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Przedłużamy
konkurs!

Od redakcji

Październikowa
radość,
listopadowa
zaduma

Październik w tym roku był dla nas łaskawy. Nie za zimny, nie za ciepły. W sam
raz – chciałoby się powiedzieć. Był czasem
ciepłej jesieni, mimo kilku dni chłodnych.
Przede wszystkim jednak ten miesiąc
nosi w sobie pierwiastek oświatowy.
14 października w całej Polsce obchodzony
jest Dzień Edukacji Narodowej, czyli popularny Dzień Nauczyciela. W gminie Niemce
miał on w tym roku potrójny wymiar.
13 października w szkole w Krasieninie
miały miejsce trzy uroczystości: nadanie
sztandaru dla Gimnazjum nr 3 w Krasieninie, wręczenie medali dla osób zasłużonych dla gminy Niemce i właśnie Gminny
Dzień Edukacji Narodowej – wyróżnionych
zostało dziewiętnastu nauczycieli.
Tydzień później radośnie spędziły dzień
osoby, które w tym roku obchodzą pięćdziesięciolecie pożycia małżeńskiego. Były łzy
wzruszenia, życzenia, kwiaty i poczęstunek.
Ten numer Takiej Gminy to także informacje z Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach.
Niedawno rozpoczął się listopad. Czas
wspomnień bliskich zmarłych. Część z
nas odwiedziło groby i zapaliło znicze na
miejscowych cmentarzach, część w innych
miejscowościach. Teraz, gdy zbliża się Święto
Niepodległości, nie zapomnijmy o zapaleniu
symbolicznego znicza na nagrobkach żołnierzy, którzy walczyli o Polskę.
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.
Prace będą nagradzane w dwóch kategoriach: 13-18 lat oraz powyżej 18 lat.
Pierwsze prace już do nas wpłynęły.

Niestety, w żadnej z nich nie ma wymaganych
oświadczeń. 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)

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 Czytelni-

kami 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 i przyniesiecie go do Urzędu Gminy do 19
dnia każdego miesiąca. Więcej informacji pod
numerem tel. 81 756 10 61.

Reklama u nas!
Od ubiegłego numery wszyscy
przedsiębiorcy mogą zamieścić w
Takiej Gminie reklamę. Jeśli chcesz
rozkręcić biznes – zgłoś się do naszej redakcji.

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!

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

Zapowiedzi
11 listopad – Święto Niepodległości – w szkołach odbędą się uroczyste akademie i apele.

101 – tyle osób lubi już Gminę Niemce na facebooku. Dołącz do nich i Ty.
Stówę przekroczyliśmy w środę 24 listopada. Osobą, która jako setna polubiła nasz profil to
pan Patryk Pawłowski. Otrzymał od nas komplet gadżetów.
Na naszym facebookowym profilu znajdziecie fotografie, bieżące informacje oraz ogłoszenia. Jeśli nas jeszcze nie masz w ulubionych stronach, a chcesz być na bieżąco – wejdź na
www.facebooku/gminaniemce i kliknij „lubię to”.
Zapraszamy.
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13-15 listopad – egzamin próbny – uczniowie gimnazjów przez trzy dni pisać
będą próbny egzamin kończący ten etap edukacji. Pierwszego dnia uczniowie
zmagać się będą z zagadnieniami z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie. Drugiego będą musieli wykazać się wiedzą przyrodniczą i matematyczną, a trzeciego – z języków obcych.
15 l istopad – próbny sprawdzian – pisać go będą uczniowie szóstych klas szkół
podstawowych.

Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy Niemce
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Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi
Nie mieszkańcy, ale gmina będzie od
1 lipca właścicielem wszystkich odpadów
komunalnych. Oznacza to wprowadzenie
opłaty, do uiszczenia której zobligowani
będą mieszkańcy każdego gospodarstwa.
W gminie Niemce trwają właśnie prace
nad ustaleniem wysokości tej opłaty.
Gospodarka odpadami teraz
Dotychczas właścicielami odpadów komunalnych byli właściciele (zarządcy) nieruchomości. Ustawa nakładała na nich obowiązek do zawarcia umowy na odbiór odpadów z firmą, która posiadała zezwolenie na
prowadzenie takiej działalności lub z gminną
jednostką organizacyjną. Każdy mieszkaniec
mógł zawrzeć umowę z taką firmą, jaką sam
wybrał. Ustawodawca zwrócił uwagę na fakt,
że śmieci były unieszkodliwiane w najtańszy
możliwy sposób – najczęściej wywożono

je na składowiska odpadów, których robi
się coraz więcej. Brakowało nowoczesnych
instalacji, rozwiązujących ten problem, np.
spalarni odpadów. Często zdarzało się też,
że mieszkańcy w ogóle nie zawierali umów
z firmami, a śmieci wywozili do lasu bądź
je spalali. Ustawa, która wejdzie w życie 1
lipca z założenia ma rozwiązać te problemy i
wprowadzić kontrolę nad faktycznie wytwarzanymi odpadami.
Zmiany
15 lipca 2011 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podpisał
Ustawę z 1 lipca 2011 roku o zmianie Ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw. Radykalnie
zmienia ona gospodarkę odpadami komunalnymi w Polsce. Formalnie weszła ona w życie 1
stycznia 2012, ale system ma zacząć działać 18

miesięcy później, czyli 1 lipca 2013 roku.
Według nowej Ustawy podmiotem, do
którego będą należały odpady komunalne jest gmina. To ona jest zobowiązana do
gospodarowania nimi. Za tę gospodarkę
pobierana będzie opłata, popularnie nazywana „podatkiem śmieciowym”. Wprowadzony 1 lipca 2013 roku system ma objąć
śmieci wytwarzane na nieruchomościach
zamieszkałych, ale rada gminy ma również
uprawnienia do podjęcia uchwały w zakresie
objęcia systemem odpadów wytwarzanych
na nieruchomości, które nie są zamieszkałe.
Od mieszkańców odpady nadal będą
odbierać i gospodarować nimi wyspecjalizowane w tym firmy. Różnica będzie polegała na tym, że to gmina w drodze przetargu
zdecyduje, jaka firma się tym zajmie. Każdy
mieszkaniec będzie mógł podjąć decyzję,
czy decyduje się na segregację odpadów. Ci,

którzy wyrażą chęć segregacji, będą płacić
mniejszą opłatę.
Na potrzeby nowego systemu Polska
zostanie podzielona na tzw. regiony. Jeden
region to w założeniu obszar, który zamieszkuje co najmniej 150 tysięcy ludzi. Dokładny
podział na regiony oraz podregiony znaleźć
można w Wojewódzkim Planie Gospodarki
Odpadami.
Gdzie szukać informacji
Na przyszły rok przewidziana jest kampania informująca szczegółowo o zmianach dotyczących
gospodarki odpadami komunalnymi. Mieszkańcy
będą składać także specjalne deklaracje z informacjami potrzebnymi do opracowania szczegółów
systemu.
Więcej informacji na stronie Ministerstwa
Ochrony Środowiska: www.mos.gov.pl
(er)

TAK JEST TERAZ

TAK BĘDZIE OD 1 LIPCA 2013 r.
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Nowy system „podatku śmieciowego”
1 stycznia 2012 roku weszła w życie
ustawa o czystości i porządku w gminach. Przepisy te wprowadzają od 1 lipca
2013 r. „podatek śmieciowy”, czyli opłatę,
jaką będą musieli mieszkańcy gminy
(dokładnie właściciele nieruchomości)
uiszczać do urzędu gminy. To największa
i najbardziej rewolucyjna ze zmian w tej
ustawie.
Na podstawie nowych przepisów gmina
przejmie władztwo nad odpadami komunalnymi, a właściciele nieruchomości będą
musieli zapłacić tzw. podatek śmieciowy.
Bieżący rok jest czasem na dostosowanie
przepisów lokalnych do nowych uregulowań
prawnych oraz przeprowadzenia kampanii
informacyjnej wśród mieszkańców.
Obecnie odpady odbierają od nas wyspecjalizowane do tego celu przedsiębiorstwa
na podstawie indywidualnych umów. Zmieni się to od lipca przyszłego roku. Gminy
są zobowiązane do ogłoszenia przetargu,

w wyniku którego wyłoniona zostanie firma
odbierająca śmieci z obszaru gminy. Natomiast od mieszkańców za wywóz i unieszkodliwianie odpadów zostanie pobrany tzw.
podatek śmieciowy. W jaki sposób będzie on
naliczany oraz jaka będzie stawka tej opłaty,
o tym zdecyduje rada gminy. Do wyboru są
trzy warianty wyliczania opłaty:
• od liczby mieszkańców zamieszkujących
daną nieruchomość,
• od ilości zużytej wody z danej nieruchomości,
• od powierzchni lokalu mieszkalnego.
W naszej gminie opłata najprawdopodobniej będzie liczona od liczby mieszkańców nieruchomości
Ustawodawca umożliwił zastosowanie
specjalnej obniżonej stawki opłaty w stosunku do osób prowadzących selektywną
zbiórkę odpadów. Tak więc segregacja odpadów komunalnych będzie promowana

mniejszym „podatkiem śmieciowym” do
zapłacenia.
W naszej gminie opłata najprawdopodobniej będzie liczona od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, którą
właściciel określi w specjalnej deklaracji
składanej do tut. urzędu. Jeszcze w tym roku
Rada Gminy Niemce musi podjąć szereg
uchwał dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Uchwały
te stworzą ramy prawne do funkcjonowania
nowego systemu „gospodarki śmieciowej”.
Do uchwał obowiązkowych, które muszą być
podjęte do końca 2012 roku zaliczamy m.
in.: nowy regulamin utrzymania czystości i
porządku w gminie, który określi wszystkie
obowiązki, wymagania i zasady w zakresie
utrzymania czystości, gromadzenia i zagospodarowania śmieci. Uchwalony regulamin
jest aktem prawa miejscowego i jest tworzony zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. Ponadto niezbędne będzie

podjęcie uchwał w sprawie:
• wyboru metody ustalenia opłaty oraz
stawek opłaty,
• terminów, częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty za gospodarowanie odpadami,
• wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami,
• uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców (tj. częstotliwość wywozu śmieci,
zasad ich gromadzenia, segregacji itp.).
Uchwały te stworzą ramy prawne do
funkcjonowania nowego systemu „gospodarki śmieciowej”. Ponadto Rada Gminy
może uchwalić wykaz dodatkowych dokumentów, które będą potwierdzały informacje
składane w deklaracjach mieszkańców.
Maria Grażyna Mogielnicka
Kierownik Referatu
ds. planowania przestrzennego
i gospodarki nieruchomościami
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INWESTYCJE

W Niemcach powstaje boisko
Nowy sezon piłkarze Gminnego Klubu Sportowego rozpoczną już prawdopodobnie na
nowym boisku. Prace przy budowie obiektu
niedawno się rozpoczęły.
Od 1995 roku do tej pory piłkarze GKS
Niemce mecze rozgrywali na boisku, na

osiedlu Chmielno w Niemcach. Formalnie
tamta murawa należy właśnie do Spółdzielni
Chmielno. W lecie ubiegłego roku umowa najmu, jaka obowiązywała przez kilka lat została
klubowi wypowiedziana i piłkarze pozostali
bez boiska.

Z pomocą przyszedł Wójt i Rada Gminy
Niemce. Do budżetu na obecny rok zostały
wpisane środki specjalnie na budowę murawy i piłkochwytów. W tym roku przygotowana została dokumentacja i przetarg.
Boisko powstaje przy orliku w Niemcach.
Będzie miało wymiary 68 x 105 metrów. Tuż
przy nim staną dwa piłkochwyty o wysokości
sześciu metrów i długości 69 metrów.
Prace przy budowie rozpoczęły się w październiku. Płyta będzie z naturalnej trawy.
Koszt powstania nowego boiska z prawdziwego zdarzenia to około 300 tysięcy złotych.
(red)
Inwestycje zrealizowane w
tym roku (wybrane)

Gminny Klub Sportowy jako jeden z niewielu nie miał własnego boiska. Teraz to
się zmieni

1. Budowa drogi w Stoczku Kolonii
2. Budowa chodnika w Ciecierzynie
3. Budowa drogi w Rudce Kozłowieckiej
4. Remont drogi powiatowej w Woli
Niemieckiej
5. Budowa drogi w Dysie
6. Modernizacja skarpy w Dysie
7. Budowa drogi powiatowej w Nasutowie
8. Budowa studni w Nasutowie
9. Budowa chodnika w Pólku
10. Budowa oświetlenia w Ciecierzynie
11. Budowa oświetlenia w Jakubowicach
Konińskich
12. Remont drogi w Majdanie Krasienińskim
13. Budowa drogi wewnętrznej w Niemcach
14. Utwardzenie dróg dojazdowych i parkingu przy ZPO w Ciecierzynie
15. Budowa drogi powiatowej w Nowym
Stawie

Przedszkole
prawie
na finiszu

Bieżące inwestycje
Mimo, że za oknem nie zawsze już
teraz świeci słońce i czasami robi się
naprawdę chłodno, inwestycje w gminie Niemce nie zwalniają tempa.
Kanalizacja
W październiku rozstrzygnięty został
przetarg na kanalizację w Woli Niemieckiej
i Rudce Kozłowieckiej.
Wykonanie jej to jeden z największych
projektów gminy. Rury i przyłącza położone
zostaną na długości około czterech kilometrów łącznie. Kanalizacja połączona będzie
z oczyszczalnią ścieków w Niemcach, która
w ubiegłym roku została zmodernizowana
właśnie w tym celu (zwiększona została
przepustowość).
Prace przy budowie kanalizacji rozpoczną
się po podpisaniu umowy. Będzie to jeszcze
w tym roku. Budowa kanalizacji w 50 %
sfinansowana zostanie ze środków Unii Europejskiej.
Solary
Na pięciu budynkach użyteczności publicznej zostały zamontowane instalacje
solarne.
Mają przynieść oszczędności. Dzięki nim
instytucje mają zaoszczędzić na podgrzewaniu wody latem. Wartość szacunkowa
zamówienia wynosiła 140 tysięcy złotych,
jednak po przeprowadzeniu przetargu w trybie licytacji elektronicznej koszt wykonania
spadł do 77 tysięcy.
Na ten cel Gmina Niemce pozyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej wysokości
75 % wartości inwestycji.
Progi zwalniające
W Niemcach i Elizówce pojawią się nowe
progi zwalniające. W sumie będzie ich 9.
Zostaną zamontowane na ulicy Topolowej w
Niemcach oraz na drodze na przeciwko Rynku Hurtowego w Elizówce.
Drogi w Jakubowicach
Rozpoczęła się budowa ul. Zemborskiej
w Jakubowicach Konińskich Kolonii. Nowa
nawierzchnia położona zostanie na odcinku
około 600 m.

Do zakończenia budowy największej
inwestycji wieloletniej w gminie pozostały tylko prace wykończeniowe.
Z dnia na dzień przedszkole wygląda
coraz lepiej. Pomalowane zostały ściany
wewnątrz obiektu, prawie ukończony
jest także parking. Ma on pomieścić jednocześnie około 40 samochodów. Za parkingiem zbudowano już miejsca na place
zabaw. Koniec budowy planowany jest na
koniec 2012 roku.
(red)

Park w Niemcach
Trwają prace w parku w Niemcach.
W tym roku przeprowadzona zostanie pielęgnacja i wycinka drzew. Bardzo możliwe,
że rozebrane zostanie stare, szpecące park
ogrodzenie. W tym roku na zmiany w parku
przeznaczono 50 tysięcy złotych.
Reklama

W przedszkolu uczyć i bawić się będzie jednocześnie około 200 dzieci
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WYDARZENIA

Odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Niemce” przyznane
Osoba zasłużona to społecznik, który
na pierwszym planie zawsze widzi dobro
innego człowieka. Takimi ludźmi są w Gminie Niemce: Janina Kania, Teodozja Piekarz
oraz Jan Kozieł. Wszyscy zostali uhonorowani odznaczeniami „Zasłużony dla Gminy
Niemce”.
Uroczystość odbyła się w sobotę, 13 października w Krasieninie. Wójt Gminy Krzysztof
Urbaś oraz Przewodniczący Rady Gminy Henryk Ziębowicz w asyście posłów Jana Łopaty
oraz Henryka Smolarza wręczyli medale, odznaczenia oraz pamiątkowe dyplomy.
- Dziękujemy za docenienie naszych dzia-

łań – mówiła Janina Kania.
Janina Kania, Teodozja Piekarz i Jan
Kozieł to pierwsze osoby, które otrzymały
odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Niemce”. Odznaczenie to nadaje Wójt w drodze
zarządzenia na wniosek Kapituły Wyróżnienia. Najpierw jednak do Kapituły musi
trafić wniosek o uhonorowanie danej osoby.
Taki dokument może złożyć: co najmniej 30
mieszkańców gminy, władze organizacji
społecznych i pozarządowych, radni, wójt
oraz rady sołeckie. Po zgłoszeniu wniosku,
Kapituła Wyróżnienia opiniuje go, a Wójt
wydaje stosowne zarządzenie.
(er)

Janina Kania, Teodozja Piekarz i Jan Kozieł to pierwsze osoby, które otrzymały
odznaczenia „Zasłużony dla Gminy Niemce”

Janina Kania
Mieszka w Majdanie Krasienińskim.
Od wczesnych lat młodości poświęca się
działalności społecznej na rzecz mieszkańców swojego sołectwa i całej gminy
Niemce.
Jako wieloletnia radna, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Majdanie

Krasienińskim oraz członek Zarządu Kółka
Rolniczego w Majdanie Krasienińskim,
a także członek Polskiego Stronnictwa Ludowego działa dla społeczności lokalnej.
Pani Janina była i jest inspiratorką wielu
inicjatyw społecznych, spotkań, wyjazdów.
Przez lata zabiegała o niezbędne inwesty-

cje dla Parafii Krasienin, swojej miejscowości oraz całej gminy.
Mimo upływu lat pozostaje aktywna
i chętna do działania. Zawsze znajduje czas
na pracę społeczną, czyniąc to z dużym
zainteresowaniem.
Chętnie współpracuje z innymi.

Teodozja Piekarz
Mieszka w Woli Niemieckiej. Na rzecz
społeczeństwa działa od wielu lat. W latach
60-tych XX wieku rozpoczęła pracę w szkole.
Została także przewodniczącą Koła Gospodyń
Wiejskich. Dzięki jej inicjatywie w sołectwie
powstał plac zabaw, organizowała wycieczki,
wyjazdy dla dzieci i młodzieży. Pani Teodozja

jest również założycielką pierwszego w powiecie zespołu śpiewaczego – Paprocie.
Za działalność społeczną wielokrotnie
otrzymywała medale i odznaczenia. Koło
Rolnicze i Koło Gospodyń Wiejskich również
zbierało nagrody - traktor z przyczepą, snopowiązałkę, pługi, pralki, prodiże. Kiedyś,

jeszcze za czasów PRL-u, zorganizowała
pierwszy w powiecie odchów piskląt.
W roku 1982 Teodozja Piekarz zaczęła
pracę na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Rudce Kozłowieckiej. To między
innymi z jej inicjatywy powstał nowy budynek palcówki.

W czasie tych 40 lat przyczynił się do powstania wielu inwestycji. Stał na czele Komitetu Budowy Drogi, koordynował działania i
brał udział w pracach.
Dzięki niemu w Majdanie powstał system
melioracyjny oraz instalacja wodociągowa.
Od 1960 do 1987 roku piastował stanowisko zastępcy naczelnika w Ochotniczej Straży

Pożarnej w Majdanie Krasienińskim, zaś w
latach 1999-2007 – prezesa. W 2004 roku
został wybrany prezesem Zarządu Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Niemcach. Za swoją
działalność otrzymał wiele medali, między
innymi srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Jan Kozieł
Mieszka w Majdanie Krasienińskim. Był
jednym z pięciu założycieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdanie, utworzonej w 1960
roku. Brał udział w budowie remizy strażackiej oraz budynku zlewni mleka. W 1971 roku
został sołtysem Majdanu Krasienińskiego.
Funkcję tę pełnił nieprzerwanie przez dziesięć kadencji.

Wykorzystano materiały pochodzące od Beaty Zgierskiej, radnej gminy Niemce. Zdjęcie Teodozji Piekarz pochodzi z archiwum tygodnika Wspólnota Niemiecka.
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Gimnazjum w Krasieninie ma swój sztandar
Ostatnie miesiące to bardzo owocny czas dla Gimnazjum
nr 3 w Krasieninie. W ubiegłym numerze informowaliśmy, że
we wrześniu placówka otrzymała imię Ireny Kosmowskiej,,
natomiast niedawno, został jej nadany sztandar.
W uroczystościach udział wzięli: Posłowie: Henryk Smolarz oraz
Jan Łopata, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki, Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Zastępca Wójta
Gminy Niemce Iwona Pulińska, Przewodniczący Rady Gminy Niemce
Henryk Ziębowicz, Wicekurator Oświaty Anna Dobek-Janiszewska
oraz licznie przybyli radni, sołtysi i inne zaproszone osoby.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, podczas której proboszcz parafii p.w. Narodzenia NMP ksiądz Jan Kalinowski poświęcił
sztandar. – Irena Kosmowska była wyjątkową postacią. Dla niej
ważny był drugi człowiek. Ukoronowaniem jej działań społecznych
był zakup majątku w naszym Krasieninie – mówił w kazaniu proboszcz Kalinowski.

Później wszyscy biorący udział we mszy, przemaszerowali do
szkoły. Tam Rada Rodziców oficjalnie przekazała sztandar dyrekcji
oraz uczniom. Ci złożyli także ślubowanie, że będą wiernie i godnie
służyć ideałom, jakie wprowadzała w życie Irena Kosmowska.
Gwoździe w drzewiec sztandaru wbiło kilkunastu fundatorów,
między innymi: Posłowie: Henryk Smolarz oraz Jan Łopata, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki,
Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś, Przewodniczący Rady Gminy
Niemce Henryk Ziębowicz, Wicekurator Oświaty Anna DobekJaniszewska, Dyrektorka Zespołu Szkół w Krasieninie Elżbieta Michalczuk oraz inne osoby.
Uroczystość odbyła się 13 października.
(red)

Uroczystości poprzedziła msza święta pod przewodnictwem księdza proboszcza Jana Kalinowskiego

Na uroczystościach obecni byli posłowie
na Sejm RP Jan Łopata i Henryk Smolarz

Delegacja władz oraz uczniowie złożyli kwiaty
pod pomnikiem Ireny Kosmowskiej

Z kościoła do szkoły sztandar niosła delegacja
rodziców

Uroczyste ślubowanie w imieniu całej społeczności
szkolnej złożyło kilkunastu uczniów

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś jako jedna z
pierwszych osób wbił gwóźdź w drzewiec sztandaru

Najlepsi nauczyciele nagrodzeni
19 nauczycieli ze szkół w gminie Niemce
otrzymało z okazji Dnia Edukacji Narodowej
nagrody od Wójta. – Serdecznie Wam dziękuję za pracę, poświęcenie dla uczniów i życzę samych sukcesów zawodowych – mówił
Krzysztof Urbaś.
Święto, zwane popularnie Dniem Nauczyciela,
odbyło się w tym roku w Krasieninie. Z rąk Wójta
Gminy Niemce Krzysztofa Urbasia nauczyciele
odebrali nagrody. Gratulacje pedagogom złożył
także Przewodniczący Rady Gminy Niemce Henryk Ziębowicz. Obaj podziękowali nagrodzonym
za wieloletnią pracę.
(red)

Nagrody otrzymało ośmiu dyrektorów placówek gminnych

Zespół Placówek Oświatowych w Ciecierzynie
Bogumiła Denisiuk – nauczyciel języka polskiego
Barbara Gnysińska – nauczyciel informatyki i techniki
Mirosław Studniewski – Dyrektor
Zespół Szkół w Niemcach
Ewa Korzeniowska – nauczyciel języka angielskiego
Barbara Józefacka – nauczyciel języka polskiego
Bożena Malinowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Anna Małek – nauczyciel języka polskiego
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Elżbieta Kotelba – nauczyciel matematyki
Jerzy Wójcik – Dyrektor
Zespół Szkół w Krasieninie
Elżbieta Fim – Wicedyrektor, nauczyciel informatyki
Beata Preidl – nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz
Ewa Kołtunik – nauczyciel historii, WOS-u, geografii
Elżbieta Michalczuk – Dyrektor
Zespół Placówek Oświatowych w Dysie
Barbara Fifowska – Dyrektor

Wójt Krzysztof Urbaś osobiście wręczył nauczycielom nagrody

Szkoła Podstawowa w Nasutowie
Ewa Godlewska – Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Jakubowicach Konińskich
Krystyna Adamczyk – Dyrektor
Szkoła Podstawowa w Rudce Kozłowieckiej
Iwona Nakonieczna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Teresa Bilińska – Dyrektor
Przedszkole w Niemcach
Elżbieta Topyła – Dyrektor
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Spotkanie emerytowanych pracowników
oświaty gminy Niemce
Coroczne spotkanie emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty gminy Niemce na stałe weszło do kalendarza uroczystości
odbywających się na terenie naszej gminy. W
tym roku odbyło się po raz dziesiąty.
Gospodarzem spotkania był Zespół Placówek
Oświatowych w Ciecierzynie.
Uroczystość odbyła się 18 października. Jej
bohaterami byli emerytowani nauczyciele i pracownicy oświaty gminy Niemce. Na spotkanie
przybyli
- Monika Kowalska - Dyrektor biura posła na sejm
RP – Henryka Smolarza,
- Anna Studzińska – Dyrektor GOASz w Niemcach,
- Przewodniczący Komisji Oświaty w gminie
Niemce – Witold Józefacki,
- Mariola Gąsior z Zarządu Regionu Środkowowschodniego Solidarności
- o raz Dyrektorzy szkół i przedszkoli z gminy
Niemce, organizatorzy uroczystości: Zarząd
Oddziału ZNP w Niemcach i przewodnicząca
NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Gminy
Niemce.
Zaproszonych gości powitały: Prezes Zarządu
Oddziału ZNP w Niemcach – Jadwiga Łucka –
Drozd i Przewodnicząca Solidarności – Emilia
Białek.
Prezes Zarządu odczytała list Prezesa Okręgu
Lubelskiego ZNP – Janusza Różyckiego – skierowany do pracowników oświaty.
Dyrektor Kowalska, Mariola Gąsior, Dyrektor
Studzińska, Przewodniczący Józefacki w krótkich

Zmiany od 1 października
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 17 lipca 2012 roku zmieniają się kryteria dochodowe. Dla osoby samotnej z 477 na
542 złote, a dla osoby w rodzinie z 351 na 456
złotych. Zmienia się także kwota maksymalna
zasiłku stałego z 444 na 529 złotych oraz kowta
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Kominiarczyk
i pastereczka
Taki tytuł nosi spektakl, na jaki wybierają
się uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nasutowie.
Podczas wizyty w Teatrze im. H. Ch. Andersena w Lublinie najmłodsi widzowie zostaną
mianowani na czytelnika i miłośnika teatru.
Dla wszystkich – niespodzianka. Przed spektaklem dzieci odwiedzą również Archikatedrę
Lubelską, podziemia oraz muzeum. Zapisy na
wyjazd prowadzą wychowawcy.
Warsztaty
twórcze w ZSP

wystąpieniach złożyli emerytowanym Pracownikom Oświaty życzenia z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Wszyscy obecni z przyjemnością wysłuchali koncertu przygotowanego przez Szkolny
Zespół Muzyczny pod kierunkiem Magdaleny
Staweckiej - nauczycielki muzyki ZPO w Ciecierzynie. Miłym akcentem spotkania było wręczenie
zaproszonym gościom drobnych upominków i
życzeń, przygotowanych przez uczniów szkoły

w Ciecierzynie pod kierunkiem Pań: Anny Kusyk
i Bogumiły Denisiuk.
Dziękujemy dyrekcji ZPO w Ciecierzynie Dyrektorowi Mirosławowi Studniewskiemu i
Dyrektor Alinie Gromaszek – za pomoc w zorganizowaniu uroczystości. Dzięki Ich pomocy
nasi Drodzy Emeryci mogli wspólnie świętować,
mogli spotkać się w przyjaznej, ciepłej i rodzinnej atmosferze, wysłuchać przygotowanego na
Ich cześć koncertu.
Słowa: „Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku jest wykształcenie” były mottem uroczystości i to one doskonale
wyjaśniają rolę nauczyciela.
Organizatorami spotkania byli: Zarząd Oddziału ZNP w Niemcach, NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty Gminy Niemce przy dużej pomocy i
wsparciu ze strony Wójta Gminy Niemce.
Bogumiła Denisiuk
członek Zarządu Oddziału ZNP w Niemcach,
nauczycielka ZPO w Ciecierzynie

Zmiany w przepisach o opiece społecznej

Październik i listopad to czas zmian w
systemie opieki społecznej. Dotyczą one
wysokości zasiłku rodzinnego, świadczeń
rodzinnych oraz kryteriów dochodowych i
świadczeń z pomocy społecznej.

KRÓTKO ZE SZKÓŁ

dochodu z 1 hektara przeliczeniowego z 207
na 250 złotych.

Zmiany od 1 listopada
Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów a dnia 10 sierpnia 2012 roku zasiłek
rodzinny przysługuje osobom jeżeli dochód
rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód
osoby uczącej się nie przekracza 539 złotych
(było 504 złotych). Natomiast w przypadku, gdy
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stop-

niu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli dochód rodzinny w przeliczeniu na
osobę albo dochód osoby uczącej nie przekracza
kwoty 625 złotych (było: 583 złote).
Oprócz kryteriów, zmieniła się także wysokość zasiłku rodzinnego. Na dziecko, które nie
ukończyło 5 roku życia rodzic otrzyma 77 złotych, na dziecko w wieku od 5 do 18 roku życia
dostanie 106 złotych, natomiast na dziecko
w wieku od 18 do 24 roku życia – 115 złotych.
Informacji na temat zmian udziela także
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach. (red)

Kreatywni, aktywni i poszukujący ciekawych pomysłów. Takie powinny być
osoby, które wezmą udział w warsztatach
twórczych, jakie prowadzone są w bibliotece Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Niemcach.
Zajęcia mają na celu przygotować młodzież do prowadzenia zajęć czytelniczych w
miejscowym przedszkolu, konkursów poetyckich, organizacji wystaw oraz organizacji
kiermaszów. Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu – powstały wtedy zakładki do książek.
Zostaną one sprzedane podczas Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
Wgraj się w ojczysty!
To nowy projekt realizowany przez uczniów
Zespołu Szkół im. Ziemi Lubelskiej w Niemcach. Od października piętnaście osób pracuje
nad przygotowaniem gry miejskiej, zajęcia
prowadzą specjaliści. Grupa stworzy własny
scenariusz gry, wykorzystując wątki detektywistyczne oraz nowe technologie.
Projekt trwać będzie również w listopadzie.
We własną grę uczniowie zagrają pod koniec
listopada w Lublinie.
Pierwszoklasiści
ślubowali
Pierwszoklasiści ze szkół podstawowych w
Gminie Niemce już oficjalnie stali się uczniami.
Złożyli uroczyste ślubowanie – będą uczyć
się pilnie, wcielać w życie szkolne ideały oraz
przestrzegać zasad. We wszystkich szkołach
uroczystość ślubowania powiązana była z częścią artystyczną.
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Bezpłatne szczepienia dla
dziewcząt
Rusza cykl bezpłatnych szczepień przeciwko wirusowi HPV dla dziewcząt z gminy
Niemce urodzonych po 1999 roku. Pierwsze
szczepienia odbywać się będą pomiędzy 12
listopada a 12 grudnia.
HPV to wirus brodawczaka ludzkiego, który może powodować u dziewcząt raka szyjki
macicy. Na całym świecie wirus obecny jest u
około 360 tysięcy osób. Według statystyk 80 %
kobiet zostaje zakażonych przed pięćdziesiątym
rokiem życia. Jednak najbardziej rozpowszechnione jest to wśród osób w wieku 18-28 lat.
W większości przypadków zakażenie wiru-

sem nie ma objawów, ale nawet wtedy może
dojść do jego przeniesienia. Według danych
duża część zakażeń ustępuje samoistnie. Istnieją jednak takie typy HPV, które mogą doprowadzić do rozwoju raka szyjki macicy lub innych
nowotworów narządów moczowo-płciowych.
Dlatego szczepienia przeciwko HPV są tak
istotne.
Udział w programie jest dobrowolny i wymaga, jak w przypadku wszystkich szczepień,
zgody rodziców lub opiekunów prawnych.
Program zaplanowany jest na lata 2012 –
2014. W roku bieżącym objęte są nim dziewczę-

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu:
Ośrodek Zdrowia w Niemcach – tel. 81 756-15-50
Ośrodek Zdrowia w Ciecierzynie – tel. 81 756-13-91
Ośrodek Zdrowia w Krasieninie – tel. 81 756-67-00

w skrócie
Bezpłatne porady
dla przedsiębiorców

ta urodzone w 1999 r., które są zameldowane
na terenie gminy Niemce. W najbliższym czasie
rozesłane zostaną do dziewcząt zaproszenia
wraz z ulotkami informacyjnymi na temat wirusa HPV oraz drukami deklaracji rodziców.
Gmina Niemce finansuje z własnych środków budżetowych szczepienia i realizowane
będą w ramach „Programu zdrowotnego
przeciwdziałania rakowi szyjki macicy, rakowi
sromu, rakowi pochwy oraz brodawkom płciowym wywołanym przez wirusy HPV w Gminie
Niemce”.
(red)

Dodatkowa rehabilitacja dla mieszkańców
Od 15 października mieszkańcy Gminy
Niemce mogą bez kolejek skorzystać z rehabilitacji. To dzięki opracowanemu niedawno
programowi zdrowotno-leczniczemu.
- Program zdrowotno-leczniczy dla mieszkańców Gminy Niemce opracowaliśmy biorąc
pod uwagę duże zapotrzebowanie społeczne.
Poparty przez radnych, powstał z inicjatywy
Wójta i Przewodniczącego – mówił Piotr
Nikiel, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Niemcach.
Program powstał ze względu na kolejki
oraz duże zapotrzebowanie na rehabilitację.

– Pracownia ma duże możliwości i potencjał,
który można efektywnie wykorzystać, ale do
tej pory liczba przyjęć była ograniczona kontraktem z NFZ – zaznacza Nikiel.
Obecnie, w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, z usług rehabilitacyjnych, jakie świadczy ZOZ w Niemcach,
mogą skorzystać wszyscy, nie tylko mieszkańcy gminy Niemce. Wystarczy wizyta u
ortopedy i skierowanie do poradni rehabilitacyjnej. Duża ilość pacjentów i ograniczone
pieniądze powodują wydłużające się kolejki.
Nowoopracowany program ma na celu ich

skrócenie – objęci nim będą tylko mieszkańcy
Gminy Niemce.
Osoby po udarze lub urazie, wymagające
leczenia natychmiastowego, skorzystają teraz
z rehabilitacji bez kolejki. Przewlekle chorzy
mieszkańcy Gminy będą zaś na nią czekać
nie kilka miesięcy, a co najwyżej kilka tygodni. Pacjenci niezamieszkujący Gminy Niemce
będą korzystać z rehabilitacji na dotychczasowych warunkach.
Na październikowej sesji Rady Gminy Niemce radni zdecydowali o przeznaczeniu środków
właśnie na ten program.
(red)

Duże sukcesy małej pracowni

Nina Lisowska i Michał Danicki zdobyli
ex equo II miejsce w Konkursie Plastycznym
„Mój Przyjaciel z wakacji” organizowanym
przez Dom Kultury w Rudzie Śląskiej. Zwycięskie prace powstały w pracowni plastycznej
Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach pod
kierunkiem pani Iwony Dudy. To kolejny sukces
naszych młodych Artystów po tym jak Aleksandra Rodak została laureatką ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Namaluj wiatr”
a Julia Włodarczyk, Dagmara Ręba, Laura
Kusar i Paulina Nowak zdobyły wyróżnienia.
W tej chwili podopieczni naszej pracowni
ukończyli prace na konkurs „Wokół Beethovena – Symfonia Radości” organizowany
przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Janusza
Korczaka w Krakowie. Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!
Bożena Stępień
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Wszystkich zainteresowanych rozwijaniem własnych
talentów informujemy, że są jeszcze pojedyncze wolne
miejsca na zajęcia organizowane przez GOK w roku
szkolnym 2012/2013. Nasza aktualna oferta to:
• Nauka gry na gitarze dla początkujących i zaawansowanych
• Zespół Tańca Nowoczesnego „Rytmix”
• Pracownia plastyczna dla dzieci, młodzież i dorosłych
• Aerobic
• Gimnastyka „50+” ( zajęcia ruchowe dla troszkę
starszych pań)
• Siłownia
Serdecznie zapraszamy!

Jeszcze tylko dwa 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 r.
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:
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)
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SPOŁECZEŃSTWO

Seniorzy z gminy Niemce na wycieczce
1 i 2 października członkowie Klubu
Seniora działającego przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Niemcach podziwiali Bieszczady.
Seniorzy wyruszyli z samego rana, bo program wycieczki był napięty.
Pierwszego dnia pojechali do Bolestraszyc,
Przemyśla i Krasiczyna.
Bolestraszyce
W Arboretum w Bolestraszycach zgromadzono kilka tysięcy gatunków, odmian,
form roślin wodnych, bagiennych, rzadkich,
zagrożonych, ginących i chronionych we florze polskiej. Mnogość i różnorodność roślin
zachwyciła wszystkich uczestników wycieczki.
Gdyby nie to, że czas naglił, seniorzy zostaliby
tu pewnie do wieczora.
Trochę historii…
Przemyśl - najstarsze miasto regionu i
jedno z najstarszych miast Polski.
Siedziba kilku instytucji o znaczeniu ponadlokalnym. Miasto posiada kilka muzeów, w
tym najstarsze w regionie Muzeum Archidiecezjalne, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej,
„Brama Bieszczadów” z licznymi zabytkami.
Przemyśl to liczne zabytkowe kamienice,
urokliwe uliczki, kościoły, klasztory i otoczony
pięknym parkiem średniowieczny zamek.
Krasiczyn
Jednym w wielu właścicieli Krasiczyna

był Marcin Krasicki, który rozbudował i przekształcił surowy zamek w rezydencję obronną.
Tu nadarzyła się okazja, aby chwilę odpocząć,
podczas gdy przewodnik barwnie opowiadał
o historii i architekturze całego kompleksu.
Dzień drugi…
Polańczyk
Rano 2 października 2012 r. uczestnicy
wycieczki udali się do Polańczyka. Tu odbył się
rejs statkiem spacerowym „Tramp” po Zalewie
Solińskim. Spacer alejkami po miejscowości
uzdrowiskowej jaką jest Polańczyk.
Solina
W planie wycieczki była też zapora w Solinie, która ma 81,8 m wysokości i 664 m długości, jest najwyższa w Polsce.
Myczkowce
W miejscowość Myczkowce w Ośrodku
Caritas Diecezji Rzeszowskiej na blisko hektarowej powierzchni zgromadzono 140 makiet
cerkwi greckokatolickich, prawosławnych
oraz kościołów rzymskokatolickich z terenu
południowo-wschodniej Polski, Słowacji oraz
Ukrainy.
Lesko
Krótki spacer, odpoczynek i droga powrotna
do domu.
Około godziny 22.00 seniorzy wrócili do
Niemiec i choć byli zmęczeni, to jednak nie kryli
zadowolenia z wycieczki i już pytali o następne.

Na wycieczkę wybrały się głownie panie

Jedną z atrakcji był rejs statkiem po Jeziorze Solińskim

Spotkanie autorskie z poetką
Konstancją Sztorc

16 października 2012 r. w Szkole Podstawowej w Dysie
mieliśmy zaszczyt gościć tutejszą poetkę, panią Konstancję
Sztorc. Spotkanie postanowiliśmy połączyć ze Świętem Edukacji Narodowej i z tej okazji przybliżyć sylwetkę i twórczość
pani Konstancji.
Konstancja Sztorc, z domu Koziej, urodziła się 5 marca 1928
roku w Glinniku pod Lubartowem w wielodzietnej rodzinie jako
najmłodsze, dziewiąte, dziecko. Dzieciństwo, młodość i pierwsze
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lata małżeństwa spędziła w rodzinnej wsi prowadząc wraz z mężem gospodarstwo rolne.
Pani Konstancja związana jest z Dysem od 1977 roku, od kiedy
zamieszkała tutaj wraz z rodziną.
Od zawsze pragnęła pisać i dzielić się z ludźmi swoimi przeżyciami, jednak liczne obowiązki nie pozwalały jej na to. Dopiero
będąc na emeryturze postanowiła nadrobić stracony czas, pisząc
wiersze o naszej miejscowości, przyrodzie i mieszkańcach. Wydała dwa tomy wierszy i obecnie pracuje nad książką poświęconą
rodzinie i jej losom.
Pani Konstancja zawsze była patriotką, co znajduje odzwierciedlenie w jej twórczości. Podczas spotkania autorka recytowała
wybrane wiersze i czytała fragmenty prozy.
Na uroczystości obecni byli rodzina pani Konstancji, emerytowani nauczyciele, pracownicy szkoły, zaproszeni goście, wśród
nich dyrektor GBP w Niemcach. Nie zabrakło wspomnień, podziękowań i wzruszających chwil. Poetka otrzymała kwiaty oraz
gromkie brawa od zebranych gości.
Spotkanie zostało zorganizowane przez Szkołę Podstawową i
bibliotekę w Dysie przy udziale Pani Moniki Siemion-Dudek. Była
to kolejna uroczystość z cyklu „Spotkań z kulturą” w Dysie, w trakcie których przybliżamy sylwetki i twórczość ludzi związanych z
naszą miejscowością.
Iwona Domownik

Chryzantemy

Czasem jesienią cudne chryzantemy
Czemu płaczliwy kwiat macie
Dając cmentarzom swój urok zmienny
Po naszych kochanych stracie
Mgła was otula
Mogiła przytula
A wy ten urok macie
W cmentarzy szacie
Kręcone, okrągłe, faliste
Drobne jak gwiazdki białawe
I wielkie jak kule srebrzyste
Umarłym na pamięć i sławę
Mgła was otula
Mogiła przytula
A swój urok macie
W cmentarzy szacie
Na chłodzie wiernie wytrwale
Na naszych kochanych płycie
Jakbyście tu były stale
By przywrócić umarłym życie.

Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy Niemce

HISTORIA

Ziemiańskie rody Budnych i Łosiów w historii Niemiec
21 lutego 1917 roku zmarł fundator i dobroczyńca parafii w Niemcach Ignacy Budny.
Zgodnie z jego wolą trumnę ze zwłokami złożono w podziemiach kościoła. Przez ponad rok
majątkiem w Niemcach zarządzał syn Ignacego,
Nikodem. Aktem notarialnym z 23 grudnia 1918
roku dobra Niemce zostały przekazane córce
Nikodema Marcie Łoś. Było to zgodne z wolą
dziedzica Ignacego Budnego, który będąc dziadkiem Marty i jednocześnie chrzestnym ojcem
życzył sobie, aby to ona przejęła ten majątek.
Marta Budny urodziła się 19 stycznia 1898
roku. Wychowała się i kształciła w pałacu w Jastkowie w dobrach należących do jej ojca Nikodema
Piotra Budnego. W 1918 roku przygotowywała się do podjęcia nauki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, do którego powstania
walnie przyczynił się Nikodem Budny, lecz nie
zrealizowała tego zamiaru. Prawdopodobnie
na początku 1917 roku Marta Budny poznała hrabiego Jana Stanisława Łosia. Hrabia Łoś
wówczas urzędnik w austriackim Generalnym
Gubernatorstwie wywodził się ze średnio zamożnej szlachty galicyjskiej i był krewnym Witolda Łosia właściciela pobliskich Piotrowic. Jan
Stanisław Łoś był absolwentem Wydziału Prawa i
Nauk Państwowych Uniwersytetu Wiedeńskiego,
który ukończył ze stopniem naukowym doktora.
29 listopada 1917 roku Marta i Jan Stanisław
podjęli decyzję o zawarciu związku małżeńskiego; ślub odbył się 25 kwietnia 1918 roku w
archikatedrze lwowskiej.
Przez wiele lat małżonkowie nie mieszkali
razem, za przyczyną pracy Jana Stanisława. Po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości objął on
posadę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
w Warszawie. W latach 1926-1929 zatrudniony
był w poselstwie polskim w Londynie. Był to
wspólny wybór Marty i Jana. Spotykali się w

czasie urlopów Jana, uroczystości rodzinnych,
jej przyjazdów do Warszawy i Anglii lub jego do
majątku Niemce.
Marta Łoś gospodarowaniem w Niemcach
zajmowała się już w 1918 roku, jeszcze przed
przekazaniem jej dóbr. Wspomnianym już aktem
notarialnym ojciec przekazał jej 1250 ha gruntu
oszacowanego na 500000 rubli, ale obciążonych
spłatami pożyczki w Towarzystwie Kredytowym
Ziemskim w wysokości 129000 rubli, wypłatą
10000 rubli rocznej renty dla rodziców i kilkoma
innymi świadczeniami. Dobra Niemce składały
się wówczas z folwarków: Niemce, Leonów,
Włóki oraz obszarów leśnych – Kopanina, które
do 1929 roku zatrzymał dla siebie Nikodem Budny. Po przejęciu majątku Niemce przez Budnych
drewniany dwór w Niemcach został obudowany
cegłami i oszalowany, powiększono go o dwa
skrzydła: pierwsze dobudował Ignacy Budny,
zaś drugie wschodnie Marta Łoś w 1929 roku.
„Dwór-pałac” jak został określony w „Spisie stanu
majątkowego dóbr Niemce”, był zelektryfikowany, posiadał kanalizację i łączność telefoniczną.
1 czerwca 1919 roku Łosiowie zostali wpisani do ksiąg mieszkańców gminy Niemce. Marta
Łoś od początku zarządzania dobrami Niemce
włączyła się w nurt życia lokalnego. Tak jak
rodzice, Marta ogromną wagę przywiązywała do
rozwoju szkolnictwa. W tym samym roku została
wybrana do Gminnej Rady Szkolnej w Niemcach,
a w 1925 roku dostała nominację do Powiatowej
Rady Szkolnej powiatu lubartowskiego, w której
działała do wybuchu wojny. W 1927 roku zawiązał się komitet budowy siedmioklasowej szkoły
w Niemcach, którego aktywną działaczką była
hrabianka Łosiowa. Podatek z tytułu tej inwestycji płacony przez Martę Łoś wynosił rocznie 3500
złotych. Budowę szkoły ukończono w pierwszej
połowie 1930 roku a otwarcie szkoły nastąpiło

13 września tego roku. Marta Łoś swoich działań społecznych nie zawężała tylko do oświaty.
Zajmowała się też kulturą, spółdzielczością,
zdrowiem i wychowaniem mieszkańców gminy
Niemce. W 1922 roku była współzałożycielką
sklepu spółdzielczego, którego rachunki prowadziła przez wiele lat. Ważnym osiągnięciem
mieszkańców Niemiec było wybudowanie
Domu Ludowego. Od 1925 roku Marta wspomagała gminę w jego budowie. Budynek został
wzniesiony obok siedziby zarządu gminy, na
gruntach, które odstąpiła gminie po niższej cenie.
W tym domu umieszczono bibliotekę i salę zebrań
a w 1927 roku uruchomiono w nim piekarnię.
Marta Łoś przez wiele lat prowadziła też rachunki
Domu Ludowego. Wspierała mieszkańców Niemiec w tworzeniu straży pożarnej, powołaniu
Kasy Stefczyka, koła „Strzelca”, Kółka Rolniczego.
Uczestniczyła także w wielu uroczystościach
i imprezach gminnych i wiejskich. W 1933 roku
zgłosiła chęć wybudowania pomieszczeń dla
posterunku policji w Niemcach. Łosiowie wspierali plany budowy dróg i melioracji, a w związku
z tym również utworzenia spółki wodnej.
Wybuch wojny nie wpłynął na dalszą działalność społeczną i charytatywną małżeństwa
Łosiów. Majątek i dwór, pomimo okresowego
kwaterowania w nim Niemców pozostał w rękach Łosiów. Umożliwiło to współpracę z PCK
oraz funkcjonowanie izby chorych i ochronki. Łosiowie dostarczali słomę do obozu koncentracyjnego na Majdanku, a we dworze przygotowywano paczki dla uwięzionych w obozie i dla jeńców
polskich w Rzeszy. W dworze i majątku Niemce
ukrywało się wielu uciekinierów i poszukiwanych
przez władze okupacyjne.
Wraz z wyzwoleniem z pod okupacji niemieckiej w lipcu 1944 roku nadeszła reforma rolna.
Obawy związane z przeprowadzaną reformą

Część 2

rolną wyraziła Marta Łoś w swym dzienniczku
spisywanym przez okres trwania wojny. Pod
datą 12 września 1944 roku zapisała: „Wczoraj
przyszła gazeta z ustawą o reformie rolnej. Byłam
tak załamana, że przepłakałam cały podwieczorek. Co za podłość: nie zostawić człowiekowi ani
kawałeczka ziemi i jeszcze każą mu się zabierać
od siebie. Mróz przechodzi na myśl, że wyrzucą
z domu jak psa. A jednocześnie w Lublinie pozajmowali nam nasze pokoje. Ciągle się coś chowa,
coś przewozi. Taki straszny lęk o przyszłość targa
serce. Tak się nie widzi żadnej lepszej przyszłości.
I to ma być nasza Polska. Nawet Rosjanie nie
mogą się nadziwić, gdy się im mówi, że nic nie
zostawiają właścicielowi”. 19 września 1944 roku
majątek Niemce został objęty przez Komisarza
Ziemskiego na podstawie protokołu spisanego
w dniu następnym. 18 października 1944 roku
w przededniu opuszczenia Niemiec przez rodzinę Łosiów zostali aresztowani i osadzeni na
Zamku Lubelskim – Jan Stanisław Łoś i zarządca
majątku Zygmunt Tyrankiewicz. Hrabiego Łosia
uwolniono dopiero 7 maja 1945 roku. Łosiowie
pozostali w Lublinie i oboje znaleźli zatrudnienie
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Marta Łosiowa zmarła 27 marca 1969 roku
w Lublinie, a mąż 14 stycznia 1974 roku. Oboje zostali pochowani na cmentarzu przy ulicy Lipowej
w Lublinie. Łosiowie nie byli świadkami ostatecznej zagłady swego dworu w Niemcach, ale wiedzieli o szybkiej dewastacji majątku a zwłaszcza
o fatalnym stanie utworzonego Ośrodka Kultury
Rolnej, którego centrum stanowił dwór. Budynek
zupełnie zaniedbany w latach czterdziestych przez
nowych właścicieli i dzierżawców, a w końcu przez
Państwowe Gospodarstwo Rolne w Niemcach,
został rozebrany w połowie 1974 roku.
W artykule wykorzystano informacje zamieszczone
w publikacjach: M. Choina, Parafia pod wezwaniem
św. Ignacego Loyoli w Niemcach w latach 1909-1918,
Lublin 1997; A. Łoś, Styl życia ziemiaństwa polskiego
po II wojnie światowej, Lublin 2008; E. Wierzbicka,
Marta z Budnych Łosiowa (1898-1969) i jej dwór w
Niemcach w latach 1918-1944 [w:] Ziemiaństwo na
Lubelszczyźnie III. Panie z dworów i pałaców, tom 1,
red. H. Łaszkiewicz, Lublin 2007.
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Uroczystość „Złotych Godów”
21 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Niemcach odbyła się
uroczystość z udziałem par małżeńskich, które Prezydent RP Bronisław
Komorowski odznaczył medalami „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
Uroczystość poprzedziła msza święta w intencji jubilatów odprawiona
w kościele przez księdza Krzysztofa
Galewskiego Proboszcza parafii p.w.
Ignacego Loyoli w Niemcach.
W imieniu Prezydenta RP Wójt
Gminy Niemce Krzysztof Urbaś udekorował medalami wyróżnione pary
i wręczył im stosowne legitymacje.
Wszystkie pary otrzymały tez pamiątkowe księgi z życzeniami od
Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
i Wójta Gminy.
Jubilatom towarzyszyły liczne
wnuki, dzieci i inni członkowie
rodzin oraz przyjaciele; były oczywiście toasty, lampka szampana,
okolicznościowy tort, odśpiewano
tradycyjne „sto lat”.
Uroczystość uświetnił występ Zespołu Ludowego „Dysowiacy”.

Specjalną prezentację dla jubilatów przygotowała i przedstawiła
z udziałem młodzieży szkolnej Grażyna Gliwka – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Nasutowie.
Wszystko odbywało się w miłej atmosferze. Były wspomnienia
i wzruszenia.
Danuta Kowalik,
Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Niemcach

W uroczystości wzięło udział 14 par z całej gminy

Uroczystość umilił występ zespołu Dysowiacy

Ksiądz proboszcz Krzysztof Galewski wręczył małżonkom specjalne gratulacje

Od Krzysztofa Urbasia Wójta Gminy Niemce pary otrzymały medale Prezydenta RP
Jubilatami z 50-letnim stażem małżeńskim byli:

Parom towarzyszyły dzieci i wnuki

1. Krystyna i Aleksander Zbigniew Adamczyk, Zalesie
2. Krystyna Teresa i Bolesław Ignacy Błaszczak, Jakubowice Konińskie Kolonia
3. Zofia Maria i Zdzisław Bujak, Ciecierzyn
4. Janina Karolina i Edward Choina, Dys
5. Janina i Stanisław Goral, Stoczek
6. Marianna i Czesław Gromek, Wola Niemiecka
7. Alicja Honorata i Marian Łukasik, Elizówka
8. Bożena Zofia i Henryk Pawlak, Krasienin Kolonia
9. Genowefa i Stanisław Józef Porzak, Dys
10. Irena Jadwiga i Michał Stanisław Skrzypek, Dys
11. Wanda i Józef Widyńscy, Rudka Kozłowiecka
12. Czesława i Mieczysław Wolińscy, Niemce
13. Wanda i Jan Marian Woźniak, Baszki
14. Wanda Janina i Jan Żak, Jakubowice Konińskie Kolonia
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