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Europejskie Dni Dziedzictwa 2012 w Krasieninie
Inwestycje Gminy Niemce
Nadanie imienia Gimnazjum nr 3 w Krasieninie
Relacja z Dożynek Powiatowych w Radawcu
Pierwsza część historii rodu Budnych

AKTUALNOŚCI

Przedłużamy konkurs!

Od redakcji

Warto
walczyć…
Warto walczyć o to, co dla nas ważne.
Warto rozmawiać, dyskutować, dopytywać.
Warto, bo właśnie dzięki temu, że walczymy o
swoje – rozwijamy się. A rozwój to podstawa.
Dlaczego o tym piszę? Kilka miesięcy trwały
rozmowy dotyczące remontu drogi między
Majdanem Krasienińskim a Jakubowicami
Konińskimi. Drogi zniszczonej, ale bardzo
ważnej. I po tych kilku miesiącach rozmów,
dyskusji i pytań stało się to, o co walczył Wójt
i cała Rada Gminy. Podpisano list intencyjny.
A to oznacza, że remont powiatówki na
100 % się odbędzie. Ten przykład pokazuje,
że walczyć o swoje jest warto.
Walczą także ci, którzy chcą zachować
przeszłość. Walczą z niepamięcią, ignorancją
i niechęcią. Rzetelnie, skrupulatnie i dokładnie
odtwarzają dziedzictwo narodowe. Pamiętają o historii swojej miejscowości, o kulturze,
muzyce, ludziach. I – co bardzo istotne –
przekazują tę wiedzę dalej. Jeśli chcecie się
przekonać, zajrzyjcie na stronę czwartą.
W innym sensie, ale jednak walką jest realizowanie inwestycji. Bo walczymy z czasem
i pogodą. Nie zawsze sprzyjającymi okolicznościami przecież. I ta walka jest zwycięska;
coraz więcej inwestycji możemy wpisać do
notatnika i opisać je jako zrealizowane. Przeczytacie o nich na stronie piątej.
Walczy także pani Feliksa Królik.
Walczy o miano najstarszej mieszkanki gminy
Niemce. I jest zwyciężczynią – ma 103 lata.
Pani Felikso, życzymy Pani, żeby wygrywała
Pani jak najdłużej.
Redaktor Naczelny,
Bożena Stępień

Jeśli chciałeś wziąć udział w naszym konkursie fotograficznym, ale nie zdążyłeś wysłać prac, nic straconego. Naszą fotograficzną zabawę przedłużamy do końca listopada.
Przypomnijmy. W maju ogłosiliśmy konkurs „Gmina Niemce w obiektywie”. Do wygrania
mamy piękne książki fotograficzne „Polska polska”, „Skarby wieków” oraz „Parki Narodowe”. Jedyne
co trzeba zrobić, żeby je zdobyć – to pstryknąć fotkę.
Na fotografii powinny się znajdować miejsca, obiekty, zjawiska kulturowe i społeczne z gminy
Niemce. Uruchomcie swoją artystyczną wyobraźnię. Możecie fotografować wszystko: motyla na
łące, centrum Niemiec, kościół w Krasieninie, Ciemięgę w pobliżu Jakubowic lub krajobraz w Nowym
Stawie. Do konkursu można zgłosić maksymalnie 3 fotografie. Każda musi być podpisana.
Pierwszepracejużdonaswpłynęły.Niestety,wżadnejznichniedołączonowymaganychoświadczeń. Osoby, które swoje prace do nas już wysłały, prosimy o kontakt, by uzupełnić dokumenty.
Inaczej prace nie będą uwzględniane w konkursie. Prosimy też, by uważnie przeczytać regulamin
na www.niemce.pl.
(er)

Ruszają bezpłatne
porady prawne
Potrzebujesz porady prawnej? Od 3 października, w każdą środę w Urzędzie Gminy w
Niemcach dyżur pełnić będzie adwokat. Pani
Maryla Kuna będzie do dyspozycji mieszkańców gminy w godzinach od 16.00 do 17.00.
Porady są bezpłatne. Zapraszamy.
(er)
Maryla Kuna
Kancelaria:
ul. Krakowskie Przedmieście 55
20-076 Lublin
tel. 81-441-30-24
tel. kom. 501-198-001
tel. pryw. 81-501-22-44

Daj ogłoszenie lub zareklamuj się w Takiej Gminie
Chcesz coś kupić lub sprzedać? Umieść
ogłoszenie drobne w naszej gazecie.
Bezpłatnie.
Gazeta Lokalna Taka Gmina ma tysiąc egzemplarzy nakładu. Ukazuje się raz w miesiącu. Jesteśmy dostępni w kilkunastu sklepach w gminie,
w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Kultury.

Podczas imprez plenerowych, naszymi Czytelnikami są również mieszkańcy innych gmin – a to
oznacza, że Państwa ogłoszenie będzie poczytne.
Jak umieścić u nas ogłoszenie drobne (czyli takie, którego przedmiot ma wartość do tysiąca złotych)? Wystarczy, że wypełnicie Państwo kupon
znajdujący się na stronie nr. 2 i przyniesiecie go do

Urzędu Gminy do 19 dnia każdego miesiąca.
Jeśli chcesz kupić lub sprzedać przedmiot
warty więcej niż tysiąc złotych, twoje ogłoszenie
będzie płatne: 8 złotych za maksimum 30 słów.
Możesz także umieścić w naszej gazecie reklamę. Skontaktuj się z nami, a odpowiemy na Twoje
pytania: 81 756 10 61.

KUPON NA BEZPŁATNE OGŁOSZENIE DROBNE

*

Rubryka:

Motoryzacja

Nieruchomości

Praca

Dom i ogród

Usługi

Drobne

Inne

Treść ogłoszenia:

Do wiadomości redakcji:

Imię i Nazwisko:
Dane kontaktowe:
*UWAGA: Ogłoszenie dotyczy jednej rzeczy. Warunkiem przyjęcia jest podanie ceny i miejscowości. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania ogłoszeń. Regulamin ogłoszeń dostępny na www.niemce.pl

Znajdź nas na

u!

Zapowiedzi imprez i uroczystości
13	październik – Nadanie sztandaru Gimnazjum nr 3 im. I. Kosmowskiej
w Krasieninie. Gimnazjum w Krasieninie jako jedyna szkoła w gminie
nie posiadało sztandaru. We wrześniu placówce zostało nadane imię
Ireny Kosmowskiej. Teraz już nic nie stoi na przeszkodzie, by szkoła posiadała również sztandar.
13	październik – Gminny Dzień Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce wręczy nagrody najlepszym
nauczycielom w gminie. Uroczystość odbędzie się w Zespole Szkół w
Krasieninie.

Chcesz być na bieżąco informowany o tym, co dzieje się w Gminie Niemce? Polub nasz profil na facebooku.
Profil gminy Niemce lubi już ponad 80 osób. Z dnia na dzień zyskujemy coraz większą popularność. Jeśli nas jeszcze nie masz w ulubionych stronach, a chcesz być na bieżąco – wejdź na
www.facebooku/gminaniemce i polub nas.
Na profilu znajdziesz zdjęcia, relacje, bieżące informacje, ogłoszenia. Zapraszamy.
2

Październik – Złote Gody, czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego
par z gminy Niemce. W tym roku złoty jubileusz obchodzić będzie kilkanaście par. Uroczystość odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w
Niemcach.
1 listopad – Dzień Wszystkich Świętych. Msze święte odbędą się we
wszystkich parafiach w Gminie Niemce.
Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy Niemce

AKTUALNOŚCI
Za dwa lata droga będzie gładka jak stół

Są miliony na remont drogi

Majdan – Jakubowice

Trzymam kciuki za to, by modernizacja drogi doszła jak najszybciej
do skutku – mówił podczas spotkania Marszałek Województwa
Lubelskiego Krzysztof Hetman

To już pewne. Droga relacji Majdan
Krasieniński – Smugi – Jakubowice
Konińskie zostanie wyremontowana. 11 września w Urzędzie Gminy w
Niemcach odbyło się spotkanie, na
którym został podpisany list intencyjny w tej sprawie. Do Gminy Niemce
trafi 8, 5 miliona złotych.
W spotkaniu udział wzięli: Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman,
Starosta Lubelski Paweł Pikula, Wójt Gminy
Jastków Zbigniew Samoń oraz Wójt Gminy
Niemce Krzysztof Urbaś.
- Ta droga to strategiczny wjazd do Lublina. Codziennie przejeżdża nią około sześć
tysięcy aut – mówił Wójt Urbaś. – Jej remont
jest bardzo potrzebny.
Dlatego od początku roku Wójt zabiegał w
Urzędzie Marszałkowskim o dofinansowanie
do remontu. Rozmowy i argumentacja, że
droga ta jest bardzo istotna dla rozwoju gminy przyniosły skutek. Marszałek Wojewódz-

twa Lubelskiego Krzysztof Hetman poparł
inwestycję. – Ten remont jest także ważny ze
względu na budowaną obwodnicę Lublina.
Ta droga stanowić będzie jeden z ważnych
dojazdów do obwodnicy – powiedział
11 września Krzysztof Hetman.
Według wstępnych szacunków odbudowa drogi relacji Jakubowice – Krasienin
kosztować może 12 milionów złotych. Gmina
Niemce oraz Powiat Lubelski wstępnie mają
wydać na ten cel 20 % wartości inwestycji
łącznie. 8,5 miliona złotych Gmina Niemce
otrzyma z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.
Mimo pewnej kwoty dofinansowania, na
nową, gładką nawierzchnię trzeba będzie
troszkę poczekać. Remont przewidziany jest
na rok 2013/2014. Dlaczego tak późno?
– Ponieważ nie chcemy, by zniszczyły ją
ciężarówki przewożące piach pod budowę
obwodnicy Lublina – zaznacza Wójt Urbaś.
(er)

Krzysztof Hetman,
Marszałek Województwa Lubelskiego:
Nie mam wątpliwości: tę drogę trzeba
wyremontować
Mam zaszczyt przekazać Państwu dobre
wieści. Zarząd Województwa Lubelskiego
wprowadził na listę projektów kluczowych
drogę relacji Majdan Krasieniński – Jakubowice Konińskie i przyznał na ten projekt 8,5
miliona złotych. Wiem, że ta droga jest bardzo
ważna, ale żeby dobitnie się o tym przekonać,
specjalnie się nią przejechałem i nie mam
najmniejszych wątpliwości, że to właśnie tę
drogę trzeba zmodernizować. Jest ona ważna zarówno z punktu widzenia powiatu, jak
i gminy. Bardzo dużo ludzi przeprowadza się
z Lublina do gminy Niemce, jeszcze większą
zachętą do przeprowadzki będzie dogodny
dojazd do szkół, pracy. Panu Wójtowi i Panu
Staroście gratuluję determinacji, która została
wsparta autorytetem posła Henryka Smolarza.
Środki są przyznane.
To, że remont został wpisany na listę projektów kluczowych oznacza, że nie będzie brał
udziału w żadnym konkursie, ma taki sam status
ważności jak na przykład Port Lotniczy Lublin.
Chcę też Państwu powiedzieć, że chcielibyśmy kontynuować tę inwestycję. Szukamy
pieniędzy na remont skrzyżowania na drodze
nr 809 w Krasieninie.

Henryk Smolarz, Poseł na Sejm RP
Mam prośbę do Mieszkańców
Pragnę podziękować też mieszkańcom. I muszę
mieć prośbę, by w trakcie projektowania i realizacji
inwestycji spojrzeli na nią przychylnym okiem. Zapewne będzie się ona wiązała z osobistymi uciążliwościami i wyrzeczeniami podczas remontu.
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Paweł Pikula,
Starosta Powiatu Lubelskiego
To będzie kluczowa inwestycja
Ze swojej strony pragnę podkreślić
rangę decyzji. Chciałbym, żebyśmy
wszyscy mieli świadomość, że projekty
kluczowe dotyczą rzeczywiście kluczowych inwestycji. W budownictwie
drogowym objęte są nim najczęściej
drogi wojewódzkie, wyjątkowo powiatowe. Jest mi niezmiernie miło, że remont drogi, która ma ogromne znaczenie
dla gminy Niemce, ale nie tylko – także
dla przyjezdnych, pozwoli na sprawne
komunikowanie się z Lublinem.
Dofinansowanie pozwoli zrealizować drogę w wysokim standardzie, tak,
by po roku eksploatacji nie rozpadła
się. Zostanie wzmocniona, prawidłowo
zagospodarowany będzie pas drogowy po to, by inwestycja służyła przez wiele
lat. Chciałbym podziękować Wójtowi
Gminy Niemce za współpracę i deklarację wsparcia finansowego inwestycji.
Każda złotówka jest bardzo ważna.
Ta deklaracja pozwoli zrealizować nam
tę inwestycję w 2014 roku.

Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce
To nasz wielki sukces
Bardzo się cieszymy, że Pan Marszałek
nas wspiera. Takich gmin jak nasza jest
wiele. I wiemy jak ogromne są potrzeby.
Jednak fakt tego wsparcia i dofinansowanie świadczy o tym, że jest to „nasz Marszałek”. Serdecznie dziękujemy za współpracę. Jej efekty są dla nas prawdziwym
sukcesem.
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WYDARZENIA

W poszukiwaniu niestraconego czasu

Takie hasło przyświecało uczniom Zespołu Szkół w Krasieninie, którzy brali udział w organizacji tegorocznych Europejskich Dni
Dziedzictwa. Impreza wrosła już w kalendarz szkoły. Odbyła się po raz piąty.

Europejskie Dni Dziedzictwa cieszą się w Krasieninie zainteresowaniem.
Przedstawienie młodzieży obejrzało sporo osób

W obchodach EDD udział wzięli: zastępca Wójta Gminy Niemce Iwona Pulińska,
Sekretarz Gminy Iwona Prażmo, Burmistrz
Bychawy Janusz Urban.
W tym roku uczestnicy Europejskich Dni
Dziedzictwa odkrywali Tajemnice Codzienności. Chodziło o to, by od zapomnienia
ocalić codzienne wydarzenia – krzątanie się
po domu, spotkania z przyjaciółmi, zabawy
dzieci, obyczaje, obrzędy, pracę na roli, tradycje świąteczne.
- „Tajemnice codzienności” mają przywołać spojrzenie na dziedzictwo niematerialne, które jest kwintesencją bycia tu i teraz,
pokazuje kreatywność ludzi, wspólnotę
EDD, czyli…
Europejskie Dni Dziedzictwa (EDD) to
największy w Europie projekt społeczny i
edukacyjny, swego rodzaju święto zabytków
kultury Europy. Idea została zapoczątkowana
3 października 1985 roku w Hiszpanii na II
Konferencji Rady Europy. Wtedy minister
kultury Francji zaproponował, by w Europie
zorganizowano Dni Otwarte Zabytków. Inicjatywa cieszyła się ogromnym zaintereso-

kulturową i historyczną, która jest podstawą
dla każdego człowieka do określenia własnej tożsamości. „Tajemnice codzienności”
zachęcają do ciekawego rozglądania się
wokół. Odkrywajmy nieznane, przywołujmy
zapomniane – czytamy na oficjalnej stronie
internetowej Europejskich Dni Dziedzictwa.
Lokalną historię, kulturę, obrzędy, tradycje i zabawy ocalali od zapomnienia także
uczniowie Zespołu Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie. 14 września w szkole
odbyły się oficjalne uroczystości dotyczące
EDD. Młodzi historycy zaprosili Andrzeja
Nowickiego, który razem z żoną prowadzi w
Nasutowie gospodarstwo agroturystyczne
waniem, dlatego w 1991 roku Rada Europy
ustanowiła Europejskie Dni Dziedzictwa.
Polska do organizacji EDD przyłączyła się w
1993 roku. Krasienin – w 2008 roku.
Celem imprezy jest przede wszystkim
promowanie lokalnego i regionalnego dziedzictwa kulturowego – historii, wydarzeń,
osób, miejsc, docieranie do korzeni kultury.
Na EDD może przyjść każdy, wstęp nie jest
płatny, a nowi uczestnicy mile widziani.

Podczas EDD można było kupić
rzeczy zrobione przez uczniów
Zespołu Szkół i Stowarzyszenie im.
I. Kosmowskiej

Poloneza zatańczyli: Stanisław
Zgierski oraz Bożena Nasalska

– Swoje umiejętności taneczne
zaprezentowały także dzieci tańczące tańce ludowe

Gra w klasy to według gimnazjalistów zabawa już niemalże
zapomniana

„U Grażki”, w którym stara się wiernie odtwarzać sposób, w jaki kiedyś żyli ludzie.
O zespole ludowym Kos opowiadała jego
założycielka – Bożenna Ciejpa - Znamierowska. Grupa przez wiele lat opiekowała
się dworkiem w Krasieninie.
Publiczność mogła też wysłuchać Beaty Zgierskiej, która przybliżyła wszystkim
działalność Stowarzyszenia im. Ireny Kosmowskiej.
Oprócz prelekcji na EDD wystąpili sami
uczniowie z Krasienina. Zatańczyli tańce
ludowe, pokazali, w co kiedyś bawili się ich
rodzice i dziadkowie. Poloneza zatańczyli:
były dyrektor Zespołu Szkół w Krasieninie

Stanisław Zgierski oraz Bożena Nasalska,
a dawne pieśni zaśpiewał Chór Męski z
Niemiec.
Rozstrzygnięte zostały także konkursy
szkolne w ramach EDD. Publiczność miała
okazję obejrzeć film, jaki nakręciły uczennice Gimnazjum w Krasieninie. Obraz pokazywał zabawy, w jakie niegdyś bawiły się
dzieci, rozmowy z mieszkańcami Krasienina
oraz dawne zdjęcia z dzieciństwa.
Europejskie Dni Dziedzictwa 2012 zakończyły się smacznym poczęstunkiem
potraw regionalnych. Impreza odbyła się
pod patronatem Krzysztofa Urbasia, Wójta
Gminy Niemce.

Ta szkoła to bardzo duża część mojego życia –
zapewniała była już dyrektor.
Chwilę później uczniów powitał już nowy
dyrektor szkoły – Jerzy Wójcik. – Życzę Wam,
aby ten rok szkolny obfitował w sukcesy –
mówił.
Z aparatem odwiedziliśmy trzeciego września te mniejsze szkoły w gminie. Uwieczniliśmy początek roku w Szkole Podstawowej
w Nasutowie oraz w Rudce Kozłowieckiej.

Wszędzie było uroczyście i biało-granatowo.
Podczas rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie,
nauczyciele i rodzice minutą ciszy uczcili 73.
rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.
Wszystkim uczniom – tym młodszym i
starszym – życzymy dużo zapału do nauki,
powodzenia w zdobywaniu wiedzy, sukcesów,
ale także zabawy i radości.
Więcej zdjęć znajdziecie Państwo na
www.niemce.pl
(er)

Uczniowie rozpoczęli rok szkolny
Już miesiąc minął od rozpoczęcia roku
szkolnego. 3 września pierwszy dzwonek
po wakacjach zabrzmiał dla 1046 uczniów
podstawówek i 480 uczniów gimnazjów.
Na uroczystościach rozpoczęcia roku szkolnego w Zespole Szkół w Niemcach obecni byli:
Iwona Pulińska, Zastępca Wójta Gminy Niemce,
Iwona Prażmo, Sekretarz Gminy Niemce oraz
Wojciech Domownik, Wiceprzewodniczący
Rady Gminy Niemce.

Uczniów Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej
czekały zmiany. Od września funkcji dyrektora
placówki nie pełni już Małgorzata Nowak.
Stanowisko to należy teraz do Jerzego Wójcika,
który dotychczas uczył z ZS techniki. Podczas
rozpoczęcia roku szkolnego uczniowie, nauczyciele i rodzice dzieci z sentymentem i łezką w
oku pożegnali dotychczasową dyrektorkę. Były
kwiaty, życzenia, przemówienia i podziękowania. – Odchodzę, ale będę Was odwiedzać.

Iwona Pulińska, zastępca wójta gminy Niemce oraz Anna Studzińska, dyrektor Gminnego
Ośrodka Administracyjnego Szkół w imieniu
Krzysztofa Urbasia, Wójt Gminy Niemce
wręczyły Małgorzacie Nowak nagrodę za
wieloletnią pracę na rzecz edukacji w gminie

Rozpoczęcie roku szkolnego w Zespole Szkół w Niemcach podzielone
było na dwie części. Wcześniej
szkołę po wakacjach przywitali
gimnazjaliści
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W Szkole Podstawowej w Rudce
Kozłowieckiej rok szkolny rozpoczęło 76 uczniów. Wszyscy
uśmiechnięci i zadowoleni

Pierwszy dzień roku szkolnego był
ciepły i słoneczny dlatego dyrekcja
Zespołu Szkół w Krasieninie
zdecydowała się na uroczystość
na dworze.

Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy Niemce

Inwestycje letnie 2012

INWESTYCJE

Lipiec, sierpień, wrzesień i październik to bardzo pracowite miesiące dla wykonawców naszych inwestycji. Przez całe lato gmina
Niemce była placem budowy. A inwestycje jeszcze się nie zakończyły.

• Budowa drogi w Stoczku Kolonii
Na długości 1800 metrów położony został
asfalt. Zadanie było utrudnione ze względu
na zabytkowe lipy, jakie rosną przy drodze.

• B udowa drogi w Rudce Kozłowieckiej (Mikołajek)
Również Mieszkańcy Mikołajka mają całkiem spory odcinek nowej, gładkiej nawierzchni drogi. Asfalt położony został na
długości 1100 metrów. Inwestycje (podobnie jak budowa drogi w Stoczku) początkowo miała być realizowana w dwóch etapach: w tym roku oraz w przyszłym, jednak
Wójt i Radni zdecydowali o wykonaniu jej w
jednym etapie, w tym roku. Obie inwestycje
łącznie kosztowały ponad milion złotych.

• Budowa drogi powiatowej w Nasutowie
Odetchną także mieszkańcy Nasutowa oraz
osoby, które na cmentarzu w tym sołectwie
mają pochowanych bliskich. Gmina Niemce
udzieliła Powiatowi Lubelskiemu pomocy
finansowej wysokości 300 tysięcy złotych,
czego skutkiem była budowa drogi w Nasutowie w kierunku cmentarza.

• Budowa chodnika w Ciecierzynie
500 tysięcy złotych kosztuje budowa chodnika w Ciecierzynie-Żulinie. Inwestycja
została wykonana na długości 900 metrów.
Pierwszy etap zakończył się w czerwcu.

• Budowa drogi w  Dysie
Wierni z parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w
Dysie mogą być zadowoleni. Wyremontowana została droga powiatowa biegnąca za
cmentarzem. Inwestycja została zakończona jeszcze w wakacje.

• Modernizacja skarpy w Dysie
Woda ze źródełek przy drodze prowadzącej
do Jakubowic w Dysie jest teraz dostępna
dla wszystkich. A to dzięki zabezpieczeniu
skarpy i instalacji specjalnych studzienek
betonowych. Oprócz tego skarpa nabrała
teraz charakteru - dzięki budowie schodków
i wyłożeniu rzeki ozdobnymi kamieniami.
Wartość inwestycji to 150 tysięcy złotych.
Całość została sfinansowana ze środków
zewnętrznych.

(wybrane)

Budowa drogi powiatowej w Kawce.
Nowy asfalt zostanie położony na długości
kilometra. Wartość inwestycji to ponad 480
tysięcy złotych
Ogłoszony został przetarg na budowę
chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr
828 w Woli krasienińskiej. Chodnik położony
zostanie po dwu stronach jezdni. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec
listopada.
Budowa targowiska w Krasieninie. Gmina Niemce właśnie uzyskała pozwolenie
na budowę. Planowany termin rozpoczęcia
inwestycji to początek 2013 roku. Według
szacunków inwestycja pochłonie milion
złotych. Część pieniędzy pochodzić będzie z
Unii Europejskiej.
W tym miesiącu ogłoszony zostanie
przetarg na remont Ośrodka Zdrowia w Krasieninie.
Niedługo rozpocznie się budowa boiska
dla piłkarzy GKS-u w Niemcach. Inwestycja
kosztować będzie około 300 tysięcy złotych.
Zakończy się prawdopodobnie jeszcze w tym
roku. Przy boisku staną łapacze piłek, nie będzie jednak trybun.
Modernizacja budynku świetlicy w Nowym Stawie.
Więcej informacji o inwestycjach na stronie www.niemce.pl oraz w kolejnym wydaniu
Takiej Gminy.
• B udowa
oświetlenia
w Ciecierzynie

• Budowa studni w Nasutowie
100 tysięcy złotych kosztowała budowa
studni w Nasutowie. Jej zadaniem jest podniesienie ciśnienia wody dla mieszkańców
Nasutowa, Pólka i Stoczka Kolonii. Obecnie
trwa drugi etap inwestycji.

Coraz bliżej końca budowy przedszkola

Parking przy przedszkolu pomieści około 40 aut
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• Remont drogi w Woli Niemieckiej
Gładka jak stół jest po remoncie nawierzchnia
drogi powiatowej w Woli Niemieckiej. Gmina
Niemce udzieliła pomocy finansowej Powiatowi Lubelskiemu na modernizację tego odcinka wysokości 200 tysięcy złotych.

Plany
inwestycyjne

• Budowa chodnika w Pólku
120 tysięcy złotych kosztowała budowa
400-metrowego odcinka chodnika przy
drodze powiatowej w Pólku. Gmina Niemce
po raz kolejny pomogła Powiatowi Lubelskiemu w sfinansowaniu inwestycji.
Tylko miesiące dzielą nas od zakończenia budowy przedszkola w Niemcach. Obiekt z dnia na dzień nabiera
coraz wyraźniejszych kształtów.
Mimo, że od ostatniej naszej publikacji
na temat przedszkola minął tylko miesiąc,
na placu budowy sporo się zmieniło. Przed
budynkiem, zaraz przy wjeździe na teren
przedszkola, powstaje parking. Ma pomieścić jednocześnie około 40 samochodów.
Za parkingiem budowane są place zabaw.
To tam podczas słonecznych dni szaleć
będą maluchy.

Zakończyła się budowa oświetlenia
drogi gminnej w
Ciecierzynie. Inwestycja kosztowała
40 tysięcy złotych.
Prace trwają także w środku. W niektórych pomieszczeniach położone zostały już
panele, a sale czekają tylko na dywany.
Gotowa jest także kotłownia. Pracownicy
przedszkola do dyspozycji będą mieli dwa
piece do ogrzewania obiektu.
Systematycznie budowę przedszkola
wizytuje Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy
Niemce. – Coraz ładniej to przedszkole
zaczyna wyglądać – mówi.
Koniec budowy obiektu planowany jest
na koniec 2012 roku.
(er)
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AKTUALNOŚCI
Spotkanie Kombatantów z gmin Niemce i Spiczyn
Nie lada niespodziankę zrobili
przedstawiciele Gminnego Koła Związku Kombatantów i Byłych Więźniów
Politycznych księdzu Krzysztofowi Galewskiemu z Niemiec oraz dyrektorce
Gminnego Ośrodka Kultury – Bożenie
Stępień. Oboje otrzymali odznaki.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą
w kościele w Niemcach. W intencji ojczyzny
modlili się kombatanci z Gminnego Koła ZKRPiBWP oraz ich rodziny i znajomi. – Nasza Ojczyzna potrzebuje modlitwy, musimy też pamiętać o wydarzeniach sprzed 73 lat – mówił
podczas eucharystii ksiądz Galewski.
Po mszy w Gminnym Ośrodku Kultury odbył
się zjazd Gminnego Koła ZKRPiBWP, któremu
przewodniczył Józef Meksuła z Woli Niemieckiej. Podczas niego Związek przyznał specjalne
wyróżnienia. Ksiądz kanonik Krzysztof Galewski, proboszcz parafii p.w. św. Ignacego Loyoli
w Niemcach otrzymał Odznakę Za Zasługi dla
ZKRPiBWP oraz Złoty Medal Opiekuna Miejsce
Pamięci Narodowej. Odznaczenie to jest dość
prestiżowe. Przyznaje je Rada Ochrony Pamięci

Walk i Męczeństwa na wniosek wojewody.
Odznakę Za Zasługi dla ZKRPiBWP dostała
również Bożena Stępień, dyrektorka GOK-u.
Później uczestnicy spotkania obejrzeli część
artystyczną w wykonaniu uczniów z Zespołu
Placówek Oświatowych w Ciecierzynie. Zjazd
ZK RPiBWP odbył się we wtorek, 18 września,
dzień po rocznicy sowieckiego ataku na Polskę
w 1939 roku.
(er)
Gminne Koło ZKRPiBWP zrzesza kombatantów z dwóch gmin:
Niemce i Spiczyn.
19 kombatantów zwyczajnych jest w gminie Niemce
5 kombatantów zwyczajnych jest w gminie Spiczyn
Do Koła należą też podopieczni:
58 osób z gminy Niemce oraz 35 osób z gminy Spiczyn
3 kombatantów uczestniczyło w wojnie obronnej w 1939 roku
8 – tylu jest w Kole żołnierzy Wojska Polskiego
3 – tylu jest w Kole żołnierzy Batalionów Chłopskich
1 żołnierz Armii Krajowej należy do Koła
3 – tylu jest w Kole żołnierzy Armii Ludowej
2 osoby to byli więźniowie hitlerowskich obozów koncentracyjnych
1 osoba jest byłym uczestnikiem walk z Ukraińską Powstańczą Armią
2 osoby były uprowadzone podczas okresu PRL
1 osoba była represjonowana przez władze PRL
98 lat ma najstarszy członek Gminnego Koła Związku
73 lata ma najmłodsza osoba należąca do Koła

Jak zachęcić młodych do działania

Na to pytanie próbowały odpowiedzieć przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich podczas spotkania z władzami
Gminy Niemce.
W spotkaniu udział wzięli: Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy, Iwona Pulińska, Zastępca Wójta Gminy, Henryk Ziębowicz, Przewodniczący Rady
Gminy oraz Bożena Stępień, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
Spotkanie rozpoczęło się podsumowaniem Dożynek Gminnych. –
Chciałbym podziękować Wam wszystkim za ogromny wkład w organizację tegorocznych Dożynek, za to, że staracie się podtrzymywać naszą
lokalną historię i tradycję – powiedział Wójt Krzysztof Urbaś. Przedstawicielom wszystkich delegacji wieńcowych oraz Starostom Dożynek,
którzy przyszli na spotkanie, wręczył oficjalne podziękowania.
W następnej części spotkania odbyła się dyskusja na temat reaktywowania działalności Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie na 28 sołectw
w naszej gminie aktywnie działa tylko kilka Kół. – Chcielibyśmy ocalić od
zapomnienia tradycję tak silnie pielęgnowaną przez pokolenia – przekonywała dyrektor Stępień. – Ta tradycja to tworzenie wieńców dożynkowych,
różnych dekoracji. – Jeśli nie skupimy się na tym, teraz, to za kilka lat nie
będzie już czego ocalać.
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Kobiety, które przyszły na spotkanie do propozycji podeszły ostrożnie,
chociaż ochoczo. – Najważniejsze jest, by zachęcić do działania młode
osoby – zauważyły. – Wtedy wszystko powinno pójść o wiele łatwiej.
Wsparcie dla Kół Gospodyń deklaruje Wójt. – Na takie cele na pewno znajdą się pieniądze. Utrwalanie tradycji to bardzo istotna sprawa – powiedział.
Następne spotkanie zostało wstępnie ustalone na październik. (er)

Podziękowania za udział w Dożynkach Gminnych 2012
otrzymały wszystkie delegacje, które brały udział
w Korowodzie Dożynkowym

Bezpłatne porady
dla przedsiębiorców
Jeszcze tylko trzy razy w Urzędzie
Gminy w Niemcach dyżurować będą konsultanci Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Począwszy od marca, w każdy trzeci wtorek
miesiąca można się dowiedzieć jak założyć
firmę lub poradzić w kłopotach.
Konsultant bezpłatnie udziela informacji dla
przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Odpowiada na
pytania dotyczące rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości
uzyskania wsparcia finansowego na realizację
projektów ze środków publicznych.
Dyżur odbywa się w ramach Regionalnego
Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu
Usług przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Obecni
i przyszli przedsiębiorcy dowiedzą się np. jakie
warunki trzeba spełnić, by zatrudnić cudzoziemca albo jakie trzeba spełniać wymogi wynikające
z przepisów o ochronie środowiska prowadząc
własną firmę.
Porady (usługi informacyjne) są bezpłatne.
Częściowo płatne są natomiast usługi doradcze. Klient opłaca 10 % kosztów usługi, której
wartość jednej godziny wynosi 100 zł. Tutaj
konsultant doradzi np. jak przygotować plan
biznesowy lub pomoże stworzyć analizę źródeł
finansowania firmy.
Na konsultacje można przychodzić w każdy trzeci wtorek miesiąca w godzinach 10-14
do pokoju nr 104. Potrwają one do 31 grudnia
2013 roku.
Projekt„Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą
w formule one-stop-shops” finansowany jest
przez Europejski Fundusz Społeczny. Jego koordynatorem jest Lubelska Fundacja Rozwoju.
Więcej na www.lfr.lublin.pl.
(er)
Konsultanci dyżurują
w każdy trzeci wtorek miesiąca:
16 października
20 listopada
18 grudnia
Filia biura poselskiego
w Urzędzie Gminy
Masz pytanie do posła Henryka Smolarza?
W każdy wtorek od godz. 7.30 do 15.30 w
pokoju nr 203 (II piętro, przy sekretariacie) w
Urzędzie Gminy w Niemcach odbywają się
dyżury asystentki posła. Wszystkich mieszkańców, którzy mają pytanie do posła Smolarza
zapraszamy do filii biura poselskiego. (er)
Taka Gmina w internecie
Nie masz poprzednich numerów Takiej Gminy?
Nic straconego. Od czerwca mogą Państwo czytać naszą gazetę w internecie na stronie www.niemce.pl.
Po prawej stronie znajduje się ikonka z napisem
„Taka Gmina”, w którą należy kliknąć. Wyświetli się
strona, na której znajdą Państwo gazetę z roku ubiegłego i obecnego. Zapraszamy! (er)

Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy Niemce

AKTUALNOŚCI
KRÓTKO ZE SZKÓŁ
Komputery dla Nasutowa
20 nowiutkich laptopów dla uczniów i
3 dla nauczycieli zakupiła Gmina Niemce.
Wszystko w ramach rządowego programu
„Cyfrowa Szkoła”.
Oprócz komputerów do Szkoły Podstawowej
w Nasutowie trafią inne elektroniczne pomoce
dydaktyczne: dwie tablice interaktywne, projektory, głośniki, urządzenie wielofunkcyjne, projektor,
wizualizer, ekran projekcyjny.
Przetarg na zakup wszystkich urządzeń został
rozstrzygnięty 1 października. Dostawca komputerów ma dwadzieścia dni od podpisania umowy
na zainstalowanie komputerów w placówce.

Gimnazjum w Krasieninie ma swoje imię
To był bardzo ważny dzień dla uczniów
Gimnazjum nr 3 w Krasieninie. Podczas
ostatniej sesji Rady Gminy Niemce radni
nadali szkole imię Ireny Kosmowskiej. Akt
Nadania Imienia dyrekcji szkoły wręczył
Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce.
Irena Kosmowska była założycielką Szkoły
Gospodarstwa dla Dziewcząt Wiejskich w Krasieninie. Jej uczennice do dzisiaj żyją i mieszkają
w tej miejscowości. Imię Kosmowskiej nosi już
Szkoła Podstawowa w Krasieninie. Teraz szczycić
się nim może także Gimnazjum nr 3.
-„Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krasieninie

Dzieci w Radiu
Dzieci i młodzież ze Szkół Podstawowych w Nasutowie i Niemcach wzięli
udział w obchodach 60-lecia istnienia
Radia Lublin.
Wyjazd odbył się w piątek 21 września.
Uczniowie zwiedzali rozgłośnię, poznawali pracę
w radio od środka, odkrywali tajemnice eteru.
Jednak najciekawszym punktem programu było
zapewne nagrywanie słuchowiska „Pomyśl –
będziesz bezpieczny”. Słuchowisko z udziałem
najmłodszych mieszkańców naszej gminy
można było posłuchać 29 września na antenie
Radia Lublin.
Wizyta w Teatrze
Jak w ciekawy sposób uczyć języka polskiego? Można wybrać się do… teatru.
Pieśń o Rolandzie to lektura uczniów będących w I klasie gimnazjum. Aby ułatwić uczniom
zrozumienie eposu, nauczyciele języka polskiego
z Zespołu Szkół w Niemcach zorganizowali wyjazd na spektakl pod tym samym tytułem do
Teatru im. Hansa Christiana Andersena w Lublinie.
Dzięki temu uczniom łatwiej będzie zrozumieć
treść dość skomplikowanej lektury.
Wyjazd planowo ma się odbyć 11 października.
Tańczyć każdy może…
Przekonywali instruktorzy tańca w
Szkole Podstawowej im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej podczas pokazów Olimpijskiej Szkoły
Tańca.
Uczniowie tańczyli bardzo chętnie i wesoło. Na
koniec wszyscy dostali złote medale na wkład w
imprezę. Każdy uczeń otrzymał też kartę zgłoszenia do szkoły nauki tańca. Chętni mogą je wypełnić i zanieść do dyrekcji placówki.
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Dyrektor Szkoły - Elżbieta Michalczuk, Przewodnicząca Rady Rodziców Małgorzata Guz, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego - Grażyna Świgoń,
przedstawiciel Rady Pedagogicznej – Beata Preidl, opiekun Samorządu
Uczniowskiego – Agata Jońska oraz przedstawiciele społeczności uczniowskiej
– członkowie Pocztu Sztandarowego – Patryk Bogusław, Edyta Kosior i Paulina
Kowalczyk odebrali z rąk Przewodniczącego Rady Gminy - Henryka Ziębowicza
oraz Wójta Gminy Niemce – Krzysztofa Urbasia Akt Nadania Imienia.

związani są ze swoją patronką nie tylko poprzez działania szkolne (…). Uczniowie
Gimnazjum nr 3 również czują więź z osobą
Ireny Kosmowskiej. Jej życie i działalność znają
dobrze z uroczystości szkolnych i społecznych,
w trakcie których przypomina się tę postać
zasłużoną dla lokalnej społeczności, składa się
kwiaty przy Jej pomniku w Zespole DworskoPałacowym, który ku pożytkowi społecznemu
kupiła i ofiarowała mieszkańcom wsi”. – czytamy w uzasadnieniu w sprawie wyboru patrona dla Gimnazjum nr 3.

Nauczyciele awansowali
Dziesięciu nauczycieli ze szkół w gminie
Niemce uzyskało niedawno stopień nauczyciela mianowanego. 11 września w Sali Obrad Rady Gminy w Urzędzie Gminy, Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce, wręczył
nauczycielom akty nadania stopnia awansu
zawodowego nauczyciela mianowanego.
- Jestem bardzo zadowolony, że nauczyciele
z naszych szkół rozwijają się zawodowo. Życzę
Wam dalszych sukcesów – powiedział Wójt.
Po uzyskaniu stopnia awansu zawodowego, nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie.
–„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć
do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej,
kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych
oraz poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej. (Tak mi dopomóż Bóg)”.
Aby uzyskać awans zawodowy, trzeba spełnić
szereg wymagań, wynikających z Karty Nauczyciela. Kandydat na nauczyciela mianowanego

musi odbyć staż zakończony pozytywną oceną
dorobku zawodowego oraz zdać egzamin przed
komisją egzaminacyjną. Podczas egzaminu
trzeba przedstawić dorobek zawodowy z okresu
stażu, który trwa 2 lata i 9 miesięcy oraz odpowiedzieć poprawnie na pytania dotyczące prawa
oświatowego, psychologii, pedagogiki oraz dydaktyki.
W skład komisji, która ocenia wiedzę kandydatów wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego szkołę - jako jej przewodniczący,
przedstawiciel organu sprawującego nadzór
pedagogiczny – przedstawiciel Kuratorium
Oświaty, dyrektor szkoły oraz dwaj eksperci z listy
ekspertów ustalonej przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania.
W tym roku stopień nauczyciela mianowanego uzyskali nauczyciele z Zespołu Placówek
Oświatowych w Ciecierzynie, Zespołu Placówek Oświatowych w Dysie, Szkoły Podstawowej w Jakubowicach Konińskich oraz Zespołu
Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach. (er)

Po podjęciu uchwały w sprawie nadania
imienia szkole, głos zabrała Elżbieta Michalczuk,
dyrektor szkoły. – Serdecznie dziękuję wszystkim za wkład w nadanie imienia naszej szkole.
Irena Kosmowska to ważna postać dla naszej
społeczności szkolnej – podkreśliła raz jeszcze.
Nadanie imienia placówce to nie koniec
uroczystości w Gimnazjum nr 3 w Krasieninie.
13 października odbędzie się nadanie sztandaru dla Gimnazjum nr 3 im. Ireny Kosmowskiej
w Krasieninie. Uroczystość będzie połączona
z Gminnym Dniem Edukacji Narodowej. (er)
Nauczyciele, którzy otrzymali awans
ZPO w Ciecierzynie
Agnieszka Bugała
– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Jadwiga Kicińska
– nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne
Anna Kusyk
– nauczyciel biblioteki
Sylwia Wójtowicz
– nauczyciel wychowania przedszkolnego
ZPO w Dysie
Justyna Pieniążek
– nauczyciel religii i historii
Urszula Szczygielska
– nauczyciel wychowania przedszkolnego
Anita Wojniak-Kołodziejak
– nauczyciel wychowania fizycznego
SP w Jakubowicach Konińskich
Agnieszka Szperlak
– nauczyciel języka angielskiego
ZS im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach
Marek Gromaszek
– nauczyciel wychowania fizycznego
Anna Janota
– nauczyciel języka angielskiego

Akty nadania awansu zawodowego wręczył nauczycielom Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce.
Gratulacje złożył Henryk Ziębowicz, Przewodniczący Rady Gminy Niemce
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Interaktywna tablica dla szkoły w Ciecierzynie
„RPO zmienia przyszłość. Namaluj
swój świat” – to tytuł konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych. Aleksandra Studzińska, uczennica Zespołu Placówek Oświatowych w
Ciecierzynie wzięła w nim udział i…
wygrała. Dominika Wilk z SP w Jakubowicach Konińskich otrzymała wyróżnienie specjalne.
W Gminie Niemce konkurs odbył się
na trzech etapach – szkolnym, gminnym
i wojewódzkim. Zadanie, które mieli do
wykonania mali plastycy polegało na
przedstawieniu dowolną techniką plastyczną zmian, jakie niesie ze sobą Regionalny Program Operacyjny Województwa

Lubelskiego. W etapie szkolnym najlepsze
prace spośród zgłoszonych wybrali nauczyciele, w drugim udział wzięli uczniowie ze
wszystkich szkół w gminie.
W etapie wojewódzkim każdą ze szkół
reprezentowała jedna wybrana praca plastyczna nagrodzona na etapie gminnym.
Jury, w skład którego wchodzili: Jarosław
Koziara, performer z Lublina, Anna Nawrot-Gryka, artystka plastyk oraz Bernard
Homziuk, artysta plastyk zdecydowało
o przyznaniu 173 nagród, po jednej dla
każdej z gmin wchodzących w skład województwa lubelskiego.
A było o co walczyć – nagrodą w konkursie była tablica interaktywna z opro-

gramowaniem i specjalnym rzutnikiem.
Otrzymała ją szkoła zwycięzcy konkursu.
W gminie Niemce tablica powędrowała do Zespołu Placówek Oświatowych w
Ciecierzynie. To za sprawą pracy Aleksandry Studzińskiej, której praca najbardziej
spodobała się jury. Wyróżnienie specjalne
otrzymała Dominika Wilk, uczennica drugiej klasy Szkoły Podstawowej im. J. Lelewela w Jakubowicach Konińskich.
Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się 10 września w Filharmonii Lubelskiej.
Oprócz laureatek konkursu pojawił się na
niej Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce.
Zdjęcia z imprezy obejrzeć można na
www.niemce.pl
(er)

W SKRÓCIE
Remont na S19
Od końca sierpnia trwa remont drogi krajowej nr 19 w gminie Niemce. Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad zmodernizowała już
nawierzchnię poza terenem zabudowanym (od
strony Lubartowa), teraz trwają pracę w Niemcach.
Droga na odcinku 800 metrów zostanie poszerzona
i wyrównana. Wykonawca prac zamontuje także
nowe krawężniki. Remont zakończy się prawdopodobnie w październiku.
(er)
Zapraszamy do GOK
Bawią i uczą. Takie są zajęcia plastyczne
w Gminnym Ośrodku Kultury w Niemcach. Jeśli
chcesz się o tym przekonać – po prostu do nas
przyjdź. Spotkanie organizacyjne, co prawda,
już się odbyło, ale nic nie stoi na przeszkodzie,
by do nas dołączyć. Nauczysz się techniki rysunku, malarstwa, rzeźby i wielu innych. Informacji udziela czynny od godz. 10.00 do 20.00
GOK, nr tel. 81 756 1555.
(er)
Przyjdź, wypożycz
książkę

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione prace można było obejrzeć podczas gali wręczenia nagród. Talentu plastycznego
pogratulował młodym plastyczkom Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce

NAGRODZENI W KONKURSIE PLASTYCZNYM – ETAP GMINNY
Prace nagrodzone:
Szkoła Podstawowa
im. bł. bp. Władysława Gorala
w Ciecierzynie
Aleksandra Studzińska
Anna Domin
Patrycja Wolińska
Anita Bugała
Karolina Ważna

Szkoła Podstawowa
im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny
w Rudce Kozłowieckiej
Jagoda Bartyś
Natalia Woźniak
Łukasz Gdula
Patrycja Woś

Praca Aleksandry Studzińskiej.
Widzimy na niej nowobudowane
lotnisko w Świdniku, elektrownie
wiatrowe, drogi i mosty –
zapewne wszystko finansowane
ze środków RPO

Szkoła Podstawowa
im. Joachima Lelewela
w Jakubowicach Konińskich
Dominika Wilk
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Ostrzegamy
przed Barszczem
Sosnowskiego
Jest toksyczny, może uczulać. Wydziela parzącą
substancję, która może także powodować zapalenie skóry i trudno gojące się rany. Mowa o Barszczu
Sosnowskiego, roślinie, która coraz częściej może
pojawiać się w Polsce. Na stronie internetowej
Gminy Niemce zamieściliśmy ulotkę, jaką przygotowała Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Zawiera ona opis i zdjęcia rośliny oraz
podstawowe informacje o biologii, szkodliwości i
metodach zwalczania barszczu Sosnowskiego. (er)

Szkoła Podstawowa
im. Lotników Polskich w Dysie
Katarzyna Mgłowska
Patryk Pawłowski
Magda Urban
Joanna Łukaszuk
Paulina Krocz

Szkoła podstawowa
im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie
Patrycja Snopkowska
Gabriela Marciniak
Szkoła Podstawowa w Niemcach
Izabela Antoniak
Iga Czechowska
Sylwia Barczak
Anna Malinowska
Magdalena Gawrońska

Tysiące książek znajdują się w zbiorach Gminnej
Biblioteki Publicznej w Niemcach. Jeśli jeszcze do
tej pory jej nie odwiedziłeś – zrób to teraz – zachęcają pracownicy. Biblioteka posiada lektury szkolne,
ale nie tylko. Znajdziemy tam powieści, książki dokumentalne, literaturę piękną, poezję.
(er)

A może podnoszenie
ciężarów?
Prace wyróżnione:
Gabriela Kaczor - Szkoła Podstawowa im. bł. bp. Władysława Gorala w Ciecierzynie
Natalia Capała - Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Dysie
Wiktoria Kucio - Szkoła Podstawowa im. Joachima Lelewela w Jakubowicach Konińskich
Ola Kukiełka - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie
Angelika Krupa - Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie
Izabela Rarak - Szkoła Podstawowa w Niemcach
Przemysław Dziuba - Szkoła Podstawowa im. Twórców Ludowych Lubelszczyzny w Rudce Kozłowieckiej

Gminny Klub Sportowy w Niemcach ogłasza
zapisy do sekcji podnoszenia ciężarów. Zapisać się
mogą i dziewczęta, i chłopcy. Zajęcia odbywać się
będą w Niemcach pod opieką trenera I klasy w
podnoszeniu ciężarów. Osoby chętne, proszone
są o kontakt z panem Wiesławem Sokołowskim:
603236 270.
(er)

Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy Niemce
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Najstarsza mieszkanka gminy ma 103 lata
Recepta na długi wiek? Nie ma takiej.
Pani Feliksa Gromek z Jakubowic Konińskich przeżyła 103 lata, ale nigdy nie
robiła nic, by zachować młodość. – Lata
minęły jak rok, czy dwa. Wiele wydarzeń już nie pamiętam – żartuje. Takiego wieku można jej tylko pozazdrościć.
Pani Feliksa jest drobna i szczupła. Choć
na twarzy widać kilka głębokich zmarszczek, nie wygląda na swoje 103 lata. Mimo
tego, że mówi troszkę niewyraźnie i nosi
specjalny aparat słuchowy, siły jeszcze jej
nie opuściły i bardzo chętnie opowiada o
swoim życiu.
Urodziła się 20 lutego 1909 roku w
ówczesnej gminie Jastków. W domu razem z rodzicami było ich dwanaścioro. – Z
dzieciństwa pamiętam, jak się z rodzeństwem bawiliśmy pod płotem. Kiedyś nie
było takich zabawek jak teraz – zauważa
przytomnie. Nie było też zbyt wiele okoliczności do zabawy. Gdy miała pięć lat
wybuchła I Wojna Światowa.
Za mąż pani Feliksa wyszła młodo. Ona
miała 22 lata, a jej wybranek 24. Ślub
wzięli w 1931 roku i zaraz przeprowadzili

Pani Feliksa doczekała się:
3 dzieci
8 wnuków
17 prawnuków
4 praprawnuków

do Jakubowic Konińskich. Otrzymali tam
działkę, postawili niewielki drewniany
domek, urodziła się trójka dzieci. – Nie
pracowaliśmy. Naszą pracą była gospodarka. Hodowało się krowy, konia, sadziliśmy
buraki i zboże. Na 1 hektarze zawsze było
coś do zrobienia. Później rozpoczęła się II
Wojna Światowa, jednak na szczęście jej
zawierucha nie pochłonęła nikogo z bliskiej rodziny pani Feliksy.
Wielką pasją stutrzylatki było rysowanie. Nigdy się tego nie uczyła, talent
przyszedł sam. – Kiedyś, gdy nie było
jeszcze prądu, zdarzało się, że nie mogłam
spać w nocy. Gdy księżyc świecił, siadałam
przy stole, brałam ołówek lub kredki i rysowałam – wspomina kobieta. – Czasami
przychodziły do nas nawet dzieci ze szkoły
uczyć się rysować – dodaje córka pani Feliksy, Teresa. Spod ręki pani Feliksy wychodziły narysowane zwierzęta, ludzie, krajobrazy. Trochę rysunków rozdała, trochę
zatrzymała dla siebie na pamiątkę. Dzisiaj
kilka z nich wisi w jej pokoju w domu córki,
tam, gdzie mieszka.
Jaka jest recepta na przeżycie tylu długich lat? – Nie ma. Mama nigdy nie miała
żadnej recepty na wiek. Nigdy nie stosowała żadnych specjalnych diet, nie oszczędzała się, po prostu żyła – mówi jej córka,
pani Teresa. – Był czas, że chorowała, ale
i to minęło.
Dzisiaj pani Feliksa mieszka w Lublinie.
Jeszcze czasami siada przy oknie i patrzy
na pobliskie skrzyżowanie. Czy widzi zmia-

Mama nigdy nie miała specjalnej recepty na zatrzymanie młodości. Nie
oszczędzała się, nie stosowała specjalnej diety – mówi córka pani Feliksy. Ale
trudno w to uwierzyć, bo pani Feliksa nie wygląda na swoje 103 lata

ny, jakie dokonały się w ciągu ostatnich
kilkudziesięciu lat? – Na pewno. Kiedyś
przecież nie było prądu, szosy, życie było

zupełnie inne – mówi jej córka.
Ale pani Feliksa wie to zapewne najlepiej. W końcu przeżyła ponad wiek.

Ziemiańskie rody Budnych i Łosiów w historii Niemiec

Część 1

Historia osady Niemce jest nierozerwalnie związana z ziemiańskimi rodami Budnych
i Łosiów wywodzących się z Mazowsza. Ignacy Bonawentura Budny (1833-1917) herbu
Jastrzębiec, po poślubieniu Karoliny z Morawskich (1840-1865) otrzymał w posagu majątek
Jastków, a po sprzedaży rodzinnego Zgorzałowa koło Łomży zakupił majątek Zakrzów.
Sprawnie gospodarując i inwestując w posiadanych dobrach powiększył swój majątek w guberni lubelskiej między innymi o Rejowiec, Niemce
i Żulin. Majątek Niemce Ignacy zakupił w 1878
roku od Leona Wierzbickiego za 120 000 rubli.
Rodzina Wierzbickich władała Niemcami od początku XIX wieku, kiedy to przejęła majątek od
rodziny Lechnickich. W chwili przejęcia Niemiec
przez Budnego majątek obejmował 1655 ha, ale
regulacja serwitutów chłopskich spowodowała
zmniejszenie obszaru do 1250 ha. Do majątku Niemce należały folwarki: Niemce, Leonów
i Włóki oraz lasy - Kopanina.

Nr 4/87/2012

Po przekazaniu w 1905 roku Jastkowa synowi
Nikodemowi, Ignacy zamieszkał w Niemcach.
Z przeprowadzki tej skorzystali mieszkańcy Niemiec i okolicznych wsi. Z inicjatywy dziedzica
8 października 1905 roku we dworze w Niemcach
odbyło się zebranie 82 znaczniejszych gospodarzy ze wsi Niemce, Wola Niemiecka i Zalesie.
Uczestnikom zebrania Budny przedstawił pomysł
budowy kościoła i utworzenia parafii. Zebrani
gorąco poparli plany dziedzica, a także sami zadeklarowali pomoc finansową, materialną oraz
pracę na rzecz budowy świątyni. Dotychczas,
wierni z Niemiec i Zalesia uczęszczali do kościoła parafialnego w Bystrzycy, zaś ludność Woli
Niemieckiej do kościoła w Dysie.
Ignacy Budny ofiarował grunty pod budowę
świątyni, plebanii i cmentarza położone u zbiegu dróg Lublin – Lubartów i Niemce – Jawidz
w bezpośrednim sąsiedztwie dworu w Niemcach.
Pod budowę kościoła, plebanii z zabudowaniami, ogrodów, sadu i warzywnika przeznaczył

Budny działkę o powierzchni całkowitej 2,03 ha,
a w 1912 roku zapisał notarialnie na rzecz proboszcza przyszłej parafii ponad 3 ha ziemi ornej.
Po sporządzeniu planów i załatwieniu wszystkich formalności administracyjnych 18 maja
1907 roku zostały zalane fundamenty pod nową
świątynię. Surowy stan budowy uzyskano już
14 listopada 1907 roku. W 1909 roku wyposażono
świątynię w obrazy, zainstalowano ołtarze, ambonę, organy oraz nowe ławki. W dniu 30 maja
1910 roku rektorem nowego kościoła w Niemcach został mianowany ksiądz Feliks Franczewski.
Neogotycka świątynia była wówczas świątynią
filialną parafii w Bystrzycy. 26 marca 1914 roku,
ordynariusz lubelski, ksiądz biskup Franciszek
Jaczewski erygował parafię w Niemcach pod wezwaniem świętego Ignacego Loyoli. Pierwszym
administratorem i proboszczem nowej parafii
został mianowany ksiądz Józef Adamczyk.
W skład nowej parafii weszły: majątek Niemce,
wieś Niemce, Niemce parafialne, Niemce Tartak,

Niemce „Osada Karczemna”, Niemce cz. I i II,
Zalesie, Rokitno, Kolonia Rokitno, Leonów, Włóki,
Wola Niemiecka i Stacja Kolejowa Bystrzyca. Parafia
w chwili powstania liczyła ponad 2100 wiernych.
Ignacy Budny, jako fundator zadbał też
o zabezpieczenie materialne parafii. Oprócz darowanych gruntów i zabezpieczenia finansowego proboszcza majątek Niemce świadczył prace
na rzecz proboszcza i parafii. Budny udostępniał
robotników do wszystkich prac polowych i przykościelnych jak również pozwalał na wypas bydła
plebana na łąkach dworskich. Majątek Niemce
zabezpieczał też na potrzeby gospodarstwa
proboszcza opał, siano, kiszonki i wywar gorzelniany dla inwentarza żywego, siłę pociągową
i transport. Świadczenia dworu na rzecz parafii
wypełniane były do 1944 roku, czyli do końca
istnienia majątku.
Grzegorz Niećko,
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Niemcach
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Owocobranie 2012 za nami

Pozwólcie, że skończę to, co
zacząłem – powiedział Prezes
Rynku Hurtowego w . Elizówce.
Przeciął wstęgę i tym samym
oficjalnie otworzył nową halę

Grupa Wilki była gwiazdą tegorocznego Owocobrania w Elizówce.
Czwarta edycja Ogólnopolskiego Święta Producentów Owoców i Warzyw
odbyła się 9 września. Swoje stoisko
zaprezentowała także Gmina Niemce.
Owocobranie zaczęło się około godziny
czternastej koncertem zespołu Promis. Gdy
grupa już rozgrzała publiczność, na scenę
wszedł Mezo. Raper zaśpiewał swoje największe przeboje, m. in. Piosenkę pt. „Ważne”. Publiczność szalała.

Wśród osób, które witały
zgromadzonych na Owocobraniu
gości był Krzysztof Urbaś, Wójt
Gminy Niemce

Stoisko Gminy Niemce cieszyło się dużym powodzeniem wśród odwiedzających
Owocobranie

O godzinie piętnastej odbyło się oficjalne otwarcie Owocobrania. Zgromadzonych
gości powitali Metropolita Lubelski – ks.
Arcybiskup Stanisław Budzik, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Stanisław Kalemba,
Minister Sportu i Turystyki Joanna Mucha,
Prezes Lubelskiego Rynku Hurtowego Ryszard Nowak, Prezydent Lublina Krzysztof
Żuk, Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś
i inni. Podczas części oficjalnej zaproszeni
goście dokonali uroczystego otwarcia nowej hali Rynku Hurtowego.
Później na scenę weszła Ewa Jach z zespołem. Razem z nią zaśpiewał ponownie Mezo.

Na koncert Wilków przyjechały setki fanów. Robert Gawliński zaśpiewał
największe przeboje grupy.

Mezo, czyli Jacek Mejer dał z siebie
wszystko. Jego koncert zachwycił
fanów

Barwni i weseli Dysowiacy jak
zwykle przyciągali wzrok. Ich
występ zatrzymał przy stoisku
gminnym sporo osób

Po godzinie dziewiętnastej rozpoczął się
koncert gwiazdy wieczoru – zespołu Wilki.
Robert Gawliński z muzykami zagrali i zaśpiewali swoje największe przeboje. „Baśkę”, „Lecę, bo chcę”, „Sid i Nancy” oraz „Beze
mnie o mnie” - te utwory razem z grupą
śpiewali niemalże wszyscy fani.

Gmina Niemce na kongresie szkół

Stoisko Gminy Niemce oraz zaprzyjaźnionych firm cieszyło się ogromnym zainteresowaniem

10

Przez całą imprezę w Elizówce prezentowała się także Gmina Niemce. Był chleb
ze smalcem, ogórki kiszone, pyszne ciasta,
gadżety i gazeta Taka Gmina. Odwiedziło
nas naprawdę wielu mieszkańców.
Owocobranie zakończył pokaz fajerwerków.
(er)

Dom Nasutów i Ciastkarnia Alicja z Nasutowa oraz firma DysPol
z Dysa zaprezentowały się na Europejskim Kongresie Dyrektorów
Szkół Zawodowych w Lublinie.
Swoje stoisko miała też Gmina
Niemce.
Kongres odbył się 20 września na
Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Firmy z naszej gminy prezentowały swoje wyroby: Zawijas Nasutowski, Pasztet oraz ciasta: szarlotkę
i sernik wiedeński. Wyroby cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem.
Oprócz naszej gminy stoiska przygotowały między innymi gmina Biłgoraj i Powiat Kraśnicki oraz szkoły
gastronomiczne z województwa
lubelskiego. (er)

Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy Niemce
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Gmina Niemce na Dożynkach Powiatowych
Chleb ze smalcem, ogórki kiszone, pyszne ciasta i wędliny. Tego
wszystkiego można było spróbować
na stoisku Gminy Niemce podczas Dożynek Powiatowych w Radawcu. Już
po raz kolejny delegacja gminna na
czele z Krzysztofem Urbasiem, Wójtem Gminy oraz Henrykiem Ziębowiczem, Przewodniczącym Rady Gminy
Niemce wzięła udział w tej imprezie.
Tegoroczne Powiatowe Święto Plonów
rozpoczęło się uroczystym Korowodem
Dożynkowym. Udział w nim wzięły wszystkie gminy wchodzące w skład Powiatu
Lubelskiego. W delegacji z naszej gminy
szli: Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce z
żoną, Zastępca Wójta Gminy Niemce Iwona
Pulińska, Sekretarz Gminy Iwona Prażmo
oraz Przewodniczący Rady Gminy Niemce
Henryk Ziębowicz. Za delegacją szli laureaci gminnego konkursu na Wieniec Dożynkowy. W tym roku był to zespół Dysowiacy
z Dysa oraz młodzież z Nasutowa.
Chwilę później rozpoczęła się uroczysta msza święta, w której samorządowcy, rolnicy i pozostali uczestnicy dziękowali za tegoroczne plony.
Na Dożynkach Gmina Niemce prezentowała się na barwnym stoisku. Częstowaliśmy chlebem ze smalcem, ogórkami, ciastem, wędliną. Otrzymać można było także
aktualny numer gazety lokalnej Taka Gmina.
Po godzinie 15 po raz kolejny Gmina
Niemce dowiodła, że jest niepokonana.
Mowa o konkursie dla drużyn gminnych.
Nasi reprezentanci ubijali na czas pianę z jajek, rzucali burakami do worka i łapali jajka.
Po raz kolejny zajęliśmy pierwsze miejsce.
Dożynki w Radawcu zakończyły się
koncertem Macieja Maleńczuka.
(er)

Pani Magdalena Wicińska zajęła pierwsze miejsce w konkursie na Najładniejszą
Posesję Powiatu Lubelskiego. Mieszkanka Jakubowic Konińskich otrzymała
nagrodę w kategorii: „zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna”. Pokonała kilka
innych osób z całego powiatu. Wygrała bon na zakupy. Serdecznie gratulujemy!
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