca mieszkańcy miejscowości Kolonia Bystrzyca mogą już jeździć

po nowej nawierzchni. 30 marca wójt
naszej gminy - Krzysztof Urbaś dokonał
oficjalnego odbioru drogi. Koszt całej inwestycji to ponad 210 000 zł.

Nowa droga w Nasutowie
oddana do użytku

Przybędą nowe drogi
w naszej gminie

W Nasutowie została zakończona budowa 654 m drogi gminnej nr 106044L
o wartości ponad 120 000 zł. 7 maja
wójt naszej gminy – Krzysztof Urbaś
odwiedził Nasutów aby osobiście dopilnować odbioru nowej drogi.
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Droga gminna wewnętrzna w Dysie – prace już
ruszyły

Droga gminna nr 106028L w Krasieninie Kolonii
zyska nową nawierzchnię

Ruszyły kolejne prace przy modernizacji dróg w naszej gminie. Tym razem
nawierzchnie asfaltowe pojawią się na
drodze gminnej nr 106034 L w Nasutowie,
drodze gminnej nr 106028L w miejsco-

wości Krasienin Kolonia, drodze gminnej
wewnętrznej w Dysie o długości 198 m i
na drodze gminnej w Boduszynie na działce nr 36. Koszt robót budowlanych na tych
odcinkach to ponad 433 000 zł.

Droga gminna nr 106034 L w Nasutowie

Rozpoczęła się budowa drogi w Boduszynie
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X Jubileuszowy Gminny Konkurs

Pięknego Czytania
Ach co to był za jubileusz... 7 maja 2014
roku w Zespole Szkół w Krasieninie odbył
się X Gminny Konkurs Pięknego Czytania.
Brali w nim udział reprezentanci klas III
edukacji wczesnoszkolnej ze wszystkich
szkół podstawowych z terenu Gminy Niemce dostarczając publiczności wielu doznań
artystycznych związanych z interpretacją
tekstów literackich.
Tematem przewodnim tegorocznego konkursu były niezwykłe przygody bohaterów z
serii książek Andrzeja Maleszki „Magiczne
drzewo”. Ogromną furorę wśród uczestników
konkursu zrobiły wykorzystane do dekoracji
„magiczne” czapki, kapelusze i cylindry, które
posłużyły jako rekwizyty do niezapomnianych,
pamiątkowych zdjęć.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością:
Krzysztof Urbaś – Wójt Gminy Niemce, Anna
Studzińska – Dyrektor GOASz w Niemcach,
Beata Zgierska - Radna Gminy Niemce, Ewa
Pitura - Radna Gminy Niemce, Monika Kowalska – w imieniu Posła na Sejm RP Henryka
Smolarza. Gościliśmy również Dyrektorów
szkół i Wychowawców klas młodszych, którzy
dopingowali swoich uczniów do jak najlepszego zaprezentowania swoich talentów, umiejętności i zdolności.
Zmaganiom konkursowym z uwagą przysłuchiwało się jury w składzie: Grzegorz Niećko
– Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Niemcach, Irena Aftyka – Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach, Krystyna
Dalczyńska – Bibliotekarz Gminnej Biblioteki
Publicznej w Krasieninie. Jurorzy mieli duży
problem ze wskazaniem zwycięzców z uwagi
na wysoki i wyrównany poziom wszystkich
uczestników.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że dzięki
hojności sponsorów każdy uczestnik konkursu
został obdarowany nagrodą książkową oraz
materiałami biurowymi. Z serca dziękujemy:
Wójtowi Gminy Niemce, Dyrektorowi Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach, Radzie
Rodziców Zespołu Szkół w Krasieninie, Dyrekcji
ZS w Krasieninie oraz Wydawnictwu Nowa
Era. A skoro jubileusz – nie mogło zabraknąć
tortu – taką właśnie słodką niespodziankę, tort
w kształcie książki, przygotowała Przewodnicząca Rady Rodziców ZS w Krasieninie –
p. Małgorzata Guz i p. Jolanta Dec.
Młodzi znawcy literatury i wszyscy zaproszeni goście z prawdziwą przyjemnością
wysłuchali dedykowanych im piosenek w wykonaniu naszych niezawodnych wokalistów
przygotowanych przez nauczyciela muzyki ZS
w Krasieninie – Piotra Preidla.
Organizatorzy konkursu mogą popularyzować wśród uczniów naszej gminy kontakt z
żywym słowem dzięki ogromnemu wsparciu
i zaangażowaniu naszych Pań Dyrektorek: Elżbiety Michalczuk i Elżbiety Fim. W tym miejscu
składamy im serdeczne podziękowania.
Organizatorzy:
mgr Ewa Rabos, mgr Jolanta Popłońska

Laureaci X Jubileuszowy Gminny Konkurs Pięknego Czytania:
I miejsce – Alicja Pitura – ZPO w Ciecierzynie
II miejsce – Nina Lisowska – SP w Rudce Kozłowieckiej
II miejsce – Dominika Bulanda – ZS w Niemcach
II miejsce – Aleksandra Babiarz – ZS w Niemcach
III miejsce – Katarzyna Gajewska – ZS w Niemcach
III miejsce – Piotr Zgierski – ZS w Krasieninie
Wyróżnienia:
Milena Wasil – SP w Nasutowie
Angelika Kiełsznia – ZPO w Dysie
Michał Choina – ZS w Niemcach
Dorota Smolińska – ZS w Niemcach
Kamil Flis – ZS w Krasieninie
Nagroda specjalna Posła na Sejm RP Henryka Smolarza
Milena Pomorska – SP w Jakubowicach
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Mistrzyni z Jakubowic
15-letnia Karolina Grzegorczyk z Jakubowic Konińskich jest zawodniczką ZTS
„Sokół”, kilkukrotną Mistrzynią Polski w
sumo, srebrną medalistką Mistrzostw
Europy w sumo, tegoroczną brązową
medalistką Mistrzostw Polski w zapasach oraz złotą medalistką Pucharu Polski w Chęcinach
Sumo kojarzy nam się zwykle z ogromnymi, ponad stukilowymi zawodnikami, ale w
przypadku Karoliny to nic bardziej mylnego.
Jest śliczną, smukłą i wysportowaną dziewczyną o wadze... 37 kilogramów.
Karolina jest uczennicą II klasy Gimnazjum nr 16 w Lublinie i absolwentką Szkoły
Podstawowej w Jakubowicach Konińskich,
którą skończyła z wyróżnieniem.
Mieszka wraz z siostrą Katarzyną w rodzinie państwa Agaty i Mirosława Dudzików,
którzy są dla nich rodzicami zastępczymi.
Rodzina to niezwykła. Dom pełen dzieci,
wypełniony ciepłem i miłością. Państwo
Dudzikowie oprócz Karoliny i Kasi, którymi
się opiekują, mają jeszcze trzech synów
i córkę. Jest również Seniorka rodu pani
Irena, która ma swoje stałe miejsce w centralnym punkcie domu gdzie może, mimo
ograniczeń związanych z wiekiem, w pełni
uczestniczyć w życiu rodziny.
Państwo Agata i Mirosław Dudzikowie są
rodziną zastępczą od 2008 roku. Wtedy to,
za namową syna, wówczas przedszkolaka,
postanowili zaprosić na Święta trójkę dzieci
z domu dziecka. Mieli zostać rodziną zaprzyjaźnioną... a w ciągu kilku miesięcy zostali
rodziną zastępczą. Pani Agata wspomina, że

podczas pierwszej wizyty Karolinka obiegła
dom dookoła stwierdziła: „Ja tu zostaję”.
I tak się stało. Państwo Dudzikowie długo
nie zastanawiali się nad swoją decyzją. –
Tak miało być – uśmiecha się pani Agata.
W kącie salonu w ogromnym terrarium
mieszka legwan – Zenek. To była nagroda
dla Cypriana – syna państwa Dudzików za
zajęcie II miejsca na Mistrzostwach Europy
w sumo. Cyprian od zeszłego roku już nie
trenuje, wycofał się po kontuzji barku, za to
Zenek stał się ulubieńcem wszystkich domowników. Sukcesy Cypriana i jego brata,
który też uprawiał zapasy i sumo, zainspirowały Karolinę. Imponowało jej to, że chłopcy trenowali, jeździli na zawody, przywozili
medale i Karolina pomyślała, że też chciałaby spróbować... Spróbowała i okazało
się, że ma do tego ogromne predyspozycje.
Najpierw zapasy, później sumo. Na początku
zaczęła zwyciężać w zawodach lokalnych,
później wojewódzkich, ogólnopolskich, aby
ostatecznie zdobyć wicemistrzostwo Europy. W najbliższym czasie czeka ją Olimpiada
Młodzieży w zapasach i Mistrzostwa Europy w sumo. Trenuje pod okiem Krzysztofa
Boryca, cenionego trenera zapasów i sumo,
założyciela Zapaśniczego Towarzystwa
Sportowego „Sokół” Lublin.
Sumo trenuje też Katarzyna, siostra Karoliny. Ma na swoim koncie Mistrza Polski sprzed
dwóch lat i 3 miejsce w Mistrzostwach Europy z zeszłego roku. 18 maja tego roku powtórzyła sukces sprzed dwóch lat i po raz drugi
zdobyła Mistrzostwo Polski.
Państwo Dudzikowie z dumą wspierają
pasje sportowe swoich córek, chociaż to
dość kosztowne. Wydatki związane z zakupem kostiumów, obuwia, dojazdem i udziałem w zawodach są spore, a klub nie ma
wystarczających środków aby to wszystko
sfinansować. Nawet na zgrupowania kadry
Polski Karolina musi dojeżdżać na własny

Karolina
koszt. – W związku z tym przydałby się
sponsor – przyznaje pani Agata. Póki co,
dają radę, a w zeszłym roku, w nagrodę za
dobre wyniki w nauce, pan Mirosław zabrał
dzieci w objazd po Europie. Zwiedzili Francję, Hiszpanię i Włochy.
Karolina doskonale godzi treningi z obowiązkami szkolnymi, a ponadto działa w
ramach szkolnego koła wolontariatu na rzecz
podopiecznych Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie, pomaga w zbiórkach pieniędzy, akcjach informacyjnych i odwiedza chore
dzieci. Jest też uzdolniona muzycznie, gra na
keyboardzie i gitarze.
Marzenia na przyszłość? Chciałaby zostać
aktorką. Gdy uczyła się w Szkole Podstawowej w Jakubowicach chodziła na zajęcia
kółka teatralnego i bardzo jej się podobało.
Póki co całą energię poświęca treningom.
Jest powołana do kadry Polski w zapasach. W przyszłości, kto wie? Może uda jej
się wystartować w Mistrzostwach Świata
w Brazylii...
Bożena Stępień

Karolina z siostrą Kasią

Najwyższe podium

Kolekcja medali i pucharów

To tylko część dyplomów Karoliny
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Z trenerem Krzysztofem Borycem

Mistrzostwa Lublina

Wicemistrzyni Europy

Mistrzostwa Polski Ropczyce 2013

Powrót z zawodów
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II Gminny Turniej Rycerski
w Zespole Szkół w Niemcach

6 maja do zmagań o „ Miecz Grunwaldzki Zespołu Szkół
im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach” stanęły zastępy młodych „rycerzy” i „mnichów” z Ciecierzyna, Jakubowic
Konińskich, Krasienina, Nasutowa, Niemiec i Rudki
Kozłowieckiej. Honorowy patronat nad Turniejem obją
Wójt Gminy Niemce.
Nad przebiegiem konkurencji i ich sprawiedliwą oceną
czuwało jury w składzie: przewodniczący p. Grzegorz Niećko
– dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach, członkinie – p. Bożena Stępień – dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach i p. Ewa Dobosz – nauczyciel biblioteczny z
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.
Młodzi zawodnicy w wielu ciekawych konkurencjach
turniejowych wykazali się dużą sprawnością fizyczną oraz
ogromną wiedzą z zakresu historii, kultury i życia codziennego średniowiecznej Europy. Wszyscy obserwatorzy podziwiali też poziom i staranność przygotowania zespołów, który
w porównaniu z ubiegłoroczną rywalizacją podniósł się znacząco. Najważniejsza jednak była świetna zabawa, wspólnie
spędzony czas i radość, jaką okazywali uczniowie podczas
wykonywania turniejowych zadań.
W zaciętej walce, której przypatrywali się opiekunowie i
honorowi goście z ks. proboszczem Krzysztofem Galewskim
i panem Wójtem Krzysztofem Urbasiem na czele, wygrała
w ostatniej chwili reprezentacja z Ciecierzyna (75pkt.) przed
Niemcami i Rudką Kozłowiecką (po 74pkt.). Trzecie miejsce
przypadło w udziale ex equo Jakubowicom Konińskim i Nasutowowi (po 65pkt.). Najcenniejszym trofeum i główną nagrodą za zajęcie pierwszego miejsca jest „Miecz Grunwaldzki
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Zespołu Szkół w Niemcach” ufundowany przez dyrektora
szkoły, p. Jerzego Wójcika, czyli replika miecza wręczonego
przed bitwą królowi Jagielle przez posłów krzyżackich. Miecz
ponownie trafił do Ciecierzyna, gdzie będzie przebywał do
kolejnej edycji konkursu. Odbierający go dyrektor ZPO w Ciecierzynie, pan Mirosław Studniewski, nie krył swej radości i
dumy z postawy reprezentacji szkoły.
Częścią II Gminnego Turnieju Rycerskiego był pokaz umiejętności Bractwa Rycerskiego Ziemi Lubelskiej – najstarszej
i najbardziej znanej grupy zajmującej się rekonstruowaniem
kultury i tradycji dawnej Rzeczypospolitej w naszym regionie.
Cała szkoła wyległa na boisko, aby podziwiać i obserwować poczynania lubelskich rycerzy. A obejrzeć można było
wojsko XVII-wieczne polskiego autoramentu, Kozaków,
Tatarów oraz Szwedów wyposażonych w muszkiety i działo z czasów „potopu”. Widzowie byli świadkami pojedynków na rapiery, szable i miecze, poznali części uzbrojenia i
ich zastosowanie oraz na własne oczy i uszy doświadczyli
skutków użycia czarnoprochowej broni palnej. Można było

też posłuchać piosenek śpiewanych przy wtórze lutni oraz
zobaczyć, jak tańczono i ubierano się w tamtych czasach.
Rycerskie spotkanie zakończyło się około godziny 13.30, ale
młodzież jeszcze długo rozmawiała z „rycerzami”, oglądała
broń i fotografowała się na tle barwnego oddziału. Z pewnością wielu zapamięta ten piękny majowy dzień spędzony
ciekawie w Zespole Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach.
Impreza odbyła się przy wsparciu finansowym Wójta Gminy Niemce, Banku Spółdzielczego w Niemcach i Gminnej
Spółdzielni Rolniczo-Handlowej w Niemcach.
Mirosław Choina

Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy Niemce

edukacja

III miejsce dla tancerek
„RYTHM-X” w prestiżowym
turnieju w Radomiu
Zespół Tańca Nowoczesnego „RYTMIX”,
który działa teraz jako Studio Tańca „RYTHM-X” zajął III miejsce w kategorii formacje na Pucharze Polski Hip-Hop „IDOL

OPEN RADOM 2014”. Zawody, które odbyły się 26 kwietnia rozgrywane były pod
patronatem Polskiej Federacji Tańca.
(tg.)

Działania
oświatowo-kulturalne
biblioteki dziecięcej
Od początku 2014 roku Oddział dla dzieci
Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach poszerzył swą działalność oświatowo-kulturalną.
Oprócz pozyskania blisko 200 czytelników w
Przedszkolu Samorządowym w Niemcach zostały w miesiącu lutym zorganizowane 2 lekcje
biblioteczne pod tytułem „Kornel Makuszyński
i jego książki”. W zajęciach uczestniczyły klasy V
„a” i V „c” ze Szkoły Podstawowej w Niemcach.
Lekcje te przybliżyły uczniom postać i twórczość Kornela Makuszyńskiego.
W marcu biblioteka w Niemcach zorganizowała spotkanie autorskie z „Babcią Grunią”
– pisarką dla dzieci z Nasutowa panią Edytą
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Zarębską. Spotkanie to odbyło się 17 marca w
Przedszkolu Samorządowym w Niemcach.
Z początkiem kwietnia biblioteka dziecięca
przeprowadziła cykl spotkań z uczniami II i III
klas szkoły podstawowej w Niemcach. Zajęcia
prowadzone przez panią bibliotekarkę Ewę
Nankiewicz miały na celu nauczenie dzieci
wyrobu pisanek wielkanocnych. Uczniowie
dowiedzieli się o technikach i tradycji zdobienia
jajek wielkanocnych. Zdobiąc styropianowe
pisanki dzieci wyśmienicie bawiły się. Kolejne
interesujące inicjatywy dla dzieci i młodzieży
biblioteka planuje zorganizować we wrześniu
tego roku.
red
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Gminne obchody
Dnia Strażaka w Krasieninie
4 maja, w dzień Świętego Floriana,
swoje święto obchodzili strażacy z jednostek OSP z terenu naszej gminy. W
uroczystościach wzięli również udział
zaproszeni goście: kapitan Grzegorz
Knap z Miejskiego Stanowiska Kierowania PSP, komendant gminny Dariusz
Paradziński, prezes Zarządu Gminnego

ZOSP RP Marek Porzak, Poseł na Sejm RP
Henryk Smolarz, wójt Gminy Niemce a
zarazem wiceprezes Zarządu Gminnego
ZOSP RP Krzysztof Urbaś, radny Powiatu
Lubelskiego Jerzy Kotowski oraz prezes
Zarządu Banku Spółdzielczego w Niemcach Zdzisław Siwek.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świę-

tą odprawioną w kościele parafialnym
przez proboszcza ks. Dariusza Nowomiejskiego. Po mszy Poczty Sztandarowe
wraz ze strażakami z poszczególnych jednostek OSP Gminy Niemce, przemaszerowały przez Krasienin na plac przy Domu
Strażaka, gdzie odbył się uroczysty apel.
Do zgromadzonych na placu druhen i
druhów słowa podziękowania, za trud

włożony w ochronę życia i mienia naszych mieszkańców, skierowali kolejno:
Poseł na Sejm RP Henryk Smolarz, wójt
Gminy Niemce Krzysztof Urbaś oraz radny Powiatu Lubelskiego Jerzy Kotowski.
Dalsze uroczystości odbyły się w niedawno wyremontowanym budynku OSP
Krasienin.
(tg.)

