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Hospicjum Dobrego 
Samarytanina  

dziękuje  
za pomoc

Urząd Gminy w Niemcach przekazał dla Ho-
spicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie glazu-
rę i gres. Na ręce Krzysztofa Urbasia, Wójta Gminy 
oraz Henryka Ziębowicza, Przewodniczącego Rady 
Gminy wolontariusze złożyli podziękowania.

Gres i inne materiały budowlane o łącz-
nej wartości 6 tysięcy złotych, jakie w ra-
mach promocji gminy przekazał Wójt zostaną 
wykorzystane przy budowie nowej łazienki  
dla chorych.

Znajdź nas na u!
Już jest! Oficjalny profil Gminy Niemce  

na facebooku. Kliknij „lubię to”, a na bieżąco 
będziesz informowany o tym, co się w gminie 
dzieje. 

Inwestycje, projekty, bieżące sprawy – wszyst-
ko to znajdziecie na naszym profilu. Są także gale-
rie zdjęć z różnych imprez. Zapraszamy serdecznie!  
www.facebook.com/gminaniemce

Profil powstał w kwietniu, to dopiero jego po-
czątki. Na razie lubi nas prawie 20 osób – ale czeka-
my na więcej! 

Oddajemy w Państwa ręce najnowszy nu-
mer gazety Taka Gmina. Otwieramy go ważnym 
i ciekawym tematem, jakim jest fundusz sołecki, 
który od tego roku funkcjonuje w gminie. O tym 
czym jest fundusz sołecki, dlaczego postanowiono  
o jego wyodrębnieniu, co zmieni i jakie płyną z niego 
korzyści przeczytacie państwo w tym numerze. 

Od marca Komisariat Policji w Niemcach ma no-
wego komendanta. Został nim nadinspektor Mariusz 
Szadurski. W numerze prezentujemy Państwu sylwet-
kę komendanta. Rozmowa z nim na stronie piątej. 

Wiosna i lato to czas realizacji inwestycji. W nu-
merze przeczytacie Państwo o drodze w Kawce, dro-
dze w Jakubowicach Konińskich, o tablicach informa-
cyjnych, jakie staną przy pięciu drogach wjazdowych 
do gminy, o koncepcji rozbudowy parku w Niemcach. 
Informacje dla siebie znajdą także Ci, którzy złożyli 
wniosek o dofinansowanie do instalacji solarnych lub 
pieców na biomasę. To w dziale: inwestycje. 

Nie mogło oczywiście w Takiej Gminie zabrak-
nąć wydarzeń szkolnych i kulturalnych. Najważniej-
szym z nich jest z pewnością uroczystość nadania 
sztandaru Zespołowi Placówek Oświatowych im. 
Bł. Władysława Gorala w Ciecierzynie. W numerze 
relacje z wyjazdu Klubu Seniora do Sejmu, z akcji 
„Polska Biega”, z VII Międzyszkolnego Konkursu 
Recytatorskiego Poezji Religijnej „W hołdzie bło-
gosławionemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II”,  
a także informacje o wydarzeniach kulturalnych w Ze-
spole Szkół w Krasieninie.  Najwięcej miejsca zajmują 
jednak niedawno zakończone Dni  Gminy Niemce 
2012. Fotorelacja na stronach 19 i 20. 

Zapraszam do lektury. 
Bożena Stępień

Od redakcji

W kwietniu i maju mogli Państwo składać 
wnioski o dofinansowanie do instalacji solarnych 
oraz wymiany pieców centralnego ogrzewania 
na piece na biomasę. Teraz powiemy Państwu  
co dalej. 

Zainteresowanie solarami było ogromne. 
Mniejsze – wymianą pieców centralnego ogrze-
wania. Wniosków o dofinansowanie do instalacji 
solarów do Urzędu Gminy wpłynęło prawie 800.  
O wymianę pieców centralnego ogrzewania sta-
rało się 47 osób. 

Na podstawie złożonych przez Państwa  
deklaracji Gmina Niemce złożyła wniosek  
do Urzędu Marszałkowskiego. Ten ma kilka 
miesięcy na zdecydowanie do kogo trafią pie-
niądze. A jest o co walczyć. Na początku Urząd  

Marszałkowski miał do rozdysponowania ok.  
80 mln na całe województwo. Jednak biorąc pod 
uwagę ogromne zainteresowanie solarami zde-
cydował o zwiększeniu puli o ok. 60 milionów 
złotych. Dało to większe szanse na otrzymanie 
dofinansowania przez Urząd Gminy. 

Jeśli Gmina Niemce otrzyma dofinansowanie 
– może to nastąpić dopiero pod koniec roku. Jak 
wysokie ono będzie – zależy od Marszałka Woje-
wództwa Krzysztofa Hetmana. A z kolei od wyso-
kości dofinansowania zależy ilość wniosków (tych, 
które Państwo składali), jakie w przyszłości będą 
miały szansę na realizację. 

Kolejnym etapem – w przypadku otrzymania 
pieniędzy jest rozpisanie przetargu na wykonaw-
cę instalacji i pieców na biomasę oraz podpisanie 

umów. To może potrwać kolejne miesiące. Reali-
zacja zarówno solarów, jak i pieców planowana 
jest na lata 2013-2014. 

Całkowity koszt instalacji pieca na jednej 
posesji wyniesie od 9,5 do 16 tysięcy złotych –  
w zależności od wielkości rodziny. Wkład  
własny mieszkańca wynosi ok. 15% wartości 
instalacji podłączeniowej wraz z piecem na  
biomasę. Natomiast szacunkowy orientacyjny 
koszt całkowity instalacji solarnej na jednej  
posesji wyniesie od 6 do 18 tysięcy złotych. 
Współfinansowanie mieszkańców będzie  
wynosić około 15%. 

Oba projekty (solary i piece) współfinanso-
wane są z Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego. 

Ekologia w gminie

Złożyłeś wniosek. Co teraz? 
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Z OBRAD RADY GMINY

Ewa Rycerz: Dlaczego zdecydowano o utworzeniu funduszu sołeckiego?
Krzysztof Urbaś: Fundusz sołecki to mały zalążek demokracji lokalnej. 

Dzięki niemu mieszkańcy we własnym gronie będą mogli zdecydo-
wać, na co wydadzą pieniądze z funduszu. Każde sołectwo – jeśli 
napisze wniosek – otrzyma odpowiednie środki. Podejmowanie  
wspólnych decyzji buduje lokalną społeczność. Dzięki funduszowi 
oddajemy inicjatywę w ich ręce. 

Ewa Rycerz:  Jak inicjowanie przedsięwzięć wyglądało do tej pory? 
Krzysztof Urbaś:Do tego roku włącznie rada sołecka, sołtys oraz miesz-

kańcy zgłaszali swoje pomysły do radnego z danej miejscowości. 
Ten proponował inwestycje podczas sesji Rady Gminy w momencie 
planowania budżetu na kolejny rok. Teraz decyzja zostanie podjęta 
już na szczeblu rady sołeckiej przy większym udziale mieszkańców. 
Dlatego fundusz sołecki to dobry pomysł. 

Ewa Rycerz:  Kto dysponuje środkami funduszu sołeckiego?
Krzysztof Urbaś: Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy. To my, 

czyli Urząd Gminy, dysponujemy tymi pieniędzmi, wydajemy je, ale 
do mieszkańców należy decyzja na co zostaną one spożytkowane.  
Także od nich oraz sołtysa i radnych zależy kiedy zadania zostaną 
wykonane. 

Nawet 22, 5 tysiąca złotych może w 2013 
roku otrzymać jedno sołectwo na miejscowe, 
małe inwestycje. Może to być nasypanie tłucz-
nia na drogę, budowa placu zabaw, ogrodzenie 
boiska, wyposażenie świetlicy lub inne rzeczy. 
Decyzja o tym, co zostanie zrobione, należeć 
będzie do mieszkańców. A wszystko to dzięki 
funduszowi sołeckiemu. 

Fundusz sołecki to wyodrębnione z budżetu 
gminy i zagwarantowane dla danego sołectwa 
pieniądze. Muszą być one przeznaczone na przed-
sięwzięcia, które będą służyły poprawie warunków 
życia mieszkańców. Inwestycje muszą powstać na 
terenie danego sołectwa oraz być zgodne z zada-
niami własnymi gminy. Na co konkretnie mieszkań-
cy wydadzą pieniądze – to zależy od nich. 

W Gminie Niemce dotychczas funduszu sołec-
kiego nie było. Teraz Wójt i Radni zdecydowali o 
jego wyodrębnieniu. – Chcemy, żeby mieszkańcy 
sami mogli podejmować decyzje co do tego, jakie 

małe inwestycje mają powstać w ich miejscowości. 
To krok do lokalnej demokracji – wyjaśnia wójt 
gminy Niemce Krzysztof Urbaś. – My odpowiemy 
na ich sugestie i propozycje. 

Ale najpierw to sami mieszkańcy muszą zdecy-
dować o tych środkach. W tym celu należy zwołać 
zebranie wiejskie, na którym uchwalony zostanie 
wniosek o przyznanie pieniędzy z funduszu sołec-
kiego. Może być on uchwalony z inicjatywy sołty-
sa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich 
mieszkańców sołectwa. We wniosku powinny się 
znaleźć informacje: co mieszkańcy chcą zrobić, uza-
sadnienie tych działań oraz szacowany koszt prac. 
Koszt inwestycji nie może być wyższy niż określony 
przez Urząd Gminy.  

Wysokość kwoty przeznaczonej dla danego so-
łectwa określa Ustawa o Funduszu Sołeckim. Wyli-
cza się ją na podstawie liczby mieszkańców według 
stanu na 30 czerwca roku poprzedzającego rok bu-
dżetowy i kwoty bazowej ustalonej przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego. Jednak nie może 
być ona wyższa niż 22,5 tysiąca złotych. 

Pieniądze muszą zostać wykorzystane do końca 
danego roku budżetowego. 

Radni zagłosowali: w gminie będzie fundusz sołecki

Zdecyduj, co powstanie w Twojej miejscowości 

Harmonogram Funduszu Sołeckiego dla gminy Niemce
Do 31 lipca Wójt musi przekazać mieszkań-

com sołectw informację o liczbie mieszkańców  
a co za tym idzie – wysokości wniosków dla danego 
sołectwa. 

Do 30 września mieszkańcy i rada sołecka mają 
czas na zastanowienie się nad inwestycją i przeka-

zanie uchwalonego wniosku Wójtowi. Pieniądze 
mogą otrzymać w 2013 roku. 

Jeżeli wójt oceni, że wniosek został sporządzo-
ny prawidłowo, przekazuje go Radzie Gminy. Wójt 
ocenia jedynie poprawność wniosków a nie słusz-
ność zadań. Natomiast jeśli wniosek nie będzie pra-

widłowy:  7 dni od otrzymania wniosku informuje 
o tym sołtysa, ten może się zgodzić z oceną i nic 
nie robić (wtedy nie otrzyma pieniędzy), w ciągu  
7 dni od informacji przekazać do Wójta poprawio-
ny wniosek. W takim przypadku rada rozpatruje  
wniosek w terminie 30 dni od otrzymania. 

Fundusz sołecki to dobry pomysł

Mam nadzieję, że fundusz sołecki będzie wyznacznikiem demokracji 
lokalnej – mówi Wójt Gminy Niemce, Krzysztof Urbaś.

Rozmowa z  Krzysztofem Urbasiem, wójtem gminy Niemce
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Uroczystość nadania sztandaru
30 maja swoje święto obchodził Zespół Placówek 

Oświatowych, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum nr 2 im.  
Bł. Władysława Gorala w Ciecierzynie. Odbyło się uro-
czyste nadanie sztandaru szkole. W parafii pod wezwa-
niem św. Jana Chrzciciela została odprawiona Msza Św. 
pod przewodnictwem jego Ekscelencji Arcybiskupa 
Stanisława Budzika, w czasie której został poświęcony 
sztandar szkoły i obraz przedstawiający bł. Wł. Gorala. 

Podczas homilii jego Ekscelencja arcybiskup Stani-
sław Budzik podkreślił jak ważną rolę powinien pełnić 
patron szkoły w życiu dyrekcji, nauczycieli i uczniów. 
Wyraził ogromną radość, że został wybrany człowiek, 
który stąd pochodził i znał ten rejon. Arcybiskup zachę-
cał by mądrość i wiedza błogosławionego Władysława 
Gorala mobilizowała do zdobywania coraz większych 
osiągnięć i była drogowskazem w codziennym życiu. 
Osobowość błogosławionego – mówił Arcybiskup 
Budzik niech stanie się wzorem pełnej wiary, odwagi 
i miłości do Boga, ludzi i Ojczyzny. 

Dalsze uroczystości miały miejsce w szkole. Goście 
obejrzeli prezentację multimedialną na temat historii 
naszej szkoły przygotowaną przez Bogumiłę Denysiuk, 
Barbarę Gnysińską i Joannę Kozaczuk. Następnie odby-
ła się ceremonia przekazania sztandaru społeczności 
szkolnej. Podczas ślubowania na sztandar wszyscy 
uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum odśpie-
wali hymn szkoły nawiązujący do osoby bł. bpa Gorala 
autorstwa pani Magdaleny Staweckiej – nauczycielki 
muzyki ZPO w Ciecierzynie. 

Sztandar został ufundowany dzięki przychylności  ro-
dziców, nauczycieli, uczniów oraz wielu przyjaciół szko-
ły. Wdzięczność została wyrażona poprzez honorowe 
wbicie gwoździa w drzewce sztandaru. Dokonali tego 
fundatorzy oraz goście: Ekscelencja Arcybiskup Stani-
sław Budzik, Edmund Krawczyk - prezes Koła Oficerów 
Rezerwy Rzeczpospolitej im. Gen. M. Smorawińskiego, 
dr Henryk Smolarz – poseł na Sejm Rzeczpospolitej,  

dr Jerzy Deneka – przedstawiciel Ministerstwa  
Edukacji Narodowej, Józef Niewiadomski – przedsta-
wiciel rodziny biskupa Gorala, Anna Szczepińska – Wi-
cekurator Oświaty, Krzysztof Urbaś – Wójt Gminy Niem-
ce, ks. Robert Brzozowski – proboszcz parafii w Dysie, 
ks. Mariusz Nakonieczny – proboszcz parafii bł. biskupa 
Wł. Gorala w Lublinie,  Radni Gminy Niemce oraz Rad-
ni Powiatowi z terenu gminy Niemce, Cezary Taracha 
– profesor KUL, dr Radosław Marciniak – honorowy 
kanclerz WSPA w Lublinie, Aldona i Sławomir Szulżyk, 
Anna Studzińska – dyrektor GOASz w Niemcach, Dyrek-
torzy placówek oświatowych naszej gminy Agnieszka i 
Tomasz Błaszczyk z PHU „Błaszczyk”. Ostatnie gwoździe 
w drzewce sztandaru wbijali Mirosław Studniewski – 
dyrektor ZPO w Ciecierzynie i Alina Gromaszek wicedy-
rektor Alina Gromaszek ZPO w Ciecierzynie.

W czasie wystąpień goście podkreślali ogrom pracy 
włożony w przedsięwzięcie przyjęcia imienia patrona 
bł. bpa Władysława Gorala oraz widoczne na każdym 
kroku wielkie zaangażowanie dzieci. Świadczy to , że 
wybór był dokonany trafnie, a imię patrona będzie 
w sercu całej społeczności szkolnej. Na zakończenie 
dzieci i młodzież zaprezentowały utwory nawiązujące 

do wartości, którymi odznaczał się biskup Goral. Była 
możliwość obejrzenia licznych prac uczniów związa-
nych z przygotowaniem do nadania imienia patrona: 
wystawy makiet, prac plastycznych, prac literackich 
oraz rzeźb rozmieszczona na terenie całej szkoły. Utwo-
rzona została również galeria zdjęć rodzinnych biskupa 
Gorala udostępnionych przez ks. Mariusza Nakoniecz-
nego proboszcza parafii bł. Bpa Władysława Gorala  
w Lublinie. 

Po części oficjalnej odbył się festyn rodzinny, na któ-
rym dzieci mogły korzystać z zabaw na dmuchanych 
zamkach, trampolinach i przejażdżek na gokartach. 
Wielką pomocą w organizacji uroczystości służyli  
strażacy z Ochotniczej straży Pożarnej, którzy kiero-
wali ruchem w trakcie przejazdu z kościoła w Dysie do  
szkoły oraz obsługiwali grilla w czasie festynu.

Pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność dla spon-
sorów i rodziców, którzy dzięki swej ofiarności przyczy-
nili się do radosnego przeżywania uroczystości szkol-
nej. To wydarzenie zapadnie w historie szkoły i będzie 
fundamentem pracy wychowawczej na dalsze lata.

Opracowały:
Danuta Kwanty i Grażyna Wójtowicz

Radni w obronie 
telewizji Trwam 

Rada Gminy Niemce zwraca się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie przyznania Telewizji TRWAM miejsca 
na multipleksie cyfrowym do emisji naziemnej telewizji w ramach krajowego programu cyfryzacji.

Odbiorcy Telewizji TRWAM, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej mają konstytucyjne prawo do własnych, katolickich 
mediów w imię równości wobec prawa. Warto też zaznaczyć, że większość mieszkańców naszego kraju to katolicy.

Decyzja odmowy tego miejsca narusza zasadę sprawiedliwości społecznej, dyskryminuje katolików i wywołuje niepokój 
wielu mieszkańców naszej gminy. Nabiera to szczególnego znaczenia w dobie walki z tzw. „wykluczeniem społecznym”.

Telewizja TRWAM realizuje misję ewangelizacyjną, jest źródłem informacji religijnych, społecznych i wiadomości o 
aktualnych wydarzeniach w kraju i na świecie. Dla osób starszych, samotnych, chorych jest Domowym Kościołem, na-
dających dla nich religijny sens życia, czego nie oferuje żadna inna stacja. Telewizja TRWAM jako jedyna stacja w Polsce 
relacjonuje pielgrzymki papieża Benedykta XVI.

Wielu obywateli jest przekonanych, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zastosowała niezrozumiałe decyzje admini-
stracyjne, ograniczające im dostęp do niepłatnej telewizji katolickiej. Rada Gminy  Niemce solidaryzuje się z dużą grupą 
mieszkańców Gminy Niemce, którzy w imię poszanowania demokracji domagają się przyznania miejsca na multipleksie 
cyfrowym Telewizji TRWAM. 

Radni Gminy Niemce przyjęli stanowisko 
w sprawie nieprzyznania telewizji Trwam 
miejsca na cyfrowym multipleksie. Stanęli 
tym samym w obronie stacji. 

Stanowisko w obronie TRWAM TV wpro-
wadziła do obrządku obrad radna Beata 
Zgierska. – Odbiorcy telewizji Trwam to w 
większości osoby starsze, dla których stacja 
jest domowym Kościołem. Nie możemy ich 
tego Kościoła pozbawić – mówiła. 

Z sesji Rady Gminy Stanowisko Rady Gminy Niemce z dnia 26 kwietnia 2012 roku
w sprawie nieprzyznania miejsca Telewizji TRWAM  na multipleksie cyfrowym w programie cyfryzacji kraju

Przewodniczący Rady Gminy Niemce
(-) Henryk Ziębowicz



5

AKTUALNOŚCI

nr 2/85/2012

Nadkomisarz Mariusz Szadurski 

●  Ewa Rycerz: Jest Pan komendantem od 1 kwiet-
nia. Zapewne zdążył się pan już „rozejrzeć”. Jakie 
wnioski? 

■  Mariusz Szadurski: Przez 6 lat pracowałem  
w Lublinie jako Komendant Komisariatu VI 
Policji. Dlatego nie uniknę porównań: to duży, 
rozległy teren – cztery gminy: Niemce, Wólka, 
Garbów i Jastków. Zabezpieczenie wszystkie-
go zajmuje sporo czasu i środków.

●  Ewa Rycerz: Co należy do Pana głównych obo-
wiązków? 

■  Mariusz Szadurski: Zajmujemy się zapew-
nieniem bezpieczeństwa mieszkańcom: 
staramy się ich uchronić przed pospolitymi 
przestępstwami (kradzieże, włamania) i wy-
kroczeniami. Zajmujemy się też prewencją 
kryminalną, zabezpieczeniem w ruchu dro-
gowym (kolizje, wypadki). Czuwając nad bez-
pieczeństwem pilnujemy, by nie zakłócano 
ciszy nocnej. Współpracujemy też z Urzędami 
Gminy poprzez różne komisje, między innymi 
Alkoholową.

●  Ewa Rycerz: To znaczy, że w Gminie Niemce 
jest bezpiecznie? 

■  Mariusz Szadurski: Gmina Niemce jest 
najbezpieczniejszą spośród wymienionych 
czterech. Liczba przestępstw spada. Obecnie 
najwięcej jest włamań i kradzieży związanych 
z budową dróg i domów. Dodatkowo miesz-
kańcy gminy nie są narażeni na działalność 
przestępczą. 

●  Ewa Rycerz: W ruchu drogowym jest równie 
bezpiecznie?

■  Mariusz Szadurski: Zajmujemy się kolizjami 

i wypadkami. Muszę powiedzieć, że kolizji w 
gminie jest sporo. Większość związana jest 
ze zwierzyną leśną oraz stanem dróg, szcze-
gólnie tych, po których jeżdżą ciężkie samo-
chody, co związane jest z budową obwodnicy 
Lublina. 

●  Ewa Rycerz: Co jest obecnie największym  
problemem? 

■  Mariusz Szadurski: Zdecydowanie budowa 
S17. Po pierwsze zniszczone nawierzchnie 
dróg powodują kolizje, a po drugie zdarzają się 
kradzieże paliwa na szkodę firm, które budują 
obwodnicę Lublina. Przestępstwa na szkodę 
mieszkańców zdarzają się naprawdę rzadko. 
Oprócz tego są miejsca, gdzie popełniane są 
wykroczenia uciążliwe dla społeczeństwa w 
tym spożywanie alkoholu. Monitorujemy te 
miejsca i wyciągamy konsekwencje wobec 
sprawców. W momencie chciałbym zaapelo-
wać do mieszkańców żeby zgłaszali to do nas 
nieprawidłowości, które zauważą podczas bu-
dowy S17. 

●  Ewa Rycerz: Mówił Pan, że liczba przestępstw 
spada. O czym to świadczy?

■  Mariusz Szadurski: Pozostałe trzy gminy 
generują większą przestępczość być może 
dlatego, że Komisariat jest w Niemcach,  
a co za tym idzie policjanci są bliżej i częściej.  
Na spadek przestępczości wpływa też fakt do-
kładnego rozliczania policjantów z powierzo-
nych im zadań. Widoczna większa aktywność 
policjantów (więcej legitymowań i kontroli) 
w krótkim okresie wpłynęła na zmniejszenie 
liczby przestępstw. W końcu jesteśmy po to, 
by chronić obywateli. 

Nadkomisarz Mariusz Szadurski objął stanowisko 
komendanta Komisariatu Policji w Niemcach. Na 
sesji Rady Gminy 26 kwietnia zapewnił, że będzie 
dążył do poprawy bezpieczeństwa i komunikacji w 
gminie. Z pewnością przyczyni się do tego zakup 
nowego samochodu. Część kosztów zakupu auta 
pokryje Urząd Gminy. 

– Bardzo się cieszę,  że będzie Pan pracował w 
naszej gminie. Mimo, że jest Pan od niedawna,  bar-
dzo widoczne jest Pana zaangażowanie w sprawy 
gminne – zaznaczył Wójt Krzysztof Urbaś witając 
komendanta. – Życzę miłej pracy, współpracy oraz 
powodzenia – dodał. 

Nadkom. Mariusz Szadurski urząd komendanta 
sprawuje od kwietnia. – Przez ten czas zdążyłem 

się już trochę zapoznać z charakterystyką gminy – 
mówił komendant. 

Pytaniami i prośbami o pomoc zasypali nowego 
komendanta radni i sołtysi. Zwrócili uwagę na pro-
blem w Ciecierzynie. Tam idąc z Lublina w kierunku 
Lubartowa piesi mają duży problem, ponieważ nie 
ma wydzielonego pasu ruchu dla pieszych, a nasyp 
jest dość wysoki. Janusz Prokopiuk, radny z Ciecie-
rzyna prosił, by ten problem rozwiązać. Szadurski 
zapowiedział, że przyjrzy się sprawie. 

Na inną kwestię zwróciła uwagę radna Ewa  
Pitura. W niedzielę podczas giełdy, kierowcy par-
kują samochody wzdłuż drogi krajowej torując tym 
samym wjazdy do posesji osobom tam mieszka-
jącym. Komendant zapowiedział, że przyjrzy się  

także i temu problemowi. 
W pełnieniu obowiązków z pewnością pomoże 

zakup nowego samochodu. Urzędy Gmin Niemce, 
Jastków oraz Garbów (te trzy miejscowości oraz 
gmina Wólka wchodzą w zasięg pracy komisaria-
tu) przeznaczyły po 12 tysięcy złotych na ten cel. 
Drugie tyle dołoży Komenda Główna Policji.   (er)

Zmiany w Policji

Mamy nowego komendanta policji 

Jesteśmy po to, by pomagać obywatelom Poznaj  
swojego dzielnicowego

Dzielnicowy asp. Marek Klimek  
telefon służbowy: 695 021 830
1. Ciecierzyn 
2. Dys 
3. Elizówka
4. Pólko
5. Majdan Krasieniński
6. Jakubowice Konińskie
7. Jakubowice K. Kolonia
8. Stoczek Kolonia
9. Bystrzyca Kolonia
10. Dziuchów
11. Baszki
12. Swoboda
13. Boduszyn
14. Łagiewniki
15. Ludwinów

Dzielnicowy sierż. Łukasz Winiarczyk  
telefon służbowy: 695 021 828 
1. Niemce 
2. Wola Niemiecka 
3. Zalesie 
4. Rudka Kozłowiecka 
5. Nowy Staw 
6. Stoczek 
7. Krasienin 
8. Krasienin Kolonia 
9. Wola Krasienińska 
10. Osówka 
11. Kawka 
12. Pryszczowa Góra 
13. Nasutów
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ZeBRANIA wIejsKIe 2012

Mimo deszczu i chłodu na zebranie sołeckie w Osówce przyszło spo-
ro mieszkańców. Głównym tematem rozmowy była możliwa budowa 
elektrowni wiatrowych w pobliżu Osówki. 

– Bardzo dziękuję, że Państwo przyszli i poświęcili swój czas w to nie-
dzielne, deszczowe popołudnie – rozpoczął zebranie sołeckie w Osówce 
Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś. Uczestniczyli w nim także poseł na 
Sejm RP Henryk Smolarz, radny powiatowy Jerzy Kotowski, sołtys Osówki 
Joanna Bucka oraz mieszkańcy.

Zebranie odbyło się 15 kwietnia. Najbardziej burzliwą dyskusję wywołał 
temat wiatraków. Firma Nordex planowała postawienie w okolicach Osówki 
8 elektrowni wiatrowych. – Decyzja tutaj należy do Państwa – mówił Wójt. 
– My nie chcemy nic narzucać. Z punktu widzenia ekonomicznego dla gmi-
ny będzie się to opłacało, ale nie chcemy i nie możemy robić nic na siłę –  
zaznaczył Wójt.

Emocje wywołał także temat kopalni piachu. – Chylę czoła, że jesteście 
tolerancyjni i znosicie hałas powodowany przez samochody, które wywożą 
piach potrzebny do budowy S17. Wywołuje to u mnie potrzebę rewanżu. 

Prawdopodobnie na przyszły rok zaplanujemy remont nawierzchni drogi, po 
której teraz jeżdżą te samochody – zapowiedział Wójt.  

Wójt mówił także o remoncie kapitalnym Ośrodka Zdrowia w Krasie-
ninie (na ten cel zostało przeznaczone 500 tysięcy złotych) oraz budowie  
targowiska w Krasieninie. Mogłoby ono powstać niedaleko pawilonu  
w centrum. Osoby tam handlujące nie musiałyby uiszczać żadnych opłat. 
Wniosek o dofinansowanie został już złożony.

Miłym akcentem było również podziękowanie mieszkańca za szybką  
interwencję i poprawę fragmentu drogi w Osówce.                                     (er)

Pół miliona na inwestycje w Elizówce
Remont budynku dawnej szkoły (w którym mieści 

się kaplica) i opracowanie dokumentacji na kanali-
zację – to tylko niektóre z inwestycji, jakie planuje 
na ten roku Urząd Gminy dla Elizówki. Na zebraniu 
wiejskim dyskutowali o tym: poseł na Sejm RP Hen-
ryk Smolarz, Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, 
radna Ewa Pitura, kierownik referatu ds. Inwestycji 
Paweł Gospodarek, sołtys Elizówki Dorota Góźdź 
oraz Anna Tomczyk z firmy L_and , która wygrała 
przetarg na opracowanie dokumentacji dotyczącej 
budowy kanalizacji w Elizówce.

Głównym tematem poruszanym na zebra-
niu była planowana kanalizacja w miejscowości.  
W tym roku na ten cel Urząd Gminy przeznaczył  
29,5 tysiąca złotych. Jednak opracowanie dokumen-
tacji, nie oznacza rozpoczęcia inwestycji w tym roku. 

– Jest ona nam potrzebna, ponieważ będziemy go-
towi do budowy, gdy pojawią się środki wsparciowe  
z Unii Europejskiej. Wtedy będziemy mogli złożyć 
wniosek jako jedni z pierwszych – wyjaśniał pod-
czas zebrania Wójt Krzysztof Urbaś. – Nie chcemy 
Państwa wprowadzać w błąd, że realizacja będzie 
w tym roku – tłumaczył.

Innym ważnym tematem była budowa obwod-
nicy Lublina. W tym temacie głos zabrał poseł na 
Sejm RP Henryk Smolarz. Radził, by jak najwięcej 
mieszkańców Elizówki interesowało się budową 
S17 i jeździło do Lubelskiego Oddziału Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z pytaniami  
o przebieg drogi. – Im więcej nas, tym lepiej  
– tłumaczył.

Zebranie odbyło się 14 kwietnia w kaplicy. 

Inwestycje zrealizowane  
w 2011 roku w Elizówce

  ● Budowa placu zabaw.
  ● Oświetlenie dwóch dróg gminnych.
  ● Ogrodzenie boiska.
  ● Utwardzenie dróg kruszywem.

Inwestycje zaplanowane  
na rok 2012 dla Elizówki

  ●  Remont budynku dawnej szkoły, w którym 
mieści się kaplica.  

  ● Opracowanie dokumentacji na kanalizację.
  ● Położenie instalacji solarnych.
  ● Remonty dróg gminnych.

Osówka  
to wieś z inicjatywą

To, czy wiatraki staną w pobliżu Osówki zależy tylko i wyłącznie od Pań-
stwa. Nie chcemy i nie możemy Państwa do niczego zmuszać – zapewniał 
podczas zebrania Wójt Krzysztof Urbaś. 

Na zebranie przyszło kilkudziesięciu mieszkańców.  
Byli żywo zainteresowani tym, co dzieje się w ich miejscowości.

Poseł Henryk Smolarz wyjaśnił mieszkańcom kwestie związane z budową 
obwodnicy Lublina oraz poinformował o szczegółach Ustawy Emerytalnej.
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Budowa i remonty wielu dróg, nowe place zabaw, 
chodniki, oświetlenie dróg, instalacje solarne, kanali-
zacja. Te i wiele innych inwestycji w tym roku realizuje 
gmina Niemce. A to wszystko dzięki staraniom i zaan-
gażowaniu władz. 

Z całą pewnością możemy powiedzieć, że dzięki 
Wójtowi rok 2012 jest rokiem przełomowym. Od daw-
na w naszej Gminie, nie działo się tak wiele, jak obec-
nie. Mija czerwiec, a ogłosiliśmy już prawie dwadzie-
ścia przetargów, w tym cztery w trybie licytacji elek-
tronicznej, co jest novum w historii naszej Gminy. Jest 
to nowoczesny sposób wyłonienia wykonawcy, przy 
uzyskaniu bardzo atrakcyjnych cen wykonania zamó-
wienia. Rozpoczęcie ery przetargów elektronicznych 
plasuje nas w czołówce kraju pod tym względem. 

Gmina Niemce w obecnym roku to wielki plac budo-
wy. Rozpoczęliśmy już wiele inwestycji. Został wyko-
nany remont drogi powiatowej w Majdanie Krasieniń-
skim. Od lat była ona w opłakanym stanie, praktycznie 
nie przypominając swoim wyglądem drogi. Zadanie 
zostało zrealizowane wspólnie z powiatem lubelskim. 
Przetarg przeprowadził i nadzór nad inwestycją spra-
wował referat Inwestycji. Wartość remontu to prawie 
1,6 mln zł. Inwestycję kwotą 500 tys. zł wsparł Powiat 
Lubelski. Otrzymaliśmy także środki zewnętrzne rów-
nież w wysokości 500 tys. zł. 

Kolejną inwestycją już zrealizowaną jest utwardze-
nie dróg dojazdowych i miejsc parkingowych przy ZPO 
w Ciecierzynie. Wartość zadania to prawie 200 tys. zł. 
Szkoła, dzięki utwardzeniu placu kostką (miejsc par-
kingowych i alei dojazdowych), nabrała teraz wyjąt-
kowego charakteru.

Wkrótce zostanie odebrane oświetlenie drogi 
gminnej w Ciecierzynie. Inwestycja jest już prawie 
ukończona. Wartość zadania to prawie 50 tys. zł. 

Trwa także budowa zabezpieczenia skarpy nad Cie-
mięgą przy drodze gminnej relacji Dys – Jakubowice. 

Jest to miejsce o wyjątkowym charakterze, przyroda 
przyciąga tutaj swoim pięknem. W miejscu tym istnie-
ją źródełka, które zostaną zabezpieczone specjalnymi 
studzienkami betonowymi, zostaną wykonane schod-
ki prowadzące do źródełek, zamontowane specjalne 
ścianki, a dno rzeki wyłożone będzie ozdobnymi ka-
mieniami. Inwestycja jest na zaawansowanym etapie. 
Na to zadanie Wójt pozyskał środki zewnętrzne na ca-
łość inwestycji. Wartość zadania to ponad 150 tys. zł. 

Do końca zbliża się także budowa studni, której 
zadaniem będzie podniesienie ciśnienia wody dla 
mieszkańców Nasutowa, Pólka i Stoczka Kolonii. War-
tość zadania to prawie 100 tys. zł. 

Trwa budowa przedszkola w Niemcach. Prace są już 
bardzo zaawansowane. Kładziona jest glazura, wykań-
czane wnętrza. Wartość środków przeznaczonych tylko 
na ten rok to prawie 2, 7 mln zł.

W Ciecierzynie – Żulinie rozpoczęła się budowa 
chodnika przy drodze gminnej na odcinku 1800 me-
trów. W tym roku wykonamy odcinek około 900 m. 
Pierwszy etap inwestycji zrealizowany zostanie do 
końca czerwca. Wartość całej inwestycji to prawie  
500 tys. zł.

W Niemcach trwa budowa drogi wewnętrznej, 
która została już pokryta asfaltem. Inwestycja ma 
się już ku końcowi. Kończymy także budowę drogi  
w Dysie, przy starym zabytkowym cmentarzu i pięk-
nym klasztorze. Planowany termin oddania inwesty-
cji do użytku: 30 czerwca. Do końca sierpnia chcemy 
wybudować łącznik drogi gminnej w Łagiewnikach, 
łączący naszą Gminę z Gminą Wólka. 

Niedługo rozstrzygnięty zostanie przetarg na budo-
wę drogi gminnej w Stoczku Kolonia. Tam wybudowa-
ne zostanie 1800 metrów. Termin oddania inwestycji 
to 30 sierpnia. Natomiast w Mikołajku wybudowany 
będzie odcinek o długości 1100 m. Mimo wcześniej-
szych zapowiedzi, że drogi te zostaną wykonane  

w dwóch etapach – jeden w tym roku, drugi w przy-
szłym, Wójt Gminy Niemce – Krzysztof Urbaś przy 
wsparciu Radnych Gminy Niemce podjął odważną de-
cyzję i postanowił wykonać cały odcinek dwóch dróg 
w jednym etapie i już w tym roku, do końca sierpnia. 
Wartość inwestycji to ponad milion złotych. Liczymy 
w tym przypadku również na pozyskanie środków 
zewnętrznych.

Do końca sierpnia zostaną wykonane instalacje 
solarne na pięciu budynkach użyteczności publicznej. 
Wartość szacunkowa zamówienia wynosiła 140 tys. zł. 
Po przeprowadzeniu postępowania w trybie licytacji 
elektronicznej koszt wykonania spadł do 77 000 zł.  
Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Euro-
pejskiej. Wysokość pozyskanych środków to aż 75%.

Wkrótce ogłosimy przetarg na budowę kanalizacji 
w Woli Niemieckiej i Rudce Kozłowieckiej. Wartość 
zadania to ponad 8 milionów złotych. Z tego ponad 
2,3 mln zł to kwota dofinansowania, jaką udało się 
nam pozyskać. Planowany termin rozpoczęcia inwe-
stycji to wrzesień. 

Ponadto chcemy do końca września wybudować 
drogę w Jakubowicach Konińskich, w Jakubowicach 
Konińskich Kolonii Zamborskiej, drogę w Rudce Ko-
złowieckiej i część drogi w Stoczku, oświetlenie drogi 
w Jakubowicach Konińskich, a także wspólnie z po-
wiatem: drogę powiatową w Nasutowie – odcinek do 
cmentarza, drogę powiatową w Woli Niemieckiej – 
odcinek od ul. Różanej przez Wolę Niemiecką do Rudki.

Jeszcze w tym roku chcemy wybudować chodnik 
w Krasieninie Kolonii w kierunku Stoczka przy drodze 
wojewódzkiej nr 828 i Majdanu Krasienińskiego przy 
drodze wojewódzkiej nr 809 (czekamy na pozwolenie 
na budowę).

W przypadku większości przedsięwzięć, bardzo 
długo trwa proces ich przygotowania. Mowa o wy-
konaniu projektu budowlanego, pozyskaniu gruntów  
i w dalszej kolejności uzyskaniu koniecznych pozwoleń. 
Trwa opracowywanie projektu na budowę kanalizacji 
dla Elizówki. W miarę posiadanych środków będziemy 
dążyć do skanalizowania możliwie jak największej 
części naszej Gminy. Mamy nadzieję, że znajdą się 
potrzebne środki zewnętrzne, po które na pewno  
sięgniemy.

Czekamy na pozwolenie na budowę klubu przed-
szkolaka w Nasutowie. Mamy nadzieję, że spełni on 
oczekiwania okolicznych mieszkańców. 

Opracowywane są projekty oświetlenia dróg 
gminnych. Zgodnie z umową zawartą z wykonawcą  
do końca sierpnia powinniśmy mieć pozwolenia na Budowa przedszkola - największa inwestycja w gminie.

Rok wielkich inwestycji 7,3 miliona złotych 
przeznaczył  
Urząd Gminy na 
tegoroczne inwestycje
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Nowa kostka w parku przy szkole w Ciecierzynie.

7,1 miliona złotych 
przeznaczono na 
inwestycje wieloletnie 
w 2012 roku

Nowa nawierzchnia pięknie komponuje się ze starym drzewostanem.

budowę wszystkich zleconych dróg. Są to: oświetlenie 
drogi gminnej w Niemcach (ul. Słoneczna), oświetlenie 
chodnika przy drodze krajowej w kierunku Leonowa, 
oświetlenie drogi powiatowej Ciecierzyn-Pólko, oraz 
na prośbę mieszkańców zostanie zlecony projekt wy-
konania oświetlenia w Woli Niemieckiej. Część z wy-
mienionych wyżej projektów zamierzamy zrealizować 
jeszcze w tym roku. 

Wójt przede wszystkim pamięta, że Niemce są 
stolicą naszej Gminy i chce aby powstał w niej park z 
prawdziwego zdarzenia. Ma to być miejsce rozrywki, 

odpoczynku i kultury. W tym roku przygotujemy ob-
szerną dokumentację, z wymaganymi pozwoleniami 
na budowę. 

Opracowana została dokumentacja na boisko  
w Niemcach  – planowany termin realizacji: ten rok. 

Inwestycji jest tak wiele, że nie sposób o nich 
wszystkich napisać. Na koniec chcę krótko przedsta-
wić Państwu jeszcze jeden wielki projekt, na który 
uzyskamy prawdopodobnie ponad 700 tys. zł dofi-
nansowania. Jest nim budowa targowiska gminnego, 
targowiska na miarę XXI wieku w Krasieninie Kolonii. 
Planowany termin rozpoczęcia inwestycji to rok 2013. 

Dbając o zdrowie mieszkańców, Rada i Wójt zde-
cydowali o remoncie ośrodka zdrowia w Krasieninie  
Kolonii. Rozpocznie się on również w tym roku.  
Wartość inwestycji to ponad 800 tys. zł. 

Pewne jest, że od dawna w naszej gminie nie działo 
się tak wiele, nie było realizowanych nigdy tyle inwe-
stycji w jednym czasie, opracowywanych tak wiele 
projektów i od dawna nie zostało pozyskanych tak 
wiele środków zewnętrznych. Wszystko tak naprawdę 
dzięki Wójtowi i Radnym, którzy zaakceptowali wyżej 
wymienione projekty.

Paweł Gospodarek,  
kierownik Referatu Inwestycji

Nowe drzewa, krzewy i kwiaty. Alejki w kształ-
cie łuków, plac zabaw, zegar słoneczny, piłkarzyki, 
żywe szachy oraz plenerowa scena letnia. Takie 
są założenia projektu koncepcyjnego rozbudowy 
parku w Niemcach. Kwestią czasu jest rozpoczę-
cie pierwszych prac w terenie. – Chcemy, żeby 
ten park stał się taką perełką gminy – mówi Wójt 
Krzysztof Urbaś.

Park w Niemcach powstał w latach 1883-1884. 
Obecnie jego powierzchnia to ponad dwa hektary. 
Przez wiele lat teren był własnością Agencji Nieru-
chomości Rolnych. W ubiegłym roku, dzięki stara-
niom Wójta Krzysztofa Urbasia, działka przeszła na 
własność  gminy.  Latem została uporządkowana 
– wycięto wysokie trawy i niepotrzebne krzewy. Nie-
dawno Urząd Gminy ogłosił przetarg na opracowanie 
projektu koncepcyjnego rewitalizacji i zagospoda-
rowania parku. Na razie to tylko projekt, ale wiele 

wskazuje na to, że wykorzystane pomysły, zostaną 
wprowadzone w życie.

– Chcemy, żeby park w Niemcach tętnił życiem. 
Żeby stał się wizytówką gminy – mówi Wójt. 

Zgodnie z projektem, park w Niemcach ma być 
podzielony umownie na kilka stref: komunikacyjną, 
koncertową, odtworzeń historycznych, rekreacyjną 
oraz wypoczynkowo-spacerową.  

Strefa komunikacyjna to nic innego jak parking i 
odbudowana hydrofornia. Budynek może być wy-
korzystany jako zaplecze. W strefie koncertowej po-
wstanie plenerowa scena letnia o wymiarach 10x12 
metrów, która będzie mogła być wykorzystywana do 
różnego rodzaju uroczystości. Przed sceną powstanie 
także specjalna murawa.  W strefie odtworzeń histo-
rycznych zrekonstruowane zostaną fundamenty po 
dawnym dworze, który usytuowany był w południo-
wo-wschodniej części parku. Tutaj także znajduje

się obecne 
wejście do parku. 
Strefa rekreacyjna zasięgiem 
obejmuje plac zabaw z urządzeniami 
fitness oraz miejsca przeznaczone na gry i zabawy re-
kreacyjne. Ostatnia strefa – rekreacyjno-spacerowa 
to usytuowane pośród drzew i krzewów alejki. 

Rewitalizacja parku została wpisana do inwestycji 
wieloletnich. Bardzo prawdopodobne, że pierwsze 
prace rozpoczną się jeszcze w tym roku. W tegorocz-
nym budżecie gminy na ten cel zostało zarezerwo-
wane 250 tysięcy złotych.                                              (er)

Przedstawiamy koncepcję rozbudowy parku

„Ten park to nasza perełka” 
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Pomagają, gaszą pożary, ratują życie. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Majdanie Krasienińskim 13 maja obchodzili uroczystość 50-lecia ist-
nienia swojej jednostki. Z tej okazji dla OSP w Majdanie został przekazany 
sztandar oraz poświęcony nowy wóz bojowy. Obchody były także okazją do 
oficjalnego otwarcia nowo wyremontowanej drogi Majdan Krasieniński- 
Wygoda. Obecni na nich byli: Poseł na Sejm RP Henryk Smolarz, Wójt Krzysztof  
Urbaś oraz Starosta Lubelski Paweł Pikula a także strażacy i mieszkańcy Maj-
danu Krasienińskiego i okolic.

Niedzielne obchody rozpoczęły się polową mszą świętą. Odprawił ją pro-
boszcz parafii w Krasieninie, ks. Jan Kalinowski wspierany przez kapelana 
OSP księdza Mirosława Ładniaka. Obaj księża poświęcili nowo wybudowaną 
drogę oraz samochód. Strażacy z OSP w Majdanie przedstawili krótką historię 
jednostki, a władze wręczyły zasłużonym strażakom odpowiednie medale. 
Uroczystość uświetniła orkiestra dęta z Niedrzwicy Dużej. 

Nowym samochodem strażacy z OSP w Majdanie mogą się chwalić od 
stycznia. Nieopłatnie otrzymali go od Miejskiej Komendy Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Lublinie, która dostała nowsze wozy. To ciężki wóz pożarniczy 
Jelcz 004. Samochód mieści 6 tysięcy litrów wody oraz 500 litrów piany ga-
śniczej. Podobny do niego w gminie jest tylko ten w OSP w Nasutowie. Jelcz 
zastąpi starego, wysłużonego „Żuka”.

Z okazji 50-lecia jednostka OSP w Majdanie Krasienińskim została odzna-
czona Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa. Do jednostki należy 37 
strażaków, w tym 5 kobiet. 

Droga powiatowa w Majdanie Krasienińskim została wyremontowana na 
długości prawie 4 kilometrów. – Jest jedyną taką drogą w gminie – z utwar-
dzonymi poboczami oraz zatokami autobusowymi – mówi wójt Krzysztof 
Urbaś. „Powiatówka” łączy dwie drogi wojewódzkie leżące na terenie gminy 
Niemce: Lublin – Krasienin – Przytoczno i Niemce – Garbów. Jej budowa 
kosztowała 1,5 miliona złotych. 30 % kosztów to dofinansowanie w ramach 

Wójt Krzysztof Urbaś nadał strażakom medale za wysługę lat.

Sztandar dla OSP w majdanie Krasienińskim wręczył wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
OSP Poseł RP Jan Łopata.

Obchody 50-lecia OSP 
w Majdanie Krasienińskim

Złote medale 
Jan Kozieł
Leszek Ziębowicz

Brązowe medale 
Jan Pluchart
Jan Kośmiej 
Henryk Zgierski
Andrzej Zgierski
Grzegorz Drozd
Jerzy Woźniak
Mirosław Stefaniak
Marek Ziębowicz
Michał Drzewiecki

Medal za wysługę lat 
Jan Kozieł - 50 lat
Zbigniew Wdowiak - 50 lat
Henryk Majewski - 45 lat 

Odznaka  
Strażak Wzorowy
Tadeusz Ziębowicz
Mirosław Paradziński 
Krzysztof Pluchart 
Paweł Pluchart 
Sławomir Bogusław 
Sylwester Pytka 
Rafał Pytka 
Marcin Paradziński 
Wojciech Woźniak 
Piotr Kowalski

Srebrne medale 
Zbigniew Wdowiak
Stanisław Paradziński

Jan Pluchart - 35 lat
Stanisław Paradziński - 35 lat
Jan Kośmiej - 35 lat

Na uroczystościach obecni byli wszyscy strażacy i druhowie w Majdanie. 
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Bezpieczeństwo pożarowe, możliwości dofinansowania do inwesty-
cji oraz plany działania na rok 2012 – to tylko niektóre tematy, jakie 
były dyskutowane podczas posiedzenia Zarządu Oddziału Powiatowe-
go Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP. W posiedzeniu wziął udział 
Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 11. Zgromadzonych gości powitał 
Krzysztof Urbaś. Wójt gminy przedstawił charakterystykę gminy, poinformował 
zgromadzonych gości o zrealizowanych inwestycjach (budowie dróg, kanaliza-
cji, oczyszczalni ścieków oraz budowie przedszkola), poruszył temat przejęcia 
przez miasto Lublin Rynku Hurtowego w Elizówce, podkreślając swoje nie-
zmienne stanowisko w tej sprawie. Odnośnie bezpieczeństwa mieszkańców 
gminy, Wójt mówił także o lądowisku dla śmigłowców, które zostało wybudo-
wane przy drodze krajowej S19 w Niemcach. 

Na ten rok w budżecie gminy zostało zarezerwowane 500 tysięcy złotych 
na inwestycje związane z Ochotniczą Strażą Pożarną w gminie. W ich ramach  
docieplone zostaną remizy. Jest to związane z projektem termomodernizacji  
i położenia instalacji gazowej. – Zdaję sobie sprawę, że wiele budynków  
wymaga wymiany pokryć dachowych. Upływ czasu spowodował, że jest taka 
potrzeba. Będziemy powoli w nie inwestować – zapewnił Wójt. 

Podczas zebrania głos zabrali także Wojciech Piekarczyk, prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego OSP oraz Dariusz Paradziński, komendant Gminnego 
Związku OSP.                                                                                                                        (er)

Druhny i druhowie dyskutowali o bezpieczeństwie 

Zjazd Zarządu Powiatowego 
OSP odbył się w Niemcach

Zgromadzonych gości przywitał Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce.

Jednym z punktów programu zjazdu była prezentacja dotycząca OSP 
w Gminie Niemce.

Podczas uroczystości otwarta została droga powiatowa 
relacji Majdan Krasieniński – Wygoda.

Uroczystości swoją obecnością zaszczycili m.in. Przewodniczący Rady 
Gminy Henryk Ziębowicz, wiceprzewodniczący Wojciech Domownik  
i radni.

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, resztę pokryły wspólnie 
Gmina Niemce oraz Starostwo Powiatowe w Lublinie. 

W uroczystościach udział wzięli między innymi: Komendant Miejski st. 
bryg. Mirosław Hałas, wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP 
poseł Jan Łopata, sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego OSP st. bryg. 
Mieczysław Dziura, Komendant Gminny Gminy Wólka Lubelska asp. sztab. 
Kazimierz Jasiński wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Marek Gąska oraz 
Komendant Komisariatu Policji w Niemcach nadkomisarz Mariusz Szadurski.

Podczas uroczystości strażacy z gminy Niemce zostali odznaczeni  
medalami.

Poseł Henryk Smolarz był 
jednym z kilkunastu fundatorów 
sztandaru.

Udział w nadaniu sztandaru  
miał także Krzysztof Urbaś,  
wójt gminy.
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Konkurs w Bibliotece 

Recytowali dla Jana Pawła II

19 uczniów z gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych wzięło udział w VII Międzyszkolnym Konkursie 
Recytatorskim Poezji Religijnej „W hołdzie błogo-
sławionemu Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II”. 
Wśród uczniów gimnazjów pierwsze miejsce zajęła 
Karolina Sokołowska, a w kategorii szkół ponad-
gimnazjalnych zwyciężyła Żaneta Mazurek.

Konkurs odbył się 16 kwietnia w Oddziale dla 
dzieci Gminnej Biblioteki Publicznej. W konkursie 
uczestniczyło troje uczniów z Zespołu Placówek 
Oświatowych w Ciecierzynie, czworo z Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Spiczynie, czworo z Gimnazjum 
nr 1 w Niemcach oraz sześcioro z Zespołu Szkół  
Ponadgimnazjalnych w Niemcach. 

Organizatorami konkursu były nauczycielki: 
Anna Małek, Ewa Dobosz i Agnieszka Królik. Na-
grody ufundowała Gminna Biblioteka Publiczna  
w Niemcach.                                                                (er)

Organizatorzy i laureaci.

Wyniki: 
Gimnazjum:

I miejsce: Karolina Sokołowska
II miejsce: Diana Włodarczyk 
II miejsce: Aleksandra Niećko

Wyróżnienia:
Garbysia Caban, Gabrysia Urban,  

Karolina Marcyniuk, Agnieszka Hutek 
Szkoły Ponadgimnazjalne
I miejsce: Żaneta Mazurek

II miejsce: Dominika Praczyk
III miejsce: Dominika Polit 

Uczestnicy recytowali poezję religijną tuż 
przy pięknej wystawce.

Nagrody wręczyły dyrektor Gminnego Ośrodka  
Administracyjnego Szkół Anna Studzińska oraz  
zastępca Wójta Gminy Niemce Iwona Pulińska.

Konkurs fotograficzny

Zrób zdjęcie. 
Wygraj nagrodę

Do wygrania są właśnie takie książki, albumy fotograficzne.

Gmina Niemce w obiektywie – to tytuł nowego konkursu, jaki organizuje 
Urząd Gminy Niemce. By wziąć w nim udział, wystarczy zrobić zdjęcie przyro-
dy lub architektury. Warunek? Na zdjęciu musi być gmina Niemce. Do wygra-
nia atrakcyjne nagrody. 

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Niemce. Zadaniem jest  
sfotografowanie przyrody, architektury, zjawisk kulturowych i społecznych  
w gminie Niemce. Uruchomcie Państwo swoją artystyczną wyobraźnię.  
Pstryknijcie na przykład motyle na łące przy Nasutowie, krajobraz w Nowym  
Stawie, kościół w Dysie, pokażcie nietypowe ujęcia. Do konkursu można zgło-
sić maksymalnie 3 fotografie. Każdą trzeba podpisać i wysłać do Urzędu Gminy  
Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce. 

Prace będą nagradzane w dwóch kategoriach: 13-18 lat oraz powyżej 18 lat. 
Konkurs trwa od 21 maja do 30 sierpnia. 
Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie www.niemce.pl 
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Najstarsza osoba na wyciecze liczyła sobie  
78 lat. Piękny wiek na podróże.

Po spotkaniu w Sejmie grupa seniorów udała 
się do Muzeum Łazienki Królewskie w Warsza-
wie. Przewodnik oprowadził grupę po letniej re-
zydencji króla Polski Stanisława Augusta - Pałacu 
na Wyspie, Białym Domku - pierwszej budowli 
wzniesionej za czasów panowania Stanisława 
Augusta, Budynku Starej Pomarańczarni zwanej 
Wielką Oranżerią. Z Łazienek Królewskich grupa 
udała się na Stare Miasto.

Wycieczka przebiegła w miłej atmosferze a 
przeżyte wrażenia zostaną na długo w pamięci 
uczestników.

Poseł RP Henryk Smolarz oprowadził  
seniorów po Parlamencie.

Uwieńczeniem wycieczki był spacer  
po Łazienkach.

4 kwietnia członkowie Klubu Seniora dzia-
łającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Niemcach udali się na wycieczkę do  
Warszawy. Głównym celem wyjazdu był po-
byt w Parlamencie. 

Pan Henryk Smolarz poseł na sejm RP VII ka-
dencji oprowadził seniorów gminy Niemce po 
salach i korytarzach sejmowych, opowiadając o 
swojej pracy w Parlamencie, przybliżył zagad-
nienia bieżącej polityki oraz odpowiedział na 
liczne pytania swoich gości. 

Klub Seniora działa prężnie

Seniorzy z Niemiec w Sejmie

Organizatorzy i uczestnicy wycieczki składają 
serdeczne podziękowania posłowi Panu Henrykowi  
Smolarzowi za wspólnie spędzony czas w Sejmie 
i spacer po Warszawie.                              (ops)

W skrócie 

Mieszkańcy  
wybrali  
„witacze”

Dwa tygodnie trwało głosowanie na ta-
blice informacyjne, które będą witały kie-
rowców przy wjeździe do gminy Niemce. 
Decyzją użytkowników strony internetowej  
www.niemce.pl na pięciu drogach wjazdo-
wych do gminy staną „witacze” nr 2. 

To pionowe, proste i estetyczne instalacje. 
„Witacze” staną w Elizówce na krajowej 19, w Ja-
kubowicach Konińskich (przy drodze od Choin), 
w Zalesiu przy S19, w Krasieninie na drodze od 
Garbowa oraz w okolicach Pryszczowej Góry przy 
drodze od gminy Kamionka.

Głosowanie trwało od 16 maja. Zakończyło 
się 1 czerwca w południe. Z czterech propozycji 
Mieszkańcy Gminy wybrali jedną. Teraz zostanie 
ogłoszone zapytanie ofertowe. „Witacze” poja-
wią się prawdopodobnie w wakacje.              (er)

Taka Gmina  
w internecie

Nie masz poprzednich numerów Takiej 
Gminy? Nic straconego. Naszą gazetę mogą 
Państwo czytać w internecie na stronie  
www.niemce.pl. 

Po prawej stronie znajduje się ikonka z na-
pisem „Taka Gmina”, w którą należy kliknąć.  
Wyświetli się strona, na której znajdą  
Państwo gazetę z roku ubiegłego i obecnego.  
Zapraszamy!                                      (er)

Gmina Niemce  
na panoramicznych 
fotografiach

Już niedługo Czytelnicy naszej strony 
internetowej będą mogli wybrać się na 
wirtualny spacer i podziwiać gminę Niem-
ce w nowej odsłonie. Na panoramicznych 
fotografiach.

Na przełomie maja i czerwca pracownicy 
firmy Pegaz z Suwałk będą jeździć po gminie 
i wykonywać zdjęcia. Na fotografiach znajdą 
się najbardziej charakterystyczne dla naszej 
gminy miejsca. Będą to między innymi: ko-
ściół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny i św. Sebastiana w Krasieninie, 
kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela 
w Dysie, plac zabaw w Elizówce, Zespół Placó-
wek Oświatowych w Ciecierzynie, kościół pod 
wezwaniem I. Loyoli w Niemcach oraz rzeka 
Ciemięga. 

Fotografie w internecie znajdą się praw-
dopodobnie we wrześniu. Będą to fotografie 
wykonywane z ziemi, z lotu ptaka a także pa-
noramy sferyczne. 

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 asystent-
ki posła Henryka Smolarza. Wszystkich mieszkań-
ców, którzy mają pytanie do posła Smolarza zapra-
szamy do filii biura poselskiego.                                   (er)
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Tuż przed egzaminem w gabinecie dyrektora 
szkoły uczniowie przekonali się, że nikt przed 
nimi nie widział pytań.

Grunt to pełne skupienie.

Zanim uczniowie zaczną pisać, muszą 
specjalnie zakodować karty odpowiedzi.

Teraz przed nimi matura

Gimnazjaliści 
pisali egzamin

168 uczniów z trzech gimnazjów w gminie 
Niemce zdawało 24 kwietnia pierwszą z trzech 
części egzaminu gimnazjalnego. W nowej for-
mule na pierwszy ogień poszły: historia, wiedza 
o społeczeństwie oraz język polski. Następnego 
dnia gimnazjaliści musieli wykazać się wiedzą z 
biologii, geografii, chemii, fizyki oraz po prze-
rwie - z matematyki. A następnie pisali egzamin 
z języków obcych.

Podczas dwóch dni egzaminu gimnazjalne-
go z aparatem fotograficznym towarzyszyliśmy 
uczniom. We wtorek odwiedziliśmy Zespół Szkół im. 
Ziemi Lubelskiej w Niemcach. Tam do egzaminu po-
deszło 74 uczniów z trzech klas. W Zespole Szkół im. 
Ireny Kosmowskiej w Krasieninie byliśmy w środę. 
Tam egzaminy pisało 51 uczniów a w Zespole Placó-
wek Oświatowych im. bł. bpa Władysława Gorala w 
Ciecierzynie - 43. 

Jednak zanim uczniowie zasiedli do rozwiązy-
wania arkuszy, trzeba było sprawdzić czy wszyst-
ko przebiega zgodnie z zasadami. W Niemcach do 
gabinetu dyrektora zaproszonych zostało trzech 
uczniów, którzy mieli stwierdzić czy arkusze zostały 
odpowiednio dostarczone do szkoły. Dokumenty 
były zamknięte w pudełku, w folii oraz szczelnie 
zaklejone. Ma to uniemożliwiać „wyciek” tematów. 
Chłopcy, którzy przyjrzeli się arkuszom przed egza-
minem z języka polskiego, stwierdzili, że wszystkich 
zasad dopilnowano. Podobne procedury odbyły się 
w każdej ze szkół.

W tym roku zmieniła się formuła sprawdzianu.  
Z trzech egzaminów rozrosła się do sześciu.  
Jeszcze w ubiegłym roku uczniowie zdawali  

W Ciecierzynie język angielski na egzaminie wybrała spora większość uczniów.

egzaminy łączne z języka polskiego, historii i 
WOS oraz matematyki i części przyrodniczej. Teraz  
oddzielnie piszą język polski, a razem historię i 
wos. Podobnie jest z częścią przyrodniczą. Najpierw  
wykazują się wiedzą na łącznym egzaminie z biolo-
gii, fizyki, chemii i geografii a prawie dwie godziny 
później z matematyki.                                              (er)

Jesteś przedsiębiorcą i planujesz rozwinąć swoją firmę, ale 
nie wiesz jak to zrobić? A może chcesz rozpocząć działalność go-
spodarczą i potrzebujesz pomocy? Od 1 marca w Urzędzie Gminy 
Niemce dyżuruje konsultant Lubelskiej Fundacji Rozwoju, który 
rozwieje Twoje wątpliwości.

Konsultant będzie bezpłatnie udzielał informacji dla przedsiębior-
ców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w za-
kresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację projektów 
ze środków publicznych.

Dyżur odbywa się w ramach Regionalnego Punktu Konsultacyj-
nego Krajowego Systemu Usług przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju. 
Obecni i przyszli przedsiębiorcy dowiedzą się np. jakie warunki trze-

ba spełnić, by zatrudnić cudzoziemca albo jakie są wymogi ochrony 
środowiska w prowadzeniu własnej firmy. 

Porady te (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. 

Projekt „Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsię-
biorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodar-
czą w formule one-stop-shops” finansowany jest przez Europejski 
Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki– Poddziała-
nie 2.2.1. Jego koordynatorem jest Lubelska Fundacja Rozwoju.

Więcej na www.lfr.lublin.pl                                                                  (er)

LFR w Niemcach

Skorzystaj z bezpłatnych porad dla przedsiębiorców
Po poradę w każdy  

trzeci wtorek miesiąca
19 czerwca

17 lipca
21 sierpnia
18 września

16 października
20 listopada
18 grudnia 

Dyżury odbywają się  
w godzinach 10 - 14  

w pokoju nr 104. 
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wYDARZeNIA

Ofiaruj symboliczną złotówkę, 
pomóż w potrzebie...

A P E L

Wójt Gminy Niemce zwraca się z serdeczną prośbą do ludzi do-
brej woli o wsparcie finansowe i rzeczowe rodziny Państwa  

Katarzyny i Arkadiusza Lisów z miejscowości Dys, która  
w pożarze domu 17 maja 2012r. utraciła dorobek swojego życia. 

Nr konta bankowego, na które można dokonywać wpłaty: 
Bank Millenium 59 1160 2202 0000 0001 8878 2403 

Tel. kontaktowy: 503 154 278

Dom spłonął w ogromnym stopniu.  
Pomóżmy go odbudować

Polska biegała

Młodzi i starsi
biegali razem

629 uczestników i wiele przebiegniętych kilo-
metrów. 18 maja w Niemcach odbyła się akcja 
„Polska Biega”. To już druga edycja imprezy, 
która poprzez zachęcanie do biegania promuje 
zdrowy tryb życia. Jednym z fundatorów nagród 
był Urząd Gminy Niemce. 

Cieszy fakt że przeważająca większość to dzieci i 
młodzież szkolna. Biegano w kilku kategoriach wie-
kowych: od przedszkolaka - dystans 120 metrów 
przez szkoły podstawowe (300 m – 900 m) , gimna-
zjum (800 m – 1500 m ) aż po seniorów czyli bieg w 
kategorii Open-5200 m. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii otrzymali medale, dyplomy i cenne nagro-
dy rzeczowe, a najmłodsi otrzymali również banany 
ufundowane przez Delikatesy Centrum Niemce.

Impreza odbyła się18 maja w Zespole Szkół im. 
Ziemi Lubelskiej w Niemcach.

Organizatorzy II edycji ogólnopolskiej akcji „Pol-
ska biega” serdecznie dziękują Policji za pomoc w 
zabezpieczeniu tras, ZOZ Niemce za opiekę medycz-
ną oraz wszystkim, którzy przyczynili się do spraw-
nej organizacji zawodów. Pragniemy również po-
dziękować naszym sponsorom, którzy ufundowali 
nagrody i medale dla uczestników biegu. Byli nimi: 
Gmina Niemce, Bank Spółdzielczy w Niemcach, 
Spółdzielnia SCH w Niemcach.

Organizatorami akcji byli nauczyciele wychowa-
nia fizycznego Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej 
w Niemcach: Monika Tokarska, Piotr Kot, Sławomir 
Topyła, Krzysztof Barszcz, Marek Gromaszek.

Wyniki poszczególnych biegów:

Kategoria dziewcząt  
klasa I i II Szkoły Podstawowej  
(ur.2003-2005)
300m
I miejsce Paulina Capała
II miejsce Nadia Pisarska
III miejsce Ewelina Grondek
IV miejsce Martyna Klimek

Kategoria chłopców  
klasa I i II Szkoły Podstawowej  
(ur.2003-2005) 
300m
I miejsce Paweł Bijak
II miejsce Jan Gizicki
III miejsce Paweł Gałan
IV miejsce Sebastian Kowalczyk

Kategoria dziewcząt  
klasa III i IV Szkoły Podstawowej 
(ur.2001-2002) 
400m 
I miejsce Aleksandra Kochanowska
II miejsce Zuzanna Kowalik
III miejsce Martyna Urbaś
IV miejsce Weronika Wiśniewska
V miejsce Aneta Korgol

Kategoria chłopców  
klasa III i IV Szkoły Podstawowej  
(ur.2001-2002)
520m 
I miejsce Sylwester Bielak
II miejsce  Piotr Berej
III miejsce Piotr Adamczyk
IV miejsce Jakub Burak
V miejsce Kamil Lewicki

Kategoria dziewcząt  
klasa V i VI Szkoły Podstawowej 
(ur.1999-2000) 
600m
I miejsce  Aleksandra Kaliszyk
II miejsce  Paulina Kochanowska
III miejsce  Agnieszka Kowalik
IV miejsce  Oktawia Mazurek
V miejsce  Natalia Kluczyńska
VI miejsce  Aleksandra Rodak
VII miejsce  Aleksandra Stefaniak
VIII miejsce  Natalia Capała
IX miejsce  Sylwia Sobolewska
XI miejsce  Ewelina Bojarska

Kategoria chłopców  
klasa V i VI Szkoły Podstawowej  
(ur.1999-2000) 
900m
I miejsce  Szymon Walenciuk
II miejsce  Mateusz Gliwka
III miejsce Wojciech Guźdź
IV miejsce  Szymon Kępka
V miejsce  Wojciech Groszek
VI miejsce  Damian Kucio
VII miejsce  Filip Fus
VIII miejsce  Mikołaj Woźniak
IX miejsce  Adrian Wąsik
X miejsce  Daniel Brzyski

Kategoria dziewcząt 
 I i II Gimnazjum (ur.1997-1998) 
800m
I miejsce  Iwona Korzeniowska
II miejsce  Paulina Pril
III miejsce  Justyna Kuzioła
IV miejsce  Anita Woźna
V miejsce  Agata Wolińska
VI miejsce  Dominika Klimek
VII miejsce  Katarzyna Popławska 
VIII miejsce  Kinga Dradziuk
IX miejsce  Klaudia Sagan
X miejsce  Paulina Kozieł

Kategoria chłopców  
I i II Gimnazjum (ur.1997-1998 
1000m
I miejsce  Michał Bujak 
II miejsce  Adrian Bogusław
III miejsce  Piotr Kostyła
IV miejsce  Łukasz Wójtowicz
V miejsce  Jakub Żmuda
VI miejsce  Kamil Buzek
VII miejsce  Michał Baran
VIII miejsce  Kamil Korgol
XI miejsce  Daniel Feliński
X miejsce  Patryk Wodzyński

Kategoria dziewcząt  
III Gimnazjum + Szkoła Średnia 
(ur.1996-1992) 
1000m
I miejsce  Ewelina Skubisz
II miejsce  Paulina Wójtowicz
III miejsce  Gabriela Dziuba
IV miejsce  Kinga Sim
V miejsce  Karolina Sławecka
VI miejsce  Paulina Miazga
VII miejsce  Dobosz Aleksandra 

Kategoria chłopców  
III Gimnazjum + Szkoła Średnia 
(ur.1996-1992) 
1500m
I miejsce  Marek Gruba
II miejsce  Damian Podolski
III miejsce  Mateusz Iwanek
IV miejsce  Damian Czeladka
V miejsce  Dawid Klimowicz
V I miejsce  Kamil Kasperek

Kategoria kobiet OPEN-  bieg główny 
5200m
I miejsce  Agata Łukasiewicz 
II miejsce  Magdalena Tomasiewicz 
III miejsce  Andżelika Stefaniak
IV miejsce  Martyna Wojtyła

Kategoria mężczyzn OPEN-  bieg główny 
5200m
I miejsce  Piotr Kot 
II miejsce  Mateusz Księzki
III miejsce  Patryk Widyński
IV miejsce  Jacek Kozieł
V miejsce  Sylwester Sałęga
VI miejsce  Krystian Kasperek
VII miejsce  Patryk Choduń
VIII miejsce  Grzegorz Berej 

Marsz „Nordic Walking” 
(kategoria bez ograniczenia wiekowego)
3000 m
Wszyscy uczestnicy marszu otrzymali 
pamiątkowe medale

Bieli wszyscy. Ale najchętniej ci najmłodsi.

Dyplomy i nagrody wręczała 
Małgorzata Nowak, dyrektor-
ka Zespołu Szkół im. Ziemi 
Lubelskiej.



15

eDUKACjA

nr 2/85/2012

Uczestnicy spotkania z podróżnikiem z klasy 
2 z wychowawczynią.

Wystawa towarzysząca spotkaniu – m.in. 
prawdziwa skóra z kangura udostępniona 
przez p. Jolantę Popłońską.

Ludzie z pasją ...

Podróżnik 
w Krasieninie

W styczniu w Zespole Szkół w Krasieninie odbyło 
się spotkanie  ze znanym nie tylko w Polsce, ale rów-
nież poza granicami naszego kraju podróżnikiem, 
dziennikarzem National Geografic, autorem setek 
publikacji o tematyce podróżniczej, fotografem, a 
z wykształcenia geologiem – Markiem Tomalikiem. 
Jego pasją jest podróżowanie, a miłością najmniej-
szy kontynent na naszej planecie.

Stąd też wiodącym tematem naszego spotkania 
była Australia. Podróżnik zaprezentował australijski 
kontynent w trzech odsłonach.

Uczniowie z gimnazjum „wędrowali” śladami 
Pawła Edmunda Strzeleckiego najsłynniejszego pol-
skiego podróżnika, od miasta Perth znajdującego 
się w Zachodniej Australii, aż po Górę Kościuszki.

Starsi uczniowie ze szkoły podstawowej zachwycali 
się przyrodą najpiękniejszych parków australijskich.

Najmłodsze dzieci natomiast, odbyły bajeczną 
wędrówkę przez sześć kontynentów.

Uczniów interesowały przede wszystkim zwierzę-
ta egzotyczne żyjące w Australii takie jak: krokody-
le, jadowite węże, kangury, misie koala czy papugi. 
Każdy chętnie pogłaskałby kangura, który wbrew 
pozorom potrafi być niebezpieczny, wygląda sym-
patycznie i ma miękką sierść lub potrzymałby misia 
koala wyglądającego niczym maskotka. 

Dla wszystkich osób zainteresowanych podró-
żami, to przedsmak własnej wyprawy   na ten 
zróżnicowany krajobrazowo kontynent. W zimowe 
przedpołudnie w Krasieninie, miło było przenieść 
się wyobraźnią do upalnego lata, jakie panuje na 
półkuli południowej i zanurzyć się w ciepłych wo-
dach oceanu, choćby tylko myślami. Wędrówce po 
świecie towarzyszyła muzyka. Pan Marek grał na 
instrumencie, znanym pod nazwą didgeridoo.

W oparciu o prezentacje p. Tomalika uczniowie 
mogli przeżyć przygody, zobaczyć magiczne miej-

sca z różnych stron świata oraz posłuchać opowieści 
o dalekich i prawie nieznanych im kulturach.

Podróżnik przywiózł ze sobą szereg fotogra-
fii, które razem z przedmiotami przywieziony-
mi z Australii przez p. Jolantę Popłońską można 
było oglądać w przerwach między relacjami  
z dalekich podróży. Wystawy cieszyły się dużym 
zainteresowaniem.

Autografy dla gimnazjalistek.

O G Ł O S Z E N I E

HHiD Hurtownia Budowlana mieszcząca się w Jakubowicach Konińskich, 
ul. Lubelska 1 (przy Dworze Anna) prowadzi sprzedaż detaliczną i hurtową 

materiałów budowlanych oraz wyposażenia wnętrz.
U nas można zaopatrzyć się we wszystkie potrzebne materiały – od fundamentu, 
aż po dach. Zapewniamy fachową pomoc przy budowie domu, remoncie. Posiada-
my własny transport a nasi handlowcy przyjadą do Państwa na wskazane miejsce.

Obecnie w promocji posiadamy 
blachodachówke w cenie 16,90 zł/m2 netto

cement II 318 zł/t netto 
Wiecej informacji i promocji na naszej stronie internetowej www.hhid.pl 

oraz pod numerem tel. 781 888 209
Jakubowice Konińskie, ul. Lubelska 1 

www.hhid.pl  •  tel. 781 888 209”

Po prelekcji ustawiła się długa kolejka po auto-
grafy i dedykacje do książek autorstwa p. Tomalika.

Spotkanie z podróżnikiem rozszerzyło horyzonty 
geograficzne naszych uczniów. Mamy również na-
dzieję, że wkrótce okaże się, iż Marek Tomalik zara-
ził ich swoją pasją. 

Ewa Kołtunik i Jolanta Popłońska
nauczycielki Zespołu Szkół w Krasieninie
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Reprezentacja Szkoły Podstawowej  
w Ciecierzynie.

Wyróżnieni w konkursie.

Reprezentacja Szkoły Podstawowej  
w Krasieninie.

Reprezentacja Szkoły Podstawowej  
w Niemcach. 

Konkurs ...

Gminny Konkurs  
Pięknego Czytania

W maju, w Zespole Szkół w Krasieninie, już po raz 
ósmy, odbył się Gminny Konkurs Pięknego Czytania. 
W tym roku przypomniana została twórczość Janu-
sza Korczaka. Uczestnicy konkursu czytali fragmenty 
tekstów najpopularniejszego dzieła tego autora pt. 
„Król Maciuś Pierwszy”. Swoje talenty w pięknym 
czytaniu zaprezentowało 21 uczniów klas trzecich 
edukacji wczesnoszkolnej z gminy Niemce. 

Jury w składzie: Grzegorz Niećko – Dyrektor 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemcach, Irena 
Aftyka – Instruktor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Niemcach, Krystyna Dalczyńska – pracownik Bi-
blioteki Gminnej oraz Monika Januszek redaktor 
Radia Lublin – wyłoniło osoby, które najciekawiej 
zinterpretowały czytane teksty. 

Laureaci Konkursu Pięknego Czytania 

1. Barbara Maj – Zespół Szkół w Niemcach
1. Krystian Woźniak –   Szkoła Podstawowa  

w Rudce Kozłowieckiej

2. Małgorzata Sidor – Zespół Szkół w Niemcach
2. Julia Drzymała – Zespół Szkół w Krasieninie

3. Martyna Wac – Zespół Szkół w Niemcach
3. Filip Wieczorek –  Zespół Placówek Oświato-

wych w Ciecierzynie

Wyróżnienia:
• Anna Kukiełka –   Szkoła Podstawowa   

w Nasutowie
• Marta Pakaluk –   Zespół Placówek  

Oświatowych   
w Ciecierzynie 

• Kornelia Bordzoł – Zespół Szkół w Niemcach
Laureaci Konkursu Pięknego Czytania. 

Uczestnicy konkursu prezentowali bardzo wy-
równany, wysoki poziom czytania. Mistrzowski 
kunszt czytania, który zaprezentowali zdobywcy 
pierwszej nagrody Barbara Maj i Krystian Woźniak 
można było usłyszeć na antenie Radia Lublin w 
czwartek 17.05.2012r. o godz. 9:15. Było to miłą 
niespodzianką dla biorących udział w konkursie 
uczniów. 

Nagrody dla uczestników konkursu ufundowali: 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  w Niemcach  
Grzegorz Niećko i Dyrektor Zespołu Szkół w Krasie-
ninie Elżbieta Michalczuk.

Gratulujemy  wszystkim zwycięzcom  !!! 
– organizatorzy Jolanta Popłońska i Ewa Rabos 

Reprezentantka Szkoły Podstawowej  
w Nasutowie.

Reprezentantka Szkoły Podstawowej  
w Jakubowicach

Reprezentant Szkoły Podstawowej w Rudce 
Kozłowieckiej.
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W maju gmina Niemce wspomina Irenę  
Kosmowską. Założycielkę szkoły w Krasieninie, 
działaczkę społeczną, polityka, więźnia poli-
tycznego. Dlatego w tym numerze takiej Gminy 
przypominamy biografię tej wybitnej, związanej 
z Krasieninem postaci.  

Irena Kosmowska urodziła się w Warszawie 20 
grudnia 1879 roku. Matka Irena z domu Kozłowska 
pochodziła z rodziny ziemiańskiej zaś ojciec Wikto-
ryn Kosmowski zasłynął  w Warszawie, jako lekarz i 
czynny działacz społeczny. Pierwsze nauki pobiera-
ła Irena w domu by następnie rozpocząć kształcenie 
na pensji prowadzonej przez działaczkę kulturalno-
oświatową i pisarkę – Zuzannę Morawską. 

Od 1898 roku uczęszczała do szkoły dla prowa-
dzonej przez Jadwigę Zamoyską w Kuźnicach pod 
Zakopanem. Po ukończeniu szkoły w Kuźnicach 
Irena Kosmowska w latach 1905-1909 była wolnym 
słuchaczem studiów z zakresu historii i literatury na 
uniwersytecie we Lwowie. 

W czasie studiów zetknęła się z pionierami ga-
licyjskiego ruchu ludowego – Bolesławem Wysło-
uchem i Janem Dąbskim. Kosmowska nawiązała 
też współpracę z Towarzystwem Kółek Rolniczych 
im. Stanisława Staszica gdzie przez kilka lat pełniła 
funkcję sekretarza. W latach 1908-1915 prowadziła 
dział kulturalno-oświatowy i była sekretarzem re-
dakcji tygodnika ludowego „Zaranie”. Część publika-
cji podpisywała pseudonimem „Jasiek z Lipnicy”. 

Praca w „kółkach staszicowskich” i działalność 
w ruchu chłopskim zwanym od tytułu tygodnika 
„zaraniarskim” ukształtowały ideowo młodą dzia-
łaczkę społeczną. Działania zaraniarzy prowadziły 
do podniesienia tożsamości chłopów, budzenia na 
wsi świadomości narodowej oraz propagowania 
oświaty i kultury poprzez tworzenie i organizację 
szkół wiejskich.

W 1913 roku Kosmowska przeznaczyła sporą 
sumę pieniędzy rodzinnych na kupno ziemi i muro-
wanego dworu w Krasieninie z przeznaczeniem na 
stworzenie szkoły dla dziewcząt wiejskich. Przy po-
mocy działaczy ruchu zaraniarskiego postarała się o 
wyposażenie szkoły. Otwarcie jej odbyło się wiosną 
1913 roku. Jedna z mieszkanek Krasienina pani Sta-
nisława Machowicz tak wspominała początki szko-
ły: „Gdy założono Szkołę Rolniczą w Krasieninie w 
1913 r. mąż mój został gospodarzem w szkole. Robił 
co mu kazano i w polu, i w obejściu. Jeździł z panią 
Kosmowską do Lublina, do Lubartowa i często do 
Klementowic po słomę, po owies i inne produkty. 
Woził też wodę w dużej drewnianej beczce, bo przy 
szkole studni nie było. Pilnował też sadu w dzień  

i w nocy, żeby ludzie nie niszczyli. (…) Ja należa-
łam do Koła Gospodyń. W szkole odbywały się kursy 
pieczenia i gotowania. Każda z nas przynosiła pro-
dukty i szykowałyśmy smaczne potrawy i ciasta. Po-
tem zapraszałyśmy mężów i gości na podwieczorek 
ożywiony śpiewem, muzyką i miłą pogawędką”.

W maju 1915 roku władze carskie dokona-
ły aresztowań w redakcji tygodnika „Zaranie”.  
Kosmowska przez ponad dwa miesiące przeby-
wała w warszawskim więzieniu. W sierpniu 1915 
roku została wywieziona do Moskwy i osadzona 
w więzieniu na Tagance. Zwolniona za kaucją 
wskutek starań rodziny. Po uwolnieniu rozpoczęła  
w Petersburgu pracę w Polskim Komitecie Pomocy 
Ofiarom Wojny. Prowadziła między innymi kurs 
przygotowawczy dla ochroniarek i nauczycie-
lek, które następnie pracowały w rozsianych po 
Rosji ośrodkach polskich. W styczniu 1918 roku 
powróciła do Warszawy i przystąpiła do pracy  
w powstałym w czasie wojny Polskim Stronnic-
twie Ludowym. Kosmowska została członkiem 
Zarządu Głównego PSL oraz weszła w skład ko-
mitetu redakcyjnego organu prasowego partii – 
tygodnika „Wyzwolenie”. Wkrótce po powrocie do 
kraju zajęła się też energicznie przygotowaniami, 
nieczynnej w czasie wojny, szkoły w Krasieninie. 
Przy skromnej pomocy Instytutu Oświaty i Kultury 
im. Staszica szkoła w 1919 roku została otwarta. 
Przez pierwsze dwa lata w szkole uczyła się mło-
dzież męska a następnie szkoła w Krasieninie była 
placówką oświatową dla dziewcząt.

Kosmowska dojeżdżała często z Warszawy do 
Krasienina gdzie wykładała język polski i historię, 
oraz organizowała spotkania i dyskusje z mło-
dzieżą. Kosmowska opiekowała się szkołą przez 
cały okres międzywojenny, choć formalnie szkoła 
podlegała najpierw Instytutowi Oświaty i Kultury 
im. Staszica, a następnie Centralnemu Związkowi 
Kółek Rolniczych. Atmosferę panującą w szkole 
oddawały najlepiej wspomnienia nauczycieli i 
uczennic. Helena Brodowska nauczycielka przed-
miotów ogólnokształcących i wychowawca w 
internacie tak wspominała szkołę w Krasieninie: 
„Szkołę w Krasieninie odwiedzała Kosmowska 
każdego roku, zazwyczaj w porze letniej. Były to 
jak mawiała, jej wakacje i urlopy od licznych zajęć 
w Warszawie – poselskich, nauczycielskich. Pod-
czas swoich pobytów w Krasieninie Kosmowska 
od wczesnych godzin rannych do późnych godzin 
wieczornych pracowała, niestrudzona z dziew-
czętami, nauczycielkami, kierowniczką szkoły, 
a także omawiała różne sprawy z personelem 

gospodarczym. (…) Bywały wieczory a zwłasz-
cza niedzielne popołudnia, gdy mała świetlica 
szkolna nie mogła pomieścić gości słuchających 
pogadanek, odczytów i czytanych utworów przez 
Kosmowską. Goście – to liczna z pobliskich wsi 
młodzież, głównie z kół Związku Młodzieży Wiej-
skiej Rzeczpospolitej Polskiej «Wici» z Majdanu 
Krasienińskiego i Osówki, a także gospodarze z 
dawna zaprzyjaźnieni z «Panną Ireną» – tak na-
zywali Kosmowską chłopi, czytelnicy «Zarania», 
później «Wyzwolenia»”. 

W utworzonym 7 listopada 1918 roku w Lublinie 
Tymczasowym Rządzie Ludowym Republiki Pol-
skiej zajęła stanowisko wiceministra. O autorytecie  
Kosmowskiej świadczył fakt, iż w 1919 roku zdoby-
ła w wyborach do Sejmu Ustawodawczego mandat 
posła w okręgu lubelskim. W Sejmie Ustawodaw-
czym pracowała w Komisji Spraw Zagranicznych 
gdzie pełniła funkcję sekretarza. Irenę Kosmowską 
na stanowisko posła z okręgu lubelskiego wybiera-
no trzykrotnie aż do roku 1930 roku, kiedy to po wy-
stąpieniu na wiecu w Lublinie została aresztowana 
14 września. Akt oskarżenia zarzucał Kosmowskiej, 
iż „przemawiając na zebraniu politycznym, nazwała 
prezesa Rady Ministrów, Piłsudskiego «obłąkań-
cem» czym obraziła nie tylko Piłsudskiego, lecz cały 
rząd, którego jest szefem”. Skazano ją na pół roku 
więzienia i osadzono na Zamku lubelskim. Po po-
wrocie z więzienia włączyła się w działania zjedno-
czeniowe ruchu ludowego. W 1931 roku weszła do 
Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego. Rozpoczęła 
również pracę w redakcji „Zielonego Sztandaru” 

Irena Kosmowska

Znali ją wszyscy

Wspomnienie o Irenie Kosmowskiej
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Uczennice szkoły w Krasieninie podczas wojny. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Izby Pamięci w Niemcach.

naczelnego organu SL. Do wybuchu wojny czynnie 
uczestniczyła w działalności politycznej i społecz-
nej ruchu ludowego. Pod koniec lat trzydziestych 
Kosmowska zbliżyła się do ruchu socjalistycznego 
i komunistycznego. Współdziałała z Międzynaro-
dową Organizacją Pomocy Rewolucjonistom. Wraz 
ze Stanisławem Thuguttem działali w Lidze Obrony 
Praw Człowieka i Obywatela.

Od pierwszych dni okupacji hitlerowskiej Irena 
Kosmowska działała w podziemnym ruchu ludo-
wym. Organizowała pomoc i opiekę nad ludowcami 
– uciekinierami i przesiedleńcami. W nocy z 18 na 
19 sierpnia 1942 roku została aresztowana przez 
gestapo i osadzona na Pawiaku. Z tego okresu za-
pamiętała ją członkini więziennej kolumny sanitar-
nej Maria Maniakówna. „Irena Kosmowska znosiła 
więzienie dzielnie, a można nawet powiedzieć że 
pogodnie. Aresztowanie swe traktowała, jako kon-
sekwencję prowadzonej walki z okupantem. Nie 

trzeba dodawać, że jako człowiek szanowany i ko-
chany, miała zapewnioną regularną pomoc «z wol-
ności». Otrzymywała również paczki od chłopów-
ludowców bezpośrednio ze wsi. Byłam świadkiem, 
jak któregoś dnia doręczono jej paczkę z wielkim 
bochnem chleba, w którego wnętrzu ukryta była 
duża kula masła” – wspominała Maniakówna.

Po ponad miesięcznym pobycie na Pawiaku 
Niemcy przewieźli Kosmowską do więzienia w 
Berlinie a potem do obozu pracy w Mahlow. Cięż-
ko chora i wycieńczona została przewieziona do 
szpitala w Wittenau w Berlinie, w którym przeby-
wała 8 miesięcy. Zmarła 21 sierpnia 1945 w szpi-
talu w dzielnicy Berlin-Buch. Jej grób odnaleziono 
na jednym z cmentarzy berlińskich w 1960 roku. 
W rezultacie starań Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego prochy Kosmowskiej zostały sprowa-
dzone do Polski gdzie 21 stycznia 1961 roku od-
były się uroczystości pogrzebowe na Cmentarzu 

Wojskowym na Powązkach.
Oddając hołd tej szlachetnej postaci, wybitnej 

przedstawicielce inteligencji polskiej, światłemu 
pedagogowi i wychowawcy wielu pokoleń mło-
dzieży warto przytoczyć opinię powojennego pre-
zesa PSL pochodzącego z Kozłówki Józefa Niećko. 
Pisał on miedzy innymi: „O Irenie Kosmowskiej, 
jako działaczce w Polsce niepodległej nie trzeba 
było mówić. Znał ją nie tylko świat polityczny, znał 
ją niemal każdy odcinek pracy społecznej – ludo-
wej. Znała ją olbrzymia rzesza młodzieży wiejskiej 
zorganizowanej w Związku wiciowym. Znała ją 
dobrze chłopska młodzież akademicka, znała jej 
całkowitą bezinteresowność i głębokie troskanie 
się o losy tej młodzieży. Niczego nie czyniła bez 
głębokiej wiary. Niczego w imię kariery czy oso-
bistych ambicji.”

Grzegorz Niećko,
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
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Sponsorami Dni Gminy Niemce byli: 

STANCHEM S.J
Przedsiębiorstwo Chemiczne 

ul. K. Olszewskiego 12 
20-481 Lublin

POL-SKONE Sp. z o.o. 
PRODUCENT DRZWI I OKIEN 

ul. Lucyny Herc 8, 20-328 Lublin

Krzysztof Smolarz P.P.H.U. 
Ciecierzyn 135, 21-003 Ciecierzyn

BANK SPÓŁDZIELCZY  
W NIEMCACH

ul. Lubelska 190 
21-025 Niemce

SPECPLAST SP. JAWNA
OKNA PCV

Ciecierzyn 86,  
21-003 Ciecierzyn

SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH 
w Elizówce

Lubelski Rynek Hurtowy S.A., 
Elizówka 65

Zakład Przetwórstwa Mięsnego „RYJEK” 
w Nasutowie

Fotorelacja 

Dni Gminy Niemce 2012 za nami
Największa impreza w gminie Niemce zgro-

madziła w tym roku na pewno ponad tysiąc 
osób. Na scenie wystąpili: Kabaret Świerszczy-
chrząszcz i Eventer Band. Gwiazdą wieczoru 
był zespół Maxx Dance. Całość zakończył pokaz 
sztucznych ogni.

Tegoroczne Dni Gminy Niemce rozpoczęły się  
w sobotę. O 10.00 rozegrany został Turniej Dzikich 
Drużyn w piłce nożnej o puchar Wójta Gminy Niem-
ce. Do boju stanęło siedem drużyn. Puchar Wójta 
wywalczyła drużyna OSP Nasutów, drugie miejsce 
zdobyła „PG Banda” z Kawki, a trzecie „Hapacze”  
z Niemiec.

W niedzielę imprezę oficjalnie otworzył Krzysztof 
Urbaś, Wójt Gminy Niemce, który przywitał wszyst-
kich gości oraz mieszkańców gminy. Chwilę później 
na scenę weszły przedszkolaki. Dzieci zaśpiewały kil-
ka piosenek i zatańczyły dla zgromadzonej publicz-
ności. Zaraz po nich zgromadzeni mieszkańcy mogli 

obejrzeć występy szkolnych zespołów artystycznych. 
Swoje umiejętności zaprezentowali także mali adepci 
sztuki walki Karate.  Chwilę po nich wystąpili „Dyso-
wiacy” z ludowym repertuarem. Ale najwięcej emocji 
wzbudził występ zdolnych tancerek z zespołu Rytmix. 
Dziewczyny zaprezentowały się w kilku układach ta-
necznych i zachwyciły publiczność. 

Kolejną niedzielną atrakcją był Trial Rowerowy. 
Pokazy akrobacji rowerowych niejednemu zmro-
ziły krew w żyłach. I niejeden widz otworzył oczy 
z przerażenia, patrząc na akrobatę, który „latał” 
nad leżącymi na trawie strażakami z Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

Swoje nerwy widzowie mogli uspokoić oglądając 
później występ Kabaretu Świerszczychrząszcz ze 
Szczebrzeszyna. Michał Łysiak i Marcin Wąsowski 
doskonale rozbawili publiczność przed tanecznym 
trio – Eventer Band. Grupa zagrała znane i lubiane 
przeboje lat ’70, ’80 i ’90. 

Jednak najbardziej oczekiwana była gwiazda 
wieczoru: zespół Maxx Dance. Kiedy już wyszła na 
scenę zabawie nie było końca, a publiczność nie-
malże szalała. Wszystkiego dopełnił pokaz sztucz-
nych ogni. 

Organizatorami Dni Gminy Niemce 2012 była 
Gmina Niemce oraz Gminny Ośrodek Kultury przy 
wsparciu sponsorów. Kolejna impreza już za rok. 

(er) 

Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce,  
przywitał wszystkich gości oraz mieszkańców 
gminy ... atrakcjom i zabawie nie było końca.
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