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Radości
na Święta!
Gdy coś się kończy, zazwyczaj się smucimy. Koniec wakacji czy urlopu – niemalże zawsze powoduje grymas smutku
na twarzy. Wyjątkiem jest koniec roku.
W tym czasie spora część z nas, choćby
przez chwilę, myśli o podsumowaniu
roku. Rozmyślamy o tym, co się udało, a co
nie. I najczęściej się cieszymy. Jedni dlatego, że miniony rok był dobry, a przyszły
być może będzie lepszy, drudzy dlatego,
że zły rok w końcu się skończył i nowy być
może będzie lepszy.
Dla gminy Niemce rok 2012 był udany. Można rzec nawet – bardzo udany.
Zrealizowanych zostało ponad 50 inwestycji, tych dotyczących dróg i chodników, ale także tych edukacyjnych.
A kiedy nie pracowaliśmy – bawiliśmy się
na Dniach Gminy Niemce, Dożynkach czy
Owocobraniu. Wszystkie imprezy również
możemy wpisać w poczet udanych.
Teraz przed nami ostatnie dni w roku.
Będziemy podsumowywać, robić rozrachunki, ale też planować i spisywać zamierzenia. I taka też jest najnowsza Taka
Gmina. Podsumowujemy w niej to, co
wydarzyło się w 2012 roku i planujemy
rok 2013. Piszemy o tradycjach, obyczajach i obrzędach związanych z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia.
To one sprawiają, że grudzień to najcieplejszy duchowo miesiąc w roku.
Na te zbliżające się święta przyjmijcie
nasi Drodzy Czytelnicy życzenia: zdrowia, radości, spełnienia i spokoju. I żeby
Państwo na koniec 2013 roku powiedzieli,
że był udany.
Redaktor Naczelny
Bożena Stępień

Zdjęcia do końca grudnia
Przedłużamy nasz konkurs o kolejny miesiąc. Jeśli chciałeś wziąć w nim udział, ale
nie zdążyłeś wysłać prac, nic straconego.
Naszą zabawę przedłużamy do końca grudnia.
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

Ruszają
bezpłatne
porady prawne

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,
do niektórych z nich nie dołączono 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)

u!

Znajdź nas na
Nasz profil na facebooku z dnia na dzień
zyskuje coraz większą popularność. Lubi
nas już 116 osób. Dołącz do nich i Ty.
Stówę przekroczyliśmy w środę 24 października. Osoba, która jako setna polubiła
nasz profil to pan Patryk Pawłowski. Otrzymał
od nas komplet gadżetów.

Potrzebujesz porady prawnej?
Od 3 października, w każdą środę w
Urzędzie Gminy w Niemcach dyżur pełni
adwokat. Pani Maryla Kuna jest do dyspozycji mieszkańców gminy w godzinach
od 16.00 do 17.00. Porady są bezpłatne.
Zapraszamy.
(er)

Na naszym facebookowym profilu znajdziesz 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.

Pochwal się twórczością

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

Piszesz wiersze lub opowiadania? Robisz
zdjęcia? Pochwal się swoją twórczością.
Napisz do nas maila lub po prostu przyjdź.
Wasze dokonania chętnie zaprezentujemy
na łamach Takiej Gminy. A może znasz kogoś, kogo warto przedstawić Czytelnikom?

Daj ogłoszenie w Takiej Gminie
Chcesz coś kupić lub sprzedać? Umieść ogłoszenie drobne w naszej gazecie. Bezpłatnie.
Gazeta Lokalna Taka Gmina ma w tym miesiącu 1500 egzemplarzy nakładu. Ukazuje się
raz w miesiącu. Jesteśmy dostępni w kilkunastu
sklepach w gminie, w Urzędzie Gminy, Gminnym
Ośrodku Kultury. Podczas imprez plenerowych,
naszymi Czytelnikami są również mieszkańcy in-

nych 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.

Daj nam znać, a my skontaktujemy się z tą
osobą i napiszemy o niej artykuł.
Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres
rycerz.ewa@niemce.pl lub zadzwonić pod
numer 81 756 10 61.
(er)

Reklama u nas!
Od ubiegłego numery
wszyscy przedsiębiorcy
mogą zamieścić w Takiej
Gminie reklamę.
Jeśli chcesz rozkręcić biznes
– zgłoś się do naszej redakcji.
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Okręgi mandatowe już za dwa lata
Zmieniają się zasady wyborów samorządowych. Od 2014 roku z jednego okręgu wybierać będziemy tylko jednego radnego.
Nowy Kodeks Wyborczy Sejm uchwalił jeszcze w 2011 roku. Zakłada on, że w
gminach wybory przeprowadzane będą na

zasadzie okręgów jednomandatowych. Do
końca października 2012 roku rady gmin
musiały ustalić ich granice.
W naszej gminie okręgów będzie 15.
Z każdego do Rady Gminy przejdzie tylko
jedna osoba. Ta, która zdobędzie najwię-

cej głosów podczas wyborów. Do tej pory
mieszkańcy głosowali na listę komitetu wyborczego, na której wskazywali nazwisko
kandydata.
Wybory samorządowe odbędą się za
dwa lata.

Niemce: Boczna, Centralna,
Kolejowa, Kościelna, Kręta,
Leśna, Ogrodowa, Parkowa,
Prosta, Różana, Słoneczna
Niemce: Ceramiczna, Chmielna,
Cicha, Lubelska 93-133 nieparzyste,
od 192 do końca, Przemysłowa,
Szkolna, Zielona, Zalesie
Niemce: Głęboka, Graniczna, Kwiatowa,
Leonów, Lubelska 2-86, 94-184 parzyste, Orzechowa,
Południowa, Spacerowa, Szklarniowa, Topolowa, Willowa, Włóki
Baszki, Boduszyn, Dziuchów, Kolonia Bystrzyca, Ludwinów,
Łagiewniki, Swoboda
Ciecierzyn
Jakubowice Konińskie-Kolonia, Pólko, Stoczek-Kolonia
Jakubowice Konińskie
Kawka, Krasienin, Osówka, Pryszczowa Góra
Krasienin-Kolonia, Majdan Krasieniński, Stoczek, Wola Krasienińska
Nasutów

Dys: od 4 do końca numery parzyste

Wola Niemiecka

Nowy Staw, Rudka Kozłowiecka

Dys: od 1 do końca numery nieparzyste

Elizówka

Nowe samochody dla policji

Piraci drogowi strzeżcie się. Policjanci z Komisariatu Policji w Niemcach otrzymali dwa
nowe samochody: oznakowany kia ceed
oraz nieoznakowany opel astra. Auta już w
listopadzie pojawiły się na ulicach.
- To samochody typu kombi z silnikami wysokoprężnymi o pojemności 1,6 litra i mocy 94 kW.
Wszystkie nowe auta to przede wszystkim bezpieczeństwo oraz oszczędności związane m.in.
z wydatkami na paliwo oraz eksploatacją.

Pozwoli to na przejechanie większej ilości kilometrów w ramach tego samego budżetu – informuje Arkadiusz Arciszewski z biura prasowego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
Uroczyste przekazanie samochodów odbyło
się 27 listopada w Niemcach. – Mam nadzieję,
że samochody będą Wam służyły długi czas.
Życzę, by zapewniły bezpieczeństwo w pracy
– mówił do policjantów Krzysztof Urbaś, Wójt
Gminy Niemce.

W uroczystości odebrania samochodów udział wzięli: Wójt Gminy Krzysztof Urbaś
oraz Przewodniczący Rady Gminy Henryk Ziębowicz
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Samochody trafiły do Komisariatu w Niemcach
między innymi dzięki władzom samorządu. Gmina
Niemce dołożyła 12 tysięcy złotych do ich zakupu.
Pomogły także Gmina Wólka, Gmina Jastków oraz
Gmina Garbów, które również leżą na terenie, który
patrolują policjanci z Niemiec. Resztę kwoty zapłaciła Komenda Główna Policji.

Wójt Gminy Niemce przekazał
policjantom klucze do aut

Nowe samochody prezentują się doskonale
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Co z
funduszu
sołeckiego

Nagranie płyty zespołu Dysowiacy, remont remizy OSP Kawka, zamontowanie
progów zwalniających w Zalesiu – to
tylko niektóre propozycje przedsięwzięć,
jakie zostały zgłoszone w ramach fundusz
sołeckiego. Wszystkie razem kosztować
będą ponad 368 tysięcy złotych.
Fundusz sołecki to wyodrębnione z budżetu gminy i zagwarantowane dla danego
sołectwa pieniądze. Muszą być one przeznaczone na przedsięwzięcia, które będą służyły
poprawie warunków życia mieszkańców.
Inwestycje muszą powstać na terenie danego
sołectwa oraz być zgodne z zadaniami własnymi gminy.
Rok 2013 będzie pierwszym rokiem,
w którym w gminie Niemce będzie funkcjonował fundusz sołecki. Sołtysi złożyli do
Urzędu Gminy dokumenty, w których napisali, co chcieliby z tych pieniędzy sfinansować.
Propozycje zostały zaakceptowane przez
Wójta i Radnych.
Pieniądze muszą zostać wykorzystane do
końca danego roku budżetowego.
Reklama

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

Sołectwo
Baszki
Boduszyn
Ciecierzyn

Dys
Dziuchów
Elizówka
Jakubowice Konińskie
Jakubowice KonińskieKolonia
Kawka
Kolonia Bystrzyca
Krasienin
Krasienin-Kolonia
Ludwinów
Łagiewniki
Majdan Krasieniński
Nasutów
Niemce
Nowy Staw
Osówka
Pólko
Pryszczowa Góra
Stoczek
Stoczek-Kolonia
Swoboda
Wola Krasienińska
Wola Niemiecka
Zalesie

Zadanie
• Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi gminnej
• Wytyczenie pasa drogowego drogi na działce nr 36, prace geodezyjne i wytyczenie map drogowych
• Opracowanie dokumentacji budowy chodnika przy drodze gminnej
• Zakup sprzętu informatycznego (laptop, projektor) dla ZPO w Ciecierzynie
• Opracowanie dokumentacji chodnika przy drodze gminnej
• Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia przy drodze gminnej
• Zakup tablicy interaktywnej dla ZPO w Dysie
• Wydanie płyty zespołu Dysowiacy
• Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP
• Zakup materiałów i sfinansowanie prac na boisku przy SP
• Wykonanie dokumentacji chodnika przy drodze powiatowej
• Ogrodzenie budynku świetlicy
• Zakup i doposażenie placu zabaw przy SP
• Wykonanie dokumentacji i urządzenie placu zabaw
• Zakup wyposażenia remizy OSP Kawka
• Remont remizy OSP Kawka
• Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi wewnętrznej
• Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia około 900m. przy drodze wojewódzkiej nr 809
• Projekt oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 809 wzdłuż chodnika
• Utwardzenie drogi kruszywem, zakup kruszywa
• Opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia dróg
• Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy
• Zakup kosiarki, wyposażenie Sali OSP Nasutów
• Wykonanie dokumentacji budowy drogi
• Budowa placu zabaw przy ul. Leonów
• Wykonanie dokumentacji budowy oświetlenia łącznika ulicy Słonecznej z ulicą Centralną
• Wykonanie przyłącza oraz wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy
• Wykonanie oświetlenia do granic Osówka – Krasienin
• Wykonanie dokumentacji oświetlenia przy drodze powiatowej, zakup laptopa dla SP w Dysie
• Zakup konstrukcji blaszanej na świetlicę
• Wykonanie metalowych wiat przystanków autobusowych na terenie Stoczka
• Remont remizy
• Wykonanie dokumentacji oświetlenia drogi i rozpoczęcie prac budowy
• Remont drogi
• Projekt budowy oświetlenia przy drodze gminnej
• Zamontowanie progów zwalniających, remont drogi gminnej

Nowa świetlica w
Nowym Stawie
Zakończył się pierwszy etap remontu
budynku świetlicy w Nowym Stawie.
Pierwsze zebranie sołeckie w nowej świetlicy już się odbyło.
Budynek świetlicy w Nowym Stawie był
w opłakanym stanie. Zaniedbane i zdewastowane ściany, podłogi, dach, brak okien – to
wszystko zmieniło swój wygląd. Obecnie
w budynku wstawiono nowe drzwi i okna.
Wyremontowane zostały ściany. W przyszłości mają się w nim odbywać zebrania sołeckie
oraz imprezy dla mieszkańców.
Na modernizację budynku w Nowym
Stawie przeznaczone zostało 100 tysięcy
złotych.
(red)
4

Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy Niemce

INWESTYCJE

„Gmina Niemce to plac budowy”
inwestycji. Bardzo się z tego cieszymy, bo to
oznacza, że po feriach zimowych w 2013
roku będziemy mogli przeprowadzić przedszkole do nowego budynku, gdzie warunki
będą komfortowe.
To dobra wiadomość dla rodziców i dzieci
z gminy.
My również jesteśmy tego zdania. Tym
bardziej, że to ogromne zadanie, niełatwe do
wykonania. Wykonawca zastał trudny, podmokły teren, ale poradził sobie. Deklarował,
że w ciągu tego tygodnia (rozmowa odbyła
się 19 listopada) zakończy prace zewnętrzne,
a wewnętrzne nabiorą tempa kiedy będzie
zrobione przyłącze instalacji gazowej. Wtedy
pracownicy będą mogli bez względu na warunki atmosferyczne kontynuować zakończenie inwestycji.
- Po feriach zimowych przeprowadzimy
przedszkole do nowego budynku. Ta inwestycja i pozyskanie środków na remont
drogi biegnącej przez Jakubowice Konińskie w kierunku Majdanu Krasienińskiego to nasze największe sukcesy – mówi
Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce.
Rozmawia Ewa Rycerz.
Blisko dwa lata sprawuje Pan urząd Wójta
Gminy Niemce. To już połowa kadencji,
można pokusić się o pierwsze podsumowanie. Jak ocenia Pan ten czas?
Był to czas wytężonej pracy. Podjęliśmy się
wykonania kilkudziesięciu nowych inwestycji, w sporej części dotyczących infrastruktury. Dużo z nich zostało wykonanych, a część
jest w trakcie budowy. W każdej miejscowości
coś realizujemy: drogi, chodniki, oświetlenie.
Remontujemy budynki szkół, inwestujemy
w ekologię. Myślę, że możemy powiedzieć,
iż jesteśmy takim „placem budowy”. Dzięki
temu udaje nam się integrować wszystkie
sołectwa i mieszkańców tak, by czuli się
współuczestnikami życia swojej społeczności
lokalnej. Są tutaj wspaniali ludzie, którzy zasługują na zwrócenie uwagi, na docenienie.
Wiele kilometrów asfaltu zostało położonych podczas tych dwóch lat, ale
największą inwestycją jest budowane
przedszkole.
Budowa przedszkola w Niemcach zbliża
się do końca. 19 listopada byliśmy na oględzinach z panią Skarbnik Anetą Chałupczak,
panią Z-cą Wójta Iwoną Pulińską, panią dyrektor GOASz-u Anną Studzińską oraz panem
kierownikiem Referatu ds. Inwestycji Pawłem
Gospodarkiem. Wykonawca deklaruje, iż do
końca roku, zgodnie z umową, wykona całość
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Jak Pan ocenia nowe przedszkole?
To bardzo nowoczesny budynek. Będzie
w nim miejsce dla około 250 dzieci, które do
dyspozycji będą miały 10 pięknych sal. Uruchomienie go będzie wielką radością. Cieszymy się, że najmłodsi mieszkańcy naszej
gminy będą mogli wychowywać się, uczyć i
bawić mając przed sobą wspaniałe perspektywy kształcenia ich umiejętności i charakteru. Nowy budynek daje nauczycielom wiele
możliwości do organizowania w nim zajęć
plastycznych, muzycznych bądź językowych.
Ma potencjał, który pracownicy będą mogli
swobodnie wykorzystywać, nie będąc ograniczanymi przez niewielką powierzchnię
i braki w wyposażeniu.
Wypada się cieszyć tym bardziej, że to
przedszkole to jedyny taki obiekt w regionie.
Budowa przedszkola to duże wyzwanie.
Decyzja bardzo trudna i odpowiedzialna ze
względu na fakt, iż do takiej budowy trzeba zaangażować kapitał własny. Nie ma do
niej żadnego dofinansowania ze środków
zewnętrznych. Dlatego władze wielu miast
takich decyzji nie podejmują. Boją się –
i jest to zrozumiałe -, że nie sprostają wymogom finansowym. O dofinansowanie
można ubiegać się dopiero na etapie wyposażania obiektu. Jeśli w przyszłym roku
pojawią się takie projekty, na pewno z nich
skorzystamy.
Tworzenie miejsc przedszkolnych, było
jednym z Pana priorytetów dwa lata
temu. Oprócz obiektu w Niemcach,
sala dla przedszkolaków powstanie też
w Nasutowie.
Tak. Obecne czasy stawiają przed młodymi
ludźmi nowe wymagania. Koszty utrzymania
gospodarstwa domowego są z każdym ro-

kiem wyższe i zmusza to oboje rodziców do
podjęcia pracy. Często nie mają możliwości,
by zostawić dziecko z dziadkami. W takim
przypadku jedynym wyjściem jest przedszkole. Mamy świadomość tego zapotrzebowania. Ponadto, w naszej gminie osiedla
się coraz więcej ludzi młodych, najczęściej
są to osoby, które już mają dzieci lub będą
je mieć.
W tym też kontekście w budynku w Nasutowie powstanie punkt przedszkolny. Będą z
niego korzystać dzieci z okolicznych miejscowości. Obiekt znajduje się w centrum Nasutowa, dlatego uważam, że szybko się zapełni.
Będziemy się również starali, by obok wybudować plac zabaw.
Te dwa lata były okresem wytężonej
pracy. Powstało wiele inwestycji, dzięki
którym Gmina Niemce stała się bardziej
nowoczesna i przyjazna. Coraz więcej ludzi przeprowadza się tutaj.

Jesteśmy otwarci na nowych mieszkańców.
Staramy się obsługiwać naszych petentów w
sposób sympatyczny i merytoryczny. Ponadto do mieszkania tutaj zachęca położenie.
Przez nasz teren przebiega droga krajowa nr
19. Lubelski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad zakończył niedawno
właśnie jej przebudowę w centrum Niemiec.
Trwa budowa obwodnicy Lublina. Gdy
się zakończy, przez nasz teren przebiegać
będzie również droga krajowa w kierunku
Warszawy. To wszystko przemawia za tym,
by inwestować i pracować tak intensywnie,
jak do tej pory. Dzięki tym inwestycjom
gmina stała się bardziej dostępna, łatwiej
się po niej poruszać. To również zachęca do
przeprowadzki tutaj. Ładne tereny, różnorodne ukształtowanie i dobra komunikacja – to
wszystko powoduje, że rośnie liczba nowych
mieszkańców, z czego się bardzo cieszymy.
Które z inwestycji wykonanych w ciągu
tych dwóch lat uważa Pan za największy
sukces Rady i swój?
Są to dwie inwestycje: kończąca się już
budowa przedszkola i podpisanie Listu Intencyjnego dotyczącego remontu siedmiokilometrowego odcinka drogi powiatowej
biegnącej przez Jakubowice Konińskie w
kierunku Majdanu Krasienińskiego.
Dlaczego akurat te?
Są najbardziej prorozwojowe. Ale jest też
kilka inwestycji drogowych. Od maja mieszkańcy mogą jeździć po nowej nawierzchni o
długości 3780 metrów w Majdanie Krasienińskim. Wybudowaliśmy drogę w Kolonii
Stoczek o długości 1800 metrów, w Rudce
Kozłowieckiej – 1100 metrów. Powstał chod-

nik w Woli Krasienińskiej w kierunku Stoczka.
Drogą asfaltową udało się połączyć dwa
powiaty i dwie gminy w Kawce. W Nowym
Stawie została zbudowana droga powiatowa
oraz częściowo wyremontowany budynek
po starej szkole. Mieszkańcy będą mogli
go wykorzystywać na zebrania sołeckie.
Wyremontowaliśmy także drogi powiatowe
w Ciecierzynie i Boduszynie.
W Elizówce jesteśmy na etapie projektowania świetlicy, a w Swobodzie lada dzień
będzie ogłoszony przetarg na remont drogi.
Można wyliczać w nieskończoność. Tych inwestycji jest naprawdę bardzo dużo.
A jakie plany ma Pan i Rada na rok 2013?
Inwestycje będą mniejsze kwotowo, ale
będzie ich wiele, bo około 35. Nasza gmina
ma 28 sołectw, ponad 14 tysięcy kilometrów
kwadratowych- to nas zobowiązuje do intensywnej pracy. A potrzeb ciągle jest wiele.
Czego one będą dotyczyły?
Głównie kontynuacji remontów dróg,
chodników, oświetlenia. Planujemy budowę
oświetlenia w Niemcach na ulicy Słonecznej, rozpoczniemy rewitalizację parku, który
pozyskaliśmy od Agencji Rezerw Rolnych w
ubiegłym roku, jesteśmy w trakcie zakupu
budynku po starym urzędzie. Z zadań infrastrukturalnych: rozpoczęliśmy budowę kanalizacji Rudki Kozłowieckiej i Woli Niemieckiej.
Zamysł jest taki, by w przyszłych latach
rozpocząć kanalizowanie od miejscowości
Elizówka. Tam jest bardzo zwarta zabudowa.
Będą budowane chodniki, odbudowywane
fragmenty dróg. Pracy nam nie zabraknie.
Ale po to tu jesteśmy: by upiększać naszą
gminę.
Życzę powodzenia.
Dziękuję.
A Pan, czego sobie życzy na te kolejne
dwa lata kadencji?

Tak dobrej jak do tej pory współpracy
z Przewodniczącym Rady Gminy Henrykiem
Ziębowiczem oraz radnymi. Merytorycznej
współpracy z pracownikami oraz wyrozumiałości i życzliwości petentów, którzy
nas odwiedzają. A także zdrowia i pogody
ducha.
Reklama

NEUROLOG

Oksana Wróblewaska
z Rudki Kozłowieckiej

WIZYTY DOMOWE
tel. 606-412-312
81 7562631
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Mija rok poselskiej działalności
Henryka Smolarza
Rok temu dzięki zaufaniu mieszkańców
Lubelszczyzny Henryk Smolarz został wybrany Posłem na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej. 8 listopada 2011 roku objął mandat posła i złożył ślubowanie poselskie:
„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu,
strzec suwerenności i interesów Państwa,
czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny
i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji
i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej.”
Treść ślubowania jest zobowiązaniem.
Poseł przystąpił do ciężkiej i niejednokrotnie
żmudnej pracy, wierząc że podjęte działania w
słusznej sprawie zawsze przynoszą pozytywny
rezultat. Oto sukcesy, którymi można pochwa-

lić się po roku wzajemnej pracy w Sejmie:
• Sądy rejonowe – sukces Polski lokalnej.
Kiedy dziennikarze komentowali, że obronienie sądów rejonowych przed likwidacją
to sukces PSL, politycy Stronnictwa spokojnie odpowiadali: „To sukces Polski Lokalnej,
to sukces Polski samorządowej”
• D ołożyliśmy starań, żeby polska gospodarka
mimo kryzysu światowego rozwijała się z
korzyścią dla finansów polskich rodzin.
• P olityka prorodzinna – urlopy, żłobki,
przedszkola. Wydłużenie urlopów rodzicielskich do roku czy znacznie większa dostępność żłobków – to propozycje właśnie
wcielane w życie. Aktywni posłowie złożyli
ustawę i walczyli o środki dla przedszkoli, od
2013 roku samorządy będą mniej obciążone.
Na przedszkola budżet państwa przeznaczył

dodatkowo 320 mln zł.
• Obroniliśmy KRUS. Czyniąc z niej instytucję nowoczesną i dobrze służącą setkom
tysięcy rolniczych rodzin.
• VAT kasowy i ułatwienia dla przedsiębiorców. Okazuje się, że nawet ten „kutwa”
- jak ostatnio nazwał ministra Rostowskiego
premier Donald Tusk – może zostać przekonany z korzyścią dla polskich przedsiębiorców przez Waldemara Pawlaka.
• Reforma emerytalna na miękko. Zapowiedź podwyższenia wieku emerytalnego
do 67 lat wzbudziła powszechna niechęć.
Mimo zapowiedzi premiera Tuska, że będzie
bezwzględny i nie ustąpi, jednak ustąpił
– PSL wywalczyło ustawę wspierającą rodzicielstwo oraz możliwość wcześniejszego
skorzystania z tzw. emerytur częściowych.

• Stworzyliśmy atrakcyjne warunki dla
inwestowania w Polsce i tworzenia
miejsc pracy. Polska pod tym względem
jest na szóstym miejscu na świecie i na
pierwszym w Europie.
Monika Kowalska

Porady

po raz ostatni

Przedszkole na finiszu

Z dnia na dzień teren wokół budynku nowego przedszkola nabiera nowych kształtów. Powstał chodnik, parking i stanowiska na pnące rośliny.
Budowa przedszkola trwa od dwóch lat.
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Na terenie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury a Komisariatem Policji powstał budynek o
kubaturze 100 m3, wysoki na prawie 7 metrów.
Uczyć i bawić się w nim będzie około 250 dzieci
zgrupowanych w dziesięciu oddziałach.

Prace na budowie dobiegają już powoli końca.
Porządkowany jest teren wokół budynku, wykańczane wnętrza. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie
z planem, inwestycja zakończy się w grudniu.
Więcej o inwestycji czytaj na stronie 5.

Jeszcze tylko raz – 18 grudnia - w Urzędzie
Gminy w Niemcach dyżurować będą konsultanci Lubelskiej Fundacji Rozwoju. Począwszy od marca, w każdy trzeci wtorek
miesiąca można było się dowiedzieć jak
założyć firmę lub poradzić w kłopotach.
Konsultant bezpłatnie udzieli informacji dla
przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. Odpowie 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.
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. (er)
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chodnik – Ciecierzyn

droga – Nasutów

chodnik – Dys

droga – Nowy Staw

chodnik – Pólko

droga – Niemce

oświetlenie – Jakubowice Konińskie

oświetlenie – Ciecierzyn

droga – Dys

droga – Wola Niemiecka

droga – Kawka

studnia – Nasutów

droga – Mikołajek

droga – Stoczek-Kolonia

droga – Majdan Krasieniński

świetlica – Nowy Staw

Podsumowanie sezonu inwestycyjnego
Około 10 milionów złotych przeznaczył Urząd
Gminy Niemce w mijającym roku na inwestycje.
Duża część z nich została już wykonana, ale są
także takie, które niedawno się rozpoczęły.
W 2012 roku Referat ds. Inwestycji Urzędu
Gminy Niemce pracował bez przerwy. Zrealizowano około 50 inwestycji – tych mniejszych i
większych.
Rok rozpoczął się od przebudowy drogi powiatowej w Majdanie Krasienińskim. To jedna z
większych inwestycji w 2012 roku. Później było
już tylko lepiej. Remonty i budowy dróg, budowa
chodników oraz nowe oświetlenia w kilku miejscowościach to tylko niektóre z przedsięwzięć,
jakie zrealizowano.
Remonty przeszły także szkoły. Zespół Placówek
Oświatowych w Ciecierzynie może pochwalić się
nowym chodnikiem i parkingiem a szkoła w Dysie
rozpoczęciem budowy nowej sali gimnastycznej. Do
szkoły w Nasutowie zakupiono laptopy i rzutniki.
Oprócz tego rozpoczął się remont świetlicy w
Nowym Stawie. Świetlica (w której mieści się kaplica) w Elizówce również przejdzie remont – w tym
roku opracowana została dokumentacja.
Oprócz namacalnych inwestycji, pracownicy Referatu ds Inwestycji zajmowali się także przygotowywaniem dokumentacji do różnych przedsięwzięć,
które zostaną zrealizowane w latach kolejnych.
Mowa tu na przykład o budowie oświetlenia ulicy
Słonecznej oraz o rewitalizacji parku w Niemcach.
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Inwestycje zrealizowane bądź
trwające:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
• Kanalizacja w Elizówce – dokumentacja –
• Budowa ujęcia wody w Nasutowie
• Budowa kanalizacji w Rudce Kozłowieckiej
Woli Niemieckiej
• Opracowanie projektu stacji uzdatniania wody
Remonty i budowa dróg
• Przebudowa drogi powiatowej w Majdanie
Krasienińskim
• Budowa drogi powiatowej w Nasutowie
• Modernizacja drogi powiatowej w Swobodzie
• Modernizacja drogi powiatowej w Woli
Niemieckiej
• Modernizacja drogi gminnej w Rudce
Kozłowieckiej
• Budowa drogi gminnej w Stoczku-Kolonii
• Modernizacja drogi gminnej w Jakubowicach
Konińskich-Kolonii
• Zabezpieczenia skarpy rzeki Ciemięgi w Dysie
• Budowa łącznika drogi gminnej w
Łagiewnikach
• Modernizacja drogi gminnej w Jakubowicach
Konińskich
• Budowa progów zwalniających w Niemcach
i Elizówce
• Budowa drogi gminnej w Pólku –
przygotowanie dokumentacji
• Budowa drogi powiatowej w Nowym Stawie

• Budowa drogi gminnej w Dysie
• Budowa drogi powiatowej w Kawce
• Modernizacja drogi powiatowej w Elizówce
• Budowa drogi wewnętrznej w Niemcach
Budowa chodników
• Budowa chodnika w Krasieninie w kierunku
Majdanu Krasienińskiego – przygotowanie
dokumentacji
• Budowa chodnika w Krasieninie-Kolonii
w kierunku Stoczka
• Budowa chodnika w Pólku
• Budowa chodnika w Dysie
• Budowa chodnika w Ciecierzynie
• Budowa chodnika w Zalesiu –
przygotowanie dokumentacji
Oświata
• Utwardzenie placów i dróg dojazdowych wraz
z parkingiem przy ZPO w Ciecierzynie
• Zakup i montaż monitoringu dla Zespołu
Szkół w Niemcach
• Zakup zmywarki na potrzeby SP w Rudce
Kozłowieckiej
• Modernizacja budynku SP w Nasutowie –
przygotowanie dokumentacji
• Budowa sali gimnastycznej przy ZPO w Dysie
• Adaptacja budynku OSP w Nasutowie na
przedszkole wraz z budową placu zabaw
– dokumentacja
• Budowa przedszkola w Niemcach wraz
z wyposażeniem

• r emonty szkół w Ciecierzynie, Krasieninie,
Niemcach
• budowa parkingu przy szkole w Nasutowie
Oświetlenie dróg
• Budowa oświetlenia na odcinku Leonów –
Niemce
• Budowa oświetlenia drogi powiatowej na
odcinku Elizówka – Dys
• Budowa oświetlenia ulicy Słonecznej –
przygotowanie dokumentacji
• Budowa oświetlenia przy drodze gminnej
w Ciecierzynie
• Budowa oświetlenia na odcinku Ciecierzyn –
Dys – przygotowanie dokumentacji
Inne:
• Budowa instalacji solarnych na budynkach
użyteczności publicznej w gminie Niemce
• Rewitalizacja parku w Niemcach –
przygotowanie dokumentacji
• Przystosowanie istniejącego budynku do
roli świetlicy w Elizówce – przygotowanie
dokumentacji
• Modernizacja budynku świetlicy w Nowym
Stawie
• Budowa boiska w Niemcach
• Informatyzacja Urzędu Gminy
• Wykonanie poboczy drogi gminnej
Jakubowice Konińskie – w kierunku
Bernatówki
• Remont dwóch mostów na rzece Ciemięga
7
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Dwa lata pod znakiem inwestycji
25 milionów złotych – to wartość inwestycji wykonanych w ostatnich dwóch latach. Środków zewnętrznych pozyskaliśmy
4 miliony złotych – pisze Paweł Gospodarek, Kierownik Referatu ds. Inwestycji w
Urzędzie Gminy.
Podsumowując pierwsze dwa lata kadencji
Pana Wójta Krzysztofa Urbasia, mogę śmiało
powiedzieć, że był to czas, w którym w Gminie Niemce powstało bardzo wiele nowych
inwestycji.
Bez wątpienia poprawił się stan wielu
kilometrów dróg, szczególnie powiatowych.
Powstały drogi nowe, które były bardzo oczekiwane przez lokalne społeczności, np. droga
w Nowym Stawie oraz droga w kierunku Fundacji Nowy Staw w Nasutowie.
Ogromnym sukcesem jest wyremontowanie odcinka drogi powiatowej w Majdanie
Krasienińskim na odcinku blisko 4 km. Na plus
zmieniła się cała infrastruktura drogowa. Na
terenie naszej gminy powstało ponad 20 km
8

nowych dróg, poprawiliśmy stan nawierzchni
nieutwardzonych poprzez utwardzenie kruszywem. Z małymi wyjątkami -na dzień dzisiejszy
nie ma drogi o złym stanie nawierzchni.
Wybudowanych zostało ponad 10 km
chodników, w tym dwa przy drogach wojewódzkich, co w sposób znaczący poprawiło
bezpieczeństwo pieszych.
Ale te dwa lata to nie tylko inwestowanie w
infrastrukturę drogową. Do końca roku zostanie
wybudowane przedszkole w Niemcach, które
będzie gotowe przyjąć 250 dzieci, budowana
jest sala sportowa w Dysie, boisko sportowe
w Niemcach, zostały wybudowane dwa place
zabaw, przeprowadzone remonty wszystkich
szkół, utwardzony kostką został plac i drogi
dojazdowe do szkoły w Ciecierzynie. W trosce
o zdrowie mieszkańców wyremontowany został ośrodek zdrowia w Niemcach, za chwilę
rozpoczną się prace zmierzające również do
remontu Ośrodka Zdrowia w Krasieninie.
Oprócz tego, ruszyła budowa kanalizacji

w Woli Niemieckiej i Rudce Kozłowieckiej,
została rozbudowana oczyszczalnia ścieków,
opracowywana jest dokumentacja kanalizacji
w Elizówce. W Nasutowie wybudowana została studnia podwyższająca ciśnienie w sieci
wodociągowej dla okolicznych miejscowości.
To pierwszy etap prac.
W naszej gminie naprawdę dzieję się bardzo wiele. Możemy być dumni z tego co robimy. Nowe drogi, inwestycje w zdrowie, sport,
budowa oświetlenia, inwestycje w Dolinie
Ciemięgi, ścieżki rowerowe, nowe chodniki –
to wszystko sprawia, że gmina Niemce staje
się coraz bardziej atrakcyjna.
Oprócz opisanych inwestycji wykonaliśmy wiele prac takich, jak: drobne remonty,
ścinka drzew, ustawianie znaków, udrażnianie przepustów, rowów, utwardzanie dróg.
Te prace wykonywane są na bieżąco przez Zakład Gospodarki Komunalnej dzięki doposażeniu w specjalny sprzęt.

Pierwsze plany na
inwestycje w przyszłym roku
Place zabaw, remonty dróg, budowa
chodników. Pojawiły się już pierwsze
plany na inwestycje gminne w 2013
roku.
Propozycje inwestycji zgłaszali radni
w porozumieniu z mieszkańcami miejscowości. Okazuje się, że mimo kryzysu
w całej Europie i zaprzestania inwestycji, w gminie Niemce działo się będzie
wiele. Inwestycji nie zabraknie – w
sporej części sołectw pojawią robotnicy,
którzy będą realizować przedsięwzięcia. A będą to np.: budowa chodnika w
Majdanie Krasienińskim, budowa drogi
gminnej w Pólku, remont budynku
szkoły w Nasutowie, budowa boiska w
Ciecierzynie i wiele innych.
Na razie to jednak plany. Oficjalnie o
inwestycjach będzie można mówić dopiero po sesji budżetowej
(red)
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Dodatek Świąteczny

Życzę Państwu nadziei,
własnego skrawka nieba,
zadumy nad płomieniem świecy,
filiżanki dobrej, pachnącej kawy,
piękna poezji, muzyki,
pogodnych Świąt zimowych,
odpoczynku, zwolnienia oddechu,
nabrania dystansu do tego, co wokół,
chwil roziskrzonych kolędą,
śmiechem i wspomnieniami,
Wesołych Świąt!
Krzysztof Urbaś
Wójt Gminy
oraz
pracownicy Urzędu
Henryk Ziębowicz
Przewodniczący
Rady Gminy
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Dodatek Świąteczny

Starodawna Wilija
Zbliża się jedyny taki dzień w roku, dzień
Wigilii. W tradycji chrześcijańskiej jest to
dzień poprzedzający święto Bożego Narodzenia, kończący okres adwentu. Wtedy
to całymi rodzinami zasiadamy do kolacji,
składamy sobie życzenia i łamiemy się
opłatkiem. Być może wielu z nas wybierze się jeszcze w tym dniu na pasterkę, by
swą obecnością i śpiewem powitać nowonarodzone dzieciątko. Aby po raz kolejny
w duchu miłości i nadziei przeżyć Boże
Narodzenie.
Tak jest obecnie, ale „starodawna wilija” nie
stanowiła nigdy jedynie okazji do wieczornych
ceremonii z jadłem i napitkiem w rolach głównych. Widziano w niej dzień pełen różnorakich,
szczególnych znaczeń. Wigilia miała coś z wielkiego widowiska, które co prawda kończyło się
po północy ostatnimi głosami pasterkowej kolędy, ale zaczynało się o świcie. Rankiem, kiedy
koguty przypominają sobie dopiero o pianiu budzono się, bowiem wierzono, że kto wcześniej
zerwie się z łoża, ten przez cały rok nie będzie
miał kłopotów z wstawaniem.
Wierzono, że od przebiegu wigilii miał zależeć tok nadchodzącego roku. A każdy szukał
przepowiedni dla siebie. Panna, która tarła w
wigilię mak mogła liczyć na szybkie zamążpójście. Który chłop wybrał się przezornie z rana do
karczmy i chlapnął okowity, ten nie musiał się
martwić, że w przyszłości grozi mu przymusowa
abstynencja. Spryciarz, który podebrał ukradkiem sąsiadowi siekierę, pług czy wóz, cieszył
się, że odtąd wszelkie dobro będzie mu lgnęło
do rąk. Dzieci od starszych słyszały powiedzenie
nader często zamieniane w czyn, że „w wiliją
chłopców biją, a we święta dziewczęta”. Stosowano poszerzającą interpretację powiedzenia,
bowiem wigilijne lanie było zapowiedzią całorocznej systematycznej kontynuacji.
Jednak najważniejszym elementem dnia
były przygotowania do wieczerzy. Krzątaniom
w kuchni nie było końca, a i izby trzeba było
posprzątać. Stół, przy którym odbyć się miała
wieczerza obwiązywano potężnymi powrósłami, siano kładziono pod biały obrus porządnie
po gospodarsku. W kątach izby ustawiano, co
dorodniejsze snopy. Czynili to nie tylko chłopi,
lecz po dworach też ten obyczaj utrzymywano.
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Pierwsza gwiazdka była znakiem, że czas
rozpocząć posiłek. Wieczerzę inaugurowano
okolicznościową modlitwą wypowiadaną przez
gospodarza lub inną znaczną i zwykle leciwą
osobę. Łamano się opłatkiem i składano sobie
życzenia. Wieczerzą wigilijną rządziła też magia
liczb. Ucztujących musiało być do pary, jako że
przypadek odmienny groził któremuś z nich
rychłą śmiercią. Jeśli zaś tak nie było, to zapraszano samotnych sąsiadów, a jeśli była taka
możliwość to sadzano kogoś ze służby. Musiało
też jedno miejsce pozostać wolne dla strudzonego wędrowca, który mógł się pojawić. Liczby
dominowały również w ilości potraw gdzie dla
odmiany kierowano się zasadą nieparzystości.
I tak magnaci fundowali sobie potraw jedenaście a szlachta dziewięć. Wieś pilnowała siedmiu
potraw, choć czasami u bogatszych gospodarzy
zdarzało się i więcej, zawsze jednak nie do pary.
Na stole chłopskim pojawiały się potrawy –
barszcz z grzybami, kapusta z grochem lub
fasolą, kluski z makiem, cukrem albo miodem,
rzepa suszona lub gotowana, polewka z suszonych śliwek, gruszek bądź jabłek. Prawie zawsze
musiała być także zupa z nasion konopi, zwana
siemieńcem lub siemieniuchą. Również starano się – podobnie jak na stołach pańskich –
o strucle i ryby.
Niezastąpioną potrawą w chacie chłopskiej
i we dworze była kutia. Słodkość tą pochodzącą
z Litwy i Rusi, sporządzano w oryginalnej wersji
z pszenicy, maku i miodu. Kmieć przyrządzał
często kutię z pęczaku lub szukał zastępczo
wyjścia w kluskach. Szlachcic wolał czasem od
pszenicy kaszę perłową lub ryż. Jadło się dużo,
żeby głód nie doskwierał w nadchodzącym
roku. W czasie konsumpcji nie wolno było odkładać łyżki dla odpoczynku, gdyż ten, kto to
uczynił mógł nie doczekać następnej wigilii. Po
wieczerzy nie zaszkodziło się napić miodku, ale
i gorzałki nie żałowano, chociaż przyzwoitość
nakazywała powstrzymać się od tego diabelskiego trunku.
Nie wspomniałem dotąd o choince ani podarkach albowiem zwyczaj ubierania świerku
pojawił się na ziemiach polskich w XIX wieku
i był zwyczajem niemieckim. Podarkami zaś
obdarowywano się w dawnej Polsce dopiero na
Nowy Rok. W Galicji funkcję choinki pełnił „sad”

lub „podłaźniczka”, czyli jodełka zawieszona
u sufitu wierzchołkiem w dół. Choinka, drzewko
czy podłaźniczka musiały błyszczeć od ozdób
jednak nie przywiązywano aż tyle uwagi do tej
dekoracji, co dzisiaj.
Po wieczerzy zajmowano się wróżbami.
Młodzież wyciągała z siana na stole źdźbła.
Kto wyciągnął zielone ździebełko – ożenek
w karnawale, kto żółte – trzeba poczekać, a kto
wyschłe i poczerniałe – będzie w samotności do
końca życia. Rzucano kłosami o belki w powale,
chcąc się dowiedzieć, co do urodzaju. Dziewczęta pokrzykując wybiegały na dwór, żeby z psiej
szczekaniny poznać, z której strony nadejdą
kawalerowie chętni do ożenku. Gospodynie
wychodziły przed chałupę i wpatrywały się
w niebo czy kury nie poskąpią im jajek: gwieździste zapowiadało pomyślność. Gospodarze
spieszyli do sadów i pukali w ule, aby poinformować pszczoły, że „Chrystus Pan się narodził”.
Przymierzano się też siekierami do drzew
i pytano każde „będziesz rodziło czy nie?”. Dopiero uzyskawszy zapewnienie, że tak – głosu
naturze udzielali inni domownicy – opasywano
powrósłami swoje jabłonie, śliwy i grusze.
Obyczaje obowiązywały także żywy inwentarz. Konie zważywszy na ich nieobecność przy
narodzeniu Pana Jezusa, traktowano, jak co dnia,
bez dodatkowych honorów. Bydło natomiast raczono po chrześcijańsku opłatkiem i resztkami z

wigilijnego stołu, po czym prędko opuszczano
obory. Bano się, bo o północy zwierzęta zaczynały mówić ludzkim głosem. Powszechnie opowiadano, jak to jakiś gospodarz wlazł kiedyś do
żłobu i ukrył się, by posłuchać bydlęcych sekretów. Usłyszał zaś złowieszcze „leż gospodarzu w
żłobie, a wkrótce będzie po tobie”, które się niebawem spełniło. Wielu uważało, że mowa bydła
może być słyszana tylko przez tych, co nigdy
nie popełnili grzechu. Ale gdzie takich szukać?
Zakładano więc, że nie warto się narażać skoro
i tak się jej nie usłyszy.
Zewsząd było słychać kolędy. I tak do północy do pasterki. A i na pasterce radość była i figle.
Ktoś nieraz, wykorzystując tłok w kościele, zszył
nicią dwie sukmany, a jeszcze częściej dwie sukienki żeby się było z czego pośmiać. Dolewano
atrament do wody święconej i cieszono się z
pomazanych przy robieniu znaku krzyża twarzy.
Brać kawalerska czasami do psikusów wykorzystywała kościelny chór, aby ożywić pasterkę
ćwierkaniem wróbli, świergotem skowronków czy krakaniem wron. Wybaczano jednak
wszystko, bo ta noc powinna być radosna. Kiedy
jednak śnieg się zaniedbał i nie otulał białym
kożuchem, gospodarze z pasterki wracali do
chałup markotni. Wiedzieli, bowiem że „zielone
Boże Narodzenie, a Wielkanoc biała – to z pola
pociecha mała”.
Grzegorz Niećko
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Święta Bożego Narodzenia w innych krajach
Skąd przywędrował zwyczaj dekorowania
choinki i całowania się pod jemiołą? Jak
wigilię obchodzą mieszkańcy innych krajów
europejskich i pozaeuropejskich? Jakie się
je potrawy? Przygotowaliśmy dla Was mały
świąteczny informator na temat Bożego
Narodzenia.
Australia
Proszę sobie wyobrazić wigilię na plaży,
wśród palm, pachnącą dymem z grilla. Tak
właśnie ten dzień obchodzi się na najmniejszym
kontynencie. 24 grudnia w Australii jest upalnie, temperatury sięgają +30 stopni Celsjusza,
dlatego miejscowa ludność wychodzi na plażę,
rozkłada koce i wspólnie je obiad. Tradycyjne
świąteczne potrawy w Australii to nie bigos i
karp, ale sałatki, owoce morza, pieczony indyk i
potrawy z grilla. Wieczorem w gronie rodzinnym
wręczane są upominki.
Australijczycy nie mają choinki. Jej funkcje
spełnia tzw. krzaczek australijski, który jest
przyozdabiany różnymi girlandami. Wieczorami mieszkańcy miast i wiosek wychodzą na
zewnątrz i wspólnie śpiewają kolędy, bawią się,
grają w gry plażowe lub krykieta.
Oryginalny jest w Australii Święty Mikołaj.
Przyjeżdża on do Australijczyków nie na saniach, ale… przypływa na desce surfingowej,
ubrany w strój płetwonurka.

Hiszpania
Na Półwyspie Iberyjskim Boże Narodzenie
obchodzi się bardzo hucznie i radośnie. W wigilię ubrani w stroje ludowe mieszkańcy gromadzą się na ulicach i w paradach przechodzą do
stajenki. Wieczorna kolacja odbywa się w domu
najstarszego członka rodziny. Kolacja rozpoczyna się serią przystawek mięsnych, pasztety,
wędliny. Na stole musi pojawić się jamon –
suszona szynka, consome – rosół, ryby i danie
główne – pieczone prosię lub jagnię.
Choinka w hiszpańskich domach pojawia
się rzadko. Więcej uwagi poświęca się za to
Bożonarodzeniowej Szopce, na którą Hiszpanie
nie szczędzą pieniędzy. Rolę polskiego opłatka
odgrywa… chałwa. Po kolacji wszyscy biorą
udział w Pasterce.
W Hiszpanii nie ma wigilijnych prezentów.
Podarunki dzieci otrzymują 6 stycznia na pamiątkę darów, jakie Trzej Królowie złożyli małemu Jezusowi.
Meksyk
Atmosfera świąteczna w Meksyku pojawia
się już 12 grudnia. Wtedy pod sufitem dorośli
wieszają piniatę, czyli kolorowe kubeczki, w
których znajduje się mąka lub piasek; w jednym
naczyniu znajduje się niespodzianka. Dzieci zga-

dują, w którym i mają przy tym sporo zabawy.
Dziewięć dni przed Bożym Narodzeniem,
każdej nocy, odbywa się procesja. Ma ona przypominać o Marii i Józefie, którzy poszukiwali betlejemskiej gospody. Dziewięć nocy symbolizuje
dziewięć miesięcy ciąży. Procesji przewodniczą
kobieta i mężczyzna w roli Maryi i Józefa. Wierni
chodzą od domu do domu i śpiewają radosne
pieśni. Ostatniej nocy przed pielgrzymami
otwierają się w końcu drzwi i gospodarze zapraszają ich do środka.
Tradycyjną potrawą w Meksyku jest nadziewany indyk oraz poncz zrobiony z owoców:
guajaby, jabłek, trzciny cukrowej, suszonych śliwek, orzechów, cynamonu, tamaryszku i tequili
lub rumu.
Stany Zjednoczone

Za Oceanem Atlantyckim Święta Bożego Narodzenia trwają tylko jeden dzień – 25 grudnia,
ale przygotowania do nich rozpoczynają się już
pod koniec listopada, po Święcie Dziękczynienia, które przypada na czwarty czwartek tego
miesiąca. Już dzień później Amerykanie kupują
prezenty na Boże Narodzenie.
Przed świętami popularne są rozmaite koncerty i występy dzieci, śpiewających kolędy,
strojenie domów i trawników. Choinkę Amerykanie kupują i zdobią już na początku grudnia
– ma być bogato zdobiona i strojna.

W Stanach nie ma wigilii. W nocy z 24 na 25
grudnia do dzieci przychodzi Santa Claus i w pozostawionych skarpetach umieszcza podarunki,
które odpakowywane są następnego dnia rano.
W Boże Narodzenie Amerykanie uczestniczą w
mszach świętych a później jedzą wspólny obiad.
Na stole: szynka albo indyk.
Wielka Brytania
W Wielkiej Brytanii nie obchodzi się wigilii.
Tego dnia dzieci zawieszają na kominku lub nad
łóżkiem swoje pończochy, do których w nocy
Santa Claus ma włożyć prezenty. W zamian za
nie zostawiają bakalie lub cukierki. Dorośli natomiast spędzają ten wieczór w gronie przyjaciół w
klubach.
25 grudnia Brytyjczycy jedzą uroczysty
obiad. Nie może na nim zabraknąć pieczonego,
nadziewanego indyka podawanego z ziemniakami i warzywami oraz słodkiego puddingu
polewanego brandy.
26 grudnia jest w Wielkiej Brytanii dniem
wolnym od pracy, odwiedza się wtedy krewnych
i znajomych. Tego dnia świąteczny upominek w
formie napiwku otrzymują np. listonosze.
Z Wielkiej Brytanii pochodzi także zwyczaj
całowania się pod jemiołą, taki pocałunek miał
przynieść szczęście w przyszłości. Wyspy Brytyjskie są także ojczyzną pierwszych kartek z
życzeniami świątecznymi.

Nie róbmy
Jak pracują
nieprzemyślanych prezentów urzędy
Pies, kot, wąż, chomik bądź świnka morska. chcianych zwierząt. Większość z nich to psy. Jednak i instytucje
Polacy coraz częściej kupują zwierzęta na świą- zdarzają się także węże, jaszczurki np. salamandry.
teczny prezent dla dzieci. Tymczasem lekarze Spora część z nich trafia do schroniska, gdzie czeka na w święta
weterynarii i pracownicy schronisk przestrzegają: nie warto.
Często sytuacja wygląda tak: w wigilię w pudełeczku pod choinką coś cichutko skamle. Do
prezentu podchodzi dziecko, otwiera go. Prezentem okazuje się szczeniak, którego dziecko się nie
spodziewa. Przez kilka dni trwa sielanka. I pies jest
szczęśliwy, i dziecko. Jeśli pies okazuje się potrzebny
– bardzo dobrze. Gorzej, gdy po kilku dniach dziecko się nudzi, rodzice nie mają czasu dla zwierzaka,
bądź zwyczajnie uznają, że to tylko prezent. Wtedy
psiak ląduje w lesie, na polu lub w schronisku.
Takich sytuacji jest coraz więcej, choć statystyk
dotyczących porzuceń zwierząt po świętach nie ma.
Pracownicy schronisk przyznają jednak zgodnie: co
roku w tym okresie wzrasta liczba porzuconych, nie-

Nr 6/89/2012

nowego opiekuna. Schronisko przy ul. Metalurgicznej
w Lublinie przyjmuje także gady i płazy.
Lepszym wyjściem niż oddanie niechcianego
psa lub kota do schroniska jest skontaktowanie się
z fundacją, która zajmuje się bezpośrednią adopcją
zwierząt. Wtedy młode zwierzęta mają większą
szansę na szczęście.
Jeśli jednak chcemy spełnić marzenia dziecka
i kupić mu w prezencie zwierzaka, kupmy świnkę
morską lub chomika, czyli takie zwierzęta, które
nie są wymagające.
(red)
Po świętach
wzrasta liczba
porzuconych zwierząt
- alarmują pracownicy
schronisk

Święta Bożego Narodzenia oraz sylwester to
czas dla rodziny i przyjaciół. Nie wszyscy jednak mają te dni wolne od pracy. Sprawdźcie,
jak pracuje urząd i służby w święta i sylwestra.
Urząd Gminy Niemce
24 grudnia – 7.30 – 15.30
25 i 26 grudnia – nieczynne
31 grudnia – 7.30 – 15.30

Zespół Opieki Zdrowotnej
24 grudnia – lekarze przyjmują bez zmian,
choć możliwe, że wyjdą do domu 2 godziny wcześniej. Informacje w ZOZ-ie.
25 i 26 grudnia – nieczynne. Opiekę świąteczną świadczy NZOZ Galen w Lublinie,
przy ul. Biernackiego 9
31 grudnia – normalny tryb pracy

Komisariat Policji w Niemcach
Cały okres świąteczny – wzmożone patrole policji drogowej, prewencji, służb kryminalnych
i dzielnicowych. Na Komisariacie w Niemcach odbywać się będą dyżury.
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Czas na odśnieżanie

140 kilometrów dróg
do odśnieżania
Gmina Niemce ma 140
kilometrów dróg gminnych,
20 kilometrów dróg lokalnych oraz 40 kilometrów
chodników. Pierwszeństwo
w odśnieżaniu mają drogi
o twardych nawierzchniach.
Pracownicy firm najpierw
wyjeżdżają na te drogi, którymi przewożone są dzieci,
a na końcu odśnieżają drogi
gruntowe.

Kto jest odpowiedzialny za odśnieżanie dróg:
600 tysięcy złotych na odśnieżanie dróg
przeznaczyła w tym sezonie zimowym
gmina Niemce. Czy zima i tym razem będzie bezśnieżna?
Sezon zimowy – jak co roku – rozpoczął
się z początkiem listopada. Do końca grudnia gmina na odśnieżanie przeznaczyła 100
tysięcy, a na zimowe miesiące przyszłego
roku – 500 tysięcy. Na razie jednak nic nie
zapowiada opadów śniegu. Jak prognozują
synoptycy – zima w tym roku ma być cieplejsza niż zazwyczaj. Dopiero w styczniu i lutym
może przyjść ochłodzenie i opady śniegu.

Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad
Zarząd Dróg Wojewódzkich
Zarząd Dróg Powiatowych

Mimo to, gmina Niemce zakupiła dla
Zakładu Gospodarki Komunalnej specjalny
pług do odśnieżania chodników. Chodziło o
to, by stworzyć gminną jednostkę do prac zimowych, co pozwoli zaoszczędzić pieniądze.
Na zimowe utrzymanie dróg gminnych
rok temu gmina zarezerwowała 650 tysięcy
złotych.
(red)

Pamiętaj o odśnieżaniu
chodników i dachu
Nawet 500 złotych mandatu grozi osobie,
która nie odśnieży dachu – przypomina
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
Obowiązek ten należy do wszystkich właścicieli, zarządców i administratorów budynków.
Dlaczego śnieg trzeba usuwać z dachu?
Jeden metr kwadratowy białego puchu o
grubości 15 centymetrów może ważyć 50 kilogramów, natomiast 1 metr sześcienny mokrego śniegu to już około 800 kilo. Taki ciężar
to ogromne niebezpieczeństwo zarówno dla
mieszkańców, jak i osób, które przechodzą
obok budynku.
Dlatego Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomina o odśnieżaniu. Chodzi o to,
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by nie dopuścić do przeciążenia konstrukcji
budynku przez zalegający na dachu śnieg
i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu i elementów elewacji budynku,
czyli usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych,
które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób
znajdujących się na ciągach pieszych.
Właściciele lub zarządcy budynków muszą
również odśnieżać publiczne chodniki i ciągi
piesze, które leżą wzdłuż ich nieruchomości, a także usuwać śnieg i lód, który zalega
w bramie i na podwórzu posesji. Oprócz tego
taka osoba musi usuwać też sople zwisające
z dachu domu i zabudowań gospodarczych.
Za nie zrobienie tego może grozić 100 złotowy
mandat.
(er)

Urząd Gminy Niemce

Zaplanuj urlop już teraz
W przyszłym roku czeka nas sporo możliwości, by zorganizować sobie długi weekend.
Jeśli dobrze pokombinujemy, biorąc zaledwie
trzy dni urlopu możemy mieć nawet dwa długie weekendy w maju i jeden w sierpniu.
Pierwszy długi weekend będziemy mogli wygospodarować już w maju. 1 i 3 maja wypadają
kolejno w środę i piątek. Jeśli weźmiemy urlop w
czwartek, będziemy mieć weekend dłuższy aż o
trzy dni. Podobna sytuacja będzie pod koniec tego
miesiąca. 30 maja, w czwartek, wypada Boże
Ciało. Jeśli na piątek 31 maja wypiszemy wniosek
urlopowy, będziemy mieć cztery dni wolne.
W sierpniu, przy okazji wolnego od pracy
czwartku, 15 dnia miesiąca, wolne można sobie
zrobić także w piątek. I tym sposobem mamy

czterodniowy weekend.
Kolejne dni wolne to 1 i 11 listopada. Dzień
Wszystkich Świętych w 2013 roku wypada w
piątek, a Narodowe Święto Niepodległości w
poniedziałek. W obu przypadkach szykują się
pełnoprawne trzydniowe weekendy.
Cały tydzień wolnego można mieć przy okazji przyszłorocznych Świąt Bożego Narodzenia.
Pierwszy dzień tych świąt wypada w środę, drugi
– w czwartek. Jeśli weźmiemy trzy dni urlopu –
cały tydzień odpoczynku mamy zagwarantowany.
Zgodnie z Ustawą o dniach wolnych od pracy
w roku kalendarzowym oprócz niedziel wolnych
jest 13 dni. Jeśli któryś z nich wypada w sobotę,
pracodawca ma obowiązek oddać pracownikom
wolne w tygodniu.

Dni wolne od pracy w 2013 roku
1 stycznia - Nowy Rok - wtorek
6 stycznia - Święto Trzech Króli - niedziela
31 marca – Wielkanoc – niedziela
1 kwietnia – drugi dzień Świąt Wielkanocnych - poniedziałek
1 maja - Święto Pracy - środa
3 maja - Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja - piątek
19 maja - Zielone Świątki – niedziela
30 maja – Boże Ciało - czwartek
15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny - czwartek
1 listopada - Wszystkich Świętych - piątek
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości - poniedziałek
25 grudnia - Boże Narodzenie - środa
26 grudnia - drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia - czwartek
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Gmina Niemce liderem edukacji po raz drugi

Skuteczne, innowacyjne i prorozwojowe –
takie są samorządy, które dbają o lokalną
oświatę. Zalicza się do nich także Gmina
Niemce. Już po raz drugi otrzymaliśmy
Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji”. To
ogromny sukces gminnej oświaty.
W tym roku certyfikaty „Samorządowy Lider
Edukacji” przyznane zostały po raz drugi. Pierwsza edycja projektu pod patronatem Parlamentu

Dyplom osobiście odebrał Krzysztof Urbaś, Wójt Gminy Niemce

ale służy także podnoszeniu jakości lokalnej polityki edukacyjnej.
W roku 2012 certyfikaty otrzymało 61 gmin
i powiatów z całej Polski, w tym: gminy do 20
tys. mieszkańców (31), gminy o liczbie mieszkańców od 20.001 do 50.000 (18), gminy o
liczbie mieszkańców od 50.001 do 100.000 (3),
gminy o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys.
(5) oraz powiaty (4).
W tegorocznej edycji projektu organizatorzy
przyznali dodatkowo statuetki„Mecenas Wiedzy”.
Finał projektu „Samorządowy Lider Edukacji”
odbył się 14 listopada w auli Collegium Novum
Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Aula Collegium Novum UJ zapełniona była po brzegi

Europejskiego oraz Przewodniczącego Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, odbyła się w
2011 roku. II edycja konkursu rozpoczęła się w
kwietniu 2012 roku i została oficjalnie podsumowana w listopadzie.
W ramach projektu komisja złożona z naukowców reprezentujących kilka ośrodków akademickich z całej Polski oceniała samorządy pod
kątem jakości prowadzonej przez nie lokalnej
polityki edukacyjnej. Eksperci, pracujący pod kierunkiem prof. Dariusza Rotta, członka prezydium
Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
badali m.in. działania gmin i powiatów na rzecz
rozwoju infrastruktury oświatowej, skuteczność
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na
szkolnictwo, innowacyjność działań w zakresie
podnoszenia jakości kształcenia czy prowadzenie edukacji zgodnej z potrzebami rynku pracy
i lokalnych społeczności. Gminy i powiaty, które
brały udział w projekcie, oceniane były za okres
minionych trzech lat.
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- Aby poddać się procedurze akredytacyjnej,
gminy i powiaty wypełniały specjalny raport
samooceny. Następnie raporty te były szczegółowo analizowane przez komisję akredytacyjną,
która weryfikowała przedstawione w nich osiągnięcia i działania. Recenzenci oceniali gminy i
powiaty na podstawie informacji przekazanych
przez samorządy, ale także w oparciu o audyty
odbywające się w gminach czy np. dane dotyczące wyników egzaminów w szkołach, dla
których samorząd jest organem prowadzącym.
Każdy samorząd oceniało niezależnie od siebie
troje recenzentów, którzy przyznawali gminom i
powiatom od 0 do 50 pkt. Certyfikaty„Samorządowy Lider Edukacji” otrzymały te samorządy,
które uzyskały co najmniej 90 pkt. rankingowych – tłumaczy Grażyna Kaczmarczyk, prezes
zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
Program „Samorządowy Lider Edukacji” ma
na celu promocję samorządów posiadających
szczególne osiągnięcia w rozwoju szkolnictwa,

Na podstawie informacji prasowej
otrzymanej od organizatora

Uzasadnienie dla Gminy Niemce
przygotowane na podstawie
recenzji ekspertów
Gmina właściwe zdefiniowała i zoperacjonalizowała cele lokalnej polityki edukacyjnej. Gmina aktywna w sferze inwestycji
oświatowych – zakończyła pomyślnie prace
inwestycyjne związane z poprawą użytkowania budynków użyteczności publicznej,
realizuje kolejne wartościowe inwestycje,
jak: budowa sali sportowej przy ZPO w Dysie (2012 r. – rozpoczęcie inwestycji; 2013r.
– zakończenie inwestycji), wyposażenie i
udostępnienie nowego budynku dla Przedszkola Publicznego w Niemcach w celu
zwiększenia liczby miejsc w przedszkolach
dla najmłodszych dzieci (3 i 4 latki) czy adaptacja budynku OSP w Nasutowie na utworzenie klubu przedszkolaka. Uwagę komisji
zwraca rozbudowa infrastruktury sporto-

wej. Widoczne jest zwiększenie nakładów
budżetowych na edukację i kulturę. Uczniowie szkół, dla których gmina jest organem
prowadzącym, zajmują wysokie miejsca
w ogólnopolskich konkursach, takich jak
m.in. konkurs Języka Angielskiego pod
patronatem Instytutu Filologii Angielskiej
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
(I miejsce), czy II miejsce w Wojewódzkim
Festiwalu Piosenki Polskiej w kategorii klas
I – III SP. Gmina przystąpiła do realizacji 2
projektów współfinansowanych z EFS mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży uczęszczających
do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Niemce. Wartość merytoryczna
projektów oceniona wysoko.
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Tak uczniowie świętowali odzyskanie niepodległości
Odzyskanie Niepodległości przez Polskę to najważniejsze polskie święto narodowe.
W szkołach w gminie Niemce dyrekcja, nauczyciele i uczniowie przygotowali uroczyste

apele i akademie. Były spotkania z żołnierzami, ułanami, śpiewanie pieśni patriotycznych i wspominanie tego, co wydarzyło się przed 94 laty.
Rudka Kozłowiecka

Ciecierzyn

12 listopada w ZPO w Ciecierzynie odbyła się uroczysta akademia. Montaż poetycko-muzyczny przygotowała klasa II b pod kierunkiem wychowawczyni p. Jadwigi Gawrońskiej.
Dzień wcześniej uczniowie wystąpili z przedstawieniem w kościele parafialnym w Dysie.

Tradycyjnie od kilku lat społeczność szkoły spotyka się na patriotycznym konkursie „Kocham
Cię, Polsko”. Klasy wzięły udział w konkurencjach dostosowanych do kategorii wiekowych.
Najmłodsi układali puzzle oraz odpowiadali na pytania dotyczące szkoły i okolicy. Starsi zmierzyli się z literowaniem słów z trudnością ortograficzną oraz pytaniami o sławnych Polaków.
Niemce

Jakubowice Konińskie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jakubowicach spotkali się na uroczystej akademii.
Razem śpiewali okolicznościowe pieśni.
Dys

„…jeszcze jeden listopad do okna zapukał.. i znów nas odszukał. Nas, zapatrzonych w
przeszłość. W dni klęski i chwały, które nam po przodkach w spuściźnie zostały…” – te
słowa rozpoczęły akademię z przygotowaną przez uczniów klas trzecich. Uczniowie słowem i piosenką opowiedzieli trudną historię walk o niepodległość naszej Ojczyzny.
Nasutów

Spotkanie z ppłk. Stefanem Ochyrą
Podpułkownik Stefan Ochyra był gościem podczas uroczystości związanych
z 94. rocznicą odzyskania niepodległości
w Zespole Placówek Oświatowych w Dysie.
Słuchającym go z zaangażowaniem uczniom
opowiadał o wybuchu II wojny światowej.
Uroczystości rozpoczęły się od śpiewania
pieśni patriotycznych oraz recytacji wierszy.
Później głos zabrał ppłk. Ochyra.
– Pamiętam, że tamtego dnia poszliśmy
normalnie do szkoły – wspominał. – O tym,
że wybuchła wojna powiedziała nam nauczycielka. „Niemcy napadły na Polskę” – mówiła.
Później zaczęliśmy się bawić w wojnę pomiędzy
sobą. Kiedy drużyna, w której byłem przegrała,
planowaliśmy, że wygramy jutro. Ale nauczy14

cielka powiedziała wtedy, że przez jakiś czas
będziemy mieć wolne. Ucieszyliśmy się, bo nie
zdawaliśmy sobie sprawy z powagi sytuacji.
Kiedy mały Stefan Ochyra wracał ze szkoły,
na niebie zobaczył samoloty, które zapewne
szykowały się do bombardowań. Jakiś czas
później właśnie w bombardowaniu zginie jego
siostra. Wojna zabierze także jego stryja. On
sam wojnę przeżyje i jako młodzieniec trafi do
wojska i właśnie z nim zwiąże swoje życie.
Opowiadania ppkł. Ochyry dzieci słuchały z
ogromnym zaciekawieniem. Na koniec prawie każde
z nich miało możliwość uściśnięcia ręki żołnierzowi.
Uroczystość i spotkanie z podpułkownikiem
odbyło się 12 listopada z Zespole Placówek
Oświatowych w Dysie.
(red)

Wspólne śpiewanie i wizyta ułanów
Niepodległość można świętować radośnie
i rodzinnie, co udowodnili mieszkańcy
Nasutowa.
W niedzielę 11 listopada 2012 r. po mszy
świętej w kościele parafialnym, zespół złożony
z uczniów Szkoły Podstawowej w Nasutowie,
młodzieży oraz rodziców zaprezentował zebranym krótki program artystyczny. Historia
walk o niepodległość przeplatana była wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych. Tę niecodzienną, radośnie rozśpiewaną lekcję historii
ojczystej nasutowianie przyjęli z uznaniem i
entuzjazmem.
Program został powtórzony następnego

dnia w Szkole Podstawowej w Nasutowie.
Do wspólnego śpiewu i recytacji, obok
uczniów stanęli ich rodzice i starsze rodzeństwo – studenci.
Dodatkowym elementem podkreślającym
wagę Święta Niepodległości było zaproszenie
do szkoły przedstawicieli Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich. Goście zapoznali uczniów
z tradycjami kawaleryjskimi, wyposażeniem
oraz codziennym życiem ułanów.
Niepodległość w Nasutowie jest od lat radośnie wyśpiewywana.
Grażyna Gliwka
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Nocne czytanie
w Zespole Szkół w Krasieninie

W morskich głębinach – historia jednego ślimaka…
Nawet w dzisiejszym, pędzącym do przodu
świecie, w którym liczy się przede wszystkim impuls, doznanie, szybki bodziec warto
zatrzymać się…
Od wielu lat propagujemy wśród naszych
uczniów ideę czytania w ramach Ogólnopolskiej
społecznej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Staramy się zaszczepiać w dzieciach potrzebę
kontaktu z książką, a ich rodzicom przypominać
o wartości wspólnego czasu spędzonego przy
czytaniu.
W bieżącym roku biblioteka szkolna podjęła
wyzwanie zorganizowania drugiej już edycji
dużej akcji czytelniczej skierowanej do uczniów
klas IV, V i VI naszej szkoły. Spotkanie zostało
uświetnione obecnością Pani Anny Studzińskiej Dyrektora Gminnego Ośrodka Administracji Szkół
w Niemcach oraz Pana Grzegorza Sztala – kolekcjonera, poszukiwacza, odkrywcy, człowieka,

który swoją pasją historyczną od lat dzieli się
z uczniami naszej szkoły.
Cieszymy się też z licznej obecności naszych
wychowanków – w akcji uczestniczyło 64
uczniów. Dzięki entuzjazmowi oraz ogromnemu
zaangażowaniu Dyrekcji Szkoły – Pani Elżbiety
Michalczuk i Pani Elżbiety Fim, kilkunastoosobowej grupy nauczycieli oraz naszych niezawodnych Rodziców mogliśmy zaproponować
uczniom wiele ciekawych działań połączonych z
niezwykłym dla wszystkich nocowaniem w szkole. Klasy lekcyjne zamieniły się w sale sypialne, a
dyrekcja i nauczyciele w czułych strażników snu.
Spotkanie rozpoczęło się w piątek, 23 listopada 2012 roku ogniskiem integracyjnym, pieczeniem kiełbasek oraz zabawami przy muzyce, które wyzwoliły w dzieciach ich naturalną potrzebę
ekspresji. W tym miejscu składamy ukłon naszym
niezastąpionym strażakom z OSP Krasienin oraz
Policjantom z komisariatu w Niemcach, którzy
czuwali nad naszym bezpieczeństwem.
Po uczcie dla ciała przyszła kolej na doznania intelektualne. Uczniowie pełni sił oddali się
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rywalizacji międzyklasowej w kalamburach i
quizach literackich.
Następnie w przepięknej scenerii morskich
głębin płynęły słowa wierszy o rybach, żabach,

podwodny świat, ale też niebezpieczny huragan
i burza morska.
Nasz gość przywiózł ze sobą imponującą
kolekcję muszli z mórz całego świata. Wprawił
nas w zachwyt opowieścią o życiu i zwyczajach
ślimaków i innych morskich, niezwykłych dla
nas, stworów.
Energii uczestnikom dodało wspólne wykonanie piosenki Zbigniewa Wodeckiego rozpoczynającej się frazą: Poszukaj muszli na brzegu morza…
Ważnym punktem spotkania, budzącym wiele emocji był kostiumowy bal morskich postaci,
trwający niemal do północy. Tego wieczoru dzieci
ujawniły też swoje talenty; wspólnie podziwialiśmy taniec, recytację, grę na instrumentach oraz
pokaz iluzjonistyczny.
Noc czarów otarła się o świt i nawet szum
morskich muszli nie mógł przekonać wielu uczest-

W SKRÓCIE
Zdrowo najedzeni
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Nasutowie biorą udział w konkursie organizowanym
przez Tesco. Nakręcili fantastyczny film pod
tytułem „Jabłko” i teraz potrzebują Waszych
głosów. Film obejrzeć można na stronie szkoły:
www.nasutowszkola.edupage.org. Po lewej
stronie należy kliknąć w zakładkę „nasz film”.
Otworzy się strona Tesco. W wyszukiwarce
wpiszcie Niemce. Aby zagłosować, wystarczy
zarejestrować się w systemie. To zajmuje tylko
chwileczkę, a może dać dzieciom z Nasutowa
szansę na nagrody. Do wygrania jest pracownia multimedialna!
Zapobiegali pożarom
Zakończył się etap gminny konkursu
„Zapobiegajmy pożarom”. Do udziału w zabawie zgłosiło się bardzo dużo dzieci. Jury w
składzie: Iwona Pulińska, Z-ca Wójta Gminy
Niemce, Iwona Duda, instruktor plastyki w
Gminnym Ośrodku Kultury oraz Wojciech
Deleżuch, Naczelnik OSP w Niemcach zdecydowało, że do kolejnego etapu przejdzie
19 prac. Podczas oceny pod uwagę brane
były: zgodność pracy z tematyką konkursu,
samodzielność wykonania, kompozycja,
kolorystyka, charakter środków wyrazu oraz
ogólny wyraz utworu. A oto zwycięzcy etapu
gminnego.
Przedszkola:
Arleta Małek – Dys
Anna Bodziak – Niemce
Ewelina Adamska – Niemce
Justyna Misiak – Niemce
Agnieszka Cieślak – Niemce
Klasy I – III
Anna Jaśkowska – SP Jakubowice
Maksymilian Greber – SP Jakubowice
Alicja Wójtowicz – SP Krasienin
Kamila Guz – SP Krasienin
Dawid Walczewski – SP Nasutów

krokodylach i rakach autorstwa Jana Brzechwy,
Ludwika Jerzego Kerna i Doroty Gellner. Ucztę
słowa przygotowali dla nas uczniowie klasy Vb.
Wczuliśmy się też w dramatyczną historię
Robinsona Crusoe, który przeżył walkę z żywiołem. Pani Dyrektor Elżbieta Michalczuk oraz
zaproszony Gość – Pan Grzegorz Sztal swoją ekspresją pokazali, że ocean to nie tylko przepiękny

ników spotkania do skłonienia głowy ku poduszce.
Nadeszła sobota i wspólne szykowanie śniadania. Po zaspokojeniu wilczego apetytu i degustacji
smacznych potraw przyszedł czas na pożegnanie.
Dzieci syte wrażeń i doznań zostały oddane w ramiona stęsknionych rodziców, by w poniedziałek z
nową energią wrócić do szkolnej ławy.
Beata Preidl, Jolanta Wierzchoń

Klasy IV – VI
Kinga Guz – SP Krasienin
Patrycja Snopkowska – SP Krasienin
Iwona Porzak - SP Krasienin
Maja Machowicz - SP Krasienin
Gabriela Marciniak - SP Krasienin
Gimnazjum
Piotr Woliński – ZPO Ciecierzyn
Justyna Ziemichód – ZPO Ciecierzyn
Weronika Gałach - Z PO Ciecierzyn
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GOK Niemce – są powody do radości!
W poprzednich numerach „Takiej Gminy”
pisaliśmy o sukcesach podopiecznych pracowni plastycznej GOK.
Po tym jak Aleksandra Rodak została laureatką
ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Namaluj wiatr”, a Julia Włodarczyk, Dagmara Ręba,
Laura Kusar i Paulina Nowak zdobyły wyróżnienia,
przyszły kolejne sukcesy. Nina Lisowska i Michał
Danicki zdobyli ex equo II miejsce w Konkursie
Plastycznym „Mój Przyjaciel z wakacji” zorganizowanym przez Dom Kultury w Rudzie Śląskiej.
W tej chwili, mamy kolejny powód do dumy
z naszych młodych, zdolnych Artystów.
Asia Taczalska zdobyła I-sze, a Ania Puchacz IIgie miejsce w Małopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Wokół Beethovena - Symfonia
Radości”, który towarzyszył Ogólnopolskiemu
Konkursowi Muzyki Kameralnej dla młodzieży
szkół muzycznych II stopnia „Wokół Beethovena”
(w 185. rocznicę śmierci kompozytora). Organi-

Zwycięska praca

Tancerki zespołu „Rytmix” - tak smakuje sukces!

zatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury
im. Janusza Korczaka w Krakowie.
Obie młode artystki wraz z rodzicami i panią
Iwoną Dudą instruktorem plastyki GOK Niemce

wzięły udział w wernisażu wystawy i okolicznościowym koncercie, który odbył się 18 listopada
w Zespole Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza
w Krakowie.

Asia Taczalska – laureatka konkursu

Nie mniej radości sprawił nam Zespół Tańca
Nowoczesnego „Rytmix”, który zdobył I-sze miejsce (formacje) i III-cie miejsce (mini formacje)
w VI Ogólnopolskim Turnieju Tanecznym w Górze
Kalwarii, który odbył się 17 listopada. Organizatorem turnieju było Stowarzyszenie Rozwoju Artystycznego Formacji Tanecznej„BARTEK”.
W tej edycji przeglądu wystartowało łącznie
75 solówek, 40 duetów, 30 mini formacji oraz
39 formacji. Na przegląd zespoły taneczne przyjechały m.in. z Krakowa, Białegostoku, Kłodawy,
Łańcuta, Radomia, Kielc, Warszawy, Chełma,
Ełku, Katowic, Łodzi i oczywiście nasz „Rytmix”
z Niemiec.
Świetną formę naszych tancerek będzie można podziwiać na uroczystej gali z okazji jubileuszu
20-lecia zespołu. Uroczystość odbędzie się w drugiej połowie stycznia 2013 roku.
Bożena Stępień

od lewej: Asia Taczalska, Iwona Duda i Ania Puchacz

Niepodległościowy Turniej w Wyciskaniu Sztangi
12 listopada w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach w obecności dyrektor
szkoły Elżbiety Rudnickiej odbył się finał
Niepodległościowego Turnieju w Wyciskaniu Sztangi o puchar Wójta Gminy Niemce
oraz prezesa OZPC.
W Zawodach organizowanych na przełomie
października i listopada przez trenera podnoszenia ciężarów Wiesława Sokołowskiego i nauczyciela ZSP Niemce Ryszarda Sosnowskiego wzięło udział ponad 70 zawodników z gimnazjów
z Ciecierzyna, Krasienina i Niemiec oraz ZSP
Niemce. Imprezę podsumowującą udział młodzieży w zawodach zaszczycili swoją obecnością m.in. wójt gminy Niemce Krzysztof Urbaś,
były wicestarosta powiatu lubelskiego Krzysztof
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Chmielik, przewodniczący Rady Gminy Henryk
Ziębowicz, członek zarządu OZPC Antoni Kawałek, dyrektor ZSTR w Piotrowicach Janusz Baran
oraz nauczyciele W-F z poszczególnych szkół.
Całość imprezy uświetnił pokaz zawodników
ZSTR Piotrowice pod kierownictwem trenera
Antoniego Kawałka. Marlena Polakowska wicemistrzyni Europy juniorów i Grzegorz Matraszek
zademonstrowali technikę rwania i podrzutu
w podnoszeniu ciężarów.
Na zakończenie imprezy Wójt Gminy Niemce
podziękował wszystkim zawodnikom oraz wyraził chęć utworzenia nowej sekcji podnoszenia
ciężarów w GKS Niemce.
Ryszard Sosnowski, nauczyciel
wychowania fizycznego w ZSP Niemce

Najlepsi zawodnicy turnieju otrzymali
pamiątkowe dyplomu i puchary.
ZPO Ciecierzyn - Paulina Pril oraz Chris Jankowski
ZS Krasienin – Dorota Wojnowska oraz Jakub Domański
ZS Niemce – Robert Paradziński
ZSP Niemce – Angelika Matejczyk oraz Bartłomiej Rodak
Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy Niemce

AKTUALNOŚCI

Spotkanie z Sekretarzem Stanu Mieczysławem Kasprzakiem
Gospodarka i odnawialne źródła energii były głównym tematem spotkania z Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Gospodarki Mieczysławem Kasprzakiem.
W spotkaniu udział wzięli: Poseł na Sejm RP Henryk
Smolarz, Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś oraz
lokalni przedsiębiorcy.
Spotkanie rozpoczęło się wystąpieniem Wójta Gminy Niemce, który przywitał gości. Chwilę później głos
zabrał Sekretarz Stanu Mieczysław Kasprzak. Podczas
przemówienia zachęcał do tworzenia małych, wiejskich
biogazowni.
Spotkanie z Sekretarzem Stanu było okazją do debaty na
tematy gospodarcze. Przedsiębiorcy z gminy Niemce poruszali tematy związane z wprowadzeniem tak zwanego VAT-u
kasowego dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmian tak
zwanych„faktur półkowych” dla marketów oraz procentowej
ilości kapitału zagranicznego w polskim handlu.
Sekretarz Kasprzak zwrócił również uwagę na fakt, iż w
gminie Niemce znajduje się jedna z najlepiej funkcjonujących Spółdzielni Rolniczo-Handlowych we wschodniej
Polsce. – Gratuluję dobrze funkcjonującej przedsiębiorczości – mówił.
Spotkanie odbyło się 29 października w Gminnym
Ośrodku Kultury w Niemcach.
(red)
Sekretarz Stanu Mieczysław Kasprzak odpowiadał na pytania dotyczące VAT-u
i gospodarki

W spotkaniu udział wzięli lokalni przedsiębiorcy

Aktywny samorządowiec oraz poseł
Mieczysław Kasprzak urodził się 30 marca 1953 roku w Ostrowie. Ukończył Technikum
Rolnicze w Zarzeczu oraz Wydział Ekonomiki i Obrotu Rolnego Akademii Rolniczej w Krakowie.
Karierę zawodową rozpoczął w Wojewódzkim Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolnych
w Jarosławiu. W 1993 roku został wybrany na Posła do Sejmu II Kadencji, w 2001 na Posła do
Sejmu IV Kadencji, a pięć lat później na Starostę Powiatu Jarosławskiego. Był radnym Gminy
Radymno i delegatem do Sejmiku Wojewódzkiego w Przemyślu. Założyciel Związku Powiatów
Polskich, należy do Zarządu ZPP. Od 2011 roku pełni funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie
Gospodarki. Odpowiada za Departament Energii Odnawialnej.

Spotkanie Klubu Seniora
Jest ich już prawie 70. Kobiety, które
należą do Klubu Seniora nie wiedzą,
co znaczy nuda. Raz w miesiącu spotykają się w Gminnym Ośrodku Kultury.
Takie spotkanie odbyło się pod koniec
listopada.

Nr 6/89/2012

Klub Seniora działa przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Niemcach. Powstał ponad rok
temu. Na początku należało do niego nieco
ponad 30 kobiet.
Spotykały się w GOK-u, rozmawiały, jeździły
razem na organizowane przez OPS wycieczki.

Wieść o ciekawych spotkaniach rozeszła się bardzo szybko po gminie. Dzisiaj przychodzi na nie
już prawie 70 osób. I każda z nich chwali sobie atmosferę, jaka panujena spotkaniach klubowych.
Na ostatnim gościł pan Mieczysław Szczepaniak – emerytowany nauczyciel muzyki z Zespołu

Szkół w Niemcach, dyrygent Chóru Męskiego.
Przy akompaniamencie pana Mieczysława Panie
śpiewały patriotyczne pieśni nawiązując do niedawnego Narodowego Święta Niepodległości.
Spotkanie odbyło się 29 listopada, następne odbędzie się 13 grudnia.

17

HISTORIA

To był ciek

Styczeń

Luty

W Zespole
Placówek
Oświatowych
w Ciecierzynie
odbył się
VII Powiatowy
Festiwal Piosenki

icach
W Jakubow
Konińskich

Marzec

oraz
ch
Jakubowica
lonii
Konińskich-Ko
y ulic
nadano nazw

Kwiecień
Mariusz
Szadurski
nowym
Komendantem
Komisariatu Policji

Spotkanie
z okazji Dnia Kobiet.
Wójt Gminy Niemce
Krzysztof Urbaś
wręczył paniom róże

Maj

Maj

Nadanie sztandaru
dla Zespołu
Placówek
Oświatowych
w Ciecierzynie.
W uroczystościach
udział wziął
abp Stanisław Budzik

18

Oddano
do użytku
świeżo
wyremontowaną
drogę powiatową
w Majdanie
Krasienińskim

Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy Niemce

kawy rok

HISTORIA

Lipiec

Czerwiec
drużyn
Kilkanaście
j
Ochotnicze
rnej
Straży Poża
ł
brało udzia
w zawodach

Wrzesień

ie
w Krasienin

2012.
Dni Gminy Niemce
Gwiazdą wieczoru
Dance
był zespół Maxx
oraz kabaret
cz
Świerszczychrząsz

Sierpień

Październik

Marszałek
Lubelskiego
Województwa
an
Krzysztof Hetm
nił
oficjalnie zapew
o przyznaniu
iona
mil
e 8,5
Gminie Niemc
ont drogi
złotych na rem
ińskie –
Jakubowice Kon
niński
Majdan Krasie

Kilkaset osób
bawiło się na
Dożynkach

Gminy Niemce

Irena Kosmowska

patronką Gimnazjum
w Krasieninie.

Październik

Szkoła otrzymała
również sztandar

Listopad

Medale
Zasłużony dla
e
Gminny Niemc

przyznane
zy
po raz pierws

Nr 6/89/2012

Do Komisariatu Policji
w Niemcach

trafiły dwa nowiutkie
samochody policyjne:
kia ceed
i opel astra

19

STYCZEŃ

LUTY

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

N

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

4
11
18
25

1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28

So

N

2
9
16
23

3
10
17
24

MAJ

KWIECIEŃ
Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

N

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

LIPIEC
Wt

Śr

Cz

Pt

So

N

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

Wt

Śr

Cz

Pt

So

N

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

PAŹDZIERNIK

Pn

5
12
19
26

Wt

6
13
20
27

Wt

Śr

Cz

Pt

So

N

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

Pn

4
11
18
25

Wt

5
12
19
26

4
11
18
25

Wt

5
12
19
26

Śr

6
13
20
27

Cz

Pt

So

N

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

Śr

Cz

Pt

So

N

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Cz

Pt

So

N

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

Śr

6
13
20
27

Pn

Wt

Śr

Cz

Pt

So

N

3
10
17
24

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Pt

So

N

6
13
20
27

7
14
21
28

1
8
15
22
29

Pt

So

N

7
14
21
28

1
8
15
22
29

WRZESIEŃ

LISTOPAD

Pn

Pn

CZERWIEC

Pn

SIERPIEŃ

Pn

Reklama

MARZEC

Pn

2
9
16
23
30

Wt

3
10
17
24

Śr

4
11
18
25

Cz

5
12
19
26

GRUDZIEŃ
Pn

2
9
16
23
30

Wt

3
10
17
24
31

Śr

4
11
18
25

Cz

5
12
19
26

6
13
20
27

