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Łagiewniki – sklep spożywczy
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Nasutów – Delikatesy ARES
Niemce, ul. Centralna, SRH nr 5
Niemce, Delikatesy Jaskółka
Niemce, ul. Lubelska 188
Niemce, Twoje Delikatesy
Osówka – sklep spożywczy
Rudka Kozłowiecka, Delikatesy ARES
Stoczek – Delikatesy ARES
oraz u sołtysów, w GOK-u i Urzędzie Gminy

Regulacja ta była odpowiedzą na coraz częstsze sytuacje, w których dane zachowanie było
odbierane jako wyjątkowo uciążliwe i uprzykrzające życie, a mimo to organy ścigania były
bezsilne z powodu braku konkretnego przepisu ustawy regulującego takie zachowanie.
Przestępstwo to zagrożone jest karą do 3 lat
pozbawienia wolności.
Sam stalking definiuje się jako fizyczne lub

wirtualne zbliżanie się do osoby prześladowanej, natrętne komunikowanie się z nią wbrew
jej woli, formułowanie gróźb , składanie niepożądanych propozycji, deklaracji. Częstym
przypadkiem jest również nachodzenie rodziny
i bliskich. Równie często zdarza się podglądanie, śledzenie, długotrwała obserwacja domu
czy miejsca pracy.
Nękanie to ustawiczne dręczenie , trapienie,
niepokojenie kogoś, dokuczanie, nie dawanie
spokoju.
W świetle obowiązującej regulacji by zachowanie mogło zostać uznane za stalking, nękanie
to musi być uporczywe, a także musi wzbudzać
uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie naruszać prywatność. Zachowanie takie musi trwać stosunkowo długo, a także
po stronie sprawcy musi istnieć świadomość,
iż zachowanie jego narusza przyjęty porządek
prawny lub zasady współżycia społecznego.
W związku z tym nie można mówić o uporczywości w przypadku kilku niechcianych
telefonów lub pojedynczego najścia.
Poczucie zagrożenia i istotne naruszenie
prywatności stanowi w dużym stopniu kategorię subiektywną; między poszczególnymi
osobami mogą istnieć bardzo duże różnice
dotyczące tego co wzbudza w nich strach,
różnie także określamy granice naszej prywatności. Ściganie tego przestępstwa następuje
na wniosek, tak więc osoba pokrzywdzona
musi albo na piśmie albo do protokołu przesłuchania podać, że żąda ścigania i ukarania
sprawcy tego przestępstwa.
Jeśli osoba nękana jest tak tym zmęczone
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Jednym z najnowszych w naszym prawie
przestępstw jest przestępstwo stalkingu.
Z języka angielskiego stalker to natręt , osoba śledząca.
Przestępstwo to ujęte zostało w art. 190 a
kodeksu karnego:
§1
Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub
osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub
istotnie narusza jej prywatność, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3.
§2
Tej samej karze podlega, kto podszywając się
pod inną osobę , wykorzystuje jej wizerunek
lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia
jej szkody majątkowej lub osobistej.
§3
Jeżeli następstwem czynu określonego w paragrafie 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie , sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§4
Ściganie przestępstwa określonego w paragrafie
1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.
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i zaszczuta, że targnie się na swoje życie, zagrożenie karą jest wówczas wyższe – wynosi od
roku pozbawienia wolności do lat 10.
Stalking można śmiało uznać za przestępstwo doby komunikacji elektronicznej. Znaczna
część działań osoby prześladującej związana
jest wykorzystaniem środków z nią związanych;
bardzo dużą ilością SMS-ów, e-maili i tym podobnych. Mając to na uwadze, ustawodawca
zdecydował się umieścić również w paragrafie 2
inne przestępstwo charakterystyczne dla elektronicznych metod komunikacji , a mianowicie
podszywanie się w celu wyrządzenia szkody.
Z przestępstwem tym mamy do czynienia
często z wykorzystaniem stron internetowych
i innych środków umożliwiających wysyłanie
poczty elektronicznej czy wiadomości SMSowych podając się za innego nadawcę.
Adwokat Maryla Kuna
Ogłoszenia drobne

Bezpłatne porady prawne

Adwokat Maryla Kuna

pełni dyżur w Urzędzie Gminy w Niemcach.
W każdą środę w godz. od 16.00 do 17.00.
jest do dyspozycji mieszkańców gminy.
Kancelaria: ul. Krakowskie Przedmieście 55,
20-076 Lublin • tel. 81-441-30-24,
kom. 501-198-001, tel. pryw. 81-501-22-44

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

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

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

Zmiany w Bibliotece

Dla Gminnej Biblioteki Publicznej
w Niemcach rok 2013 jest rokiem zmian
lokalowych. W marcu przeniesiona została filia biblioteki w Krasieninie. Nowo
wyremontowane pomieszczenia otrzymała też filia w Nasutowie. Pod koniec
lipca planowana jest przeprowadzka Oddziału dla dorosłych i Oddziału dla dzieci
w Niemcach. Placówki te otrzymają wyremontowany lokal przy ulicy Lubelskiej
182, który dotychczas użytkowało Przedszkole Samorządowe w Niemcach.
W pomieszczeniach zajmujących powierzchnię 250 m² biblioteka planuje zorganizować oprócz odrębnych wypożyczalni –
dziecięcej i dla dorosłych – również czytelnię
i salę, w której organizowane będą lekcje
biblioteczne i spotkania autorskie. Wraz
z biblioteką do nowego pomieszczenia zostanie przeniesiona Izba Regionalna. Z inicjatywy Wójta Gminy Niemce pana Krzysztofa
Urbasia w wyremontowanym lokalu zostały

Modernizacja Ośrodka Zdrowia
w Krasieninie Budynek będzie jak nowy...
Mieszkańcy Krasienina i okolic już niedługo
będą się leczyć w doskonałych warunkach.
Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia
w Krasieninie powoli dobiega końca. Przewiduje się, że już we wrześniu obiekt zostanie
oddany do użytku.

Ogromna inwestycja, o wartości ponad
800 tysięcy złotych, objęła swym zasięgiem wymianę stolarki okiennej, dachowej,
drzwi, gruntowną przebudowę klatki schodowej oraz montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

Boisko ze
sztuczną
nawierzchnią
przy szkole
w Ciecierzynie

Remont
remizy
w Krasieninie

wymienione dwa okna, pomalowano ściany,
ułożono podłogi z paneli oraz wstawiono
troje wewnętrznych drzwi oraz antywłamaniowe drzwi zewnętrzne. Wyremontowano
również schody przy wejściu do budynku.
Okna biblioteki zostały zabezpieczone przez
zamontowanie nowych krat.
Przeprowadzka biblioteki w Niemcach planowana jest po 21 lipca. Ponowne uruchomienie biblioteki pracownicy przewidują od
1 sierpnia. Za wszelkie nieudogodnienia związane z przeprowadzką dyrekcja i pracownicy
biblioteki serdecznie wszystkich przepraszają.
red.

Ruszyły już prace przy budowie wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią
przy Zespole Placówek Oświatowych
w Ciecierzynie.
Koszt inwestycji wyniesie 325 tysięcy złotych z czego 147 tysięcy złotych pochodzić
będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedszkole
w Nasutowie
Na ukończeniu są prace przy adaptacji
pomieszczeń remizy OSP w Nasutowie
na potrzeby przedszkola.
Od września będzie tu funkcjonował
Oddział Zamiejscowy Przedszkola Publicznego w Dysie. Koszt wykonanych prac przy
adaptacji pomieszczeń wyniesie ponad
300 tysięcy złotych.

Trwa remont remizy OSP w Krasieninie.
Prace idą pełną parą.
Odnowiona zostanie elewacja budynku,
wymienione okna i drzwi oraz położone
nowe instalacje. Budynek zostanie również
wyposażony w nową kotłownię co na gaz.
Remont, którego koszt wynosić będzie blisko 200 tysięcy złotych zostanie sfinansowany dzięki środkom pozyskanym w formie
pożyczki (umarzalnej w wysokości 25%)
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Boisko w Niemcach
już prawie gotowe!

Trzeba tylko poczekać aż ukorzeni się
trawa…
Pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę
nożną przy ulicy Różanej w Niemcach (za
kompleksem Orlik) jest już prawie gotowe.
Jeszcze tylko kilka ostatnich poprawek i pozostaje tylko czekać aż ukorzeni się trawa.

Nr 7/96/2013

Zakupiono również całe niezbędne wyposażenie boiska (w tym oczywiście bramki), ale
z montażem zdecydowano poczekać do czasu
kiedy murawa się ustabilizuje. Nowe boisko,
którego koszt wykonania to blisko 300 tysięcy
złotych, powstało z myślą o piłkarzach GKS
Niemce.
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Co z tymi śmieciami?
Wywiad z panem Grzegorzem Kosiorem,
dyrektorem Zakładu Transportu Komunalnego w Dysie. Rozmawia Marek Sierociuk.
Marek Sierociuk: Wygrał Pan przetarg na
zbiórkę śmieci na terenie gminy Niemce. Mija pierwszych kilkanaście dni od
wejścia w życie tzw. ustawy śmieciowej.
Jakie są Pana pierwsze wrażenia z praktycznej realizacji tego zagadnienia na
tym terenie?
Grzegorz Kosior: Mam już pierwsze dane i
wnioski są następujące. Jak na razie odpadów jest mało. Część mieszkańców gminy
nie ma pojemników i nie ma w czym wystawiać śmieci. Wspólnie z pocztą rozprowadziliśmy ulotki z terminem oraz zasadami odbioru śmieci.
M.S.: Nie wszyscy mieszkańcy taką informację otrzymali. I to jest fakt. Osobiście
znam wiele takich osób.
G.K.: Wiem o tym i dlatego nie dziwię się, że
ludzie o tym nie wiedzą. Coś zawiodło. Na
własny koszt rozdałem ponad 4,5 tys. ulotek
plus kilkaset zostało zostawionych w urzędzie gminy oraz w sklepach. U mnie także
takie ulotki można dostać, także na stronie
internetowej oraz u moich pracowników,
odbierających śmieci. Jest jednak dalej dużo
pytań, także w sprawie mycia szkieł.
M.S.: Właśnie, wielu czytelników pyta się:
”Po co myć szkoło, skoro koszt tego jest
wyższy od jego wartości?” Czy nie lepiej potłuc brudne szkło i zapakować w
worki?
G.K.: Zgadza się, ale nie do końca. Ten większy
koszt mycia dotyczy głównie plastików, a
nie szkieł. Słoik traktowany jest jako stłuczka i chodzi o normy sanitarne, nie wiadomo
komu co do głowy przyjdzie i co w tym
słoiku zostawi.
M.S.: Przecież producent i tak musi umyć
go i co nie usunie wszystkiego?
G.K.: Dlatego potrzebne jest tzw. mycie powtórne, po wstępnym dokonywanym przez
mieszkańców.
M.S.: Jak rozwiązać problem ulotek? Przecież brak informacji jest najgorszą informacją.
G.K.: Tak jak mówiłem wcześniej. Poprzez moich pracowników, w moim biurze, u sołtysów.
Może być problem dostarczania ich poprzez
pocztę, jeśli listonosz ma list do dostawcy to
ulotkę dostarczy, ale jeśli nie to z samą ulotka
nie dotrze. Ja mogę jeszcze raz wydrukować
ponad 1000 ulotek, tylko jak dotrzeć do osób,
które śmieci nie oddają. Wiele z nich po prostu ich jeszcze nie ma. Jest to również sezon
urlopowy, nie wszyscy są w domu.
M.S.: Skąd brać pojemniki i worki?
G.K.: Worki są w sklepach i można je tam zakupić na koszt klienta, kosztuje ok. 50-60 gr.
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nie muszą być przezroczyste, ale nie mogą
być czarne.
M.S.: A pojemniki?
G.K.: Zgodne z uchwała Rady Gminy pojemniki także kupuje klient, ale obecnie jest z tym
duży problem. Po prostu z chwilą wejścia w
życie ustawy ciężko je dostać. Ale można
zakupić w marketach budowlanych. Wiele
osób do tej pory ich nie zakupiło, o tym,
że taka ustawa wejdzie w życie, wszyscy
wiedzieli, ale wielu mieszkańców po prostu przespało. Czekali do ostatniej chwili.
Obecnie ich nie mam, ponieważ nie mogę
nigdzie kupić, to co miałem – sprzedałem.
M.S.: Odbiera Pan śmieci, a co później się
z nimi dzieje?
G.K.: Zostają przewiezione do specjalnej sortowni do odpadów regionalnych, gdzie
sortowane są powtórnie.
M.S.: Czy jest prawdą, że jeżeli ktoś ma
kompostownik, a takich osób na terenie
gminy jest dużo, to nie musi kupować
kolejnego pojemnika?
G.K.: Tak potwierdzam, wystarczy po prostu,
urządzić kompostownik.
M.S.: Co z lodówkami, pralkami?
G.K.: Raz na pół roku mam obowiązek odbierać je w formie objazdowej. O terminach
mieszkańcy będą wcześniej informowani.
Obawiam się jednak, że przed ich odbiorem
„złomiarze” mogą nam je podebrać. Punkty
skupu złomu w myśl obecnych przepisów
nie do końca mogą odbierać np. lodówki,
bo jest tam freon, czy telewizory z uwagi
na kineskopy.
M.S.: Niektóre posesje są oddalone od
głównej drogi, a w innych mieszkają
osoby starsze. Czy będziecie do nich
bezpośrednio podjeżdżać?
G.K.: Każdy przypadek będzie rozpatrywany
indywidualnie po uprzednim uzgodnieniu
z Urzędem Gminy w Niemcach. Zasadą jest
jednak to, że każdy powinien dostarczyć załadowany pojemnik i worki do drogi głównej.
M.S.: Jak w praktyce będzie przebiegał
odbiór śmieci. To znaczy czy tak jak dotychczas, do jednego samochodu będą
wrzucane odpady z pojemników i worki
segregowane?
G.K.: Nie. Najpierw będzie jechał samochód
i zabierał pojemniki, a następnie kolejny
samochód będzie odbierał worki. Gdyby
się okazało, że osoba zgłaszająca segregację
śmieci będzie nagminnie wrzucała wszystko do jednego pojemnika, takie sytuacje
będziemy zgłaszać do urzędu gminy.
M.S.: Jak Pan ocenia przyszłość tej ustawy?
G.K.: Nie jest ona idealna, ale generalnie jest
dobra. Przyzwyczai to mieszkańców do
większej dbałości o środowisko naturalne.
Dziękuję za rozmowę.

Harmonogram odbioru odpadów
komunalnych w gminie Niemce
Odpady zmieszane,
frakcja sucha oraz
odpady biodegradowalne lub popiół

Odpady zmieszane
oraz biodegradowalne (bez frakcji suchej)
lub popiół (wyłącznie
pojemniki)

Nowy Staw, Nasutów na
północ od drogi NiemceGarbów łącznie z w/w drogą

01 VII, 05 VIII, 02 IX,
07 X, 04 XI, 02 XII

15 VII, 19 VIII, 16 IX,
21 X, 18 XI, 16 XII

Pólko, Nasutów na południe
od drogi Niemce-Garbów
bez w/w drogi

15 VII, 19 VIII, 16 IX,
21 X, 18 XI, 16 XII

01 VII, 05 VIII, 02 IX,
07 X, 04 XI, 02 XII

Wola Niemiecka, Rudka
Kozłowiecka na północ od
drogi Niemce – Grabów,
łącznie z w/w drogą

02 VII, 06 VIII, 03 IX,
01 X, 05 XI, 03 XII

16 VII, 20 VIII, 17 IX,
15 X, 19 XI, 17 XII

Wola Niemiecka, Rudka
Kozłowiecka na południe od
drogi Niemce – Garbów, bez
w/w drogi

16 VII, 20 VIII, 17 IX,
15 X, 19 XI, 17 XII

02 VII, 06 VIII, 03 IX,
01 X, 05 XI, 03 XII

Dys na północ od drogi wzdłuż
Ciemięgi łącznie z drogą

04 VII, 01 VIII, 05 IX,
03 X, 07 XI, 05 XII

18 VII, 14 VIII,19 IX,
17 X, 21 XI, 19 XII

Dys na południe od drogi nad
Ciemięgą, bez w/w drogi

18 VII, 14 VIII, 19 IX,
17 X, 21 XI, 19 XII

04 VII, 01 VIII, 05 IX,
03 X, 07 XI, 05 XII

Krasienin, Majdan Krasieniński,
Osówka , Kol. Stoczek

05 VII, 02 VIII, 06 IX,
04 X, 31 X, 06 XII

19 VII, 16 VIII, 20 IX,
18 X, 15 XI, 20 XI

Kol. Krasienin, Kawka,
Pryszczowa Góra, Wola
Krasienińska, Stoczek

19 VII, 16 VIII, 20 IX,
18 X, 15 XI, 20 XII

05 VII, 02 VIII, 06 IX,
04 X, 31 X, 06 XII

Niemce na północ i zachód od
linii ulic Willowej i Kolejowej
bez tych ulic

08 VII, 12 VIII, 09 IX,
14 X, 13 XI, 09 XII

22 VII, 26 VIII, 23 IX,
28 X, 25 XI, 23 XII

Niemce na południe i wschód
od linii ulic Willowej i Kolejowej
łącznie z tymi ulicami

22 VII, 26 VIII, 23 IX,
28 X, 25 XI, 23 XII

08 VII, 12 VIII, 09 IX,
14 X, 13 XI, 09 XII

Kol. Jakubowice, Jakubowice
na północ od ulicy
Kasztanowej, bez tej ulicy

09 VII, 13 VIII, 10 IX,
08 X, 12 XI, 10 XII

23 VII,27 VIII, 24 IX,
22 X, 26 XI, 24 XII

Jakubowice na południe od
ulicy Kasztanowej
wraz z tą ulicą

23 VII, 27 VIII, 24 IX,
22 X, 26 XI, 24 XII

09 VII, 13 VIII, 10 IX,
08 X, 12 XI, 10 XII

Elizówka

11 VII, 08 VIII, 12 IX,
10 X, 14 XI, 12 XII

25 VII, 22 VIII, 26 IX,
24 X, 28 XI, 30 XII

Ciecierzyn (bez Żulina),
Zalesie

25 VII, 22 VIII, 26 IX,
24 X, 28 XI, 30 XII

11 VII, 08 VIII, 12 IX,
10 X, 14 XI, 12 XII

Kol. Bystrzyca, Swoboda,
Dziuchów, Boduszyn, Baszki

12 VII, 09 VIII, 13 IX,
11 X,08 XI, 13 XII

26 VII, 23 VIII, 27 IX,
25 X, 22 XI, 27 XII

Ludwinów, Łagiewniki,
Zalesie, Ciecierzyn (Żulin)

26 VII, 23 VIII, 27 IX,
25 X, 22 XI, 27 XII

12 VII, 09 VIII, 13 IX,
11 X, 08 XI, 13 XII

Wykaz miejscowości
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POZNAJ SWOJEGO SOŁTYSA

Pani sołtys
z pięknej okolicy
Swoją działalność na rzecz Nowego Stawu pani Barbara Skowronek rozpoczęła
prozaicznie, od założenia sklepu spożywczego. Wiadomo, tam muszą przychodzić
wszyscy mieszkańcy. I zaczęli jej opowiadać o problemach sołectwa, jak to przy
zakupach. Najpierw śmiechem-żartem, a
potem na poważnie namówili ją na bycie
sołtysem.
Jest tu osobą znaną i lubianą, tym bardziej, że stąd pochodzi. Pani sołtys zarządza
jednym z najbardziej atrakcyjnych rejonów
w gminie Niemce. Jest tam naprawdę co
zwiedzać i gdzie odpoczywać. Kolejnym atutem Nowego Stawu są trasy rowerowe. Nie
ma dnia, szczególnie w weekendy, żeby nie
zjawiali się tam rowerzyści. To przecież Kozłowiecki Park Krajobrazowy. Cisza, spokój,
woda i lasy bogate w grzyby...
Pani Skowronek w 2003 roku udało się zdobyć środki unijne w ramach projektu„Wspólnie

zadbajmy o jakość życia – idealne sąsiedztwo”
w wysokości 1000 euro Dzięki tym środkom i
zaangażowaniu mieszkańców udało się zbudować altankę, pomost i molo przy istniejącym stawie, który został oczyszczony. Posiano
też trawę. Jest to obecnie doskonałe miejsce
do spotkań integracyjnych mieszkańców Nowego Stawu.
Ważnym przedsięwzięciem, nad którym
obecnie pracuje pani sołtys, jest remont budynku byłej szkoły. Udało się wykorzystać fundusz
sołecki na przygotowanie przyłącza prądu do
budynku, a dzięki pomocy Wójta wstawiono
drzwi, okna i wyremontowano dach.
Odnowiony budynek będzie służył wszystkim mieszkańcom, będzie gdzie się spotkać
zimą, porozmawiać, zorganizować zebranie
wiejskie… Chciałaby aby obok powstało boisko, ale teren jest tak podmokły, że na razie
jest to niemożliwe.
Przyznaje, że dobrze się mieszka w Nowym

Jej pasja to sołtysowanie i… motocykle

Stawie. W zeszłym roku powstała nowa asfaltowa droga i nawet zimą nie ma problemu z
dojazdem.
Wielką pasją pani Basi są motocykle. Lubi
wraz z mężem jeździć (oczywiście ma swoją

maszynę) i naprawdę potrafi.
I chyba należy zazdrościć mieszkańcom Nowego Stawu sołtysa z taką inicjatywą, i takiej
przyrody.
Marek Sierociuk, bos

Sołtys na swoim
Pan Krzysztof Gawidziel jest najdłużej
urzędującym sołtysem w gminie Niemce.
Rządzi w Kolonii Stoczek już łącznie ponad
27 lat. Rządzi to chyba jednak źle powiedziane, on po prostu wsłuchuje się w głosy
swoich mieszkańców, których liczba sięga
160. Większość z nich mieszka tu od pokoleń.
Kolonia Stoczek powstała w myśl ustawy
z 1925 roku o dobrowolnej parcelacji majątków ziemskich powyżej 160 hektarów. Nazwa „Kolonia” wzięła się stąd, że prawie 300
hektarów pochodzących z parcelacji majątku
Zamoyskich (w 1937 roku) zakupili i zasiedlili
„Koloniści”.
Do dzisiaj mieszkańcy Kolonii - Stoczek zajmują się głównie rolnictwem, a ziemie są tu
bardzo dobre. Dużą popularnością cieszy się
uprawa rzepaku, warzyw i zbóż.
Wodociąg w sołectwie powstał jeszcze w
latach 90-siątych, a ostatnio wybudowano
sieć gazową. W zeszłym roku powstała droga

asfaltowa (w Lipach) o długości 2,5 kilometra,
a w tym roku 500 metrów od strony południowej.
Cieszy go to, że mieszkańcy chętnie angażują się (a szczególnie cieszy zaangażowanie
młodych osób) w życie społeczne sołectwa.
W Kolonii wszyscy się znają, jeśli trzeba
się skrzyknąć i coś zrobić – nie ma z tym
żadnego problemu. Ostatnio zdecydowali
się reaktywować straż pożarną. Zawiązali
stowarzyszenie, złożyli dokumenty do sądu
i czekają na rejestrację. Korzystając z pieniędzy z funduszu sołeckiego chcą wyremontować remizę i świetlicę. Wójt obiecał pomoc
w podłączeniu prądu. Zapału i chęci do pracy
nie brakuje.
Cały swój wolny czas pan Krzysztof poświęca
działalności społecznej. Chętnie angażuje się
również w organizacje uroczystości parafialnych i gminnych. Lubi to co robi, a szczególnie
ceni sobie rozmowy z mieszkańcami.
Marek Sierociuk, bos

Pan Krzysztof jest najdłużej urzędującym sołtysem w gminie

Dożynki Gminy Niemce 25 sierpnia 2013 w Ciecierzynie
Tegoroczne Dożynki Gminy Niemce odbędą
się 25 sierpnia na terenie Zespołu Placówek
Oświatowych w Ciecierzynie. Nie wiemy jeszcze ile delegacji wieńcowych weźmie w nich
udział, ale mamy nadzieję, że zaprezentują się
wszystkie sołectwa z naszej gminy. Oczywiście
najłatwiej będzie tym, które mają na swoim
terenie Koło Gospodyń Wiejskich i wprawione
w wiciu wieńców panie. Na ostatnim spotkaniu członkiń kół z terenu naszej gminy, nowa
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Przewodnicząca Gminnej Rady Kół Gospodyń
Wiejskich w Niemcach pani Marianna Kasperek odebrała zapewnienie, że wszystkie koła
przygotują dożynkowe wieńce.
W części festynowej tegorocznych dożynek
zaplanowane są występy Zespołu Ludowego
„Dysowiacy”, Dziecięcego Zespołu Artystycznego z Zespołu Placówek Oświatowych w
Ciecierzynie z repertuarem tańców ludowych, Zespołu Tańca Nowoczesnego „Rytmix”

oraz zespołu muzycznego „Amigos”, który z
pewnością zapewni doskonałą zabawę przy
znanych i lubianych przebojach i nie jednego
porwie do tańca. Ważnym punktem tegorocznych Dożynek będzie jubileusz 50-lecia
Zespołu „Szwaczki” Koła Gospodyń Wiejskich
w Ciecierzynie. Mamy też nadzieję na wyśmienitą zabawę w III Dożynkowym Turnieju
Sołectw – Sołtysiada 2013.
Ciecierzyn 25 sierpnia. Zapraszamy!

Ogłoszenia drobne

NEUROLOG
Oksana Wróblewska
z Rudki Kozłowieckiej

WIZYTY
DOMOWE
tel. 606-412-312
81 7562631
5

WYDARZENIA

MISTRZOWSKI
„RYTMIX”

RYTMIX zwyciężył na
Międzynarodowym Festiwalu Tańca
W dniach 7-9 czerwca 2013 roku w
Kompleksie „Nad Zalewem” w Wasilkowie koło Białegostoku odbył się XXXIV
Międzynarodowy Festiwal Tańca Nowoczesnego, w którym RYTMIX I wziął
udział w kategorii hip-hop formacje i…
zdobył I miejsce.
Ponadto w kategorii hip-hop solo zaprezentowała się Patrycja Kuśpit, która przechodząc przez eliminacje, dostała się do finału
zdobywając II miejsce.
W Festiwalu wzięły udział formacje taneczne m.in. z Białegostoku, Tarnowa, Warszawy,
Suwałk, Białej Podlaski, Ostrowa Mazowieckiego oraz z Rosji i Litwy.

I w Nałęczowie…
Dużym sukcesem zakończył się też udział
zespołu RYTMIX w Nałęczowskim Festiwalu Tańca EURO DANCE 2013, który
odbył się w dniach 21-23 czerwca.
Patrycja Kuśpit zdobyła I miejsce w kategorii taniec nowoczesny soliści powyżej
lat 13, Paulina Kuśpit - III miejsce w kategorii taniec nowoczesny soliści powyżej lat
13, RYTMIX I - II miejsce w kategorii taniec
nowoczesny powyżej 13 lat, RYTMIX III - III
miejsce w kategorii taniec nowoczesny do
lat 13.
(tg.)

EKOMUZEUM LUBELSZCZYZNY – „Żywa tradycja”
Trzy lokalne grupy działania: LGD „Zielony Pierścień”, LGD „Owocowy Szlak” i LGD
„Kraina wokół Lublina” rozpoczęły realizację projektu współpracy pt. Ekomuzeum
Lubelszczyzny – „Żywa tradycja”.
Głównym celem projektu jest utworzenie
rodzaju muzeum w plenerze opartego na
kultywowaniu zanikających zawodów, tradycyjnych rzemiosłach oraz skierowanie oferty z
tym związanej do turystów. W ramach projektu przewidziano również promocję obiektów
zintegrowanych w Ekomuzeum na rynku
turystycznym.
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Szlak będzie obejmował ponad 30 podmiotów z terenu partnerskich lokalnych grup
działania, będą to między innymi muzea
regionalne, izby tradycji czy domy kultury jak
również gospodarstwa agroturystyczne, młyny i pasieki. Odwiedzający będą mieli możliwość poznania np. codziennej pracy flisaków
z Piotrawina, kowali z Wojciechowa, tkaczek
z Borysowa, czy też bibułkarek z Garbowa. Na
szlaku znajdą się również pszczelarze z Pszczelej Woli, Karczmisk i Górnej Owczarni, rzeźbiarz
z Chodla oraz malarz z Palikij. Turyści nie tylko
poznają lokalne tradycje i zobaczą jak wyrabia

się miód, czy gliniane garnki, ale sami będą
mogli spróbować swoich sił biorąc udział w
warsztatach. Przewidziano zajęcia z ceramiki,
tworzenia palm, wytwarzania papieru czerpanego, a także z wypieku chleba, tłoczenia oleju
i wiele innych.
W ramach projektu przy każdym obiekcie
będzie zamieszczona tablica informacyjna
ze schematem Ekomuzeum, a także zostanie
utworzona strona internetowa za pośrednictwem której turyści będą mogli zapoznać się
z ofertą i ułożyć sobie własny plan wycieczki.
Odwiedzający dostaną paszporty, do których

będą mogli zbierać pieczątki z każdego miejsca na szlaku.
W dniach 3 – 5 lipca 2013 r. w Nałęczowskim Ośrodku Kultury odbyło się szkolenie dla
właścicieli/gestorów obiektów, którzy będą
tworzyć Ekomuzeum Lubelszczyzny. Uczestnicy uczyli się zasad tworzenia prezentacji publicznej, jak przygotować program atrakcji, jak
współpracować w sieci z innymi partnerami
oraz jak zorganizować warsztaty. Na sierpień
i wrzesień zaplanowano trzy imprezy promocyjne, otwierające sieć obiektów, na które już
teraz organizatorzy serdecznie zapraszają.
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Gala Kultury
Lublin 2013
Zespół Tańca Nowoczesnego „RYTMIX”
wystąpił na Gali Kultury Lublin 2013, wystawa prac plastycznych powstałych w
pracowni plastycznej GOK towarzyszyła
uroczystej Gali, a Gminny Ośrodek Kultury
w Niemcach został uhonorowany przez
Marszałka Województwa Lubelskiego
Dyplomem Szczególnego Uznania „za osiągnięcia artystyczne i prace na rzecz kultury
Lubelszczyzny”.
25 czerwca w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła
się zorganizowana przez Wojewódzki Ośrodek
Kultury Gala Kultury Lublin 2013 , której celem
była prezentacja dorobku twórców z województwa lubelskiego. Na Gali Kultury pojawili
się rzeźbiarze, młodzi aktorzy, grupy tancerzy
i śpiewacy ludowi. Uczestnicy koncertu galowego, wśród których był nasz Zespół Tańca
Nowoczesnego „RYTMIX”, zostali uhonorowani
przez Marszałka Województwa dyplomami i
honorowym tytułem „Artysta Lubelszczyzny”.
Integralną częścią Gali była wystawa pt. „Złote ręce” –prezentacja twórczości plastycznej
(malarstwo, rzeźba, rękodzieło artystyczne)
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artystów Lubelszczyzny. W wystawie wzięły
udział prace powstałe w pracowni plastycznej
GOK Niemce pod kierunkiem pani Iwony Dudy.
Udział w Gali był dla nas wielkim wyróżnieniem. Znaleźliśmy się w gronie najlepszych
twórców i zespołów artystycznych wyróżnionych przez Marszałka Województwa Lubelskiego – nie kryje dumy Bożena Stępień – dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Niemcach.
- Oczywiście to nie wzięło się znikąd. To
owoc pasji i ciężkiej pracy tancerzy „RYTMIXU”
i artystów z naszej pracowni plastycznej oraz
ich wspaniałych instruktorek: Magdaleny Bujak
i Iwony Dudy.
- Równie ważna i godna podkreślenia jest też
postawa rodziców uczestników naszych zajęć,
którzy bardzo aktywnie wspierają dzieci w ich
rozwoju artystycznym dowożąc na zajęcia,
występy, koncerty i wystawy, podporządkowując swoje życie potrzebom dzieci – dodaje
dyrektor GOK.
Udział w pierwszej Gali Kultury Lublin 2013
pięknie wpisuje się w obchodzony w tym roku
jubileusz 20-lecia działalności Zespołu Tańca
Nowoczesnego „RYTMIX”.
(tg)
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SPOŁECZEŃSTWO

Seniorzy
na wycieczce
Msza Święta w Kościele w Wąwolnicy, zwiedzanie Kazimierza Dolnego, rejs statkiem po Wiśle, zwiedzanie
Parku Zdrojowego w Nałęczowie i wizyta w Jaskini Solnej – program wycieczki zorganizowanej przez Ośrodek
Pomocy Społecznej w Niemcach dla członków Klubu Seniora był bardzo bogaty i różnorodny.
12 czerwca 2013 roku członkowie Klubu Seniora działającego przy OPS w Niemcach udali się na wycieczkę do
Wąwolnicy, Kazimierza i Nałęczowa. Seniorzy wyruszyli z
samego rana, bo program wycieczki był napięty. Pojechaliśmy
do Wąwolnicy, gdzie uczestniczyliśmy w porannej mszy św.
Z Wąwolnicy pojechaliśmy do Kazimierza – miasta malow-

niczo położonego na prawym brzegu Wisły. Tu zwiedziliśmy
Starówkę ze wspaniałymi kamienicami, kościół farny św.
Jana Chrzciciela, a najbardziej wytrwali Górę Trzech Krzyży.
Główną atrakcją pobytu w Kazimierzy był rejs statkiem po
Wiśle. Statek wypłynął z portu w Kazimierzu Dolnym i płynął w górę Wisły mijając stare kamieniołomy, Męćmierz,
dopłynął do „Krowiej Wyspy” przy której zawrócił i popłynął
z powrotem do Kazimierza. Niestrudzeni udaliśmy się do Na-

ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach przypomina,
że z upływem 30 czerwca 2013 r., wygasły z mocy prawa decyzje
przyznające świadczenie pielęgnacyjne wydane na podstawie „starych”,
tj. obowiązujących do 31 grudnia 2012 r., przepisów ustawy o
świadczeniach rodzinnych.
W związku z powyższym, osoby które spełniają nowe warunki otrzymania
świadczenia pielęgnacyjnego lub nowego świadczenia opiekuńczego, ti.
specjalnego zasiłku opiekuńczego, w celu otrzymaniem tych świadczeń także
po 30 czerwca 2013 r. powinny (JEŚLI TEGO DOTYCHCZAS NIE ZROBIŁY) składać
wnioski o przedmiotowe świadczenia jak najszybciej.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat aktualnych warunków
otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku
opiekuńczego, osoby zainteresowane powinny zwrócić się do Ośrodka Pomocy
Społecznej w Niemcach.
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łęczowa – uzdrowiska, które powstało w 1878 r. Tu leczyli się
m.in. Stefan Żeromski, Bolesław Prus i Henryk Sienkiewicz.
Wśród licznych atrakcji Nałęczowa skorzystaliśmy z Parku
Zdrojowego – oazy ciszy i spokoju z pięknymi zabytkami
oraz Jaskini Solnej – źródła zdrowia, urody i relaksu. Późnym
popołudniem wróciliśmy do domu z miłymi wspomnieniami.
Barbara Ściseł
OPS w Niemcach

VI edycja projektu „Krok do przodu

– aktywna polityka społeczna w Gminie Niemce”
Ośrodek Pomocy Społeczne w Niemcach przez przygotowanie tych osób do wejścia na
w 2013 r. już po raz szósty realizuje projekt rynek pracy oraz integrację z rynkiem pracy.
systemowy w ramach Programu OperacyjProjekt zakłada różne formy wsparcia –
nego Kapitał Ludzki – finansowany ze środ- w tym działania środowiskowe dla jego uczestków Europejskiego Funduszu Społecznego.
ników. Każdy uczestnik projektu będzie miał
Projekt skierowany jest do 21 osób – miesz- możliwość skorzystania ze specjalistycznych
kańców Gminy Niemce, osób bezrobotnych, szkoleń zawodowych, poradnictwa psychonieaktywnych zawodowo, korzystających z logicznego, zawodowego, grupowego i indypomocy społecznej, osób w wieku aktywności widualnego wsparcia w zakresie podniesienia
zawodowej 15-64 lata, o niskich kwalifikacjach kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, umożliwiających powrót
zawodowych.
Celem projektu jest zapewnienie równego do życia społecznego, w tym powrót na rynek
dostępu do zatrudnienia osobom zagrożonym pracy i aktywizację zawodową.
wykluczeniem społecznym, a także podnieBarbara Ściseł
sienie statusu zawodowego i społecznego poOPS Niemce
Gmina
Niemce
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XII Letnie Koncerty Kameralne Niemce 2013

29 czerwca w Kościele Parafialnym pw.
Św. Ignacego Loyoli w Niemcach w ramach
XII Letnich Koncertów Kameralnych Niemce
2013 odbył się Koncert Poetycko-Muzyczny
w wykonaniu Grażyny Barszczewskiej (znanej
aktorki teatralnej i filmowej - pamiętnej żony
Kunickiego w „Karierze Nikodema Dyzmy”,
ostatnio kojarzonej głównie z telewizyjnych
występów w „Plebanii” i „Londyńczykach”)
oraz Roberta Grudnia znanego muzyka (organy), kompozytora, dyrektora Fundacji im.

Mikołaja z Radomia, a także solisty Filharmonii Lubelskiej.
Koncert dedykowany bł. Janowi Pawłowi II
oraz w 150. rocznicę Powstania Styczniowego zawierał recytacje poezji Jana Pawła II, Listy Matki Teresy z Kalkuty oraz Tekst Przysięgi
Powstańców Styczniowych. Na organach
wybrzmiała muzyka Jana Sebastiana Bacha,
Franciszka Schuberta, Charlesa Gounoda i
Roberta Grudnia.
(tg)

III Letni Koncert Dys 2013
Z inicjatywy wójta naszej gminy Krzysztofa
Urbasia 24 czerwca na placu przy Kościele
Parafialnym w Dysie po Mszy Odpustowej już
po raz trzeci odbył się Koncert „Cudowny Świat
Operetki” w wykonaniu Artystów Scen Lubelskich: Doroty Szostak-Gąski, Marioli Zagojskiej,
Jakuba Gąski oraz Agnieszki Schulz-Brzyskiej i
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Magdaleny Gąski. Dodatkowo wystąpiły Dzieci
z Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie prezentując tańce ludowe. Pogoda pokrzyżowała plany organizatorom – tuż przed
koncertem lunął deszcz, który na szczęście nie
zniechęcił prawdziwych miłośników muzyki
operetkowej i musicalowej.
(tg)
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EDUKACJA

Gminne Święto Prymusów!
Zgodnie z wieloletnią tradycją naszej
Gminy najlepsi uczniowie 6 klas szkół
podstawowych zostali uhonorowani nagrodami Wójta Gminy Niemce. Uroczystość odbyła się 25 czerwca 2013 roku w
Zespole Szkół w Krasieninie.
Miano Prymusa przysługuje uczniom, którzy
spełnili odpowiednie wymogi: średnia ocen na
świadectwie ukończenia szkoły podstawowej
co najmniej 5,0; zachowanie – wzorowe; wysoki wynik ze sprawdzianu szóstoklasisty.
Wszyscy Prymusi otrzymali pamiątkowe
albumy, a ich Rodzice z rąk władz samorządowych odebrali listy gratulacyjne za wzorowe wychowanie swoich pociech.

Uroczystość uświetnili swoim przybyciem:
Henryk Smolarz – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Krzysztof Urbaś - Wójt Gminy
Niemce, Henryk Ziębowicz – Przewodniczący
Rady Gminy Niemce, Wojciech Domownik –
V-ce Przewodniczący Rady Gminy Niemce,
Roman Wysocki – V-ce Przewodniczący Rady
Gminy Niemce, Jerzy Kotowski – Radny Powiatowy, Anna Studzińska – Dyrektor Gminnego
Ośrodka Administracji Szkół, Dyrektorzy Szkół
Podstawowych Gminy Niemce, Wychowawcy
klas szóstych, Prymusi i ich Rodzice.

Wychowawcy w interesujący sposób zaprezentowali sylwetki swoich najlepszych
uczniów, a artystycznym upominkiem dla
nagrodzonych były występy młodzieży Zespołu Szkół w Krasieninie.
Poniżej prezentujemy listę naszych najlepszych uczniów z klas VI Szkół Podstawowych
Gminy Niemce:
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
IM. BŁOGOSŁAWIONEGO BISKUPA
GORALA W CIECIERZYNIE
DYREKTOR – MIROSŁAW STUDNIEWSKI
WYCHOWAWCA KLASY VIA –
GRAŻYNA OSZWA
UCZNIOWIE:
ANITA MAGDALENA BUGAŁA
WERONIKA ANNA JAMRÓZ
NATALIA MARIA MAJEWSKA
MONIKA PSZCZOŁA
KAROLINA WAŻNA
WYCHOWAWCA KLASY VI B –
BOGUMIŁA DENISIUK
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AGNIESZKA MUZYKA
PATRYCJA WOLIŃSKA
KATARZYNA KLIMEK
AGNIESZKA KUSY
AGATA GAWROŃSKA
ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
IM. LOTNIKÓW POLSKICH W DYSIE
DYREKTOR – BARBARA FIFOWSKA
WYCHOWAWCA KLASY VI –
MAŁGORZATA KLEJSZMIT
UCZNIOWIE:
JULIA BŁOCH
NATALIA CAPAŁA
PAULINA KROCZ
JOANNA ŁUKASZUK
SZKOŁA PODSTAWOWA
IM. JOACHIMA LELEWELA
W JAKUBOWICACH KONIŃSKICH
DYREKTOR – KRYSTYNA ADAMCZYK
WYCHOWAWCA – MARTA WIDOMSKA
UCZNIOWIE:
ALICJA KLIMEK
KACPER SŁOTWIŃSKI
PATRYK MAREK
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA
STEFANA WYSZYŃSKIEGO W NASUTOWIE
DYREKTOR - EWA GODLEWSKA
WYCHOWAWCA – TERESA MOLIK
UCZNIOWIE:
KAMIL BARCZAK
MICHAŁ KARASEK
ZESPÓL SZKÓŁ IM. ZIEMI LUBELSKIEJ
W NIEMCACH
DYREKTOR – JERZY WÓJCIK
WYCHOWAWCA KLASY VIA –
EWA KORZENIOWSKA
UCZNIOWIE:
ALEKSANDRA RODAK
KINGA DZIUBA
KAROL GAWLAK
WOJCIECH KOTELBA
AMELIA WÓJTOWICZ
WYCHOWAWCA KLASY VIB –
BARBARA JÓZEFACKA
UCZNIOWIE:
KATARZYNA BARTOSIK
MAREK BARTOSIK
PAULINA BARTOSIK
ALEKSANDRA BOGUSZ
KAROL KOWALIK
OKTAWIA MAZUREK
WIKTORIA WOLIŃSKA
EMILIA WYSOK
WYCHOWAWCA KLASY VI C –
MAREK GROMASZEK
UCZNIOWIE:
ALEKSANDRA WÓJTOWICZ
DOMINIKA DOBOSZ
KRZYSZTOF DANIELAK
ALEKSANDRA SOŚNICKA
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TWÓRCÓW
LUDOWYCH LUBELSZCZYZNY W RUDCE
KOZŁOWIECKIEJ
DYREKTOR - TERESA BILIŃSKA

WYCHOWAWCA – JOLANTA JANICKA
UCZNIOWIE:
OLIWIA MAJ
PRZEMYSŁAW DZIUBA
HUBERT PODSTAWKA/
PATRYCJA FIRLEJ
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KRASIENINIE
IM. IRENY KOSMOWSKIEJ
DYREKTOR –
ELŻBIETA MAŁGORZATA MICHALCZUK
WYCHOWAWCA – PIOTR PREIDL
UCZNIOWIE:
AGATA SKROBAŃSKA
WIKTORIA URBAŚ

Miłym akcentem uroczystości było wręczenie
stypendiów naukowych ufundowanych przez
Wójta Gminy Niemce, Pana Krzysztofa Urbasia.
Otrzymali je najlepsi z najlepszych, czyli uczniowie z najwyższą średnią i najwyższym wynikiem
punktowym ze sprawdzianu szóstoklasisty.
W imieniu Prymusów, ich Rodziców, Dyrektorów Szkół, Wychowawców i Nauczycieli serdecznie dziękujemy Panu Wójtowi naszej Gminy za
podtrzymywanie wieloletniej tradycji i coroczne
nagradzanie oraz wyróżnianie ambitnych, pracowitych i utalentowanych młodych ludzi.
Młodzież otrzymała liczne gratulacje od zaproszonych gości. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej, Pan Henryk Smolarz życzył Prymusom,
by nauka była dla nich zawsze przyjemnością,
by rozwijali swoje pasje i zainteresowania, by
godnie reprezentowali swoje szkoły i Gminę, by
zapał i ambicje zapewniły im wspaniałe i zaszczytne miejsca w społeczeństwie.
Serdeczne gratulacje dla wszystkich nagrodzonych!
Elżbieta Fim, Beata Preidl

Taka Gmina – Gazeta Lokalna Gminy Niemce
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Święto najlepszych absolwentów gimnazjów
GMINNE ŚWIĘTO NAJLEPSZYCH ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW z terenu gminy Niemce
odbyło się 26 czerwca w Zespole Szkół w
Niemcach. W uroczystości wzięli udział:
Krzysztof Urbaś – wójt gminy Niemce, Henryk
Ziębowicz – przewodniczący Rady Gminy Niemce, Wojciech Domownik – v-ce przewodniczący
Rady Gminy, Roman Wysocki – v-ce przewodniczący Rady Gminy, Witold Józefacki – przewodniczący Komisji Oświaty Rady Gminy Niemce,
Anna Studzińska - dyrektor Gminnego Ośrodka
Administracji Szkół, dyrektorzy gimnazjów
gminy Niemce: Mirosław Studniewski - dyrektor
Zespołu Placówek Oświatowych w Ciecierzynie,
Elżbieta Michalczuk - dyrektor Zespołu Szkół w
Krasieninie, Jerzy Wójcik - dyrektor Zespołu Szkół
w Niemcach, Prymusi i Rodzice.
Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił
Dziecięcy Zespół Ludowy „Osa” z Zespołu Szkół
w Niemcach. Założycielką i kierowniczką zespołu
jest nauczycielka klas młodszych pani Anna Wójcik – niestrudzona miłośniczka i propagatorka
tradycji i obyczajów naszego regionu. W części
artystycznej wystąpili również soliści Chóru
Szkolnego (Daniel Caban i Magdalena Sawka)
oraz Bartłomiej Gajuś, który wykonał na gitarze
melodię z filmu„Polskie drogi”.
Najlepsi z najlepszych absolwenci gimnazjów z naszej gminy (średnia ocen – 5,0 lub
powyżej, wzorowe lub bardzo dobre zachowanie i wysoka liczba punktów uzyskanych na
egzaminie zewnętrznym) otrzymali stypendia
ufundowane przez Wójta Gminy Niemce. (tg)

Nr 7/96/2013

Najlepsi absolwenci gimnazjów
z naszej gminy:
Zespół Szkół im. Ziemi Lubelskiej
w Niemcach
Gimnazjum nr 1 w Niemcach
Klasa III A – wychowawca
Jolanta Nowak-Urbaś
Andżelika Trąbka
Łukasz Klępka
Iga Grygiel
Natalia Urban
Paulina Kozieł
Joanna Kasperek
Justyna Majewska
Klasa III B –
wychowawca
Marzena Włodarczyk
Aleksandra Dziuba
Mateusz Kisielewski
Klaudia Domin
Wioletta Goral
Michał Syroka
Klasa III C –
wychowawca
Sławomir Topyła
Magdalena Sawka
Natalia Brzozowska
Justyna Urbaś
Klasa III D –
wychowawca
Wojciech Waśkowicz
Michalina Bijak
Sandra Kądziela
Zespół Szkół im. Bł. Biskupa Gorala
w Ciecierzynie
Gimnazjum nr 2 w Ciecierzynie
Klasa III A – wychowawca
Arkadiusz Mazurek
Magdalena Bujak
Marcin Łukasz Choina
Justyna Katarzyna Urban
Klasa III B – wychowawca Bożena Kądziela
Adam Kozieł
Kamil Spuś
Patryk Capała
Mateusz Dudziak
Zespół Szkół im. Ireny Kosmowskiej
w Krasieninie
Gimnazjum nr 3 w Krasieninie
Klasa III A – wychowawca Dariusz Starek
Edyta Kosior
Klasa III B – wychowawca Mariusz Tomczyk
Patryk Bogusław
Weronika Drozd
Paulina Czerwonka
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Rowerem po gminie Niemce

Wójt Gminy Niemce Krzysztof Urbaś w towarzystwie Posła na Sejm Henryka Smolarza oraz grupa
dzieci i młodzieży ze szkół z terenu naszej gminy,
wspólnie zainaugurowali cykl rajdów „Rowerem
po gminie Niemce” – przedsięwzięcie mające na
celu promocję tras rowerowych biegnących przez
urokliwe zakątki naszej gminy.
Rajd odbył się 25 czerwca, a jego uczestnicy
przejechali spod Szkoły Podstawowej w Nasutowie (Aleją Lipową) do Dysa.
Na mecie na wszystkich uczestników rajdu
czekał poczęstunek.

